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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตรา แม่กก แม่กด แม่กบ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิท์างการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านส�าโรง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 3 จ�านวน 32 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย ด�าเนนิการทดลองโดยใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มเดยีวโดยทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ 

จ�านวน 12 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก  แม่กด แม่กบ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 

.59-.75 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .38-.69 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92  สถิติที่ใช้  ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  แบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.39/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

 2.  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยหลงัเรยีน 

สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    

ค�าส�าคัญ: แบบฝึกทักษะการอ่าน  ค�าที่สะกดด้วยแม่กก กด กบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Abstract
 The purposes of the study were to develop Thai reading drills on words with final sounds of k, d, 

b for Prathom Suksa 2 pupils, based on the standardized efficiency criteria of 80/80, and to compare the 

pupils’ reading achievement before and after using the drills.The sample of this study was 32 Prathom 

Suksa 2 pupils of Ban Samrong School Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 3 obtained 

by simple random sampling. The experiment was conducted by using a One Group Pretest - Posttest Design. 

The instruments in this study were the 12 Thai reading drills and the reading achievement test with the dif-

ficulty indices of .59-.75, the discrimination indices of .38-.69 and the reliability value was .92. The statistics 

used in the study were means, standard deviation,  percentage, and t-test.

 The research findings were as follows:

 1. The drills were efficient the criteria of 83.39/82.92.
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 2. The pupils’ reading achievement after using the drills was significantly higher than that before 

using them at .01 level. of significance.
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บทน�า

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 

พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่ง

เป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน

ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ มคีวาม

รู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษา 

ต่อ การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ 

2551: 11)

 การแก้ไขปัญหาการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตรา 

แม่กก แม่กด แม่กบ ท่ีไม่ถูกต้องน้ันสามารถแก้ไขได้ด้วย 

การฝึกการออกเสียงอย่างถูกวิธี ตามหลักการสะกดค�า  

ครูคือ ผู้มีบทบาทส�าคัญในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2539: 57-58) ได้ 

กล่าวไว้ว่า “อนัทีจ่รงิการออกเสยีงผดิเพีย้นไปเช่นนี ้เป็นส่ิง

ที่แก้ไขได้ ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องแล้วฝึกบ่อยๆ จนได้ผล” 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทยของกองวจิยัการศกึษาทีพ่บว่า สือ่ทีท่�าให้นกัเรยีน

มทีกัษะ หรือความสามารถฟัง อ่าน เขยีน คอืนวตักรรมเสรมิ

ทักษะและแบบฝึกและสิ่งท่ีท�าให้ผู้เรียน มีเจตคติต่อการ

เรียนสูงกว่าวิธีสอนที่ใช้กิจกรรมตามคู่มือครู คือ แบบฝึก

ทกัษะ (กรมวชิาการ 2538: 4) สอดคล้องกบั ส�านกังานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539: 1) ที่กล่าวว่า

ครูผู ้สอนต้องพยายามแสวงหาวิธีฝ ึกทักษะทางภาษา  

ทั้งด้านการรับและส่งสารให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี           

ข้อควรค�านึงคือฝึกโดยการปฏิบัติจริงและต่อเน่ือง ใช้

กิจกรรม ที่สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจากง่าย

ไปหายาก เรื่องที่ใช้ฝึกเป็นเรื่องใกล้ตัว หรือเรื่องที่ผู้เรียนมี

ประสบการณ์ และให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีเหมาะสม ให้ผู้

เรียนรู้จุดบกพร่องของตนที่ท�าให้ผู้เรียนสนใจแก้ไข และ

ภูมิใจที่สามารถพัฒนาตนเองได้ดังที่สุจริต เพียรชอบ และ

สายใจ อินทรัมพรรย์ (2522: 52) กล่าวถึงกฎแห่งการเรียน

รูข้อง Thorndike เกีย่วกบักฎแห่งการฝึกหดัว่า การกระท�า

ซ�้าๆ ในพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จะยิ่งท�าให้พฤติกรรม

นัน้สมบรูณ์ยิง่ขึน้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกเสมอ พฤตกิรรมนัน้จะเลอืน

รางไป กฎแห่งความพร้อม คือนักเรียนต้องมีความพร้อมใน

การเรียน จะท�าให้เกิดความพอใจ และกฎแห่งผลคือแบบ

ฝึกต้องมเีนือ้หาน่าสนใจ ความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัและ

สติปัญญา มีสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนพอใจ การประเมินผลกระ

ท�าอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผู้เรียนท�าเสร็จ 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา

แล้วนั้น วันทนา จันทพันธ์ (2554: 39) กล่าวว่า การอ่าน

เป็นหวัใจส�าคัญของการศึกษาและน�ามาซ่ึงปัญหาระดบัชาติ 

จากผลการส�ารวจ และประเมิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552  

(ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ 2552: 1-2) โดยส�ารวจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ 

ประจ�าปีการศึกษา 2552 จ�านวน 502,469 คน เรื่อง “การ

อ่านออก เขียนได้ คิดค�านวณได้” พบว่า นักเรียนอ่านไม่

ผ่านเกณฑ์ 7.22% หรือ 36,278 คน การอ่านเป็นสิ่งจ�าเป็น

และส�าคัญยิ่งในการพัฒนาสติปัญญา พัฒนาไปสู่การพูด 

การฟัง และการเขียน ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม และจากการประเมินคุณภาพการ

ศึกษา และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบ้านส�าโรง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า การจัดกิจกรรม  การเรียน

การสอนวิชาภาษาไทยยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

เพราะเมือ่พจิารณาผลสมัฤทธิจ์ากการประเมนิคณุภาพการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2553 พบว่า วิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 50.89 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ได้ร้อยละ 29.06 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยได้ ร้อยละ 34.35 

ซึง่ถอืว่ายงัอยูใ่นระดบัต�า่มากและอกีอย่างจากการประเมนิ

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของคณะกรรมการประเมิน

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อประเมินการผ่านช่วง

ชั้นของโรงเรียนยังพบว่า ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกอยู่ คิด

เป็นร้อยละ 10 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชา

ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความตระหนักถึง

ความส�าคัญและความจ�าเป็นของการอ่าน โดยเฉพาะ         
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การแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2              

โรงเรียนบ้านส�าโรง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่อ่านหนังสือยังไม่ได้ อ่านไม่ถูก

ต้องตามหลักการอ่านค�า การอ่านค�าที่มีตัวสะกดไม่ถูกต้อง 

โดยเฉพาะตวัสะกดทีไ่ม่ตรงตามมาตรา จงึสนใจทีจ่ะพัฒนา 

และแก้ปัญหาการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด 

แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านส�าโรง ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่านนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่สะกด

ด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ให้มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารอ่านค�าทีส่ะกด

ด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีเ่รยีนด้วยแบบ

ฝึกทกัษะการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสถานศึกษาตาลสุม กลุ่ม 11 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3 จ�านวน 229 คน จาก 12 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านส�าโรง โรงเรียน

บ้านดอนตะล ีโรงเรยีนบ้านห้วยดู ่โรงเรยีนบ้าน นาห้วยแคน 

โรงเรียนบ้านนาทม โรงเรยีนบ้านไฮหย่อง โรงเรยีนบ้านดอน

พันชาด โรงเรียนบ้านหนองโน โรงเรียนบ้านนามน (สามัคคี

วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านแก่งกบ โรงเรียนบ้านม่วงโคน และ

โรงเรยีนบ้านค�าหว้า (วบิลูราษฏร์สามคัค)ี รวม 12 ห้องเรยีน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านส�าโรง ส�านักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ�านวน 32 คน 

ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยใช้ห้องเรียน เป็นหน่วยในการสุ่ม

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตวัแปรต้น คอื การสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะอ่าน

ค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ

ใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด 

แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2

 ขอบเขตของเนือ้หาแนวคดิทฤษฏทีีใ่ช้ในการวจิยั

 เนื้อหาที่น�ามาสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ี

สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ เป็นค�าที่น�ามาจาก

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที 

และวรรณคดีล�าน�า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 และค�าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั มาสร้างเป็น

แบบฝึกทักษะ จ�านวน 12 ชุด ชุดละ 10 ค�า และทดลอง

สอนในเวลา 12 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน 

 ระยะเวลาในการด�าเนินการ

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 จ�านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง                

ซึ่งไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะ

ทางการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุม่

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่2 จ�านวน 12 ชดุ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ�านวน 1 ชุด

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทดลองสอนโดยใช้แบบ

ฝึกทกัษะการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             

ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ก่อนการทดลอง (Pre-test) ผู้วิจัยได้น�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านค�า ที่สะกดด้วยมาตราแม่กก 

แม่กด แม่กบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียน กลุ่ม

ตวัอย่าง คอืนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีก่�าลงัเรยีนภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านส�าโรง กลุ่มสถาน

ศึกษาตาลสุม กลุ่ม 11 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แล้วตรวจให้คะแนนเป็นคะแนน
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ก่อนเรียน 

 2. ด�าเนนิการทดลองโดยผูว้จิยัด�าเนนิการฝึกด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีสะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด 

แม่กบ เรียงล�าดับจากแบบฝึกทักษะชุดที่ 1 จนถึงแบบฝึก

ทักษะชุดที่ 12 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

รวมเวลาในการฝึกทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง  ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

 3. ทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) ผูว้จิยัได้

ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตรา

แม่กก แม่กด แม่กบ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ฉบับเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบกับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง แล้วน�าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์

ตามวิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการ

อ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ ส�าหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ดังต่อไปนี้

 1. หาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านค�า

ที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบโดยน�าคะแนนจาก

แบบฝึกทักษะทุกชุดรวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ  เทียบ

กบัคะแนนทีไ่ด้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารอ่านค�าที่

สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ หลงัเรยีนของนกัเรยีน

ทกุคนรวมกนัแล้วหาค่าเฉลีย่ร้อยละตามเกณฑ์ 80/80 (ไชย

ยศ เรืองสุวรรณ 2533: 129-140) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านค�าท่ีสะกดด้วยมาตรา 

แม่กก แม่กด แม่กบ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ก่อนและหลงัการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะ โดยใช้สถติ ิt-test 

แบบ Dependent Samples ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สรุปผลการวิจัย

 1. แบบฝึกทักษะทางการอ่านค�าที่สะกดด้วย

มาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น           

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.39/82.92 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 

ที่ตั้งไว้

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านค�าท่ีสะกดด้วยมาตรา

แม่กก แม่กด แม่กบ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางการ

อ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระ       

การเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวจิยัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน

ค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ ่มสาระ            

การเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

ผลการวิจัยอภิปรายได้ ดังนี้

 1. แบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่สะกดด้วยมาตรา

แม่กก แม่กด แม่กบ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบั 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ีที่  2 ที่ ผู ้ วิจัยสร ้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 83.39/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง

ไว้ 80/80   เป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมจากง่ายไปหา

ยาก ซึ่งท�าให้นักเรียนสนใจและท�าข้อสอบได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และคะแนนผลสมัฤทธิท์างการอ่านค�าทีส่ะกด

ด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประวีณา 

เอ็นดู (2547: 87) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค�า ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า แผนการเรียนรู้

ภาษาไทยการอ่านและเขียนสะกดค�าโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.33/86.11 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ 80/80 ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาค้นคว้าของ 

บรรจง จันทร์พันธ์ (2547: 97) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนา

แผนการเรยีนรูแ้ละแบบฝึกเสรมิทกัษะเรือ่งการเขยีนสะกด

ค�าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนรู้ และแบบฝึก

เสรมิทกัษะทีผู่ศ้กึษาค้นคว้าพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 

85.95/82.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับผล

การวิจัยของปิยนาถ น่วมทอง (2547: บทคัดย่อ) ได้วิจัย

เรือ่งการพฒันาแบบฝึกทกัษะภาษาไทยเรือ่งการเขยีนสะกด

ค�าพื้นฐาน ในแบบเรียนภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของแบบ

ฝึกทกัษะทีส่ร้างขึน้เท่ากบั 93.71/82.13 และสอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ มะลิ อาจวิชัย (2540: บทคัดย่อ) ได้วิจัย

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการสะกดค�า

ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ 

ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้

แบบฝึกการสะกดค�าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่กก แม่

กน แม่กด และแม่กบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปเช่นเดียวกับผลการวิจัย

ของ กิตติคุณ รัตนเดชก�าจาย (2542: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย เรือ่งมาตราตวัสะกด

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะกับวิธีสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริม

ทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว ้

80/80 คือ 97.29/80.17 สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ

รัตนา เสมอใจ (2544: 17) ได้กล่าวว่า แบบฝึกท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพช่วยท�าให้นักเรียนประสบผลส�าเร็จในการฝึก

ทกัษะได้เป็นอย่างด ีแบบฝึกทีด่เีปรยีบเสมอืน ผูช่้วยทีด่ขีอง

ครู ท�าให้ครูลดภาระการสอนลงได้ ท�าให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างเตม็ที ่และเพิม่ความมัน่ใจในการเรยีน

ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลาภรณ์ ธรรม

วิเศษ (2546: 19) เสนอแนะว่าแบบฝึกที่ดีนั้น จะต้องค�านึง

ถงึองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ให้มรีปูแบบทีน่่าสนใจ ใช้แบบ

ฝึกสัน้ๆ ตามล�าดบัความยากง่าย ตรงตามเนือ้หา เหมาะสม

กบัวยั เวลา ความสามารถ ความสนใจและสภาพปัญหาของ

ผู้เรียนด้วย นอกจากนี้ แบบฝึกควรมีจุดมุ่งหมาย ที่แน่นอน

ว่าจะฝึกด้านใด มีการก�าหนดเวลาในการท�าแบบฝึก  

ทีเ่หมาะสม และแบบฝึกนัน้ควรทนัสมยัอยูเ่สมอ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุเทวี แก้วนิมิตดี (2549: 39) กล่าวว่า  

แบบฝึกที่ดีมีลักษณะเข้าใจง่าย มีหลายรูปแบบเหมาะสม 

กับวัย ความสามารถ และมีความหมายแก่ผู้ฝึก ท้าทายให้

ผู้ฝึกใช้ความสามารถ และอยากฝึกด้วยตนเอง ดังที่เพ็ญศรี 

สุขเสวี (2548: 22) ได้กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกนั้นเป็น 

สิ่งจ�าเป็น ส�าหรับฝึกทักษะทางภาษาและการน�าเอาเพลง

มาใช้ในการฝึกจะท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 

นอกจากนั้นแบบฝึกท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี แบบฝึกที่ด ี

ควรมีหลายๆ แบบ และเป็นแบบฝึกที่ให้นักเรียนได้รู้จักใช้

ความคดิมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนมคีวามชดัเจนทัง้ค�าสัง่และ

วิธีท�า ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ภาษาที่ใช้เหมาะสม

กับวัยและพื้นฐานของนักเรียน สามารถประเมินผลและ

จ�าแนกความเจริญงอกงามของผู้เรียนได้ เวลาในการฝึก

เหมาะสม สอดคล้องกบัหลกัในการท�าแบบฝึกของ สนุนัทา 

สายแวว (2552: 31) กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกจะต้อง

ก�าหนดจดุประสงค์ในการสร้างแต่ละแบบฝึกให้ชดัเจน และ

สร้างให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ แบบฝึก แต่ละ

ชุดควรมีค�าชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ หากค�า

ชีแ้จงนัน้นกัเรยีนไม่คุน้เคย อาจมตีวัอย่างแสดงวธิที�าจะช่วย

ให้เข้าใจได้ดยีิง่ขึน้ แบบฝึกควรมหีลายๆ แบบเพือ่ให้ผูเ้รียน

มปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย และการท�าแบบฝึกแต่ละครัง้

ต้องเหมาะสมกบัเวลาและความสนใจของเดก็ สอดคล้องกบั

นิภา แก้วประทีป (2546: 37) ที่กล่าวว่า นักเรียนได้ฝึกซ�้า

บ่อยๆ ในระยะเวลาส้ันๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย  

แต่ท�าให้เกิดความสนุกสนานและนักเรียนสามารถจดจ�า 

ค�านั้นได้อย่างแม่นย�า เขียนได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว จ�านวน

ค�า ที่น�ามาใช้ในแบบฝึกไม่มากหรือน้อยเกินไป เหมาะสม

กบัเวลาและความสนใจ บางแบบฝึกมรีปูประกอบเพือ่ดงึดดู

ความสนใจของนกัเรยีน ท�าให้นกัเรยีนเข้าใจความหมายของ

ค�านัน้ได้ดยีิง่ขึน้ สอดคล้องกบั อนงค์ศริ ิวชิาลยั (2536: 27) 

กล่าวถึง ความส�าคัญของแบบฝึกว่า วิธีสอนที่สนุกวิธีหนึ่ง 

ก็คือ การให้นักเรียนท�าชุดฝึกมากๆ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียน

พัฒนาทางภาษาดีขึ้น คือแบบฝึก เพราะนักเรียนมีโอกาส

น�าความรู ้ทีเ่รยีนมาแล้วมาฝึกให้เกดิความเข้าใจกว้างขวาง

ยิ่งขึ้น และผลการวิจัยของ Lowrey (1987: 817-A) พบว่า 

ภายหลังที่นักเรียนได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะแล้ว  

มีคะแนนทดสอบมากกว่าคะแนนก่อนการท�าแบบฝึก  

และแบบฝึกเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียน ในการเรียนรู ้  

และช่วยสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้เพราะ

นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาแตกต่างกัน การน�าแบบ

ฝึกมาใช้จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนประสบผลส�าเร็จใน 

การเรียนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก

  1.1 การสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีส่ะกด

ด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ได้ผ่าน  ขัน้ตอน

กระบวนการ วิจัยตามล�าดับกล่าวคือ เริ่มจาก การศึกษา

ปัญหา ความต้องการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและได้รับ

การปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ทดลองใช้กับนักเรียน 2 ครั้งคือ 

แบบ 1: 1 แบบกลุ่มย่อย 1: 10 น�าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง

แก้ไข ก่อนน�าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง แบบฝึกทกัษะการ

อ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ  กลุ่มสาระ

การเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเรียงล�าดับจากแบบฝึกทักษะที่ง่ายไปหา

แบบฝึกทกัษะทีย่าก เพือ่ให้นกัเรยีนได้ลงมอืปฏิบตัจิรงิและ

ฝึกทักษะการอ่าน ซ่ึงสอดคล้องกับ นพดล จันทร์เพ็ญ 

(2542: 2) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการอ่านว่า การอ่าน 

มีความส�าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่

มหีนงัสอืให้เลอืกอ่านได้มากมาย การอ่านช่วยให้เราสามารถ

หาความรู้ ความบันเทิง สร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์แก่ชีวิต ทั้งการศึกษา อาชีพ การงาน และการอยู่
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ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

  1.2 ประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะ การอ่าน

ค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงทุกแบบฝึก แสดงให้เห็น

ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทั้ง 12 ชุด  

แล ้ วนัก เรียนมีทักษะในการอ ่ านสะกดค� าอย ่ า งมี 

ประสทิธภิาพ เมือ่ท�าแบบทดสอบหลงัเรยีนจงึท�าให้นกัเรยีน

ท�าคะแนนได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นระดับ  

ที่น่าพอใจ นอกจากนี้เหตุผลที่ส�าคัญคือ แบบฝึกทักษะ  

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มเีนือ้หาทีน่่าสนใจ เรยีงล�าดบัแบบฝึกทกัษะ

จากง่ายไปหายาก เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียน  

มคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีณุภาพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา จึงเป็นสาเหตุ

ท�าให้แบบฝึกทักษะการอ่านค�า ท่ีสะกดด้วยมาตราแม่กก 

แม่กด แม่กบ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ที่ก�าหนด

 2. ผูว้จิยัได้สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีส่ะกด

ด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยศึกษาหลัก

จิตวิทยาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 

วเิคราะห์นกัเรยีน ศกึษามาตรฐานการเรยีนและตวัชีว้ดั กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยให้

สอดคล้องเนื้อหาที่เรียนดังที่ ชยาภรณ์ พิณพาทย์ (2542: 

118) ได้กล่าวว่าแบบฝึกมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการ

เรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบท

เรียนได้ดยีิง่ขึน้ สามารถจดจ�าเนือ้หาในบทเรยีนและค�าศัพท์

ต่างๆ ได้คงทนท�าให้เกิดความสนุกสนาน ในขณะเรียน 

ทราบความก้าวหน้าของตนเอง สามารถน�าแบบฝึกมาทบท

วนเนือ้หาเดมิด้วยตนเองได้ น�ามาวดัผลการเรยีนหลงัจากที่

เรียนมาแล้ว ตลอดจนสามารถทราบข้อบกพร่องของ

นักเรียน และน�าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีซ่ึงจะมีผล

ท�าให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก ท�าให้

นั ก เรียนสามารถน� าภาษาไปใช ้สื่ อสารได ้อย ่ า งมี

ประสทิธภิาพซึง่สอดคล้องกบัค�ากล่าวของพงษ์ศกัดิ ์ศิรวิงศ์ 

(2549: 26) ที่กล่าวว่าแบบฝึกมีความส�าคัญที่ช่วยให้ครู

ประสบความส�าเรจ็ในการสอนภาษาเพราะจะท�าให้นกัเรยีน

ได้รับประสบการณ์ ในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายและยัง

ช่วยให้การวดัผลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพท�าให้ผูเ้รยีนเกดิ

การเรยีนรูไ้ด้ดยีิง่ขึน้ ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้

 3. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ

อ่านค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบฝึก

ทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แสดงว่าแบบฝึกทกัษะทางการอ่านค�าทีส่ะกดด้วยมาตราแม่

กก แม่กด แม่กบ สอดคล้องกับจุดประสงค์ตรงตามเนื้อหา

ของหลักสูตรเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

 1. ครูผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ควรน�าแบบฝึกทักษะทางการอ่าน 

ค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น             

ไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการอ่าน 

ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและเกิดการเรียนรู ้

ได้ดี เมื่อตรวจแบบฝึกทักษะหากพบว่านักเรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์ ครูผู้สอนควรอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมและแนะน�า

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 2. การน�าแบบฝึกทักษะไปใช้ ควรใช้ควบคู่กับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหานั้นด้วย จะ

ท�าให้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3. ครูควรให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือดูแลนักเรียน

อย่างใกล้ชิด ขณะที่นักเรียนท�าแบบฝึกทักษะ และควรแจ้ง

ผลการฝึกทักษะให้นักเรียนทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นการเสริม

แรงให้นักเรียนท�าแบบฝึกทักษะครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

 4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึก

ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน การฟัง การพูดและ            

การคิดวิเคราะห์

 5. ควรมีการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้อื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะให้มากขึ้น

 6. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะเป็นบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีใ่ช้ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส� า เร็จได ้ด ้วยดี  ผู ้ วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ และ

อาจารย์สุกัญญา จันทร์เพ็ญ ที่ได้ให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบ 

ให้ค�าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ สนับสนุนให้ก�าลังใจ

อย่างดยีิง่ และกรณุาให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์และใส่ใจ

อย่างยิ่งตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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