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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้าง
และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องคาควบกล้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนวัดลานบุญประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องคาควบกล้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ ระหว่างการสอนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ กับการสอนแบบปกติ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องคาควบกล้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน
2 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวนห้องละ 30 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ (1) แบบฝึ ก ทั ก ทะวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ งค าควบกล้ า
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา
ภาษาไทย เรื่องคาควบกล้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องคาควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องคาควบกล้า สถิติในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที t-test for dependent sample
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักทะวิชาภาษาไทย เรื่องคาควบกล้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนวัดลานบุญ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.83/ 82.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคาควบกล้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลาน
บุญ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค้าส้าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย; แบบฝึกทักษะ

Abstract
This independent study is an experimental research aimed 1) to develop and study the efficiency
of the Thai Diphthong Skill Exercise for Prathom Sueksa 2 students Wat Lan Boon School with an
efficiency criterion of 80/80, 2) to compare the student's achievement in Thai Diphthong in Prathom
Sueksa 2 Wat Lan Boon School between using the Thai Diphthong Skill Exercise and the conventional
instruction method and 3) to study the Prathom Sueksa 2 students' satisfaction using Thai Diphthong
Skill Exercise. The sample used in this independent study were 2 classes with 30 students each of
Prathom Sueksa 2 students of Wat Lan Boon School in the first semester of academic year 2020 which
were selected by simple simpling random method. The independent study tools were 1) 8 Thai
Diphthong Skill Exercises for Prathom Sueksa 2, 2) Lesson plans of Thai Diphthong Skill Exercise 3) an
achievement test of Thai Diphthong, Thai learning area, and 4) students' satisfaction questionnaire using
Thai Diphthong Skill Exercise. The data were statistically analyzed by t-test independent sample.
Result of the independent study:
1) the efficiency of Thai Diphthong Skill Exercise was at 77.83/82.33 which met the efficiency
criterion standard of 80/80.
2) the Prathom Seuksa 2 students’ achievement of the experimental group was increased
significantly at the level of .05
Keywords: Thai Learning Area; Student Achievement; Thai Skill Exercise.
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บทน้า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก ราช 2560 ก าหนดให้ ส าระที่ 1 ใช้ ก ระบวนการอ่า นสร้ า งความรู้ และความคิด ไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต และ สาระที่ 2 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร
ซึ่งภาษาไทยเป็นเอกลั กษณ์ ประจาชาติ และเป็นมรดกทางวั ฒ นธรรมอั นก่ อให้เ กิด ความเป็ นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัม พั นธ์ที่ ดี ต่อกั นอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่ องมือ ในการ
แสวงหาความรู้และประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นสื่อที่
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี ชีวะทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้
เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้าค่าภาษาไทยจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ ชาติไทยตลอดไป เนื่องจากภาษาไทยเป็น เครื่อ งมือ ใช้สื่อ สาร เพื่อ ให้
เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความ
รู้สึก คาในภาษาไทยย่อ มประกอบด้ว ยเสีย ง รูป พยัญ ชนะ สระ วรรณยุก ต์ และความหมาย ส่ว น
ประโยคเป็น การเรีย งคาตามหลัก เกณฑ์ ข องภาษา และประโยคหลายประโยคเรีย งกัน เป็น ข้อ ความ
นอกจากนั้น คาในภาษาไทยยัง มีเ สีย งหนัก เบา มีร ะดับ ของภาษา ซึ่ง ใช้ใ ห้เ หมาะแก่ก าลเทศะและ
บุคคล ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่ มคน ตามสภาพของ
สังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้อ งฝึกฝนให้เกิดความชานาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน
การเขีย น การพูด การฟัง และการดูสื่อ ต่า ง ๆ รวมทั้ง ต้อ งใช้ใ ห้ถูก ต้อ งตามหลั ก เกณฑ์ท างภาษา
เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ และ ใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม
ปั จ จุ บั น มี ค นไทยจ านวนมากไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ของภาษาไทย เพราะขาดจิ ต ส านึ ก ในการใช้
ภาษาไทย และขาดความระมัดระวังในการออกเสียง ทาให้การออกเสียงภาษาไทยผิดเพี้ยนไป โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในหนังสือแทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่าภาษาไทย การอ่านถือเป็น
เครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสารและช่วยให้มนุษย์ฉลาดสามารถเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการของมนุษย์ทั้งทางสติปัญญาอารมณ์และสังคม เป็นทักษะที่จาเป็นจะต้อง
ฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนาทักษะเหล่านี้ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสงี่ยม โตรัตน์, 2544) ซึ่งในปัจจุบันโอกาสสื่อสารกับผู้อื่นมีมากขึ้น เพราะประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนา การรับเอาเทคโนโลยีและวิชาการอ่านเป็นทักษะที่ซับซ้อน และต้องอาศัย
การฝึกฝนเป็นอย่างดี เพราะทักษะเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพียงการสื่อสารผ่านตัวอักษรเท่านั้นแต่ต้องมีความเข้าใจ
ด้วย ดังนั้นทักษะการอ่านจึงจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากการเรียนในห้องเรียนจากครูผสู้ อนจนชานาญ
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ก่อนแล้วจึงไปฝึกเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ปัญหาการอ่านออกเสียง โดยเฉพาะการออกเสียงคาที่ใช้อักษร
ควบ ร ล ว ซึ่งการออกเสียงอักษรควบไม่ชัด
จากรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 2 โรงเรี ย นวั ด ลานบุญ
ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 โดยเฉพาะปัญหาการ
อ่านและการเขียนคาควบกล้าที่มีตัว ร ล ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะด้านการอ่านคาควบ
กล้าที่มี ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อันจะนาไปสู่การบรรลุมาตรฐานการศึกษาตามหลัก สูต ร และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทั กษะการอ่า นออกเสี ยงคาควบกล้า ร ล ว สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อ
ปลูกฝังความถูกต้องและทัศนคติที่ ดีเนื่องจากนักเรีย นในระดับ นี้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญของเรื่องนี้ และเป็น
แนวทางให้ครูอาจารย์ได้ใช้ฝึกนักเรียนและผู้สนใจในภาษาไทยทั่วไปจะได้นาไปฝึกฝนตนเอง และลูกหลาน
ให้ อ อกเสี ย ง ร ล ว ให้ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ภ าษาไทยซึ่ ง เป็ น ภาษาประจ าชาติ ให้ ค งอยู่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งและหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ ก เสริ ม ทัก ษะวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ งค าควบกล้าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ งค าควบกล้ าของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับการสอนแบบปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องคาควบกล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา
ภาษาไทย เรื่องคาควบกล้าสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของแบบฝึกทักษะ
แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สาคัญที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกทักษะของผู้เรีย นให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามเนื้อหาของแต่ละวิชา และสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
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ทางภาษาเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพบว่ามีผู้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ ดังนี้ กติกา สุวรรณพงศ์
(2541) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง การจัดประสบการณ์การฝึกหัด โดยใช้วัสดุประกอบการสอน หรือเป็น
กิจกรรมให้ผู้เรียนกระทาด้วยตนเอง เพื่อฝึกฝนเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจดีขึ้น และเกิดความ
ชานาญจนสามารถทาและนาไปใช้ได้อัตโนมัติ ทั้งในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนและในสถานการณ์อื่น ๆ
ในชีวิตประจาวัน พนมวัน วรดลย์ (2542) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง งานกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ครู
จัดให้นักเรียนได้ฝึกหัดกระทาเพื่ อทบทวน ฝึกฝนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดความจา
จนสามารถปฏิบัติดว้ ยความชานาญ และให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ชลนิชา เลิศนพคุณ
วงศ์ (2543) กล่าวถึง แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับครูและนักเรียน การเขียน
สะกดคาในภาษาไทย เป็นกลวิธที ี่ต้องใช้ทักษะเป็นสาคัญซึ่งวิชาทักษะนีข้ ึ้นอยู่กับการฝึก และการฝึกอย่าง
ถูกวิธีเท่านั้น จึงทาให้เกิดความชานาญในการใช้ทักษะ แบบฝึกเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่ง ที่สามารถนามา
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาได้อย่างดี อุษา แข็งขัน (2545) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะหรือแบบฝึกหัด
หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทา เพื่อเป็นการฝึกฝนหรือทบทวนความรู้ที่เรียนไป
แล้วให้เกิดความชานาญ สกุณา เลิกนอก (2545) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการสอนที่สร้างขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้นาความรู้ที่เรียนไปแล้วไปใช้เพื่อให้เกิดทักษะมากยิ่งขึ้นสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อประกอบการสอนประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะทางภาษามีโอกาสนาความรู้ที่ได้เรียนมาฝึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกว้างขวางขึ้นสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหรือฝึกหัด หรือแบบฝึก
เสริมทักษะเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมสาหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียน ในบางวิชา
แบบฝึกหัดจะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ อนงค์ศิริ วิชาลัย (2536) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของแบบฝึก
ไว้ว่า แบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือการให้นักเรียนได้ทาแบบฝึกมาก ๆ สิ่งที่จะช่วยให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น คือ แบบฝึก เพราะนักเรียนมีโอกาสนาความรู้ที่
เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้นจากความหมายของแบบฝึกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
แบบฝึกมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับครูและนักเรียนเพราะแบบฝึก เป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้
ผู้เรียนมีความชานาญ แม่นยาโดยเฉพาะการเขียนสะกดคาในภาษาไทย เป็นกลวิธีที่จะต้องใช้ทักษะเป็น
สาคัญ ทักษะนี้จะต้องฝึกมาก ๆ และฝึกอย่างถูกวิธี จึงจะทาให้เกิดความชานาญได้

2. ลักษณะของแบบฝึกทักษะ
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544) อธิบายว่า ให้ผู้สร้างแบบฝึกได้ยึดลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี้
(1) แบบฝึกหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคาสั่งและวิธีทา คาสั่งหรือตัวอย่างแสดงวิธีทาที่ใช้ไม่ควร
ยากเกินไป เพราะจะทาให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายและเหมาะสมกับวิธีใช้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ถา้ ต้องการ
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(2) แบบฝึกหัดที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรียนและตรงตามจุดประสงค์ของการฝึกลงทุนน้อยใช้ได้
นาน ๆ และทันสมัยอยู่เสมอ
(3) ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกหัด ควรเหมาะสมกับวัยและพืน้ ฐานความรู้ของผู้เรียน
(4) แบบฝึ ก หัด ที่ ควรแยกฝึ ก เป็ นเรื่ อง ๆ แต่ ล ะเรื่ อ งไม่ค วรยากเกิ น ไปแต่ ควรมีกิ จกรรมหลาย
รูปแบบ เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่เบื่อหน่ายในการทา และเพื่อฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิด
ความชานาญ
(5) แบบฝึกหัดที่ดีควรมีทั้งแบบกาหนดคาตอบให้ แบบตอบโดยเสรี การเลือกใช้ว่าแบบฝึกหั ดที่
สร้างขึ้นจะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกับหลักการการเรียนรู้ที่ว่าเด็กมักจะเรียนรู้
ได้เร็วในการกระทาที่กอ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
(6) แบบฝึกหัดคาข้อความหรือรูปภาพในแบบฝึกหัดควรเป็นสิ่งที่คุ้นเคยตรงกับความในใจของ
นักเรียน เพื่อทราบที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้ารวบรวมสิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ
หรือที่ตัวเองควรใช้ จะทาให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น และจะได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป
(7) แบบฝึกหัดที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญาและประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนั้น
การทาแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องควรจัดทาให้มากพอ และมีระดับตั้งแต่ง่ายปานกลาง และยากจะได้เลือกทาได้
ตามความสามารถ ทั้งนีเ้ พื่อให้เด็กทุกคนประสบความสาเร็จในการทาแบบฝึกหัด
(8) แบบฝึกหัดที่ควรเร้าความสนใจของนักเรียนได้ตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงหน้าสุดท้าย
(9) แบบฝึกหัดที่ดีควรได้รับการปรับปรุงควบคู่กันไปกับหนังสือแบบเรียนอยู่เสมอและควรใช้ได้ดี
ทั้งในและนอกห้องเรียน
(10) แบบฝึกหัดที่ดีควรเป็นแบบฝึกหัดที่สามารถประเมิน จาแนกความเจริญงอกงามของเด็ กได้
ด้วย
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551) อธิบายว่าลักษณะของแบบฝึกที่ดีมี ดังนี้
(1) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเรียนมาแล้ว
(2) เหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของผู้เรียน
(3) มีคาชี้แจงสัน้ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีทาได้งา่ ย
(4) ใช้เวลาที่เหมาะสม คือ ไม่นานเกินไป
(5) เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
(6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทั้งแบบตอบอย่างจากัดและตอบอย่างเสรี
(7) มีคาสั่งหรือตัวอย่างแบบฝึกที่ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเข้าใจ
(8) ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่ผู้เรียนที่ทาแบบฝึก
(9) ใช้หลักจิตวิทยา
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(10) ใช้สานวนภาษาที่เข้าใจง่าย
(11) ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนาน
(12) ปลุกความสนใจหรือเร้าใจ
(13) เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
(14) สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
3. ขันตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ
สุวิทย์ มูลคา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550) ได้เสนอแนะการสร้างแบบฝึกว่าขั้นตอนการ
สร้างแบบฝึก จะคล้ายคลึงกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น
- ปัญหาที่เกิดขึน้ ในขณะทาการสอน
- ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน
- ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม
3. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ จากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึก และเลือกเนื้อหาในส่วนที่จะ
สร้างแบบฝึกนั้น ว่าจะทาเรื่องใดบ้าง กาหนดเป็นโครงเรื่องไว้
4. ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตัวอย่าง
5. ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มรี ูปแบบที่หลากหลายน่าสนใจ
6. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนและหลังเรียนให้สอดคล้องกับเนือ้ หา
และจุดประสงค์การเรียนรู้
7. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
8. นาไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
10. นาไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป
ถวัลย์ มาศจรัส และคณะ (2550 ) ได้อธิบายขัน้ ตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ ดังนี้
1. ศึกษาเนือ้ หาสาระสาหรับการจัดทาแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ
2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อกาหนดจุดประสงค์ในการจัดทา
3. ออกแบบการจัดทาแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะตามจุดประสงค์
4. สร้างแบบฝึกหัด และแบบฝึกทักษะและส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น
4.1 แบบทดสอบก่อนฝึก
4.2 ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ
4.3 แบบทดสอบหลังฝึก
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5. นาแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ปรับปรุงพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกดังนี้
ศรี ปั ญ ญา อยู่ ส อน (2527) ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสั ม ฤทธิ์ ผ ลทางการอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้แบบฝึก โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร จานวน 68
คน ใช้แบบฝึก 10 แบบฝึก ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการใช้แบบฝึกการอ่านจะช่วยให้
การอ่านของนักเรียนดีขนึ้
กัลยา ชมสอาด (2542) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกการอ่านที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
ไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง จานวน 30
คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพ 87.40/86.66 ซึ่งสูงกว่า 80/80 ที่กาหนดไว้
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ (p< .05) เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
เกศริน อิ่มเล็ก (2545) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีจังหวัดชลบุรี จานวน 64 คน ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจานวน 3 หน่วย และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจานวน 30 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏว่าแบบฝึก
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 85.55/83.33
ฉลาด สมพงษ์ (2547) ได้ศึกษาการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อานงค์ ใจรังกา (2547) ได้ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ร ล ว กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
อ าเภอท่า ปลา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2547 จ านวน 35 คน ผลการเปรี ยบเทียบ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ร ล ว ก่อนและหลังเรียน พบว่า
นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ร ล ว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยนักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงหลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก
ปานดาว วาดโคกสูง (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทย
เรื่องคาควบกล้า ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะผลการวิ จัย พบว่า แผนการเรี ย นรู้
การอ่ า นและการเขีย นภาษาไทย เรื่ อ งค าควบกล้ า ร ล ว ชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 4 โดยใช้ แ บบฝึกทักษะ
โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน คือ สาระสาคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา การจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล พบว่า แผนการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่
ในระดั บ มาก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 85.52 /91.37 ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการเรี ย นรู้ เ ท่ า กั บ 0.78
ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมีความรูเ้ พิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78
กรรณิการ์ กิมาลย์ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านคาควบกล้าโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าสามารถพัฒนาทักษะในการอ่าน
และมีความสามารถในการอ่านคาควบกล้าได้คล่องขึ้น ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วขึ้น แผนการเรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาทักษะการอ่านคาควบกล้าโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.99 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนา มีค่า
เท่ากับ 0.73 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง คาควบกล้าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง คาควบกล้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดลานบุญ ทั้งหมด 5 ห้องเรียน จานวน 150 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดลานบุญ ซึ่งได้มาด้วยวิธสี มุ่ อย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยการ
จับสลาก จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 1 ห้องเรียน และกลุ่ม
ควบคุมจานวน 1 ห้องเรียน
3. ตัวแปรที่ศกึ ษา
3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การเรี ย นโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะ เรื่ อ ง ค าควบกล้ า ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2
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3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
4.1 แบบฝึกทักษะ เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 8 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 เรื่อง ชนิดของคาควบกล้า
เล่มที่ 2 เรื่อง คาที่มีอักษรควบกล้า ร
เล่มที่ 3 เรื่อง กลุ่มคาที่มอี ักษรควบกล้า ร
เล่มที่ 4 เรื่อง คาที่มีอักษรควบกล้า ล
เล่มที่ 5 เรื่อง กลุ่มคาที่มีอักษรควบกล้า ล
เล่มที่ 6 เรื่อง คาที่มีอักษรควบกล้า ว
เล่มที่ 7 เรื่อง กลุ่มคาที่มอี ักษรควบกล้า ว
เล่มที่ 8 เรื่อง คาควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ
4.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จานวน 8 แผน รวม 8 ชั่วโมง
4.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 8 แผน รวม 8 ชั่วโมง
4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุม่ ตัวอย่างโดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
5.1 ทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ติดต่อผู้อานวยการโรงเรียนวัด
ลานบุญเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองจัดการเรียนรู้และรวบรวมข้อมูล
5.2 นาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบก่อนทาการ
หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก
(r) ซึ่งพิจารณาจากค่าความยากง่าย (p=0.20-0.80) และค่าอานาจจาแนก (r=0.20 ขึ้นไป) และหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.71 หมายความ
ว่าข้อสอบชุดนีม้ ีค่าความเชื่อมั่นสูง จากนั้นนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนไปทดสอบ
กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (pre-test) ก่อนที่จะเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คาควบกล้า
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่มทดลองไว้
5.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วดาเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จานวน 8 แผน ในขณะดาเนินการสอนผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะกระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเก็บบันทึกข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและการทาแบบฝึกหัดรายบุคคล
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5.4 หลังจากดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบแล้วทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
5.5 นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละ
กลุ่มไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตามเกณฑ์ 80/80
6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คาควบกล้าหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการเรียนแบบปกติกับ การเรี ยนด้ว ยแบบฝึ กทักษะ สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
ทดสอบค่าที t-test for Independent sample

ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทั กษะวิช าภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ ตามเกณฑ์ 80/80
นาไปทดลองกับนักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/ 81.67 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นา
แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่ อง คาควบกล้า และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุง
แก้ไข ก่อนนาไปทดลองหาประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน จานวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.28/
82.59 ผู้วิจัยทาหารปรับปรุงแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า อีกครั้ง และนาไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน จานวน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.50/ 82.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังข้อมูลที่ปรากฏ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า
ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
จ้านวน
การหา
กระบวนการ
ประสิทธิภาพ
นักเรียน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ (𝐄𝟏) คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ (𝐄𝟐)
รายบุคคล
3
32
80.00
24
81.67
กลุ่มเล็ก
9
32.11
80.28
24.78
82.59
กลุ่มใหญ่
30
32.20
80.50
24.83
82.78
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2. ผลเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า ของนักเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ ง ค าควบกล้ า ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า กับการสอนแบบปกติ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.33 คะแนน (SD =
1.62) สาหรับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.50 (SD = 1.69) รายละเอียด
ดังข้อมูลที่ปรากฏ
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (per-test) เรื่อง คาควบกล้า ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีการสอน
สอนโดยแบบฝึกทักษะ
สอนแบบปกติ

N
30
30

M
12.33
11.50

SD
1.62
1.69

df
58

t
1.94

Sig
.436

3. ผลการเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลั ง เรี ย น (post-test) เรื่ อ ง ค าควบกล้ า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบ
ปกติ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าภาษาไทย เรื่ อ ง ค าควบกล้ า ของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
ระหว่างการสอนโดยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า กับการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการสอนโดยแบบฝึกทักษะ เรื่อง คาควบกล้า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า (M = 13.37, SD = 1.49) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ (M = 11.83,
SD = 1.94)รายละเอียดดังข้อมูลที่ปรากฏ
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) เรื่อง คาควบกล้า
วิธีการสอน
สอนโดยแบบฝึกทักษะ
สอนแบบปกติ
*p < 0.05

N
30
30

M
13.37
11.83

SD
1.49
1.94

df
58

t
3.41*

Sig
.00
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยแยกประเด็นอภิปรายผลออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.50/ 82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กาหนดไว้
คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะที่มีกระบวนการใน
การออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องคาควบกล้า สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 อย่ า งมี ร ะบบและเป็ น ขั้ น ตอน และผ่ า นการทดลอง (try-out) เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพ ถึง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนรายบุคคลนาไปทดลองกับนักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.00/81.67 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สมบูรณ์ ขึ้นก่อนนาไป
ทดลองหาประสิทธิภาพในกลุ่มเล็ก นักเรียนจานวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.28/82.59 ซึ่งยัง
ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอี ก หนึ่ ง รอบก่ อ นน าไปทดสอบหา
ประสิ ท ธิ ภ าพในกลุ่ ม ใหญ่ นั ก เรี ย น จ านวน 30 คน ได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 80.50/82.78
คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัตรา วงศ์จิระกิจ (2551)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ ง ค าควบกล้ า สู ง กว่ า การสอนแบบปกติ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์ อีกทั้ งยังฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้ หา
ฝึกฝนจนเกิดความชานาญ อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสนองต่อความต้องการที่
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ช่วยฝึกและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในการทากิจกรรมแบบ
ฝึกทักษะและรู้จักทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุจริต เพียรชอบ (2542)
ที่กล่าวไว้ว่าการสร้างชุดฝึกทักษะว่าต้องยึดตามทฤษฎี การเรียนรู้ทางจิตวิทยาโดยการเรียนรู้โดยการ
กระท า (Learning by doing) นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ทั ก ษะการเขี ย นได้ ค ล่ อ งแคล่ ว ช านาญก็ เ รามี
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือฝึกกระทาด้วย ตนเอง จึงเป็นโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู้
มากที่สุด
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องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการวิจัยทาให้เกิดองค์ความรู้เป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยหลักการ A-D-A-M Model ดังแผนภาพ
C-S-A-M Model
Create innovation
การสร้างนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรมให้มีความทันสมัย

C

S
Suitable for age ความเหมาะสมกับวัย
ออกแบบนวัต กรรมให้มี ความเหมาะสม
กับวัย

Appy การน้าไปใช้
นานวัตกรรมไปใช้กลับกลุม่ เป้าหมาย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

M

A

Modify and Development
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
นาข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนที่ใช้
นวัตกรรมมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมสื่อการสอนอย่างสม่าเสมอ

C-Create innovation การสร้างนวัตกรรม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหรือสร้าง
นวัตกรรมให้มีความแปลกใหม่ และมีความน่าสนใจมีกระบวนการใหม่เกิดขึ้น การคิดสร้างนวัตกรรมนั้น
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความชานาญและความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงจะเกิด
ความแตกยอดความคิดออกมาเป็น นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ซึ่งการออกแบบและสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการ
สอนที่ดีและน่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะทาให้ผู้เรียนใช้นวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
S-Suitable for age ความเหมาะสมกับวัย สร้างสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับ
วัยน่าเพื่อเป็นการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียน การออกแบบสื่อการเรียนรู้
ควรมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ดังเช่น การออกแบบแบบฝึกทักษะ เรื่อง
คาควบกล้า ภาพประกอบมีสีสันที่สวยงามทันสมัยเหมาะสมกับวัย เช่น ตัวการ์ตูนที่สอดคล้องกับความ
สนใจของนักเรียน ตัวอักษรมีขนาดพอดีและไม่เยอะจนเกินไปในแต่ละหน้า เนื้อหาและภาษาที่ใช้ไม่ ยาก
ผู้ เ รี ย นอ่ า นแล้ ว สามารถเข้ า ใจได้ มี ก ารล าดั บ ความยากง่ า ยของเนื้ อ หาและยกตั ว อย่ า งประกอบ
มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการออกแบบที่ผสมผสาน
ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้
A – Apply การน้าไปใช้ นานวัตกรรมที่ออกแบบแล้ วไปใช้กั บนั กเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมายให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยการใช้แบบฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องสังเกตพฤติ กรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนว่านักเรียนมีความสนใจ เข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใด และมี
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ข้อบกพร่องใดในการใช้แบบฝึกทักษะบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนาไปต่อยอดการออกแบบนวัตกรรม
ในบทเรียนอื่น ๆ ได้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
M - Modify and Development การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นา เมื่ อ การใช้ น วั ต กรรมจาก
ผู้เรียนยังมีขอ้ บกพร่องหรือมีจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยต้องนาข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรม
มาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และผู้วิจัย
หาความรูใ้ หม่ ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เป็นแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ตรงจุดและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สรุป
ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.50/ 82.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะสูงกว่าการเรียนปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 80.50/ 82.78 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 80/80 ที่ ก าหนดไว้ ควรน า
รูปแบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับวิชา หรือเนื้ออื่น ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรี ยนบนพื้ นฐานของความพร้อมและความ
แตกต่างของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะที่จาเป็น เช่น ทักษะด้านการอ่านและการเขียน ตลอดจน
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง
2. ครูควรนาวิธีการที่ค้นพบจากการสอบโดยใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าวไปปรับปรุง และพัฒนา
หรือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ไปใช้ในการทาวิจัย
ในชั้นเรียน หรือผู้บริหารใช้ในการออกแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ยังขาดการหาประสิ ทธิผ ลของการใช้แ บบฝึ กทักษะ และการประเมินผลความพึง พอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมจึงควรหา
ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย และประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะ
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2. เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกับผู้เรียน จึงควรมีการศึกษาผลการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คาควบกล้า กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความคงทนต่อ
การเรียนรู้
3. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะและการจัดการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้
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