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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

           การทดลอง  เร่ือง  การพัฒนาการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  ผลจากการทดลอง  สรุป  อภิปรายผล  ไวดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

    1)  เพื่อสรางแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  1 
                         2)  เพื่อศึกษาความสามารถในการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  โดยใชแบบฝกอานที่พัฒนาขึ้น 
           5.1.2  สมมติฐานการวิจัย 
              การวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐาน  คือ  ภายหลังการฝกอานสะกดคําโดยใชแบบฝก  นักเรียนมี
ความสามารถในการอานคําที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดไทย  8  มาตรา  ไดสูงขึ้น 
 5.1.3  วิธีดําเนินการวิจัย 
    1)  ประชากร 

      ประชากรเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 1  โรงเรยีนวดัหนองบวั ภาคเรยีนที ่ 2   
ปการศึกษา  2549  จํานวน  10  คน 
    2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
         (1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดไทย  8  มาตรา  คือ  แบบทดสอบการอานคําตามมาตราตัวสะกด  แมกน  แมกม  แมกง   
แมกก  แมกด  แมกบ  แมเกย  และแมเกอว   
                                (2)  แบบฝกการอานคํา  จํานวน  8  มาตราตัวสะกด  8  ชุด  ในแตละชุดประกอบดวย
ใบงาน  มาตราตัวสะกดฝกการอาน  จํานวน   3  ใบงาน  และมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3  แผน 
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              5.1.4  สรุปผลการวิจัย 
                         1)  ไดฝกการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย  8  มาตรา  สําหรับฝกการอานคําใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ซ่ึงในแตละมาตรามีประสิทธิภาพดังตอไปนี้ 
                          แบบฝกชุดที่  1  มีประสิทธิภาพ  75.33/84  แบบฝกชุดที่  2  มีประสิทธิภาพ
71.67/71  แบบฝกชุดที่  3  มีประสิทธิภาพ  73.33/74  แบบฝกชุดที่  4  มีประสิทธิภาพ  72.67/71   
แบบฝกชุดที่  5  มีประสิทธิภาพ  73/71 แบบฝกชุดที่  6  มีประสิทธิภาพ  72.67/72  แบบฝกชุดที่  7  
มีประสิทธิภาพ  73.67/71  และแบบฝกชุดที่  8  มีประสิทธิภาพ  74.33/72 
                         2)  หลังจากการสอนตามแผนการสอนตามมาตราตัวสะกดไทย  8  มาตรา  และได
ทําการทดลองการสอบหลังเรียน  (Posttest)  ซ่ึงใชแบบทดสอบการอานชุดเดียวกับการอานกอนเรียน 
(Pretest)  ไดผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้นมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
           จากการพัฒนาความสามารถในการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทยสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
            5.2.1  เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ไดเนนการใชแบบฝกการอานสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใชแบบฝกการอานสะกดคําตรงตามมาตราตัวสะกด  8  มาตรา  โดยคัดเลือกคําที่นักเรียนมี
ความคุนเคยและพบเห็นบอยๆ เปนคําที่ใชสระเดี่ยว  เชน  คําวา  พาน  จาน  กิน  บิน  ราก  เปนตน  
สระเดี่ยวที่นํามาฝกไดแก  สระ  อา  อิ  อี  อึ  อื  อุ  อู  เอ  แอ  โอ  การที่ไดนําสระเหลานี้มาใชก็
เพราะวา  การฝกอานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  เปนการอานจากสระงายๆ เพื่อใหเกิดความ
แมนยํามีพื้นฐานในการอานที่ดีกอนจะไปเรียนสระประสม  ซ่ึงมีความซับซอนมากขึ้น 
             5.2.2  การเรียงลําดับแบบฝกในแตละแผนการสอน  จะเรียงลําดับตามความยากงาย  จาก
ใบงานที่  1  จนถึงใบงานที่  3  สระที่นํามาฝกเปนสระที่เคยเรียนมาแลวในภาคเรียนที่  1  เปนสระเดีย่ว  
เชน  สระอา  อิ  อี  อึ  อื  อุ  อู  เอ  แอ  โอ  เปนสระที่ออกเสียงงายไมมีความซับซอน  เชน  มาตรา
แมกน  มี  น  เปนตัวสะกด  ใบงานที่  1  มีคําวา  พาน  งาน  บาน  ลาน  ยาน  ขาน  วาน  จาน  นาน  
สาน  ใบงานที่  2  มีคําวา   ดิน  หิน  แกน  แขน  ปน  ยืน  เอน  ปูน  ใบงานที่  3  มีคําวา  จาน  บิน  
ปน  จีน  คืน  ตุน  นูน  เลน  แคน  และใชวิธีการเชนเดียวกันนี้ในการฝกมาตราอื่นๆ ดวยการสราง
แบบฝกไดเรียงลําดับจากสระที่งายกอน  เชน  สระอา  ประสมกับพยัญชนะตามมาตราตัวสะกดใน
แบบเรียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่นักเรียนใชประกอบการอานจะเริ่มสอนใหนักเรียน
จําพยัญชนะที่พบในการฝกอานคําและสระ  เชน  ตา  มา  นา  อา  เมื่อฝกประสม  พยัญชนะและ
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สระแลว  จึงนํามาประสมกับตัวสะกดฝกอานตอไปสําหรับในภาคเรียนที่  1  นั้น  นักเรียนไดเรียน
สระ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อื  อุ  อู  เอ  แอ  โอ  มาแลวในการฝกครั้งไดเพิ่มมาตราตัวสะกด  8  มาตรา  
คือ  แมกน  มี  น  เปนตัวสะกด  แมกม  มี  ม  เปนตัวสะกด  แมกง  มี  ง  เปนตัวสะกด  แมกก  มี  ก  
เปนตัวสะกด  แม  กด  มี  ด  เปนตัวสะกด  แม  กบ  มี  บ  เปนตัวสะกด  แม  เกย  มี  ย  เปน
ตัวสะกด  แมเกอว  มี  ว  เปนตัวสะกด 
             5.2.3  แบบฝกที่ใชอานเปนคําอานตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง  8  มาตรา  และเปนคําพยางคเดียว
ซ่ึงคัดเลือกมาจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  เลม  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  1  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในการฝกสอนไดสอนซอมเสริมตามแผนการสอน  24  ชั่วโมง  24  แผนการสอน  สอนมาตรา
ตัวสะกดละ  3  ชั่วโมง   
                  สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  1 
                 สังเกตจากพฤติกรรมการอานคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนคนที่  1  อานไมไดเนื่องจาก
จําตัวพยัญชนะไดไมแมนยํา  รวมทั้งการอานออกเสียงสระไมได  ไมสามารถอานสะกดคําได  ทั้งนี้
จากการสังเกตการอานตามบัตรคําใชเวลานึกคิดอยูนานจึงจะอานไดถูกบางผิดบาง  การที่นักเรียน
จะอานสะกดคําไดนั้นตองจําพยัญชนะและสระได  ออกเสียงได  การฝกอานไดฝกตามข้ันตอน  เชน  
ตาก  อานวา  ตอ – อา – กอ – ตาก  เปนตน  แลวใหนักเรียนนําคําอ่ืนที่มีสระและตัวสะกดเดียวกัน
มาเทียบเสียง  โดยการเปลี่ยนพยัญชนะตัวหนา  เชน  ราก  อานวา  รอ – อา- กอ – ราก  เปนตน  ใชส่ือ
เปนแถบเลื่อนคําและบัตรคําประกอบการเรียนการสอน  เพื่อเปนส่ิงเราใจใหเกิดความอยากเรียนรู  
ฝกอานบอยๆ และทุกวัน  นอกจากนี้ใหเพื่อนนักเรียนในชั้นที่อานไดคลองออกมาอานนําเพื่อน
แลวใหเพื่อนอานตาม  นักเรียนคนที่  1  สามารถพัฒนาการอานสะกดคําไดอยูในระดับดีกวากอน
การทดลองฝกอานคําตามมาตราตัวสะกด  และพบวาเมื่อนักเรียนพออานไดจะมีความสนใจ
อยากอานหนังสือ  พยายามฝกอานใหไดเหมือนเพื่อน  ขยันทําแบบฝกเสริมทักษะการอาน 
                สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  2 
                จากการสังเกตพฤติกรรมการอานคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนคนที่  2  ผลปรากฏวา  
นักเรียนอานพยัญชนะ  และสระได  นักเรียนรูจักการสังเกตการเปรียบเทียบคํากับคําอื่น  เชน  อาน
คําวา  กิน  ได  และเมื่อพบคําวา  บิน  ก็เทียบเสียงอานได   เมื่อนําคํามาใหอานก็สามารถสะกดคํานั้น
ไดถูกตอง  อานไดรวดเร็ว  ถาคํามีภาพประกอบเมื่อเห็นภาพแลวจะอานคําไดทันที  โดยอานไดรวดเร็ว
กวาคําที่ไมมีภาพประกอบ  เชน  ใหนักเรียนดูภาพ  พาน  นักเรียนจะอานไดทันที่วา  พาน  แลวฝก
สะกด  พอ – อา – นอ – พาน  เปนตน  ครูไดทดลองใหนักเรียนอานคําอื่น  โดยการสังเกตวานักเรียน
มีวิธีอานแบบเทียบคํากับคําที่อานได  เชน  จาน  นักเรียนสะกดวา  จอ – อา – นอ – จาน  เมื่ออานคําวา  
บาน  นักเรียนจะเทียบจากเสียงสระ  อา  และมีตัวสะกดใน  มาตราแมกน  คือ  น  ดังนั้นจะอาน
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ออกเสียงวา  บอ - อา - นอ - บาน  เปนตน  ในการฝกอานจะใหนักเรียนฝกจากคําที่งายไปกอนประสม
กับสระงายๆ เรียงตามลําดับไปหาสระที่ยาก  ในบางครั้งนักเรียนจะมีปญหาในเรื่องการออกเสียงตัว
พยัญชนะไมชัดเจนอยู  เชน  “ข”  ออกเสียงเปน “ ค”  ตัว  “ฝ”  เปน “ฟ”  เปนตน  ไดฝกการอานโดย
จบัคูตัวพยัญชนะที่ออกเสียงคลายกัน  เชน  ถ – ท, ข – ค, ฝ – ฟ, แลวฝกอานคํา  เชน  ถาก – ทาก, 
ขาด – คาด, ฝาก – ฟาก  ฝกอานจนคลองและอานไดถูกตอง 
                สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่ 3 
                 จากการสังเกตพฤติกรรมการอานคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนคนที่  3  ผลปรากฏวา  
นักเรียนอานสะกดคําได  สามารถจําพยัญชนะ  สระ  ไดเกือบทุกตัว  มีความสนใจในการฝกอาน  
พบเห็นคํานั้นบอยก็อานไดอยางคลองแคลว  มีความพรอมในการเรียนดีสามารถอานนําเพื่อนไดฝก
จากสระที่งายสามารถอานได  ใชการอานแบบเทียบเสียงกับคําที่อานสะกดไดถูกตอง  เชน  คําใน
มาตราแม  กน  คําวา  จาน  อานวา  จอ – อา – นอ – จาน เปนตน  เมื่ออานพบคําวา  ปาน  นักเรียน
จะอานเทียบกับคําเดิม  วา  ปอ – อา – นอ – ปาน  โดยเปลี่ยนพยัญชนะตัวหนา  ครูไดใชวิธีการฝก
โดยใชบัตรคํา  และแถบเลื่อนคาํ  นักเรียนมีวิธีการสังเกตคําเมื่อเล่ือนตัวพยัญชนะอื่นตัวสะกดเดิมก็
อานออกเสียงได  ใหนักเรียนฝกอานบอยๆ นอกจากนี้ใชส่ือวีดิทัศน  ในเรื่องคําตามมาตราตัวสะกด  
ซ่ึงมีเสียงเพลง  และภาพประกอบ  เปนการเราใจใหนักเรียนเกิดความสนใจในการอานมากขึ้น  
ชอบการอานหนังสืออยากรูอยากเห็นอยากทดลอง  อานไปตามความเขาใจของตนเอง  จากประสบการณ
ที่ตนเองมีอยู 
                สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่ 4 
                จากการสังเกตพฤติกรรมการอานคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน  คนที่  4  ผลปรากฏวา  
นักเรียนพัฒนาการอานไดดี  มีความสนใจในการอานคําที่ไดนํามาทดลองใหอานสามารถจําสระ  
และพยัญชนะ  ไดแมนยํา  ซ่ึงเปนผลดีในการอานคําไดมากขึ้น  นักเรียนมีความพยายามอาน  คําใน
มาตรา  แมกน  เชน  คําวา  จาน  อานวา  จอ – อา – นอ – จาน  เปนตน  เมื่อนักเรียนพบคําวา บาน  
ก็อานไดทันทีวา  บอ – อา –นอ – บาน  เปนตน  ครูไดนําคําที่สะกดคลายกันมาฝกใหอานหลายๆ 
คํา  เชน   ปาน  อาน  พาน  เปนตน  นอกจากนี้ยังใชการอานแบบเทียบคําโดยเปลี่ยนพยัญชนะตน
แลวเทียบกับคําในสระเดียวกัน  สามารถทําใหอานได  ในการฝกฝนบอยๆ นักเรียนจะมีความพรอม
ในการอาน  พัฒนาการอาน  คําไหนที่อานไมไดก็นํามาฝกอานบอยๆ เพื่อใหเกิดความคุนเคย  เมื่อ
นักเรียนอานสะกดคําไดก็นึกสนุกมีความอยากรูทําใหขยันหมั่นฝกฝนในการอานจึงอานไดคลอง  
ทําใหเรียนหนังสือไดดี  ซ่ึงแตเดิมเปนเด็กที่ไมคอยชอบอานหนังสือเลย  เมื่อไดพัฒนาการอานขึ้น
พอสะกดคําได  ทําใหรูสึกสนุกอยากที่จะอานใหเกงเหมือนคนอื่นบาง 
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               สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  5 
                จากการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนคนที่  5  ผลปรากฏวา  นักเรียนยังขาด
ความพรอมอยูมาก  จําตัวพยัญชนะไมคอยได  สระก็ยังอานไมถูก  การสอนโดยใชกิจกรรมทบทวน
การอานพยัญชนะ  และสระ  ใหเกิดความแมนยํา  โดยการฝกอานบอยๆ และใหอานทุกวัน  มีการเลน
เกม  ดูส่ือวีดีทัศน  เพื่อใหเกิดทักษะทางการจําใหไดกอนจะฝกอานคํา  โดยมีมาตราตัวสะกด  ฝก
และทดสอบการอานพยัญชนะทุกวันทุกชั่วโมงกอนฝกอาน  จนกวาจะพัฒนาขึ้นจนพอจะอาน
สะกดคําได  ความพรอมจากทางบานก็เปนสวนประกอบในการอานไดเชนกัน  เนื่องจากนักเรียน
อยูกับผูปกครองที่มีอาชีพรับจาง  รายไดนอย  ทํางานหนักไมมีเวลาคอยดูแลและเอาใจใสในการ
อานหนังสือของนักเรียนเมื่อกลับถึงบาน  ตองประกอบภารกิจดานอื่นๆ การพัฒนาจึงเปนไปชา  
ความจําตองฝกหลายครั้งจึงจะจําได   เนื่องจากนักเรียนไมคอยสนใจในการอานครูตองพยายามใน
การฝกใชแรงจูงใจในการฝกอาน  เชน  ชมเชยเมื่ออานได  ใหกําลังใจใหเกิดความพอใจอยากอาน
ตอไป  และใหทําแบบฝกประกอบการอานหลังจากไดทดลองแลวนักเรียนก็สามารถพัฒนาการอาน
ขึ้นไปไดดีกวาเดิม   
               สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  6 
               จากการสังเกตพฤติกรรมการอานของนกัเรยีนคนที ่ 6  ผลปรากฏวา  นักเรยีนมคีวามพรอม
ทางการอานพอใช  มีความสนใจในการเรยีนดี  การอานไดทํากจิกรรมซ้าํๆ อานซ้ําบอยคร้ัง  ทําใหเกิด
ทักษะในการจาํ  ฝกอานจากสระงายๆ ไปกอนเมื่ออานไดคลองดีแลวกเ็ร่ิมเรียนสระทีย่ากขึ้นไปอกี  
นักเรียนไดรับการฝกหลายครั้งสามารถจําพยัญชนะ  และสระได  ทําใหอานสะกดคาํตามมาตรา
ตัวสะกดไดดี   การสอนอานในระยะเริ่มเรยีนกอนเรียนตอไป  ตองทบทวนความแมนยําในการอาน
พยัญชนะ  และสระกอน  ถานักเรียนอานพยัญชนะและสระไดกจ็ะสามารถสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดได  การอานจากภาพก็เปนสิ่งที่นกัเรียนใชความคุนเคยในการสังเกตดูรูปภาพแลวอานคํา
แลวนําคํามาเทียบกับคําที่ไดพบเห็นมากอน  อานแบบนี้บางคําก็อานผิดไปตองฝกการอานแบบ
แจกลูก  เชน  จาม  อานวา  จอ – อา – มอ – จาม  เปนตน 
                 สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  7 
                 จากการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนคนที่  7  นักเรียนมีความสนใจในการอานดี  
มีความจําในการอานตัวพยัญชนะ  สระ  อานได  สามารถนําพยัญชนะ  และสระมาประสมเปนคําได  
การอานในระดับงายๆ สระ  เทียบเสียงกับคําที่อานมาแลว  เชน  อานคําวา  บาน  อานวา  บอ – อา – 
นอ – บาน  เม่ือใหอานคําวา  จาน  ก็อานไดวา  จอ – อา – นอ – จาน  เปนตน  ดังนั้นนักเรียนตองจํา
ตัวพยัญชนะใหได  ในการเรียนการสอนเนนการอานทุกครั้ง  ตองทบทวนกอนการเริ่มอาน  นอกจากนี้
การทํากิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ  เชน  การเลนเกม  การทําแบบฝก  การดูส่ือจากวดีิทัศน  มีรูปภาพมี
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การสอนอานคํา  ก็เปนส่ิงที่ทําใหนักเรียนอานไดพัฒนาขึ้นเชนกัน  เมื่อนักเรียนอานหนังสือคลอง
ก็มีความสนใจอยากอานหนังสือที่เปนเรื่องราวนาสนใจ  ก็พยายามฝกอาน  คําไหนสะกดไมไดก็จะ
ถามครูทําใหมีความกาวหนาทางการอานมาก 
                 สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  8 
                  จากการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนคนที่  8  นักเรียนมีความสนใจในการอาน
นอยมาก  ยังจําตัวพยัญชนะ  สระไมได  ขาดความพรอมทางการอานอยูมาก  ไมสังเกตการอานการ
เทียบเสียงของคํา  การฝกตองใชความพยายามอยางมากสรางแรงจูงใจในการอานโดยการชมเชย  
โดยใหรางวัล  ใหเพื่อนชวยสอนให  ก็พัฒนาการอานขึ้นมาไดบาง  แตพออานจําไดวันนี้  แลววันตอไป
ก็ยังอานไมถูกอีก  ตองฝกซ้ํากันบอยๆ และฝกทุกวัน  นอกจากทางโรงเรียนสอนใหแลวเมื่อกลับไป
บานทางบานไมไดสนใจในการอานหนังสือของนักเรียน  ถานักเรียนคนไหนสนใจเรียนดี  ความจําดี
ก็มีโอกาสที่จะเรียนไดดี  พยายามเรียกมาสอนบอยๆ ใหความรักความเปนกันเองกับนักเรียนใหนักเรียน
มีความไววางใจในตัวครูเปนมิตรกัน  อานผิดไมควรตําหนิใหเกิดความไมมั่นใจไมกลาอานอีก 
                สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  9 
                 จากการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนคนที่  9  นักเรียนเปนเด็กที่มีปญหามาจาก
ทางบาน  บิดามารดาแยกทางกันตั้งแตเด็ก  ไมมีใครรักขาดความอบอุน  สําหรับตัวของนักเรียน
โดยทั่วไปไมคอยสนใจในการเรียน  จําอะไรไดชากวาเพื่อนคนอื่น  ครูไดพยายามสอน  ใหความสนใจ
เปนพิเศษแตการพัฒนาทางการอานกย็ังไดผลนอยกวาเพื่อนคนอื่น  ทางบานก็ไดชวยสอนมาใหบาง
แตก็ไมจําการสอนไดนําทฤษฎีการเสริมแรงมาใช  การสรางแรงจูงใจในการอาน  มีการพัฒนาการอาน
ดีขึ้นกวากอนการฝก 
                  สรุปผลการทดสอบการอานของนักเรียน  คนที่  10 
        จากการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนคนที่  10  นักเรียนมีปญหาทางครอบครัว
ขาดความอบอุนจากพอแม  เพราะพอแมไปทํางานที่อ่ืน  นักเรียนอยูในความปกครองของตา  ยาย  
ซ่ึงประกอบอาชีพทํานา  นักเรียนขาดเรียนบอยตองชวยตา  ยายไปทํานาเปนประจํา  ไมคอยไดสนใจ
กับการอานการเรียน  การขาดเรียนบอยทําใหเรียนไมทันเพื่อนและความสามารถทางการจําก็ชา  
สอนอานหลายครั้งกวาจะจําได  แตนักเรียนมีความขยันอยูบางใหเพื่อนชวยฝกอานบาง  มีความสนใจ
ที่อยากเรียนรู  เมื่อไดฝกอานบอยๆ ทํากิจกรรมเสริมการเรียนรูนักเรียนสามารถพัฒนาการอานคํา
ตามมาตราตัวสะกดไดดีขึ้น 
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                สาเหตุการอานไมออกของนักเรียน  สรุปไดดังนี ้
                    1)  นักเรียนจําพยัญชนะและสระไมได  จากการทดลองพบวาเมื่อนําคําที่ภาพไม
ส่ือความหมายมาใหนักเรียนดู  นักเรียนอานคําผิดไปจากความหมายของภาพนั้น  เชน  ภาพศอก  
นักเรียนดูภาพ  แลวอานวา  แขน  ภาพดิน  นักเรียนอานวา  ตนไม  ภาพปาก  นักเรยีนอานวาฟน 
จากการที่นกัเรียนอานคําผิดนั้น  แสดงวานักเรียนจําตวัพยัญชนะ  สระไมได  ทาํใหอานผิด 
                     2)  นักเรียนไมสามารถแยกเสียงของอักษรสูงและอักษรต่ํา  เมื่อเปนพยัญชนะตนคํา
ไดเชน  คําวา  ฟาก  ออกเสียงเปน  ฝาก   เสียงของ  ฟ  อานเปน  ฝ  คําวา  ทาก  ออกเสียงเปน  ถาก  
เสียงของ  ท  อานเปน  ถ  คําวา คาด  อานเปน  ขาด  เสียงของ  ค  ออกเสียงเปน  ข 
     วิธีการในการแกปญหาการอานออกเสียงคําตามมาตราตัวสะกดไทย  ไมถูกตองไดดําเนินการ  
สรุปไดดังนี้ 
                     1)  ใหนักเรียนอานแบบฝกทีละคน  หลังจากไดสอนตามแผนการสอน  นักเรียนอาน
ไดคะแนนมากใหอานนําเพื่อนที่ยังอานไมคลอง  ใหอานจับคูกัน  เปนการเรียนแบบเพือ่นชวยเพือ่น
ทําใหมีการพัฒนาการอานดีขึ้น 
                     2)  ฝกการออกเสียงพยัญชนะทุกวัน  สระเดี่ยวที่ใชในการอานประสมคําตามมาตรา
ตัวสะกดไทย  8  มาตรา  เมื่อนักเรียนอานพยัญชนะทุกตัวออกเสียงไดถูกตอง  นําตัวพยัญชนะอักษรสูง
และอักษรต่ํามาฝกเทียบเสียงใหนกัเรียนเห็นความแตกตางของเสียง  เชน  ข - ค, ผ - ฝ, ฉ - ช, ฝ - ฟ, 
ถ - ท, ส - ซ  ฝกใหนักเรียนออกเสียงใหถูกตอง  เชน  ขาด - คาด, ฉาก- ชาก, ถาก - ทาก, ผาด - พาด,  
ฝาด - ฟาด  เปนตน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
                5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
           ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหพบวา  การสอนอานคําตามมาตราตัวสะกดในวัยเริ่มเรียน  
การฝกหัดอานใหไดคลองตองมีการฝกตามลําดับขั้นตอน  เริ่มฝกจากการอานพยัญชนะที่ใชเรียน
ในแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  1  ใหไดแมนยํากอน  ตอจากนั้นฝกอานสระ  เร่ิมจาก
สระงายกอน  เมื่อจําได  ออกเสียงไดถูกตองแลว  จึงนํามาสอนฝกการอานสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  8  มาตรา  ซ่ึงการฝกอานในแตละมาตราตองใชวิธีการอานหลากหลายเพื่อใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการอานสะกดคํา  ซ่ึงสามารถเปนแนวทางในการอานหนังสือใหออก  อานคลองตอไป   
เมื่อนักเรียนอานสะกดคําไดอานหนังสือเกงก็เปนความสามารถของตนเอง  พบเห็นตัวหนังสือที่
ไหนก็อยากอานอยากรูทําใหเปนคนรักการอาน  ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหนักเรียนทุกคนมีนิสัยรัก
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การอาน  เมื่ออานมากก็รูมาก  เรียนวิชาอ่ืนก็สามารถอานแลวเขาใจทําใหเรียนหนังสือเกง  ในทาง
ตรงกันขามถานักเรียนอานสะกดคําไมได  อานหนังสือไมออก  ไมชอบอานหนังสือไมเกิดทักษะ
ในการอาน  เรียนวิชาอ่ืนก็ไมเขาใจ  เรียนไมรูเร่ืองก็เลยไมอยากเรียน  ไมชอบมาโรงเรียน  หนีเรียน  
ซ่ึงนับวาเปนปญหาที่ตองแกไข 
            5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการใชแบบฝก 
                1)  ครูผูสอนภาษาไทยในระดบัชั้นประถมศึกษาปที่  1  ควรนําแบบฝกทกัษะการอาน
มาใชประกอบการเรียนการสอน  เพื่อชวยใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น 
                     2)  ในการฝกอานกิจกรรมที่เปนเกม  ครูคอยดูแลควบคุมใหคําแนะนํา  เพราะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  เปนนักเรียนที่เล็กมาก  ซ่ึงตองแนะนําเพื่อใหเกิดการเรียนรูในการอานสะกดคํา
มากขึ้น 
                            3)  ระยะเวลาในการฝกอาน  เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีความสนใจในเวลานอยมากหาก
ใหฝกอานนานเกินไปเด็กอาจจะเกิดความเบื่อหนายไมอยากอานหนังสืออีก  เพราะรูสึกไมสนุกกับ
การทํากิจกรรมนี้นานเกินไป 
 5.3.3  ขอเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 
                         1)  ควรนําแบบทดสอบไปฝกกับนักเรียนโรงเรียนอื่น  เพื่อหาขอสรุปผลของการศึกษา
คนควาใหกวางขวางขึ้น 
                         2)  ควรมีการศึกษาพื้นฐานความสามารถในการเรียนรูของเด็กในหองเรียนเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาสรางแบบฝกเสริมทักษะตามระดับความสามารถของเด็ก 
 


