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วิจัยในชั้นเรียน 
 
 

 

เรื่อง 
           ศกึษาการอา่นภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้วิจัย 

อาจารย์กัณย์ญภัธสร  บัวหอม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  

โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

 
……………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน 

    (นางสาวเสาวลักษณ์  สมวงษ์) 
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ประกาศคุณูปการ 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในเรื่องการอ่านภาษาไทย โดยการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้  ได้ท าแบบฝึกหัดท่ี
หลากหลาย เพื่ อฝึกการอ่านให้กับนัก เรียน ท่ีมีปัญหาในการอ่านภาษาไทย ข้ าพเจ้ า
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการท าวิจัยชั้นเรียน ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

กัณย์ญภัธสร  บัวหอม 

ผู้วิจัย 
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ชื่องานวิจัย ศึกษาการอ่านภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์กัณย์ญภัธสร  บัวหอม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสาวลักษณ์  สมวงษ์ 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอ่านภาษาไทย (2) เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาไทย และ (3) 
สามารถน าทักษะการอ่านไปแสวงหาความรู้ในชีวิตประจ าวัน 

  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ได้มาโดยการสุ่มเฉพาะเจาะจง จ านวน 5 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น   เครื่องมือ
ท่ีใช้ ในการทดลองได้แก่   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  โดยการแนะแนวทางในการอ่าน             
โดยด าเนินการ  4  ขั้นตอนคือ (1) ชี้ให้ชัดถึงความถูกต้องในการอ่าน (2) ชักชวนให้ปฏิบัติ (3) 
ปฏิบัติด้วยความเหมาะสม และ (4) สนุกสนานในการเรียน มีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาจัดการอ่าน
ประมาณ  15  นาที และเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบบันทึกการสังเกต และ 
(2) แบบฝึกหัด ซึ่งสร้างแบบฝึกหัดโดยการศึกษาจากต ารา และน าน าแบบฝึกหัดมาทดลองใช ้

 ผลการวิจัยชั้นเรียนพบว่าการศึกษาการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  5  คน จากการท าวิจัยการอ่าน โดยการฝึกจากแบบฝึกจ านวน  4  ใบงานผลปรากฏว่า 
(1) เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีพ   ฮามิ หลังจากฝึกอ่านครบ 4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการดีขึ้นโดย
ล าดับ อยู่ ในเกณฑ์ดี (2) เด็กชายยูนุส  ราชนิยม  หลังจากฝึกอ่านครบ  4  ใบงานแล้วมี
พัฒนาการอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีปัญหาอยู่บ้างว่า ถ้าเป็นค าท่ียากจะยังอ่านไม่ได้ เห็นสมควรว่า 
ควรน าค ายากมาให้ฝึกอ่านเพิ่มเติมอีกต่อไป (3) เด็กชายพีรพล   สุวรรณทอง  จากการฝึกอ่าน
ครบ 4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดูคะแนนจากตารางจะเห็นว่าได้คะแนนสูงต่ า 
สูงต่ าสลับกันเห็นสมควรว่า ควรฝึกอ่านเพิ่มเติมอีกต่อไปในเทอมหน้า (4) เด็กชายกอฟฟารี่      
มะสาเร  จากการฝึกอ่านครบ 4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เห็นสมควรให้ฝึก
อ่านเพ่ิมเติมอีกต่อไปในเทอมหน้า และ (5) เด็กชายธนภัทร   แก้วประดับ หลังจากฝึกอ่านครบ  
4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการดีขึ้นตามล าดับ อยู่ในเกณฑ์ดี 
  จากการฝึกการอ่าน โดยรวมจะเห็นว่านักเรียนท่ีได้รับการฝึกมีพัฒนาการทาง
ภาษาไทยดีขึ้น จึงควรน าผลการวิจัยชั้นเรียนนี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ อีกต่อไป  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการสังเกตในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาษาไทยพบว่า เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  ฮามิ   
เด็กชายยูนุส  ราชนิยม  เด็กชายพีรพล  สุวรรณทอง  เด็กชายกอฟฟารี่  มะสาเร  และเด็กชาย
ธนภัทร  แก้วประดับ ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ยังอ่านหนังสือภาษาไทยไม่คล่องและไม่มี
ทักษะในการอ่าน เหตุผลดังกล่าว นักเรียนท่ีมีชื่อท้ัง  5  คนนี้ จ าเป็นต้องฝึกทักษะในการอ่านให้
มากกว่าคนอื่น เพราะวิชาภาษาไทย มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานการเรียนใน
ระดับสูงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านภาษาไทย 
2. เล็งเห็นถึงประโยชน์และมเีจตคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาไทย 
3. สามารถน าทักษะการอ่านไปแสวงหาความรู้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยในการอ่าน 
2. เป็นแนวทางให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน และมีทักษะการอ่านมากขึ้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนอายุระหว่าง  9  -  10  ปี  ท่ีเรียนอยู่ในชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2560  โดยคัดเลือกเด็กท่ีอ่านไม่
คล่องมาก ๆ 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมท่ีใช้ในการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ได้แก่   ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ความเมตตากรุณา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพศ หมายถึง นักเรียนชายในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 อายุ หมายถึง นักเรียนชายอายุระหว่าง  9-10  ปี 
 ระดับชั้น หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
พฤศจิกายน  2560  ถึง  มกราคม  2561 
 
 

กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับชั้น 

 - นักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่อง 
 

เพศ หมายถึง นักเรียนชายในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
อายุ หมายถึง นักเรียนชายอายุระหว่าง  9-10  ปี 
ระดับชั้น หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ความหมายของการอ่าน 
  
            การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟัง    ปัจจุบันมีผู้รู้
นักวิชาการและนักเขียนน าเสนอความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและงานสร้างสรรค์  ตีพิมพ์ในหนังสือ
และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มาก   นอกจากนี้แล้วข่าวสารส าคัญ ๆ  หลังจากน าเสนอด้วยการพูด หรืออ่าน
ให้ฟังผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลัง ๆ  
            ความสามารถในการอ่านจึงส าคัญและจ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพใน
สังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  องค์การระดับนานาชาติ  เช่น  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  จะใช้ความสามารถในการรู้หนังสือของประชากร
ประเทศต่าง ๆ เป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้น ๆ   
            มีผู้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของการอ่านไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
            มอร์ติเมอร ์เจ แอดเล่อร์ (Mortimer J. Adler) กล่าวว่า การอ่านหมายถึงกระบวนการ
ตีความหมายหรือสร้างความเข้าใจจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ  
            รูธ  ทูซ  (Ruth  Tooze)  ได้ก าหนดความหมายของการอ่านไว้โดยสรุปว่า  การอ่าน 
หมายถึง สิ่งต่อไปนี้ 
                  1) การเข้าสู่แหล่งส าหรับการมีชีวิตอยู่และการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
                  2) การก่อให้เกิดความจรรโลงใจและจิตใจท่ีดี 
                  3) การอ่านเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดในด้านศิลปะเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ซึ่งมี 4 
ประการ คือ การฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน 
                  4) การอ่านเป็นการช่วยส่งเสริมตัวเอง เป็นการปรับปรุงตัวเอง  ช่วยให้เด็กเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ 
                  5) การอ่านเป็นการส่งเสริมอารมณ์ของแต่ละคนให้สัมพันธ์กับผู้อื่นในโลก เป็นการ
ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นได้  
            เบอร์นาร์ด  ไอ  ชมิดท์  ( Bernard  I. Schmidt )  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การอ่าน 
เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนยุ่งยาก ยังมีความหมายท่ีแน่นอน  อาจเรียกได้ว่า เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
จากค าท่ีจ าได้ไปสู่ความนึกคิดต่าง ๆ   การอ่านของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างไปตามสภาพของ
ร่างกายสติปัญญาและอารมณ์  ในการอ่านข้อความเหมือนกัน  บุคคลสองคนจะมีความคิด
ต่างกัน 
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อัลเฟรด  สเตฟเฟอรุด ( Aifred  Stefferud )  ได้ให้ความจ ากัดความของการอ่านไว้ว่า 

การอ่าน เป็นการกระท าทางจิตใจท่ีผู้อ่านยอมรับความหมาย จากความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
พอล  ดี  ลีดดี ( Paul  D. Leedy )  ให้นิยามการอ่านไว้ว่า  การอ่าน คือการรวบรวม

ความ คิดและตีความตลอดจนประเมินค่าความคิดเหล่านั้นท่ีปรากฏอยู่ตามส่ิงพิมพ์แต่ละหน้า 
            เอดการ์  เด (Edgar dale)  ให้ความหมายไว้ว่า  การอ่าน   หมายถึง  กระบวนการ
ค้นหาความหมายจากสิ่งพิมพ์   เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้อ่าน   การอ่านไม่ได้
หมายความเฉพาะการมองผ่านแต่ละประโยคหรือแต่ละย่อหน้าเท่านั้น   แต่ผู้อ่านต้องเข้าใจ
ความคิดนั้น ๆ ด้วย 

จอร์จ ดี  สปาช และ พอล ชี เบอร์ก  (George D.Spache and Paul C. Berg)  กล่าว
ว่า  การอ่าน เป็นการผสมผสานระหว่างทักษะหลายชนิด  เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยเป็นไปตาม
จุดประสงค์  ตามต้องการ  และวิธีการของผู้อ่าน 
          จากค าจ ากัดความดังกล่าวมาแล้ว  อาจสรุปและเพ่ิมเติมได้ดังนี ้

      1) การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งท่ีอ่าน 
      2) การอ่านเป็นกระบวนการจับใจความจากส่ิงท่ีอ่าน 
      3) การอ่านเป็นกระบวนการท่ีจะเข้าใจภาษาเขียน 
      4) การอ่านเป็นกระบวนการถอดความจากภาษาเขียนมาเป็นภาษาในความคิด 
      5) การอ่านเป็นทักษะท่ีรวมทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ได้แก่ ทักษะในการคิด  และ

ทักษะทางไวยากรณ์ คือ ด้านเสียง ศัพท์  โครงสร้าง และความหมาย 
                  6) การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งพิมพ์หรือข้อเขียน จับใจความ
ตีความ  เพ่ือพัฒนาตนเองท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  
2. ความส าคัญของการอ่าน 
            ในสมัยโบราณท่ียังไม่มีตัวหนังสือใช้  มนุษย์ได้ใช้วิธีเขียนบันทึกความทรงจ าและ
เร่ืองราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพไว้ตามฝาผนังในถ้ า  เพ่ือเป็นทางออกของอารมณ์  เพ่ือเตือนความจ า
หรือเพื่อบอกเล่าให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย แสดงถึงความพยายามและความปรารถนาอันแรงกล้าของ
มนุษย์ ท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเป็นสัญลักษณ์ท่ีคงทนต่อกาลเวลา 
            จากภาพเขียนตามผนังถ้ า  ได้วิวัฒนาการมาเป็นภาษาเขียนและหนังสือ ปัจจุบันนี้
หนังสือกลายเป็นสิ่งท่ีส าคัญยิ่งต่อมนุษย์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งในการด ารงชีวิตคนท่ี
ไม่รู้หนังสือแม้จะด ารงชีวิตอยู่ได้ก็เป็นชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จใด ๆ ในสังคมได้  หนังสือและการอ่านหนังสือจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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3.จุดประสงค์ของการอ่าน 
            ในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนท่ีอ่านข้อความเดียวกันอาจมี 
จุดประสงค์หรือความคิดต่างกัน  โดยท่ัวไปจุดประสงค์ของการอ่านมี   3   ประการ  คือ 
                  1) การอ่านเพื่อความรู้ 
                        ได้แก่การอ่านหนังสือประเภทต ารา   สารคดี   วารสาร   หนังสือพิมพ์  และ
ข้อความต่าง ๆ เพื่อให้ทราบเรื่องราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง   การอ่านเพื่อ
ความรอบรู้เป็นการอ่านท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
อยู่ทุกขณะ แม้จะได้ศึกษามามากจากสถาบันการศึกษาระดับสูง ก็ยังมีสิ่งท่ียังไม่รู้และต้องค้นคว้า
เพิ่มเติมให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกข้อความรู้ต่าง ๆ อาจมิได้ปรากฏชัดเจนในต ารา   แต่
แทรกอยู่ในหนังสือประเภทต่าง ๆ แม้ในหนังสือประเภทบันเทิงคดีก็จะให้เกร็ดความรู้ควบคู่กับ
ความบันเทิงเสมอ 
                  2) การอ่านเพื่อความคิด 
                        แนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นท่ัวไป  มัก
แทรกอยู่ในหนังสือแทบทุกประเภท   มิใช่หนังสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรมโดยตรง
เท่านั้น   การศึกษาแนวคิดของผู้อื่น เป็นแนวทางความคิดของตนเอง และอาจน ามาเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ผู้อ่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกน า
ความคิดท่ีได้อ่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในบางเรื่องผู้อ่านอาจเสนอความคิดโดยยกตัวอย่างคนท่ี
มีความคิดผิดพลาด เพ่ือเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้อ่านได้ความยั้งคิด   เช่น  เรื่องพระลอ แสดงความรัก
อันฝืนท านองคลองธรรมจึงต้องประสบเคราะห์กรรมในท่ีสุด ผู้อ่านท่ีขาดวิจารณญาณมีความคิด
เป็นเรื่องจูงใจให้คนท าความผิด นับว่าขาดประโยชน์ทางความคิดท่ีควรได้ไปอย่างน่า
เสียดาย    การอ่านประเภทนี้จึงต้องอาศัยการศึกษาและการชี้แนะท่ีถูกต้องจากผู้มีประสบการณ์
ในการอ่านมากกว่า ครูจึงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านเพ่ือความคิดของตนเอง และเพ่ือชี้แนะ
หรือสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาการอ่านประเภทนี้ 
                        3) การอ่านเพ่ือความบันเทิง 
                        เป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา  เช่น  ระหว่างท่ีคอยบุคคลท่ีนัดหมาย  คอยเวลา
รถไฟออก เป็นต้น หรืออ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง   บางคนท่ีมีนิสัยรักการ
อ่าน  หากรู้สึกเครียดจากการอ่านหนังสือเพื่อความรู้  อาจอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพ่ือการ
พักผ่อน  หนังสือประเภทท่ีสนองจุดประสงค์ของการอ่านประเภทนี้มีจ านวนมาก เช่น   เรื่อง
สั้น  นวนิยาย  การ์ตูน วรรณคดีประเทืองอารมณ์   เป็นต้น 
            จุดประสงค์ในการอ่านท้ัง 3 ประการดังกล่าว  อาจรวมอยู่ในการอ่านครั้งเดียวกันก็ได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน 
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   4. คุณค่าของการอ่าน 
             ในการส่งเสริมการอ่าน ครูควรชี้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการเลือกหนังสือด้วย คุณค่าดังกล่าวมามีดังนี้ 
              1) คุณค่าทางอารมณ์ 
                        หนั งสือ ท่ี ให้ คุณ ค่ าทางอารมณ์   ได้ แก่   วรรณ คดี ท่ี มี ความงาม ท้ั ง
ถ้อยค า  น้ าเสียง ลีลาในการประพันธ์  ตลอดจนความงามในเนื้ อหา   อาจเรียกได้ว่า
มี  “รส”  วรรณคดี  ซึ่งต ารา สันสกฤต กล่าวว่า  มีรส  9  รส คือ 
                              1) รสแห่งความรักหรือความยินดี   
                              2) รสแห่งความร่ืนเริง  
                              3) รสแห่งความสงสาร 
                              4) รสแห่งความเกรี้ยวกราด  
                              5) รสแห่งความกล้าหาญ   
                              6) รสแห่งความน่ากลัวหรือทุกขเวทนา  
                              7) รสแห่งความเกลียดชัง  
                              8) รสแห่งความประหลาดใจ  
                              9) รสแห่งความสงบสันติ  
            ในวรรณคดีไทยก็แบ่งเป็น 4 รส คือ   
                              1) เสาวจนี                   การชมความงาม 
                              2) นารีปราโมทย์            การแสดงความรัก 
                              3) พิโรธวาทัง              การแสดงความโกธรแค้น 
                              4) สัลลาปังคพิไสย            การคร่ าครวญ   
            หลายท่านคงเคยได้ศึกษามาแล้ว หนังสือท่ีมิใช่ต าราวิชาการโดยตรง  มักแทรกอารมณ์
ไว้ด้วยไม่มากก็น้อย ท้ังนี้เพื่อให้น่าอ่านและสนองอารมณ์ของผู้อ่านในด้านต่าง ๆ 
                  2) คุณค่าทางสติปัญญา 
                        หนังสือดีย่อมให้คุณค่าทางด้านสติปัญญา อันได้แก่  ความรู้และความคิดเชิง
สร้างสรรค์ มิใช่ความคิดในเชิงท าลาย ความรู้ในท่ีนี้นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วยังรวมถึง
ความรู้ทางการเมือง สังคม ภาษา และสิ่งต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเสมอ แม้จะหยิบ
หนังสือมาอ่านเพียง 2-3 นาที ผู้อ่านก็จะได้รับคุณค่าทางสติปัญญาไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง หนังสือ
อาจจะปรากฏในรูปของเศษกระดาษถุงกระดาษ แต่ก็จะ “ให้  ”  บางสิ่ งบางอย่างแก่
ผู้อ่าน   บางครั้งอาจช่วยแก้ปัญหาท่ีคิดไม่ตกมาเป็นเวลานาน  ท้ังนี้ย่อมสุดแต่วิจารณญาณและ
พื้นฐานของผู้อ่านด้วย  บางคนอาจมองผ่านไปโดยไม่สนใจ แต่บางคนอาจมองลึกลงไปเห็นคุณค่า
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ของหนังสือนั้นเป็นอย่างยิ่ง  คุณค่าทางสติปัญญาจึงมิใช่ขึ้นอยู่กับหนังสือเท่านั้น หากขึ้นอยู่กับ
ผู้อ่านด้วย 
                  3) คุณค่าทางสังคม 
                        การอ่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบต่อกันมาแต่เป็นโบราณกาล   หาก
มนุษย์ไม่มีนิสัยในการอ่าน วัฒนธรรมคงสูญสิ้นไป ไม่สืบทอดมาจนบัดนี้  วัฒนธรรมทาง
ภาษา  การเมือง  การประกอบอาชีพ  การศึกษา  กฎหมาย ฯลฯ เหล่านี้  อาศัยหนังสือและการ
อ่านเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และพัฒนาให้คุณค่าแก่สังคมนานัปการ   หนังสืออาจท าให้
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้ หากมีคนอ่านเป็นจ านวนมาก หนังสือและผู้อ่าน    จึงอาศัยกันและ
กันเป็นเครื่องสืบทอดวัฒนธรรมของมนุษย์ ในสังคมท่ีเจริญแล้ว   จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มคนท่ีไม่มี
ภาษาเขียน ไม่มีหนังสือ ไม่มีการอ่าน วัฒนธรรมของสังคมนั้นมักล้าหลัง   ปราศจากการ
พัฒนา   การอ่านจึงให้คุณค่าทางสังคมในทุกด้าน 
                         
5. การอ่านสะกดค า 
            การอ่านในใจเรามักไม่ค านึงถึงการสะกดค า เพราะมุ่งอ่านเนื้อความอย่างรวดเร็ว  แต่
ในการอ่านออกเสียงนั้น   การสะกดค า  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่านจ าเป็นต้องอ่านให้
ถูกต้องตามพจนานุกรม หรือการอ่านชื่อเฉพาะ    
            ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดค าอ่านไว้โดยอาศัยการเทียบ
แนวภาษาเดิมท่ีเป็นค าบาลี-สันสกฤต หรือค าท่ีอ่านตามความนิยมมาจนเป็นท่ียอมรับท่ัวไปก็
อนุโลมให้อ่านได้เป็นบางกรณี แต่มิใช่จะอ่านตามความสะดวกได้เสมอไป 
            ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เป็นแนวทางในการอ่านและเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการ
อ่านค าอื่น หากค าใดไม่แน่ใจให้นิสิต  เปิดดูค าอ่านในพจนานุกรมได้ เช่น ค าต่อไปนี้ 
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ค า อ่านว่า 

กรณี                                          
กรรมาธิการ                   
กลอุบาย 
กาลเวลา 
กาลสมัย 
เกียรติประวัติ 
ขวนขวาย 
คมนาคม 
คุณค่า   
คุณโทษ 
คุณภาพ 
คุณวุฒ ิ 
คุณสมบัติ 
โฆษณา 
จรรยา   
จักรเพชร 
ฉัตรมงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ชลประทาน 
ดาษดา             
ดาษดื่น  
ทารุณกรรม 
ทิวทัศน์             
ธนบัตร  
ธรรมาสน์ 
นามธรรม 
บรรพชา   
บรรยากาศ 
บรรยาย 
บ าราบ           

กะ-ระ-นี 
ก า-มา-ทิ-กาน 
กน-อุ-บาย 
กาน-เว-ลา 
กา-ละ-สะ-ไหม 
เกียด-ติ-ประ-หวัด 
ขวน-ขวาย   ( ขว ออกเสียงควบกัน ) 
คะ-มะ-นา-คม 
คุน-ค่า 
คุน-โทด 
คุน-นะ-พาบ 
คุน-นะ-วุด-ทิ 
คุน-นะ-สม-บัด 
โคด-สะ-นา 
จัน-ยา 
จัก-เพ็ด 
ฉัด-ตระ-มง-คน 
ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-มะ-พัน-สา 
ชน-ละ-ประ-ทาน 
ดาด-สะ-ดา 
ดาด-ดื่น 
ทา-รุน-นะ-ก า 
ทิว-ทัด 
ทะ-นะ-บัด 
ท า-มาด 
นาม-มะ-ท า 
บัน-พะ-ชา 
บัน-ยา-กาด 
บัน-ยาย 
บ า-หราบ 
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ค า อ่านว่า 
บุณฑริก 
โบราณคดี 
โบราณวัตถุ 
ปรปักษ์             
ปรโลก 
ประกาศนียบัตร 
ประวัติการณ ์                                        
ปราชัย 
ปรัชญา             
ปริญญา 
ปริตร     
ผรุสวาท 
ผลิตภัณฑ ์
พระบรมราชโองการ 
พระบรมราชนีนาถ 
พลการ  
พลความ 

บุน-ดะ-ริก 
โบ-ราน-นะ-คะ-ดี 
โบ-ราน-นะ-วัด-ถุ 
ปอ-ระ-ปัก / ปะ-ระ-ปัก 
ปอ-ระ-โลก / ปะ-ระ-โลก 
ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด 
ประ-หวัด-ติ-กาน 
ปะ-รา-ชัย 
ปรัด-ยา 
ปะ-ริน-ยา 
ปะ-หริด 
ผะ-รุด-สะ-วาด 
ผะ-หลิด-ตะ-พัน 
พระ-บอ-รม-ราด-ชะ-โอง-กาน 
พระ-บอ-รม-มะ-รา-ชะ-นี-นาด 
พะ-ละ-กาน 
พน-ละ-ความ 

                                                                        
            นี้เป็นเพียงตัวอย่างท่ียกมาได้ศึกษาเท่านั้น ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555               
  
6.บทบาทของการอ่านทีม่ีต่อมนุษย ์
            การอ่านหนังสือมีบทบาทส าคัญในยุคปัจจุบันนี้มาก อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการศึกษาเล่าเรียน   การประกอบอาชีพ    ด้านบุคลิกภาพ  นันทนาการและด้านพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ถึงจะมีสื่อมวลชนอื่น เช่น  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ ท่ีเสนอข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์   คนเราก็ต้องอ่านหนังสืออยู่นั้นเอง เพราะว่าให้
รายละเอียดต่าง ๆ ได้มากกว่า 
            สุวิมล โฮมวงศ์ ( 2535 ) ได้ให้ความเห็นของบทบาทของการอ่านท่ีมีต่อมนุษย์                
                  1) บทบาทด้านการศึกษา    
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                        การเรียนในระดับอุดมศึกษา นิสิตจะต้องศึกษาจากต ารับต าราท่ีมีอยู่ใน
ห้องสมุดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องใช้การอ่านเป็นประจ า ผู้ท่ีอ่านมากย่อมได้เปรียบกว่าผู้ท่ีอ่านน้อย 
และผู้ท่ีอ่านเก่งย่อมอ่านหนังสือได้รวดเร็วสามารถเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านจับใจความได้ถูกต้อง
แม่นย า รู้จักวิธีอ่านหนังสือว่าเล่มไหนควรใช้วิธีอ่านอย่างไร สามารถประเมินผลจากสิ่งท่ีตนอ่าน
รวมท้ังมีวิจารณญาณในการอ่านสามารถวิจารณ์ได้  ดังนั้น ผู้ท่ีอ่านเป็นเท่านั้นจึงจะสามารถได้รับ
ความรู้และประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน            
                  2) บทบาทด้านอาชีพ     
                   การอ่านผูกพันอยู่กับบุคคลทุกอาชีพท่ีมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าเพราะผู้
ประกอบอาชีพท่ีดีนั้นจ าเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนปรับปรุงสมรรถภาพในการ
ท างานของตนอยู่ เสมอ   ท้ั งนี้ ก็ เนื่ องจากว่าการงานทุกชนิดก็ต้องมีการแข่งขันกันอยู่
ตลอดเวลา  บุคคลท่ีพยายามก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นจึงจะมีชัยในการแข่งขัน บุคคลท่ีฉลาดและ
ยึดหนังสือเป็นหลักโดยการอ่านหนังสือท่ีเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ  ย่อมท าให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้
กว้างขวางและประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีความสุข 
                  3) บทบาทด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
                        สภาพสังคมในสมัยนี้  มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีปัญหาของสังคม
มากมาย จนท าให้คนบางคนประสบชะตากรรมท่ีน่าสงสารอย่างยิ่ง เป็นต้นว่าไม่อยากสมาคมกับ
ใคร ๆ เพราะคิดว่าตนเองมีปมด้อย  บางคนไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา  ไม่กล้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านสังคมกับเพื่อนฝูง กลายเป็นคนเหงาหงอย  ถ้าหากบุคคลผู้มีปัญหาดังกล่าว  ได้กลับมา
สนใจในการอ่านหนังสือประเภทสังคมศาสตร์  จริยศาสตร์  จิตวิทยา  การตอบและแก้ไขปัญหา
ชีวิต ก็จะท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น และยังจะช่วยให้รู้จักวิธีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ อย่างมีความสุขท าให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ 
                  4) บทบาทด้านนันทนาการ 
                        ในปัจจุบันนี้การเสาะแสวงหาความบันเทิงเริงรมย์เป็นไปได้โดยง่ายและมี
หลายรูปแบบ เช่น การดูภาพยนตร์  โทรทัศน์  และการฟังเพลง เป็นต้น  แต่มีอีกแบบหนึ่งท่ีเป็น
การพักผ่อนท่ีดีท่ีสุด นั่นคือ การอ่านหนังสือ  อาจจะเป็นหนังสือโบราณคดี  กวีนิพนธ์ สารคดี 
นวนิยาย  หนังสือพิมพ์รายวัน  นอกจากจะท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิงแล้ว ยังจะเป็น
ทักษะฝึกการอ่านอีกด้วย 
                  5) บทบาทด้านพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 
                        การพัฒนาประเทศจะประสบผลส าเร็จได้นั้น    ประเด็นส าคัญอยู่ ท่ีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเบ้ืองต้น  กล่าวคือ  ให้ประชาชนมีการศึกษา เป็นผู้รู้หนังสือในระดับ
ท่ีพอจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและการพัฒนาประเทศต่อไป  ท้ังนี้
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เพราะการท่ีประชากรเป็นผู้รู้หนังสือและมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้
ชีวิตของคนเราประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ ซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติในท่ีสุด 
                         
7. องค์ประกอบที่มตี่อการอ่าน 
            ความสามารถในการอ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอ่านได้รวดเร็วและเข้าใจ 
ในขณะท่ีอีกหลายคนอ่านได้ช้าและเกิดอุปสรรคในการอ่าน  การท่ีผู้อ่านจะประสบความส าเร็จ
ในการอ่านมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่าน 
ดังต่อไปนี้ 
            วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง  ( 2529 )   ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่าน
อยู ่ 3 ลักษณะดังนี ้
              1) ลักษณะของวัสดุการอ่าน   จะต้องไม่ปิดกั้นหรือเป็นก าแพงขวางความเข้าใจใน
การอ่านของผู้เรียนนั่นคือ  ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่าน ไม่ใช้ค าศัพท์ท่ีแปลกประหลาด 
ค าศัพท์ท่ีเด็กไม่เคยรู้จัก หรือเป็นค าศัพท์ท่ียาวเกินความสามารถของเด็ก ส าหรับหลักภาษาก็ควร
ใช้แต่สิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยแล้วประโยคไม่ยาวเกินไปและไม่สลับซับซ้อน 
              2) ลักษณะของผู้อ่าน   ความสามารถในการเข้าใจและตีความสิ่งท่ีอ่านจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ  
                   2.1 ระดับสติปัญญา  เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันไป
ตามระดับสติปัญญาของตน เช่น เด็กบางคนไม่สามารถจดจ ารายละเอียดของเนื้อเรื่องได้  
บางคนไม่สามารถสรุปเรื่องท่ีอ่านได้ บางคนไม่เข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม และบางคนไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้ หรือถ้าท าได้ก็คงต้องใช้เวลามาก 
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ ครูควรจะตรวจสอบเพ่ือช่วยเด็กในการพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านและจัด 
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของเด็ก 
                   2.2 ความรู้ในด้านค าศัพท์  และโครงสร้างของภาษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ความเข้าใจ การสร้างความคิดรวบยอด และการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน 
                   2.3 ภูมิหลังในเรื่องความรู้และประสบการณ์   จะช่วยในการผสมผสาน
ความคิดเดิมให้เข้ากับความคิดใหม่ ตลอดจน   การแปลความ ตีความ ขยายความและการ
ประเมินค่าของสิ่งท่ีอ่าน 
                   2.4 ร่างกาย  เด็กท่ีมีสุขภาพทางกายดีจะมีความสามารถในการเรียน  อ่านได้
กว่าเด็กท่ีมีสุขภาพไม่ดีซึ่งต้องขาดเรียนบ่อย ๆ  ท าให้การเรียนอ่านล่าช้าออกไป  นอกจากนั้นสิ่ง
ท่ีครูจะต้องค านึงถึงก็คือ  สายตาและการได้ยิน  เด็กท่ีมีสายตาผิดปกติ จะรู้สึกไม่อยากอ่าน
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หนังสือและไม่รู้สึกเพลิดเพลินหรือพอใจกับสิ่งท่ีอ่าน  ส่วนเด็กท่ีมีความผิดปกติทางการได้
ยิน   จะฟังค าอธิบายของครูไม่ได้ดี เท่าท่ีควรเพราะจับใจความไม่ค่อยได้   และไม่ เข้าใจ
ความหมายของค าท่ีครูให้อ่านซึ่งจะให้เกิดปัญหาในการอ่านต่อไป 
                        2.5 อารมณ์  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการอ่านมาก  เพราะการ
อ่านท่ีประสบผลส าเร็จนั้น ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีสมาธิในการอ่าน ถ้าเด็กมีความกังวลใจ หรือมี
ความกลัว  เด็กจะมีความรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรง ซึ่งจะขัดขวางสมาธิในการอ่านเป็นอย่างมาก
จนเป็นผลให้ประสบผลส าเร็จในการอ่านน้อยกว่าเด็ก ท่ีมีอารมณ์ดี หรือสุขภาพจิตดี 
                  3) สภาพแวดล้อม    เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวให้
ความส าคัญกับการอ่าน มีการส่งเสริมการอ่าน  เด็กก็จะรู้คุณค่าของการอ่านและอ่านได้ดี เพราะ
ได้พบเห็นและมีกิจกรรมการอ่านเป็นประจ า    นอกจากนี้โรงเรียนยังมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
การอ่านของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  อันจะท าให้พัฒนาการทางด้านการอ่านดีเป็นไปตามล าดับ
และต่อเนื่อง 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ประชากร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

กลุ่มตัวอย่างและสุม่ตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 5 คน ดังนี้ 
1.  เดก็ชายมฮูัมหมัดอาลีพ   ฮาม ิ

 2.  เดก็ชายยูนุส   ราชนิยม 
 3.  เดก็ชายพีรพล   สุวรรณทอง 
 4.  เดก็ชายกอฟฟารี ่  มะสาเร 

5.  เดก็ชายธนภัทร   แกว้ประดบั 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกหัดทักษะการอ่าน 
2. ปรับแผนการสอนให้สอดคล้องกับงานวิจัยชั้นเรียน 
3. เตรียมการตามแผนการสอนท่ีปรับเปลี่ยน 
4. สอนโดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ใช้เทคนิคแบบรายบุคคลและใช้สื่อ

การเรียนท่ีสร้างเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมการสอน 
5. ตรวจสอบความก้าวหน้าและการพัฒนาการทักษะการอ่านจากแบบฝึกหัด 
6. รวบรวมและสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี ้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการทดลอง และเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยการแนะแนวทางในการอ่าน  
 โดยด าเนินการ  4  ขั้นตอนคือ 

1. ชี้ให้ชัดถึงความถูกต้องในการอ่าน 
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2. ชักชวนให้ปฏิบัติ 
3. ปฏิบัติด้วยความเหมาะสม 
4. สนุกสนานในการเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 

  ใช้เวลาจัดการอ่านประมาณ  15  นาที 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต แบบฝึกหัด 
 

การสร้างแบบฝึกหัด ดังนี ้
1. ศึกษาจากต ารา 
2. น าแบบฝึกหัดมาทดลองใช้ 

 

ระยะเวลาการวิจัย 

วัน / เดือน / ปี รายงาน / หัวข้อที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

พฤศจิกายน 1.  ชื่อเร่ืองท่ีจะท าการวิจัย  

พฤศจิกายน 2.  การเขียนเค้าโครงเร่ือง  

พฤศจิกายน-ธันวาคม 3.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีจะมาอ้างอิง  

พฤศจิกายน-ธันวาคม 4.  ขั้นตอนในการด าเนินงาน  

พฤศจิกายน-ธันวาคม 5.  สังเกตพฤติกรรม  

มกราคม 6.  รวบรวมและสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอ  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
  บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่  1  (การอ่าน) 

 คะแนนเต็ม ระดบัคุณภาพ 
ชื่อนักเรียน 10 ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  เดก็ชายมฮูัมหมัดอาลีพ   ฮาม ิ
2.  เดก็ชายยูนุส   ราชนิยม 
3.  เดก็ชายพีรพล   สุวรรณทอง 
4.  เดก็ชายกอฟฟารี ่  มะสาเร 
5.  เดก็ชายธนภัทร  แกว้ประดับ 

8 
10 
9 
7 
7 

 
 √ 
√ 

 
     

√ 
 
 
√ 
√ 

 

 
 

ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่  2  (การอ่าน) 
 คะแนนเต็ม ระดบัคุณภาพ 

ชื่อนักเรียน 10 ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  เดก็ชายมฮูัมหมัดอาลีพ   ฮาม ิ
2.  เดก็ชายยูนุส   ราชนิยม 
3.  เดก็ชายพีรพล   สุวรรณทอง 
4.  เดก็ชายกอฟฟารี ่  มะสาเร 
5.  เดก็ชายธนภัทร  แกว้ประดับ 

8 
4 
8 
9 
7 

  
 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 

     √ 

 
√ 
 

 
 

ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่  3  (การอ่าน) 
 คะแนนเต็ม ระดบัคุณภาพ 

ชื่อนักเรียน 10 ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  เดก็ชายมฮูัมหมัดอาลีพ   ฮาม ิ
2.  เดก็ชายยูนุส   ราชนิยม 
3.  เดก็ชายพีรพล   สุวรรณทอง 
4.  เดก็ชายกอฟฟารี ่  มะสาเร 
5.  เดก็ชายธนภัทร   แกว้ประดบั 

9 
9 
9 
6 
9 

√ 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 
√ 
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ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่  4  (การอ่าน) 
 คะแนนเต็ม ระดบัคุณภาพ 

ชื่อนักเรียน 10 ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  เดก็ชายมฮูัมหมัดอาลีพ   ฮาม ิ
2.  เดก็ชายยูนุส   ราชนิยม 
3.  เดก็ชายพีรพล   สุวรรณทอง 
4.  เดก็ชายกอฟฟารี ่  มะสาเร 
5.  เดก็ชายธนภัทร   แกว้ประดบั 

9 
9 
7 
7 
9 

√ 
√ 
 
 
√ 

 
 
√ 
√ 

 

 

ตารางสรุปคะแนน Pre-Test, Post-Test  
ก่อนเร่ิมฝึกอ่าน และหลังจากฝึกอ่าน ครบอย่างละ 4 ใบงาน 

 
 Pre-Test Post-Test ผลต่าง 

ชื่อนักเรียน 10 คะแนน ร้อยละ 10 คะแนน ร้อยละ ของคะแนน 

1.  เดก็ชายมฮูัมหมัดอาลีพ   ฮาม ิ
2.  เดก็ชายยูนุส   ราชนิยม 
3.  เดก็ชายพีรพล   สุวรรณทอง 
4.  เดก็ชายกอฟฟารี ่  มะสาเร 
5.  เดก็ชายธนภัทร   แกว้ประดบั 

5 
2 
2 
4 
4 

50.00 
20.00 
20.00 
40.00 
40.00 

8 
8 
9 
8 
9 

80.00 
80.00 
90.00 
80.00 
90.00 

3 
6 
7 
4 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากตารางสรุปผลการวิจัยชั้นเรียน เร่ืองศึกษาการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  5  คนจากการท าวิจัยการอ่าน โดยการฝึกจากแบบฝึกจ านวน  4  ใบงานผลปรากฏว่า 

1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีพ   ฮามิ หลังจากฝึกอ่านครบ 4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการดีขึ้น
โดยล าดับ อยู่ในเกณฑ์ดี 
2. เด็กชายยูนุส   ราชนิยม  หลังจากฝึกอ่านครบ 4  ใบงานแล้วมีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์

ดี แต่ยังมีปัญหาอยู่บ้างว่า ถ้าเป็นค าท่ียากจะยังอ่านไม่ได้ เห็นสมควรว่า ควรน าค ายากมาให้ฝึก
อ่านเพ่ิมเติมอีกต่อไป 

3. เด็กชายพีรพล   สุวรรณทอง  จากการฝึกอ่านครบ 4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ดูคะแนนจากตารางจะเห็นว่าได้คะแนนสูงต่ า สูงต่ าสลับกันเห็นสมควรว่า ควรฝึก
อ่านเพ่ิมเติมอีกต่อไปในเทอมหน้า 

4. เด็กชายกอฟฟารี่   มะสาเร  จากการฝึกอ่านครบ 4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการอยู่ใน
เกณฑ์พอใช ้เห็นสมควรให้ฝึกอ่านเพิ่มเติมอีกต่อไปในเทอมหน้า 

5. เด็กชายธนภัทร   แก้วประดับ หลังจากฝึกอ่านครบ  4  ใบงานแล้ว มีพัฒนาการดีขึ้น
ตามล าดับ อยู่ในเกณฑ์ดี 
 จากการฝึกการอ่าน โดยรวมจะเห็นว่านักเรียนท่ีได้รับการฝึกมีพัฒนาการทางภาษาไทยดี
ขึ้น จึงควรน าผลการวิจัยชั้นเรียนนี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ อีกต่อไป 
 

ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย 

 ในการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจจะน าไป
ประยุกต์ใช ้

 ผลจากการวิจัย พบว่าเด็กสามารถอ่านได้คล่องขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้ท่ีสนใจสามารถน า
แบบฝึกหัดนี้ไปใช้ได้ 
 


