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บทคัดย่อ 
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกด
แม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า 2. เพื่อศึกษาผลการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วย
ตัวสะกดแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่ กด และ  แม่กมส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มี
สัญชาติพม่า กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จ านวน 30 คน ท่ีมีสัญชาติพม่า เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วย
ตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า 2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
ที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า 3. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 83.37 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ได้สูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียง
ค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอ
แม่สอด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด 
และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จ านวน 30 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.94)   

ค าส าคัช: แบบฝึกทักษะ  ชาติพันธ์  พม่า  การอ่านออกเสยีง 

Abstract 
The development of practice in topic reading skills with sound-ended pronunciation 

words in mae kod and mae kom for mattayomsuksa 3  Burmese students. aims to 1 .  Develop 
practice in topic reading skills with sound-ended pronunciation words in mae kod and mae kom 
for mattayomsuksa 3  Burmese students. 2 .  To study the result of the reading skill with sound-
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ended pronunciation words in mae kod and mae kom for mattayomsuksa 3 Burmese students. 3. 
To study the satisfaction of treatment in topic reading skill with sound-ended pronunciation word 
in mae kod and mae kom for mattayomsuksa 3 Burmese student. The population for this research 
was the 33 students studying in grade 9, the year 2321, Ban Mae TOW School. The research tools 
were 1) A practice in topic reading skill with sound-ended pronunciation word in mae kod and mae 
kom for mattayomsuksa 3 Burmese student  2) Reading skill with sound-ended pronunciation word 
in mae kod and mae kom for mattayomsuksa 3 Burmese student assessment. 3) User Satisfaction 
Survey in topic reading skill with sound-ended pronunciation word in mae kod and mae kom for 
mattayomsuksa 3 Burmese student.  The data were analyzed by using descriptive statistics such as 
mean scores and standard deviation.  

The results were found that 1 )  efficiency of practice in topic reading skill with sound-
ended pronunciation word in mae kod and mae kom for mattayomsuksa 3 Burmese student. 
Efficiency in the process phase is Higher than the criteria at 3 3 . 3 3 percent and Efficiency in the 
result phase is Higher than the criteria at 38. 33 percent. Criteria are 33/ 33 2 . The level of reading 
skill with the sound-ended pronunciation of words in mae kod and mae kom. By this practice was 
found that the mean after practice was Higher than before practice at the level of significance of 
. 33 which was consistent with the research hypothesis. 3. The result of the user Satisfaction Survey 
on topic reading skills with sound-ended pronunciation words in mae kod and mae kom for 
mattayomsuksa 3 Burmese 33 students. In well level (= 3.98). 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอด  

การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม  การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม  การเรียนรู้  และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการปฏิรูป
การศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง  มีคุณธรรม  ทักษะอาชีพ  ลดความเหลื่อมล้ า  และ
พัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่  (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2333)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ. 2363-2368) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2336  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพื้นที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและ
ชุมชนในพื้นที่ชายแดนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้ 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , 2333) ทั้งนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2333)  ได้ศึกษาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษาของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 13-39 ปี ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการศึกษาเฉลี่ยในช่วงปี 
พ.ศ. 2338-2336  อยู่ในช่วง 6.2-3.3 ปี ซึ่งต่ ากว่าจ านวนปีการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (9 ปี) ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีที่ติดต่อกับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทยหลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการพัฒนาของพืน้ท่ี นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องขาดสื่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนภาษาไทยต้อง รู้จกั
วิธีถ่ายทอดที่ถูกต้องตามหลักทางภาษา ในทางเดียวกันก็ต้องท าหน้าที่เป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันกับ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันโดยเฉพาะการอ่านส าหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่เ ขตพื้นที่ตะเข็บชายแดนบวกกับ 
ความเคยชินในการใช้ชีวิตประจ าวันการที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีภาษาแม่ (first language) หรือภาษาที่หนึ่ง
เป็นภาษาพม่าและต้องเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่โรงเรียน ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยส่งผลต่อการพูด  
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนสัญชาติพม่าที่เข้ามาเรียนในโรงไทยอาจเป็นผลมาจากการอ่านที่ไม่ชัดเจนดังที่ 
 ธีระพันธ์ เหลืองทองค า (2558)  ได้น าเอาปัญหาการพูดภาษาไทยไม่ ชัดของเด็กชาวเขาเผ่าม้งในโรงเรียน 
ศึกษาสงเคราะห์ตากและศึกษาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัดของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเ รียน 
พระปริยัติธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพะเยา โดยน าปัญหามาสร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบประมาณ 60 รูป ส่วนใหญ่พึงพอใจ และมี
ความเห็นว่าแบบฝึกออกเสียงมีประโยชน์ 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการสะท้อนปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น อนันต์ 
เตชะระ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านดง ต าบล ทุ่งหัวช้าง อ าเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ล าพูน (2562 : ระบบ
ออนไลน์) กล่าวว่า นักเรียนของที่น่ี 189 คน เป็นพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งหมด จึงใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร
กันและปกติในภาษากะเหรี่ยงไม่มีตัวสะกด ท าให้การออกเสียงไม่ชัด พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยจึงยากกว่าเด็กพื้น
ราบ บางคนอยู่ช้ันประถมศึกษาที่ 4 แต่ยังพูดไม่ชัด ท าให้ภาพรวมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงอ่านเขียนไม่ได้ 
ร้อยละ 15 ในขณะที่ก าพล  หิรัญวงศ์ (2562, ระบบออนไลน์) ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านสิงขร ต าบลคลองวาฬ 
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กพม่าและลูกหลานของไทยพลัดถิ่นถึงร้อยละ 
72.38 ที่เหลือเป็นมอญ กะเหรี่ยง แม้เกือบทุกคนจะพูดไทยได้ แต่มักเขียนไม่ได้ โดยเด็กจะเขียนตามส าเนียงที่พูด
และไม่รู้ความหมายของค าในภาษาไทยมากนัก เมื่อกลับไปบ้านก็พบว่าผู้ปกครองอ่านไม่ออกเช่นเดียวกัน ส่วน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น พบว่าร้อยละ 25.46 อ่านไม่ออก จับใจความไม่ได้ และร้อยละ 21.44 อ่านไม่คล่อง 

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าภาษาพม่านั้น มีการพูดและใช้ค าที่แตกต่างจากภาษาไทย เช่น การออก
เสียงค าต่างๆ ค าตาย สระเสียงสั้น (ลิ้นแข็ง) และในภาษาพม่าจะไม่มีระบบเสียงสะกด เน้นการออกเสียงพยัญชนะ
ต้นกับสระ จึงส่งผลให้การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยมีปัญหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบการอ่านค าพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ตามขอบชายแดนไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ พบว่า 
การอ่านค าของนักเรียนที่มีสัญชาติพม่านั้น มีปัญหาการออกเสียงในมาตราตัวสะกดแม่กดและแม่กม  ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาจากปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างแบบฝึกนี้ โดยเน้นการอ่านค าในมาตราตัวสะกดแม่กดและแม่กมที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในชีวิตประจ าวันอีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทย เพื่อให้มีความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน มีการ
ออกเสียงค าในภาษาไทยได้ชัดเจน คล่องแคล่วมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนทร ธัญกิจจานุกิจ (2552) 
เรื่อง ผลงานวิจัยผลการสอนการอ่านค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการอ่านค าภาษาไทยแบบแจกลูกอิงแนว
ภาษาศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพ 
85.00/86.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.72 ภัทริยา  วงษ์ถาวรเรือง (2550) ผลการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการอ่านชิงนักเรียนช่วงขั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 2 พบว่า แบบฝึกการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.50/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

โรงเรียนบ้านแม่ตาว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 70  เป็นนักเรียนสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาอยู่
ในประเทศไทยและได้รับโอกาสทางการศึกษาจากรัฐบาลของไทยท่ีสามารถมีสิทธิในการเรียนเท่าเทียมกับคนไทย  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียง ค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด 
และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า เพื่อให้นักเรียนท่ีมีสัญชาติพม่าออกเสียงภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาและพัฒนาภาษาไทยส าหรับนักเรียนสัญชาติ
พม่าที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนไทยที่มีเขตติดต่อกับประเทศพม่า ตลอดจนการจัดท านโยบายการสอนภาษาไทยและ
การวางแผนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวีจัย 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า 
2. เพื่อศึกษาผลการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และ แม่กม

ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า 

กรอบแนวคีดการวีจัย  

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม 
 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า 

วีธีด าเนีนการวีจัย 
รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัย (One Group posttest 

Design) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเก็บข้อมูลระหว่างเรียนและหลังเรียน 

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยการใช้แบบฝึก 

กระบวนการ การทดสอบหลังเรียน 

µ T2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
µ  แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึก  
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีสัญชาติพม่าผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  แสดงการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวีจัย ประเด็น/ตัวแปร เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านออก
เสียงค าท่ีสะกดด้วยตัวสะกดแม่กด
และแม่กม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีสัญชาติพม่า 

1.ความเหมาะสมของ 
แบบฝึก 
2.ประสิทธิภาพของแบบฝึก 

1.แบบประเมิน 
2.แบบฝึกการอ่านออก
เสียงค าท่ีสะกดด้วย
ตัวสะกดแม่กดและแม่กม 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
สัญชาติพม่า 

1.ผู้เชี่ยวชาญ 
2.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อศึกษาผลการอ่านออกเสียง
ค าท่ีสะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และ
แม่กม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีสัญชาติพม่า 

ผลการประเมินการอ่าน
ออกเสียงค าท่ีสะกดด้วย
ตัวสะกดแม่กด และแม่กม 
ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
สัญชาติพม่า 

แบบทดสอบการอ่านออก
เสียงค าท่ีสะกดด้วย
ตัวสะกดแม่กดและแม่กม 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
สัญชาติพม่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการอ่านออกเสียงค า
ท่ีสะกดด้วยตัวสะกดแม่ กด และแม่
กม ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีสัญชาติพม่า 

ระดับความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

ประชากร 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก จ านวน 30 คน ที่มีสัญชาติพม่า 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวีจัย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง เครื่องมือในการวิจัยตามล าดับ ดังน้ี 
1. การสร้างแบบฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัชชาตีพม่า  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียง ภาษาไทย 

 1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือครูบัญชีค าพื้นฐานและ
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุด ภาษาพาที ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1.3 ศึกษาขอบข่ายและวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
บ้านแม่ตาว คู่มือการจัดการเรียนรู้ทักษะวิชาการ ให้ครอบคลุมเนื้อหาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล เพื่อก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาโดยก าหนด
เนื้อหาแบ่งเนื้อหาไว้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้โดยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดประสงค์ประจ าแต่ละแผน วิเคราะห์รูปแบบ
การเรียนรู้ วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยในแต่ละแผน และปรับกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้เป็นจุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรม มีก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู ้เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมิน 

 1.4 น าร่างแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม ส าหรับ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า เสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง 

 1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยตาม ค าแนะน าของ
ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา 
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 1.6 เสนอผู้เช่ียวชาญประเมินความถูกต้องของแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อความที่จะวัด ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
โดยการประเมินคุณภาพและค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539, 248 - 249) 
น าแบบฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่มีสัญชาติพม่า ท่ีปรับแก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว น าเสนอเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC : Index of item objective Congruence) น ามาหาค่า IOC โดยให้ได้ค่า
ไม่ต่ ากว่า 0.5 พบว่า คุณภาพความสอดคล้อง ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.82-0.97 ค่าความสอดคล้องของเนื้อหาส่วนใหญ่ 
มีความเหมาะสม จากนั้นน าน าแบบฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเสนออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 1.7 น าแบบฝึกการอ่านออกเสียงที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหา
ประสิทธิภาพโดยน าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของแบบฝึก 

 1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและน าไปพิมพ์เป็นฉบับที่สมบูรณ์ น าไปใช้ในการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัชชาตีพม่า ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของการทดสอบการอ่านออกเสียงส าหรับ
การศึกษา ดังนี ้

1. ศึกษาคู่มือการวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาเอกสารวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ แนวคิดและวิธีการวัดผลและประเมินผล

จุดประสงค์ของการประเมินผลเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นแนวทางส าหรับการสร้างแบบทดสอบ 
3. วิเคราะห์เนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาว เกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวใน
การสร้างแบบทดสอบ 

4. สร้างแบบทดสอบการอ่านออกเสียงเขียนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ และเกณฑ์การผ่าน
5. น าแบบทดสอบการอ่านออกเสียงท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบการอ่านออกเสียงตามค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษา
7. น าแบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC : Index of item objective Congruence) แล้ว
หาค่า IOC คุณภาพความสอดคล้องได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.89-1.00 ค่าความสอดคล้องของเนื้อหา มีความเหมาะสม
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา จากนั้นน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจของผู้เช่ียวชาญเสนอ  
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง และจัดท าฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

8. น าแบบทดสอบแบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า ไปหาค่าประสิทธิภาพ โดยการน าไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน จากนั้นน าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
(p) ตั้งแต่ 0.40-0.62 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.33 ขึ้นไป 

9. น าแบบทดสอบแบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กดและแม่กม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้เท่ากับ 0.91 
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10. น าแบบทดสอบการอ่านออกเสียงที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบส ารวจความพึงพอใจ
การสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีสะกดด้วยตวัสะกด

แม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพของ
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและศึกษาวิธีการสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจ
2. ก าหนดรูปแบบของแบบส ารวจแล้วก าหนดจุดหมายโครงสร้างเนื้อหาของ แบบสอบถามความพึง

พอใจและก าหนดเป็นข้อค าถาม 
3. สร้างแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปัญหาและความมุ่งหมายของรายงานซึ่งเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า Rating scale ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยวิธีการจัดอันดับคุณภาพ มาแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด, 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก, 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง, 2 
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย, 1 หมายถึงมี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด เกณฑ์การ
แปลผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปลความหมายของผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจก าหนดตามเกณฑ์
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2543, หน้า 162-163) ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.50 - 
4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก, ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง
เหมาะสมน้อย, ค่าเฉลี่ย 1.50 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

4. น าแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบส ารวจความพึงพอใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. เสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแบบส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้ IOC

การวีเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ดังนี ้
1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ดังนี ้

ตารางท่ี 3  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ประสีทธีภาพด้าน จ านวนนักเรยีน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

นักเรียนที่ท าแบบฝึกหัดใน
แบบฝึกทักษะได้ผา่นเกณฑ ์
ที่ก าหนด(กระบวนการ) 

33 33 1231 33.33 

นักเรียนที่ท าแบบวัดทักษะ
การอ่านได้ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนด(ผลลัพธ์) 

33 33 1263 38.33 

จากตารางที่ 3  พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และ
แม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 83.37 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ได้สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลการอ่านระหว่างเรียนและหลังเรียน
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีสะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติ
พม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด  โดยใช้ t-test (Dependent simple) ดังนี ้

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
 ด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� S.D. t - test 

ก่อนเรียน 30 50 24.37 4.05 23.41* 
หลังเรียน 30 50 42.27 1.97 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 3.3

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. วิเคราะห์แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด
และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
การหาค่าเฉลี่ย 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กดและแม่กม ส าหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้ 

ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงมีความยาก-ง่าย เหมาะสมกับนักเรียน 8.33 3.33 เหมาะสมมาก 
2 ค าพื้นฐานในแบบฝึกการอ่านออกเสียงอ่านแล้วเข้าใจง่ายและเอื้อ

ต่อการเรียนรู้มาก 
3.98 .239 เหมาะสมมาก 

3 เน้ือหามีความตรงและครอบครอบคลุมตามหลักสูตร 3.31 .338 เหมาะสมมาก 
8 ตัวอย่างในแบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสมกับเน้ือหา 3.98 .239 เหมาะสมมาก 
3 แบบฝึกการอ่านออกเสียงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

มากขึ้น 
3.93 .136 เหมาะสมมาก 

6 รู้สึกสนุกสนานเมื่อได้เรียนรู้แบบฝึกการอ่านออกเสียง 3.91 .293 เหมาะสมมาก 
3 อยากท าการอ่านออกเสียง โดยไม่รู้สึกว่าเหน่ือย และเป็นภาระ 3.98 .239 เหมาะสมมาก 
3 หลังจากฝึกการอ่านออกเสียงท าให้นักเรียนมีความั่นใจในการพูด

มากขึ้น 
8.33 3.33 เหมาะสมมาก 

9 ความรู้ที่ได้น าไปแก้ปัญหาทักษะการอ่าน พูด ได้มากขึ้น 3.93 .136 เหมาะสมมาก 
13 ต้องการให้มีแบบฝึกลักษณะน้ีในวิชา หรือสาระการเรียนรู้อื่นๆ 3.98 .239 เหมาะสมมาก 

รวม 3.98 .21 เหมาะสมมาก 

จากตารางที่ 5 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ 
แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า 
โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 30 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลังจากฝึกการอ่านออกเสียงท าให้นักเรียน 
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มีความั่นใจในการพูดมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือแบบฝึกแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด 
และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท า
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านมากขึ้นและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เนื้อหามีความตรงและครอบครอบคลุม
ตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.81 

สรุปผลการวีจัย 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากประสิทธิภาพด้านกระบวนการได้
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 83.37 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง
ค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 30 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อภีปรายผลการวีจัย 
ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการวิจัยหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้โดยลักษณะแบบฝึกที่สร้างขึ้นมานี้จะต้องเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งช้ีแจงสั้นๆ ที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ใช้เวลา
เหมาะสม และน่าสนใจ ท้าทายความสามารถของผู้เรียนซึ่งตรงกับหลักการและทฤษฎีของการสร้างแบบฝึกที่ดี 

จากการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ส าหรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ า เภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
83.37/84.53 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน
ออกเสียงค าที่สะกดด้วยแม่กด และแม่กม ให้ดีขึ้น เนื่องจากให้หลักการสอนอ่านออกเสียงท่ีอาศัยความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง และครูรู้จักน าทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการสอนเพื่อที่จะ
ให้ผลของการสอนประสบความส าเร็จมากที่สุด อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของนักเรียน
สัญชาติพม่าด้วย สอดคล้องกับ เยาวลักษณ์ บัวขาวสุทธิกุล (2546). ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ระดับผลการพัฒนาผลการประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียน หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านกับ ก่อนการใช้  
แบบฝึกทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.33 และ ศิริวัลย์  ไผ่เฟื้อย (2552) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะ
การอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทยจ านวน 6 คน มีพัฒนาการด้านการอ่านโดยรวมดีขึ้น และสามารถอ่านสะกดค าได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งทักษะ
การอ่านท่ีนักเรียนมีระดับการอ่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนทักษะในการฝึกอ่านแจกลูกค านั้น นักเรียนมีระดับ
การอ่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ผลการทดสอบหลังเรียนการอ่านสะกดค าที่เป็นค าเดี่ยวมีระดับการอ่านอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี โดยคิดเป็นร้อยละ 50 และ ปานใจ หมู่สูงเนิน  (2544). ได้ท าการวิจัยเรื่อง การทดลองใช้แบบฝึกออกเสียง 
เพื่อพัฒนาการออกเสียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยแบบฝึกการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 94.04/91.67 



304 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 แบบฝึกหัดควรใช้ค าที่นักเรียนรู้จักและทันสมัย หรือรวมไปถึงค าในภาษาต่างประเทศท่ีสะกดด้วย
แม่กด และแม่กง 

2. ข้อเสนอแนะในการวีจัยคร้ังต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ์ท่ีแตกต่างกัน เพื่อศึกษาข้อจ ากัด และวิธีการพัฒนาทักษะ

การอ่านในอนาคต 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างควรมีการคัดกรองทักษะการอ่านออกเสียง แม่กด และแม่ กง ก่อนที่จะใช้แบบฝึก

การอ่านออกเสียงค าท่ีสะกดด้วยแม่กด และแม่กม 
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