
บทคัดยอ 
 
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องการศึกษาพื้นฐานการเรียนรูของนักเรียนอาน

ไมออก 
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3  ปการศึกษา  2551  มจุีดประสงคดังนี้ คือ 
 1.  เพื่อตองการศึกษาพัฒนาใหนักเรียนไดรูและจําตัว พยัญชนะ  สระใน

ภาษาไทยใหไดแมนยํา 
 2.  เพื่อตองการแกปญหาใหกับนักเรียนที่อานไมออก  เขียนหนังสือไมคอย

ถูกตอง 
 3.  เพื่อตองการใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเองใหอานออก  เขียนหนังสือให
ถูกตองมากขึ้นยิ่งกวาเดิม 
 4.  เพื่อตองการฝกใหนักเรียนรักการอาน  เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
ศึกษาตอในชั้นสูงตอไป 
 5.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการอานของนักเรียนที่อานหนังสือไมออกในชั้น ป.2/3
ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น 
 จากจุดประสงคดังกลาวผูวิจัยจึงไดมีวิธีการที่จะทําใหนักเรียนที่มีพ้ืนฐานการ
อานของนักเรียนที่อานไมออก  ดวยการใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายเขาไป
ชวย  เชน  ใชเกม  เพลง  นิทาน  ปริศนาคําทาย  และสื่อการเรียนการสอน  เชน  แบบฝก
อาน  บัตรคาํประกอบภาพ  หนังสือเสริมประสบการณ  ใบงาน  เพื่อเปนการกระตุนให
นักเรียนไดมีจุดสนใจในการอานเชน  ใหอานพยัญชนะกอน  แลวจึงใหอานสะ  จากนั้น
จึงคอยอานเปนคําจากคําที่งายไปหาคําที่ยาก  อานคําที่มีภาพ  อานนิทานที่มีรูปภาพ
ประกอบ   หรือหนังสือการตูนที่มีภาพเราใจ เพื่อใหนักเรียนอานแลวไมเกิดความเบื่อ
เพื่อที่จะเกิดความรักการอานซึ่งจะทําใหเกิดการอานไดเร็วข้ึน 
 เมื่อทราบจํานวนแนนอน คือ มีนักเรยีน 8 คน  
คือ  1.  ด.ช.  พงษพนา    พรหมรักษ 
 2.  ด.ช.  กิตธิัช         พิศเกาะ 
 3.  ด.ช.  ธนากร       ถิ่นโคกสูง 
 4.  ด.ช.  สิรวิชญ      สิงแสง 



 5.  ด.ช.  เชษฐา        รกัชาติ 
 6.  ด.ญ.  ญาดาวดี    สรอยสุดารักษ 
 7.  ด.ญ.  สุภาวดี      ศุภเสถียรสกลุ 
 8.  ด.ญ.  สุรรีัตน     ชีโพธิ์ 
จากนั้นไดปรึกษาขอความชวยเหลือจากผูปกครองของนักเรียนทั้ง 8 คน เพื่อหาสาเหตุ
ของการอานหนังสือไมออกซึ่งผูวิจัยไดพบสาเหตุของการอานหนังสือไมออกดังนี้ 
 1.  ด.ช.  พงษพนา  พรหมรักษ ไมไดอยูกับบิดามารดา เนื่องจากตองทํางาน
ตางจังหวัด ทุกวันเด็กจะอาศัยอยูกับยายและขึ้นรถรับ – สงไปกลับทุกวัน เด็กไมคอยมี
ใครใหเวลา แตยายก็พยายามชวยโรงเรียน ฝกอานและซักถามทุกวันจากสั่งที่ครูไดฝกใน
แตละวัน 
 2.  ด.ช.  กิตธิัช  พิศเกาะ   บิดา – มารดา รับราชการอยูกรุงเทพเด็กจะอยูกับตา 
ยาย ที่อายุมากแลว จึงไมมีเวลาดูแลที่เขมงวดนัก เด็กก็จะเลนไมสนใจที่จะอานหนังสือ
และทําการบาน 
 3.  ด.ช.  ธนากร  ถิน่โคกสูง  มาสามารถทําการวิจัยไดเนื่องจากนักเรียน 
ผูปกครอง ไมใหความรวมมือ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  
 4.  ด.ช.  สิรวิชญ  สิงแสง  เปนเด็ก L.D และมีปญหาพฤติกรรม ตองใหการ
ควบคุมโดยการใชยาลดพฤติกรรม โดยการปรึกษารวมกันระหวางครูประจําชั้น ( ผูวิจัย 
) พญ.ดุษฎี  จิตแพทย ร.พ.จิตเวช และผูปกครอง ทางบานใหความรวมมือดี เด็กถูกขอมา
เลี้ยงขาดความอบอุน และคลอดกอนกําหนดมีปญหามาจากสมอง  เด็กสมาธิสั้น ถาใชยา
ก็สามารถควบคุมใหอานได เด็กก็มีความตั้งใจถาอยูระหวางที่ยาออกฤทธิ์ 
 5.  ด.ช.  เชษฐา  รักชาติ  เด็กมีพฤติกรรมที่โกหก  ขาดความรับผิดชอบอยู
แบบครอบครัวคนจีน พ่ีนองมากและทางบานยายและแมตามใจ และจะไมคอยรวมมือ
กับทางโรงเรียน เมื่อครูแจงพฤติกรรมใหทราบก็จะเขาขางเด็กและเด็กก็จะไมสนใจที่จะ
มาทําการฝกอาน 
 6.  ด.ญ.  ญาดาวดี  สรอยสุดารักษ  เปนเด็กซนถาพูดดีๆ ก็จะใหความรวมมือ 
แตไมนาน ในชวง เดือน ธ.ค. 51 ผูปกครอง พาไปพบ นักจิตวิทยา ร.พ.จิตเวช พบวาเด็ก
สมาธิสั้น ตองใชยาลดพฤติกรรม เด็กจึงจะนั่งและฝกอานได แตจําไมได ถาถามใหมก็จะ
ลืม คลายกับ ด.ช.สิรวิชญ สิงแสง 



 7.  ด.ญ.  สุภาวดี  สุภเสถียรสกุล  เปนเด็กขี้อาย ไมคอยพูด  ฝกอานได จาการ
ใชรูปภาพ ผูปกครองใหความรวมมือกับครูเปนอยางดี 
 8.  ด.ญ.  สรุีรัตน  ชีโพธิ์  คอนขางมีปญหาทางการเงินพื้นฐานครอบครัว มี
อาชีพรับจางรายวันอยูกับตายายซึ่งก็อานหนังสือไมออก และเด็กขาดเรียนบอยไม
สามารถฝกอานไดจิงจัง 
 เมื่อผูวิจัยไดขอมูลนักเรียน จึงไดหาวิธีการดําเนินการชวยเหลือใหนักเรยีน
สามารถอานไดโดยวิธีการดังนี้ 
  1.  ฝกทักษะใหกับนักเรียนเกี่ยวกับการอาน  ขั้นตอนแรกก็ใหอานพยัญชนะ
และสระทุกวันพรอมกับฝกเขียน  เพื่อจะไดจําตัวพยัญชนะและสระไดแมนยํา 
 2.  ฝกใหประสมคําแลวอานโดยใชบัตรภาพ ประสมกบัสระแลวใหอาน
ออกมาเปนคําแลวจึงเขียน  เชน ท ตา  กา  ป  เปนตน 
 3.  ฝกอานเปนคําจากคํางายๆ  พยางคเดียวกอนแลวจึงอานสองพยางค  เชน  
กา  ตาปู  อีกา  ตาดี  บิดา  เปนตน 
 4.  ฝกใหนักเรียนอานนิทานที่นักเรียนสนใจจากมุมหนังสือที่ผูวิจัยไดจัดไว
ใหอาน  หรอืนักเรียนหามาเองแลวแตเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
 5.  ฝกใหอานหนังสือการตูนที่นักเรียนสนใจ  โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนหามา
เอง 
 6.  ผูวิจัยจะจัดทําแบบฝกหัดอาน  ใหนักเรียนไดอานเปนการเสริมใหนักเรยีน  
ซึ่งมีทั้งคําที่งายบาง  ยากบาง  และเปนขอความสั้นๆ 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้นักเรียนสมัครใจและใหความรวมมือจํานวน         คน   
จากนักเรียนในโครงการ 8 คน ที่ผูวิจัยตั้งใจจะศึกษา ผูวิจัยสังเกตการอานของนักเรียน
ทั้ง         คน  รูสึกพอใจที่นักเรียนสามารถอานไดบางเล็กนอยถึงแมจะไมถึง 100 % อัน
เนื่องมาจากบางครั้งนักเรียนมาสาย หวงเลน ผูวิจัยมีภารกิจของทางโรงเรียน และระยะ
ในชวงเวลาตอนเชา และชวงพักกลางวัน หรือเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จชามีเวลาฝกไม
เต็มที่ แตนักเรียนมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีถึงแมจะใหผลชาแตผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการทําแบบฝกหัดสามารถทําเองได ดดยอานเองถึงแมจะชาก็ผิดพลาด
นอยลง 



 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะกับผุปกครองวาหลักจากผูวิจัยฝกทักษะตางๆ ใหนักเรยีน
ที่โรงเรียนแลวถาผูปกครองทางบานชวยฝกฝนตอ เพื่อเปนการเสริมตอจากผูวิจัย จะทํา
ใหนักเรียนสามารถอานไดคลอง  เกดิการรักการอาน เกิดการเรียนรูวิชาตางๆ ไดดีมาก
ยิ่งขึ้น จากนั้นจะสงผลใหสามารถเขียนไดถูกตอง  
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