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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวจัิย 
การอ่านและการเขียน เป็นทักษะพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา ทั้งในการเรียน

ระดบัพื้นฐานและในระดบัสูง ทั้งน้ี การเรียนในระดบัพื้นฐาน จะเนน้ในดา้นการอ่านการเขียนให้ถูกตอ้ง มี
ความแม่นย  าในหลกัเกณฑภ์าษา ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ของนกัเรียนทุกคน ครูผูส้อน
ในระดบัพื้นฐาน จาเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองหลกัและกฎเกณฑ์ทางภาษาไทย อนัไดแ้ก่ หลกัการสะกดค า  
ไตรยางค์ การผนัเสียงวรรณยุกต์ ค  าควบกล้า อกัษรน า เป็นต้น และครูผูส้อนในระดับพื้นฐาน จะต้อง
สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีล าดบัขั้นตอน จากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก ท าให้นักเรียน
เรียนรู้ไปตามล าดบัอย่างต่อเน่ืองและไม่รู้สึกวา่การเรียนภาษาเป็นเร่ืองยาก ในวยัของการศึกษาภาคบงัคบั 
จึงจ าเป็นต้องพฒันาการศึกษาในช่วงน้ีให้มั่นคง ดังท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
กล่าวถึง ความส าคญัของการอ่านการเขียนภาษาไทย ว่า การอ่านออกเขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
ส่ือสารได ้เป็นพื้นฐานส าคญัสูงสุดอนัดบัแรก ๆ ของการพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน ในดา้นพื้นฐาน
ของการจดัการศึกษามีความจ าเป็นตอ้งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองตวัอกัษรไทย อ่านภาษาไทย เขียนภาษาไทย
ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน  

 โดยหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดก้ าหนด

มาตรฐานการอ่านไว ้เช่น สามารถอ่านไดถู้กตอ้ง ตามหลกัการอ่าน อ่านไดค้ล่องและเร็ว เขา้ใจความหมาย

ของค าและขอ้ความท่ีอ่าน สามารถอ่านในใจ และอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่าง

รวดเร็ว ถูกตอ้งตามลกัษณะคาประพนัธ์ และอกัขระวิธี เป็นตน้ ส่วนมาตรฐานดา้นการเขียน เช่น สามารถ

เขียนค าไดถู้กความหมายและสะกดการันตถู์กตอ้ง ใชค้วามรู้และประสบการณ์เขียนประโยค ขอ้ความ และ

เร่ืองราว แสดงความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ และจินตนาการ เป็นตน้ ในปัจจุบนัมีวิธีการมากมาย

หลากหลายท่ีจะส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านออกเขียนได ้ซ่ึงโรงเรียนต่าง ๆ จะสอนนกัเรียนใหรู้้จกัการออกเสียง เช่น 

การให้ความส าคญัในการอ่านระดบัของค า สอนให้นกัเรียนรู้จกัการสังเกต และเขา้ใจความหมายของค า ซ่ึง

เรียกวิธีการน้ีวา่ “วิธีการออกเสียง” (Synthetic phonics) จะเห็นไดว้่า ทกัษะการอ่านและการเขียน ต่างเป็น

ปัจจยัท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ผูท่ี้เขียนถูกตอ้งและชดัเจน ก็จะเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการอ่าน

ดว้ย ซ่ึงทกัษะการอ่าน และการเขียนต่างมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูงกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะการ

อ่านเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีนกัเรียนใช้เรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ผลการเรียนนั้นยอ่มข้ึนอยู่กบัความสามารถใน

การอ่าน และในขณะเดียวกนั การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ก็ตอ้งอาศยัทกัษะการเขียนค าท่ีถูกตอ้ง จะช่วยให้ 



การส่ือความหมายมีความชดัเจน ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ แต่หากเขียนผิด ก็จะทาให้การส่ือสาร

และการส่ือความหมายผดิไปดว้ย 

จากความส าคัญของการอ่านและการเขียนดังกล่าว หน่วยงานท่ี รับผิดชอบหลัก  ได้แก่  

กระทรวงศึกษาธิการ และผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน ไดพ้ยายามส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพการเรียน การ

สอนภาษาไทยในช่วงระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา แต่ยงัพบวา่ การพฒันาทกัษะการอ่านการเขียนของนกัเรียน 

ยงัมีปัญหาท่ีส่งผลต่อการอ่านการเขียนของนกัเรียนดงัท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 4) ไดก้ล่าวถึงประเด็น

ปัญหาส าคญั โดยดูจากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) ของนกัเรียนส่วนใหญ่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ใน

ทุกรายวิชา การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนทุกระดบั อยู่ในระดบัต ่ากวา่ร้อยละ 

50 รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดบั ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 11) กล่าวถึงขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านการเขียน สรุปได้

วา่ นกัเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จานวน 637,004 คน มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาการอ่าน

การเขียน จานวน 79,358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 และจากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2551ทัว่ประเทศ (อา้งถึงใน ฟาฏินา วงศเ์ลขา, 2552 : บทความ)

ซ่ึงสาเหตุส าคญัของการอ่านการเขียน ผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ไดว้ิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีส าคญัว่ามาจากหลาย

สาเหตุ ดงัเช่น สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย(์อา้งถึงใน สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 11) 

ไดท้  าการศึกษาสังเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย สรุป

ได้ว่า ปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรง มีทั้ง 1) ปัญหาเก่ียวกับตวัครู ครูไม่เข้าใจวิธีสอนอ่านอย่างแท้จริง  

2) ปัญหาเก่ียวกบัตวันกัเรียนซ่ึงมาจากสังคมท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั และมีระดบัความสามารถในการอ่าน

แตกต่างกนั 3) ปัญหาเก่ียวกบัทางโรงเรียน เช่น ขาดวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาการอ่านไม่เพียงพอ และ

มีอีกหลายสาเหตุ อาทิเช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้

โดยเฉพาะ การเขียนภาษาไทยสาเหตุคือ ขาดการจดัหาส่ือการเรียนการสอนและผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมกบัเน้ือหา ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีเร้าใจนกัเรียนให้คน้พบส่ิงใหม่ ๆ ประกอบกบัเวลาท่ีใชใ้น

การเรียนน้อยเกินไป จึงท าให้ครูบางส่วนไม่นิยมใช้ส่ือการเรียนการสอน ครูบางส่วนยงัใช้วิธีสอนท่ีเน้น 

การบรรยายมากกวา่วิธีให้นกัเรียนคิดเอง ท าเอง แกปั้ญหาเอง และครูบางส่วนขาดความเอาใจใส่ในการน า

เทคนิค วธีิการสอน มากระตุน้ให้นกัเรียนเกิดแนวคิดท่ีจะเขียน เด็กยากจนตอ้งขาดเรียนบ่อย ๆ จนเวลาเรียน

ไม่ครบ ขาดแคลนครูครูไม่สอนแบบแจกลูกสะกดค า ไม่มีการสอน ใหผ้นัเสียง นกัเรียนจึงอ่านไม่ได ้เพราะ

นโยบายไม่มีการซ ้ าชั้น ปล่อยให้เด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมา หนงัสือเรียนยุคน้ีไม่ดีพอขาด

ประสิทธิภาพในขั้นตอนจากง่ายไปหายาก และขาดระบบในการนาฝึกท่ีดี ผูบ้ริหารวางตวัครูผูส้อนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม ไม่เขา้ใจวิถีภาษาไทย เหล่าน้ี เป็นตน้ นอกจากน้ี สมรรถภาพ



ท่ีเป็นปัญหาของทกัษะการอ่านการเขียน คือ การออกเสียง พยญัชนะ สระ คาควบกลา้ไม่ชดัเจน การแจกลูก

สะกดค า การใชห้ลกัภาษาไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงการแจกลูกสะกดค าจ าเป็นมากส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน หากครูไม่ไดส้อน

แจกลูกสะกดค าแก่นกัเรียนในระยะเร่ิมเรียน การอ่านของนกัเรียนจะขาดหลกัเกณฑ์ในการประสมค า เม่ือ

อ่านหนังสือมากข้ึน ท าให้สับสน อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือผิด และจากมุมมองทางด้าน

การศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) ในรายการคืนความสุขใหค้นในชาติ (ส านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 3) ได้กล่าวถึงปัญหาด้านการเรียนรู้และคุณภาพผูเ้รียน ว่าเด็กไทยยงัมี

ปัญหาเก่ียวกบัการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้มีจุดอ่อนในการเขียนเรียงความ การร่างหนงัสือ การสรุปความ  

ย่อความ เรียกได้ว่า “เขียนหนังสือไม่เป็น” ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งพฒันาความสามารถใน 

การอ่านออกเขียนได ้อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการส่ือสารให้แก่ประชาชนตั้งแต่

วยัเยาว ์เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดบัท่ีซบัซอ้นข้ึนเม่ือเติบใหญ่ จนกระทัง่สามารถดูแลตวัเอง มีอาชีพและ

มีรายได้ เป็นนักคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงยาวนาน 14-15 ปี หรือในวยัของการศึกษาภาคบงัคบั จึง

จ าเป็นตอ้งพฒันาการศึกษาในช่วงน้ีให้มัน่คง โดยพิจารณาว่าการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 

และส่ือสารได ้เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัสูงสุดอนัดบัแรก ๆ ของการพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน 

จากขอ้มูลความส าคญั สภาพปัญหา และสาเหตุท่ีส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการอ่านการเขียนของ

นกัเรียน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ท่ีตอ้งร่วมมือ

กนัระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาการอ่าน การเขียนของ

นกัเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จึงก าหนดกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พฒันาการ

อ่านการเขียนภาษาไทยใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได ้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ

แกปั้ญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย ให้แก่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกดัทัว่ประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีเป้าหมายให้นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานของหลกัสูตร และส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยการแลกเปล่ียน

เรียนรู้รูปแบบวธีิสอนอ่ืน ๆ ท่ีไดผ้ล ใหก้วา้งขวาง ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, มปพ, : 4-5) ในช่วงตั้งแต่ปี 2552-2561 เป็นตน้มา มีนโยบายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านการ

เขียน ได้แก่ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูป

การศึกษาทั้งระบบ ก าหนดวสิัยทศัน์คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ และมีนโยบายท่ีส่งเสริมการ

อ่านโดยตรง คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2552 ก าหนดให้ 1) การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 2) 

วนัท่ี 2 เมษายนของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัคลา้ย วนัพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เป็นวนัรักการอ่าน 3) ก าหนดให้ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน 4) ให้มีคณะกรรมการ

ส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขบัเคล่ือนการส่งเสริมการอ่านให้เกิด



เป็นรูปธรรม (ส านกัอุทยานการเรียนรู้ TK Park, 2554 : 10-11) ปี 2557 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ก าหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีมาตรการเร่งรัดคุณภาพการ

อ่านรู้และส่ือสารได ้และปี 2557 มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย

ให้สูงข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 5 นักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่องอ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได ้ซ่ึงด าเนินการทั้งระดบัภูมิภาค และ

การด าเนินงานของส่วนกลาง มีผลการด าเนินงานตามสภาพ และบริบทของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : ค าน า) และปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

นโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได”้ และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เม่ือจบ

ชั้น ป.1 ตอ้งอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการหลากหลาย อาทิ 

โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได ้อ่านคล่องเขียนคล่องและส่ือสารได ้และโครงการพลิกโฉม

โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ส่วนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

คือ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยใหสู้งข้ึน อยา่งนอ้ยร้อยละ 3 นกัเรียนทุกคนอ่านออกเขียน

ได ้อ่านคล่องเขียนคล่อง และส่ือสารได ้นอกจากน้ี ในปี 2559 สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไดก้ าหนด 12 แผนการด าเนินการท่ีส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในเร่ืองการพฒันาการอ่านออกเขียน

ได้  เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางการพัฒนาสมองท่ีมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ คือ Brain-Based 

Learning การแจกลูกสะกดค า การสอนเสริม การใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ดว้ยระบบ 

DLTVการจดัท าหนงัสือ ส่ือ นวตักรรม การแกปั้ญหาอ่านเขียนภาษาไทยทุกระดบัชั้น และปี 2560 สานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นยุทธศาสตร์และ

จุดเน้นท่ีส าคญัดา้นการอ่านการเขียน คือ ตวัช้ีวดัดา้นหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ของผูเ้รียนระดบั

ก่อนประถมศึกษาทุกคน ไดรั้บการเตรียมความพร้อมตามช่วงวยั ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนอ่าน

ออกเขียนได ้และผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไปทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องจะเห็นไดว้า่ ทกัษะการอ่าน

การเขียน มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับเร่ิมเรียน ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

แต่สภาพปัจจุบนั ยงัพบปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ท่ี

หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งพยายามร่วมกนัแกไ้ข ทั้งในระดบันโยบายและหน่วยปฏิบติั เพื่อใหบ้งัเกิดผลอยา่งเป็น

รูปธรรม โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ี ขบัเคล่ือนนโยบาย และพฒันา

คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด   จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาดา้นการศึกษาท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือและพฒันาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ในด้านคุณภาพ ได้แก่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าอย่าง



ต่อเน่ืองในสามปีท่ีผ่านมา  เด็กนักเรียนขาดทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์  และปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก/

เขียนไม่คล่อง  จากรายงานผลการประเมินสมรรถนะการอ่าน  การเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  

1-4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม พบวา่  คะแนนเฉล่ียร้อยละของ  สมรรถนะการอ่าน  

การเขียน   ร้อยละ  49.52 (เอกสารประกอบการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2560) ซ่ึงอยูใ่นระดบั

ปรับปรุง  ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ต ่ากว่าเป้าหมาย  

รวมทั้งผลการทดสอบ NT  และ ONET ต ่ากว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด จึงตระหนักและได้หาแนว

ทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอ่ืนๆ    นักเรียน

จ าเป็นตอ้งอ่านออกเขียนไดทุ้กคน    ส่วนใหญ่ยงัมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยอ่อนมากทางดา้นการอ่านและ

การเขียน วิธีการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในดา้นการอ่านและการเขียนท่ีดีข้ึน วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันา

ทกัษะดงักล่าวของผูเ้รียนไดคื้อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านและการ

เขียนให้มีประสิทธิภาพเพราะแบบฝึกนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน การเขียนได้ดียิ่งข้ึน โดย

จ าเป็นตอ้งทาบ่อยๆจะอาศยัแบบฝึกในแบบเรียนเพียงอย่างเดียวยงัคงไม่เพียงพอซ่ึงเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบั

ความคิดของ ดาคาเนย ์(Dacaney, อา้งใน ชชัฎาภรณ์ อกัษรดิษฐ์ , หนา้ 4) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การสอน

เฉพาะบทเรียนอย่างเดียวไม่พอ บางคร้ังตอ้งมีการสอนซ่อมเสริม การท่ีครูคิดแบบฝึกหดัให้นกัเรียนท าเพื่อ

ฝึกฝนนั้นเป็นส่ิงส าคญัและควรจดัแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเสริมบทเรียนหลายๆแบบ เพราะในการสอนไม่มีวิธี

สอนใดดีท่ีสุดเพียงวธีิเดียว  

ดงันั้นผูท้  าการวิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึง “การแกไ้ขปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้ 
โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบ 3 ต่อ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม” เพื่อหาแนวทาง
มาใช้ในการแกปั้ญหาในการอ่านเขียนของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการอ่านเขียน  โดยใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนกลุ่มน้ี มีการเรียนกบัครูผูส้อนจ านวน 3 คน แบบเขม้ขน้  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
และเป็นไปตามนโยบายส าคญัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในเร่ือง  การอ่านออก  เขียนได ้ และการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนจึงไดด้ าเนิน
โครงการน้ีเพื่อเป็นการแกไ้ข และ พฒันาการอ่านและการเขียนให้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่าน
และการเขียนทุกระดบัชั้น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหานกัเรียนท่ีอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบ 3 ต่อ 1 หอ้งเรียนพิเศษ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
3. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก   เขียนไม่ได้  โรงเรียนหนองเสือ- 

พิทยาคม 



ค าถาม 
- กระบวนการเรียนการสอนแบบสามต่อหน่ึง ห้องเรียนพิเศษ สามารถแกไ้ขปัญหาอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได ้ อยา่งไร 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาการอ่านและการเขียน จ านวน  43 คน 

ของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 

2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2560  ถึง  31  มีนาคม  2560 

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ3 ต่อ 1 หอ้งเรียนพิเศษ และชุดฝึกการ

อ่าน-เขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียนห้องเรียนพิเศษ 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

 

 

 
 
ประโยชนทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนสามารถแกปั้ญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านออก เขียนไดเ้พิ่มข้ึน ส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กระบวนการเรียนการสอนแบบ 3 ต่อ 1  หมายถึง  กระบวนการจดัการเรียนการสอนหอ้งเรียนพิเศษ  
โดยใชค้ณะครูจ านวน 3 คน ในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนหอ้งพิเศษ 

ชุดฝึก หมายถึง เอกสารท่ีใชฝึ้กปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ เกิดความช านาญจากการฝึกปฏิบติั 
การสะกดค า หมายถึง การเรียบเรียงล าดบัอกัษร พยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ตวัสะกด และตวัการันต์ในค า
ภาษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 

- กระบวนการสอนแบบ 3 ต่อ 1 

- แบบฝึกทกัษะทางปัญญา 

- แกไ้ขปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

กลุ่มอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 



ชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกดค าภาษาไทย หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อฝึกปฏิบติัในดา้นการ
อ่านและการเขียนสะกดคาภาษาไทยสาหรับผูเ้รียนชาวจีน มีทั้งหมด 21 ชุดฝึก โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
สะกดค าในอกัษรกลาง อกัษรสูง อกัษรต ่า ค  าควบกลา้ ตวัสะกดไม่ตรงมาตราและอกัษรน า 

นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน  หมายถึง นกัเรียนโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมคม
ท่ีอ่านไม่ออก  และเขียนไม่ได ้ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง กิจกรรมของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมคมท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีมี
ปัญหาทางด้านการอ่านและเขียนโดยเลือกนักเรียนท่ีมีปัญหาเขา้มาตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียน มาพฒันาการอ่านและการเขียนโดยใช ้ชุดฝึกการ
อ่าน-เขียนสะกดค าภาษาไทย 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนชุดการอ่าน การเขียนสะกดค า หมายถึง ข้อสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้
ทดสอบความสามารถทางทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาในภาษาไทยท่ีผูเ้รียนไดรั้บ ก่อนและหลงัจาก
ใชชุ้ดฝึกการอ่าน-การเขียนสะกดคาในภาษาไทย 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกดคาภาษาไทย
ส าหรับนกัเรียน โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก คือ 80/80 

80 ตวัแรก หมายถึง ผูเ้รียนทุกคนสามารถท าคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนชุดการอ่าน-การเขียน
สะกดค าภาษาไทยไดไ้ม่ต ่ากวา่ 80% 

80 ตวัหลงั หมายถึง ผูเ้รียนทุกคนสามารถท าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนชุดการอ่าน- การเขียน
สะกดค า ไดไ้ม่ต ่ากวา่ 80% 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาการอ่านและการเขียน จ านวน  43 คน 

ของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย ชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกดค าในภาษาไทย 

ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียนโครงการห้องเรียนพิเศษ และ แบบทดสอบก่อน-
หลงัเรียนชุดการอ่าน การเขียนสะกดค า  ซ่ึงคณะผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  



1. คณะผูว้ิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุดการอ่าน  
การเขียนสะกดค า ไปทดสอบกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนเพื่อต้องการทราบ
ความสามารถใน การอ่านออกเสียงและการเขียนค า หลงัจากไดท้ดสอบก่อนเรียนแลว้ ไดน้ าชุดฝึกการอ่าน
การเขียนสะกดค าในภาษาไทย  

ส าหรับนกัเรียนมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
43 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  

2. ในระหวา่งการใชชุ้ดแบบฝึก ผูว้จิยัไดป้ระเมินความสามารถดา้นทกัษะการอ่านและการเขียน สะกด
ค าของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียนในทุกกิจกรรมแบบฝึก    

3. ครูผูส้อนมีกระบวนการ  PLC  แลกเปล่ียนเทคนิคการสอนส าหรับนกัเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้
หอ้งเรียนพิเศษ  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  ทุกวนัพฤหสับดี   

4.   หลงัการทดลองใชชุ้ดฝึกการอ่าน-การเขียนสะกดค าในภาษาไทย นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีปัญหา
ทางดา้นการอ่านและการเขียนน าแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดการอ่าน การเขียนสะกดค า ไปทดสอบ
กบันกัเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

5. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาหาประสิทธิภาพของชุดฝึก ตามขั้นตอนดงัน้ี     

- เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชค้่าร้อยละ 
 

ระยะเวลาท าวจัิย  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2560  ถึง  31  มีนาคม  2560  
 

แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง          
2.ก าหนดกระบวนการศึกษาโดยละเอียด          
3.สร้างและทดลองใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วจิยั 

         

4.ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ          
5.เก็บรวบรวมขอ้มูล          
6.วเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล          
7.สรุปและรายงายผล          



 
เป้าหมายของผลผลติ (output) และตัวช้ีวดั 

ผลผลติ ตัวช้ีวดั 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
1.ชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านและ
การเขียน 

- ชุดฝึกการอ่าน-เขียน
สะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางดา้นการอ่าน
และการเขียน มี
ประสิทธิภาพ  75/80 
จ านวน 43  ชุด 

2. ผลสัมฤทธ์ิจากการใชชุ้ดฝึกการอ่าน-เขียน
สะกดค าภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางดา้นการอ่านและการเขียน 

- ระดบัคะแนนจากการ
ทดสอบการอ่านและ
การเขียน หลงัจากการ
ใชชุ้ดฝึกการอ่าน-เขียน
สะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางดา้นการอ่าน
และการเขียนไม่ต ่ากวา่ 
กวา่ร้อยละ 70 

3.รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ บทความท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร 

รายงานการวิจยัจ านวน 
1 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เป้าหมายของผลลพัธ์ (outcome) และตัวช้ีวดั 

ผลลพัธ์ ตัวช้ีวดั 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
1.การชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านและ
การเขียน 

สามารถน าไปพฒันา 
เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบราย
หอ้งของโรงเรียนได ้
 

จ านวนผูท่ี้ไดรั้บชุดฝึก
การอ่าน-เขียนสะกดค า
ภาษาไทยส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางดา้นการอ่านและ
การเขียน ร้อยละ 100 

2. ผลสัมฤทธ์ิจากการใชก้ารชุดฝึกการอ่าน-
เขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียน 

- ระดบัคะแนนจากการ
ทดสอบการอ่านและ
การเขียน หลงัจากการ
ใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
สูงกวา่การใชไ้ม่ต ่ากวา่ 
กวา่ร้อยละ 70 

 
งบประมาณของโครงการวจัิย 

                 จ านวนเงิน (บาท) 
1. หมวดค่าใช้สอย  

1.1 ค่าผลิตชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกด                    20,000  บาท 
1.2 ค่าประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์       8,000  บาท 
1.3 ค่าผลิตรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์       12,000  บาท 

                 รวม 40,000 บาท  
2. หมวดค่าวสัดุ 

ค่าวสัดุส านกังาน (ค่าหมึกพิมพแ์ละค่ากระดาษ)                                 10,000 บาท 
                                                                                                                       รวม 10,000 บาท 

                                                                       รวมค่าใช้จ่ายในการวจัิยทั้งส้ิน         50,000 บาท 
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