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การศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดย
ใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1.1 
The study of Pratomsuksa One Student Achievement in Studying Reading 

and Writing Thai words without Final Consonants.1 

สุจินต ภูศรี2, จตุพงศ แกวใส3,  

สุวิชา วิริยมานุวงษ4 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ ร่ือง              

การอานและ  การเขียนคําท่ีไม มี ตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน              

พยัญชนะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถม            

ศึกษาปที่ 1 ระหวางนักเรียนท่ีเรียนรูดวยแบบฝกทักษะดวยภาพ  แทนพยัญชนะ              

กับนักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติ กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนวัดบางโทง 

และโรงเรียนบานบางเจริญ จํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

แผนการจัดการเรียน รู เ ร่ืองการอานและการเขียนคําที่ ไม มี ตัวสะกดโดยใช              

แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ แผนการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการอานและ              

การเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดตามปกติ และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

เปนแบบเลือกตอบจํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.78 สถิติที่ใชในการทดสอบ 

1วิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2554 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 64 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

สมมุติฐาน ไดแก สถิติที และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมโดยใชคะแนน

ทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิในการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวตัวสะกด

โดยใช  แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1            

กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ             

ดวยภาพแทนพยัญชนะกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ ระดับ .01 

คําสําคัญ : แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the results of learning 

in reading and writing Thai words without final consonants of Pratomsuksa one 

students using practice drills,and 2) to compare the level of studying 

achievement of the students taught byusing practice drills and conventional 

methods. 

The samples of this research, the experimental group conducted by 

purposive sampling,were Pratomsuksa one students at Vatbangtong Schoo 

Auoluk district, Krabi and the control group conducted by simple random 

sampling were the students of Banbangcharien school. The experimental 

group taught by lesson plans in teaching reading and writing Thai words 

without final consonants,and the control group taught by the conventional 

method. The duration of the experimental group taught by lesson plans in 

teaching reading and writing Thai words without final consonants, and the 
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control group taught by the conventional method. The duration of the 

experiment was 16 periods, and each period was 60 minutes. The research 

instruments consisted of the followings : 1) lesson plans developed by a 

researcher in reading and writing Thai words without final consonants by using 

practice drills 2) lesson plans in reading and writing Thai words without final 

consonants using the conventional methods, and 3) a 3 – choice achievement 

test of 30 items with its reliability at 0.78 Means, percentage, ANCOVA and t – 

test were utilized to     analyze data. 

The findings revealed that the leaning in reading and writing Thai 

words without final consonants of Pratomsuksa one students using practice 

drills before and after was significantly different at the level of .01 , and the 

level of studying achievement of the students taught by using practice drills 

and conventional methods was significantly different at the level of .01 

Key words : reading and writing thai words without final consonants, normal   

conventional method,study achievement 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540ไดระบุสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยและนโยบายแหงรัฐเ ก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา              

สิบสองปโดยไมเสียคาใชจาย ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542             

มาตรา 4 ไดกําหนดความหมายของการศึกษาวา หมายถึงกระบวนการการเรียนรู            

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก              

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ              

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัย

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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การถายทอดความรูและกระบวนการเรียนรูดังกลาว ลวนตองใชภาษา               

เปนเคร่ืองมือ  ในการส่ือความหมายและชวยสรางความเขาใจอันดีทั้งส้ิน มนุษยรูจัก 

ส่ือความหมายและมีการถายทอดการเรียนรู การส่ือสารตอกันต้ังแตบรรพบุรุษ                

โดยมุงเพื่อจะส่ือความหมายระหวางกัน โดยเฉพาะชาติไทยเปนชาติที่ มีภาษา           

เปนของตนเองใชมาเปนเวลานานแลว ภาษาไทยเปนท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน           

และวัฒนธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมเอกลักษณและภูมิปญญาของชาติที่ใชใน

การเรียนรู และรักษาความเปนชาติไวใหม่ันคง แตในภาวะปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน        

มีผลกระทบอยางรุนแรงทําใหตองเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ พื้นฐาน              

ทางสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณทางภาษาและภูมิปญญาของชาติ ภาษาไทย                

เปนภาษาประจําชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ 

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยและใหคนไทยทุกคนตองเรียนรู

เพื่อเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นทั่วไป  

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 หมวด 1 มาตรา 9 (1)ไดมีการกําหนดหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา               

ของชาติวาตองยึดหลักเอกภาพ ดานนโยบายในการปฏิบัติ นอกจากน้ีในมาตรา 9 (6) 

กลาววาการจัดการศึกษาตองเนนใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ

มาตรา 22 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถ

เรียนรู พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และหมวด 4 มาตรา 

23 (4) ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนดานภาษาโดยเนนการใช

ภาษาไทยอยางถูกตอง นอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544             

ไดกําหนดจุดหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีความคิด

สรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน รักการเขียน 
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จากการศึกษาพบวา การใชกระบวนการสอนที่ประกอบดวย  แบบฝก              

ดวยภาพแทนพยัญชนะ และส่ือการเรียนรูหลายชนิดจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น (ปรีชา เผาเคร่ือง, 2540 : บทคัดยอ) เพราะแบบฝกและส่ือ

กิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนใหแกผูเรียน เปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยในฐานะ

ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู              

การอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพราะผูวิจัย

ประสบกับปญหา  ในการสอน  คือ  นักเ รียนไม เขาใจและเกิดความสับสนกับ              

การอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาการแกปญหาทักษะ              

การอานการเขียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนา การแกปญหา

ทักษะการอานการเขียนใหนักเรียนมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูเร่ือง การอานและการเขียนคําที่ไมมี

ตั วสะกดโดยใช   แบบฝ ก ทักษะด วยภาพแทนพยัญชนะ  สํ าห รับนั ก เ รียน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                                                                       

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอานและการเขียนคํา            

ที่ไมมีตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใช             

แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กับนักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนท่ีเรียนรูดวยแบบฝกทักษะที่ใชภาพแทนพยัญชนะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นหลังการทดลอง 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ศึกษาเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                         

ปการศึกษา 2551 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยกําหนดใหโรงเรียนวัดบางโทง

เปนกลุมควบคุมและจับฉลากหองเรียนของโรงเรียนบานบางเจริญซ่ึงมีนักเรียน             

จํานวน 2 หองเรียนมา 1หองเรียนเปนกลุมทดลอง 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกด              

โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังตอไปนี้ 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 30 ขอ 

2. แผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบ

ฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ 

3. แผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดแบบปกติ 
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 เก่ียวกับหลักการจุดหมาย โครงสราง มาจรฐานการเรียนรู การจัดเวลาเรียน    

สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู 

2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เก่ียวกับความสําคัญ ธรรมชาติ และ

ลักษณะเฉพาะ วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงขั้น 

กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล แหลงการเรียนรู และส่ือการเรียนการสอน 

3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโทงกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เก่ียวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู             

รายปที่ใชในการทดลอง 

4. ศึกษาเอกสารประกอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 1              

สาระท่ี 1 – 5 เพื่อกําหนดเน้ือหาสาระ การสอน แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทาง           

ในการประเมินผล 

5. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอานและการเขียนคํา 

6. ศึกษารายละเอียดของการอานและการเขียนคํา และกําหนดหมวดหมูของ

เน้ือหาและประสบการณของแผนการจัดการเรียนรู 

7. สรางแผนการจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบฝก

หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูมีดังน้ี 

สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระ

การเรียนรู กิจกรรม ส่ือการเรียนรู การวัดผลประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

และคุณภาพของเครื่องมือคา IOC 0.78 

กิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนการเรียนรู

ประกอบดวย 

ขั้นนํา ขั้นตอนการใชแบบฝกการเขียนการอาน ขั้นสรุป ส่ือการเรียนรูการวัด

และประเมิน การเรียนรู บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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1. ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก นางณัฏฐิยากร วานิช ครูคศ.3 เอกภาษาไทย 

โ รง เ รียนบานบาง เจริญ  สํ า นักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่                  

นางอรศิริ เทพณรงค ครูคศ.3 เอกภาษาไทยโรงเรียนทับปุดวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษาพังงา นายเกษียร เพชรพวง ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเก่ียวกับสาระ การเรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูและ

ตรวจทานแกไข 

2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 

ทาน ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเจริญ ที่ไมใช  

กลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชใน             

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และไดปรับปรุงในเร่ืองการใชภาษา รูปภาพ และ

ความสอดคลองของเวลากับกิจกรรมการเรียนรู หลังจากปรับปรุงแกไขแผนการจัดการ

เรียนรูแลวนําไปให ผู เชี่ยวชาญตรวจอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใชจริง  นําแผน                    

การจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปใชจริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดบางโทง อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี ที่เปนกลุมทดลองตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมี 

ตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะสําหรับนักเรียนช้ันประถม           

ศึกษาปที่ 1 ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ              

ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบ Two groups pretest posttest 

design ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยโดยสอนวันละ 4 ชั่วโมง กลุมทดลอง 2 ชั่วโมง              

เวลา 9.30 น. - 11.30 น. บาย 2 ชั่วโมง เวลา 12.30 น. – 14.30 น. จํานวน 5 คร้ัง 

ระหวางวันที่ 3 – 13 มีนาคม พ.ศ.2552 และกลุมควบคุม มีการทดสอบกอนเรียน                
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เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการอาน              

และการเขียนคําที่ ไม มีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ              

รวมกับสระพื้นฐานประกอบดวย สระอา  สระอะ สระอี สระโอ สระไอ สระเอ สระแอ 

สระออ และสระเอา สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย              

แบบฝกแตละสระและแบบทดสอบหลังเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ผู วิจัยได กําหนดการจัดการเรียนรู ไว ใน              

แผนการจัดการเรียนรูซึ่ง มีการดําเนินการดังนี้ 

1.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําการทดลองกับกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมแลวบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 

2.ดําเนินการสอนนักเ รียนกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเ รียนรู              

ในการอานและการเขียนคําที่ไม มีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน    

พยัญชนะ ซึ่งมีแบบฝกแตละชั่วโมงเปน เวลา 18 ชั่วโมง 

ในขั้นการสอนผูวิจัยประยุกตใชตามทฤษฎีกลุมเกสตัลทมาใชในการสราง

แบบฝก ที่ใชภาพเปนส่ือแสดงถึงตัวพยัญชนะตนและสระตามมาตราในแม ก กา              

ซึ่งไมมีตัวสะกด กิจกรรมในแบบฝกหลังเรียนเปนแบบฝกที่ใหนักเรียนสรางคําตามภาพ

ที่ปรากฏ  ผู วิ จัยไดจัดทําแบบฝก  ที่ สอดคลองกับทฤษฎีการเ รียนรูตามแนว              

การสรางความรูใหมจากพื้นฐานเดิม โดยการเรียนรูที่เปนกระบวนการท่ีนักเรียน              

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Active process) ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวนักเรียนเปนไป              

ตามสภาพแวดลอมท่ีนักเรียนอยูในการใชขอมูลใหมรวมกับความรูเดิมที่สามารถให

นักเรียนอานคําใหมดวยตัวนักเรียนเอง 

3. ดําเนินการสอนเปนเวลา 18 ชั่วโมง 

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบกับกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม เพื่อบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวนําผลที่ไดไป

วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผลการจักการเรียนรูการอานและการเขียนคํา              

ที่ ไม มีตัวสะกด  โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ  สาระการเรียนรู                 

ภาษาไทยสําหรับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดกําหนดวิธการในการวิเคราะห

ขอมูลดังตอไปนี้ 

1. หาคาสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ีย คาความแปรปรวน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยคร้ังนี้ โดยใช

สถิติดังนี้ 

2.1 ผูวิจัยทดสอบสมมุติฐานขอ 1 นักเรียนท่ีเรียนรูการอานและการเขียน             

คํา ท่ีไม มี ตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ  มีผลสัมฤทธ์ิ               

ทางการเ รียนภาษาไทย  หลังเ รียนสูงกวากอนเรียน  คํานวณคาสถิติ โดยใช                        

สูตร t – test for dependent sample 

2.2 ผูวิจัยทดสอบสมมุติฐานขอ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรูการอาน

และการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะสูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 
ผลการศึกษา 

สมมติฐานขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและการเขียนคํา                   

ที่ ไม มีตัวสะกดโดย  ใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ  สําหรับนักเรียน                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอานและการเขียนคํา                 

ที่ไม มีตัวสะกดโดย   ใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ สําหรับนักเรียน                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนการทดลองและหลังการทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในเร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด

โดย ใช แบบฝ ก ทั กษะด ว ยภาพแทนพ ยัญชนะ  สํ าห รับนั ก เ รี ยน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู โดยใช

แบบฝกทักษะ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

N = 51 การจัดการเรียนรู         

โดยใชแบบฝกทักษะ

ภาษาไทย 
x̄   

S.D. t p 

กอนเรียน 17.4400 2.29274 5.252 .000** 

หลังเรียน 26.3600 1.35031 23.450 .000** 

** p < .01 

จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานและการเขียน              

คํ าที่ ไ ม มี ตั วสะกดโดยใช  แบบฝก ทักษะด วยภาพพยัญชนะ  ของนั ก เ รียน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ (p < .01) ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

ผลการศึกษาที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอาน              

และการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

สมมติฐานขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการเขียนคํา              

ที่ไมมีตัวสะกดของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ             

สูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและการเขียนคําท่ีไมมี

ตัวสะกด โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
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ตาราง 2 การวิ เคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียวของความสามารถใน                    

การอานและการเขียน คําท่ีไมมีตัวสะกด โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน

พยัญชนะ กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

วิธีใชแบบฝกทักษะ

ภาษาไทยความ

คลาดเคล่ือน 

1754.695 

137.725 

3       

46 

284.898 

2.994 

195.355 .000** 

รวม 1892.420 49    

**p< .01 Adjusted R. Squared = .922 

จากตาราง 2 พบวา วิธีการจัดการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกดวยภาพแทนพยัญชนะ

ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ                

กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ โดยไมตองคํานึงถึงตัวแปรรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงวิเคราะหเพื่อประมาณคานํ้าหนักของแตละ

กลุมตามตาราง 3  
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ตาราง 3 การประมาณคาเฉล่ีย ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุ คูณโดยกําหนดให ตัวแปรเปนวิธี การ จัดการเรี ยน รูด วย              

แบบฝกดวยภาพแทนพยัญชนะ 

ตัวแปร b SE t p 

Intercept           12.740       

11.259 

1.115       

2.114       

11.422       

5.325 

.000**        

.000** กลุมทดลอง 

**p< .01 

จากตาราง 3 พบวาการจัดการเรียนรูตามปกติ ในการอานและการเขียน             

คําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะมีผลสัมฤทธิ์ทาง              

การเรียนเฉล่ียไดสูงกวาการจัดการเรียนรูตามปกติ 11 คะแนน ซึ่งเขียนความสัมพันธ 

ไดดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน

พยัญชนะ = 12.740 + 11.259 (วิธีการจัดการเรียนรู) 

เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนรวม              

ที่กําหนดวาเสนถดถอยของตัวแปรรวมของแตละกลุมตองขนานกัน จึงตรวจสอบ

คุณสมบัติดวยการวิเคราะหตามตาราง 4 

 

 

 

 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

ตาราง 4 การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและ          

การเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะ กอนเรียนและวิธีการจัด           

การเรียนรู เพื่อตรวจสอบตามขอตกลงของการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

วิธีการจัดการเรียนรู

ผลสัมฤทธิ์                              

วิธีใชแบบฝกทักษะภาษาไทย 

ความคลาดเคล่ือน 

1754.643  

984.719 

14.143 

137.777 

2    

1    

1    

47 

877.322 

984.713 

14.143 

2.931 

รวม 22823.000 50  

299.282 

335.919 

4.825 

327.265 

.000** 

.000** 

.033*   

.000 

*p < .05 , **p < .01 

จากตาราง 4 พบวา คาปฏิสัมพันธระหวางวิธีการจัดการเรียนรูกับ               

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝก

ทักษะกอนเรียนมีคา F = 4.825 และคา p = .000 แสดงวาการทดสอบมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติที่ระดับ .05 หรือมีปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการจัดการเรียนรูกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในการอานและการเขียน  ดังนั้นเสนถดถอยของผลสัมฤทธ์ิทาง                      

การเรียนในการอานและการเขียนหลังเรียน บนผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคํา                 

ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะ กอนเรียนของการจัดการเรียนรูแตละวิธีความชัน          

ไมเทากันหรือเสนตรงไมขนานกัน ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและ                  

การเขียนกอนเรียน จึงไมมีคุณสมบัติเปนตัวแปรรวมไดตามขอตกลงเบื้องตนของ             

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว           

ในตาราง 5 และเพ่ือยืนยันผลการวิเคราะห ผูวิจัยจึงวิเคราะหโดยใช t-test                       

for independent  ดังนี้ 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบผลการเรียนรูในการอานและการเขียน เร่ืองคําท่ีไมมีตัวสะกด 

โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 ระหวางกลุมทดลองท่ีจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก กับกลุมควบคุมที่

จัดการเรียนรูตามปกติ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

ผลการเรียนรู N x̄   

S.D. t p 

ทดลอง 25 26.3600 1.35031 

ควบคุม 25 14.5600 2.12289 
23.450 .000** 

**p< .01= 

จากตาราง 5 พบวาผลการเรียนรูในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด

โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของ

กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะแตกตางจากกลุมควบคุมที่จัด              

การเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาความสามารถ              

ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวานักเรียนที่              

เรียนรูตามปกติ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคํา 

ที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  

 1. การใชแบบฝกทักษะเปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไปใช ในการจัด           

การเรียนรูเน้ือหาตางๆ จํานวนมากเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาสาระนั้น              

ไดงายและรวดเร็วขึ้น และจดจําไดนานโดยเฉพาะอยางย่ิงเนื้อหาสาระและขอมูลตางๆ 

ที่ผูเรียนจัดขอมูลเหลานั้นใหเปนระบบระเบียบอยูในรูปแบบที่อธิบายใหเขาใจไดและ
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 ในการสอนการอานและการเขียนภาษาไทย มีนักเรียนบางสวนท่ียัง

บกพรองในการอานและการเขียนยังจําภาพพยัญชนะไมได  ครูผูสอนตองชวยบอก           

เพื่อเพิ่มเติมวาภาพอะไรและตามดวยสระอะไร  ซึ่งการสอนอานโดยใชทักษะการใช

แบบฝกดวยภาพแทนพยัญชนะ  ชวยครูกระตุนความจํา   ความคิดใหนักเรียน              

ชอบอาน ชอบเขียน แบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ ในการอาน

และการเขียนดีขึ้น การเรียงลําดับตามขั้นตอนทําใหเขาใจเร่ืองดีขึ้น ทําใหนักเรียน                     

มีความกาวหนาในการอานและการเขียน เม่ือครูใหดูภาพพยัญชนะแลวนักเรียน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 79 

ดวยเหตุดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความเช่ือม่ันวาการจัดการเรียนรู              

ในการอานและ การเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน

พยัญชนะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถนําไปใช              

เพื่อการจัดการเรียนรู เร่ือง การอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด  โดยใชแบบฝก

ทักษะ ทําใหนักเรียนแกปญหาอยางเปนระบบชวยสงเสริม ความคิดของนักเรียน              

ใหอยูในแนวทางที่ถูกตอง สงผลใหนักเรียนมีผลทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะ

ดวยภาพแทนพยัญชนะ  หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานและ              

การเขียนสูงกวากอนการทดลอง มีคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังการสอบเทากับ

21.36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามสมมุติฐาน

ขอที่ 1 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ที่มีการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสม 

เชน แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา              

ปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการไดยินของ จิราภรณ  ฉัตรทอง. (2545 : บทคัดยอ)            

แบบฝกทักษะการเขียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ของยุทธนา  ตันติเสรีรัตน 

(2547 : บทคัดยอ) และผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนในการอานและการเขียนคํา              

ที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ ทําใหนักเรียนรูจักฝกคิด

แกปญหาคําอยางเปนระบบระเบียบมีขั้นตอนท่ีดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหนักเรียนอาน              

และเขียนคําไดอยางเปนลําดับขั้นตอน  คลองแคลว อานคําไดมากย่ิงขึ้น  ทั้ง น้ี              

เพราะผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน 

พยัญชนะ ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู แบบฝก และแบบทดสอบหลังเรียน          

ในแตละแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอน            

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ขอเสนอแนะ 

1 .ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรมีการนําการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนดวย

ภาพแทนพยัญชนะไปใชกับนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และระดับของผูเรียนเพื่อพัฒนาการอานและและการเขียนคําอันจะเปน

พื้นฐานในการศึกษาเรียนรูกลุมสาระอ่ืนๆ ตอไป 

1.2 ควรนําเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะไปใชใน              

การจัดการเรียนรูเก่ียวกับเน้ือหาสาระตางๆเพราะจะทําใหเขาใจงายและการเรียนรู             

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 การฝกทักษะในการอานและการเขียนนักเรียนตองสามารถ              

สรางความคิดและความจํา  การอานและการเขียนอยางเปนระบบระเบียบ              

มีการวางแผนในการแกปญหาในการเขียนการอานได 

 

 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

2.1 ควรมีการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยแบบฝกในเน้ือหาเฉพาะเร่ือง

เชนเร่ืองเก่ียวกับมาตราตัวสะกดในมาตราตางๆ เชนคําในมาตราแมกง แมกน               

แมกม และคําที่ไมมีตัวสะกดดวยสระเอือ สระอุ สระอู สระอํา และสระเอา เปนตน 

2.2 ควรมีการสรางแบบฝกการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยี่ เชน บทเรียน

ออนไลน เกมส  E –leaning เปนตน 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูในการอานและ             

การเขียนที่สอดแทรกกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช                

แบบฝกทักษะ 
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