
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนค า
พื้นฐาน ภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึง
เป็นกลุ่มซ่อมเสริม  2)  เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะสาระภาษา
ไทย  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 การศึกษา
คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  16  คนซ่ึง
ไดม้าโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
และเขียนค าพื้นฐาน จ านวน  15  แบบฝึกและแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 3  
ตวัเลือก จ านวน  30  ขอ้ แบบแผนการทดลองใชแ้บบกลุ่ม
เดียว สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่
1. การพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทย
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
กลุ่มซ่อมเสริม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.43/86.47
2. ผลท่ีเกิดกบันกัเรียนหลงัการพฒันาทกัษะการอ่านและ
เขียนค าพื้นฐานภาษาไทย โดยใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดา้นทกัษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานสูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ  86.47 

บทคัดย่อ
ผู้วิจัย นายวรเชษฐ โสมะ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค า
พื้นฐานภาษาไทย(กลุ่มซ่อมเสริม)โดยใช้แบบฝึก
ทักษะสื่อมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  

วัตถุประสงค์

สมมุติฐาน

1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน  
การอ่านและเขียนค าพื้นฐาน ภาษาไทยของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซ่ึงเป็นกลุ่มซ่อมเสริม 

2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทยมีประสิทธ-ิ
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

1.เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มซ่อมเสริมอยูใ่นระดบัดีมาก 
2. เพือ่พฒันาแบบฝึกทกัษะสาระภาษาไทใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน  80/80  

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 226 คน
2.  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มซ่อม
เสริม  จ  านวน  16  คน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563  จ านวน  15   ชัว่โมง ทั้งน้ี
ไม่รวมเวลาที่ใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
เน้ือหาที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สาระการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  โดยใช้
แบบฝึกทกัษะ  จ  านวน  15  แบบฝึก  

ระยะเวลาในการศึกษา

วิธีการด าเนินการวิจัย

ตัวแปรศึกษา
- ตวัแปรตน้   ไดแ้ก่  แบบฝึกทกัษะการอ่านและการ

เขียนพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มซ่อมเสริม

- ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการ
อ่านและการเขียนค าพื้นฐาน หลงัเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มซ่อมเสริม 

- แบบฝึกหดัประกอบการเรียน
- แบบวดัประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
- แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน

สร้างและหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ
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เก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกคะแนนระหว่าง
เรียนและท าแบบฝึกทักษะไว้ทุกครั้ง
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ                
เอกสารการเรียน

วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมหาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 ตามสูตร E1-E2
เกณฑ์ 80 ตัวแรก คือค่าร้อยละของผลคะแนน
กิจกรรมและแบบทดสอบต่างๆของนักเรียนมา
รวมกันค านวณหาค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
เกณฑ์ 80 ตัวหลัง คือค่าร้อยละของแบบทด
สอบหลังเรียนของนักเรียนมารวมกันค านวณ
หาค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

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

จากตาราง แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  15  
แบบฝึก มีคะแนนเฉล่ีย  8.58  คิดเป็นร้อยละ  85.83  
ดังนั้น  แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   80/80  ท่ีต้ังไว้

ผลตารางวิเคราะห์ข้อมูล(ต่อ)

จากตาราง พบว่า  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการ
อ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยจากการทดสอบ
ก่อนเรียน   เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ  52.15
ทดสอบหลังเรียน   เท่ากับ  25.94 คิดเป็นร้อย
ละ 86.47  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การอ่านการเขียนค าในภาษาไทยสูงขึ้น

สรุปผลการวิจัย
1. การพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน
ภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มซ่อมเสริมประสิทธิภาพ
เท่ากบั 85.43/86.47
2. ผลท่ีเกิดกบันกัเรียนหลงัการพฒันาทกัษะการอ่าน
และเขียนสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียร้อยละ  86.47 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการน าแบบฝึกทกัษะท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน
ชุดน้ี ไปทดลองใชก้บันกัเรียนโรงเรียนอ่ืน  เพื่อ
จะไดข้อ้สรุปผลการวิจยัท่ีกวา้งขวางมากข้ึน
2. ควรมีการสร้างแบบฝึกทกัษะเน้ือหาท่ีเขา้ใจ
ยาก เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ


