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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย คร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดไทย ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดไทยกอนและหลังการใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  สรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
ไทยตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยกอน 
และหลังการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
     ประชากร 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางนางเล็กสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  
จังหวัดนครนายก  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  1   หองเรียน  รวม  20 คน เปนการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีนักเรียนเพียงกลุมเดียว 
    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.แบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตราของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางเอง 
2. แบบทดสอบการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา      

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชทดสอบกอนและหลังการทาํแบบฝก 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  

โรงเรียนวัดบางนางเล็ก  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน  20   คน  โดยผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองดวยตัวเอง  ใชเวลาทดลองแบบฝกชุดละ  5   วัน วันละ 1 ช่ัวโมง รวมระยะทดลองทั้งหมด  40  
ชั่วโมง ซ่ึงดําเนินการดังตอไปนี้ 

              1) ระยะกอนทดลอง  ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน  โดยใหกลุมทดลองทดสอบการ
อานคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน  8  มาตรา   มาตราละ 10 คํา รวม  80  คํา วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
อาน  โดยถือเอาคะแนนที่ไดจากการทดสอบการอานสะกดคํานั้นเปนคะแนนทดสอบกอนการทดลอง  
โดยใชเวลาในการทดสอบกอนเรียน  50 นาที 
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                2)  ระยะทดลอง  ผูวิจัยใหนักเรียนดําเนินการทดลองใชแบบฝกพัฒนาการสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา เปนเวลา 8  สัปดาห สัปดาหละ  5  ช่ัวโมง  คาบเรียนละ 50  
นาที   รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยรวมเวลาที่ใชสําหรับการทดลองสอบกอนเรียน 50 นาที และทดสอบ
หลังเรียน 50  นาที  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการทั้งหมด  
       3) ระยะหลังการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยใหกลุมทดลองทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยถือเอาคะแนนที่ไดจากการทดสอบการอานสะกดคํานั้นเปนคะแนน

ทดสอบหลังการทดลอง  โดยใชเวลาในการทดสอบหลังเรียน  50  นาที 
              4)  นําคะแนนในขอ 1 และ ขอ 3 มาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที  t – test แบบ dependent  

การวิเคราะหขอมูล 
  1. หาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 
มาตรา   โดยเทียบกับเกณฑ  80/80 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยกอนและ
หลังการใชแบบฝก โดยใช t – test แบบ dependent 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
5.1.1  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย 

จํานวน 8 มาตรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 83.61/84.62  (E1 /E2)  ซ่ึงผานเกณฑที่
กําหนดไวในสมมุติฐาน 

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  49.90   และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 84.62  ซ่ึงแสดงวาผลสัมฤทธิ์
ทางการอานสะกดคําหลังการใชแบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย สูงกวากอน
การใชแบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตามตามมาตราตัวสะกดไทย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
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5.2 อภิปรายผล 
 

การสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก    
ไดผลการวิจัยพรอมกับการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 5.2.1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเพื่อพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 จํานวน 8 มาตรา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ัง
ไวคือ มีประสิทธิภาพเทากับ 83.61/84.62  (E1 /E2)แสดงวาแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน ซ่ึงทั้งนี้เนื่องมาจาก 
  1) การสรางแบบฝก เร่ือง การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางอยางเปนระบบตามขั้นตอน โดยศึกษารวบรวมความรู ความเขาใจ เกีย่วกบัการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยในดาน การอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ศึกษาจากทฤษฎีการ
สอน จิตวิทยา ประสบการณ วิเคราะหเนื้อหาในหลักสูตร จากนั้นศึกษาการสรางแบบฝก ดําเนินการ
สรางแบบฝก นําไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหา รูปแบบของแบบฝก ภาษาที่ช้ํา
ไมวกวนในแบบฝก และรูปภาพ ประกอบเพื่อนํามาปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความยากงายของภาษา ความชัดเจน และความสัมพันธของรูปภาพกับภาษาที่ใช ระยะเวลาที่
ใชทดลอง นํามาปรับปรุงอีกครั้งเพื่อนําแบบฝกที่สมบูรณไปทดลองกับนักเรียนหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา ชมสะอาด (2543,  หนา 84-88)  ไดศึกษา
การสรางแบบฝกการอานที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 พบวา ผูเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทบทวนทายแบบฝกแตละชุดผานเกณฑที่กําหนดไวคิดเปนรอย
ละ 87.40 และผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกผาน

เกณฑที่กําหนดไวคิดเปนรอยละ 86.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80   
2) เนื้อหาที่ใชเรียนในแบบฝก ผูวิจัยไดคัดเลือกคําเปนคําพื้นฐาน คือ คําที่อยูใน

บทเรียน คําที่คุนตา คือ คําที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจําวัน  ในการอานสะกดคําเพื่อนําไปสูคําอื่น ๆ 
จัดแบงเปนคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย 8 มาตรา ดังนี้ 

แมกง  คือ  คําที่ใช  ง  เปนตัวสะกด เชน นาง  วาง  ลิง  ยุง  ลุง เปนตน 
แมกน คือ  คําที่ใช น เปนตัวสะกด เชน จาน งาน กิน บิน บาน เปนตน 
แมกม คือ  คําที่ใช ม เปนตัวสะกด เชน ชาม ผอม สาม ตอม เปนตน 
แมเกย คือ  คําที่ใช ย เปนตัวสะกด เชน ขาย ชาย ลอย ดาย รอย ลอย  เปนตน 
แมเกอว คือ  คําที่ใช ว เปนตัวสะกด เชน ดาว กาว เอว แมว นิ้ว แกว  เปนตน 
แมกก คือ  คําที่ใช ก เปนตัวสะกด เชน ปาก ราก ปก ลูก เปนตน 
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แมกด คือ  คําที่ใช ด เปนตัวสะกด เชน ขวด ตัด วัด ถาด มีด เปนตน 
แมกบ คือ  คําที่ใช บ เปนตัวสะกด เชน กบ จอบ สิบ หีบ เปนตน 

  นักเรียนจะไดเรียนรูการสะกดคําจากคําพื้นฐานตาง ๆ และคําที่คุนตา  แลวจึงอานเปน
คําตามลําดับ  คือ แบบฝกจะดําเนินเนื้อหาจากงายไปยาก ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามขั้นตอน ซ่ึง

สอดคลองกับกรมวิชาการ  (2545,  หนา 37) 
  3)  รูปแบบของแบบฝก มีการใหนักเรียนใหศึกษาคําจากภาพ เพื่อใหทราบถึง
สวนประกอบของคํา ซ่ึงประกอบดวย พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต ในแตละแบบฝก มี
จุดมุงหมายที่ชัดเจนในการฝก ดําเนินการฝกไปทีละขั้นตอน มีกิจกรรมหลังการฝก เสร็จแลวนําไปให
ครูตรวจ เพื่อจะไดกลับไปแกไขขอบกพรองตอไป  การที่นักเรียนไดทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมของ
ตนเองโดยทันที เปนการตอบสนองความยากรูของนักเรียน และเปนการเสริมแรงใหผูเรียนมากําลังใจ   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วชิระ จันทรโทออน (2545,  หนา 98) ไดพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาไทยเพื่อสรางความเขาใจในการอาน การเขียน สะกดคํา และความคงทนในการจําสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 พบวา ในดานความเขาใจในการอาน กลุมทดลองมีความเขาใจในการอานสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4) ดานตัวผูเรียน กลุมเด็กออน กลุมเด็กปานกลาง กลุมเด็กเกง จะมีความสนใจ   มี
ความกระตือรือรน และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย เพราะแบบฝกการอานสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
แตกตางไปจากการเรียนในหนังสือเรียน นักเรียนมีโอกาสไดฝกปฏิบัติดวยตัวเอง กิจกรรมที่ฝกปฏิบัติ
หลากหลาย เชน การอานคําจากภาพ วาดภาพจากการอาน โยงคําแลวอาน เรียงประโยคจากคํา ระบายสี
ภาพหรือคํา เปนตน นักเรียนทําแบบฝกดวยความเพลิดเพลินและฝกการอานไปโดยไมรูตัว เมื่อมีขอ
สงสัยซักถามครูไดตลอดเวลา ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของแบบฝกนี้ คือ มีภาพประกอบคําสั่ง ที่ให
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนจะสนใจ ติดตามคําส่ัง และไดฝกอานไปดวย นอกจากนี้ บาง
กิจกรรมจะมีการวาดภาพ ระบายสี ซ่ึงเปนสิ่งที่เราความสนใจของนักเรียนเปนอยางยิ่ง 
  5) ดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบฝกการอานสะกดคําตามตราตัวสะกด
ไทยจํานวน 8 มาตรา นี้ชวยพัฒนาใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น  สนใจ กระตือรือรน ในการเรียนมากขึ้น 
สําหรับนักเรียนที่คอนขางออน ในลักษณะที่ยังไมเคยผานชั้นอนุบาลเลย จะใหฝกอานซ้ํา ๆ และเด็กจะ
มีความรูสึกสนใจการอาน และ เมื่ออานไดแลวผูเรียนจะรูสึกภูมิใจและดีใจ เปนการปลูกฝงใหผูเรียนมี
นิสัยรักการอาน ซ่ึงสอดคลองบันลือ  พฤกษะวัน (2545,  หนา 14) 
  6) ดานระยะเวลา แบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย 8 มาตรา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 8 มาตรา 80 แบบฝก นําไปทดลองกับผูเรียน 1- 2 แบบฝก ใช
วันละ 50 นาที โดยนักเรียนไดฝกติดตอกันอยางสม่ําเสมอ จนครบมาตราตัวสะกดทุกมาตรา ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและเขาใจในหลักเกณฑการอานคําเปนอยางดี  
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  7) ดานการวัดผลประเมินผล หลังจากการเรียนแบบฝกในแตละชุด นักเรียนจะตอง
ทดสอบการอานคํา เพื่อเปนตัวช้ีวานักเรียนมีความรูและหลักเกณฑ ในการอานคําในมาตราตัวสะกด
ไทย ที่ไดเรียนไปแลวมากนอยเพียงใด ทําใหครูผูสอนทราบจุดเดนและขอบกพรองของนักเรียน 
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  จากการสรางแบบฝก เร่ืองการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย ไดผานกระบวนการ
สรางอยางมีขั้นตอน มีหลักการ รูปแบบหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผานการทดลองใช กับ
ผูเรียนมาอยางเปนระบบ ทําใหแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ   83.61/84.62  (E1 /E2) ซ่ึงสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน ที่ตั้งไว คือ 80/80 
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยแบบฝกการอานคําตามมาตราตัวสะกด
ไทย  8 มาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา  
  1) การอานสะกดคําตามแบบฝกที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนี้มีขั้นตอนการอานที่หลากหลาย
นาสนใจ เพราะนักเรียนจะไดฝกอานคําที่มีตัวสะกด เชน ชาง นักเรียนอานออกเสียง  ชา ชาง และ ชาง  
ทําใหนักเรียนสามารถรูจัก พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต เปนตน 
  2)   นักเรียนจะไดอานคําเหลานั้นลวงหนามาแลวจากรูปภาพ ดังนั้นเมื่อนําคํามาอาน
สะกดคําจึงไมยากเกินไป และทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการอานสะกดคํา และนําไปสูการอานคํา 
อ่ืน ๆ โดยใชหลักเกณฑเดียวกัน 
  3)  ภาษาไทยเปนวิชาทักษะตองอาศัยการฝกฝนบอย ๆ จึงจะเรียนไดดี แบบฝกของ
ผูวิจัยไดออกแบบใหนักเรียนไดฝกฝนการอานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง มีทั้งการฝกอานสะกด
คํา อานเปนคํา อานคําจากภาพ อานคําแลววาดภาพ เติมพยัญชนะแลวอาน โดยนักเรียนจะไดฝกอาน
คลองทั้งยังไดศึกษาความหมายของคําจากภาพและความหมายของประโยคจากการเรียงประโยคอีก

ดวย ทําใหเมื่อฝกจนครบทุกชุดนักเรียนสามารถอานคําตามมาตราตัวสะกดไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4)  การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  ทุกกิจกรรมผูเรียนจะไดทราบผลการทํางาน 

ของตนทันทีที่ทําเสร็จ ดังนั้นผูเรียนจึงทราบผลการเรียนรู ถึงขอบกพรองของตนเองได และจะปฎิบัติ
กิจกรรมตอไปนักเรียนจึงมีแนวทางในการทําที่ถูกตอง ทําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดีขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย มนทิราลัย  (2545, หนา 61)   ไดสรางแบบฝกการอานสะกดคําที่มี
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทยวิชาภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนวัด 
สุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร)  อําเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  25  คน  ผลการวิจัย
ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทําแบบ

ฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
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  จากที่กลาวมาการเรียนใชแบบฝก การอานคําตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนการสอนอานคําที่สอนใหนักเรียนเขาใจหลักเกณฑการอาน มีกิจกรรมให
ผูเรียนไดฝกและในขณะเดียวกันก็สอนความหมายของคําไปดวยเพ่ือชวยใหนักเรียนจําคําไดดขีึ้น จาก
เหตุผลดังกลาวการเรียนโดยใชแบบฝกการอานคําที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงเปนแบบฝกที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาคนควา 
  จากการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยพบวาในการนําแบบการอานคําตามมาตราตัวสะกด
ไทยไปทดลองกับกลุมตัวอยาง มีขอสังเกตบางประการดังนี้ 

1) ในหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจะมีนักเรียนบางคนซึ่งยังอานไมไดเลย เพราะ 
ไมไดผานการเรียนในระดับกอนประถมศึกษา เมื่อผูวิจัยนําแบบฝกไปทดลอง เด็กเหลานั้นเกิดการ
เรียนรูดีขึ้น และมีความกระตือรือรนตอการอานคํา กลาพูด กลาแสดงออกมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
แบบฝกเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเอง ไมมีการบังคับ เมื่อเด็กทําผิดก็ไมมีการลงโทษแตจะได
คําตอบที่ถูกตองเพื่อไปฝกใหม นักเรียนจึงมีความสุขในการเรียน 

2) การฝกใหนักเรียนอานคําและประโยคแลววาดภาพนั้น ผูวิจัยสังเกตเห็นวา 
นักเรียนมีความพยายามในการอานมาก  เพราะนักเรียนชอบวาดภาพระบายสี ทําใหเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน และสงผลใหนักเรียนอานคําได 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกไปใชในการเรียนการสอน 
         แบบฝกเพื่อพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นได 

ผานขั้นตอนการสราง และพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและ

ทดลองใชสอนจริง แลวนําไปปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพ จึงควรใหมีการเผยแพรใหกับครูผูสอน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดนําไปใช โดยมีขอสังเกตในการใชดังนี้ 
  1) ครูผูสอนควรศึกษาในการใชแบบฝกใหชัดเจน ตามหลักเกณฑการสรางแบบฝก 
  2) แบบฝกที่สรางขึ้นมุงพัฒนาความสามารถในการอานสะกดคํา ใหนักเรียนไดมี
โอกาสฝกปฏิบัติ ไมเพิ่มภาระในการสอนใหแกครู เปนการสอนอานที่มีประสิทธิภาพใหกับนักเรียน 
ฉะนั้นครูสามารถใชแบบฝกและสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะในการอานสะกดคํา ตลอดจนติดตามผล
การอานสะกดคํา ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
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  3) ครูผูสอนอาจเลือกคําของแบบฝกใหม ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน เพื่อนักเรียน
จะไดมีทักษะในการอานที่หลากหลาย 
  4) ครูสังเกตขณะทดลองหรือเปดโอกาส ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของเพื่อนําปรับปรุงพัฒนาตอไป 
  5) ครูผูสอนควรเขาไปแนะนําชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา สงเสริมนักเรียนที่เรียนดี
ใหมีสวนเขาไปชวยเหลือ และใหกําลังใจกับนักเรียนที่เรียนออน 
  6) ครูผูสอนควรใชการเสริมแรง เชน คําชมเชย การยิ้ม การสัมผัส และการใหรางวัล 
เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง และผูอ่ืน เกิดความเชื่อมั่น และมีแรงจูงใจ 
ซ่ึงเปนพื้นฐานของการเรียนรู 

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
1)  ควรมีการนําแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  เพื่อศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2)    ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชแบบฝกการอานระหวางรายบุคคลกับกลุม 
 3)   ควรมีการศึกษาผลการเรียนโดยใชแบบฝกการอานกับตัวแปรอื่นๆ  เชน  ความ

คงทนในการเรียนรู  เจตคติในการเรียนรู  เปนตน 
4) ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนและผูเกี่ยวของกับการศึกษา สรางแบบ

ฝกในรายวิชาอ่ืนๆ ใหมากขึ้น  โดยเฉพาะวิชาทักษะ 
5)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ  ระหวางการสอนอานสะกดคําสระเสียงยาวและสระ

เสียงส้ัน 
  


