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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นและการเขี ย นประสมคํ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกตามเกณฑ์ที่กําหนด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
จํานวน 20 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการอ่านและการ
เขียนประสมคํา มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความ
สอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยาก อํานาจจําแนก ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Dependent samples)

ABSTRACT
The purposes of this study were: 1) to construct and develop a set of practices on mixed word
reading and spelling of Thai Learning Strand, gearing towards the determined standard efficiency criterion of
80/80, 2) to study the effectiveness index of the developed set of practices in accordance with the specified
criteria; to compare learning achievement before and after the reading and spelling development, 3) to study
the students’ satisfaction towards the mixed word reading and spelling development implemented the
developed set of practices of Thai Language learning Substance for the primary school level.
The research targets were 20 at Waritchaphum Pittayakarn school, enrolled in the second semester of
2011 academic year, and selected by Purposive sampling. The research instruments were the developed set of
mixed word reading and spelling practices with validity between 0.80 and 1.00. The learning management plans
with validity were found between 0.80 and 1.00, and the students have IOC values between 0.80 and 1.00. The
statistics used for the data analysis were validity, difficulty, discrimination power, reliability, percentage, mean,
standard deviation and t-test (Dependent samples).
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ภูมิหลัง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551 : 4)
วิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระหลักในการจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารได้
เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิดอย่างมีระบบ มีนิสัย
รักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และการใช้ภาษา ตระหนักใน วัฒนธรรมการใช้ภาษาและ ความเป็นไทยภูมิใจและชื่นชมใน
วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็น ภูมิปัญญาของคนไทย สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามสถานการณ์ และบุคคล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ข :
2)ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของคน เพราะในการดํารงชีวิต
ประจําวันของคนเรา การอ่านและการเขียนเป็นการสื่อความหมายถึงกันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนสะกดคํา กล่าวคือ ต้องอ่าน เขียนได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสําคัญดังกล่าวหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวจะต้องให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ อย่างสมดุลกันเป็นไปตามธรรมชาติและ
ความสามารถของนักเรียน ทั้งการดู ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สัมพันธ์กันโดยใช้กระบวนการคิดเป็นตัวเชื่อมโยงไม่เน้น
การอ่านออก เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ภาษาในการ
แก้ปัญหาในการดํารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคมเน้นการสอนภาษาในฐานะของเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนต้องศึกษา วิเคราะห์จุดหมายหลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้ง เอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบทบาทของครูเป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับนักเรียน คิดค้นเทคนิค กลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ หลายรูปแบบ โดยคํานึงถึง สภาพและลักษณะ
ของนักเรียน เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเรียนรู้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : 1-3) การอ่านออก เขียนได้ ถือ
เป็นนโยบายสําคัญของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
พัฒ นาการอ่ า นและการเขี ย นเร่ ง รั ด การแก้ ปั ญ หาการอ่ า นไม่ อ อก เขี ย นไม่ ไ ด้ ข องนั ก เรี ย น รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 2551 :25)สภาพปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการอ่าน และการเขียน นักเรียนมีความสับสนในการอ่านและการเขียน
ส่งผลให้นักเรียนอ่านไม่คล่อง และเขียนไม่ถูก ซึ่งคําเหล่านี้เป็นคําพื้นฐานสําหรับนักเรียน ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นอกจากนี้
ผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการอ่านและการเขียนคิดเป็นร้อยละ 68.45 และ 72.50 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 80 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการดู การฟัง คิดเป็นร้อยละ 81.40 และด้านการพูด มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.50 ตามลําดับซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ โรงเรียนตั้งเป้า หมาย ไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนมีปัญหา ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน
โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนประสมคํา และการนําคําที่เรียนไปใช้ในการเขียน จิราพร พรมวาศรี (2549 : 59) ได้เสนอแนะว่า
ครูผู้สอนต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นพิเศษ เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว โรงเรี ย นวาริ ช ภู มิ พิ ท ยาคาร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงให้ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง จาก
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวาริชภูมิพิทยคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยกําหนดยุทธศาสตร์ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริม และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษา ที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคําโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นข้อสนเทศนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักเรียนให้กระตือรือร้นต่อการเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคําโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา
โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา
โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 คน ได้มาจากประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบฝึก การอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 6 ชุด
ดังนี้
1.1 เรื่องที่ 1 การอ่านและการเขียนประสมคําด้วยสระ เ-าะ
1.2 เรื่องที่ 2 การอ่านและการเขียนประสมคําด้วยสระ -อ
1.3 เรื่องที่ 3 การอ่านและการเขียนประสมด้วยสระ - ัว
1.4 เรื่องที่ 4 การอ่านและการเขียนประสมคําด้วยสระ เ-ยี
1.5 เรื่องที่ 5 การอ่านและการเขียนประสมคําด้วยสระ เ-อ
1.6 เรื่องที่ 6 การอ่านและการเขียนประสมคําด้วยสระ เ-า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

130
GRADUATE STUDIES JOURNAL 10(49) : July - August 2013
2.
แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ประกอบการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 12 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า3 ระดับ ดังนี้
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร
2. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
4. ทดลองใช้แบบฝึกกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
5. ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนสะกดคํา กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1
จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555
6. หลังสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิ์ภาพของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคําโดยใช้แบบฝึกตามเกณฑ์ 80/80 โดย
วิเคราะห์ตามสูตรการหาค่าหาค่า E1/ E2 (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 155)
2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิ์ผลของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคําโดยใช้แบบฝึก (E. I : The
effectiveness index) ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t – test แบบ Dependent sample
3. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํา สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 แบบฝึก การอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of consistency) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด. 2545 : 63)
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้ ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
ระยะเวลา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of consistency) ดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด. 2545 : 63)
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC : Index of item objective congruence ; สมนึก ภัททิยธนี. 2544 : 221)
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
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- หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of consistency)โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด. 2545 : 63)

สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ค่าเท่ากับ 82.19/82.17 นั่นคือ แบบฝึก เรื่อง การอ่านและการเขียนประสมคํา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน โดยรวม
ร้อยละ 82.19 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยรวมร้อยละ 82.17
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายเรื่อง แบบฝึกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ คําที่ประสมสระ เ –า ซึ่งมีประสิทธิภาพ 83.38 /
83.50 รองลงมาคือ คําที่ประสมด้วยสระ -อ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 83.13/ 83.00 คําที่ประสม
สระเ-ีย ซึ่งมีประสิทธิภาพ 82,25/ 82.00คําที่ประสมด้วยสระ - ัว ซึ่งมีประสิทธิภาพ 82.38 / 81.50 และเรื่องที่มีประสิทธิภาพ
ต่ําสุด คือ คําที่ประสมด้วยสระ เ-าะ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 81.63/81.00
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีค่าเท่ากับ 0.7257 นั่นคือ นักเรียน
มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.57เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การอ่านและการเขียนประสมคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 10.85 คะแนน
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนา การอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจสูงที่สุด คือ เมื่อทํากิจกรรมในแบบฝึกแล้วนักเรียนสนุกสนานและมีความภูมิใจที่ได้ทําแบบฝึกได้ถูกต้อง รองลงมา คือ
นักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านและการเขียนคํามากขึ้น และ แบบฝึกไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และข้อที่มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ
นักเรียนชอบทําแบบฝึกเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ซึ่งมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบฝึก การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนควรปรับปรุงแบบฝึกให้อยู่ในรูปแบบทักษะสัมพันธ์ กล่าวคือ มีกิจกรรมครบทั้งทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับการนําไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้น
1.2 ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนควรปรับปรุงรูปภาพในแบบฝึก ให้มีความชัดเจน ทั้งขนาดและตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
1.3 ผลการวิจัยพบว่าในแบบฝึกครูผู้สอนควรเลือกคําศัพท์ให้เหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของผู้เรียน ไม่ยาก
หรือง่ายจนเกินไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
1.4 ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนควรปรับปรุงกิจกรรมในการฝึกให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อ ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ
สนุกสนาน สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น
1.5 ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก ครูผู้สอนควรให้ความ
เอาใจใส่ฝึกให้ผู้เรียนได้อ่านและเขียนซ้ํา ๆ บ่อย ๆ โดยดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
1.6 ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคํา โดยใช้แบบฝึก ครูผู้สอนควรมีการฝึก
ซ้ําอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและบูรณาการการเรียนรู้กับเนื้อหาวิชาอื่นๆ
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1.7 ผลการวิจัยพบว่าการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนควรวัดความเข้าใจในการอ่านและให้
ความสําคัญด้านการตีความ กลยุทธ์การอ่าน การคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากการวัดสาระระดับตามตัวอักษร
1.8 ผลการวิจัยพบว่าแม้ว่าผู้วิจัยจะเปลี่ยนข้อความในแบบทดสอบให้ต่างกัน แต่เนื้อหาบางตอนจะซ้ําซ้อนกันกับ
เนื้อหาในบทเรียน ทําให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหา 2 ครั้ง ซึ่งอาจทําให้คะแนนหลังเรียนสูงจากการได้เรียนเนื้อหา วิชาซ้ํากัน การวิจัยครั้ง
ต่อไปควรให้เนื้อหาในแบบทดสอบเป็นคนละเนื้อหากัน แต่มีคําศัพท์และหน้าที่ทางภาษาคล้ายกับเนื้อหาที่เรียน
1.9 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ผู้บริหารและครูผู้สอน
ควรสนใจและให้ความสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการนําแบบฝึกมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพราะแบบฝึก
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
1.10 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ควรให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
สนับสนุนครูผู้สอนให้ความสําคัญในกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและแจ้งผลการทํางานของผู้เรียนทันทีอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อเป็นการเสริมแรง ทําให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองทํางานได้ถูกต้อง มีความสามารถในการเรียนรู้และควรให้ผู้เรียนได้
ทํางานคนเดียวและเป็นกลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ครูควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวสะกด โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
2.2 ครูควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคํา แบบประสมประสาน คําใหม่ ในบทเรียน
โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2.3 ครูควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
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