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รายงานการวจัิยในช้ันเรียน 

1) เร่ือง  ผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1 
    ผู้วจัิย     สมจิตร  คาํคูณ 
2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวจัิย  

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1  มีการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยมีการสอบการอ่านคิด
วเิคราะห์เป็นระยะ ๆ  ตามจุดเนน้ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2  ครูผูส้อนไดน้าํ
เอกสารประกอบการสอนทั้งหนงัสือ  คาํพื้นฐาน  ส่ือประกอบการอ่าน  ส่ือรูปภาพ  และไดส้อบผา่น
มาแลว้  3  คร้ัง มีนกัเรียนท่ียงัอ่านไม่ไดอ่้านในระดบัปรับปรุงจาํนวน  7  คน   จึงนาํแบบทดสอบจากเวป็
ไซตบ์า้งและแบบทดสอบในปีท่ีผา่นมาบา้งนาํมาใหน้กัเรียนไดห้ดัอ่านสะกดคาํ   และไดน้าํแบบทดสอบ
การอ่านของเขตพื้นท่ีการศึกษามาใหน้กัเรียนอ่านเพื่อทดสอบการอ่าน   ผูจ้ดัทาํวจิยัจึงนาํผลการอ่าน  
ของนกัเรียนมาจดัทาํเป็นวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการอ่านคาํของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1  ในปี
ต่อ ๆ ไป 

 
3) ปัญหาการวจัิย  
           1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1  อ่านยงัไม่คล่อง 
           2. ผลการประเมินการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 /1 ยงัอ่านไม่ไดทุ้กคน  
             
4) วตัถุประสงค์ของการวจัิย (1 – 2 ข้อ) 
           1. เพื่อศึกษาการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
           2.  เพื่อประเมินการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 
 
5) วธีิด าเนินการวจัิย (ขั้นตอน / กระบวนการแกปั้ญหา /บอกเป็นขอ้ๆ) 
        5.1 รูปแบบวิจยั คือ การวจิยัเชิงก่ึงทดลองโดย แบบประเมินการอ่านมาใชใ้นการสอน 
 1. ครูจดัหาส่ือมาหาความเหมาะสมโดยเรียงจากง่ายไปหายาก    
 2. ครูวางแผนการจดักิจกรรม 

3. จดัตารางกิจกรรมใหน้กัเรียนฝึกอ่านเป็นกลุ่ม  
 4. กาํหนดเวลาการประเมินการอ่านใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินการอ่านของ เขตพื้นท่ี 
 5. ระยะเวลาการเวลาการจดัเก็บขอ้มูล  

6.นกัเรียนตอ้งทาํกิจกรรมให้ผา่นตามเกณฑ ์ 60  %   
โดยประยกุตจ์าก หลกัการสอนจากง่ายไปหายาก 



 
 
 

 

 Practice ช่ือผลงาน  :  การสอนจากง่ายไปยาก ช่ือเจา้ของผลงาน  :  นายสุริเยศวร์  พิศิลป์ เกร่ิน
นาํ  :     กล่าวไวว้า่  คณิตศาสตร์เป็นวชิาเป็นวชิาท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  อนั
เป็นผลเน่ืองมาจากคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีตอ้งคิดคาํนวณ  มีกฎ  สูตร  ทฤษฎีท่ีซบัซอ้น  จึงทาํใหผู้เ้รียน
ทอ้แท ้ เบ่ือหน่ายต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และมีเจตคติในทางลบต่อวชิาณิตศาสตร์  ผูส้อน
จึงคิดวา่น่าจะนาํวธีิการเรียนการสอนจากง่ายไปยากมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อใหน้กัเรียน
มองเห็นวา่  ง่ายๆ แบบน้ีเคา้ก็ทาํได ้ ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน  และเม่ือนกัเรียนเห็นวา่วชิา
คณิตศาสตร์ไม่ยากอยา่งท่ีคิด  นกัเรียนเองก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  อนัจะเป็นผลใหรั้กเรียน
ตั้งใจเรียนต่อไป  เม่ือนกัเรียนตั้งใจเรียนแลว้ครูเองก็สามารถใหโ้จทยท่ี์ยากข้ึนไดโ้ดยท่ีนกัเรียนเองจะ
มองวา่เป็นโจทยท่ี์ธรรมดาเน่ืองจากวา่นกัเรียนไดเ้ขา้ใจกระบวนการในการแกโ้จทยเ์หล่านั้น
แลว้  ผลสาํเร็จ : 1.  บรรยากาศในการเรียนการสอนดีข้ึน   2.  นกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะไดผ้า่น
เกณฑ ์3.นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  กิจกรรม /วธีิการ :1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนครูสร้าง 
ความสนใจในบทเรียนและเร้าความสนใจในบทเรียน  โดยการเล่าเร่ืองในชีวิตประจาํวนัหรือปัญหาท่ีพบ
ในชีวติประจาํวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโดยใชน้ํ้าเสียงเนน้หนกัเบาให้นกัเรียนสนใจ  และใหน้กัเรียนได้
คิดถึงวธีิการแกปั้ญหานั้นๆ  2.  ขั้นสอน ในการเรียนการสอนครูจะยกตวัอยา่งโดยเร่ิมตน้จากง่ายไป
ยาก  โดยในตวัอยา่งท่ีง่ายๆ จะใหน้กัเรียนท่ีไม่ค่อยเก่งหรือไม่สนใจเรียนออกมาทาํ  เม่ือนกัเรียนทาํได้
ถูกตอ้งก็มีการเสริมแรง  เม่ือทาํไม่ไดห้รือทาํไม่ถูกครูก็คอยช้ีแนะช่วยเหลือใหท้าํใหถู้ก  ซ่ึงทาํให้
นกัเรียนไดรู้้วา่เคา้ก็ทาํไดเ้หมือนกนั  เม่ือนกัเรียนเขา้ใจถึงหลกัการในการแกโ้จทยแ์ลว้ค่อยใหโ้จทยท่ี์
ยากข้ึนตามลาํดบั    3. ขั้นสรุป  ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนถึงหลกัการท่ีเรียนในเร่ืองนั้นๆ  ขอ้จาํกดั
ในการนาํไปใช ้  1.  ใชเ้วลาในการเรียนการสอนมากข้ึน   2.  นกัเรียนท่ีเขา้เรียนไม่ครบทุกคร้ัง  ก็จะไม่
สามารถเรียนรู้ไดต้ามกระบวนการท่ีครูจดัไวใ้ห้  3.  ครูตอ้งวางแผนการจดัการเรียนรู้ใหถู้กตอ้งเป็น
ลาํดบัขั้นตอนใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้าย     และ  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย ่ (Gagne’s 
eclecticism)  ของ สยมุพร ศรีมุงคุณ.(2555). ไดก้ล่าวไวว้า่ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี 
คือ  ความรู้มีหลายประเภท  บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ตอ้งใชค้วามคิดท่ีลึกซ้ึง  บาง
ประเภทมีความซบัซอ้นมาก  จาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในขั้นสูง  หลกัการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ี  คือ  การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบซ่ึงเร่ิมจากง่ายไปหายากมีทั้งหมด 9  ขั้น  ดงัน้ี  
ขั้นท่ี  1  สร้างความสนใจ(Gaining attention) 
ขั้นท่ี  2  แจง้จุดประสงค(์Informing the learning) 
ขั้นท่ี  3  กระตุน้ให้ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจาํเป็น (Stimulating recall of prerequisite learned 
capabilities) 
ขั้นท่ี  4  เสนอบทเรียนใหม่(Presenting the stimulus) 
ขั้นท่ี  5  ใหแ้นวทางการเรียนรู้(Providing learning guidance) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81


 
 
 

 

ขั้นท่ี  6  ใหล้งมือปฏิบติั(Eliciting the performance) 
ขั้นท่ี  7  ใหข้อ้มูลป้อนกลบั(Feedback) 
ขั้นท่ี  8  ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค(์Assessing the performance) 
ขั้นท่ี  9  ส่งเสริมความแม่นยาํและการถ่ายโอนการเรียนรู้(Enhancing retention and transfer) 
และ Dr.Surin.(2553). ไดร้วบรวมขอ้มูลไวว้า่ หลกัการท่ีสาํคญัของกานเย สรุปดั้งน้ี  (Gagne and 
Briggs,1974:121-136)    

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1.กานเย (Gagne) ไดจ้ดัประเภทของการเรียนรู้ เป็นลาํดบัขั้นจากง่ายไปหายากไว ้8 ประเภท 

ดงัน้ี 
                1.1 การเรียนรู้สัญญาน(signal-learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ี
เป็นไปโดยอติัโนมติั อยูน่อกเหนืออาํนาจจิตใจ ผูเ้รียนไม่สามารถบงัคบัพฤติกรรมใหม่ใหเ้กิดข้ึนได ้การ
เรียนรู้แบบน้ีเกิดจากการท่ีคนเรานาํเอาลกัษณะการตอบสนองท่ีมีอยูแ่ลว้มาสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าใหม่ท่ีมี
ความใกลชิ้ดกบัส่ิงเร้าเดิม การเรียนรู้สัญญาน เป็นลกัษณะการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขของพาฟลอฟ 
                1.2 การเรียนรู้ส่ิงเร้า-การตอบสนอง(stimulus-response)เป็นการเรียนรู่ต่อเน่ืองจากการ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สัญญาน เพราะผูเ้รียนสามารถควบคุม
พฤติกรรมตนเองได ้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรม เน่ืองจากไดรั้บแรงเสริม การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงของธอร์นไคด ์และการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข (operant conditioning)  
ของสกินเนอร์ซ่ึงเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํเองมิใช่รอใหส่ิ้งเร้าภายนอกมากระทาํ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเกิดจากส่ิงเร้าภายในของผูเ้รียนเอง 
                1.3 การเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง (chaining) เป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า
และกาตอบสนองท่ีต่อเน่ืองกนัตามลาํดบั เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํ การเคล่ือนไหว 
                1.4 การเช่ือมโยงทางภาษา (verbal association) เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะคลา้ยกบัการเรียนรู้
การเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง แต่เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา การเรียนรู้การรับส่ิงเร้า-การตอบสนอง 
เป็นพื้นฐานของกาเรียนรู้แบบต่อเน่ืองและการเช่ือมโยงทางภาษา 
                1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ทีผสมผสานสามารถ
มองเห็นความแตกต่างของส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลกัษณะของวตัถุ 
                1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถจดักลุ่มส่ิง
เร้าท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกนั โดยสามารถระบุลกัษณะท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัได ้พร้อมทั้ง
สามารถขยายความรู้ไปยงัส่ิงอ่ืนท่ีนอกเหนือจากทีเคยเห็นมาก่อนได ้



 
 
 

 

                1.7 การเรียนรู้กฎ (rule learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการรวมหรือเช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอดตั้งแต่สองอยา่งข้ึนไป และตั้งเป็นกฎเกณฑข้ึ์น การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้กฎเกณฑจ์ะช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถนาํการเรียนรู้นั้นไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆกนัได ้
                1.8 การเรียนรู้การแกปั้ญหา (problem solving) เป็นการเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหา โดยการนาํ
กฎเกณฑต่์างๆ มาใช ้การเรียนรู้แบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดภายในตวัผูเ้รียน เป็นการใชก้ฎเกณฑใ์นขั้น
สูงเพื่อการแกปั้ญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น และสามารถนาํกฎเกณฑใ์นการแกปั้ญหาน้ีไปใชก้บัสถานการณ์
ท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้
 จากการศึกษาบทความ จึงสรุปไดว้า่  การจดัการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก  นาํหลกัการ
ของ     ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย (Gegne's eclecticism) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีน้ี คือ  การเรียนรู้เป็นลาํดบัขั้นตอน ง่ายไปหายาก 8 ประเภท   ไดแ้ก่  การเรียนรู้สัญญาณ  (signal-
learning)   การเรียนรู้ส่ิงเร้า การตอบสนอง  (stimulus-response)  การเรียนรู้การเช่ือมโยง
แบบต่อเน่ือง  (chaining)  การเช่ือมโยงทางภาษา (verbal association)   การเรียนรู้ความแตกต่าง 
(discrimination learning)  การเรียนรู้ความคิดรวบยอม (concept learning)   การเรียนรู้กฎ (rule learning) 
 การเรียนรู้การแกปั้ญหา  (problem solving) 
 
6) นวตักรรม / ส่ือ / ใช้แก้ปัญหา (ถา้มี) 
           6.1    หนงัสือเรียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 /1 บญัชีคาํพื้นฐาน 
           6.2    แบบฝึกอ่านคาํภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
7) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย/ประเมินผลวจัิย (มีเกณฑต์ดัสินผลอยา่งไร) 
          7.1     แบบทดสอบการอ่านขั้นแบบฝึก  คือ  นกัเรียนอ่านไดร้้อยละ  80   
          7.2      แบบประเมินการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี   2  ร้อยละ  70 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

8) ผลการวจัิย (มีสถิติแสดงชดัเจน..ค่าเฉล่ีย/ร้อยละ/อตัราส่วน..) 
           1. ผลการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
ตารางแสดง  1 ผลการอ่านขั้นแบบฝึกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  (  N  =    7  ) 

คนที่ N (คะแนนก่อนเรียน) 
 X1 

(คะแนนหลงัเรียน) 
 X2 

 (ค่าความก้าวหน้า)  
X2 - X1 

1 12 19 7 
2 6 17 11 
3 7 16 9 
4 9 17 8 
5 8 18 10 
6 9 18 9 
7 5 15 10 
 ̅ 8 17.14 - 

คะแนน 
เฉล่ียร้อยละ 

40 85.7 - 

จากตาราง  ผลการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 ( N =7) พบวา่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1  มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อภิปรายไดว้า่  
เม่ือนกัเรียนไดอ่้านแบบฝึกหรือคาํบญัชีพื้นฐานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี   2  แลว้มีคะแนนสูงข้ึน
มากกวา่ตอนท่ีนกัเรียนยงัไม่ไดอ่้านแบบฝึกหดัหรือคาํบญัชีพื้นฐาน 
           2.   ผลการประเมินการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 
ตารางแสดง  2  ผลเพื่อประเมินการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1   ( N =7 )  

คนที่  
N 

คะแนนการอ่านค า 
จ านวน  20  ค า   

ค่าคะแนน 
เฉลีย่ร้อยละ 

1 13 65 
2 15 75 
3 15 75 
4 14 70 
5 15 75 
6 13 65 
7 14 70 



 
 
 

 

 ̅ 14.4 70.71 
เฉลียร้อยละ 70.71  

 
จากตาราง พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการอ่านคาํจากแบบประเมิน  ปรากฏวา่   

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  70.71   
 
9) ช่ือผู้วจัิยและผู้บริหารรับรอง 
            นางสมจิตร    คาํคูณ     ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการโรงเรียนบา้นเขก็นอ้ย      ไดจ้ดัทาํงานวจิยัในชั้น

เรียนฉบบัน้ีจริง                                                       

    

          
ลงช่ือผูว้จิยั .......................................... 

                                                                      (นางสมจิตร  คาํคูณ ) 
 

 
                              

      ลงช่ือผูบ้ริหารโรงเรียน ..........................................ผูรั้บรอง 
                                                                                     (นายวรีพล   ธิกะ ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

เคร่ืองมือประกอบการวจัิย 

1.     แบบทดสอบการอ่านขั้นแบบฝึก  คือ  นกัเรียนอ่านไดร้้อยละ  80   
             2.      แบบประเมินการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ร้อยละ  70 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

แบบทดสอบการอ่านขั้นแบบฝึก 
ค า
ที่ 

ค าศัพท์ อ่านได้       อ่านไม่ได้  X 

คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 ร 
1 กระจง         
2 คิงคอง         
3 ฉุกเฉิน         
4 เฉพาะ         
5 ตะเกียง         
6 เตา้หู้         
7 ซีอ๊ิว         
8 บุหร่ี         
9 ประกอบ         

10 ประเด๋ียว         
11 เผลอ         
12 เพดาน         
13 ปิงปอง         
14 กาํลงักาย         
15 ไข่พะโล ้         
16 คดัลายมือ         
17 ขา้วราดแกง         
18 ชาวประมง         
19 เจบ็ไขไ้ดป่้วย         
20 เตียงนอน         

 
ผลการอ่าน    

 
จาํนวนท่ีอ่านถูก 
 
จาํนวนท่ีอ่านไม่ถูก 

 

 



 
 
 

 

แบบประเมินการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ช่ือ – สกุล ........................................................................    
 
ค าช้ีแจงนักเรียนอ่านถูกท าเคร่ืองหมาย       อ่านผดิท าเคร่ืองหมาย      
 

คาํท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
           

คาํท่ี ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 
           
 
จาํนวนคาํท่ีอ่านถูก.................................. 
 
 
 

ค ำที่ก ำหนดให้ 
๑. สารวัตร     ๑๑. ภาพยนตร์ 

  ๒. ธนบัตร     ๑๒. ไปรษณีย์ 
  ๓. บริษัท     ๑๓. ขยายพันธุ์ 
  ๔. ปฏิภาณ     ๑๔. วิทยาศาสตร์ 
  ๕. พระธาตุ     ๑๕. ผลิตภัณฑ์ 
  ๖. อาศรม     ๑๖. มณฑล 
  ๗. พรรคพวก     ๑๗. บัณฑิต 
  ๘. คุณธรรม     ๑๘. ฤกษ์ 
  ๙. บรรพต     ๑๙. ฤทธิ์ 
       ๑๐. หิมพานต์     ๒๐. พฤติกรรม 
 
   


