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 ผลการเรียนรูภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะเรื่องการอานและการเขียนคําควบกล้ํา  
ท่ีมีตัว ร ล ว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  

Effects of Thai Learning by Using Reading and Writing Cluster Words Skills 
 Exercises for Prathomsuksa 4 Students 

 
นิตยรดี   เย็นรมภบวรภัค  รองศาสตรตราจารย ดร. จุมพล  วิเชียรศิลป 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  1)  เพ่ือหาคาประสิทธิผลของแบบฝกทักษะในการอานและการเขียนคําควบ
กลํ้าที่มีตัว ร ล ว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) เพ่ือหาคาดัชนี
ประสิทธิผลของนักเรียนจากการใชแบบฝกทักษะเรื่องการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว  ร ล ว  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
คําควบกล้ําที่มีตัว ร  ล  ว    กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  
2552  โรงเรียนบานหนองขวาง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 4  จํานวน 14 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One Group Pre-test – Prot-
test Design)  เครื่องมือการวิจัยไดแก (1) แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว  ร ล ว  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  (2) แผนการจัดการเรียนรูที่ใชรวมกับแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่
มีตัว ร ล ว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 9 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน  
30 ขอ  (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขยีนคําควบกล้ําที่มีตัว  ร ล ว  สําหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เปนแบบประมาณคา (Rating Scales)  5  ระดับ  จํานวน  10  ขอ 
 
คําสําคัญ: ผลการเรียนรูภาษาไทย, แบบฝกทักษะ, การอานและเขียนคําควบกลํ้า 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop the reading and writing cluster words skills 
exercises for Prathomsuksa 4  students with the efficiency criteria set of 80/80;  2) to compare students’ 
learning achievement before and after using the reading and writing cluster words skills exercises and; 3) to 
investigate the satisfaction of the students towards the reading and writing cluster words skills exercises. The 
samples of the study were 14 students studying in second semester of academic year 2009 at Ban Nong 
Kwnag School under Buriram Educational Service Area Office 4, selected by purposive sampling technique. 
The research experiment was the one-group pre-test – prot-test design.The instruments consisted of: 1) the 
reading and writing cluster words skills exercises for Prathomsuksa 4 students; 2) 9 lesson plans using along 
with Thai learning by using reading and writing Cluster words skills exercises for prathomsuksa 4 students; 3) 
the 30-item achievement test used as the pretest and pretest and posttest : and 4) the 10-item  
of 5-rating scale questionnaire towards the reading and writing cluster words skills exercises for Prathomsuksa 
4 students. 
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Keywords: Effects of Thai Learning, Skills Exercises, Readiing and Writing Cluster Words 
 
บทนํา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ ดังนั้นจึงถือไดวาภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สําคัญยิ่ง ผู
ที่ใชภาษาไทยไดดี  จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ทําใหทั้งผูส่ือสารและผูรับสารส่ือความหมายไดถูกตอง
ตรงกัน  ซึ่งในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยมิไดมุงหวังใหนักเรียนอานออกเขียนไดเพียงอยางเดียว  หากมุงหวังให
สามารถนําความรูความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ดวยเหตุนี้การเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุงฝกฝนใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด โดยมีทักษะ การ
พูด การฟง การอาน การเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,1) ในการจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้ง
ดาน  การอาน การเขียน การฟง การดู การพูดมีความสามารถทางหลักเกณฑภาษา เห็นคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดความคิดมีทักษะและกระบวนการทางภาษา  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม  
ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได  แตการที่จะสอนภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงค ของหลักสูตรนั้น
จําเปนตองฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหสัมพันธกัน ทั้งทักษะการฟง  การพูดการดู   การอานและการเขียน โดยเฉพาะทักษะการ
อานและทักษะการเขียนนับวาเปนทักษะที่มีความจําเปนที่ใช ในการรับสารและสงสาร เพราะโลกในยุคปจจุบันเปนโลก
แหงขอมูลขาวสารการอานและการเขียนเปนกระบวนการสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนในยุคโลกไรพรมแดน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 37) 
 จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองขวาง สํานักงาน
พ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ปการศึกษา 2551 พบวานักเรียนไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละแปดสิบ 
(รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบานหนองขวาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย 4, 2551, 5) โดยเฉพาะ
ปญหาการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว  เพ่ือเปนการแกปญหาและพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียน
คําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อันจะนําไปสูการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทย 
โดยใชแบบฝกทักษะเรื่องการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่องการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัวร  ล ว   สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 

2.เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียน จากการใชแบบฝกทักษะ เร่ือง การอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว  
ร ล ว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะ เร่ือง การอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มี
ตัว ร ล ว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental Designs)  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนในกลุมคูเมือง 3  สํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต 4  จํานวน  4  โรงเรียน  จํานวนทั้งส้ิน 134  คน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต  4  
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ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  14  คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บขอมูลเชิงปริมาณ
โดยใชเครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยเรื่องการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว  แบบฝกทักษะการ
อานและการเขียนคําควบกลํ้าที่มีตัว ร ล ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน  นําแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะมาปรับปรุง ทดลองใชกับนักเรียน แลวดําเนินการ
ทดลองตามลําดับขั้นตอน ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองเอง ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  ดําเนินการสอนตามแผนทีละแผนพรอมเก็บคะแนนระหวางเรียนจนครบทุก
แผน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน) หลังเรียน  วัดความพึงพอใจหลังเรียน  
ศึกษาความเหมาะสมของภาษา เวลา กิจกรรม การใชส่ือการสอน และปริมาณเนื้อหาในกิจกรรม เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ขอคําแนะนําแลวนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัย ในภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2552   ทําการทดลองโดยการสอน  จํานวน 9 ครั้ง  ครั้งละ 1 ชั่วโมง  
รวมทั้งหมด 9  ชั่วโมง การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอร และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ สถิติพ้ืนฐาน โดยหาคาเฉล่ีย หาคารอยละ และหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคู
เมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต  4  ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2552  จาํนวน  14  คน พบวาคะแนน
เฉล่ียของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 10.43  และ 26.86  
จากคะแนนเต็ม  30 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนทั้ง  9  แผน  เทากับ  216.50 จากคะแนนเต็ม 270  คะแนน   
คิดเปน รอยละ 80.19 สรุปไดวา  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกทักษะระหวางเรียน/คะแนนเฉลี่ย  จากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80.19 / 89.52  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  ที่ตั้งไว ดังนั้นผลการจัดกิจกรรม
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง การอานและการเขียน คําควบกล้ํา ที่มีตัว  ร  ล  ว  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นประสิทธิภาพสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาไทยได 
 
อภิปรายผลและสรุปผล  

วิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การอานและการเขยีนคําควบ
กลํ้าที่มีตัว  ร ล ว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง การอานและการเขียนคําควบกล้ําที่
มีตัว  ร ล ว  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80)  คือ  80.19 / 89.52 เพราะวาผลจากการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนควบคูกับแบบฝกทักษะจึงทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นมากกวาเกณฑ  สอดคลอง
กับงานวิจัยของ  ถาวร  เที่ยงแกว  (2548,  80)  ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการอานคํา
ควบกล้ําโดยใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   
 จากการศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศที่กลาวมาแลว สรุปไดวาความสามารถในการอานและการ
เขียนของนักเรียน เกิดจากวิธีการสอนของครูและส่ือการเรียนการสอนที่ชวยใหการเรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จ 
คือแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะท่ีมีเนื้อหาตรงกับความสนใจของนักเรียน ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงมุง
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนภาษาไทยเรื่องคําควบกล้ํา ร ล ว โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการ
สอนใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานและการเขียน เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถทางการอานและการเขียนของ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลการนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว ไปทดลองใช
รวมกับแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการที่เรียนโดยนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 นั้น
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 4 สูงขึ้น  เพราะวานักเรียนมีความรูมีทักษะดานการอานและการเขียนเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนจบแลว
สงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เบญจมาศ  พลกําแหง  (2553,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนา
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ํา วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
  นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอการเรียน  โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพอใจและเห็นดวยกับการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว ที่สรางขึ้น  เพราะวาไดเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมที่ปฏิบัติไดและ
ภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุพัตรา  วงศจิระกิจ  (2551,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานและการเขียนคําควบกลํ้า  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 
 
ขอเสนอแนะ   

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช     
      การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน คําควบกล้ําที่มีตัว  ร  ล  

ว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 เปนแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นพบวาการจัด
กิจกรรม เน้ือหา แบบฝกทักษะและสื่อการเรียน ผูวิจัยทดลองแลวไดผลเปนอยางดี จึงเสนอแนะวิธีการนําไปใชดังนี้ 
      1.1 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรศึกษารายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรูใหดีและจัดทํา 
จัดหา ส่ือการเรียน เชน บัตรคํา เกมตางๆ แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว  ร  ล  ว  ใหพรอม
กอนจึงจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ 
        1.2 ในการนําแบบฝกทักษะ การอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว  ร ล ว ไปใชแตละครั้งไมควร
มากเกนิไป  ควรใหเหมาะสมกับ วัย และความสนใจของนักเรียน เพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนาย อาจใหนักเรียนนําไป
เปนการบานเพราะตองระบายสีตกแตงภาพใหสวยงามดวย  
             1.3  แบบฝกทักษะ การอานและการเขียนคําควบกลํ้าที่มีตัว  ร  ล  ว  สามารถใชเปนส่ือในการสอน
ซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนชาและมีปญหาในการอานและการเขียน ครูควร เฉลยแบบฝกที่ถูกตองในแตละแผนการ
เรียนรูทันทีหลังจากนักเรียนทําแบบฝกส้ินสุด เพ่ือใหนักเรียนไดแกไขและจดจําคําศัพทที่ถูกตองจะไดพัฒนา
ความสามารถในการอานและการเขียนคําศัพทของตนเองใหดียิ่งขึ้น 
     1.4 ในการสรางแบบฝกทักษะควรศึกษาหลักการสรางใหละเอียด เพ่ือใหไดแบบฝกทักษะท่ีมีคุณภาพ 
สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคล และใชแกปญหาใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี    
     1.5  ครูควรตะหนักถึงความสําคัญของการผลิตส่ือการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
การสรางแบบฝกทักษะเปนวธิีการหนึ่งที่จะชวยแกไขขอบกพรองของนักเรียนและที่สําคัญที่สุดคือ ผูสรางแบบฝกทักษะ
ควรเปนผูฝกนักเรียนดวยตนเอง  เพราะจะแกปญหาไดตามวัตถุประสงค 
             1.6 ควรศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะระหวางนักเรียนกลุมที่มีระดับความสามารถสูงกับนักเรียนกลุม
ที่มีความสามารถต่ํา เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบฝกกับนักเรียนแตละกลุมเพ่ือพัฒนา สาระการอาน  สาระ
การเขียน สาระการฟง ดู พูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอน ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา ควรนําแบบฝก
ทักษะการอานและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร ล ว นี้  ไปปรบัปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับนักเรียนกอนนําไปใชในการ
เรียนการสอนเพื่อชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน เขียนและบอกความหมายคําศัพทภาษาไทยไดดียิ่งขึ้นเพราะ
แบบฝกสามารถใหสอนนอกเวลาเรียนและเรียนเปนรายบุคคล 
  1.7  ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาแบบฝก
ทักษะทั้งดานการอาน การเขียนอยางตอเนื่อง และควรจัดทําในทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการเรียน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   
     การวิจัยครัง้นี้มีขอจํากัดบางประการ เชน เทคนิควิธีการ เน้ือหา แบบฝกทักษะและกลุมตัวอยางผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้   
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน  และนักเรียนที่ไดทดลองใชแบบฝกทักษะในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนดวย  
     2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน เชน การเขียนเรียงความ การเขียน
สรุปความ 
  2.3 ควรมีการจดัทําแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ดวยเพ่ือสงเสริมการอานและการ
เขียนคําควบกล้ํา  หรือคําศัพทตางๆ อยางตอเนื่อง  
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