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บทคดัยอ่ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย 
รหสัวชิา ท31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  เพื่อศกึษาค่า
ดชันีประสทิธผิล ของแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท31101 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะ
การอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 4 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนภูเวยีง
วทิยาคม อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 44 คนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาม ีดงันี้ แบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การ
เขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนโดยใชแ้บบฝึกเสรมิ
ทกัษะการอ่าน การเขยีน และ การคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย จ านวน 1 ฉบบั และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยแบบฝึกเสริมทกัษะ การอ่าน การเขยีนและการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test แบบ 
Dependent samples ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีนและการคดิวเิคราะห์  
วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมี
ประสทิธภิาพ 81.94/84.85 มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ค่าดชันีประสทิธผิลของแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน 
การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสัวชิา ท31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  มี
ค่าเท่ากบั  0.70  แสดงว่าผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  70.00 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสั
วิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน เท่ากบั 9.96  และมคีะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการ
จดัการเรยีนรู ้เท่ากบั  17.00 ซึง่เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ทางสถติพิบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน และผลการศกึษาความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้
ด้วยแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสัวชิา ท31101 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  พบว่า โดยภาพรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.57 และ S.D. 
= 0.56) 
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Abstract 
 

This study aims to To develop a training model for reading, writing and analytical thinking skills in Thai 
language, course code 31101, Thai language learning group Grade 4 for efficiency according to criteria 80/80 to 
study the effectiveness index Of practice forms for reading, writing and analytical thinking skills in Thai language, 
course code 3 1 1 0 1 , Thai language learning group Mathayom Suksa 4  to compare the learning achievement 
between before and after learning by using the practice form to enhance reading, writing and analytical thinking 
skills in Thai language. Course code 3 1 1 0 1  Thai language learning group Mathayom Suksa 4  and to study the 
students' satisfaction with learning management by using the practice form to enhance reading, writing and 
analytical thinking skills in Thai language. Course code 3 1 1 0 1  Thai language learning group Mathayomsuksa 4 , 
the target group used in the study is Mathayom Suksa 4 students, 1st semester, academic year 2018 Phu Wiang 
Witthayakhom School, Phu Wiang District, Khon Kaen Province, total of 4 4  people Read 1  writing and analytical 
thinking of Thai language and student satisfaction questionnaire for learning management. By training form for 
reading, writing and analytical thinking skills in Thai language. Statistics used to analyze results include percentage, 
mean, standard deviation Statistics used to validate the hypothesis by using the t-test of Dependent samples Writing 
and analytical thinking of Thai language course code 3 1 1 0 1 , Thai language learning group Mathayom Suksa 4 , 
which the students developed with efficiency 81.94 / 84.85 , was more efficient than the 80/80  criteria set. The 
effectiveness index of the training program for reading, writing and analytical thinking of Thai language subjects, 
course 31101 Thai language Grade 4 is 0.70, indicating that students have progress in learning. 70.00 percent of 
the results of comparison of learning achievement before and after learning management by using practice form to 
enhance reading and writing skills and analytical thinking of Thai language course code 3 1 1 0 1 , Thai language 
learning group Mathayom Suksa 4 , found that the average score from the test of learning achievement before 
learning was 9 . 9 6  and the average score from the test of learning achievement after learning management was 
17.00. When testing the difference of values The statistical average found that Differing significantly at the level of 
.0 1 , with the average score after studying higher than the average score before studying And the results of the 



study of satisfaction with learning management by using the supplementary skills of reading, writing and analytical 
thinking in Thai language, subject code 3 1 1 0 1 , Thai language learning group Mathayomsuksa 4 , found that the 

overall student satisfaction was at the highest level (  = 4.57 and S.D. = 0.56). 
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1. บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติเป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กดิเป็นเอกภาพ  และเสรมิสรา้ง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั  ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงานและด ารงชวีติร่วมกนัในสงัคมประชาธปิไตยได้
อย่างสนัติสุข  และเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้  ความคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์  และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยตีลอดจนการ
น าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางสงัคม
และเศรษฐกจิ  (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน, 2548) 
 ความส าคญัของการศึกษาก็เพื่อให้ใช้ภาษาสื่อ
ความคดิทีด่ ีสรา้งสงัคมทีด่ ีสรา้งคนทีค่ดิดพีดูด ีท าด ีครู
จึงต้องสอนให้ศิษย์เขา้ใจภาษาที่ดี ภาษาที่ถูกต้อง สื่อ
ความคิดที่ถูกต้องแสดงความเหน็ที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพยีง
ถูกต้องตามหลักภาษา แต่ เ ป็นความถูกต้องทาง
วฒันธรรม ศีลธรรม คุณธรรม และนิติธรรม (กาญจนา     
นาคสกุล , 2555) และในปัจจุบนั “การคิด”  และ “การ
สอนคิด”  เป็นเรื่องที่จ ัดว่าส าคัญอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสูง  วงการศึกษาไทยได้ม ี
การเคลื่อนไหวในเรื่องของการคดินี้มาหลายปีแล้ว  ซึ่ง
ท าให้เกดิแนวคดิที่น ามาใช้ในการสอนหลายเรื่อง  เช่น  
แนวการคิดเรื่องการสอนให้  “คิดเป็น  ท าเป็น  และ
แ ก้ ปั ญห า เ ป็ น  ”  แ ล ะ ก า ร ส อน ใ ห้ คิ ด ต า มหลัก
พระพุทธศาสนา  ซึง่ไดแ้ก่  “ การคดิอย่างถูกวธิตีามหลกั
โยนิโสมนสกิาร ”  เป็นตน้ แต่แนวคดิเหล่านัน้ยงัไม่ไดร้บั
การน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางและเป็นปัญหาคุณภาพดา้น
การคดิขัน้สงูทีย่งัมอียู่เรื่อยมา ดงันัน้เมื่อมนีโยบายปฏริปู
การศึกษาเกิดขึ้น การมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียน การ
สอนเพื่อพฒันาคุณภาพดา้นกระบวนการคดิ  จงึนับเป็น
กระบวนการส าคญัที่จ าเป็นต้องเร่งปรบัปรุงและพฒันา
กนัอย่างจรงิจงั (ทศินา แขมมณี, 2547) ทศินา  แขมมณี 
และสวุทิย ์ มลูค า  (2547)กล่าวถงึกระบวนการคดิว่าการ
คิดที่ต้องด าเนินไปตามล าดบัขัน้ตอนและต้องท าอย่าง
ครบถ้วนจงึจะส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของการคดินัน้ๆ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั สมปัต ตญัตรยัรตัน์  (2545) กล่าวว่า  การ
สอนทักษะการคิด น่าจะเป็นกระบวนการสอนที่หล่อ
หลอมกลมเกลียวกบัการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
คอืเมื่อนกัเรยีนมโีอกาสไดร้บัสารและตรวจสอบการรู ้(รบั
สาร) แลว้ เราจะใชส้ารทีน่กัเรยีนรบัรูแ้ลว้น าไปใชเ้ป็นตวั
จุดประกายความคิด ทัง้ยังฝึกให้คิดได้หลากหลาย
รปูแบบ 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ไดก้ าหนดใหก้าร
คดิเป็นส าคญัต่อการเรยีนรู ้ โดยได้ก าหนดไวใ้นมาตรา  
24  ว่า  “การจดักระบวนการเรยีนรู้ในสถานศกึษาและ
ห น่วยงานที่ เ กี่ ย วข้องต้องด า เนินการ ฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้”  สอดคล้องกบั  สมปัต  ตัญตรยั
รัตน์  (2549) กล่าวว่านอกจากนัน้แล้วการอ่าน  คิด  
เขยีน  ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญยิง่  เพราะเป็นเกณฑ์  การ
ผ่านมาตรฐานและตัวชี้ว ัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐานฉบบัพุทธศกัราช  2551  อกีทัง้ยงั
เป็นเครื่องมือของชีวิตในยุคปัจจุบนัทัง้ด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การสรา้งความบนัเทงิ การสรา้งผลงานต่างๆ 
ของบุคคล อาจกล่าวไดว้่า ผูใ้ดที่มทีกัษะทางภาษาทีด่ ีผู้
นัน้สามารถครองโลกได้ แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่และส าคญั
ที่สุดขณะนี้คือ ความสามารถในการอ่าน การคิด การ
เขียนของเด็กไทยอยู่ในสภาพ น่าเป็นห่วงที่สุด และ 
วรรณี  โสมประยูร (2542) กล่าวว่า “การเขยีนเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดและความต้องการของบุคคล
ออกมาเป็นสญัลกัษณ์หรอืตวัอกัษรเพื่อสือ่ความหมายให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจและเป็นเครื่องมอืพฒันาสตปัิญญาของบุคคล
โดยถอืว่าเป็น การแสดงออกถงึภูมปัิญญาและการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้ขยีนถอืว่าเป็นเครื่องมอืใน การ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมได้อีกวิธีหนึ่ง ” ความคิด
สรา้งสรรคจ์งึเป็นลกัษณะความคดิแปลกใหม่ ซึง่อาจเกดิ
จากการคิดปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจากความคิดเดิม ให้
เป็นความคดิที่แปลกใหม่และแตกต่างจากความคดิเดมิ 
และเป็นความคดิทีเ่ป็นประโยชน์ (อาร ี พนัธม์ณี, 2543) 
จากการศกึษางานวจิยัพบว่า  ผลการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทยทีพ่ฒันาการอ่าน การคดิ การเขยีน โดย
ใชแ้ผนจดัการเรยีนรู ้ท าใหน้ักเรยีนมพีฒันาการดา้นการ
อ่าน การคดิ การเขยีน เพิม่ขึน้ได้ เช่น ผลงานวจิยัของ 



ไกรสร  ศรภีูวงศ์  (2554) พบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและทกัษะการอ่าน คดิ และเขยีน สงูขึน้และ
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรยีน
จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
คดิ เขยีน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่   ผลงานวจิยัของ  
สมพร   นาม ไพร  ( 2 5 53 )  ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน และการคิดวิเคราะห์  ของ
นักเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรู้
ภาษาไทยแบบ PSQ5R พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาไทย PSQ5R สามารถส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการอ่าน และคดิวเิคราะห ์หลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรยีน ผลงานวจิยัของ  เสวยีง  ผละผล (2549) 
พบว่า นักเรยีนมคีะแนนโดยรวมสงูขึน้ตามล าดบั และสงู
ว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 70 และผลงานวิจัยของ 
รตันาภรณ์ เทพามาตย์ (2548)  ที่สอนโดยบูรณาการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนเชิงสร้างสรรค์หลักภาษาการใช้
ภาษา และวรรณกรรมวรรณคดพีบว่า นักเรยีน มคีวาม
กระตอืรอืรน้ สนุกสนานในการท ากจิกรรม และเชื่อมโยง
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้
นักเรยีนได้พฒันาทกัษะทางภาษาที่ดขี ึน้ตามล าดบั ซึ่ง
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิผ์่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ร้อยละ 80) จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทย  
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรยีนมทีกัษะการอ่าน และคดิวเิคราะห์ที่จ าเป็นและ
บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป 
 จากผลการประเมินการทดสอบขัน้พื้นฐาน
ระดบัชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน  ภูเวียง
วทิยาคม จงัหวดัขอนแก่น ปีการศกึษา 2559 มนีักเรยีน
เขา้สอบ จ านวน 410 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.24 

ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนเข้าสอบ จ านวน 365 คน 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.76 จะเห็นได้ว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนได้คะแนนเพิม่ขึน้
เพียงเล็กน้อย  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ ์
ระดับประเทศ ยังมีผลไม่น่าพอใจและยังต้องรับการ
พฒันาต่อไป (รายงานการประเมนิตนเอง โรงเรยีนภูเวยีง
วทิยาคม, 2560) 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ทกัษะการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนยังคงเป็น
ปัญหาที่ควรได้รบัการแก้ไขและปรบัปรุงผู้ศกึษาเหน็ว่า
ควรมกีารศกึษาการจดักจิกรรมการ เรยีนรู ้กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธิแ์ละทกัษะการอ่าน  การเขยีน และการ
คดิวเิคราะห์ของนักเรยีน  และคาดหวงัว่านักเรยีน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ควบคู่กบัแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และ
การคิดวิเคราะห์  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จะท าให้นักเรียน
สามารถมทีกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์
อยู่ในระดบัด ี
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
ปัจจุบนัประสบปัญหาดา้นการอ่าน การเขยีน และการคดิ
วเิคราะห ์ทีผ่่านมาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560  ผู้
ศึกษาได้ท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกบั
นักเรียนที่เรียนรายวิชานี้   จ านวน 176 คน  พบว่า
นักเรียนยงัคงมีปัญหาผลสมัฤทธิท์างการเรียนต ่ ากว่า
เกณฑ์ ในด้านการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห์  
รายละเอียดดังตาราง 1 (โรงเรียน  ภูเวียงวิทยาคม , 
2560) 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1  เพื่อพฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การ
เขยีน และการคดิวเิคราะห์ วชิาภาษาไทย  รหสัวชิา ท
31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2  เพื่อศึกษาค่าดชันีประสทิธิผลของแบบฝึก
เสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์ วชิา

ภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ระหว่างก่อนและหลงัเรยีนโดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะการ
อ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์ วชิาภาษาไทย รหสั



วิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 
 2.4  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ การอ่าน การ

เขยีน และการคดิวเิคราะห์  วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท
31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  เ ป็น

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4 โรงเรยีนภูเวยีงวทิยาคม 

ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ภาค

เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 44 คน 

 3.2 ตวัแปร 

 ตวัแปรต้น คอื แบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การ

เขยีน และการคดิวเิคราะห์  วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท

31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษา ปี

ที ่4  

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักเรยีนที่เรยีนโดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน  การ

เขยีน และการคดิวเิคราะห์  วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท

31101 กลุ่มสาระ การเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่4  

  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน และ

การคดิวเิคราะห ์ วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท31101 กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

 3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2) สถิตที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือได้แก่ ค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  
ค่า IOC  
  3) สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบสมมุตฐิาน  

โดยใชค้่าท ีt – test แบบ Dependent sample 

 

 

 

4. สรปุผลการวิจยั 
 จากการศึกษาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน การ
เขยีนและการคดิวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย  รหสัวิชา ท
31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 สามารถสรุปผลการศกึษา ดงันี้ 
  4.1 ประสทิธภิาพของแบบฝึกเสรมิทกัษะการ
อ่าน การเขยีนและการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย รหสั
วิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 
81.94 / 84.85 มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตัง้
ไว ้
  4.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ วิชา
ภาษาไทย  รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคี่าเท่ากบั 0.70 แสดง
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
70.00 
  4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้โดยใชแ้บบฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ วิชา
ภาษาไทย  รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่าคะแนนเฉลีย่จาก
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 
เท่ากบั 9.96 และมคีะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรู ้เท่ากบั 
17.00 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยทาง
สถติพิบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยคะแนนเฉลีย่ หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อน
เรยีน 
  4.4 ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน การเขยีน และ
การคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสัวชิา ท31101 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่า 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ ( = 4.57 และ S.D. = 0.56)   



 
 
5.  อภิปรายผล 
 จากการศกึษาการพฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการ
อ่าน การเขยีนและการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสั
วิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามา
อภปิราย  ดงันี้ 
 5.1 ประสทิธภิาพของแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน 
การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสัวชิา 
ท31101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษา
ปี ที่  4 ที่ ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้ พั ฒ น า ขึ้ น มี  81.94/84.85 มี
ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไวห้มายความว่า 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์นี้ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน
เฉลีย่รอ้ยละ 81.94 ถอืเป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ  
และท าให้นักเรยีนมผีลการเรียนรู้หลงัเรยีนเฉลี่ย 84.85 
ถือเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (เผชิญ  กิจระการ , 
2548)  เป็นไปตามทีก่ าหนด ซึง่ผลการศกึษาขา้งต้น 80 
ตวัแรก (E1) คอืผู้เรยีนทัง้หมดท าแบบทดสอบย่อยทา้ย
แบบฝึก เสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.94 ถือว่าเป็น
ประสทิธภิาพของกระบวนการ ส่วน 80 ตวัหลงั (E2) คอื 
ผูเ้รยีนทัง้หมดท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลัง เ รียนได้คะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ  84.85 ถือ เ ป็น
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ แสดงว่า แบบฝึกเสรมิทกัษะ
การอ่าน การเขยีนและการคดิวเิคราะห์ วชิาภาษาไทย  
รหสัวชิา  ท31101 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
80/80  ทีก่ าหนดไวซ้ึง่ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั ชยัยงค ์
พรหมวงศ ์(2540) กล่าวว่าเมื่อสร้างแบบฝึกเสรมิทกัษะ
เสร็จแล้วจ า เ ป็นอย่ า งยิ่งที่จ ะต้องไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพเพื่อ เป็นหลักประกันว่าแบบฝึกนัน้มี
ประสทิธภิาพในการน าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนไดเ้ป็น
อย่างดี เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของจกัรกฤษณ์ จนัทะ
คุณ และคณะ (2547)ได้ท าการวจิยั เรื่อง การพฒันาชุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ส าหรบันกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่า 
ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นทุกชุดมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย

คะแนนการพจิารณาของผู้เชีย่วชาญอยู่ทีร่ะดบั  0.60 – 
1.00 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.95 / 85.65 และ ชู
เกยีรติ กาวรรณ (2550) ได้ท าวจิยัในชัน้เรยีน เรื่องการ
พฒันาหนังสอืส่งเสรมิการอ่านฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์
และเขยีนสือ่ความ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
พบว่า หนังสอืส่งเสรมิการอ่านฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์
และเขยีนสือ่ความ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
มีความ เหมาะสมสอดคล้อง ในระดับมาก และมี
ประสิทธิภาพเ ป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 อีกทั ้งยัง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สริิรตัน์ อะโน (2553) ได้
ศึกษาการพฒันาการอ่านจบัใจความส าคญัโดยใช้แบบ
ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการศกึษาพบว่าแบบฝึกเสรมิทกัษะ
การอ่าน จับใจความส าคัญ ก ลุ่มสา ระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 85.18 / 
84.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80 / 80 และยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ สมพร  นามไพร (2554)  ศกึษาการ
พฒันาความสามารถด้านการอ่าน และการคดิวเิคราะห์ 
ของนักเรยีน  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาไทยแบบ PSQ5R  ผลการศึกษาพบว่า 
แผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย ทีใ่ชรู้ปแบบการเรยีนรู้
ภาษาไทยแบบPSQ5R ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 86.97 / 84.47   
 4.2 ค่าดชันีประสทิธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  
รหสัวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากบั 0.70 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 70.00 ทัง้นี้อาจ
เน่ืองมาจากนกัเรยีนไดเ้รยีนรูผ้่านแบบฝึกเสรมิทกัษะ ซึง่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเวลา ที่เหมาะสมและมี
ความพรอ้มทีจ่ะศกึษา  รวมถงึการสรา้งและพฒันาแบบ
ฝึกเสริมทักษะ ผู้ศึกษาได้น าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญได้
ตรวจสอบและผ่านการทดลอง 3 กลุ่ม จงึให้ได้แบบฝึก
เสริมทกัษะที่มปีระสทิธภิาพส่งผลต่อพฒันาการในการ
เรยีนรู้ของนักเรยีนมากขึน้ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ ของ 
Hovland (1961) ทีก่ล่าวไวว้่าในการหาประสทิธภิาพของ
สื่อโดยการค านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล ซึ่งค่าที่
ค านวณไดจ้ะเป็นทศนิยม ซึง่ค่าทศนิยมทีไ่ดถ้้ามคี่าใกล้ 
1 มากเท่าใด แสดงว่าสื่อนัน้มปีระสทิธภิาพ สอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของ สมพร  นามไพร (2554)  ศกึษาการ



พฒันาความสามารถด้านการอ่าน และการคดิวเิคราะห์ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาไทยแบบ PSQ5R  ผลการศึกษาพบว่า 
แผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย ทีใ่ชรู้ปแบบการเรยีนรู้
ภาษาไทยแบบPSQ5R ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.7682 แสดงว่านักเรยีน
มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง ก า ร เ รี ย น  ร้ อ ย ล ะ  76.82  
เช่นเดียวกับ สิริรัตน์  อะโน  (2553)ได้ศึกษาการ
พฒันาการอ่านจบัใจความส าคญัโดยใชแ้บบฝึกการอ่าน  
จบัใจความส าคญัส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับ
ใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 มคี่าดชันีประสทิธผิลของแบบฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เท่ากบั 0.7270  แสดง
ว่าหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น 
นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน รอ้ยละ 72.70   
 5.3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะ
การอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  
รหสัวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน 
เท่ากบั 9.96 และมคีะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรู ้เท่ากบั  
17.00 ซึง่เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ทางสถติ ิ
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  
โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริรัตน์  
อะโน  (2553)ได้ศึกษาการพฒันาการอ่านจบัใจความ
ส าคญัโดยใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความส าคญัส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการ
อ่านจบัใจความส าคญั กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบั ธรีพ์ิ
พัชร์  ทะนุพันธ์  (2554)  ศึกษาผลการใช้ชุดการสอน
แบบบรูณาการเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะห ์เรื่อง ปราสาท
บา้นเบญจ ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน

ทุ่งศรีอุดม  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา เขต 2 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดการสอนแบบ
บรูณาการเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะห ์เรื่อง ปราสาทบา้น
เบญจ์ ก่อนเรยีนสูงกว่าหลงัเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกบัสมพร นามไพร (2554) ได้
ศกึษาการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน และการคดิ
วิเคราะห์ ของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
รปูแบบการเรยีนรูภ้าษาไทยแบบ PSQ5R  ผลการศกึษา
พบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การอ่าน และ
คดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  อย่างมนียัส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .05 อีกทัง้ยงัสอดรบักบั ไกรสร  ศรีภู
วงศ ์ (2554)  ศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทกัษะการอ่าน คิด เขยีน 
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผล
การศกึษาพบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ทกัษะการอ่าน คดิ และเขยีน สงูขึน้และมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรียนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 
.05 
 5.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรยีนรู้ด้วยแบบฝึกเสรมิทกัษะ การอ่าน การเขยีน และ
การคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย  รหสัวชิา ท31101 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่า 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (�̅�= 4.57 และ S.D. = 0.56)  ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ไกรสร  ศรภีูวงศ์  (2554)  
ศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและทกัษะการอ่าน คดิ เขยีน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรยีนม ีโความคดิเหน็จากการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน คดิ เขยีน อยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สมพร  
นามไพร (2554)  ศกึษาการพฒันาความสามารถ  ด้าน
การอ่ าน  และการคิดวิ เคราะห์  ของนัก เ รียนชั ้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบ  PSQ5R  ผลกา รศึกษาพบว่ า  นั ก เ รี ย นชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ  การเรียนรู้
ภาษาไทยแบบ PSQ5R มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.42  และยังสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ ธรี์พพิชัร์ ทะนุพนัธ์  (2554)  ศกึษาผล



การใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิด
วเิคราะห์ เรื่อง ปราสาทบ้านเบญจ์ ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนทุ่งศรอีุดม  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีน
โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ปราสาทบ้านเบญจ์อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับ สิริรัต น์   อะโน (2553)ได้ศึกษาการ
พฒันาการอ่านจบัใจความส าคญัโดยใชแ้บบฝึกการอ่าน
จบัใจความส าคญัส าหรบันักเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย มคีวามพงึพอใจในการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความส าคญัอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 
  6.1.1 ผู้ศึกษาต้องท าการปฐมนิเทศนักเรยีน
ให้เกดิความรู้ความเขา้ใจในขัน้ตอนการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะ เพื่อใหส้ามารถ
ปฏบิตัถิูกตอ้งและไม่เกดิปัญหา 
  6.1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะประกอบด้วยขัน้ตอนและกิจกรรมที่
หลากหลาย อาจตอ้งใชเ้วลาในการจดักจิกรรมนานกว่าที่
ก าหนดไว้ดังนัน้ควรปรับเวลาให้ยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม 

6.1.3 ควรมกีารสร้างบรรยากาศ เสรมิแรงทางบวกทีใ่ห้
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ 
  6.1.4  ควรมกีารแจง้ผลการทดสอบทา้ยแบบ
ฝึกเสรมิทกัษะเพื่อเป็นขอ้มูลย้อนกลบัใหน้ักเรยีนทราบ
ผลการท างานของตนเองซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความ
กระตอืรอืรน้และสนใจเรยีนมากขึน้ 
 6.2  ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 
  6.2.1 ควรศึกษาผลการประเมินทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ควบคู่ ไปกับ
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ในการเรียนด้วยเทคนิควธิีการที่หลากหลาย 
เช่น หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์หรอื คน้ควา้จากเวบ็ไซต ์เพื่อ
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
          6.2.2 ควรน ารูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มาใช้จดัการเรียนการสอน
รายวชิาภาษาไทยสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ โดยเลอืกเรื่องทีม่ี
ความเหมาะสมกบัการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  6.2.3 ควรศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดย

ใชเ้นื้อหาทีห่ลากหลาย ไม่มรีูปภาพประกอบหรอืเนื้อหา

ในการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่ยากและ

ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่

หลากหลายและสงูขึน้ 
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