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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
(1) เรื่อง...การใช้ชุดแบบฝึกอ่านสะกดค าแจกลูก ในการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียน  
           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนบ้านเข้กน้อย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ผู้วิจัย  นายวิชัย  ทิมวงษ์ 
 
(2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย  

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยที่จ าเป็นในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยใช้ทักษะที่ส าคัญ

หลายทักษะ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน 

 แต่ในปัจจุบันวิชาภาษาไทย จะประสบกับปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่าน  ซึ่งเป็นทักษะที่มี

ความส าคัญ และไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา

เผ่าม้ง นักเรียนไมส่ามารถอ่านค าได้ถูกต้องและแม่นย า จากการสังเกตของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนบางส่วนยังอ่านสะกดค าได้ไม่ถูกต้อง ออกเสียงค าไม่ชัดเจน ซ่ึง

สอดคล้องกับรายงานผลการประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียน ป.1 

ปีการศึกษา 2562   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  โรงเรียน บ้านเข็กน้อย  

 

ล าดับ
ที่ 

สมรรถนะที่
ประเมิน 

จ านวนนกัเรียน (ปกติ) ที่เข้าสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1  การอา่นออกเสียง 122 122   77 22 16 7 75 30 11 6 

2  การอ่่านรู้เรื่อง 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

3  การเขียนค า 122 122   76 22 13 11 38 46 27 11 

4  การเขียนประโยค 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

resolution full : 1920x1080 © 2018 Copyright:  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

  จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เรื่องการ

อ่านเสียง มีนักเรียนอยู่เกณฑ์ พอใช้และปรับปรุง  บางส่วนทีย่ังต้องพัฒนาการอ่าน  จึงท าให้มีการจัดท า

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขึ้น 

      
(3) ปัญหาการวิจัย  
           1. การเรียนการสอนโดยการใช้ชุดแบบฝึกอ่านสะกดค าแจกลูก ในการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกด
ค าของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียน สูงขึ้นหรือไม่ 

http://www.phetchabun2.com/
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 (4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
           1. เพ่ือศึกษาทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูกของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้  ชุดแบบฝึก
อ่าน สะกดค า   
           2.   เพ่ือศึกษาผลการอ่านสะกดค าแจกลูก ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดแบบฝึกอ่าน 
สะกดค า   
(5) วิธีด าเนินการวิจัย  
        5.1 รูปแบบวิจัย คือ การวิจัยเชิงก่ึงทดลองโดยใช้ชุดแบบฝึกอ่าน สะกดค าแจกลูก   มีข้ันตอน/
กระบวนการดังนี้  

1) ศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา 
2) เลือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ป. 1/2 จ านวน 38 คน 
3) ฝึกความสามารถในการอ่านสะกดค าแจกลูก  

4) ทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค าแจกลูก โดยใช้ชุดกิจกรรมที ่1, 2  

5) วัดความสามารถในการอ่านสะกดค าเป็นระยะ ชุดกิจกรรม ที่ 3, 4, 5 
6) เก็บข้อมูล 

โดยประยุกต์จาก  
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
แนวคิด 
                การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า ซิปปา 
(CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถน าไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA”  สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย อาจ
จัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างคามรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนความรู้ การได้
เคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
                การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซึ่งเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่ 

 
1. แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Contructivism) 
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and  
   Cooperative Learning) 
3. แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
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4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
5. แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ตามรูปแบบของ ทิศ
นาแขมมณี มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ขั้นที่  1 การทบทวนความรู้เดิม 
                ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สอนอาจ
ใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้เดิม (Graphic 
Organizer) ของตน 
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
                ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้สอนอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้
ในขั้นนี้ผู้สอนควรแนะน าแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งจัดเตรียมเอกสารสื่อต่าง ๆ 
ขั้นที่ 3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม          
                ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล / ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนสร้าง
ความหมายของข้อมูล / ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยง
กับความรู้เดิม 
                ในขั้นนี้ ผู้สอนควรใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างลักษณะนิสัย 
กระบวนการทักษะทางสังคม ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง 
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
                ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรู้ความ
เข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อ่ืน และได้รับ
ประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่ืนไปพร้อม ๆ กัน 
ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
                ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่
เรียนให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญ
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั้งหมด แล้วน ามาเรียบเรียงให้ได้สาระส าคัญ
ครบถ้วน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนจดเป็นโครงสร้างความรู้ จะช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ง่าย 
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ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 
                ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่
หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้ ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย ในขั้นนี้
ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย  การแสดงบทบาท
สมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
                ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ า
ในเรื่องนั้น ๆ เป็นการให้โอกาสผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
                หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการน าเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้  หรืออาจไม่
มีการน าเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่น าความมารวม แสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้ เช่นกัน  

ขั้นที่ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) 
ขั้นที่ 7 เป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) จึงท าให้รูปแบบนี้มีคุณสมบัติ

ครบตามหลัก CIPPA  ประโยชน์ 
1. ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการคิดที่หลากหลาย เป็นประสบการณ์ท่ีจะน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิต 
3. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่ม 

 
(6) นวัตกรรม / สื่อ / ใช้แก้ปัญหา  

6.1  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านสะกดค า จ านวน 5 ชุด 
  
(7) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ประเมินผลวิจัย (มีเกณฑ์ตัดสินผลอย่างไร) 

7.1 แบบประเมิน ทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูก ของนักเรียน เกณฑ์ในการตัดสินคือ 
ใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล ความสามารถในการอ่านสระกดค าแจกลูก เป็นแบบทดสอบอ่านค า 

มี  5  ชุด  ชุดละ  10  ค า  ใช้เวลา  20  นาท ีการให้คะแนน  อ่านถูกต้อง ให้ค าละ  1  คะแนน  อ่านผิด 

ได ้ 0  คะแนน ( คะแนนเต็ม  10  ) 

7.2 แบบทดสอบทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูก ของนักเรียน...เกณฑ์ในการตัดสินคือเกณฑ์การ

เปรียบเทียบคะแนน 
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 (8) ผลการวิจัย  
           1. ผลการศึกษา ทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูกของนักเรียน  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดแบบ   

ฝึกอ่าน สะกดค าแจกลูก พบว่า 

ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดทักษะการอ่านสะกดค า สระอะ  

                     นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ  47.56 

ชุดกิจกรรมที่ 2 ชุดทักษะการอ่านสะกดค า สระอา   

                     นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ 52.70 

ชุดกิจกรรมที่ 3 ชุดทักษะการอ่านสะกดค า สระอี  

           นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ 56.48  

ชุดกิจกรรมที่ 4 ชุดทักษะการอ่านสะกดค า สระอู  

           นักเรียนสามารถอ่าน และท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ 58.37 

ชุดกิจกรรมที่ 5   ชุดทักษะการอ่านสะกดค า สระเอ  

          นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ 61.08 

  2. ผลการศึกษาทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูกของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนมีพัฒนาด้านการอ่าน สะกดค าเพ่ิมข้ึนจากเดิม นักเรียนสามารถท าคะแนนได้ดีตามล าดับเป็นที่
น่าพอใจ และจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคลยังพบว่ามีนักเรียนที่เรียนอ่อนมาก ๆ เท่านั้นที่
คะแนนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลต่อไป 
 
(9) ชื่อผู้วิจัยและผู้บริหารรับรอง 
                                                                                ลงช่ือผู้วิจัย .......................................... 

                                                                                               (..นายวิชัย  ทิมวงษ์..) 

                                                                ลงช่ือผู้บริหารโรงเรียน ..........................................ผู้รบัรอง 

                                                                                             (...นายวีรพล   ธิกะ...) 

                                                                                           ...../................./........ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน (ค า) การแปรผล 

ร้อยละ 75 – 100 8 – 10 ดี 

ร้อยละ 38 – 74 5 – 7 พอใช้ 

ร้อยละ 0 – 37 0 – 4 ปรับปรุง 
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