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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
                
               การวิจัย  เร่ือง   การสรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่  4  ผูวิจัยขอสรุป  อภิปรายผล  และมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
                

5.1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1)  เพื่อสรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 
                      2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียน   กอน
และหลังการใชแบบฝก 

5.1.2  สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐานดังนี้คือ   ภายหลังการฝกอานคําควบกลํ้าโดยใชแบบฝก
พัฒนาการอานคําควบกล้ํา   นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงคําควบกล้ําสูงกวา 
กอนการฝก 

5.1.3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 1)   กลุมตัวอยาง 
                  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4/2  โรงเรียนเทศบาล  1   
วัดแหลมใต  (สุตสุนทร)  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547  จํานวน  30  คน 
                 2)   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                       (1)  แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์การออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  3  ชุด     
คือ   แบบทดสอบการอานออกเสียงคําที่มี อักษรควบกล้ํา  ว   ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นที่   0.96   
แบบทดสอบการอานออกเสียงคําที่ มีอักษรควบกล้ํา  ล  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นที่  0.99  และ
แบบทดสอบการอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นที่  0.99 
                       2)  แบบฝกจํานวน  3  ชุด ประกอบดวย  แบบฝกชุดที่  1  แบบฝกการอานออก
เสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว   แบบฝกชุดที่  2  แบบฝกการอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ล     
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แบบฝกชุดที่  3  แบบฝกการอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  โดยในแตละชุดประกอบดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  5  แผน  และใบงานประกอบการฝกทุกแผน    

5.1.4  สรุปผลการวิจัย 
                1)  ไดแบบฝกการออกเสียงคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4    
จํานวน  3  ชุด   ซ่ึงมีประสิทธิภาพดังนี้   แบบฝกชุดที่  1  มีประสิทธิภาพท่ี  93.33/93.33  แบบฝก
ชุดที่  2   มีประสิทธิภาพที่  93.33/93.33  แบบฝกชุดที่  3  มีประสิทธิภาพที่  86.67/83.33  สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว  
                 2)  ไดแบบทดสอบการออกเสียงคําควบกลํ้า  3  ชุดที่มีคาความเชื่อมั่นที่  0.96, 0.99 
และ 0.99 
                 3)  ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
               

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
 
  ผลจากการใชแบบฝกโดยการแยกแบบฝกออกเปน  3  ชุด  ตามเสียงควบ  คือ  ว  ล  และ  
ร  เปนยุทธศาสตรในการฝก  โดยใชเวลา  30  คร้ังๆ  ละ  30  นาที  เพื่อเปนการใหหลักการหรือ 
วิธีการฝกแกนักเรียน  และเปดโอกาสในการฝกนอกเวลา  โดยไมจํากัด  เปนการสงเสริมนักเรียน
โดยใชหลักจิตวิทยาการเรียนรูในเรื่องความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  ดังที่  สุจริต  
เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2522 : 52 – 56)  และกรรณิการ  พวงเกษม  (2533 : 37-38)  
ไดกลาวไวสรุปไดวา  บุคคลแตละบุคคลมีความสามารถและมีความถนัดแตกตางกัน  ดังนั้น 
การฝกนอกเวลาจึงเปนการฝกที่ไมกอใหเกิดความรําคาญใจ  และเบื่อหนายแกนักเรียนที่สามารถ
ออกเสียงไดถูกตองแลว  และจากผลการทดลองปรากฏ  ดังนี้  
               ผลการทดลองปรากฏวา  
               5.2.1  ประสิทธิภาพของแบบฝกชุดที่ 1  และชุดที่  2  เทากับ  93.33/93.33  ชุดที่  3  เทากับ  
86.67/83.33  ผลดีจากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกคือทําใหครูทราบผลการฝกของนักเรียนเปน
ระยะๆ และยังเปนการติดตามการประเมินผลเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการสรุปผลไดอยางชัดเจน     
ทําใหขอมูลจากการสรุปประเมินผลนั้นนาเชื่อถือยิ่งขึ้นเนื่องจากขอมูลนั้นไมไดผานการตรวจสอบ
มาเพียงครั้งเดียว 
                ใบงานในแบบฝกทั้ง  3  ชุด  มีคําอธิบายความหมายของคําใหนักเรียนไดทํา 
แบบฝกหัด  เมื่อนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับความหมายแลวทําใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจนวา
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การออกเสียงผิดทําใหความหมายผิดไปดวย  ครูจึงสังเกตเห็นวานักเรียนระมัดระวังการออกเสียง 
ในการพูดดีขึ้นมากแมการพูดคุยกันเองระหวางเพื่อนนอกชั่วโมงการฝกก็มีความพยายามที่จะออก
เสียงใหถูกตอง   
                คุณภาพของแบบฝกทั้ง  3  ชุดนั้นสรุปไดวา   แบบฝกนี้สามารถใชพัฒนาการอาน
ออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา   ว  ล  ร   ได ถึงแมจะมีนักเรียนสวนหนึ่งซึ่งยังไมผานเกณฑ 
การประเมินผลก็ตาม  เพราะในสภาพความเปนจริงของการเรียนการสอนโดยทั่วไปแลวก็มักจะมี
นักเรียนสวนหนึ่งที่มีความสามารถในการเรียนรูชากวาเพื่อนรวมชั้นอยูบาง  แมครูจะพยายามใช 
กลวิธีหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประกอบดวยหลักจิตวิทยาการเรียนรูหรือแรงจูงใจตางๆ 
ก็ไมสามารถทําใหนักเรียนไปสูจุดมุงหมายของการฝกไดพรอมเพรียงกันทุกคน   จึงมีนักเรียน 
สวนหนึ่งซึ่งยังไมสามารถผานการประเมินผลดังที่  (ศรีนอย   โพวาทอง และคณะ,  ผูแปล.  2546 : 
40)   ไดเสนอแนวคิดไววา   “ถึงแมเราอาจกลาวไดวา   มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดที่วานักเรียน 
ที่มีแรงจูงใจกวายอมเรียนไดดีกวาผูที่ขาดแรงจูงใจ   เราควรพิจารณาดวยวาไมมีผูเรียนคนใดที่มี 
แรงจูงใจทัดเทียมกันในทุกสถานการณหรือทุกบริบท”   นอกจากนี้ในกรณีคะแนนกอนฝกและหลัง
การฝกไมแตกตางกัน  2  กรณี  คือ  กรณีกอนฝกได  25  คะแนน  หลังการฝกได  25  คะแนน  และ
กรณีกอนฝก  0  คะแนน  หลังการฝก  0  คะแนน  ปรากฏดังตาราง  23 
 
 
ตาราง  23  คาคะแนนที่ไมแตกตาง 
 

เลขที่ 
แบบฝกชุดที่  1 
กอนฝก - หลังฝก 

แบบฝกชุดที่  2 
กอนฝก - หลังฝก 

แบบฝกชุดที่  3 
กอนฝก - หลังฝก 

3 
4 
7 

13 
16 
18 
24 

 
 
 
 
 

25   -   25 
25   -   25 

0   -   0 
 
 

25   -   25 

0   -   0 
0   -   0 
0   -   0 

 
0   -   0 
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  จากตาราง  ผูวิจัยขออภิปรายสาเหตุ  ดังนี้ 
1) กรณีคะแนนกอนฝก  25  คะแนน  และหลังการฝก  25  คะแนนนั้น  ถาพิจารณา

อยางผิวเผิน  คือ  นักเรียนไมมีปญหาการอาน  เพราะสามารถผานเกณฑการประเมินผลการฝกแลว  
และหากมีการประเมินผลหลังการฝกก็สามารถคาดการณไดเลยวา  นักเรียนสวนนี้ตองสามารถผาน
การประเมินผลหลังการฝกดวยคะแนนในระดับเดียวกันแนนอนและจากผลการประเมินก็ปรากฏ
ดังที่คาดการณไว  แตผูวิจัยนํามาศึกษาดวยเหตุผล  ดังนี้ 

(1) นักเรียนสวนนี้มีความสามารถดานการอานออกเสียง  แตขอความรูอ่ืนๆ   
ในแบบฝกแตละชุดและใบงานที่นักเรียนยังไมเคยเรียนรู  เปนความรูที่หลากหลาย  ซ่ึงนักเรียน 
สวนนี้อาจมีความสามารถปฏิบัติไดหรือไมได  อันเปนขอสงสัยที่ผูวิจัยตองการศึกษา  และเมื่อได
ทดลองแลวผลปรากฏวาสามารถนํามาเปรียบเทียบไดขอคิดที่เปนประโยชนได  คือ  แบบฝกชุดที่  3  
แบบฝกการอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  นั้น  ไมมีนักเรียนคนใดผานเกณฑกอนเรียน  40  คะแนน 
และหลังเรียน  40  คะแนนเลย  ทําใหไดขอคิดประการหนึ่งวาการออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  
นั้น  ยากกวาคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว  และ  ล 

(2) นักเรียนสวนนี้จะเปนประโยชนตอการฝกในแงของการใชหลักการเรียนรู
แบบรวมมือในการเปนผูชวยฝกเพื่อน  โดยอยูในการดูแลของครู  ทําใหนักเรียนสวนนี้ไดพัฒนาตน
ขึ้นไปไดอีกระดับหนึ่ง 

(3) เพื่อช้ีใหเห็นวานักเรียนสวนนี้ยังตองมีการพัฒนา  เพราะจากผลการทดลอง
คะแนนจากการทํากิจกรรมตามใบงานปรากฏวาไมมีนักเรียนคนใดผานเกณฑในระดับคะแนนเต็ม  
สรุปไดวาการที่นักเรียนอานออกเสียงไดถูกตองแลวก็ยังมีขอความรูอ่ืนๆ  จากแบบฝกที่นักเรียน
ควรไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มเติมความรูไดแสดงถึงประโยชนของแบบฝก   
  2)   กรณีนักเรียนที่มีคะแนนไมแตกตางในระดับกอนฝก  0  คะแนน และหลังฝก   
0  คะแนนที่ปรากฏในผลการทดลอง  แบบฝกชุดที่  2  คือเลขที่  3  แบบฝกชุดที่  3  คือเลขที่  3,  4,  
7,  16  นั้น  สามารถสรุปไดวา  นักเรียนเลขที่  3  นั้นไมผานการฝกทุกชุด  เนื่องจากเปนนักเรียน 
ที่มีปญหาสุขภาพและการขาดเรียนบอยครั้ง  สวนนักเรียนเลขที่  4,  7,  16  นั้น  มีสาเหตุ 
จากการขาดเรียน  คือ  มาบาง  หยุดบาง  ทําใหการฝกไมตอเนื่องและแบบฝกชุดที่  3  คือ  แบบฝก
การอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  นั้น  คอนขางจะตองใชเวลาในการฝกมากกวาชุดอ่ืน  เพราะ 
ออกเสียงไดยากกวาแบบฝกชุดอ่ืนๆ  เมื่อนักเรียนไดรับการประเมินผล  จึงไมสามารถผานเกณฑ
การประเมิน  แตเปนที่นาสังเกตวา  นักเรียนเหลานี้มิไดมีความสามารถเปนศูนยดังเชน  คะแนน
หลังฝก  เพราะจากการทดสอบการประเมินผลตามใบงาน  นักเรียนกลุมนี้เริ่มมีพัฒนาการขึ้นแลว  
แสดงวาการฝกทักษะนั้นตองใชเวลาและฝกอยางตอเนื่อง  ดวยระยะเวลาที่เหมาะสมแตกตางกัน
ตามความสามารถของแตละบุคคล 
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  ดังนั้นนักเรียนกลุมนี้จึงเปนนักเรียนที่ครูจะตองติดตามเปนพิเศษตอไป  ดาน 
ความยากงายของการฝกคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว   ล  และ ร  นั้นแตกตางกันดังจะเห็นไดจาก 
ประสิทธิภาพของแบบฝกคือแบบฝกชุดที่  1  และชุดที่  2  นั้นยากงายอยูในระดับเดียวกัน   เพราะ
จากการทดลองดวยวิธีการเดียวกันในเวลาเทากันนักเรียนกลุมเดียวกันสามารถผานการประเมินผล
ไดในระดับเดียวกัน   สวนแบบฝกชุดที่  3  นั้นแสดงใหเห็นวาการฝกอานออกเสียงคําที่มีอักษร 
ควบกล้ํา  ร  นั้นยากและเปนคําควบกล้ําที่มีปญหามากที่สุด   จึงทําใหนักเรียนที่ผานการประเมินผล
ใบงานและการประเมินผลหลังเรียนนั้นนอยกวาแบบฝกชุดที่  1  และชุดที่  2  ซ่ึงผลจากการคนพบ
ขอความรูดังกลาวนี้  มาจากขอเสนอแนะของ ศรีประภา  ปาลสุทธิ์  (2523 : 35 – 36)  วาควรแยกฝก  
เพื่อจะไดเปรียบเทียบปญหาของแตละเรื่อง  ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนในงานวิจัยนี้เปนอยางมาก 
  5.2.2  สรุปขอดีของการแยกฝกคําที่มอัีกษรควบกล้ํา  ว    ล   และ  ร  ไดดังนี้ 
   1)  การใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนคนละชุดแยกกันนั้นครูจะได 
ขอมูลในการตัดสินการประเมินผลที่ถูกตองชัดเจน  ทําใหทราบวานักเรียนอานตัวควบกล้ําใดไมได  
และการนําคําที่มีอักษรควบกล้ํามารวมกันแลวใหนักเรียนอานอาจทําใหนักเรียนสับสน    
   2)  คําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว  นั้นมีจํานวนคํานอยกวาคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ล  และ  
ร  ถานําคํามารวมกันแลวคํานวณเกณฑการผานเปนรอยละจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 
  3)  การแยกฝกมีขอดีคลายกับการใหนักเรียนฝกเรียนรูพยัญชนะ  สระ กอนแลวจึง
อานเปนคํา  คือ  ฝกอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา ว  ล  และ ร  แลวจึงฝกรวมคลายกับการอานเปนคํา 
ที่ประกอบดวยพยัญชนะและสระ ซ่ึงในเรื่องของการแยกฝกนี้  (สมพร วารนาโด,  ผูแปล.  2546 : 
93)  ไดกลาวถึงการศึกษาโดย  ฟอกซ และรูท  (Fox & Routh.  1976, 1984) โยปป และซิงเกอร  
(Yopp & Singer.  1985)  วาเด็กที่ประสบความสําเร็จในการแยกเสียงเทานั้นที่ไดประโยชน 
จากการฝกผสมอักษร  ลิวโควิตซ  (Lewkowitz.  1980)  เห็นวาเด็กควรไดรับการสอนใหรูจักผสม
ตัวอักษรโดยสอนใหรูจักแยกกอน  “เชนเดียวกับการฝกแยกชิ้นสวนนาฬิกาปลุก อาจชวยให 
การเรียนประกอบนาฬิกาเขาดวยกันได”                
  5.2.3  ผลสัมฤทธ์ิในการอานออกเสียงคําควบกล้ําของกลุมตัวอยางหลังการใชแบบฝก 
ทั้ง  3  ชุดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   แสดงวานักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใช 
แบบฝกการอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา มีผลสัมฤทธ์ิในการออกเสียงคําควบกล้ําสูงขึ้น 
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   ทําใหเห็นความสําคัญของการฝกวาการฝกฝนอยางสม่ําเสมอดวย 
กิจกรรมที่หลากหลายในเนื้อหาเดียวกัน  จะชวยใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการอานไดดีขึ้น 
และกลวิธีสําหรับการทํางานกลุมแบบรวมมือนั้นมีสวนชวยใหการฝกพัฒนาไดรวดเร็วข้ึนดังที่   
(เตือนใจ   ตันงามตรง, ผูแปล.  2546 : 161)  ไดอธิบายไววา  “การใหนักเรียนทํางานกลุมแบบ 
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รวมมือนั้นมีขอดีหลายประการ  ประการแรกคือ  ชวยใหครูมีเวลาและกําลังเหลือสําหรับทํางานกับ
นักเรียนเปนรายบุคคลได  ประการที่  2  ทําใหการเรียนรูไดผลดีมากและยังเปนการเรียนรูที่นักเรียน
เปนผูลงมือทํางานเอง  ไมไดนั่งอยูเฉยๆ  นักเรียนที่ยังไมเขาใจก็จะไดรับคําอธบิายจากเพื่อนคนอื่น
ไดอยางรวดเร็วและเปนการสวนตัว  และผูที่ใหคําอธิบายแกเพื่อนก็สามารถเพิ่มพูนความเขาใจของ
ตนจากการอธิบายนั้น”   นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวาการฝกในลักษณะนี้ยังชวยลดปมดอยใหนักเรียน 
ที่ออกเสียงไมไดเพราะเขาจะไมตองเฝาฝกฝนกับครูในบรรยากาศที่เขารูสึกวาเขามีความสามารถ 
ไมทัดเทียมเพื่อนอยูคนเดียว 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
                

5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นวาการฝกอานคําควบกล้ํานั้นเปนสิ่งที่มีประโยชน 
และจําเปนในเรื่องของภาษาที่คนไทยไมควรมองขาม  แมงานวิจัยนี้จะเปนเพียงงานวิจัยในวงแคบ
ไมใชงานวิจัยในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศก็ตามหากขาดผูเห็นความสําคัญ   สมบัติทาง 
วัฒนธรรมของชาติยอมเสียหายหรือสูญเสียเอกลักษณของชาติได  หรืออาจกลาวไดวางานวิจัย 
เล็กๆ  นี้มีคุณคาตอภาษาประจําชาติ  ดังที่  กาญจนา  นาคสกุล  (2541 : 196)  กลาวไววา “ถาภาษาดี 
ความคิดก็เจริญ  ถาความคิดเปนระบบ  ภาษาก็จะราบรื่นสมเหตุสมผล  เรารักภาษาวัฒนธรรม 
ของชาติก็จะคงอยู   ชาติที่รักษาวัฒนธรรมของตนไวอยางดี  ชาติก็จะมีเสถียรภาพมั่นคงและจะไมมี
ศัตรูใดมาทําลายไดเลย”   และผูวิจัยเชื่อวาปญหานี้จะเปนปญหาที่สืบเนื่องไปตลอดเพราะเทาที่
สังเกตมาทุกระยะในระหวางปฏิบัติหนาที่ครูปญหานี้มีทุกระดับชั้น  หากไมไดรับการฝกอยาง 
จริงจังแลวจะมีนักเรียนสวนนอยเทานั้นที่สามารถปฏิบัติไดถูกตอง  การฝกอานออกเสียงจากคํา 
ในหนังสือเรียนยังไมเปนการเพียงพอควรมีตัวอยางคําและความหมายของคําที่ชัดเจนใหนักเรียน 
ไดเห็นและเขาใจอยางลึกซึ้งจะเปนหนทางหนึ่งซ่ึงจะเปนขอเตือนใจของผูพูดวาไดออกเสียงคํา 
ถูกตองตรงกับความหมายหรือไม  ในฐานะที่ครูเปนผูวางรากฐานทางการศึกษาการฝกการใชภาษา
ใหไดถูกตองนั้นนับเปนความภาคภูมิใจประการหนึ่งโดยเฉพาะครูภาษาไทย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการใชแบบฝก 
 1)  แบบฝกที่มีใบงานสําหรับใหนักเรียนอาน  ควรพิมพใหตัวพิมพมีขนาดใหญ 
ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
 2)  ระหวางการทดสอบการอานออกเสียงควรทดสอบบริเวณที่หางไกลจากที่มีเสียง
รบกวนเพราะจะทําใหการฟงไมชัดเจนหรือประเมินผลผิดพลาดได 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 83 

 3)  ครูตองมีความรูในเรื่องภาษาศาสตร หรือศึกษาไวเปนพื้นฐานกอนทําการสอน
เพราะเมื่อเกิดปญหาในการออกเสียงจะสามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจไดทันที 

4) กิจกรรมในการฝกครูสามารถยึดหยุนไดตามสถานการณ               
5) การฝกตองเรียงลําดับ  โดยฝกจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่  1  และ 

ใบงานที่  1 – 2 – 3 – 4 – 5  ตามลําดับจากงายไปหายาก 
6) การฝกแบบฝกชุดที่  1  การอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว  และการฝก

แบบฝกชุดที่  2  การอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ล  นั้น  เมื่อเสร็จสิ้นการฝกนักเรียนสวนใหญ 
จะออกเสียงได  แตการฝกแบบฝกชุดที่  3  การฝกอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  นั้น   
จะตองใชเวลานอกชั่วโมงการฝกมากกวาแบบฝกชุดที่  1  และชุดที่  2 

7) เวลาที่กําหนดในแบบฝกนี้เปนเวลา  15  ชั่วโมง  30  ครั้งนั้น  เปนเวลาที่กําหนด
ไวเพื่อการใหหลักวิชาและขอความรูตางๆ  ในการฝก  ถามีนักเรียนที่ออกเสียงไมได  ควรใชเวลา
นอกชั่วโมงเรียนฝก  เพื่อนักเรียนที่สามารถออกเสียงไดจะไดไมเบื่อ 

5.3.2  ขอเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยตอไป    
 การสังเกตการใชภาษาของครูและผูปกครองของนักเรียนวา มีผลตอการใชภาษา 
ของนักเรียนอยางไร  ส่ิงใดบางเปนตัวการสําคัญที่ทําใหการใชภาษาไมถูกตอง  และควรใช 
วิธีการสรางแบบฝกที่ทันสมัยมาชวยแกไขปญหานี้  เชน  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพราะ
สามารถสรางภาพหรือคํา  รวมทั้งการอธิบายความหมายของคําไดมากกวา  สะดวกและรวดเร็วกวา 
  

  
 
 


