
การวิจัยในชั้นเรียน 
1. หัวข้อ เรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านสะกดค าไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา

ภาษาไทย 
2. ชื่อผู้วิจัย นางวันเพ็ญ   แซ่บ่าง  
3. สอนวิชา ภาษาไทย 
4. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
5. โรงเรียน ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 
6.   หลักการและเหตุผล  

              การอ่านภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญของผู้เรียน  ผู้เรียนจะมีสัมฤทธิผลทางการ
เรียนได้ก็ต่อเมื่อได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ควบคู่ไปด้วยกัน  จากการสังเกตเหตุผลที่นักเรียนไม่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาไทย  เนื่องจากเกิดปัญหาผู้เรียนละเลย  ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
อ่านครูผู้สอนจึงหากลวิธีท าให้นักเรียนหันกลับมาสนใจทักษะการอ่านเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงเห็น
ควรน าเรื่องการอ่านมาท าวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแห่งชาติเพราะการศึกษาในปัจจุบัน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน:"เก่ง ดี มีความสุข" คือคุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นครูผู้สอนในโรงเรียนจึงต้องจัดการศึกษาตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติว่าด้วยมาตรา 1 
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542" มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 คน นักเรียน
อ่านสะกดค าไม่คล่องจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ต่ าลง ผู้วิจัยจึงท าการแก้ปัญหาทักษะการอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการอ่านสะกดค าได้คล่องขึ้นเพ่ือช่วยเหลือให้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนดีขึ้นต่อไป 

7.  จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
        วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปด้วยกันกับ  ด้านการอ่านและการ
เขียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอ่านสะกดค าที่ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาไทย 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน  สามารถ

น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและสอดแทรกนิสัยรักการอ่านในกิจกรรมอ่ืนที่จัดขึ้นในโรงเรียน 
8. ขอบเขตของการวิจัย 

 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) จ านวน 8 คนที่อ่านไม่
คล่อง ผลสัมฤทธิ์ต่ าซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนการท าแบบฝึกหัด การ
สอบวัดผลของโรงเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า    ข้อสอบ     

9. วิธีการด าเนินการ  
         1.   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความรู้ขั้นพ้ืนฐานในด้านการอ่านสะกดค า  โดยการทดสอบก่อน
เรียนหลังเรียนในสมุดภาษาไทย เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย 



          3.  ประเมิน การทดสอบนักเรียนทุกครั้งเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการอ่านมากขึ้น 
          4.  น าผลการประเมินมาคัดแยกกลุ่มนักเรียนที่มีการอ่านสะกดค าผิดและไม่คล่อง แล้วให้นักเรียนมา
เรียนโดยสอนซ่อมเสริมในชั่วโมงเรียน 

9.1.ประชากรและ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

9.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นใบงาน เอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียนภาษา

พาทีและวรรณคดีล าน า รวมถึงแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน การสะกดค าที่ผู้วิจัยหยิบยก น ามาอ้างอิงขึ้นโดย
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
- นักเรียนฝึกอ่านสะกดค าต่ ากว่า 5 ค าต้องแก้ไขปรับปรุง    
- นักเรียนฝึกอ่านสะกดค าได้ 5-6 ค า ปานกลาง 
- นักเรียนฝึกอ่านสะกดค าได้ 7-8 ค า ดี 
- นักเรียนฝึกอ่านสะกดค าได้ 9-10 ค า ดีมาก             

9.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2561 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

       1.  เอกสารประกอบการเรียน  
       2.  หนังสือเรียนภาษาพาทีและวรรณคดีล าน า  
       3.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน   9 - 10 ระดับ  ดีมาก 
 คะแนน  7 - 8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5 - 6 ระดับ พอใช้ 
 คะแนน  0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 -  นักเรียนอ่านสะกดค าต่ ากว่า 5 ค าพอใช้ต้องแก้ไขปรับปรุง    
 -  นักเรียนอ่านสะกดค าได้ 5-6 ค า  ปานกลาง 
 -  นักเรียนอ่านสะกดค าได้ 7-8 ค า  ดี 
 -  นักเรียนอ่านสะกดค าได้ 9-10 ค า ดีมาก     
สรุปผลการวิจัย 
            จากการสอนซ่อมเสริมเรื่องการอ่านสะกดค าให้กับนักเรียนที่อ่านสะกดค าไม่คล่อง นั้นนับว่าเกิด
ประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนเพราะท าให้ผู้เรียนอ่านได้ถูกต้องคล่องขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการเรียนทุกวิชา 
รวมถึงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
 
ข้อเสนอแนะ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
           ควรมีการวิจัยเรื่องนี้ในทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่องให้ได้ถูกต้องคล่อง
ขึ้นโดยท าการศึกษาจากหลาย ๆ ตัวแปร เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นในระดับต่อไป 



ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย 
 จากการท าวิจัย เรื่องการอ่านสะกดค ากับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง ในครั้งนี้ สามารถฝึก
ให้นักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค าภาษาไทยได้พัฒนาการอ่านและรู้จักตัวสระเสียงสระ   
พยัญชนะเสียงพยัญชนะได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มที่ได้วิจัยมีพัฒนาการในการเรียนวิชาภาษาไทยและ
วิชาอ่ืนๆ ได้ดีขึ้นตามล าดับ ก็จะส่งผลดีกับครูผู้สอนทุกรายวิชาต่อไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการอ่านสะกดค า รู้จักสระเสียงสระและตัวพยัญชนะเสียง
พยัญชนะ การอ่านสะกดค าได้ดีขึ้น และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


