รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคา
ตัวแปรศึกษา
พื้นฐานภาษาไทย(กลุ่มซ่อมเสริม)โดยใช้แบบฝึก
ทักษะสื่อมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
- ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการอ่านและการ
1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
เขียนพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
การอ่านและเขียนคาพื้นฐาน ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มซ่อมเสริ ม
ผู้วิจัย นายวรเชษฐ โสมะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มซ่อมเสริม
- ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการ
2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทยมีประสิทธิอ่านและการเขียนคาพื้นฐาน หลังเรี ยน กลุ่มสาระการ
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มซ่อมเสริ ม
วิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์

บทคัดย่อ

สมมุติฐาน

วิธีการดาเนินการวิจัย
- แบบฝึ กหัดประกอบการเรี ยน
- แบบวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน

สร้างและหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ
วิเคราะห์
หลักสูตร
ศึกษา
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์
และ
ออกแบบ
เอกสาร
วิชา
ภาษาไทย

ประเมิน
จากผู้
เชี่ยว
ชาญ

ปรับปรุงแก้ไข
กาหนดขอบเขต
สอบถาม

ศึกษา
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

สร้าง
แบบสอบ
ถามความ
พึงพอใจ

ร่าง
เอกสาร
ภาษาไทย

ต้นแบบ
เอกสาร
ภาษา
ไทย

ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไข

ประเมิน
โดยผู้เชี่ยว
ชาญ
ปรับปรุงแก้ไข

ต้นแบบ
แบบสอบ
ถามความ
พึงพอใจ

1.เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถ
ในการอ่านและเขียนคาพื้นฐานภาษาไทยของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มซ่อมเสริ มอยูใ่ นระดับดีมาก
2. เพือ่ พัฒนาแบบฝึ กทักษะสาระภาษาไทให้มีประสิทธิ ภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 226 คน
2. กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มซ่อม
เสริ ม จานวน 16 คน

ระยะเวลาในการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 15 ชัว่ โมง ทั้งนี้
ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย สาระการอ่านและการเขียนคาพื้นฐาน โดยใช้
แบบฝึ กทักษะ จานวน 15 แบบฝึ ก

ทางการเรี ยนและความสามารถในการอ่านและเขียนคา
พื้นฐาน ภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ง
เป็ นกลุ่มซ่อมเสริ ม 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะสาระภาษา
ไทย ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การศึกษา
ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 16 คนซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึ กทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และเขียนคาพื้นฐาน จานวน 15 แบบฝึ กและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่ม
เดียว สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคาพื้นฐานภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึ กทักษะของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
กลุ่มซ่อมเสริ ม มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.43/86.47
2. ผลที่เกิดกับนักเรี ยนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนคาพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึ กทักษะของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนด้านทักษะการอ่านและเขียนคาพื้นฐานสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.47

เก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกคะแนนระหว่าง
เรียนและทาแบบฝึกทักษะไว้ทุกครั้ง
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
เอกสารการเรียน

สถิติที่ใช้
- ร้อยละ(Percentage)ใช้สูตร P บุญชม ศรีสะอาด
- ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)ของคะแนน โดยใช้
สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
โดยใช้สูตร S.D. ของ บุญชม ศรีสะอาด

ผลตารางวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมหาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 ตามสูตร E1-E2
เกณฑ์ 80 ตัวแรก คือค่าร้อยละของผลคะแนน
กิจกรรมและแบบทดสอบต่างๆของนักเรียนมา
รวมกันคานวณหาค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
เกณฑ์ 80 ตัวหลัง คือค่าร้อยละของแบบทด
สอบหลังเรียนของนักเรียนมารวมกันคานวณ
หาค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ผลตารางวิเคราะห์ข้อมูล(ต่อ)

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
อ่านและเขียนคาพื้นฐานภาษาไทยจากการทดสอบ
ก่อนเรียน เท่ากับ 15.64 คิดเป็นร้อยละ 52.15
ทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 25.94 คิดเป็นร้อย
ละ 86.47 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การอ่านการเขียนคาในภาษาไทยสูงขึ้น

สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน
ภาษาไทยของนักเรี ยนกลุ่มซ่ อมเสริ มประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ 85.43/86.47
2. ผลที่เกิดกับนักเรี ยนหลังการพัฒนาทักษะการอ่าน
และเขียนสู งขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.47
จากตาราง แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 15
แบบฝึก มีคะแนนเฉลี่ย 8.58 คิดเป็นร้อยละ 85.83
ดังนั้น แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาแบบฝึ กทักษะที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น
ชุดนี้ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น เพื่อ
จะได้ขอ้ สรุ ปผลการวิจยั ที่กว้างขวางมากขึ้น
2. ควรมีการสร้างแบบฝึ กทักษะเนื้อหาที่เข้าใจ
ยาก เพื่อนาไปทดลองหาประสิ ทธิภาพ

