
 
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
เร่ือง 

 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย 

 
โดย 

นางรุ่งทิพย์  รินพล 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ. 

 
 

 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

อำเภอเสริมงาม    จังหวัดลำปาง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 
ท่ี  ......................../……………………………                  วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕          
เรื่อง  รายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

       ตามที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้มีนโยบายให้คณะครูทุกคนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยการ
ออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรู้ เพื ่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู ้ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
         บัดนี้ ข้าพเจ้า นางรุ่งทิพย์  รินพล ได้จัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                          ลงช่ือ.............................................  
                         (นางรุ่งทิพย์  รินพล) 

                 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 
 
เรียนผู้อำนวยการ 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
    ลงช่ือ       

(นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
    ลงช่ือ       

(นายสุมุล  สัญญเดช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
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คำนำ 
 

 แบบรายงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง ที่กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใน 
การจัดการเรียนท่ีสามารถนำไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
            นางรุ่งทิพย์  รินพล 

           ผู้ศึกษา 
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สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
๑. ช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน ๑ 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา      ๑ 
๓. วิธีการศึกษา ๑ 
๔. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  ๑ 
๕. ผลการศึกษา ๒ 
๖. สรุปผลการศึกษา ๒ 
๗. ประโยชน์ท่ีเกิดจากการศึกษา ๒ 
๘. เอกสารอ้างอิง 
๙ ภาคผนวก 

๒ 
๓ 
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๑. ช่ืองานวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

การประเมินความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่ามีนักเรียน
ท่ีอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เขียนส่ือความไม่ได้ และมีข้อมูลการส่งต่อจากโรงเรียนประถมศึกษาเดิม จึงได้นำ
นักเรียนกลุ่มนี้มาคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และทดสอบเด็กนักเรียนท้ังด้านการอ่าน และเขียนภาษาไทย พบว่ามีเด็กนักเรียน ท่ีอ่านไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 
และเขียนส่ือความไม่ได้  จำนวน 3 คน 

ในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนภาษาไทย และเป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม จึงได้สอนเสริมทักษะการอ่าน
และการเขียนให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านการอ่านและการเขียนท่ีดีขึ้น และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆให้ดี
ขึ้น 

 
 ๓. วิธีการศึกษา 
 ผู้วิจัยมีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้

1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย  
2. แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
3. แบบประเมินความสามารถในการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย 

 
๔. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  

  ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการศึกษาดังนี้ 
1. ทดสอบความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียนเป็นรายบุคคล 
2. ดำเนินการจัดสอนเสริม ในคาบวิชาเพิ่มเติม 2 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ และในคาบวิชาภาษาไทย โดยใช้

แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
3. บันทึกผลการเรียนรู้ในแต่ละคาบเป็นรายบุคคล 
4. สังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในการเรียน 
5. สรุปรายงานผลการวิจัย 
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๕. ผลการศึกษา 
 
รายงานผลข้อมูล 
 

นักเรียน 

คะแนนประเมิน 
การอ่านและ
การเขียน 

 (ก่อนเรียน) 
100 

คะแนนประเมิน 
การอ่านและการ

เขียน 
 (หลังเรียน) 

100 

ความก้าวหน้า สรุปผล 

1. ด.ช. ธีรภัทร  แสงลูน 60 85 25 พัฒนาขึ้น 
2. ด.ช. วุฒิกร  ถาน้อย 45 78 23 พัฒนาขึ้น 
3. ด.ช. อเนชา ฝ้ันมงคล 40 70 30 พัฒนาขึ้น 
     

 
 
๖. สรุปผลการศึกษา 
 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีคะแนนความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่ใน
ระดับดีผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน ดีขึ้น   

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 
มีความพยายามท่ีจะฝึกทักษะ การอ่านและการเขียน  นักเรียนมีความสุขและดีใจท่ีเขาสามารถตอบได้ถูกและ
เขียนได้ถูกต้องจากแบบฝึกท่ีให้ จึงทำให้มีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้น แต่ทักษะการเขียนพัฒนาได้ช้ากว่า 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการฝึกมากกว่า  

 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 
 1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการอ่านเขียนภาษาไทย 
ตามศักยภาพของนักเรียน 

2. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับโอกาสและเพิ่มความมั่นใจในศักยภาพและสามารถ
เรียนร่วมกับเพื่อนในห้องได้ตามปกติ 

 
๘. เอกสารอ้างอิง 
  -สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. กรุงเทพฯ. 2564 
  -เว็บไซต์ต่างๆ   
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                  ภาคผนวก 
  
- โครงการสอน 
- แผนการสอน IEP 
- ตัวอย่างแผนการสอน IIP 
- ตัวอย่างแบบฝึก 
- แบบประเมินความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย 


