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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้รายงานได้พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะสาระภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การด าเนินการศึกษา 
5. สรุปผลการศึกษา 
6. อภิปรายผล 
7. ข้อเสนอแนะ 

 
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
      1.1   เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน ภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6 

1.2  เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  
อ าเภอท่ามะกา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
จ านวน  6  ห้องเรียน  จ านวน    180  คน 
 2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8   
จ านวน   15  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย 
3.1 แบบฝึกทักษะสาระภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  7  แบบฝึก 
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ 
 
4. การด าเนินการศึกษา  การด าเนินการในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  ผู้รายงานได้เป็นผู้ด าเนินการเองโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

4.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน ไปทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest)  กันนักเรียน จ านวน  15  คน 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  จ านวน  6  
ชุดฝึก 
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4.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน  (Posttest)   ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน ภาษาไทย  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  มีประสิทธิภาพ  86.50/88.22  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้   
 
6.  อภิปรายผล  
 จากการรายงาน ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  พบประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

6.1  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 7  แบบฝึก มีประสิทธิภาพ     86.50 /88.22  หมายถึงนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานทั้ง 6  ชุดฝึก   แสดงว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ ได้ผ่านการ
ตรวจ แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องและประเมินความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการท าแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
ได้ดีขึ้น จดจ าความรู้ได้นานและคงทน รวมทั้งพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้รายงานได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ตามแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปัญหาและความต้องการ 
วิเคราะห์เนื้อหาและทักษะที่เป็นปัญหาออกเป็นเนื้อหาย่อยแล้วด าเนินการสร้างตามหลักการสร้างแบบฝึก
ทักษะที่ดี ของสุวิทย์  มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 60-61)  กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่ดีควร
ค านึงถึงหลักจิตวิทยา การเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ความครอบคลุม ความสอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบ
น่าสนใจ และค าสั่งชัดเจน  และ ฐานิยา  อมรพลัง (2548: 78) ได้เสนอลักษณะที่ดีของแบบฝึก คือ แบบฝึกที่
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ มีรูปแบบน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยหลักจิตวิทยา
ในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้สนุก ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการฝึกที่เร้าความสนใจ 
และแบบฝึกนั้นควรทันสมัยอยู่เสมอ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบฝึกทักษะที่ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้น าเอากิจกรรม
ต่าง ๆ มาจัดให้สอดคล้องกันในแต่ละแผน ซึ่งประกอบด้วยเกม  ภาพ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระในลักษณะที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยถือว่าสื่อแต่ละอย่างให้คุณค่าแตกต่างกัน จากเหตุผลดังกล่าวแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนสะกดค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงเป็นแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนสะกดค าที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมวัน  วรดลย์ (2542 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่า แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.74/82.11  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และตรงกับงานวิจัยของนิลวรรณ  อัคติ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต  3  เครื่องมือที่ใช้คือ
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แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะและแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า แบบฝึกทักษะมี
ประสิทธิภาพ  87.85/80.91  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ สมใจ นาคศรีสังข์  (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง 
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ตลาดเกาะแรต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในปีการศึกษา  2549  จ านวน  21  คน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 83.98/84.46 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 6.2  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
การอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
การอ่านและการเขียนสูงขึ้น  อาจเนื่องมาจาก  
  6.2.1 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
ได้เรียนรู้ทีละน้อยตามข้ันตอนที่ครูเตรียมการสอนมาแล้ว ท าให้นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ต่อไป 
  6.2.2 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้
ยึดหลักการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตั้งแต่เริ่มฟัง อ่าน พูด 
และเขียน ตลอดถึงขั้นตรวจผลงานด้วยตนเอง นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ท างานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่มเพ่ือใช้ให้นักเรียนเข้าใจการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ เนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถในการรับรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียน
เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน  เพราะการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงขึ้น   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  7.1.1 การเลือกเนื้อหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความเหมาะสม
ของ เพศ วัย และระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียนด้วย หากเนื้อหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะ
เกิดความกระตือรือร้นการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  
  7.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างข้ึนไปใช้ประกอบการสอน เนื่องจากแบบฝึกทักษะนี้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ก าหนดไว้ 
  7.1.3  ในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการเรียนต่ า อาจจะไม่เข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ช้า หรือต้องการความช่วยเหลือ ครูควรใช้เทคนิคเสริมแรง
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรืออธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง 
 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 ควรมีการน าแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้นชุดนี้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียน
อ่ืน  เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น 
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  7.2.2 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื้อหาที่เข้าใจยาก 
หรือเนื้อหาที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนในกลุ่มทักษะภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น เพ่ือน าไปทดลองหา
ประสิทธิภาพ 
  7.2.3 ควรมีการสร้างแบบฝึกภาษาไทย ในหน่วยการเรียนรู้อื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


