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ฐ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน เทคโนโลยี สารสนเทศ มีบทบาท
ที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย การเขาถึงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย ผูคนจําเปน
ตองมีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูเพื่อที่จะสามารถรับขอมูลขาวสารเหลานั้น นํามาถายทอด
สื่อสาร ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภในขณะที
าพ ่สังคม สภาพแวดลอมไดมเปลี
ีการ่ยนแปลง พัฒนา
ไปสูสังคมในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนี้ เครื่องมือที่จะนําทางผูเรียนไปสู
ความสําเร็จไดคือการใหการศึกษากับผูเรียน การศึกษาจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการ ที่จะพัฒนา
สังคม สรางคนใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการดํารงชีวิต เปนกระบวนการถายทอด
ความรู ทักษะ เจตคติที่สงเสริมใหบุคคลเจริญงอกงามทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
การพัฒนาทักษะที่สําคัญ หลากหลายดานใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสิ่งจําเปน ทักษะที่สําคัญที่ผูเรียน
ตองมีคือทักษะในการสื่อสาร การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการรวมกลุมกันกอใหเกิดการ
สานสัมพันธระหวางบุคคลและสังคม พัฒนาความกาวหนาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลและสังคม อีกทั้ง
ยังเปนสิ่งที่ชวยในการสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ดังนั้น การสื่อสารจึงเปนกระบวนการ
ที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการดํารงชีวิตในสังคม เพื่อที่จะใหผูคนในสังคมสามารถติดตอสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ อยูรวมกันไดอยางมีความสุข และเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
ในทุกดานใหเจริญกาวหนาตอไป
ภาษาไทยเปนสมบัติอันล้ําคาของชาติ เปนวัฒนธรรมประจําชาติที่สําคัญ
และเปนเครื่องมือสําคัญของการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันตามความมุงหมาย
ดังเชนที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที2)่ พุทธศักราช 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาไววา แนวทาง
ในการจัดการศึกษานั้นตองยึดหลักผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ซึ่งในมาตราที่
23 ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยไวดังนี้
1

2
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และการบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตางๆ รวม 5 เรื่อง ซึ่งในขอที่ 4 เปนเรื่องเกี่ยวกับความรูและทักษะ
ดานคณิตศาสตร และภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง เชนเดียวกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ไดกลาวถึง ความสําคัญ
ของการเรียนรูภาษาไทย ไวดังนี้ ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม
อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย
เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข
และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนา
ความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี
สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 37) นอกจากนี้ อัจฉรา ชีวพันธ ( 2546: 1) ยังไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษาซึ่งเปนการวางรากฐานอันมั่นคงของการเรียน
ภาษาไทยในระดับชั้นตอไป ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงการสรางเสริมเจตคติที่ดีแกผูเรียนใหมีความรัก
และเห็นคุณคาของภาษาไทย ซึ่งแสดงถึงเอกราชและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติไทยและ
เห็นความสําคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
แนวคิดในการจัดประสบการณทางภาษา แตเดิมนั้นแบงเปน
2 แนวใหญ ๆ คือ
การสอนแบบสะกดคํา (Phonics) และการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ( Whole Language) ซึ่งทั้งสอง
แนวมีฐานความเชื่อที่แตกตางกัน การสอนแบบสะกดคําเชื่อวา เด็กตองไดรับการสอนกฎเกณฑ
ทางภาษาโดยตรง เปนการสอนความสัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร การสอนแบบนี้เปนการสอน
แยกยอยทักษะเด็กตองทําแบบฝกหัดและฝกฝนซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ (
Pressley, 1994;
Stanovich and Stanovich,1995, อางถึงใน กันตวรรณ มีสมสาร
2554: 3) สวนกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 142)
กลาววา การสอนภาษา แบบธรรมชาติ เนนประสบการณ เปนกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ
ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณรอบตัวไมวาจากการ
ฟงเรื่องราว ฟงนิทาน ฟงเพลง ฟงดนตรี การสนทนา การเลาเรื่อง หรือแมแตการเห็นตัวหนังสือ
จากที่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2 4) ที่ไดสรุปทฤษฏีพัฒนาการของบรูเนอร
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ที่เนนความสําคัญของการเรียนรู จากประสบการณ การรับรูทางประสาทสัมผัส การทําความเขาใจ
กับสิ่งนั้น จัดระเบียบโครงสรางของสิ่งที่รับรูจนเกิดเปนความคิดรวบยอด
แนวทางการสอนภาษาทั้ง 2 แบบ มีขอดีและขอจํากัดที่ตางกัน นักการศึกษาสวนมาก
มักจะมุงแนวการศึกษาของตนเองโดยไมมองถึงประโยชนและขอดีของการสอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งหาก
นํามาผสมผสานกันแลวจะกอใหเกิดประโยชนมากมาย
แนว การสอนสมดุลภาษา ( Balanced
Literacy Approach) พัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองครวม
(Whole Language หรือ Natural Language Approach) มีวิธีการสอนภาษาโดยสอนอานและ
เขียนจากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ ไมไดเนนในเรื่องการสอนแบบแจกลูก สะกดตัว
(Phonics) อยางชัดเจนแตเปนแนวการสอนที่นึกถึงสมดุลของการสอนตามธรรมชาติของเด็ก
จากการสอนเปนคําๆกอนแลวคอยสอดแทรกเรื่อง Phonics ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของบริบท
ของเรื่องที่เรียนอยูแลว (อารี สัณหฉวี , 2551: 122) สอดคลองกับที่ สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 48-49) ได
กลาววา การจัดประสบการณแบบสมดุลภาษา (Balanced Approach) เปนแนวทางการจั ด
ประสบการณทางภาษาที่ผสมผสานแนวคิดในการสอนภาษาที่สัมพันธกับลักษณะหนาที่ของภาษา
และการสอนทักษะยอยของภาษาเขาดวยกัน ในลักษณะ “องครวม สวนยอย-องครวม ” (WholePart-Whole) โดยเด็กไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายการใชจริงแลวสอน ทักษะยอยที่จําเปนสําหรับ
การใชภาษาในครั้งนั้นเพื่อใหเด็กสามารถนําทักษะที่เรียนรู ไปประยุกตใชซึ่งการจัดประสบการณตาม
แนวทางนี้ ไมสนับสนุนการสอนทักษะยอยทางภาษาในลักษณะที่ฝกหัดโดยเฉพาะ
อยางไมมี
ความหมายกับเด็ก และไมสนับสนุนการใชแบบฝกหัดเพื่อฝกทักษะยอยทางภาษา จึงอาจกลาวไดวา
การสอนแนวสมดุลภาษาเปนทางเลือกในการสอนภาษาที่เหมาะสม เนื่องจากสอนทั้งการสะกดคํา
และคํานึงถึง ธรรมชาติของการ เรียนรูของมนุษยซึ่งเรียนรูจาก ประสบการณและก ารไดยินไดฟง
ในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เทคโนโลยี การเรียนรูของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนการสอนยอมเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน ดังนั้น ผูสอน
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี
และการเรียนรูของผูเรียน จากผูสอนคือผูถายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูชี้แนะวิธีการคนควา
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หาความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรูและประยุกตใชทักษะตางๆ สรางความเขาใจ
ดวยตนเอง
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยนั้นยังประสบปญหาหลายอยางแมวา
หลักสูตรแกนกลางไดกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดการสอนวิชาภาษาไทยแตก็พบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ยังมีขอบกพรอง รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยที่ต่ํา ในทักษะการสื่อสาร อาทิ การอาน
การเขียน และ การฟง การดู การพูด ธิดา ทิพยสุข ( 2552: 6) กลาววา ปญหาทางดานการสอน
การเขียนนั้นคือ ครูใหนักเรียนฝกทักษะการเขียนนอยมาก เพราะกลัวชา สอนไมทันเวลา และจํานวน
นักเรียนในชั้นเรียนที่มากเกินไปก็เปนอุปสรรค เมื่อนักเรียนไมไดฝกเขียนโดยตรงและใชเวลาฝก
นอยมากจึงทําใหเกิดปญหา จากรายงานของ สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน , 2557: ออนไลน)
ไดรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน (IMD World Competitiveness)
ฉบับ ป 2557 ซึ่งจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD(International Institute for
Management Development :IMD) ไดเผยแพรผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ปรากฏ วาการจัดอันดับภาพรวมของปนี้ไทยอยูอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ ลดลงจากป 2556
ซึ่งอยูอันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ จากผลการประเมินของ IMD พบวาดัชนีเกือบทุกดานของไทยตก
ต่ําลงซึ่งอันดับดานการศึกษาภาพรวมของไทยอยูอันดับที่ 54 (เปรียบเทียบ 60 ประเทศ) ลดลง
จากเดิมป 2556 ที่อยูอันดับที่ 51 โดยการศึกษาติดอันดับรั้งทายเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับดานอื่นๆ
ของไทย โดยดัชนีดานการศึกษาของไทยที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน
ไดแก ดานทักษะทางภาษา
การพัฒนาทักษะ(การอานออกเขียนได)ของประชากร คุณภาพการศึกษาทั้งพื้นฐานและอุดมศึกษา
อัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษา จากรายงานผลสรุปไดวาปญหาดานทักษะทางภาษาและการพัฒนา
ทักษะ(การอานออกเขียนได) เปนปญหาเรงดวนที่ไดตองไดรับการแกไขเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ รายงานสรุป ผลการดําเนินงาน ตามจุดเนน
การพัฒนาผูเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ปการศึกษา
2553-2556 กลุมหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู( 2557: 4) พบวา ระดับความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะการอานออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีแนวโนมลดลงตั้งแตปการศึกษา 2554 จนถึงปการศึกษา 2556 คิดเปนรอยละ 89.52 88.81
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และ 86.61 ตามลําดับสอดคลองกับ การรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานีเขต 2 ในระบบฐานขอมูลจุดเนนสถานศึกษา Triple A มิติที่ 2 ดานการอานออกและ
การเขียนไดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 255 5 จนถึงปการศึกษา
2557 คิดเปนรอยละ 8 0.20/80.27 80.62/80.42 และ 80.28/80.41 ตามลําดั บ ซึ่งพบวารอยละ
การอานออกของนักเรียนต่ํากวารอยละการอานออกของนักเรียนในระดับชาติ และผลของการ
ประเมินการอานออก เขียนไดตามนโยบายจุดเนนของโรงเรียนในกลุมบานไรที่ 5 ดานการอานออก
และการเขียนไดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2555 จนถึงปการศึกษา
2557 คิดเปนรอยละ 72.09/71.21 73.57/79.62 และ 79.62/78.41 ตามลําดั บ ซึ่งผลการประเมิน
ยังต่ํากวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ปญหาดังที่กลาวขางตนสอดคลองกับ
ผลการประเมิน การอานออก เขียนไดตามนโยบายจุดเนนของโรงเรียนวัดทัพหมันโดยนักเรียน
ชั้น ประถม ศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 - 2557 (เอกสารระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียน
วัดทัพหมัน, 2557) ผานเกณฑการอานและการเขียนในระดับดีเยี่ยม รอยละ
51.84/32.70
50.98/31.37 ซึ่งในปการศึกษา 2557 ผลการประเมินการอานออก เขียนไดตามนโยบายจุดเนนของ
โรงเรียนวัดทัพหมัน พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผานเกณฑการอานและการเขียนในระดับ
ดีเยี่ยม 43.40 และ 28.30 ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2555
จากปญหาที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นจึ งสรุปไดวานักเรียนควรตองไดรับการพัฒนา ทักษะทางภาษา
ในดานการอาน และการเขียน อยางเรงดวนเพื่อปฏิรูปและยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยรวมทั้ง
สนองนโยบาย “ป 2558 เปนปปลอดนักเรียนอานไมออก เขียนไมได” จากการสัมภาษณครูผูสอน
วิชาภาษาไทยในโรงเรียนวัดทัพหมันเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุที่ทําใหการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ไมประสบความสําเร็จ พบวาสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการจัดการเรียนการ สอนที่ไมสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการเรียนและไมไดลงมือฝกทักษะภาษาไทย ขาดการตรวจสอบ ทบทวน ความรูความ
เขาใจ ซึ่งหากครูมีความรู ความเขาใจเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย ที่นาสนใจ และนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและจุดประสงครวมถึงเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู
แลกเปลี่ยนกัน จะเปนแนวทางที่ทําใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้นได
ซึ่งสอดคลองกับที่
นิตยา ประพฤติกิจ (2536) ไดกลาวไววา เด็กจะพัฒนาภาษาไดจะตองมีวุฒิภาวะ ตองอาศัยกิจกรรม
ที่มีความหมายตอตัวเด็กเอง ตองอาศัยสิ่งตางๆ กระตุนใหเด็กใชความคิดและมีโอกาสแกปญหาดวย
ตนเอง นอกจากนี้การสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กยังตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
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คือ พื้นฐานที่ดีทางดานเศรษฐกิจและสังคม ประสบการณที่สรางเสริมการฝกฝนประสาทสัมผัส
การยอมรับฟงเด็ก การปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ การมีผูใหญเปนแบบอยางที่ดี การตั้งใจฟงเด็ก การไมมี
อคติตอการใชภาษาของเด็ก การที่เด็กไดมีโอกาสไดพูดคุยและสนุกสนาน
งานวิจัยที่ศึกษา สะทอนผลการจัดการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาและสงเสริมผูเรียนให
มีความสามารถในดานภาษาทั้งการอานและการเขียน โดย
ยุวดี โสภาพร(2555: บทคัดยอ)
ไดศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสมดุลภาษาเสริมดวยแผนผังความคิดที่มีตอ
ความสามารถในการเขียนสะกดคําและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสมดุลภาษาเสริมดวย
แผนผังความคิดมีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน ชุติมา ฐิติกรนวัต
(2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยความสามารถดานการอานบทเรียนเลมเล็กเสริมการอานวิชาสังคม
ศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โดยใชแนวการสอนแบบ
สมดุลภาษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษา มีความสามารถดานการอาน
บทเรียนเลมเล็กเสริมการอานวิชาสังคมศึกษา หลังที่ไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษาแตกตาง
จากกอนไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ
ศรัญญา ทารัตน (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสมดุลภาษาและวิธีการสอน
แบบย้ําตัวอักษรเพื่อเพิ่มความตระหนักรูหนวยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
พบวาวิธีการสอนแบบสมดุลภาษาสามารถเพิ่มความตระหนักรูหนวยเสียงภาษาอังกฤษไดสูงกวา
วิธีการสอนแบบย้ําตัวอักษรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ ในการพิจารณาการมีสวนรวมของนักเรียนในการเรียนความตระหนักรูหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบสมดุลภาษามีสวนรวมในชั้นเรียน
มากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบย้ําตัวอักษร
นอกจากนั้นแลวยังพบงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการสอนแนวสมดุลภาษา
ซึ่งชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถของผูเรียน โดย
วรินทร โพนนอย (2555: บทคัดยอ)
ไดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบสมดุลภาษา สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
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แบบ GRACE Model พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หลังการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ขนาดอิทธิพลสูงสุดมีคาเทากับ .583 และพบวาผูเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาไทยภายหลัง
การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ
กันตวรรณ มีสมสาร (2554: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนว
สมดุลภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษา
ปที่1โดยผลของการใชรูปแบบฯ พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุมทดลองสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทางภาษาของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจัยที่ศึกษา พบวา การสอนแนวสมดุลภาษานั้น ชวยพัฒนาและสงเสริม
นักเรียนในดานทักษะและความสามารถทางภาษา การสื่อสาร เชน การอาน การเขียนสะกดคํา
ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได อีกทั้งประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่หลากหลายและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเต็มที่เมื่อนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและจุดประสงค เพื่อใหนักเรียน มีทักษะ
ทางภาษาเพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา พร อมทั้งศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนดังกลาว ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารโดยใชการจัดการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 76) กลาววา การจัดประสบการณทาง
ภาษาแบบสมดุลเปนการจัดประสบการณในลักษณะ “องครวม-สวนยอย-องครวม”
(Whole – Part – Whole) กลาวคือ ใหเด็กไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายการใชจริง แลวสอนทักษะ
ยอยที่จําเปนสําหรับการใชภาษาในครั้งนั้น เพื่อใหเด็กสามารถนําทักษะที่เรียนรูไปประยุกตใช
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อยางไรก็ตามแนวทางนี้ไมสนับสนุนการสอนทักษะยอยทางภาษาในลักษณะที่ฝกหัดโดยเฉพาะอยาง
ไมมีความหมายกับเด็ก และไมสนับสนุนการใชแบบฝกหัดเพื่อฝกทักษะยอยทางภาษาดวย
อารี สัณหฉวี ( 2551 : 122) กลาววา แนวการสอนภาษาแนวสมดุลภาษาพัฒนามาจาก
วิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองครวม( Whole Language หรือ Natural Language
Approach) มีวิธีการสอนภาษาโดยสอนอานและเขียนจากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ
ไมไดเนนในเรื่องการสอนแบบแจกลูก สะกดตัว( Phonics) อยางชัดเจนแตเปนแนวการสอนที่นึกถึง
สมดุลของการสอนตามธรรมชาติของเด็กจากการสอนเปนคําๆกอนแลวคอยสอดแทรกเรื่อง Phonics
ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของบริบทของเรื่องที่เรียนอยูแลว
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาโดยใชแนวการสอนสมดุลภาษา
ประกอบดวยวิธี/กิจกรรม (อารี สัณหฉวี, 2550: 19-31) ดังตอไปนี้
1. อานหนังสือใหฟง (read aloud) และเลานิทานใหฟง (storytelling)
2. อานในใจใหเปนนิสัย (sustained silent reading)
3. อานรวมกันทั้งชั้น (shared reading)
4. ฝกอานกลุมยอย (guided reading)
5. อานเองตามลําพัง (independent reading)
6. อานหนังสือที่บาน (home reading)
7. เขียนรวมกัน (shared writing)
8. เขียนกลุมยอย (guided writing)
9. เขียนเองตามลําพัง (independent writing)
นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนนั้นยังมีผลการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการสอนแนวสมดุลภาษา ดังนี้
กันตวรรณ มีสมสาร ( 2554) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1. ขั้นการสาธิต
มุงปูพื้นฐานประสบการณเกี่ยวกับหนังสือและนําเสนอสื่อทางภาษาที่หลากหลายในบริบทจริง
โดยทํากิจกรรมกลุมใหญ 2. ขั้นการใหความรู มุงนําเสนอหรือสอดแทรกความรูใหมและนําเสนอ
ตัวอยางหรือขอมูลจากหนังสือเรียนและ/หรือแบบฝกอานประกอบ โดยทํากิจกรรมกลุมใหญ 3. ขั้น
การนําการฝก มุงใหเด็กไดลงมือปฏิบัติหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เปนกิจกรรมตามที่กําหนดและ
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลือกอิสระภายใตขอบเขตที่กําหนดเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนรู 4. ขั้นการจัด
กิจกรรมการใช มุงใหเด็กนําความรูที่เรียนมากอนมาประยุกตใชในสถานการณที่กําหนด
โดยทํากิจกรรมกลุมยอย

9
ชุติมา ฐิติกรนวัต ( 2555) ไดพัฒนาการสอนตามแนวการสอนอานแบบสมดุลภาษาโดยใช
บทเรียนเลมเล็กเสริมการอานวิชาสังคมศึกษา ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรูดังนี้
1.อานหนังสือใหฟง 2. อานในใจใหเปนนิสัย 3. อานรวมกันทั้งชั้น 4. ฝกอานกลุมยอย
5. อานเองตามลําพัง 6. อานหนังสือที่บาน
วรินทร โพนนอย ( 2555) ไดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบสมดุลภาษา
แบบ GRACE Model มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นสรางความสนใจ สราง กระตุน เราความสนใจ
ของผูเรียน 2. ขั้นพัฒนาการอาน ประกอบดวย การอานใหฟง การอานรวมกันทั้งชั้น การสะทอน
ความรู และการฝกสะกดคําแจกลูก 3. ขั้นพัฒนาทักษะการเขียนรวมกับการอาน ประกอบดวย การ
เขียนเรื่องรวมกัน การอานและการเขียนกลุมยอย การสรุปกิจกรรม 4. ขั้นปฏิบัติการอานรวมกับการ
เขียนเปนรายบุคคล 5. ขั้นแบงปนและประเมินการอาน
ยุวดี โสภาพร ( 2555) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวสมดุลภาษาเสริมดวยแผนผัง
ความคิด ประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรม
7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นอานหนังสือใหฟง
2. ขั้นเลาเรื่องทบทวน 3. ขั้นตั้งคําถามและถาม-ตอบ 4. ขั้นทํากิจกรรมภาษา 5. ขั้นเขียนเรื่องที่อาน
6.ขั้นฝกอานใหเปนนิสัย 7.ขั้นการประเมินผล
จากกการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารโดยใชการจัดการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรูเรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสารโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษาสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มาเปนกรอบแนวคิด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สรางความสนใจ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา
1.1 จัดกลุมผูเรียนโดยคละความสามารถของผูเรียน เกง ปานกลาง ออน
1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.3 ใหความรูพื้นฐานและชี้แจงกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ตามขั้นตอน
การสอนแนวสมดุลภาษา
1.4 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสูบทเรียน เชน การอานหนังสือใหฟง เกมการศึกษา
เพลง กิจกรรมเขาจังหวะ เปนตน
2. ฝกกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา ซึ่งประกอบดวย
2.1 ผูเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และกิจกรรมอิสระภายใตขอบเขต
ที่กําหนด เพื่อทบทวน ฝกฝน ใหผูเรียนเกิดทักษะ ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
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ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหญ
การเขียนรวมกันทั้งหอง นักเรียนรวมกิจกรรมคําศัพทฝาผนัง คัดเลือกคําจากบทเรียน
จํานวน 5 คํา เขียนลงบนบัตรคําแลวนําไปติดฝาผนังเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดทบทวน ฝกฝน ใหเกิด
ทักษะในการอานและการเขียน
การอานรวมกันทั้งหอง นักเรียนอานเนื้อหาในบทเรียนรวมกันทั้งหองเรียนพรอมกันทุกคน
เพื่อฝกการอานออกเสียง
ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอย
การอาน-เขียนกลุมยอย แบงนักเรียนแตละกลุมใหคละความสามารถ เกง-ปานกลาง-ออน
โดยใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน การรวมกันอานออกเสียงบทเรียนพรอมกันเปน
กลุมยอยๆ การรวมกันเขียน/ออกแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน การรวมกันนําเสนอ
ผลงานของกลุมตนเอง
ฝกปฏิบัติกิจกรรมอิสระภายใตขอบเขตที่กําหนด
การอานในใจ ในขั้นกิจกรรมนี้ครูจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกหนังสือนิทานจาก
มุมนักอานในหองเรียนที่นักเรียนชอบคนละ 1 เลมเพื่ออานในใจในหองเรียน
การอาน-เขียนดวยตนเอง นักเรียนทําแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา
ดวยตนเอง
การอานนอกเวลา เลือกหนังสือนิทานที่ประทับใจอานใหคุณครูฟงนอกเวลาเรียน โดยให
นักเรียนเขียนบันทึก/วาดเหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตามที่นักเรียนเขาใจดวยตนเองใหสอดคลองกับ
เรื่องราวที่นักเรียนอาน
3. สรุปความรู นําเสนอผลงานและ

ประเมินผล ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินผลโดยใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานการเขียนและการอาน กิจกรรม
รายบุคคล/กิจกรรมกลุม โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ตามแผนภาพที่ 1
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การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และ
ทักษะการสื่อสารโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
1. สรางความสนใจ
2. ฝกกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสมดุล
ภาษาทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระตามความสนใจ
3. สรุปความรู นําเสนอผลงานและ
ประเมินผล

ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา
ทักษะการสื่อสาร
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

1

2. เพื่อ ศึกษาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอน โดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ การจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
คําถามการวิจัย
1. ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

1 หลังการจัดการเรียน

การสอนแนวสมดุลภาษาสูงกวากอนการจัดการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษาหรือไม
2. ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษาพัฒนาสูงขึ้นหรือไม
3. ความ คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มี ตอ การจัดการเรียนการสอนโดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา อยูในระดับใด
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

1 หลังการจัดการเรียนการสอน

แนวสมดุลภาษาสูงกวากอนการจัดการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา
2. ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษามีพัฒนาการสูงขึ้น
3. ความ คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

1 ที่มี ตอ การจัดการเรียนการสอนโดยใช

การสอนแนวสมดุลภาษา อยูในระดับดี
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้น

ประถม ศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

ในกลุมโรงเรียนบานไรที่ 5 สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดทัพหมัน โรงเรียนวัดทัพคลาย
โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบานใหมหนองแก
โรงเรียนบานหวยบง โรงเรียนบานวังตอ โรงเรียนบานพุตอ
โรงเรียนบานปาอูสามัคคี โรงเรียนบานหนาฝายบึงตาโพ มี 11 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน( Stratified Random Sampling) ขั้นที่ 1
คือ สุมโรงเรียนในกลุมบานไรที่ 5 รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ในปการศึกษา 2558 ขั้นที่ 2 สุมหองเรียน
จํานวน 11 หองเรียน ไดนักเรียนชั้น ประถม ศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน วัดทัพหมัน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 คน เปนกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก การสอนแนวสมดุลภาษา
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
2.2.1 ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา
2.2.2 ทักษะการสื่อสาร
2.2.2.1 ดานการอาน
2.2.2.2 ดานการเขียน
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2.2.3 ความ คิดเห็นของนักเรียน ตอ การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาสาระภาษาไทยชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 1
รหัสวิชา ท 11101 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูวิจัยได
ศึกษาและวิเคราะหตามสาระมาตรฐานการเรียนรูดานการอานและการเขียน ไดตรงตามความ
คาดหวังของสาระที่ 1 การอาน มาตรฐานที่ 1.1 ใชกระบวนการอาน สรางความรูและความคิด เพื่อ
นําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานที่
2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 4 หลักการใชภาษา มาตรฐานที่
4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไวเปนสมบัติ
ของชาติ ตัวชี้วัด ขอที่ 1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย ขอที่ 2 เขียนสะกดคํา
และบอกความหมายของคํา และขอที่
3 เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ โดยผูวิจัยเลือก
หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง ยุบสูคํา อักษรนํา จําขึ้นใจ มาใชในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชในการทดลองตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ระหวางวันที่
1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การสอนแนวสมดุลภาษา (Balanced Literacy Approach) หมายถึง วิธีการสอนที่ครูผูสอน
มุงเนนใหผูเรียนไดอานและเขียนจากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ เนนใหผูเรียนไดใชภาษา
อยางมีจุดมุงหมายแลวจึงสอนทักษะยอยหรือการสะกดคําสอดแทรกในเรื่องที่เรียนรู โดยมีขั้นตอน
การจัดการจัดการเรียนการสอน
3 ขั้นตอน คือ 1) สรางความสนใจใหความรูเบื้องตน
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2) ฝกกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษาทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และกิจกรรมอิสระ
ตามความสนใจ 3) สรุปความรู นําเสนอผลงานและประเมินผล
2. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง
อักษรนํา เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 10 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในดานการอานและการเขียน
ประกอบดวย
3.1 ดานการอาน หมายถึง นักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความ
สั้นๆ พรอมทั้งบอกความหมายของคําและขอความที่อาน วัดไดจากการทําแบบประเมินทักษะเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนรูในแตละครั้ง
3.2 ดานการเขียน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
วัดไดจากการทําแบบประเมินทักษะเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในแตละครั้ง
4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอ

การจัด

การเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เชิงปริมาณ เกี่ยวกั บสื่อการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล และเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนในชั้น ประถม ศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดทัพหมัน อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 35 คน
0

ประโยชนที่ไดรับ
1. นักเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการอานและการเขียนไปใชประโยชนในการศึกษา
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
2. ครูผูสอนไดแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารโดยใชการสอนแนว
สมดุลภาษา
0

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยมีขอบเขตของเนื้อหา ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และ หลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของโรงเรียน
วัดทัพหมัน ประกอบดวย
1.1 วิสัยทัศน
1.2 หลักการ
1.3 จุดหมาย
1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
1.5 คุณภาพของผูเรียน
1.6 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดทัพหมัน
1.7 โครงสรางหลักสูตรเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.8 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.9 โครงสรางหนวยการเรียนรู
2. แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทักษะการสื่อสาร ไดแก
2.1.1 ความหมายของทักษะการสื่อสาร
2.1.2 ความสําคัญของภาษา
2.1.3 องคประกอบของการสื่อสาร
2.2 การอาน ไดแก
2.2.1 ความหมายของการอาน
2.2.2 ความสําคัญของการอาน
2.2.3 ลักษณะของการอานที่ดี
2.2.4 ขั้นตอนการอาน
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2.2.5 องคประกอบของการอาน
2.2.6 จุดมุงหมายของการอาน
2.2.7 การอานสะกดคํา
2.3 การเขียน ไดแก
2.3.1 ความหมายของการเขียน
2.3.2 ความสําคัญของการเขียน
2.3.3 จุดมุงหมายของการเขียน
2.3.4 องคประกอบของการเขียน
2.3.5 การเขียนสะกดคํา
2.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. การสอนแนวสมดุลภาษา ประกอบดวย
3.1 ความหมายและความสําคัญของการสอนแนวสมดุลภาษา
3.2 ขั้นตอนของการสอนแนวสมดุลภาษา
3.3 การนําการสอนแนวสมดุลภาษามาใชในการเรียนการสอนภาษาไทย
3.4 บทบาทของครู
3.5 บทบาทของผูเรียน
3.6 การประเมินผล
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
และหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนวัดทัพหมัน
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ
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หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและ
การจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยง
ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการ
รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม
บริบทและจุดเนนของตนเอง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา
ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
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สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น

1. อานออกเสียง คํา คําคลองจอง การอานออกเสียง ประกอบดวย
และขอความสั้นๆ
2. บอกความหมายของคําและ

- บทรอยแกวที่เปนบทบรรยาย
- บทรอยกรอง เชน กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย

ขอความที่อาน

ยานี 11 กาพยฉบัง 16 กาพยสุรางคนางค 28 และ
โคลงสี่สุภาพ

3. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
4. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องเลาจากประสบการณ/เรื่องสั้น

5. คาดคะเนเหตุการณจาก เรื่องที่ - บทสนทนา
อาน
- นิทานชาดก
- วรรณคดีในบทเรียน
- งานเขียนเชิงสรางสรรค
- บทความ
6. อานหนังสือตามความสนใจ • อานหนังสือตามความสนใจ
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่
อาน
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7.

บอกความหมายของ

• การอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญที่
มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน
8. มีมารยาทในการอาน

• มารยาทในการอาน

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด • การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
2. เขียนสื่อสาร
ประโยคงายๆ

ดว ยคํา และ

• การเขียนสื่อสาร
- คําที่ใชในชีวิตประจําวัน
- คําพื้นฐานในบทเรียน
- คําคลองจอง
- ประโยคงายๆ

3. มีมารยาทในการเขียน

• มารยาทในการเขียน
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
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สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3 .1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น

ป.1

1. ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และ
ปฏิบัติตาม

• การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งงายๆ

2. ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟง

• การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น

และดูทั้งที่เปนความรูและความ
บันเทิง

ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน

3. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- เรื่องเลาลําหวยกระเสียว
- นิทาน
- การตูน
- เรื่องขบขัน

4. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค

• การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวขอบคุณ
- การกลาวคําขอโทษ

5. มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด

• มารยาทในการฟง การดู และการพูด
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สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น

1. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต และเลขไทย

• เสียงในภาษาไทย

2. เขียนสะกดคําและบอก
ความหมายของคํา

• การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
• มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา
• การผันคํา
• ความหมายของคํา

3. เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ

• การแตงประโยค

4. ตอคําคลองจองงายๆ

• คําคลองจอง
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น

ป. 1 1. บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือ • วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
การฟงวรรณกรรมรอยแกวและ
เชน
รอยกรองสําหรับเด็ก
- นิทาน
- นิทานในหมูบานทัพหมัน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคําทาย
- ปริศนาคําทายในตําบลทัพหลวง
- บทรองเลน
- บทรองเลนในตําบลทัพหลวง
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
2. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด • บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
และบทรอยกรองตามความสนใจ
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
คุณภาพผูเรียน
จบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง เขาใจ
ความหมายของคําและขอความที่อาน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุป
ความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อานได เขาใจความหมายของ
ขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสืออยางสม่ําเสมอ และมีมารยาทในการอาน
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มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียนจดหมายลาครู
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
เลารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู พูดสื่อสารเลาประสบการณและพูดแนะนํา หรือพูดเชิญชวนใหผูอื่น
ปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา ความแตกตางของคําและพยางค หนาที่ของคํา
ในประโยค มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคํา แตงประโยคงายๆ
แตงคําคลองจอง แตงคําขวัญ และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
เขาใจและสามารถ สรุป ขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเนื้อเพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปน
วัฒนธรรมของทองถิ่น รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตามความสนใจได
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โครงสรางเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนวัดทัพหมันพุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
จํานวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ยตอป
เวลา
เรียน

กลุมสาระการเรียนรู /
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กลุมสาระการเรียนรู /
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชั้น ป.1

เวลา
เรียน
ชั้น ป.1

กลุมสาระการเรียนรู/ รายวิชา

840

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

120

ภาษาไทย

200

แนะแนว

40

คณิตศาสตร

200

ลูกเสือ

40

วิทยาศาสตร

80

ชมรม

40

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

80

 รายวิชา/รายกิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน

120

ประวัติศาสตร

40

หนาที่พลเมือง

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

คอมพิวเตอร

40

ศิลปะ

80

ภาษาจีน

40

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

 กิจกรรมเสริมความเปนมนุษย

120

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

40

คอมพิวเตอร

40

ภาษาอังกฤษ

40

เสริมการอานและการเขียน

40

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

รวมเวลาเรียนตามโครงสราง

1,040

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,200
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท 11101 รายวิชา ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
200 ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................
ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการอานออกเสียงคําพื้นฐานไมนอยกวา
600 คํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ รวมทั้งความหมายของคําและขอความที่อาน ตอบคําถาม
เลาเรื่องยอ และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอ และ
นําเสนอเรื่องที่อาน บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณสําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และ
ปฏิบัติตาม ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารตามวัตถุประสงค บอกและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา เรียบเรียงคํา
เปนประโยคงายๆ ฝกตอคําคลองจองงายๆ บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกว
และรอยกรองสําหรับเด็ก ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ ปลูกฝงนิสัย
รักการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด และปลูกฝงมารยาทที่ดีในการอาน การเขียน การฟง การดู
การพูด และมีความรูความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานตัวชี้วัด รายวิชาพื้นฐาน
ท 1.1 ป.1/1,2,3,4,5,6,7,8
ท 2.1 ป.1/1,2,3
ท 3.1 ป.1/1,2,3,4,5
ท 4.1 ป.1/1,2,3,4
ท 5.1 ป. 1/1,2
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
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โครงสรางหนวยการเรียนรู
รายวิชา ท 11101 ภาษาไทย 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลา 200 ชั่วโมง
จํานวน (ชั่วโมง)
หนวยที่ 1 เรื่อง เรียนรูอักษร
หนวยที่ 2 เรื่อง สุนทรสระเดี่ยว
หนวยที่ 3 เรื่อง กลมเกลียวสระประสม
หนวยที่ 4 เรื่อง ชื่นชมวรรณยุกตแม ก กา
หนวยที่ 5 เรื่อง พัฒนาตัวสะกดเสียงยาว
หนวยที่ 6 เรื่อง เรื่องราวตัวสะกดเสียงสั้น
หนวยที่ 7 เรื่อง สระนั้นลดเปลี่ยนรูป

15
30
30
20
25
20
10

หนวยที่ 8 เรื่อง ยุบสูคํา อักษรนําจําขึ้นใจ
30
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 , ป.1/6 , ป.1/8
ท 2.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3
ท 3.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 ,ป.1/5
ท 4.1 ป.1/1 , ป.1/2
สาระสําคัญ
อานออกเสียงคําที่มีอักษรนํา ทั้ง ห และ อ คําที่ไมประวิสรรชนีย คํา ร หัน พรอม
ผันวรรณยุกต และบอกความหมายของคําหรือขอความที่อาน ตอบคําถาม เลาเรื่องยอ คาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อาน อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟงคําแนะนํา คําสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตามตอบคําถามและเลาเรื่อง พูด
แสดงความคิดเห็นและความรูสึกที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง พูดสื่อสารไดตาม
วัตถุประสงค บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย เขียนสะกดคําและบอก
ความหมายของคํา มีมารยาท ในการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
หนวยที่ 9 เรื่อง เรียนรูอักษร
หนวยที่ 10 เรื่อง เรียนรูอักษร
รวม

15
15
200 ชั่วโมง
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แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทักษะการสื่อสาร
ความหมายของทักษะการสื่อสาร
กระบวนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของมนุษย ทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการ
เขียนลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2552) ไดกลาวถึง
ความหมายไวดังนี้ ทักษะ คํานาม แปลวา ความชํานาญ การสื่อสาร คํานาม แปลวา วิธีการนําถอยคํา
ขอความ หรือหนังสือ เปนตน จากบุคคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
หรืออีกสถานที่หนึ่ง
ดังนั้น ทักษะการสื่อสาร จึงหมายความถึง ความชํานาญในการสื่อความผานถอยคํา ขอความ
หนังสือ จากบุคคลหนึ่งสูบุคคลหนึ่ง หรือ สถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้
อรประพิณ กิตติเวช, สุรียรัตน บํารุงสุข และวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข ( 2549: 2-3) ไดกลาวถึง
ความหมายของทักษะการสื่อสาร ไววา หมายถึง การเรียนรูและฝกฝนทั้งการใชภาษาอันเปน
หัวใจสําคัญในการสื่อสารของมนุษย การมีความรูในการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสื่อสาร รวมถึงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงจะนําไปสูสัมฤทธิผล
ในการสื่อสารไดในที่สุด
ความหมายของทักษะการสื่อสาร จึงหมายความถึง ความชํานาญในการใชภาษา
ในการสื่อสารการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
เพื่อใหบรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ความสําคัญของภาษา
มนุษยใชภาษาในการติดตอสื่อสาร เพื่อถายทอดขอมูลความรู ความคิด ประสบการณ
ความตองการหากไมสามารถสื่อสารไดดีอาจกอใหเกิดอุปสรรคในการดํารงชีวิตได บันลือ พฤกษตะวัน
(2543: 3-4) จึงไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไวดังนี้
1. ภาษาเปนสื่อสําคัญในการดํารงชีวิตที่ตองติดตอสรางความสัมพันธทางสังคม
ที่ตนดํารงอยู
2. ภาษาเปนกิจกรรมสําคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3. ภาษาเปนสื่อสําคัญที่ชวยใหมนุษยเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู ความคิด เรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อ ซึ่งจะตองทวีความสําคัญมากขึ้นดวยตนเองเมื่อตองเรียนรูจากสื่อสําเร็จและ
สื่อทางไกลทั้งปวง
4. ภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แตละเผาชน ชนชาติ แสดงออกใหเห็นไดเมื่อชนชาติ
นั้นๆ ใชภาษา
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5. ภาษาเปนเอกลักษณประจําชาติ โดยเปนเครื่องมือในการสรางเอกภาพในชาติ หากชาติ
หรือประเทศใดมีภาษาใชหลายภาษายอมเกิดปญหาในความรูสึกของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชาติ ไทยเรานับวาโชคดีที่มีภาษาที่ใชในราชการภาษาเดียว เปนเครื่องสรางความมั่นคง
ในชาติไดดีสวนหนึ่ง
6. จากความตองการในการใชภาษาติดตอสื่อสารนี้เอง จึงทําใหมนุษยเราไดประดิษฐ
เครื่องมือตางๆ ที่ใชติดตอสื่อสารใหกวางไกลและรวดเร็ว เชน วิทยุ โทรศัพท โทรทัศน โทรพิมพ และ
ดาวเทียม ตลอดจนการสรางเสนทางคมนาคมและยวดยานตางๆ ภาษาจึงเปนเครื่องสรางความมั่นคง
ในชาติไดดีสวนหนึ่ง
7. ภาษาเปนแหลงประกอบอาชีพของผูที่มีทักษะการใชภาษาโดยตรง ไดแก
นักประชาสัมพันธ นักโฆษณา โฆษก ครู ผูนําทางการเมืองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง ไดแก ผูประดิษฐ
เครื่องมือ ชางซอมแซมเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร เปนตน
8. ภาษาเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เกือบทุกวงการอาชีพตองใชภาษาในการติดตอ
สั่งการ ทําความเขาใจ ระหวางผูรวมงานในองคการทั้งหลาย
9. ภาษาเปนสิ่งที่ใชแสดงออกเพื่อระบายอารมณจากการไดสนทนา พูดคุย รวมทั้งเปนสิ่งที่
ชวยสรางความบันเทิงเริงรมย เชน การขับรองประกอบเสียงดนตรีเปนการแสดงออกเพื่อผอนคลาย
ความเครียด
10. การใชภาษาของมนุษยเปนเครื่องบงบอกถึงบุคลิกของผูพูด เขาทํานองวา
สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล และยิ่งไปกวานั้น ภาษายังเปนเครื่องบงบอกถึงพื้นฐานการศึกษา
ของผูพูด
11. ภาษาเปนเครื่องมืออยางสําคัญที่จะใชโนมนาวใหคน กลุมบุคคล มีความเชื่อหรือศรัทธา
หรือตอตานระบบการปกครองและบุคคล
12. ภาษาไทยเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนไทยทุกคนในชาติ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ
ที่จะตองใชภาษาไทยไดถูกตอง เขาเหลานั้นจะตองใชภาษาไทยไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ผูเกี่ยวของในการ
พัฒนาการศึกษาตองใหความเอาใจใสอยางจริงจัง
13. เนื่องจากภาษาเปนสิ่งกําหนดนิยม พอแม ผูปกครอง ตองเอาใจใสฝกฝนการใชภาษา
ใหแกลูกหลานของตนควบคูกับคุณธรรม นอกเหนือจากนี้ครูจะตองใชภาษาในการสื่อสารความรู
(communicate knowledge) ตรวจสอบผลการเรียน และกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนคิดและ
การปฏิบัติ (training knowledge)
ภาษาเปนสิ่งที่สื่อใหเขาใจความหมาย ชวยใหมนุษยไดติดตอสัมพันธกัน แลกเปลี่ยนความคิด
สรางความเขาใจระหวางบุคคล ชวยในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ชวยในการคิดและคุณภาพของสติปญญา
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ความสําคัญของภาษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ภาษามีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่มนุษยตองใชในการดําเนินชีวิตเพื่อสื่อสารทําความเขาใจ ติดตอสัมพันธ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ระหวางกันและกัน รวมถึงชวยในการเรียนรูสิ่งใหมๆและพัฒนาสติปญญาของมนุษยดวย
องคประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารตองมีองคประกอบ สวนสําคัญรวมกันหลายดาน จึงจะทําใหการสื่อสารนั้น
ประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพ
อรประพิณ กิตติเวช, สุรียรัตน บํารุงสุข และวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข (
2549: 6-11)
กลาวไววากระบวนการสื่อสารนั้นจะตองประกอบดวยสวนสําคัญ ๆ 4 สวนเปนอยางนอยคือ ผูสงสาร
(Sender) สาร (Massage) ชองสาร (Channel) และผูรับสาร (Receiver) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ผูสงสาร
ผูสงสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความคิด มีความตั้งใจที่จะสงขอมูล ขาวสาร
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และอื่นๆ ไปยังผูรับสาร เพื่อกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง
ตอผูรับสาร ดังนั้น ผูรับสารจึงเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธตอองคประกอบอื่นๆ ทั้งในแง
ของการเปนผูเลือกขอมูลขาวสาร เลือกวิธีการ และชองทางไปสูผูรับสาร
สาร
สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ
ที่ทําใหผูสงสารและผูรับสารรับรูรวมกันได สารจะเปนตัวเรา ใหผูรับสารรับรูความหมายและ
มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ชองสาร
ชองสาร หมายถึง พาหนะที่นําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร อาจรวมถึงประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ของมนุษยไดแก การมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส
ผูรับสาร
ผูรับสาร หมายถึง ผูรับ (
Receiver) ผูถอดรหัส ( Decoder) ผูฟง (Listener) และผูฟงผูชม
ทางสื่อมวลชน (Mass Audience)
สรุปไดวา องคประกอบของการสื่อสารตองประกอบดวย ผูสงสาร ผูรับสาร สาร และชองสาร
จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นสมบูรณ
การอาน
การอานเปนกระบวนการหนึ่งของภาษา ซึ่งประกอบดวย การฟง การพูด การอานและ
การเขียน การอานจะเกิดขึ้นไดยอมตองมีการฟง การดู และการพูด ดวยเหตุนี้ การอานจึงมีลักษณะ
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ที่มีขอบขายกวางขวางครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน ไดแก การใชผัสสะตางๆ การรับรู การเรียนรู
พัฒนาการ ความสนใจ การตอบสนอง การตัดสิน การสังเคราะห การแกปญหา การจัดลําดับ
การอนุมาน ความตั้งใจ การเชื่อมโยง การอุปมาน นามธรรม การสรุป การเปรียบเทียบขอมูล
การประเมินคาอยางพินิจพิเคราะห การใชสมาธิ การเลือก จินตนาการ การรําลึก และการประยุกต
(ประเทิน มหาขันธ, 2530) การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนมากในการดํารงชีวิตของ
คนในยุคปจจุบันยิ่งกวาทุกสมัยที่ผานมา เพราะขณะนี้วิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ ไดเปลี่ยนแปลง
เจริญกาวหนามากและเปนไปอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารก็ยิ่งเพิ่มความสําคัญในธุรกิจการงานมาก
ขึ้น จนสภาพของสังคมกลายเปนสังคมขาวสาร ( Information society) ไปแลว เนื้อหาสาระทาง
วิชาการเปนอันมาก รวมทั้งขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอาน จึงจะสามารถเขาใจ
และสื่อความหมายกันไดถูกตอง แมจะมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสาร แตก็ไมสามารถ
ทดแทนการอานได วรรณี โสมประยูร (2553: 127)
ความหมายของการอาน
การอานเปนปจจัยพื้นฐานและกระบวนการที่จะนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิตความหมาย ความเขาใจ แลวแปลความหมายในสิ่งที่รับรูมานั้นเปนความคิด ซึ่งตองอาศัย
ประสบการณเดิมและจินตนาการของผูอานเอง มาชวยพิจารณาความหมายของสิ่งที่อานนั้นจนเกิด
ความเขาใจในที่สุด การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูอานกับผูเขียนโดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง
มอริสและสจวรต ( Morris and Stewart : 1984, อางถึงใน โกสุม สุฉันทบุตร 2549 : 25)
กลาววา การอานเปนกระบวนการที่ผูอานรับรูขอมูลขาวสาร ซึ่งผูเขียนเปนผูสงขาว ผูอานจึงเปนผูรับ
ขอมูลและแปลขอมูลเหลานั้นตามความรูและประสบการณเดิมของตน อันจะกอใหเกิดการนําไปสู
เปาหมายหลักของการอานที่วา ผูอานตองคิดเปน และเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน
สวนแอนเดอรสัน (Anderson 1972: 372) ไดใหความหมายของการอานวา เปนกระบวนการคนหา
ความหมายในหลายระดับ ตั้งแตระดับตัวอักษรโครงสรางของภาษาไปจนถึงระดับความหมายการอาน
เพื่อความเขาใจ เกิดจากการปฏิกิริยาที่สัมพันธกันระหวางเนื้อหาโครงสรางของเรื่องและความรูเดิม
ของผูอาน ซึ่งจะชวยสรางสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อานได สามารถเดาเหตุการณและอางอิงขอมูล
จากการอานได วิลเลี่ยม ( Williams 1993: 12) ไดสรุปความหมายของการอานวาเปนกระบวนการ
ที่ผูอานไดเห็นและมีความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน แตไมไดหมายความวาผูอานตองเขาใจทุกสิ่ง
ทุกอยางที่อาน ทั้งไมจําเปนตองอานรายละเอียดปลีกยอยของเนื้อหา และไมใชเพียงเปนผูรับสาร
จากตัวอักษรคําหรือประโยชนตางๆ เทานั้น แตเปนกระบวนการที่ผูอานจะตองใชความรู
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ความสามารถและประสบการณเดิม เพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องซึ่งในการอานเพื่อความเขาใจนั้นนอกจาก
กลาวมาแลว ผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบการเขียน มีความสามารถในดานภาษา การตีความ
จากคําประโยค และมีลีลาในการอาน
ศิริพร ลิมตระการ (2531: 5) ไดใหความหมายวา “การอาน คือ กระบวนการแหงความคิดใน
การรับสารเขา ในขณะที่อานสมองของผูอานจะคิดตาม หรือตีความขอความที่อานไปดวย”นอกจากนี้
สุรีรัตน บํารุงสุข ( 2549: 39) ยังไดกลาวไววา การอาน หมายถึง การรับสารโดยผานทางสื่อที่เปน
ตัวอักษรซึ่งตองอาศัยความคิดเปนหลัก ตองฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญ ผูอานที่มี
ประสิทธิภาพตองเปนผูที่มีความสามารถในการตีความไดเปนอยางดี
จากความหมายของการอานที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การอาน คือ กระบวนการทาง
สติปญญาที่ผูอานรับรูผานตัวอักษรและสัญลักษณทางภาษา เพื่อทําความเขาใจ แปลความหมาย และ
ตีความ โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณเดิมของตน นําความคิด ความเขาใจที่เกิดขึ้น
ไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
ความสําคัญของการอาน
สังคมปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร การอานชวยสรางเสริมประสบการณความรู ความบันเทิง
ที่เปนประโยชนกับผูอาน ทั้งดานการศึกษา การงาน การดํารงชีวิตและการอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุข
บรรเทา กิตติศักดิ์ (2549) กลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะทางการ
สื่อสารที่มุงสื่อสารโดยการแปลความหมายจากสัญลักษณซึ่งผูสงสารไดกําหนดไวและถายทอดออกมา
เปนภาษา ดังนั้นการอานจึงเปนพฤติกรรมของผูรับสารที่พยายามจะรับเอาความรู ความคิ
หรือขอดมูลขาวสาร
ที่ผูสงสารไดถายทอดออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกยุคปจจุบันซึ่งถือวาเปนยุคขอมูลขาวสาร สื่อตางๆ
ที่จัดทําขึ้นเพื่อการอานมีเปนจํานวนมาก ผูอานหรือผูรับสารจึงจําเปนตองติดตามขาวสารอยูเสมอและ
สามารถรับขอมูลขาวสารที่มีอยูรอบตัวใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการอความสํ
านมี าคัญตอมนุษย
ในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ชวยพัฒนาสติปญญาของมนุษย ทําใหเกิดความรู ความคิด ประสบการณชีวิตในดานตางๆ
ที่ถายทอดผานสื่อการอาน ทําใหเปนคนฉลาดเฉลียวและทันตอเหตุการณ
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2) ชวยใหแนวทางการดําเนินชีวิตแกมนุษยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เพราะคนเราหาก
ไมรับเอาความรู ความคิดจากบุคคลอื่นหรือแหลงเรียนรูรอบตัวแลวก็คงจะอยูเพียงในโลกสวนตัว
แคบๆ เทานั้น ดังนั้นการอานจะทําใหเปดประตูความคิดออกสูโลกภายนอกทําใหไดรับประสบการณ
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในสังคม เห็นลูทางการงานอาชีพที่จะนํามาพัฒนาตนเองได ทําใหรูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชนและนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทําใหประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิต
3) ชวยใหความรื่นรมยแกมนุษย การอานสารบางประเภท ผูอานจะไดรับความสนุกสนานรื่นเริง
ผอนคลาย ความตึงเครียด ทําใหชีวิตชางมีสีสัน การผอนคลายจากการอานจึงเปนวิธีหนึ่งที่ชวย
ลดความเครียดจากการงานในชีวิตประจําวันได
4) ใชเปนเครื่องมือในการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปใชการอานเปน
เครื่องมือในการศึกษาหาความรูเพิ่มพูนประสบการณของตน ทําใหไดความรู ความคิดอันจะเปน
พื้นฐานใหเกิดการสังเคราะหความรูขึ้นมาใหมใหเจริญงอกงามตอไปไมมีสิ้นสุด
ความสําคัญของการอานขางตน สอดคลองกับ คณาจารยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551)
ซึ่งกลาวถึงความสําคัญของภาษาไว ดังนี้
1) การอานหนังสือทําใหผูอานไดรับสาระความรูตางๆ ซึ่งจะทําใหผูอานเปนผูทันตอ
เหตุการณ ทันความคิด ความกาวหนาของโลกไดเชนเดียวกับการรับสารจากสื่อชนิดตางๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน และสื่ออีเล็กทรอนิกสอื่นๆ
2) หนังสือเปนสื่อที่ดีที่สุด ใชงายที่สุด และมีราคาถูกที่สุด ที่บุคคลทั่วไปใชเพื่อศึกษา
หาความรูและความเพลิดเพลิน
3) การอานหนังสือเปนการฝกใหสมองไดคิด และเกิดสมาธิดวย ฉะนั้น หากมีการฝก
อยางตอเนื่อง จะทําใหทักษะดานนี้พัฒนาและเกิดผลสัมฤทธิ์สูง
4) ผูอานหนังสือสามารถสรางความคิดและจินตนาการไดเอง ในขณะที่สื่ออื่นๆอาทิ วิทยุ
โทรทัศน และสื่ออีเล็กทรอนิกสตางๆ จะจํากัดความคิดของผูอานมากกวา ฉะนั้นการอานหนังสือ
จึงทําใหผูอานมีอิสระทางความคิดไดดีกวาการใชสื่อชนิดอื่นๆ
5) การอานเปนกระบวนการสําคัญในการแสวงหาความรูของมนุษย ปจจุบัน
ความเจริญกาวหนาในดานการพิมพและเทคนิคอื่นๆ ทําใหวิทยาการตางๆ เผยแพรออกมา ในรูปของ
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สิ่งพิมพเปนสวนมาก ผูที่ใฝใจในการเรียนรูจึงตองรูจักหลักของการอาน และจะตองฝกฝนทักษะการ
อานอยูเสมอ จึงจะไดรับประโยชนจากการอานอยางเต็มที่
นอกจากนี้ สุวัฒน วิวัฒนานนท ( 2550: 32) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการอานวา
การอานมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน เปนจุดเริ่มตนของการกอใหเกิดความรู ความคิด และ
การถายทอดองคความรูใหม สิ่งประดิษฐใหม เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สรุปไดวา การอานมีความสําคัญกับมนุษยเพราะ เปนเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู
พัฒนาสติปญญา เปดมุมมอง โลกทัศนใหมๆ ที่กวางขึ้นใหกับมนุษย สรางความเพลิดเพลิน อีกทั้งยัง
ชวยใหผูอานไดฝกคิดและจินตนาการไปพรอมๆกัน
ลักษณะของการอานที่ดี
การอานที่ดี ผูอานตองแปลความตัวอักษร ขอความที่ผูเขียนตองการสื่อออกมาเปนความรู
ความคิด ใหเขาใจเรื่องราวตรงกันกับผูเขียน และนําเอาความรู ความคิด สาระตางๆ ที่ไดจากการอาน
ไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
สมเกียรติ รักษมณี(
ดังตอไปนี้

2549: 114-116) ซึ่งกลาวไววา การอานที่ดีควรคํานึงถึงคุณลักษณะ

1) รูจักนําความรูเดิมและประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม
2) รูจักเลือกสื่อที่อานใหตรงวัตถุประสงค
3) รูจ ักหาคําสําคัญที่นําไปสูประเด็นหรือสาระสําคัญของเรื่อง
4) จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
5) บอกคุณคาของเรื่องที่อานได
6) สามารถจดบันทึกเรื่องที่อานได
7) มีเจตคติที่ดีในการอาน

36
ลักษณะของการอานที่ดีขางตน สอดคลองกับ คณาจารยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( 2551)
ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของนักอานที่ดีไว ดังนี้
1) รูจักเลือกอานแตหนังสือที่ใหประโยชน ไมโนมนาว หรือชักจูงผูอานใหกระทําผิดหรือ
เขาใจผิด คือ รูจักพิจารณาวา หนังสือชนิดใดดีหรือไมดี ควรอานหรือไมควรอาน ทั้งยังตองรูดวยวา
หนังสือชนิดใดควรอานอยางไร มีกลวิธีอยางไร จึงจะไดความรูโดยเร็วและประหยัดเวลา
2) มีสมาธิในการอาน คือ ในเวลาที่อานหนังสือหรือตําราอยูนั้นผูอานจะตองมีสมาธิอยาง
มั่นคงและมีความอดทนในการอาน ซึ่งก็จะสงผลทําใหสามารถอานหนังสือไดในระยะเวลานานๆ
ไมเบื่อหนาย และไมใสใจตอสิ่งอื่นหรือเสียงรบกวนรอบๆดาน
3) มีพื้นฐานความรูและประสบการณพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ไดแก ความรูทั่วไป
ถอยคํา สํานวน โวหาร ศิลปะการแตง เปนตน
4) รูจักตั้งจุดประสงคในการอาน คือ ในขณะที่อานหนังสืออยูนั้น ตองรูวาตนมีจุดประสงค
อยางไร เชน เพื่อใหไดความรูที่เปนวิชาการ หรือ เพื่อความสนุกสนานบันเทิง
ลักษณะของการอานที่ดีขางตน สามารถสรุปไดวา ลักษณะของการอานที่ดีนั้น ผูอานจะตอง
มีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน กําหนดวัตถุประสงคในการอาน เลือกอานหนังสือที่ดี
มีประโยชน มีสมาธิและสามารถเชื่อมโยงความรูรวมทั้งบอกคุณคาจากเรื่องที่ตนอานได
ขั้นตอนการอาน
การอานหนังสือหรือการอานใดๆ นั้นโดยทั่วไปแลวจะมีขั้นตอนดังนี้ สมเกียรติ รักษมณี
(2549: 116-118)
1) กําหนดจุดมุงหมายในการอานกอนเสมอ
2) สํารวจขอมูลจากหนังสือ ศึกษาสวนประกอบของหนังสือโดยอาจจะอานเฉพาะสวน
เฉพาะตอนไดตามที่ตองการ การสํารวจและศึกษาสวนประกอบของหนังสือนอกจากจะทําใหผูอาน
เลือกหนังสือไดถูกตองตามจุดประสงคแลว ยังชวยใหอานหนังสือไดรวดเร็ว และนําไปใช
ในการอางอิงไดถูกตอง
3) อานรายละเอียด โดยใชสมาธิและสติในการอาน จะชวยใหเขาใจเรื่องและจดจําเรื่องราว
ที่อานไดเปนอยางดี
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4) จดบันทึกเรื่องจากการอานโดยใชวิธีที่หลากหลาย เพื่อเปนขอมูลในการใชประโยชนตอไป
5) นําความรูจากการอานไปใชประโยชน
องคประกอบของการอาน
การอาน คือ การรับรู การสื่อความหมายผานตัวอักษรหรือสัญลักษณ เปนกระบวนการที่ชวย
ในการพัฒนาการเรียนรูใหกับผูอานได โดย สมพร แพงพิพัฒน ( 2547) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ที่สําคัญของการอานไว 5 ประการ คือ ผูอาน สาร ความหมาย การเลือกความหมาย และการนําไปใช
สวน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 2529) กลาววา องคประกอบของการอานนั้น ตองประกอบ
ไปดวยองคประกอบทางดานรางกาย สติปญญา สิ่งแวดลอม อารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ ซึ่งเมื่อ
ไดศึกษาสรุปไดวา องคประกอบในการอานนั้น ผูอานควรมีสุขภาพรางกายที่พรอมในการอาน
มีความสามารถในการรับรู มีสมาธิ อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยรวมถึงการมีอารมณที่มั่นคง
จุดมุงหมายของการอาน
สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550: 30) กลาววา การอานมีจุดมุงหมายเพื่อรับการถายทอดเปนสื่อ
ความคิด เจตนา หรือการทําความเขาใจใหมีความรู ความบันเทิง เกิดการพักผอน พัฒนาปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การอานเปนทักษะการสื่อสารที่ตองฝกฝน การสงเสริมพัฒนาการทักษะการอาน
จึงจําเปนตองทําอยางตอเนื่องดวย เพื่อใหการอานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สุวัฒน วิวัฒนานนท( 2550: 33-35) กลาววา การอานนั้นผูอานตองพยายามสรางนิสัยตนเอง
ใหรักการอาน ฝกฝนการอานหนังสือใหรวดเร็วและพยายามจับใจความสําคัญใหได ฝกฝน
ตั้งจุดมุงหมายในการอาน ฝกสังเกตสวนประกอบของหนังสือ และหมั่นฝกฝนเทคนิคการอาน
การอานแจกลูก
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3 มีจุดมุงหมายในการสอนอานเพื่อใหมีทักษะในการ
อานในใจและการอานออกเสียง อานไดถูกตองชัดเจน มีความเขาใจในการอาน สามารถจับใจความ
สําคัญและตอบคําถามได รูหลักเกณฑงายๆเกี่ยวกับการอานและนําไปใช มีนิสัยที่ดีในการอานและ
รักการอาน ลําดับเหตุการณที่อาน วรรณี โสมประยูร ( 2553: 136) กลาววาวิธีการสอนอานสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูเริ่มเรียน มุงเนนความแมนยําในการจดจําภาษา
การกําหนดรูตัวสะกด และการอานออกเสียงตามระบบภาษาไทย ซึ่งเปนวิธีการสอนอานแบบแจกลูก
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สาคร บุญเลิศ (2538: 32) กลาววา การอานแบบประสมอักษร คือ การนําเอาพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต มาประสมเขาดวยกันทําใหเกิดเสียงครั้งหนึ่ง เรียกวา พยางค
พยางค หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆ จะมีความหมายหรือไมก็ได ถาเปลงเสียง
ออกมาหนึ่งครั้งก็นับเปนหนึ่งพยางค เชน กะ ประ เพื่อน พวก ฯลฯ
พยางคในภาษาไทย ประกอบดวย เสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกตเสมอ จะขาดอยางใด
อยางหนึ่งไมได ดังตัวอยางพยางคตอไปนี้
จะ ประกอบดวย จ พยัญชนะตน
ะ สระ
จ รูปวรรณยุกตโท เสียงโท
นา ประกอบดวย น พยัญชนะตน
า สระ
น รูปวรรณยุกตเอก เสียงโท
นะ ประกอบดวย น พยัญชนะตน
ะ สระ
วรรณยุกตไมมีรูป เสียงตรี
หมด ประกอบดวย หม พยัญชนะตน (ห นํา ม)
โ-ะ สระ
ด ตัวสะกด
วรรณยุกตไมมีรูป เสียงเอก

39
อัญชลี แจมเจริญ (2526: 87) กลาวถึงวิธีการสอนอานแบบแจกลูกไวดังนี้ อานแบบแจกลูก
ไดแก การแยกพยัญชนะ สระ ตัวสะกด หรือวรรณยุกตออกจากคํา แลวรวมอานอีกครั้งหนึ่ง เปนการ
อานแบบประสมอักษร คือ
พยัญชนะ

+

สระ

ป

+

า อานวา ปา

พยัญชนะ

+

สระ

+ ตัวสะกด

ป

+

า

+

สระ

+ วรรณยุกต

พยัญชนะ +

น อานวา ปาน

จ

+

า

+

ไมเอก อานวา จา

พยัญชนะ

+

สระ

+ ตัวสะกด

บ
อานวา บาน

+

า

+

+ วรรณยุกต
น

+ ไมโท

ปยนุช คนฉลาด (2535: 33-40) กลาวถึง หลักการสอนอานไววา การสอนอานสําหรับผูเริ่ม
เรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ควรสอนใหอานแบบแจกลูก เพราะการสอนใหอานแบบแจกลูกเปน
วิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถอานไดอยางถูกตอง คลองแคลว ถาผูเรียนสามารถอานแจกลูกได
ทั้ง 9 มาตราแลว เมื่อไปพบคําใหมจะสามารถอานแจกลูกและผสมเปนคําได การสอนแจกลูก
จึงควรคํานึงถึงวิธีการแจกลูกเปนสําคัญ กลาวคือ เมื่อเขียนคําที่แจกลูกออกมาควรเขียนในรูปที่ไมมี อ
เปน ทุน เพื่อนักเรียนไมเกิดความสับสนเมื่อรวมคําเขาดวยกัน เชน
กาง แจกลูกเปน ก – า – กา , กา – ง – กาง
บาน แจกลูกเปน บ – า – บา , บา – น – บาน
เรา แจกลูกเปน ร – เ- า – เรา

40
บานเรือน แจกลูกเปน บ – า – บา , บา – น – บาน

, เรือ–น- เรือน –

บานเรือน
การอานแจกลูกแบบตอเนื่องกันทําใหนักเรียนอานไดเร็วขึ้น ไดคําเพิ่มมากขึ้น เชน กาง อาน
แจกลูก ก-า-กา, กา-ง-กาง นักเรียนจะไดอานทั้งคําวา กา และกาง คําวา บา และบาน เมื่อนักเรียน
อาน บา ได ก็สอนใหอาน บา-น-บาน ถาอาน บาน และเรือไดก็ใหอานรวบเปน บาน – ไมโท – บาน,
เรือ – น – เรือน – บานเรือน
สวนการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น กรมวิชาการ (2534 ก : 99-100) ไดเสนอแนวทางไวในคูมือครูสรุปได
ดังนี้
1. การสอนสะกดคําและแจกลูก ควรเริ่มจากการรูจักเสียงพยัญชนะ สระ และ จําไดกอน
แลวจึงฝกสะกดคําปากเปลาจนคลองโดยใหนักเรียนดูคําจากบนกระดานดําและสะกดคํา
2. การสะกดคํา ครูอาจใหสะกดคํา เชน ตาก สะกดวา ตอ-อา-กอ-ตาก หรือ ตอ-อา-ตา,ตากอ-ตาก ทีละขั้นตอนก็ไดแลวแตครูถนัด
3. ควรนําคําที่สะกดคลายกัน หรืออยูในมาตราเดียวกันมาฝกฝน และคําเหลานั้นควรเปนคํา
ที่มีความหมาย และใชบอยๆ เชน ปาก มาก ตาก ราก ลาก จาก ยาก ฉาก เปนตน
4. การสอนสะกดคํา จะตองนําคําที่ตรงตามมาตราตัวสะกดมาสอนกอน แลวจึงสะกดคําที่
เปนคําควบกล้ํา คําอักษรนํา และคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
5. การสอนคําอักษรนํา ตองใหผูเรียนออกเสียงนําไดถูกตอง เชน หง- ออกเสียงวา หงอ หม
ออกเสียงวา หมอ แลวจึงสะกดคําเชน
หนี ออกเสียง หนอ – อี - หนี
หมา ออกเสียง หมอ – อา –หมา
หยุด ออกเสียง หยอ – อุ – ดอ – หยุด
6. คําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด เชน โลภ ลาภ ภาพ บาป ใหผูเรียนอานและสังเกตเสียง
และสรุปเปนกฎเกณฑ เชน ภ พ บ สะกด เปนมาตราแมกบ
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ขั้นตอนการสอนแจกลูกสะกดคํา มีดังตอไปนี้
1. ฝกออกเสียงใหคลองปาก เชน ปอ – อา –กอ – ปาก หรือ ปอ – อา – ปา, ปา – กอ –
ปาก
2. สังเกตรูปคําวา ประกอบดวยพยัญชนะ และสระอะไรบาง พรอมกับอานออกเสียง
3. รูความหมายของคําอาจใชภาพประกอบ ทําทาทางประกอบหรือแสดงดวยของจริง
4. คัดและเขียนคําใหคลอง
5. ใชคําในสถานการณตางๆ ทั้ง ฟง พูด อาน เขียน โดยเฉพาะใหอานและเขียนคํานั้น
อยูเสมอ
นอกจากนี้ วรรณี โสมประยูร (
2553) ยังไดกลาวถึงการสอนแบบแจกลูกไววา เปนการสอน
ใหนักเรียนไดรูจักรูปและเสียงของอักษรทุกตัว เพื่อใหรูจักการประสมคํา ซึ่งมีทั้งการแจกพยัญชนะ
และสระ เชน กะ กา กิ กี กึ กือ กุ กู ฯลฯ และ กา ขา คา งา จา ฉา ชา ซา ฯลฯ รวมทั้งการผัน
วรรณยุกตที่แยกตามอักษรสูง-กลาง-ต่ํา เชน กา กา กา กา กา, ขา ขา ขา และ คา คา คา เปนตน
วิธีสอนอานแบบแจกลูกนี้เปนวิธีสอนที่ชวยใหเด็กเรียนคําใหมไดงาย อานออกเสียงไดดี มุงใหเด็กออก
เสียงไดเปนสวนใหญมากกวาที่จะมุงอานเพื่อเอาความหมาย
สรุปไดวา การสอนอานแบบแจกลูกนั้นเปนวิธีการที่เหมาะสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1-3 โดยเนนใหนักเรียนจําคําใหมไดงาย อานออกเสียงไดถูกตองตามระบบ
การออกเสียงในภาษาไทย รูจักรูปและเสียงของพยัญชนะ สระ รวมถึงวรรณยุกตในภาษาไทยมาก
ยิ่งขึ้น
การเขียน
การเขียนเปนทักษะการสื่อสารอยางหนึ่งที่สําคัญและจําเปน เปนเครื่องมือที่จะชวยถายทอด
ความรูสึก ความคิด ความตองการ ความคิดเห็น และความรูเพื่อใหการสื่อสารนั้นสมบูรณและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความหมายของการเขียน
การเขียน เปนการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนเครื่องมือที่ชวยในการถายทอดความรูสึก ความคิด ความตองการ
ความเห็นของผูเขียนใหผูอานไดทราบไดเขาใจ สอดคลองกับ คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ( 2551) ซึ่งไดกลาวโดยสรุปไววา การเขียน หมายถึง การสื่อสารอยางหนึ่ง
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ของมนุษยที่ใชภาษา ลายลักษณอักษรและอุปกรณอื่นๆ เปนเครื่องมือในการถายทอดความรูสึกนึกคิด
ความตองการหรือความในใจของผูเขียนที่ตองการใหผูอานไดรับทราบและเขาใจ เชนเดียวกับ
วิภาวรรณ อยูเย็น (2549) ไดกลาววา การเขียน คือ การถายทอดความคิด ความรูสึก และ
ประสบการณออกมาเปนลายลักษณอักษร ตัวหนังสือที่เขียนออกมาจะเปนเครื่องหมายที่ใชแทน
เสียงพูด การเขียนมีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางยิ่งเพราะการเขียนเปนการสื่อสารที่ชวยใหมนุษย
สามารถเก็บรักษาและถายทอดขอมูลขาวสารตางๆ ไดนานกวาทักษะการสงสารอื่น สวน
สุรีรัตน บํารุงสุข(2549: 43) กลาววา การเขียน คือ การสื่อความหมายอยางหนึ่งไปยังผูอาน โดยใช
ตัวอักษรเปนเครื่องมือในการสงสาร เพื่อใหผูอานไดทราบความรู ความคิดและความรูสึกของผูเขียน
นอกจากนี้ สุวัฒน วิวัฒนานนท(2550: 67) กลาววา การเขียนเปนวิธีการสื่อสารอยางหนึ่งของมนุษย
ที่แสดงออกทางภาษาเปนลายลักษณอักษร แสดงความรู ความคิด และความรูสึกที่มีอยูในใจใหผูอื่น
ไดรับรู
จากความหมายของการเขียนขางตน สรุปไดวา การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู
ความคิด ประสบการณ ผานตัวอักษร สัญลักษณไปยังผูอาน เพื่อสื่อสารความหมายใหตรง
ตามจุดประสงคของผูเขียน
ความสําคัญของการเขียน
คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (
2551) กลาววา การเขียน
มีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางยิ่ง ในการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งในการศึกษาเลาเรียน การทํางาน
การติดตอสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนรวมงาน การบันทึกตางๆ ก็ตองอาศัยการเขียนเปนเครื่องมือ
ดังนั้น จึงควรทําการศึกษาในเรื่องการเขียนใหเขาใจใหมาก เพื่อใหงานเขียนของเราเปนงานเขียนที่ดี
มีประสิทธิภาพและเปนที่สนใจของผูอานทั้งหลาย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (
2529) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียน
ไวโดยสรุป ดังนี้
1. เปนเครื่องมือสื่อสารอยางหนึ่งของมนุษยที่ผูเขียนตองการถายทอดความคิด ความเขาใจ
และประสบการณของตนออกเสนอผูอาน
2. เปนการเก็บบันทึกรวบรวมขอมูลที่ตนไดมีประสบการณมากอน
3. เปนการระบายอารมณอยางหนึ่ง ในเรื่องที่ผูเขียนเกิดความรูสึกประทับใจหรือที่มี
ประสบการณ
4. เปนเครื่องมือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เชน ถายทอดจากสมัยหนึ่งไปสูอีกสมัยหนึ่ง
หรือจากชาติหนึ่งไปสูอีกชาติหนึ่ง เปนตน
5. เปนเครื่องมือพัฒนาสติปญญา เนื่องจากการเรียนรูทุกอยาง ตองอาศัยการเขียน
เปนเครื่องมือสําหรับบันทึกสิ่งที่ไดฟงและอาน
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6. เปนการสนองความตองการของมนุษยตามจุดประสงคที่มนุษยแตละคนปรารถนา เชน
เพื่อตองการทําใหรูเรื่องราว ทําใหรัก ทําใหโกรธ และสรางหรือทําลายความสามัคคีของคนในชาติ
เปนตน
7. เปนการแสดงออกซึ่งภูมิปญญาของผูเขียน ทําใหรูถึงความสามารถของผูเขียน
8. เปนอาชีพอยางหนึ่ง ที่ไดรับการยกยองวาเปนอาชีพที่มีเกียรติและเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจ
ใหสูงขึ้นไดเปนอยางดี
9. เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
นอกจากนี้ สุวัฒน วิวัฒนานนท ( 2550: 70) กลาววา การเขียนเปนวิธีการสื่อสารและ
มีประโยชน เนื่องดวยเปนการถายทอด ความรู ความคิด ความรูสึกตางๆ ของผูเขียนเปนหลัก และ
นอกจากนั้น การเขียนยังเปนเครื่องมือสําคัญในการวัดความเจริญของอารยธรรมมนุษยในแตละยุค
สมัยดวย รวมทั้งถายทอดภาพของอดีต ปจจุบัน และอนาคตที่เปนการจินตนาการไดอีกดวย
สรางความรัก ความเขาใจ ขอตกลงแนวปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันของสังคม ในทํานองเดียวกัน
จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารที่สําคัญและจําเปน
ของมนุษยในการดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคม เปนสิ่งที่แสดงออกซึ่งความสามารถ ความเปน
ตัวตนของผูเขียนในดานสติปญญา ความคิด ความรูสึก ความตองการ
จุดมุงหมายของการเขียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2529) จําแนกจุดมุงหมายของการเขียนไว ดังนี้
1. การเขียนเพื่อเลาเรื่อง
2. การเขียนเพื่ออธิบาย
3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
4. การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ
5. การเขียนเพื่อโนมนาวใจ
6. การเขียนเพื่อลอเลียนเสียดสี
7. การเขียนเพื่อกิจธุระ
8. การเขียนเพื่อบอกใหทราบขอเท็จจริง
นอกจากนี้ คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (
2551) ยังไดกลาว
ถึงจุดมุงหมายของการเขียนวา
1. เพื่อคัดลายมือใหถูกตองตามลักษณะตัวอักษรและคัดใหเปนระเบียบ ชัดเจนและอานงาย
2. เพื่อใหมีการฝกทักษะการเขียนตามควรแกวัย
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3. เพื่อใหมีทักษะการเขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธี วรรคตอนถูกตองและเขียนได
รวดเร็ว
4. เพื่อใหรูจักเลือกภาษาเขียนที่ดี เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
5. เพื่อใหสามารถรวบรวมและลําดับความคิด แลวจดบันทึก สรุป และยอใจความเรื่องที่อาน
หรือฟงได
6. เพื่อถายทอดใหมีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรูสึกนึกคิดเปนเรื่องราว
ใหผูอื่นเขาใจความหมายอยางแจมแจงชัดเจน
7. เพื่อใหสังเกต จดจํา และเลือกเฟนถอยคํา สํานวนโวหารใหถูกตองตามหลักภาษาและ
สื่อความหมายไดตรงตามที่ตองการ
8. เพื่อใหมีทักษะการเขียนประเภทตางๆ และสามารถนําหลักการเขียนไปใช
ในชีวิตประจําวันได
9. เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเขียน
10. เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนวามีประโยชนตอการประกอบอาชีพ
การศึกษาหาความรู และอื่นๆ สําหรับใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายในการเขียน มีดังนี้ เพื่อฝกทักษะในการเขียน การถายทอด
ความคิดอยางมีจินตนาการและสรางสรรค เพื่อฝกการลําดับความคิด รวมทั้งในเห็นความสําคัญและ
คุณคาของการเขียน
องคประกอบของการเขียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 2529) การเขียนเปนการสื่อสารที่มีองคประกอบใหญ
4 ประการ คือ ผูเขียน (ผูสงสาร) ภาษา (สาร) เครื่องมือที่ทําใหเกิดสาร (เชน อักษร ดินสอ สมุด
ฯลฯ) และผูอาน (ผูรับสาร) สอดคลองกับ คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2551) ที่ไดกลาวไวเชนเดียวกันวา องคประกอบของการเขียน แบงออกเปน 4 ประการ คือ ผูเขียน
ภาษา เครื่องมือ และผูอาน ดังนั้น สรุปไดวา องคประกอบของการเขียนประกอบไปดวย ผูเขียน
ภาษา เครื่องมือและผูอาน
การเขียนสะกดคํา
กรมวิชาการ (2546 ข: 133) กลาวถึงการเขียนสะกดคําวา การเขียนสะกดคําเปนการเขียน
คําโดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนคํา การเขียนคําจะตองใหผูเรียน
อานสะกดคําและเขียนคําพรอมๆกัน เพื่อการเขียนคําไดถูกตอง การเขียนสะกดคําจะนําคําที่มี
ความหมายมาหัดสะกด จนกระทั่งผูเรียนสามารถจดจําคํานั้นๆได นอกจากนี้ วรรณี โสมประยูร
(2553) ไดกลาววา การเขียนสะกดคําเปนพื้นฐานที่จําเปนของการเขียนอยางหนึ่ง เพราะเด็กตองรูจัก
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สะกดคําไดถูกตองกอนจึงสามารถเขียนเปนประโยคและเรื่องราวได ทั้งนี้ ยังไดกลาวถึงความรู
เกี่ยวกับการสะกดคําของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ไวดังนี้
1. การใชวิสรรชนีย ครูจําเปนตองรูหลักการเขียนสะกดคําที่ประวิสรรชนีย และคําที่
ไมตองประวิสรรชนีย
2. การใชเสียงในการสะกดคํา
3. การใชตัวสะกดตางๆ
4. การใชไมไตคู ไมยมก
5. การสะกดคําที่เปนอักษรนําและอักษรควบกล้ํา
6. การผันวรรณยุกต
7. การสะกดการันต
สรุปไดวา การเขียนสะกดคํา หมายถึง การเขียนสะกดคําเปนพื้นฐานที่จําเปนของการเขียน
อยางหนึ่ง โดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนคํา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาวนา ดาวเรือง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูดานการอานเพื่อความเขาใจและ
การเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC
ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนรูดานการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พิศเรณู รัตนวิจารณ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานแจกลูก
คําตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรูกอนและหลังไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู
ดานการอานหลังไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานแจกลูกคําตามมาตราตัวสะกดไทย
มีความสามารถในการอานแจกลูกคําตามมาตราตัวสะกดไทยสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานกอนการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการอานรอยละ
47.50 และหลัง
การทดลองนักเรียนมีความสามารถในการอาน รอยละ 87.50
แสนประเสริฐ ปานเนียม (2552: บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
และการเขียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC
กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษากลุมทดลองที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC แตกตางจากกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุมทดลองมีความสามารถสูงกวากลุมควบคุม
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ธิดา ทิพยสุข ( 2552: บทคัดยอ ) ไดพัฒนาผลการเรียนรูดานการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC มีคาเฉลี่ยผลการเรียนรู
ดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กันตวรรณ มีสมสาร (2554: บทคัดยอ ) ไดพัฒนาและศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถ
ทางภาษาทางดานการฟง การพูด การอานและการเขียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1
ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุมทดลองสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การสอนแนวสมดุลภาษา
สมดุลภาษาเปนแนวการสอนที่มีจุดกําเนิดมาจากประเทศนิวซีแลนด ซึ่งพัฒนาวิธีการสอนมา
จากการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองครวม( Whole language หรือ natural language
approach) การสอนภาษาแบบธรรมชาติคอนขางแพรหลายมีหลายประเทศนําเอาไปใชในการจัด
การเรียนการสอนและเกิดขอโตแยงเรื่องการสอนภาษาที่เนนการฝกทักษะแจกลูกและสะกดคํา
นักการศึกษาประเทศนิวซีแลนดจึงไดนําการสอนสะกดคําแจกลูกมาใชสอนแบบบูรณาการในชวง
การสอนอานรวมกัน เพราะนักการศึกษาเหลานี้เล็งเห็นวาการสอนภาษาควรจะไดรับการฝกภาษา
ทุกดานคือ ฟง พูด อาน เขียน ดูและนําเสนอ จึงไดมีเริ่มใชคําวา
Balanced Literacy หรือ
สมดุลภาษา คําวา Balanced Literacy จึงไดเริ่มใชแทน Whole language ในนิวซีแลนดนับตั้งแต
ประมาณป พ.ศ.2534 เปนตนมา
การสอนแนวสมดุลภาษาเปนแนวทางในการสอนภาษาที่นําความรูในเรื่องการสอนประสมคํา
มาใชรวมกับการสอนภาษาธรรมชาติ ซึ่งใหความสําคัญกับทุกทักษะทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ทําใหเด็กสามารถเรียนรูและติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายและความสําคัญของการสอนแนวสมดุลภาษา
อารี สัณหฉวี (2551: 122) กลาววา แนวการสอนภาษาแนวสมดุลภาษาพัฒนามาจากวิธีการ
สอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองครวม( Whole Language หรือ Natural Language Approach)
มีวิธีการสอนภาษาโดยสอนอานและเขียนจากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ ไมไดเนนในเรื่อง
การสอนแบบแจกลูก สะกดตัว(Phonics) อยางชัดเจนแตเปนแนวการสอนที่นึกถึงสมดุลของการสอน
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ตามธรรมชาติของเด็กจากการสอนเปนคําๆกอนแลวคอยสอดแทรกเรื่อง Phonics ซึ่งถือวาเปนสวน
หนึ่งของบริบทของเรื่องที่เรียนอยูแลว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 76) กลาววา การจัดประสบการณทาง
ภาษาแบบสมดุลเปนการจัดประสบการณในลักษณะ “องครวม-สวนยอย-องครวม” ( Whole – Part
– Whole) กลาวคือ ใหเด็กไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายการใชจริง แลวสอนทักษะยอยที่จําเปน
สําหรับการใชภาษาในครั้งนั้น เพื่อใหเด็กสามารถนําทักษะที่เรียนรูไปประยุกตใช อยางไรก็ตาม
แนวทางนี้ไมสนับสนุนการสอนทักษะยอยทางภาษาในลักษณะที่ฝกหัดโดยเฉพาะอยางไมมี
ความหมายกับเด็ก และไมสนับสนุนการใชแบบฝกหัดเพื่อฝกทักษะยอยทางภาษาดวย
สรุปไดวา การสอนภาษาแนวสมดุลภาษานั้น คือ การสอนภาษาโดยการใหผูเรียนไดอานและ
เขียนจากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ เนนใหผูเรียนไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมาย
แลวจึงสอนทักษะยอยหรือการสะกดคําสอดแทรกในเรื่องที่เรียนรู
ขั้นตอนของการสอนแนวสมดุลภาษา
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาโดยใชแนวการสอนสมดุลภาษา
ประกอบดวยวิธี/กิจกรรม (อารี สัณหฉวี, 2550: 19-31) ดังตอไปนี้
1. อานหนังสือใหฟง (read aloud) และเลานิทานใหฟง (storytelling)
2. อานในใจใหเปนนิสัย (sustained silent reading)
3. อานรวมกันทั้งชั้น (shared reading)
4. ฝกอานกลุมยอย (guided reading)
5. อานเองตามลําพัง (independent reading)
6. อานหนังสือที่บาน (home reading)
7. เขียนรวมกัน (shared writing)
8. เขียนกลุมยอย (guided writing)
9. เขียนเองตามลําพัง (independent writing)
วรินทร โพนนอย ( 2555: 8-9) ไดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบสมดุลภาษา
แบบ GRACE Model มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสรางความสนใจ ( Gaining Attention :G) เปนวิธีการสรางและกระตุนเราความสนใจ
ของผูเรียนหรือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ
2. ขั้นพัฒนาการอาน ( Reading Skills Development :R) เปนขั้นตอนการฝกทักษะการอาน
ประกอบดวย
2.1 การอานใหฟง ( Reading Aloud) โดยครู เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูรูปแบบการอานจาก
ตัวแบบที่ดี
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2.2 การอานรวมกันทั้งชั้น (Shared Reading) เปนการฝกทักษะการอานโดยใหผูเรียนกลุมใหญ
ไดฝกการอานเรื่องรวมกัน
2.3 การสะทอนความรู (Retell) โดยใหผูเรียนไดเลาเรื่องยอนกลับ ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
การเรียงลําดับเหตุการณสําคัญ การคิดวิเคราะห และการสรุปความสําคัญ
2.4 การฝกสะกดคําแจกลูก (Phonics) เปนการคัดเลือกคําที่ปรากฏอยูในเรื่องที่อานในขั้นตอน
ที่ผานมานํามาจัดทําเปนผังการฝกสะกดคําแจกลูก โดยใหผูเรียนสังเกตคําที่ปรากฏแลวฝกอาน
3. ขั้นพัฒนาทักษะการเขียนรวมกับการอาน (Attended to Developing Reading and Writing
Skills:A) เปนการผสมผสานทักษะการเขียนรวมกับการอาน ประกอบดวย
3.1 การเขียนเรื่องรวมกัน ( Shared Writing) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดนําความรูจากการอาน
ในขั้นที่สองมารวมกันเขียนเรื่องแลวฝกอาน
3.2 การอานและการเขียนกลุมยอย ( Guided Writing and Reading) เปนการแบงผูเรียน
เปนกลุมเล็กเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน โดยครูสังเกตและใหคําแนะนํากับผูเรียนในกลุมเล็ก
เปนรายบุคคล สวนผูเรียนในกลุมอื่นๆ จะปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 การสรุปกิจกรรม (Summary) เปนการสรุปความรูที่ไดจากการเรียนในแตละครั้ง
4. ขั้นปฏิบัติการอานรวมกับการเขียนเปนรายบุคคล ( Cooperated of Independent Reading
and Writing: C) เปนการฝกใหผูเรียนมีทักษะดานการอานและการเขียนเปนรายบุคคล มอบหมายให
ปฏิบัติงานในขั้นนี้ทุกวัน ประกอบดวย
4.1 การอานตามลําพัง (Independent Reading) โดยใหผูเรียนเลือกหนังสือที่ชอบวันละ 1 เลม
แลวใชเวลาหลังเคารพธงชาติ กอนหรือหลังรับประทานอาหารกลางวัน หรือกอนกลับบาน อานครั้งละ 5-10
นาที และมอบหมายงานใหอานที่บานทุกวัน วันละ 30 นาที
4.2 การเขียนตามลําพัง (Independent Writing) เปนการฝกเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล
โดยมอบหมายใหผูเรียนบันทึกการอานจากเรื่องที่ไดฝกการอานตามลําพัง
5. ขั้นแบงปนและประเมินการอาน (Evaluation and Sharing Time: E) เปนขั้นตอนการแบงปน
ความรูผานการนําเสนอผลงานจากการอานและการเขียนตามลําพังใหกับเพื่อนรวมชั้นไดรับฟง ใชเวลา
สัปดาห 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

การนําการสอนแนวสมดุลภาษามาใชในการเรียนการสอนภาษาไทย
การสอนแนวสมดุลภาษาสอดคลองกับวัฒนธรรมของไทย หลายดาน เชน การสงเสริมการ
เลานิทาน การเลาเรื่อง การใชคําคลองจอง การฝกมารยาทในการพูดและติดตอสัมพันธกับผูอื่น
หากตองการใหเด็กอานหนังสือได ตองให “อาน” มากๆ และหากตองการใหเด็กเขียนหนังสือได
ก็ตองใหเด็ก “เขียน” บอยๆ เชนเดียวกัน และควรตองมีการจัดการเรียนรูที่นาสนใจ สนุกสนาน
ฝกใหเด็กไดคิด ตัดสินใจ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคในตัวเด็ก
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อารี สัณหฉวี (
2550: 50-53) ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสอนภาษาไทยโดยใช
แนวคิดสมดุลภาษาไว โดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งสอง
เลม คือ ภาษาพาที และ วรรณคดีลํานํา เพียงแตปรับวิธีการสอนเปนการสอนทั้งชั้นเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรูเปนการอานรวมกันเปนวงกลม ครูถามคําถามนํา ผูเรียนกลับไปนั่งสรุป
ความรูที่โตะเรียนของตน จากนั้นครูอาจสอนอานเปนกลุมเล็กหรืออานเปนรายบุคคล จัดเตรียมมุม
หองสมุดใหหองเรียนพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิศัพทฝาผนัง ( word wall) เพื่อใหผูเรียนไดคัดลอกศัพท
ใหม ๆ ในแตละสัปดาหดวย
ครูอานหนังสือใหฟงทุกวันเพื่อใหนักเรียนไดฟงวิธีการอานที่ถูกตอง สรางความสนใจในการ
อาน รวมถึงสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน ฝกอานเขียน อานเงียบ อานหนังสือที่บานทุกวันเพื่อ
สรางนิสัยรักการอาน
บทบาทของครู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( 2552: 75) กลาววา การจัดประสบการณ
ทางภาษานั้นควรมีลักษณะสําคัญ อันประกอบไปดวยบทบาทและหนาที่ของครู ดังนี้
1. ครูเปนแบบอยางของความรับผิดชอบตองาน
2. ครูเปนผูสาธิต ใหคําแนะนํา กระตุน และใหกําลังใจกับเด็ก
3. ครูตองวางแผนและจัดเตรียมโอกาสใหเด็กไดอานเขียนผานกิจกรรมที่มีความหมายตอเด็ก
เพื่อใหเด็กไดเรียนรูภาษาแบบลงมือกระทํา
สรุป ครูควรเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา เปนผูที่คอยสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา
กระตุนรวมทั้งใหกําลังใจเพื่อใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูเชิงบวก อีกทั้งตองมีการวางแผนและ
เตรียมการสอน การจัดกิจกรรม/ประสบการณที่มีความหมาย เพื่อที่จะพัฒนาเด็กใหอานเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทของผูเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2552: 75) กลาววา การจัดประสบการณ
ทางภาษานั้น ควรมีลักษณะสําคัญ อันประกอบไปดวยบทบาทและหนาที่ของนักเรียน ดังนี้
1. เด็กจะเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
2. เด็กมีอิสระในการเลือกอานและเขียนตามความสนใจและศักยภาพของตน
3. เด็กตองเปนนักสังเกต หมั่นสังเกตทักษะหรือวิธีการที่ใชในการอานและเขียน
4. เด็กจะเรียนรูภาษาดวยการไดทดลองกับภาษา
สรุป ในการจัดกิจกรรมการสอนแนวสมดุลภาษา ผูเรียนจะมีอิสระในการเรียนในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ นอกจากนี้ยังตองเปนคนชางสังเกต เรียนรูโดยการทดลองหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีความ
รับผิดชอบ สามารถปฏิสัมพันธทํางานรวมกับผูอื่นได
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การประเมินผล
อารี สัณหฉวี (2550) กลาวถึง การประเมินผลตามแนวการจัดประสบการณทางภาษาแบบ
สมดุลไว ดังนี้ จุดมุงหมายในการจัดประสบการณทางภาษาแบบสมดุลใหแกเด็ก คือการพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการหาขอมูล ความรู และการคิดแกปญหา ทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการทํางาน และทักษะการศึกษาเรียนรูใหแกเด็ก รวมทั้งเปน
การปลูกฝงเจตคติและคานิยมใฝเรียนรู คิดวิเคราะหใหแกเด็กดวย การประเมินผลจึงเปนการวินิจฉัย
จุดออนและจุดแข็งของการจัดประสบการณวา ชวยใหเด็กบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางไร เพียงไร
และเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจัดประสบการณในการพัฒนาเด็กใหไดผลตามจุดมุงหมายยิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( 2552: 89) กลาวถึงหลักการประเมินผล
การสอนตามแนวสมดุลภาษา ดังนี้
1. ประเมินผลพรอมๆ กับการจัดประสบการณ โดยใชวิธีการหลายๆ ลักษณะ
ในการตรวจสอบ
2. ใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูที่มีสวนกระตุนการเรียนรู และสงผลตอการทํางาน
ของสมองวาทํางานไดอยางเต็มที่หรือไม โดยสรางแบบประเมินขึ้นมาเพื่อควบคุม
การใชเครื่องมือและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
3. ใชเครื่องมือหลายๆ ลักษณะในการประเมินผล และดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตามสภาพจริง ตลอดจนตองมีการเก็บขอมูลแฟมสะสมงานของเด็กเปนรายบุคคล
โดยครูสรางแบบบันทึกที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมขอมูลและใชขอมูลใหมากพอ
ที่จะสะทอนความรู ความสามารถของเด็ก
4. หลังจากการจัดประสบการณควรรวบรวมผลงาน พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก
มาประเมินตามสภาพจริง โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดเปนเปาหมาย
ในการประเมิน รวมทั้งแหลงขอมูลตางๆ กอนลงขอสรุป
วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552: 90) ระบุไวดังนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมทั้งอยางเปนทางการตามแผนที่วางไว และอยางไมเปนทางการและ
จดบันทึกพฤติกรรม
2. การสนทนาทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล เพื่อแสดงความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นและพัฒนาการดานภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือ
แบบบันทึกรายวัน

51
3. การสัมภาษณ ดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคล และจัดในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อไมให
เกิดความเครียดและวิตกกังวล โดยครูใชคําถามที่เหมาะสม เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและตอบอยาง
อิสระ ทําใหสามารถประเมินผลไดตรงกับสภาพจริง
4. การตรวจสอบรายการ เปนเครื่องมือที่ใชในการจดบันทึก หรือตรวจสอบลําดับพฤติกรรม
หรือลําดับทักษะที่เด็กแสดงออกมาอยางมีจุดมุงหมายในการศึกษา
Wendy Pye Publishing, 2001 (อางถึงใน อารี สัณหฉวี, 2550: 47) วิธีการประเมิน
นักเรียนมีดังตอไปนี้
1. การสังเกต และบันทึก สังเกตวานักเรียนชอบอาน และชอบเขียนหรือไม อยางไร สังเกต
ระหวางชวงเวลาอานรวมกัน เขียนรวมกัน และเวลาอื่นๆ
2. ฟงนักเรียนอาน ครูหาเวลาใหนักเรียนอานใหครูฟงทีละคน ศึกษาวิธีการสะกดคํา
การแกปญหาเมื่อพบคํายากที่อานไมได
3. ฟงนักเรียน พูด เลาเรื่อง ซักถาม อภิปราย สรุป
4. ศึกษาผลงานของนักเรียน เชน ในเวลานําเสนอ( Sharing time) และผลงานเขียน
ผลการแสดง
กลาวไดวา การประเมินผลนักเรียนนั้นจะวินิจฉัยจุดแข็งและจุดออนของนักเรียนเพื่อชวยให
นักเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว และเพื่อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนใหพัฒนานักเรียนใหดี
ยิ่งขึ้นตามเปาหมายที่คาดหวังไว โดยวิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินจะเนนการประเมินตาม
สภาพจริงซึ่งประกอบไปดวย แบบสังเกต แบบบันทึก แบบสัมภาษณ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสอนแนวสมดุลภาษาเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยที่ศึกษาไว ดังนี้
กันตวรรณ มีสมสาร ( 2554 :บทคัดยอ ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
บูรณาการสมดุลภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ชุติมา ฐิติกรนวัต ( 2555 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน
บทเรียนเลมเล็กเสริมการอานวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวการสอนแบบสมดุลภาษา พบวา นักเรียนมีความสามารถ
ดานการอานบทเรียนเลมเล็กเสริมการอาน วิชา สังคมศึกษา อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 78.52
และยังพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษา มีความสามารถดานการอานบทเรียนเลม
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เล็กเสริมการอานวิชา สังคมศึกษา หลังจากที่ไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษาแตกตางกัน
จากกอนที่จะไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดวงเดน บุญชม( 2555 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลการฝกทักษะทางภาษาจากการสอน
แนวสมดุลภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา หลังจากที่ไดรับการสอน
แนวสมดุลภาษานักเรียนมีทักษะทางภาษไทยโดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน
การจัดการเรียนรูพบวาทุกแผนการเรียนรูนักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยอยูในระดับดี
ยุวดี โสภาพร ( 2555 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
สะกดคําภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวสมดุลภาษาเสริมดวยแผนผังความคิด ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวสมดุลภาษาเสริมดวยแผนผังความคิดมีความสามารถและผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย สูงกวากอนเรียน
รัชนก แสงขํา ( 2555 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอาน
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสมดุลภาษา พบวา พฤติกรรมรักการอาน
ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสมดุลภาษาอยูในระดับดีมาก และสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วรินทร โพนนอย ( 2555 :บทคัดยอ) ไดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบ
สมดุลภาษา แบบ GRACE Model พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ขนาดอิทธิพลสูงสุดมีคาเทากับ .583 ผูเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาไทยภายหลังการทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01และครูผูสอนภาษาไทยมีความ
พึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับมาก
ศรัญญา ทารัตน ( 2556: บทคัดยอ ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบการสอนแบบสมดุลภาษาและวิธี
สอนแบบย้ําตัวอักษรเพื่อเพิ่มความตระหนักรูหนวยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผลการศึกษาพบวา วิธีสอนแบบสมดุลภาษาสามารถเพิ่มความตระหนักรูหนวยเสียงภาษาอังกฤษไดสูงกวา
วิธีการสอนแบบย้ําตัวอักษรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุป

่อื สาร หมายถึง ความชํานาญในการใชภาษาในการสื่อสาร การมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อใหบรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร ภาษามีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่มนุษยตองใชในการดําเนินชีวิตเพื่อ
สื่อสารทําความเขาใจ ติดตอสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางกันและกัน รวมถึงชวย
ในการเรียนรูสิ่งใหมๆและพัฒนาสติปญญาของมนุษยดวย
องคประกอบของการสื่อสาร
ตองประกอบดวย ผูสงสาร ผูรับสาร สาร และชองสาร จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นสมบูรณ
การอาน คือ กระบวนการทางสติปญญาที่ผูอานรับรูผานตัวอักษรและสัญลักษณทางภาษา
เพื่อทําความเขาใจ แปลความหมาย และ ตีความ โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณเดิม
ของตน นําความคิด ความเขาใจที่เกิดขึ้นไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
การอานเปน เครื่องมือ
ในการศึกษาเรียนรู พัฒนาสติปญญา เปดมุมมอง โลกทัศนใหมๆ ที่กวางขึ้นใหกับมนุษย สรางความ
เพลิดเพลิน อีกทั้งยังชวยใหผูอานไดฝกคิดและจินตนาการไปพรอมๆกัน การอานที่ดีนั้น ผูอานจะตอง
มีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน กําหนดวัตถุประสงคในการอาน เลือกอานหนังสือที่ดี
มีประโยชน มีสมาธิและสามารถเชื่อมโยงความรูรวมทั้งบอกคุณคาจากเรื่องที่ตนอานได นอกจากนั้น
ผูอานควรมีสุขภาพรางกายที่พรอมในการอาน มีความสามารถในการรับรู มีสมาธิ อยูใ
น
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยรวมถึงการมีอารมณที่มั่นคง จึงจะทําใหการอานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การสอนอานมีหลากหลายวิธี สําหรับวิธีการที่เหมาะสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 คือ
การสอนอานแบบสะกดคํา โดยเนนใหนักเรียนจําคําใหมไดงาย อานออกเสียงไดถูกตองตามระบบการ
ออกเสียงในภาษาไทย รูจักรูปและเสียงของพยัญชนะ สระ รวมถึงวรรณยุกตในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู ความคิด ประสบการณ ผานตัวอักษร สัญลักษณ
ไปยังผูอาน เพื่อสื่อสารความหมายใหตรงตามจุดประสงคของผูเขียน การเขียนเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารที่สําคัญและจําเปนของมนุษยในการดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคม เปนสิ่งที่
แสดงออกซึ่งความสามารถ ความเปนตัวตนของผูเขียนในดานสติปญญา ความคิด ความรูสึก
ความตองการ มีจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะในการเขียน การถายทอดความคิดอยางมีจินตนาการและ
สรางสรรค เพื่อฝกการลําดับความคิด รวมทั้งในเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียน การเขียน
ประกอบไปดวย ผูเขียน ภาษา เครื่องมือและผูอาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
จะใชการเขียนสะกดคําเปนพื้นฐาน โดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสม
เปนคํา การสอนแนวสมดุลภาษา คือ การสอนภาษาโดยการใหผูเรียนไดอานและเขียนจากเรื่องที่
ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ เนนใหผูเรียนไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายแลวจึงสอนทักษะยอย
หรือการสะกดคําสอดแทรกในเรื่องที่เรียนรู บทบาทของครูผูสอนคือเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา
เปนผูที่คอยสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํากระตุนรวมทั้งใหกําลังใจเพื่อใหเกิดบรรยากาศ
ทักษะการส
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ในการเรียนรูเชิงบวก อีกทั้งตองมีการวางแผนและเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม/ประสบการณ
ที่มีความหมาย เพื่อที่จะพัฒนาเด็กใหอานเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บทบาทของผูเรียน
ที่ควรปฏิบัติก็คือ มีอิสระในการเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้ยังตองเปนคนชางสังเกต เรียนรู
โดยการทดลองหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิสัมพันธทํางานรวมกับผูอื่น
ได การประเมินผลผูเรียน ครูหรือผูสอนจะวินิจฉัยจุดแข็งและจุดออนของนักเรียน/ผูเรียน เพื่อชวยให
บรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว และเพื่อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนใหพัฒนานักเรียน /ผูเรียนใหดี
ยิ่งขึ้นตามเปาหมายที่คาดหวังไว โดยวิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินจะเนนการประเมินตาม
สภาพจริงซึ่งประกอบไปดวย แบบสังเกต แบบบันทึก แบบสัมภาษณ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนา ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และ ทักษะการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการสอนแนวสมดุล ภาษา 2. ศึกษาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ระหวางสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา 3. ศึกษาควา มคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental
Research) มีแบบแผนการทดลองเปนแบบหนึ่งกลุม สอบกอนและสอบหลัง (One–Group Pretest
– Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2557 : 144) ดังนี้
แผนภาพที่ 2 แบบแผนการทดลอง
T1

x

T2

เมื่อ
แทน การทดสอบกอนทดลองใชการสอนแนวสมดุลภาษา
x
แทน การสอนแนวสมดุลภาษา
T2
แทน การทดสอบหลังทดลองใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
T1
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ในกลุมโรงเรียนบานไรที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดทัพหมัน โรงเรียนวัดทัพคลาย
โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบานใหมหนองแก โรงเรียนบานหวยบง โรงเรียนบานวังตอ
โรงเรียนบานพุตอ โรงเรียนบานปาอูสามัคคี โรงเรียนบานหนาฝายบึงตาโพ มี 11 หองเรียน รวม
นักเรียนทั้งสิ้น 150 คน
กลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน(
Stratified Random Sampling)
ขั้นที่ 1 คือ สุมโรงเรียนในกลุมบานไรที่ 5 รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ในปการศึกษา 2558 ขั้นที่ 2 สุม
หองเรียน จํานวน 11 หองเรียน ไดนักเรียนชั้น ประถม ศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน วัดทัพหมัน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 คน เปนกลุมตัวอยาง
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชในการทดลองตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 6 แผน รวม 30 ชั่วโมง ในหนวยการเรียนรู
ที่ 8 เรื่อง ยุบสูคํา อักษรนํา จําขึ้นใจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1
จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 10 ขอ
3. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา 2 ฉบับ ประกอบดวย แบบประเมินทักษะการอาน จํานวน 10 ขอ และแบบประเมิน
ทักษะการเขียน จํานวน 10 ขอ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 10 ขอ
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4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพหมัน
:
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.2 วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา โครงสรางหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด และ
ขอบเขตเนื้อหาของวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู
1.3 ศึกษาวิธีการสอนและกิจกรรมในการสอนแนวสมดุลภาษา
1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. สรางความสนใจ ใหความรูเกี่ยวกับ
การสอนแนวสมดุลภาษา 2. ฝกกิจกรรมการสอนแนวสมดุลภาษาโดยใหผูเรียนไดฝกกิจกรรม
กลุมใหญ กลุมยอย และกิจกรรมอิสระภายใตขอบเขตที่กําหนด 3. สรุปความรู นําเสนอผลงาน
และประเมินผล จํานวน 6 แผน แผนละ 5 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
หนวยการเรียนรู

แผนการจัด
การเรียนรู

ยุบสูคํา อักษรนํา
จําขึ้นใจ

1
2

อักษรนําคืออะไร
อักษร อ นํา ย

5
5

3

อักษร ห นํา

5

4

อักษร ห นํา (2)

5

5

อักษรนํา 2 พยางค

5

6

จําแนกอักษรนํา

5

รวม

30

เรื่อง

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
เนื้อหา
ทักษะการสื่อสาร
-บอก/อธิบายความหมายของ
การอาน
อักษรนํา ได
-อานออกเสียงคําที่มีอักษรนํา
- อานออกเสียง บอกความหมายของ การเขียน
คําที่มีอักษรนํา
-เขียนสะกดคําที่มีอักษรนํา
- เขียนคําอักษรนําที่ไมมีวรรณยุกต
-บอก/อธิบายความหมายของ
การอาน
อักษรนําได
-อานออกเสียงคําที่มีอักษรนํา
- อานออกเสียง บอกความหมายของ -อานในใจ
การเขียน
คําที่มีอักษรนํา
- เขียนคําอักษรนําที่มีวรรณยุกตและ -เขียนคําที่มีอักษรนํา
ตัวสะกด
-แตงประโยคจากคําที่มีอักษรนํา
- แตงประโยคโดยใชคําที่มีอักษรนํา
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1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง
ความสอดคลองและความเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู สื่อและ
การประเมินผล เพื่อปรับแกไขใหถูกตอง
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผลจํานวน
3 คน คือ 1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
: ภาษาไทย 2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย
3. ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content validity)และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสมของเนื้อหากับ
กิจกรรมการเรียนรู
0 เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสมของเนื้อหา
กับกิจกรรมการเรียนรู
-1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความสอดคลองเหมาะสมของเนื้อหา
กับกิจกรรมการเรียนรู
1.7 นําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ( Content validity) และหาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective
Congruence :IOC) จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
โดยคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence :IOC) ที่คํานวณไดมีคาเทากับ
1.00 ในทุกรายการประเมิน
1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขดาน กิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอน
การสอนแนวสมดุลภาษา ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวัดทัพหมัน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 33 คน เพื่อดูความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล แหลงเรียนรู
และสื่อที่ใช
1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัดทัพหมัน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 35 คน
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ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพหมัน : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ขั้นที่ 2

วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา โครงสรางหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด และขอบเขตเนื้อหาของ
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 3

ศึกษาวิธีการสอนและกิจกรรมในการสอนแนวสมดุลภาษา

ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5

สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองและความ
เหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู สื่อและการประเมินผล เพื่อปรับแกไขให
ถูกตอง

ขั้นที่ 6

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผลจํานวน 3 คน คือ 1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
: ภาษาไทย 2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 3. ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :IOC)
นําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ขั้นที่ 7

เชิงเนื้อหา (Content validity) และหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence :IOC) จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 8

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดทัพหมัน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ขั้นที่ 9

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
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2.
การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 1 ฉบับ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ
(Multiple Choice) ชนิด 3 ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0
คะแนน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ตามขั้นตอน ดังนี้/
2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห คําอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เอกสาร หนังสือและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูประเด็นที่ตองการวัด
2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการใหคะแนน และวิธีสรางแบบทดสอบ
2.2 วิเคราะหสาระการเรียนรูแกนกลาง มาตรฐาน ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหคลอบคลุมเนื้อหาเพื่อสรางตารางวิเคราะหขอสอบ
2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา โดยลักษณะของแบบทดสอบเปน
แบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 3 ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 20 ขอ โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความจํา เขาใจ
นําไปใช ประเมินคา สรางสรรค ดังรายละเอียดในตาราง
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนหนวยการเรียนรูเรื่อง ยุบสูคํา อักษรนํา จําขึ้นใจ กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

10

- ท. 4.1 ป.1/2

เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

- ท 1.1 ป.1/1

อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ

- ท 1.1 ป.1/2
- ท. 4.1 ป.1/1
- ท. 4.1 ป.1/2

บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

ขอ 4
ขอ 5
ขอ 10
ขอ 12
รวม
4
-

รวม

-

สรางสรรค

อักษร ห นํา

อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ประเมินคา

หนวยการเรียนรูที่ 8 ยุบสูคํา อักษรนํา จําขึ้นใจ
อักษรนํา และ อักษร อ นํา
10
- ท 1.1 ป.1/1
ย
- ท 1.1 ป.1/2
- ท. 4.1 ป.1/1

ขอ 6
-

-

ขอ 17
-

-

-

1
3
2

1
ขอ 11
ขอ 19
ขอ 1
ขอ 2
4

-

1
ขอ 15

-

-

6
3

-

ขอ 3
ขอ 9
3

-

-

2
2
7

วิเคราะห

ตัวชี้วัด

นําไปใช

จํานวน
(ชั่วโมง)

ความจํา

เนื้อหาสาระ

เขาใจ

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
รวม
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนหนวยการเรียนรูเรื่อง ยุบสูคํา อักษรนํา จําขึ้นใจ กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา(ตอ)

- ท 1.1 ป.1/1

อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ

- ท 1.1 ป.1/2

บอกความหมายของคําและขอความที่อาน

- ท. 4.1 ป.1/1
- ท. 4.1 ป.1/2

บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
รวม
รวมทั้งสิ้น

4

ขอ 14
5
10

-

-

วิเคราะห

ขอ 8
ขอ 20
ขอ 7
ขอ 16

นําไปใช

-

ขอ 13

สรางสรรค

10

ตัวชี้วัด

ประเมินคา

อักษรนํา 2 พยางค และ
การจําแนกอักษรนํา

จํานวน
(ชั่วโมง)

เขาใจ

เนื้อหาสาระ

ความจํา

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู

-

-

รวม
3

ขอ 18

3

2
6

1
7
20

-

-

63

64
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข
2.5 นําแบบทดสอบ และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน คือ 1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู : ภาษาไทย
2. ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีสอน 3. ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ( Content validity) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูโดยวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence :IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีความสอดคลองเหมาะสม
กับจุดประสงคการเรียนรู
0 เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีความสอดคลองเหมาะสม
กับจุดประสงคการเรียนรู
-1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ไมมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
จุดประสงคการเรียนรู
โดยคาดัชนีความสอดคลอง( Index of Item Objective Congruence :IOC)
ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 1.00 ในทุกรายการประเมิน
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ที่ปรับปรุงแกไขคําผิดและประเภทของระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 โรงเรียน
วัดทัพหมัน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย
2.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้
2.7.1 หาคาความยากงาย (P) คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80
เกณฑความยากงายของขอสอบ กําหนดอยูระหวาง 0.20 – 0.80
ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา 0.20 แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นยากเกินไป
ขอสอบที่มีคา P เทากับ 0.50 แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นมีความยากปานกลาง
ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา 0.50 แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นคอนไปทางยาก
ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.50 แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นคอนไปทางงาย
ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.50 แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นงายเกินไป
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2.7.2 คาอํานาจจําแนก ( r ) คือ การตรวจสอบวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดีเพียงใด ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกเปนบวก และเขาใกล 1
แสดงวามีคาอํานาจจําแนกสูง
2.7.3 คาความเชื่อมั่น คือ การวัดความสอดคลองภายใน เปนการหาความเชื่อมั่น
จากแบบทดสอบฉบับเดียว โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม ภายในแบบทดสอบวาวัดเรื่อง
เดียวกันหรือไม โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารด สัน เปนการหาความเชื่อมั่นโดยพิจารณาความ
สอดคลองภายในของแบบทดสอบแบบ dichotomous คือ แบบ 0, 1 คือ ตอบถูกได 1 คะแนน
และตอบผิดได 0 คะแนน โดยใชสูตร KR20
2.8 นําแบบทดสอบไปวัดผลการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1/1
โรงเรียนวัดทัพหมัน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดแผนภาพที่ 4
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การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสราง ดังแผนภาพที่ 4
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห คําอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เอกสาร หนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูประเด็นที่ตองการวัด

ขั้นที่ 2

ศึกษาทฤษฎี หลักการใหคะแนน และวิธีสรางแบบทดสอบ

ขั้นที่ 3

วิเคราะหสาระการเรียนรูแกนกลาง มาตรฐาน ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ใหคลอบคลุมเนื้อหาเพื่อสรางตารางวิเคราะหขอสอบ

ขั้นที่ 4

สรางแบบทดสอบวัดความรูเรื่อง อักษรนํา เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ
(Multiple Choice) ชนิด 3 ตัวเลือก

ขั้นที่ 5

นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
ขั้นที่ 9

นําแบบทดสอบ และตารางวิเคราะหแบบทดสอบ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 คน คือ
1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรกลุมสาระกาเรียนรู : ภาษาไทย 2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 3.
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาคาดัชนีความ
สอดคลองIndex
( of Item Objective Congruence :IOC)

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดทัพหมัน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
นําแบบทดสอบไปวัดผลการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดทัพหมัน
ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอน การสราง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยใช การ สอนแนว
สมดุลภาษา
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3. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา
ประเมินทักษะการอานและการเขียน จํานวน
5 ชุด ใชทดสอบ
หลังการจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการสรางดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีสรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการสื่อสารเพื่อนํามาสรางเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร
3.3 วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และบัญชีคําพื้นฐาน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําที่มีอักษรนํา เพื่อจับสลากคําที่มีอักษรนําจํานวน 35 คํา
ตารางที่ 3 คําพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อประเมินทักษะการสื่อสาร
จํานวน 35 คํา
ลําดับที่
ประเภทของคํา
คําที่สุมมาทดสอบ
จํานวนคํา
1 อักษร อ นํา ย
อยา อยู อยาง อยาก
4
2 อักษร ห นํา
หนา หมา หนี หมี
27
หวี หรือ หนู หมู
หมอ เหนือ เหลือ
ไหน ไหม
หญา หนา หมู หมอ
ใหญ ใหม ไหว ไหล
เหลา
หลับ หยุด หลัง
หลาย หนอน
3 อักษรนํา 2 พยางค
ตลาด สบู ชนะ ขยะ
4
รวม
35
3.4 สรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารดานการอานและเขียน จํานวน 5 ชุด เพื่อใช
ทดสอบหลังการจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
3.5 นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง และนํามาปรับปรุงแกไข
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3.6 นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคลองของแบบประเมินกับจุดประสงค แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Item Objective Congruence :IOC) โดยคาดัชนีความสอดคลอง( Index of Item Objective
Congruence :IOC) ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 1.00 ในทุกรายการประเมิน
3.7 นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารที่ไดปรับปรุงแกไขใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
กระตุนความสนใจของนักเรียนไปทดลองใช
3.8 นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง
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การสรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารเพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสราง ดังแผนภาพที่ 5
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีสรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการสื่อสารเพื่อนํามาสรางเปนแนวทางในการ
สรางแบบประเมินทักษะการสื่อสาร

ขั้นที่ 3

วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และบัญชีคําพื้นฐานใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสุมอยางงาย โดยการจับสลาก คําที่มี
อักษรนํา จํานวน 35 คํา

ขั้นที่ 4

สรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารดานการอานและเขียนสะกดคํา
เพื่อใชทดสอบหลังการจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 5

นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 6

นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน จํานวน
3 คน
ตรวจสอบความสอดคลองของแบบประเมินกับจุดประสงค แลวนําไปหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :IOC)

ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8

นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่
1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา มีวิธีสรางดังนี้
4.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม วิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็น และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุล
ภาษา โดยวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
3 ดานคือ
ดานสื่อการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล ซึ่งกําหนดชวง
ความคิดเห็นเปน 3 ระดับ คือ มาก ( ) ปานกลาง( ) นอย ( ) มีคะแนน 3, 2 และ 1
ตามลําดับ ใชมาตรการประเมินคา (Symbolic Rating Scales) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2556 : 44)
4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และนํามาปรับปรุงแกไข
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยคาดัชนีความสอดคลอง(Index of
Item Objective Congruence :IOC) ที่คํานวณได ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีคาเทากับ 1.00 ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเทากับ 0.33
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดปรับปรุงแกไข ขอความในรายการประเมิน
ใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองใช
4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง
ดังแผนภาพที่ 6
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การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสราง ดังแผนภาพที่ 6
ขั้นที่ 1

ศึกษาทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม วิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็น และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุล
ภาษา โดยวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 3 ดานคือ ดานสื่อการ

ขั้นที่ 2

เรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล ซึ่งกําหนดชวง
ความคิดเห็นเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย มีคะแนน 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
ใชมาตรประเมินคาแบบใชสัญลักษณ (Symbolic Rating Scales)

ขั้นที่ 3

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน จํานวน 3 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง

ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่
1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ระยะเวลาในการทดลอง
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ใชเวลา
ทดลอง 6 สัปดาห โดยสอนสัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
2. ขั้นตอนในการทดลอง
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดทัพหมัน เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
1.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre-test) การจัดการ
เรียนรู เรื่อง อักษรนํา โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทัพหมัน จํานวน 35 คน
1.3 ผูวิจัยจัดเตรียมสื่อสําหรับการสอนแนวสมดุลภาษา เชน หนังสือนิทาน
สําหรับใหนักเรียนไดฝกอานอิสระ ประจํามุมนักอานในหองเรียน มุมคําศัพทฝาผนัง
และสื่อประกอบการสอนอื่นๆ
2. ขั้นทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 แผน 30 ชั่วโมง ซึ่งในแตละแผนการจัด
การเรียนรูประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสําคัญ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู ชิ้นงาน/หลักฐานรองรอย
แสดงความรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู วัดผลประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด
ในการดําเนินการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
2.2 เวลาที่ใช จํานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห
2.3 การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
และทักษะการสื่อสาร
2.3.1 ขั้นสรางความสนใจ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แนวสมดุลภาษา
2.3.1.1 จัดกลุมผูเรียนโดยคละความสามารถของผูเรียน
เกง ปานกลาง ออน
2.3.1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู
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2.3.1.3 ใหความรูพื้นฐานและชี้แจงกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร ตามขั้นตอนการสอนแนวสมดุลภาษา
2.3.1.4 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสูบทเรียน เชน การอาน
นิทานใหฟง เกมการศึกษา เพลงและทาประกอบจังหวะ
2.3.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา ซึ่งประกอบดวย
การฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และกิจกรรมอิสระ
ภายใตขอบเขตที่กําหนด เพื่อทบทวน ฝกฝน ใหผูเรียนเกิดทักษะ ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหญ
การเขียนรวมกันทั้งหอง นักเรียนรวมกิจกรรมคําศัพทฝาผนัง คัดเลือกคําจากบทเรียน
จํานวน 5 คํา เขียนลงบนบัตรคําแลวนําไปติดฝาผนังเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดทบทวน ฝกฝน ใหเกิด
ทักษะในการอานและการเขียน
การอานรวมกันทั้งหอง นักเรียนอานเนื้อหาในบทเรียนรวมกันทั้งหองเรียนพรอมกันทุกคน
เพื่อฝกการอานออกเสียง
ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอย
การอาน-เขียนกลุมยอย แบงนักเรียนแตละกลุมใหคละความสามารถ เกง-ปานกลาง-ออน
โดยใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน การรวมกันอานออกเสียงบทเรียนพรอมกัน
เปนกลุมยอยๆ การรวมกันเขียน/ออกแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน การรวมกันนําเสนอ
ผลงานของกลุมตนเอง
ฝกปฏิบัติกิจกรรมอิสระภายใตขอบเขตที่กําหนด
การอานในใจ ในขั้นกิจกรรมนี้ครูจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกหนังสือนิทานจาก
มุมนักอานในหองเรียนที่นักเรียนชอบคนละ 1 เลมเพื่ออานในใจในหองเรียน
การอาน-เขียนดวยตนเอง นักเรียนทําแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสมดุลภาษา
ดวยตนเอง
การอานนอกเวลา เลือกหนังสือนิทานที่ประทับใจอานใหคุณครูฟงนอกเวลาเรียน โดยให
นักเรียนเขียนบันทึก/วาดเหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตามที่นักเรียนเขาใจดวยตนเองใหสอดคลองกับ
เรื่องราวที่นักเรียนอาน
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2.3.3 สรุปความรู นําเสนอผลงานและ ประเมินผล ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปความรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินผลโดยใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานการเขียนและ
การอาน กิจกรรมรายบุคคล/กิจกรรมกลุม
3. ขั้นตอนการประเมินผล
3.1 ผูวิจัยประเมินผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา โดยทดสอบกอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอน โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทัพหมัน จํานวน 35 คน
3.2 ผูวิจัยประเมินผลทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1
ที่สอนโดยการสอนแนวสมดุลภาษา โดยประเมินหลังแผนการเรียนรูแตละแผน ตั้งแตแผนที่
1-5
จํานวน 5 ชุด ชุดละ 10 คํา โดยเพิ่มระดับความยากงายตามลําดับ ประกอบดวย คําอักษรนํามาตรา
แม ก กา คําอักษรนําที่มีวรรณยุกต และคําอักษรนําที่มีตัวสะกด
3.3 ผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจัดการเรียนรูโดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา โดยวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
3 ดาน คือ ดานสื่อ
การเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ ดานการวัดและประเมินผล ซึ่งกําหนด
ชวงความคิดเห็นเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย มีคะแนน 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
ใชมาตรประเมินคาแบบใชสัญลักษณ ( Symbolic Rating Scales) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2556 :
44) และวัดความคิดเห็น เชิงคุณภาพเกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
การวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทยชวยพิจารณา ตรวจสอบแผน
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู
1.2
ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา จํานวน 1 ฉบับ ใชทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน
1.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดผลการเรียนรู
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1.2.2 หาคาความยากงาย (p) ของแบบวัดผลการเรียนรู
1.2.3 หาคาความเชื่อมั่น (r) ของแบบวัดผลการเรียนรู
1.2.4 หาคาความเชื่อมั่น (KR20 ) ของแบบวัดผลการเรียนรู
1.3 ตรวจสอบแบบประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (
IOC) ของแบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร
1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (
IOC)
ของแผนการจัดการเรียนรู
2. การตรวจสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหคะแนนจากแบบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา
ใชทดสอบ
กอนและหลังการจัดการเรียนรู
2.1.1 ใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอนและหลัง
การจัดการเรียนรู วิเคราะหความแตกตาง โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent
2.2 การวิเคราะหจากแบบประเมินทักษะการสื่อสาร ใชประเมินระหวางจัด
การเรียนรู โดยใชคาสถิติ คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 การวิเคราะหจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใชประเมินหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชคาสถิติ คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุป
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การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research)
แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง One – Group Pretest – Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2557 :
144 ) โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
2) เพื่อ ศึกษาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา 3) เพื่อศึกษาควา มคิดเห็น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบ วัดผลการเรียนรู แบบ ประเมินทักษะการสื่อสาร
แบบสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 /1
โรงเรียนวัดทัพหมัน อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 35 คน
ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ผูวิจัยดําเนินการ วิจัย เก็บขอมูล และ
วิเคราะหขอมูล ดําเนินการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและทักษะการสื่อสาร กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ใชการทดสอบ คา t-test แบบ Dependent ขอมูลที่ไดใชการ
วิเคราะห คารอยละ ( %) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) แลว วิเคราะหเนื้อหา ดังตาราง
ระบุสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย
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จากสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน ผูวิจัยไดรวบรวมและสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังกลาว ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค
ของการวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กอนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการ
สอนแนวสมดุลภาษา

2) เพื่อ ศึกษาทักษะการ
สื่อสาร ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่
1
ระหวางการสอนโดยใช
การสอนแนวสมดุล
ภาษา

วิธีการดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยาง

ประเมินผลการเรียนรู
กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 /1
โรงเรียนวัดทัพหมัน
อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา
2558
จํานวน 35 คน

ประเมินทักษะการ
สื่อสารระหวางการ
จัดการเรียนรูในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 /1
โรงเรียนวัดทัพหมัน
อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา
2558
จํานวน 35 คน
3) เพื่อศึกษาควา ม ศึกษาความคิดเห็นหลัง นักเรียนชั้น
คิดเห็น ของนักเรียน ชั้น การจัดการเรียนรูโดยใช ประถมศึกษาปที่ 1 /1
โรงเรียนวัดทัพหมัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่มี การสอนแนวสมดุล
อําเภอบานไร จังหวัด
ตอการจัดการเรียนรูโดย ภาษา
อุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2
ใชการสอนแนวสมดุล
ปการศึกษา
2558
ภาษา
จํานวน 35 คน

เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล
-แบบวัดผลการเรียนรู
เรื่อง อักษรนํา
-การวิเคราะหขอมูล
โดยใช คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D) และ
ใชการทดสอบ t-test
แบบ Dependent
-แบบประเมินทักษะ
การสื่อสาร
--การวิเคราะหขอมูล
โดยใช คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
-แบบสอบถามความ
คิดเห็น
-การวิเคราะหขอมูล
โดยใช คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุล
ภาษา เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา เพื่อ ศึกษาควา มคิดเห็น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ การจัด
การเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําเครื่องมือที่ใช
ในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
3 คน และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1/1 โรงเรียนวัดทัพหมัน
จํานวน 35 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียน จัดการเรียนรู
ตามแผนประเมินทักษะการสื่อสารระหวางการสอน ทดสอบผลการเรียนรูหลังเรียน ประเมินความ
คิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ทดลอง
และวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ตอนที่ 2 ศึกษาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
การสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ตอนที่ 3 ศึกษาควา มคิดเห็น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ การจัด
การเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ดังรายละเอียด ตารางที่ 1- 3
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ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ผูวิจัยไดนําคะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 ที่จัด
การเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา โดยทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวนํา
คะแนนมาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบ โดยใชการทดสอบคา t-test แบบ dependent ซึ่งผลการ
วิเคราะหปรากฏผลในตารางดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนว
สมดุลภาษา กอนและหลังการทดลอง
การทดสอบ

N

กอนเรียน
หลังเรียน

35
35

คะแนน
เต็ม
10
10

4.43
6.71

S.D.

t-test

Sig.

1.04
1.25

11.74*

.000

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกวากอนการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูหลังการ
จัดการเรียนรู ( = 6.71 , S.D.= 1.25 ) สูงกวาคาเฉลี่ยของผลการเรียนรูกอนการจัดการเรียนรู
( = 4.43, S.D.= 1.04 )
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ตอนที่ 2
ศึกษาทักษะการสื่อสาร
การสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่

1 ระหวาง

ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา
ผลการประเมิน

รวม

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

การอาน

7.60

7.77

8.29

8.49

8.51

8.13

การเขียน

4.97

6.57

7.94

7.97

8.14

7.12

ทักษะการสื่อสาร

12.57

14.34

16.23

16.46

16.66

15.25

จากตารางที่ 6 พบวา คะแนนดานการอาน การเขียน รวมถึงคะแนนทักษะการสื่อสาร
ในภาพรวมมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกครั้ง จากผลการประเมิน
5 ครั้ง โดยคะแนนการอานครั้งที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.60 การอานครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.77 การอานครั้งที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.29 การอานครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 การอานครั้งที่ 5
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 โดยภาพรวม การอาน มีคะแนนเฉลี่ย = 8.13 จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน คะแนนการ เขียนครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.97 การเขียนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 6.57 การเขียนครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.94 การเขียนครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
7.97 การ เขียน ครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.14 โดยภาพรวม การ เขียน มีคะแนนเฉลี่ย
= 7.12คะแนน ดานทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.57 ครั้งที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 14.34 ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.23 ครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.46 และ
ครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.66 โดยภาพรวมทักษะการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย = 15.25
คะแนน
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แผนภาพที7่ ผลการศึกษาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียชนั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียน
การสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

คะแนน

ผลการศึกษาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ระหวางการจัดการเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00

16.23

16.46

16.66

14.34
12.57

ผลคะแนน
ทักษะการ
สื่อสาร

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ทักษะการสื่อสาร
จากแผนภูมิที่ 7 พบวา ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

1 ระหวาง

การสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา มีผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ แบบประเมินทักษะครั้งที่
5
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( =16.66) รองลงมาคือ แบบประเมินทักษะครั้งที่ 4 ( = 16.46)
แบบประเมินทักษะครั้งที่ 3 ( = 16.23) แบบประเมินทักษะครั้งที่ 2 ( = 14.34) และ
แบบประเมินครั้งที่ 1 ( = 12.57) ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน (ทักษะการอาน
10 คะแนน และ ทักษะการเขียน 10 คะแนน) จากตารางจ ะเห็นวา นักเรียนมีคะแนนทักษะ
การสื่อสารสูงขึ้นตามลําดับ
ผูวิจัยไดศึกษาผลคะแนนดานทักษะการอานและการเขียนในแตละชุดของแบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ผลคะแนนทักษะการสื่อสารดานการอานและการเขียนในภาพรวม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
9
8

7.60

7.77

คะแนน

7

4

8.49

8.51

7.94

7.97

8.14

6.57

6
5

8.29

การอาน

4.97

การเขียน

3
2
1

ครั้งที่

0

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

แผนภาพที่ 8 ผลการศึกษาคะแนนดานทักษะการอานและการเขียนในแตละชุดของแบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่
การเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

1

ระหวางการจัด

จากแผนภาพที่ 8 พบวา คะแนนดานการอานและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ระหวางการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา มีดังนี้ ดานการอาน แบบประเมินครั้งที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ย = 7.60 แบบประเมินทักษะครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย = 7.77 แบบประเมิน
ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย = 8.29 แบบประเมินทักษะครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย =8.49 และ
แบบประเมินทักษะครั้งที่ 5 มีคะแนนดานการอานเฉลี่ยมากที่สุด = 8.51 ตามลําดับจากนอย
ไปหามาก จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
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ดานการเขียน แบบประเมินครั้งที่

1 มีคะแนนเฉลี่ย = 4.97 แบบประเมินทักษะครั้งที่ 2

มีคะแนนเฉลี่ย = 6.57 แบบประเมินครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย = 7.94 แบบประเมินทักษะครั้งที่ 4
มีคะแนนเฉลี่ย = 7.97 และ แบบประเมินทักษะครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( =8.14 )
ตามลําดับจากนอยไปหามาก จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จากตารางจะเห็นวานักเรียนมีคะแนนดาน
ทักษะการอานและการเขียนสูงขึ้นตามลําดับ
ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ซึ่งไดมาจากการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา โดยสอบถามหลังการทดลอง แลวนําคะแนนมาคํานวณเพื่อ
วิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตอตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 7 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
รายการ
ดานสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆเขาใจบทเรียนมากขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย สีสันสวยงาม นาสนใจ
3. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ อานและเขียนไดดีขึ้น
รวม
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เด็กๆมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
5. เด็กๆไดฝกการอานและการเขียน
6. เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรมหลายๆ อยาง
7. กิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ สนใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น
รวม
ดานการวัดผลและประเมินผล
8. วิธีการวัดและประเมินผลเขาใจงาย
9. การวัดและประเมินผล มีหลายวิธี
10. การวัดและประเมินสามารถตรวจสอบผลได
รวม
โดยภาพรวม

(S.D.)

ระดับความคิดเห็น ลําดับ

2.86
2.69
2.91
2.82

0.36
0.47
0.37
0.40

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

2
3
1
2

2.94
2.91
3.00
2.94
2.95

0.24
0.37
0.00
0.24
0.21

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

2
3
1
2
1

2.83 0.45 เห็นดวยมาก
2.71 0.62 เห็นดวยมาก

2
3

2.89 0.32 เห็นดวยมาก
2.81 0.47 เห็นดวยมาก
2.87 0.34 เห็นดวยมาก

1
3

จากตารางที่
7 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน คือ ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ( = 2.87 , S.D.= 0.34)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
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อยูในระดับเห็นดวยมาก (
= 2.95 , S.D.= 0.21) เปนลําดับที่ 1 รองลงมา ไดแก
ดานสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (
= 2.82 ,
S.D.= 0.40) และดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( = 2.81 ,S.D. = 0.47) เปนลําดับสุดทาย จากการพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา 1.00 แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เมื่อพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เปนรายขอในแตละดาน ปรากฏผล
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนในดานสื่อการเรียนการสอนโดย
=2.82,
ภาพรวมทุกขอ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (
S.D.=0.40) ตามลําดับดังนี้ สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ อานและเขียนไดดีขึ้น ( = 2.91 ,
S.D.= 0.37 ) สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ เขาใจบทเรียนมากขึ้น ( =2.86, S.D.=0.36) และ
สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย สีสันสวยงาม นาสนใจ ( = 2.69 , S.D.= 0.47) ตามลําดับ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนในดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมทุกขอ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
= 3.00 ,
( =2.87, S.D.=0.34) ตามลําดับดังนี้ เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรมหลายๆ อยาง (
S.D.= 0.00) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ สนใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น เด็กๆมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรู( =2.94, S.D.=0.24) และ เด็กๆไดฝกการอานและการเขียน ( = 2.91 ,
S.D.= 0.37) ตามลําดับ
ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนในดานการวัดผลและ
ประเมินผล โดยภาพรวมทุกขอ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( = 2.87, S.D.= 0.34) ตามลําดับดังนี้ การวัดและประเมินสามารถตรวจสอบได ( = 2.89 ,
S.D.=0.32) การวัดและประเมินผลมีหลายวิธี ( =2.83 , S.D.=0.45) วิธีการวัดและประเมินผล
เขาใจงาย ( = 2.71, S.D.=0.62) ตามลําดับ
ผลกาวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด พบวา นักเรียนสวนใหญ
มีคาความถี่ในการแสดงความเห็น ดังนี้ ดานความรูสึกเมื่อไดเรียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
นักเรียนรูสึกมีความสุข คิดเปนรอยละ 80.00 และนักเรียนรูสึกสนใจวิชาภาษาไทยมากขึ้น คิดเปน
รอยละ 20.00
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ดานกิจกรรมที่นักเรียนชอบในการสอนดวยวิธีสมดุลภาษา กิจกรรมดานการอาน อาทิเชน
อานหนังสือ การอานสมุดนิทาน คิดเปนรอยละ 51.43 รองลงมาคือ กิจกรรมดานการเขียน
เชน เขียนตามคําบอก คิดเปนรอยละ 20.00 กิจกรรมประกอบจังหวะ เชน เคาะแกว คิดเปนรอยละ
17.14 และ กิจกรรมเกมการศึกษา คิดเปนรอยละ 4.00
ดานกิจกรรมที่ตองการใหเพิ่มเติม คือ เพิ่มเติมกิจกรรมดานการอาน เชน การอานหนังสือ
นิทาน และการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องในสมุดนิทาน คิดเปนรอยละ 65.71 เพิ่มเติมกิจกรรมดานการเขียน
เชน การเขียนตามคําบอก การคัดลายมือ คิดเปนรอยละ 20.00 และ เพิ่มเติมกิจกรรม/ใบงาน
ที่สามารถระบายสีเพิ่มเติมได คิดเปนรอยละ 14.29

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อส าร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental
Research) แผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design มีวัตถุประสงคในการ
วิจัยดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา 2) เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา 3) เพื่อ ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนว
สมดุลภาษา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในกลุมโรงเรียน
บานไรที่ 5 จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดทัพหมัน โรงเรียนวัดทัพคลาย โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนบานใหมหนองแก โรงเรียนบานหวยบง โรงเรียนบานวังตอ โรงเรียนบานพุตอ โรงเรียน
บานปาอูสามัคคี โรงเรียนบานหนาฝายบึงตาโพ
11 หองเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 150 คน
กลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน( Stratified Random Sampling) ขั้นที่ 1 คือ สุมโรงเรียน
ในกลุมบานไรที่ 5 รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ในปการศึกษา 2558 ไดแก โรงเรียนวัดทัพหมัน
โรงเรียนวัดทัพคลาย โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบานใหมหนองแก โรงเรียนบานหวยบง
โรงเรียนบานวังตอ โรงเรียนบานพุตอ โรงเรียนบานปาอูสามัคคี โรงเรียนบานหนาฝายบึงตาโพ
ขั้นที่ 2 สุมหองเรียน จํานวน 11 หองเรียน ไดนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน วัดทัพหมัน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 คน เปนกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
แบบประเมินทักษะการสื่อสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชการ
สอนแนวสมดุลภาษา

87

88
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ใชสถิติคาเฉลี่ย (
𝒙𝒙� ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D) และ t – test แบบ dependent สําหรับทักษะการสื่อสาร ใชสถิติคาเฉลี่ย ( 𝒙𝒙� )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ใชสถิติคาเฉลี่ย (𝒙𝒙� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา พบวา นักเรียนจํานวน 35 คน มีผลการเรียนรูสูงขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังจัดการเรียนการสอนสูงกวากอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การสอนแนวสมดุลภาษา โดยผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา หลังการจัดการเรียนรู ( 𝒙𝒙� = 6.71,
S.D.= 1.25) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู (𝒙𝒙� =4.43, S.D.=1.04 ) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะการสื่อสาร ดานการอานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา พบวา นักเรียนจํานวน 35 คน ในภาพรวม
ทักษะการสื่อสารคะแนนมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกครั้งตามลําดับ จากผลการประเมิน 5 ครั้ง โดยคะแนน
การอานครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.60 การอานครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.77 การอาน
ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.29 การอานครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 การอานครั้งที่ 5
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 โดยภาพรวม การอาน มีคะแนนเฉลี่ย 𝑥𝑥� = 8.13 จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน คะแนนการเขียนครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.97 การเขียนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 6.57 การเขียนครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.94 การเขียนครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
7.97 การ เขียน ครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.14 โดยภาพรวม การ เขียน มีคะแนนเฉลี่ย
𝑥𝑥� = 7.12คะแนน สรุปดานทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.57 ครั้งที่ 2
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.34 ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.23 ครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
16.46 และครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.66 โดยภาพรวมทักษะการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย 𝑥𝑥� =
15.25 คะแนน
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
โดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยมาก ทั้ง 3 ดาน คือ ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมาก
(𝒙𝒙� = 2.87 , S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 รองลงมา ไดแก ดานสื่อการเรียน
การสอน และดานการวัดผลและประเมินผล เมื่อพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา เปนรายขอ
ในแตละดาน พบวา ในดานสื่อการเรียนการสอน ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่
1
คือ สื่อการเรียนการสอนชวยพัฒนาการอานและการเขียน สําหรับดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรมหลายๆ อยาง
สวนดานการวัดผลและประเมินผล ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่
1 คือ การวัด
และประเมินผลโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได
ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด พบวา นักเรียนสวนใหญ
รูสึกมีความสุข และรูสึกสนใจวิชาภาษาไทยมากขึ้น สําหรับดานกิจกรรมที่นักเรียนชอบในการสอน
ดวยวิธีสมดุลภาษา คือ กิจกรรมดานการอาน เชน การอานหนังสือ การอานสมุดนิทาน กิจกรรม
ดานการเขียน เชน การเขียนตามคําบอก กิจกรรมประกอบจังหวะ เชน การเคาะแกว และ กิจกรรม
เกมการศึกษา ดานกิจกรรมที่ตองการใหเพิ่มเติม คือ เพิ่มเติมกิจกรรมดานการอาน เชน การอาน
หนังสือนิทาน และการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องในสมุดนิทาน เพิ่มเติมกิจกรรมดานการเขียน เชน การเขียน
ตามคําบอก การคัดลายมือ และ เพิ่มเติมกิจกรรม/ใบงานที่สามารถระบายสีเพิ่มเติมได
อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา สามารถอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา พบวา ผลการเรียนรูหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัด
การเรียนรู ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสอนแนวสมดุลภาษา
พัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับพัฒนาทักษะการอานและการเขียน โดยใหผูเรียนไดอานและเขียนจากเรื่อง
ที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ เนนใหผูเรียนไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมายแลวจึงสอนทักษะยอย
หรือการสะกดคําสอดแทรกในเรื่องที่เรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการพัฒนาผลการเรียนรู
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยไดมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด กําหนดและ

90
ดําเนินการการเรียนรูตามหลักการและวิธีการสอนแนวสมดุลภาษา โดยเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรม
การอานและการเขียนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการอานหนังสือใหฟง การอานใหเปนนิสัยการอาน
รวมกันทั้งชั้น การฝกอานกลุมยอย การอานเองตามลําพัง การอานหนังสือที่บาน
การเขียนรวมกัน การเขียนกลุมยอย และการเขียนเองตามลําพัง นอกจากนี้ผูเรียนยังไดเรียนรูผาน
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทั้งจากการอานหนังสือนิทาน กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมการ
เคาะจังหวะ และกิจกรรมการอานและการเขียนอิสระ ซึ่งจากวิธีการดังกลาวจึงสงผลใหผลการเรียนรู
สูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ พิศเรณู รัตนพิจารณ ( 2550 : 35) กลาววา ตองใชกลวิธีการสอน
หลายรูปแบบ ตลอดจนการใชแบบฝกอานที่มีคุณภาพ ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุดา แยมสรวล (2558 : 1431) การจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนเปน
กลุม เปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน มีปฏิสัมพันธกันในกลุมทําใหนักเรียน
ชวยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมไดเขาใจ
แนวคิดไดกระจางชัดขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ฐะปะนีย นาครทรรพ (อางถึงใน พิศเรณู รัตน
พิจารณ 2550 : 24) ซึ่งเสนอไวอีกวา การอานจะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนดีขึ้น เพราะกิจกรรม
การเรียนตองอาศัยทักษะการอานทั้งสิ้น ทางดานอาชีพการอานก็ชวยใหนําความรูที่ไดจากการอาน
พัฒนาอาชีพของตนใหเจริญกาวหนา นอกจากนั้นการอานยังชวยใหคนเกิดความคิดลึกซึ้ง
และกวางขวาง เปนที่ยอมรับของสังคมดวย
นอกจากนั้นการที่ผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกอานและเขียนคําศัพทฝาผนังทุกวัน เพื่อใหนักเรียน
ฝกทักษะการอานและการเขียนอยางสม่ําเสมอ ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถอานและ
เขียนคําอักษรนําไดและชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนไดรับการฝกฝนอยาง
สม่ําเสมอ สวนในดานการพัฒนาทักษะในการเขียนนั้น ผูวิจัยไดนําคําศัพทฝาผนังมาฝกอานออกเสียง
และสะกดคําคําใหถูกตอง การดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุปราณี ดาราฉาย
(อางถึงใน ภาวนา ดาวเรือง 2550 : 132) ที่กลาวถึงการสอนเขียนสะกดคําไว 12 ประการ ตอนหนึ่ง
ไดกลาววา การสอนสะกดคําครูตองสอนความหมายของคําดวยเพื่อชวยใหนักเรียนจําไดดีขึ้น
และควรฝกใหนักเรียนออกเสียงคําใหถูกตองชัดเจน เพื่อเขียนสะกดไดถูกตอง จากการดําเนินการ
ดังกลาวจะเห็นไดวาผูวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคการสอนแนวสมดุลภาษาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู และ
ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กันตวรรณ มีสมสาร (2554 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่
1 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรียน
กลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ
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งานวิจัยของ วรินทร โพนนอย ( 2555 : บทคัดยอ) ไดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย
แบบสมดุลภาษา แบบ GRACE Model พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยภายหลังการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ขนาดอิทธิพลสูงสุดมีคาเทากับ .583 ผูเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาไทยภายหลัง
การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01และ
ครูผูสอนภาษาไทยมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศรัญญา ทารัตน(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบการสอนแบบสมดุลภาษาและวิธี
สอนแบบย้ําตัวอักษรเพื่อเพิ่มความตระหนักรูหนวยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา วิธีสอนแบบสมดุลภาษาสามารถเพิ่มความตระหนักรูหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษไดสูงกวาวิธีการสอนแบบย้ําตัวอักษรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในสวนของ
ชุติมา ฐิติกรนวัต (2555 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการอานบทเรียน
เลมเล็กเสริมการอานวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชแนวการสอนแบบสมดุลภาษา พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานบทเรียนเลมเล็ก
เสริมการอาน วิชา สังคมศึกษา อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 78.52 และยังพบวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนตามแนวสมดุลภาษา มีความสามารถดานการอานบทเรียนเลมเล็กเสริมการอานวิชา สังคมศึกษา
หลังจากที่ไดรับการสอนตามแนวสมดุลภาษาแตกตางกันจากกอนที่จะไดรับการสอนตามแนวสมดุล
ภาษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เพชรรัตน ยุรี (2558 :21) ไดศึกษาความสามารถดาน
การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC พบวา
ความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค CIRC สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะการสื่อสาร ดานการอานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

1

ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษ
ในภาพรวม คะแนนทักษะการสื่อสาร
มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกครั้ง ตามลําดับ จากผลการประเมิน 5 ครั้ง โดยคะแนนการอานครั้งที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.60 การอานครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.77 การอานครั้งที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 8.29 การอานครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 การอานครั้งที่ 5
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 ภาพรวมการอาน มีคะแนนเฉลี่ย 𝑥𝑥� = 8.13 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนการเขียนครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.97 การเขียนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.57
การเขียน ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.94 การเขียนค รั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.97
การเขียนครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.14 ภาพรวมการเขียน มีคะแนนเฉลี่ย 𝑥𝑥� = 7.12คะแนน
สรุปดานทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.57 ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
14.34 ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.23 ครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.46 และ
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ครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.66 โดยภาพรวมทักษะการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย 𝑥𝑥� = 15.25
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ทักษะดานการอานและการเขียนของนักเรียน
มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนไดฝกฝนทักษะในการอานและการเขียนผานกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอทั้งกิจกรรมการฝกปฏิบัติกลุมเล็ก กลุมใหญ และการฝกกิจกรรมอิสระ เชน การอาน
และการเขียนรวมกัน การฝกกิจกรรมเคาะจังหวะ การรวมกิจกรรมเกมการศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
การสื่อสาร จึงทําใหเกิดความชํานาญในการสื่อสาร การใชภาษาผานการอานและการเขียน สอดคลอง
กับแนวคิดของ อรประพิณ กิตติเวช ( 2549 : 2-3) ที่กลาววา การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
สื่อสาร นําไปสูสัมฤทธิผลในการสื่อสารไดในที่สุด และ สอดคลองกับแนวคิดของ วรรณี โสมประยูร
(2553 : 81) ที่กลาววา ถาไดมีการฝกหรือกระทําซ้ําๆอยูเสมอ จะทําใหสิ่งเราและการตอบสนอง
มีความสัมพันธกันอยางมั่นคงขึ้น และการเรียนรูก็จะคงอยูตอไป เมื่อเปรียบเทียบกันพบวา
ทักษะดานการอาน ( 𝒙𝒙� = 8.13) มีพัฒนาการที่สูงกวาทักษะดานการเขียน ( 𝒙𝒙� = 7.12) อยู 1.01
ทักษะการอานมีพัฒนาการ คือ นักเรียนสามารถอานสะกดคําที่มีอักษรนํา บอกความหมาย
ของคําเหลานั้นได สามารถอานขอความสั้นๆ เปนประโยค อานนิทาน/เรื่องสั้น ไดถูกตอง

มีความมั่นใจในการอาน อานออกเสียงชัดเจนมากขึ้น ผูวิจัยพบวา เมื่อนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น
นักเรียนสวนใหญจะใหความสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมดานการอานมากขึ้น สังเกตไดวา
เมื่อผูวิจัยใหนักเรียนเลือกอานอิสระ นักเรียนสวนใหญจะหยิบสมุดนิทานซึ่งผูวิจัยรวบรวมนิทาน
เกี่ยวกับอักษรนําไวทั้งหมด 6 เรื่อง ขึ้นมาอานอยูเสมอ เมื่อใหนักเรียนอานเปนกลุมใหญทั้งชั้นเรียน
หากนักเรียนอานนิทานรวมกันจบ 1 เรื่อง นักเรียนจะขออานรวมกันเพิ่มอีก 1 เรื่อง อยูเสมอ
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนักเรียนสามารถอานสมุดนิทานไดอยางคลองแคลวผูวิจัยมักจะเสริมแรง
ดวยการแจงผลการปฏิบัติและบอกกับนักเรียนเสมอวานักเรียนอานไดดีมาก อยางไรทุกครั้ง
ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ วรรณี โสมประยูร( 2553 : 83) ที่กลาววา การเสริมแรงทางบวก
ที่เหมาะสมกับบุคคล โอกาส ความสามารถ และกระทําสม่ําเสมอหรือตอเนื่องกันตลอดเวลา
การสนองตอบสิ่งเราเหลานั้นก็จะเปนไปดวยดี ผลการเรียนรูที่ไดรับยอมมีประสิทธิภาพสูง
ทักษะการเขียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นเชนกัน คือ นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําที่มีอักษรนํา บอก
ความหมายของคําเหลานั้นได สามารถเขียนขอความสั้นๆ นําคําอักษรนําเหลานั้นมาเขียนและเรียบ
เรียงเปนประโยคไดถูกตอง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมดานการเขียนมากขึ้น
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สังเกตไดวาเมื่อผูวิจัยใหนักเรียนรวมกิจกรรมเขียนรวมกันเปนกลุม นักเรียนสามารถจําแนกและบอก
เพื่อนรวมกลุมไดวาคําใดเปนคําอักษรนํา และสามารถบอก/เขียนคําอักษรนําไดถูกตอง แตเนื่องจาก
การวางตําแหนงของสระหรือวรรณยุกตในบางคําที่ผิดไปทําใหคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยของทักษะการอาน เชน คําวา หมู นักเรียนบางคน เขียนตําแหนงของสระอูผิด เปนคําวา
หูม เปนตน ผลคะแนนทักษะการอานและการเขียนที่แตกตางกันนั้นนักนอกจากจะมีสาเหตุมาจาก
ความพรอม และความแตกตางสวนบุคคลของนักเรียนแลว นักวิจัยยังไดกลาวไววา มนุษยพัฒนา
ภาษาพูดมานานเกินกวาหมื่นป แตเพิ่งพัฒนาดานภาษาเขียนเพียงประมาณ 3,000 กวาปเทานั้น ดวย
เหตุนี้สมองจึงมีโปรแกรมรับรูและพัฒนาภาษาพูดไดงายโดยธรรมชาติ แตสําหรับการพัฒนาการเขียน
เราจําเปนตองสอนใหเด็กเกิดการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: 17)
ผูวิจัยพบวา ทักษะการสื่อสารนอกจากการฝกอยางสม่ําเสมอ การเสริมแรง การใหนักเรียนไดฝก
ทํางานรวมกันจะชวยกระตุนและสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนกระตือรือรนไดมากยิ่งขึ้น
สอดคลองกับแนวคิดของ เพชรรัตน ยุรี ( 2558 :24) ซึ่ง ศึกษาเรื่อง ความสามารถดานการเขียน
เชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC พบวา
เมื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
และแสดงความคิดเห็นตางๆขณะจัดกิจกรรมการสอนอยางอิสระ ไมปดกั้นความคิด สงผลใหนักเรียน
ไมรูสึกอึดอัด ผอนคลาย และชวยพัฒนาความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคดวย จากที่กลาวมา
ขางตนหากจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ ใหการเสริมแรงทางบวก ใหกําลังใจ และเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดลองผิดลอง จะชวยสรางความมั่นใจ ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกและมีความสุข
กับการเรียนรูซึ่งจะชวยใหมีพัฒนาการในการเขียนเพิ่มขึ้น
3.
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุล
ภาษา โดยเฉลี่ยรวม เห็นดวยในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน คือ ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก(𝒙𝒙� = 2.87 , S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 รองลงมา ไดแก ดานสื่อ
การเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล เมื่อพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
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เปนรายขอในแตละดาน พบวา ในดานสื่อการเรียนการสอน ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมาก
เปนลําดับที่ 1 คือ สื่อการเรียนการสอนชวยพัฒนาการอานและการเขียน สําหรับดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรม
ที่หลากหลาย สวนดานการวัดผลและประเมินผล ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่
1
คือ การวัดและประเมินสามารถตรวจสอบได เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก
เปนอันดับหนึ่งคือ ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้
อาจเปนเพราะนักเรียนไดทํากิจกรรมดานการอาน การเขียน ที่หลากหลายอีกทั้งยังไดมีสวนรวม
ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมถึงเกมการศึกษาที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไว ทําใหบรรยากาศในการเรียนรู
เต็มไปดวยความสนุกสนาน ไมเครียด นักเรียนชอบเรียนดวยเทคนิคการสอนแนวสมดุลภาษา
สอดคลองกับแนวคิดของประเชิญ ชาวทาไม (อางถึงใน ภาวนา ดาวเรือง 2550 : 137) ที่กลาววา
การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นจะสงผลทําใหเจตคติของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะ
จากการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา และทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา หลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นครูควรนําเทคนิคการสอนแนวสมดุลภาษาไปใชจัดการเรียนรูในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นอื่นๆตอไป โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดศึกษาเรียนรู
วิธีการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนสมดุลภาษา ใหเขาใจชัดเจนกอนนําไปใช และมีการนิเทศ
ติดตาม เพื่อพัฒนาใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารของนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น
โดยทักษะการอานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาทักษะการเขียน แสดงวาครูควรพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนในดานการเขียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนวิธีการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย
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3. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนว
สมดุลภาษา ดานการวัดผลและประเมินผลนักเรียนเห็นดวยและมีคาเฉลี่ยต่ํากวาประเด็นอื่น ๆ
คือ การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเรื่อง/เนื้อหาที่เรียน ซึ่งแสดงวานักเรียนบางสวนเห็นวา
การประเมินยังไมตรงกับเรื่องและเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นครูควรพัฒนาและจัดทําเครื่องมือในการวัดผล
ใหสอดคลองและตรงกับเรื่อง/เนื้อหาที่นักเรียนศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ความเห็นของนักเรียน
ในแบบสอบถามปลายเปด พบวา นักเรียนตองการใหเพิ่มเติมกิจกรรมการอานหนังสือ/นิทาน และ
การเขียนตามคําบอก ครูจึงควรศึกษาและคัดเลือกหนังสือหรือนิทานเพิ่มเติมใหกับนักเรียน
ในมุมสําหรับการอานและฝกใหนักเรียนไดเขียนตามคําบอกอยางสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนไปพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลความคงทนของทักษะการสื่อสารของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยวิธีสมดุลภาษาอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการวิจัย เพื่อคนหาตัวแปรตามเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูของนักเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการสื่อสารทั้ง 4 ดาน
3. ควรมีการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะการสื่อสารทั้งดานการอานและการเขียนของนักเรียน
ที่สอนโดยวิธีการสอนอื่นๆ เชน การสอนแบบรวมมือ CIRC การสอนแบบสมองเปนฐาน การสอนแบบ
4MAT เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
..........................................
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
วุฒิปริญญาการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตําแหนง รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
วุฒิปริญญาการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนง อาจารยประจําสาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
3. นางดวงรัตน อินทรีย
วุฒิปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขา วัดผลและประเมินผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําแหนง หัวหนาฝายวิชาการระดับ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทัพหมัน อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.

แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

2.

- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

3.

- ความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
แบบประเมินทักษะการสื่อสาร

4.

- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
แบบสอบถามความคิดเห็น
- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1.
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญและสาระการ

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

เรียนรู
2.
สาระสําคัญ
2.1 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู
3.

4.

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
+1 +1 +1
กําหนดไว
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและ ประเมินผล +1 +1 +1
5.
กิจกรรมการเรียนรู
5.1 ขั้นสรางความสนใจ
5.1.1 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสู
+1 +1 +1
บทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
5.1.2 มีกิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขา
+1 +1 +1
สูบทเรียนที่หลากหลาย
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 (ตอ)

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

5.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.1 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระ
5.2.2 การดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน
ครอบคลุมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
5.3 ขั้นสรุปความรู
5.3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
5.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
6.
สื่อการจัดการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

6.1 มีการเรียงลําดับสื่อที่ใชอยางเหมาะสม +1
6.2 มีการกําหนดสื่อการสอนที่ชัดเจน
+1
นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและสะดวก
6.3 สื่อการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับ
+1
กิจกรรมการเรียนรู
7.
การวัดผลและประเมินผล
+1
7.1 เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล มีความ
+1
ชัดเจน สามารถนําไปใชไดสะดวก
7.2 มีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่
+1
หลากหลาย
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 2

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1.
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญและสาระการ

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

เรียนรู
2.
สาระสําคัญ
2.1 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู
3.

4.

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
+1 +1 +1
กําหนดไว
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและ ประเมินผล +1 +1 +1
5.
กิจกรรมการเรียนรู
5.1 ขั้นสรางความสนใจ
5.1.1 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสู
+1 +1 +1
บทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
5.1.2 มีกิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขา
+1 +1 +1
สูบทเรียนที่หลากหลาย
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 (ตอ)

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

5.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.1 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระ
5.2.2 การดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน
ครอบคลุมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
5.3 ขั้นสรุปความรู
5.3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
5.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
6.
สื่อการจัดการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

6.1 มีการเรียงลําดับสื่อที่ใชอยางเหมาะสม +1
6.2 มีการกําหนดสื่อการสอนที่ชัดเจน
+1
นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและสะดวก
6.3 สื่อการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับ
+1
กิจกรรมการเรียนรู
7.
การวัดผลและประเมินผล
+1
7.1 เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล มีความ
+1
ชัดเจน สามารถนําไปใชไดสะดวก
7.2 มีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่
+1
หลากหลาย
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1.
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญและสาระการ

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

เรียนรู
2.
สาระสําคัญ
2.1 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู
3.

4.

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
+1 +1 +1
กําหนดไว
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและ ประเมินผล +1 +1 +1
5.
กิจกรรมการเรียนรู
5.1 ขั้นสรางความสนใจ
5.1.1 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสู
+1 +1 +1
บทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
5.1.2 มีกิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขา
+1 +1 +1
สูบทเรียนที่หลากหลาย

115
ตารางที่ 10 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 (ตอ)

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

5.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.1 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระ
5.2.2 การดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน
ครอบคลุมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
5.3 ขั้นสรุปความรู
5.3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
5.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
6.
สื่อการจัดการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

6.1 มีการเรียงลําดับสื่อที่ใชอยางเหมาะสม +1
6.2 มีการกําหนดสื่อการสอนที่ชัดเจน
+1
นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและสะดวก
6.3 สื่อการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับ
+1
กิจกรรมการเรียนรู
7.
การวัดผลและประเมินผล
+1
7.1 เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล มีความ
+1
ชัดเจน สามารถนําไปใชไดสะดวก
7.2 มีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่
+1
หลากหลาย

116
ตารางที่ 11 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 4

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
1.
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญและสาระการ

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

เรียนรู
2.
สาระสําคัญ
2.1 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู
3.

4.

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
+1 +1 +1
กําหนดไว
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและ ประเมินผล +1 +1 +1
5.
กิจกรรมการเรียนรู
5.1 ขั้นสรางความสนใจ
5.1.1 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสู
+1 +1 +1
บทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
5.1.2 มีกิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขา
+1 +1 +1
สูบทเรียนที่หลากหลาย

117
ตารางที่ 11 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 (ตอ)

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

5.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.1 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระ
5.2.2 การดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน
ครอบคลุมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
5.3 ขั้นสรุปความรู
5.3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
5.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
6.
สื่อการจัดการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

6.1 มีการเรียงลําดับสื่อที่ใชอยางเหมาะสม +1
6.2 มีการกําหนดสื่อการสอนที่ชัดเจน
+1
นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและสะดวก
6.3 สื่อการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับ
+1
กิจกรรมการเรียนรู
7.
การวัดผลและประเมินผล
+1
7.1 เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล มีความ
+1
ชัดเจน สามารถนําไปใชไดสะดวก
7.2 มีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่
+1
หลากหลาย

118
ตารางที่ 12 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
1.
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญและสาระการ

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

เรียนรู
2.
สาระสําคัญ
2.1 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู
3.

4.

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
+1 +1 +1
กําหนดไว
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและ ประเมินผล +1 +1 +1
5.
กิจกรรมการเรียนรู
5.1 ขั้นสรางความสนใจ
5.1.1 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสู
+1 +1 +1
บทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
5.1.2 มีกิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขา
+1 +1 +1
สูบทเรียนที่หลากหลาย

119
ตารางที่ 12 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 (ตอ)

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

5.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.1 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระ
5.2.2 การดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน
ครอบคลุมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
5.3 ขั้นสรุปความรู
5.3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
5.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
6.
สื่อการจัดการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

6.1 มีการเรียงลําดับสื่อที่ใชอยางเหมาะสม +1
6.2 มีการกําหนดสื่อการสอนที่ชัดเจน
+1
นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและสะดวก
6.3 สื่อการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับ
+1
กิจกรรมการเรียนรู
7.
การวัดผลและประเมินผล
+1
7.1 เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล มีความ
+1
ชัดเจน สามารถนําไปใชไดสะดวก
7.2 มีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่
+1
หลากหลาย

120
ตารางที่ 13 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 6

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
1.
มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญและสาระการ

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

3.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

1.00

นําไปใชได

เรียนรู
2.
สาระสําคัญ
2.1 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรู
3.

4.

จุดประสงคการเรียนรู

สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู

4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
+1 +1 +1
กําหนดไว
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและ ประเมินผล +1 +1 +1
5.
กิจกรรมการเรียนรู
5.1 ขั้นสรางความสนใจ
5.1.1 กิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขาสู
+1 +1 +1
บทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
5.1.2 มีกิจกรรมสรางความสนใจเพื่อนําเขา
+1 +1 +1
สูบทเรียนที่หลากหลาย

121
ตารางที่ 13 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 (ตอ)

รายการ

ความคิดเห็น ผลคาดัชนี
ของ
ความ
แปลความ
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลอง
IOC
1 2 3

5.2 ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2.1 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กลุมยอย และ
กิจกรรมอิสระ
5.2.2 การดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน
ครอบคลุมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนโดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
5.3 ขั้นสรุปความรู
5.3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
5.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดวยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
6.
สื่อการจัดการเรียนรู

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

+1 +1

1.00

นําไปใชได

6.1 มีการเรียงลําดับสื่อที่ใชอยางเหมาะสม +1
6.2 มีการกําหนดสื่อการสอนที่ชัดเจน
+1
นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและสะดวก
6.3 สื่อการสอนสอดคลอง เหมาะสมกับ
+1
กิจกรรมการเรียนรู
7.
การวัดผลและประเมินผล
+1
7.1 เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล มีความ
+1
ชัดเจน สามารถนําไปใชไดสะดวก
7.2 มีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่
+1
หลากหลาย

122
ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เรื่อง อักษรนํา โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา

ขอที่

ประเภท

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
2
+1

3
+1

คาดัชนี
ความสอดคลอง
IOC

แปลผล

1.00

นําไปใชได

1

ความเขาใจ

1
+1

2

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

3

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

4

ความรู ความจํา

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

5

ความรู ความจํา

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

6

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

7

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

8

ความรู ความจํา

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

9

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

10

ความรู ความจํา

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

11

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

12

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

13

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

14

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

15

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

16

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

17

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

18

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

19

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได

20

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

นําไปใชได
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ตารางที่ 15 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ขอที่

p

r

ขอที่

p

r

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.086
0.93
0.68
0.79
0.50
0.57
0.68
0.71
0.57
0.54

0.29
0.00
- 0.07
0.00
0.71
0.00
0.07
0.29
0.43
0.50

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.54
0.86
0.68
0.43
0.57
0.96
0.57
0.79
0.86
0.86

0.21
0.14
0.64
0.57
0.14
0.07
0.71
0.43
0.29
0.29

หมายเหตุ : 1. ขอสอบขอที่ มีคา p นอยกวา 0.2 ถือวาเปนขอสอบที่ยาก และมากกวา

0.8 ถือเปนขอสอบที่งาย

2. ขอสอบขอที่ มีคา r นอยกวา 0.2 เปนขอสอบที่ไมมีคาอํานาจจําแนก
3. เนื่องจากจํานวนขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกไดแกขอที่

1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 19

และ 20
4. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) และคาสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยงของแบบทดสอบโดยใชวิธีการ
คูเดอร-ริชารดสัน (

Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 จากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใช

เกณฑ
ความเชื่อมั่นตั้งแต

0.70 ขึ้นไป ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.72
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ชุดที่ 1
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ

∑R

IOC

1

2

3

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

4. แบบประเมินมีความ
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน

+1

+1

+1

3

1.00

5. แบบประเมิน
สอดคลองกับเกณฑการวัดผล
ประเมินผล

+1

+1

+1

3

1.00

ชุดที่ 1
1. แบบประเมิน
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
2. แบบประเมิน
สอดคลองกับสาระสําคัญและ
สาระการเรียนรู
3. แบบประเมินมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการและวัย
ของนักเรียน
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ชุดที่ 2
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ
1

2

3

∑R

IOC

ชุดที่ 2
1. แบบประเมิน
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
2. แบบประเมิน
สอดคลองกับสาระสําคัญและ
สาระการเรียนรู
3. แบบประเมินมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการและวัย
ของนักเรียน

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

4. แบบประเมินมีความ
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน

+1

+1

+1

3

1.00

5. แบบประเมิน
สอดคลองกับเกณฑการวัดผล
ประเมินผล

+1

+1

+1

3

1.00
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ชุดที่ 3
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ
1

2

3

∑R

IOC

ชุดที่ 3
1. แบบประเมิน
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
2. แบบประเมิน
สอดคลองกับสาระสําคัญและ
สาระการเรียนรู
3. แบบประเมินมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการและวัย
ของนักเรียน

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

4. แบบประเมินมีความ
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน

+1

+1

+1

3

1.00

5. แบบประเมิน
สอดคลองกับเกณฑการวัดผล
ประเมินผล

+1

+1

+1

3

1.00
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ชุดที่ 4
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ

∑R

IOC

1

2

3

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

4. แบบประเมินมีความ
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน

+1

+1

+1

3

1.00

5. แบบประเมิน
สอดคลองกับเกณฑการวัดผล
ประเมินผล

+1

+1

+1

3

1.00

ชุดที่ 4
1. แบบประเมิน
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
2. แบบประเมิน
สอดคลองกับสาระสําคัญและ
สาระการเรียนรู
3. แบบประเมินมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการและวัย
ของนักเรียน
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา ชุดที่ 5
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ

∑R

IOC

1

2

3

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

4. แบบประเมินมีความ
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน

+1

+1

+1

3

1.00

5. แบบประเมิน
สอดคลองกับเกณฑการวัดผล
ประเมินผล

+1

+1

+1

3

1.00

ชุดที่ 5
1. แบบประเมิน
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
2. แบบประเมิน
สอดคลองกับสาระสําคัญและ
สาระการเรียนรู
3. แบบประเมินมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการและวัย
ของนักเรียน
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ตารางที่ 21 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่

∑R

IOC

+1

1

0.33

-1

+1

1

0.33

+1

-1

+1

1

0.33

4. เด็กๆมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู

+1

+1

+1

3

1.00

5. เด็กๆไดฝกการอานและการเขียน

+1

+1

+1

3

1.00

6. เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรมหลาย ๆ อยาง

+1

+1

+1

3

1.00

7. กิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ สนใจเรียนวิชา
ภาษาไทยมากขึ้น

+1

+1

+1

3

1.00

8. วิธีการวัดและประเมินผลเขาใจงาย

+1

-1

+1

1

0.33

9. การวัดและประเมินผล มีหลายวิธี

+1

-1

+1

1

0.33

10. การวัดและประเมินผลสามารถ ตรวจสอบได

+1

-1

+1

1

0.33

1. นักเรียนรูสึกอยางไรกับการสอนดวยวิธีนี้

+1

+1

+1

3

1.00

2. นักเรียนชอบกิจกรรมใดในการสอนดวยวิธีนี้
3. นักเรียนอยากใหครูเพิ่มเติม/เนื้อหา กิจกรรมใด
อีกบาง

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

1

2

3

+1

-1

+1

ตอนที่ 1
ดานสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อการเรียนการสอนตรงชวยใหเด็กๆเขาใจ
บทเรียนมากขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย สีสันสวยงาม
นาสนใจ
3. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ อานและ
เขียนไดดีขึ้น
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดานการวัดผลและประเมินผล

ตอนที่ 2
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การปรับปรุงแกไขขอมูล
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ตารางที่ 22 รายการปรับปรุงแกไขเครื่องมือ
รายการปรับปรุงแบบทดสอบ
ขอ
10

ขอความเดิม
คําใดเติมวรรณยุกต - แลวมี
ความหมาย
ก. อยา
ข. อยาก
ค. ยาก
เฉลย ก
ประเภทความรู ความจํา

ขอความที่แกไขปรับปรุง
คําใดเติมวรรณยุกต - แลวมีความหมาย
ก. อยา
ข. อยาก
ค. ยาก
เฉลย ก
ประเภท ความเขาใจ

12

คําใดใชวรรณยุกตถูกตอง
ก. อยา
ข. อยาก
ค. อยาง
เฉลย ค
ประเภท การวิเคราะห

คําใดใชวรรณยุกตถูกตอง
ก. อยา
ข. อยาก
ค. อยาง
เฉลย ค
ประเภท ความเขาใจ

13

คําในอานถูกตอง
ก. องุน อานวา อา – หงุน
ข. ฝรั่ง อานวา ฝะ – หรั่ง
ค. ขนุน อานวา ขะ – หนุน
เฉลย ข
ประเภท การวิเคราะห

คําในอานถูกตอง
ก. องุน อานวา อา – หงุน
ข. ฝรั่ง อานวา ฝะ – หรั่ง
ค. ขนุน อานวา ขะ – นุน
เฉลย ข
ประเภท การวิเคราะห
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รายการปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็น
ขอความเดิม
ดานสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา/
เรื่องที่เรียน
2. สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย กระตุน
ความสนใจ
3. สื่อการเรียนการสอนชวยพัฒนาทักษะการ
อานและการเขียน
ดานการวัดผลและประเมินผล
1. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
เนื้อหา/เรื่องที่เรียน
3. การวัดและประเมินผลโปรงใส ยุติธรรม
ตรวจสอบได

ขอความที่แกไขปรับปรุง
1. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ
เขาใจบทเรียนมากขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย
สีสันสวยงาม นาสนใจ
3. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ
อานและเขียนไดดีขึ้น
1. วิธีการวัดและประเมินผลเขาใจงาย
2. การวัดและประเมินผล มีหลายวิธี
3. การวัดและประเมินสามารถตรวจสอบ
ผลได
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เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
3. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา
4. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแนวสมดุล
ภาษา
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘ ยุบสูคํา อักษรนําจําขึ้นใจ
หนวยการเรียนรูยอย อักษรนําคืออะไร เวลา

เวลา
๕

๓๐

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ผูสอน นางสาววิภาพร คุปติเกษม โรงเรียนวัดทัพหมัน อําเภอบานไร สพป.อุทัยธานี เขต ๒
๑. มาตรฐานการเรียนรู
ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑ อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคํา และขอความที่อาน
ท ๒.๑ กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน
ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
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๒. สาระสําคัญ
อักษรนํา คือ คําที่มีพยัญชนะตน ๒ ตัว เมื่อประสมกับสระและตัวสะกดแลวจะออก
เสียงเปน ๓ แบบ ดังนี้
๑. คําที่มีมี อ นํา ย มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก
๒. คําที่มี ห นํา เชน หนา หมี หวาน เปนตน
๓. คําที่ออกเสียงสองพยางค เชน สบาย ตลาด สบู เปนตน
๓. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. รักความเปนไทย
๕. จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนสามารถอานคําที่มีอักษรนําได
๒. นักเรียนสามารถเขียนคําที่มีอักษรนําได
๖. สาระการเรียนรู
๑. ลักษณะของอักษรนํา
๒. การอานออกเสียงคําที่มีอักษรนํา
๓. การเขียนสะกดคํา คําที่มีอักษรนํา
๗. ชิ้นงาน / หลักฐานรองรอยแสดงความรู
๑. แผนผังความคิด คําที่มีอักษรนํา จากแถบประโยค “พี่ ชาย หนู ชอบ กิน ขนม ทอง
หยอด”
๒. บัตรคําศัพทฝาผนัง
๓. แผนผังความคิด คําที่มีอักษรนํา จากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
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๘. กิจกรรมการเรียนรู
๑. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง อักษรนํา
ขั้นสรางความสนใจ
๒. ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปนเกง ปานกลาง ออน จํานวน ๕ กลุม กลุมละ
เทาๆกัน
๓. ครูชี้แจงวัตถุประสงคและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในการเรียนแนวสมดุลภาษา
ใหกับนักเรียนดังนี้
ครูตองการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (การอานและการเขียน) โดยนําการสอน
แนวสมดุลภาษามาใชซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ตอไปนี้
- การอานใหฟง
- การอานในใจ
- การอาน การเขียนรวมกัน
- การอาน การเขียนกลุมยอย
- การอาน การเขียนตามลําพัง
- การอานนอกเวลา
๔. นักเรียนฟงนิทาน เรื่อง ชวยกันปลูกผัก และตอบคําถามรวมกัน
๕. นักเรียนดูคลิปวิดิโอการตูนอักษรนํา
๖. นักเรียนรวมกันรองเพลงอักษรนํา โดยฝกรองตามครูทีละทอนจากแผนผังเพลง
“อักษรนํา”
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เพลง อักษรนํา
คํารอง ปตินันทน สุทธสาร ทํานอง ลอยกระทง
อักษรนําจําไว ห นั้นไง ก็นําได
อีกตัว อ นั้นไซร อยา อยู อยาง อยาก คือ อ นํา ย
ดู ดู ดู ใหดี (ซ้ํา) ดูใหดี คําไหน อ นํา ย อานเพียงพยางคเดียว
หนา หมี หนี หนู จําจงดี ถา ห นํา อานพยางคเดียว (ซ้ํา)
อักษรนําจําเอาไว
พยัญชนะอางวาง
ดู

ในคําไทยมีหลายอยาง

ตางมารวมใชสระเดียวกัน
ดู ดู ใหดี (ซ้ํา) ดูใหดีคํานั้น เมื่อมารวมกันอานเปนสองพยางค

ขยัน ถนอม ไฉน จําจงดี

มีเสียง อะ พยางคหนาเสมอ (ซ้ํา)

ขั้นฝกกิจกรรมการเรียนการสอน
๗. ครูใหความรูเกี่ยวกับอักษรนํา ดังนี้ อักษรนํา คือ คําที่มีพยัญชนะตน ๒ ตัว เมื่อ
ประสมกับสระและตัวสะกดแลวจะออกเสียงเปน ๓ แบบ คือ
- คําที่มีมี อ นํา ย มี ๔ คํา คือ อยา อยู อยาง อยาก
- คําที่มี ห นํา เชน หนา หมี หวาน เปนตน
- คําที่ออกเสียงสองพยางค เชน สบาย ตลาด สบู เปนตน
๘. นักเรียนทุกคนอานแผนผังเพลงอักษรนํา อีกครั้ง พรอมกับเคาะแกวประกอบ
จังหวะ

จังหวะ
ที่ ๒
จังหวะที่
๑

จังหวะ
ที่ ๓

๙. นักเรียนทุกคนฝกอานคํา จากแบบฝกอานอักษรนํา โดยชี้ตามคําที่อานให
ถูกตอง
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๑๐. นักเรียนรวมกิจกรรม “ ไม ตบ โตะ” โดยครูอานบัตรคําที่เตรียมไว หากเปนคํา
อักษรนําใหนักเรียนทุกคนปรบมือ ๑ ครั้ง หาก ไมใช ใหนักเรียนตบมือบนโตะ
เรียน ๑ ครั้ง
(บัตรคําที่เปนอักษรนํา เมื่อครูอานแลวจะนําไปใสไวในกระเปาผนัง)
๑๑. นักเรียนอานสะกดคําที่มีอักษรนํา ในกระเปาผนังพรอมๆกัน
๑๒. นักเรียนแตละกลุม รวมกิจกรรม หาคําอักษรนํา จาก แถบประโยค “พี่ ชาย
หนู ชอบ กิน ขนม ทอง หยอด” โดยใหนักเรียนแตละกลุม นําพยัญชนะ สระ
ตัวสะกดจากแถบประโยค “พี่ ชาย หนู ชอบ กิน ขนม ทอง หยอด” มาสลับ
ตําแหนง เรียงใหม สรางสรรคเปนคําอักษรนําที่มีความหมาย ใหไดจํานวนคํา
มากที่สุด ภายในเวลาที่กําหนด (๑๐ นาที)
ตัวอยาง “พี่ ชาย หนู ชอบ กิน ขนม ทอง หยอด”
สามารถนํามาเขียนใหมเปนคําที่มีอักษรนําคําอื่นๆที่มีความหมาย ไดดังนี้ หยาม
หยาง หนี หมี หมู อยา อยาง ทยอย ฯลฯ
๑๓. นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน กลุมใดสามารถเขียน
และอานคําที่มีอักษรนําไดถูกตองมากที่สุดจะไดรับดาวคะแนนเพิ่มคําละ
๑ คะแนน
๑๔. นักเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบบัตรภาพคําที่มีอักษรนํา โดยรวมกันเขียน
คําที่มีอักษรนําและวาดภาพประกอบตกแตงใหสวยงาม กลุมละ ๒ บัตรภาพ
นําผลงานเสนอหนาชั้นเรียน
๑๕. นักเรียนรวมกันตรวจสอบผลงานของเพื่อนนักเรียนในแตละกลุม พรอมทํา
กิจกรรม “ถูกใจ ใหดาว” โดยแตละกลุมจะมีดาวคะแนนกลุมละ ๕ ดวงให
นักเรียนในแตละกลุมตกลงกันวาจะใหดาวคะแนนกลุมใดที่มีผลงานถูกใจ
สมาชิกที่สุด (ขอตกลงคือ สามารถใหดาวคะแนนไดทุกกลุม ยกเวนกลุมของ
ตนเอง และครูจะรวบรวมดาวคะแนนของแตละกลุมตอไป)
๑๖. นักเรียนรวมกันคัดเลือกคําศัพทฝาผนัง จากกิจกรรม “ถูกใจ ใหดาว” ที่
สวยงามและถูกตอง จํานวน ๕ คํา

139
ขั้นสรุปความรู
๑๗. นักเรียนรวมกันสรุปและทบทวนความรู จากกิจกรรม “ไม ตบ โตะ” โดยครู
อานสะกดคําบัตรคําที่เตรียมไว หากเปนคําอักษรนําใหนักเรียนทุกคนปรบมือ ๑
ครั้ง หาก ไมใช ใหนักเรียนตบมือบนโตะเรียน ๑ ครั้ง
๑๘. นักเรียนทุกคน ทําแผนผังความคิด อักษรนํา โดยคนหาคําที่มีอักษรนําจาก
หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๐ คํา ตามที่ครูได
มอบหมาย
๑๙. นักเรียนทดสอบทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ ๑
๙. สื่อ / แหลงการเรียนรู
๑. นิทาน เรื่อง ชวยกันปลูกผัก
๒. คลิปวิดิโอการตูน อักษรนํา
๓. แผนผังเพลงอักษรนํา
๔. แกวน้ํา (สําหรับเคาะประกอบจังหวะเพลง)
๕. แบบฝกอานอักษรนํา
๖. บัตรคํา
๗. กระเปาผนัง
๘. แถบประโยค “พี่ ชาย หนู ชอบ กิน ขนม ทอง หยอด”
๙. หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑๐. ดาวคะแนน
๑๑. แบบประเมินผลงาน
๑๒. แบบทดสอบกอนเรียน
๑๓. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ ๑

140
๑๐. วัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

นักเรียนสามารถอาน - ประเมินจากการรวมสนทนา
ซักถาม
คําที่มีอักษรนําได

เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล

- แบบประเมินผลงาน

- แบบประเมินทักษะการ
- ตรวจสอบจากแผนผังความคิด สื่อสาร
นักเรียนสามารถ
ครั้งที่ ๑
เขียนคําที่มีอักษรนํา - ทดสอบจากการประเมินการ
อาน
ได
และการเขียน

กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………
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บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหา / อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………..……ผูสอน
( นางสาววิภาพร คุปติเกษม )
ตําแหนง ครู
วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….
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เกณฑการประเมินผลงาน
แผนผังความคิด คําที่มีอักษรนําจากแถบประโยค “พี่ ชาย หนู ชอบ กิน ขนม ทอง หยอด”
ประเด็นการ
ประเมิน
ความถูกตอง
ของคํา

คุณภาพของ
ผลงาน

การนําเสนอ
ผลงาน

ดีมาก (๔)
นักเรียนเขียน
คําที่มีอักษรนํา
ถูกตอง ๑๐ คํา
ขึ้นไป
-ผลงานสะอาด
เรียบรอย ไมมี
รอยลบ ขีด ฆา
-ตัวหนังสือเขียน
ดวยตัวบรรจง
-สงงานตรงเวลา
ที่กําหนดไว
-นําเสนอผลงาน
ดวยความมั่นใจ
-สบตาผูฟงทั่วทั้ง
ชั้นเรียน
-น้ําเสียงดัง
ชัดเจน

เกณฑการใหระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
นักเรียนเขียนคํา นักเรียนเขียนคํา
ที่มีอักษรนําได ที่มีอักษรนําได
ถูกตอง
ถูกตอง
๗ – ๙ คํา
๔ – ๖ คํา
ผลงานของ
ผลงานของ
นักเรียน
นักเรียน
ขาดรายละเอียด ขาดรายละเอียด
ตามเกณฑการ ตามเกณฑการ
๑ ประเมิน
๒
ประเมิน
ประเด็น
ประเด็น
การนําเสนอ
ผลงานขาด
รายละเอียดตาม
เกณฑการ
๑
ประเมิน
ประเด็น

การนําเสนอ
ผลงานขาด
รายละเอียดตาม
เกณฑการ
๒
ประเมิน
ประเด็น

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

๑๐ – ๑๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ดี

มาก

ชวงคะแนน

๗ – ๙ คะแนน

ระดับคุณภาพ ดี

ชวงคะแนน

๔ – ๖ คะแนน

ระดับคุณภาพ พอใช

ชวงคะแนน

๑ – ๓ คะแนน

ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
นักเรียนเขียนคํา
ที่มีอักษรนําได
ถูกตอง
นอยกวา ๔ คํา
ผลงานของ
นักเรียน
ไมมีคุณภาพตาม
รายละเอียด
การประเมิน

การนําเสนอ
ผลงานไมผาน
รายละเอียดตาม
เกณฑ
การประเมิน
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เกณฑการประเมินผลงาน
แผนผังความคิด คําที่มีอักษรนําจากหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ประเด็นการ
ประเมิน
ความถูกตอง
ของคํา

คุณภาพของ
ผลงาน

เกณฑการใหระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
นักเรียนเขียน นักเรียนเขียนคํา นักเรียนเขียนคํา
คําที่มีอักษรนํา ที่มีอักษรนําได ที่มีอักษรนําได
ถูกตอง ๙ ถูกตอง
ถูกตอง
๑๐ คํา
๗ – ๘ คํา
๕ – ๖ คํา
-ผลงานสะอาด ผลงานของ
ผลงานของ
เรียบรอย ไมมี นักเรียน
นักเรียน
รอยลบ ขีด ฆา ขาดรายละเอียด ขาดรายละเอียด
-ตัวหนังสือเขียน ตามเกณฑการ ตามเกณฑการ
ดวยตัวบรรจง ประเมิน
๑ ประเมิน
๒
-สงงานตรงเวลา ประเด็น
ประเด็น
ที่กําหนดไว

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

๗ – ๘ คะแนน ระดับคุณภาพ ดี มาก

ชวงคะแนน

๕ – ๖ คะแนน ระดับคุณภาพ

ดี

ชวงคะแนน

๓ – ๔ คะแนน ระดับคุณภาพ

พอใช

ชวงคะแนน

๑ – ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
นักเรียนเขียนคํา
ที่มีอักษรนํา
ถูกตอง นอยกวา
๕ คํา
ผลงานของ
นักเรียน
ไมมีคุณภาพตาม
รายละเอียด
การประเมิน
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แบบประเมินทักษะการสื่อสาร(การอาน) ชั้น ป.๑ (ชุดที่ ๑)
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตอง

อานคํา
๑. อยา
๒. อยาง
๓. หนี
๔. หมา
๕. หนู
๖. หนา
๗. หมี
๘. ไหม
๙. หรือ
๑๐. เหลือ

สําหรับนักเรียน
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แบบประเมินทักษะการสื่อสาร(การเขียน) ชั้น ป.๑ (ชุดที่ ๑)
ชื่อนักเรียน....................................................................เลขที.่ ................
คําชี้แจง บันทึกผลการเขียนคําตามคําบอกของนักเรียน โดยใหคะแนนคําที่ถูกตองคําละ ๑ คะแนน
พรอมทั้ง สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามเกณฑ ดังนี้
รวมไดคะแนนการเขียน
๘
– ๑๐ คะแนน หมายถึง เขียนอยูระดับ “ดีเยี่ยม” .......คะแนน
๖
– ๗ คะแนน หมายถึง เขียนอยูระดับ “ดีมาก”  ดีเยี่ยม  พอใช
 ดีมาก  ควรปรับปรุง
๔
– ๕ คะแนน หมายถึง เขียนอยูในระดับ “ดี”
๒
– ๓ คะแนน หมายถึง เขียนอยูระดับ “พอใช”  ดี
๐
– ๑ คะแนน หมายถึง เขียนอยูระดับ “ควรปรับปรุง”
คําที่
นักเรียนเขียน
คะแนน
๑.
.....................................
.....................................
.......................
๒.
.....................................
.....................................
.......................
๓.
.....................................
.....................................
.......................
๔.
.....................................
.....................................
.......................
๕.
.....................................
.....................................
.......................
๖.
.....................................
.....................................
.......................
๗.
.....................................
.....................................
.......................
๘.
.....................................
.....................................
.......................
๙.
.....................................
.....................................
.......................
๑๐.
.....................................
.......................

146

แบบบันทึกผลการประเมินทักษะการสื่อสาร (การอาน) ครั้งที่ ๑
คําชี้แจง ใหครูบันทึกผลการประเมินการอานออกเสียงของนักเรียน โดยทําเครื่องหมาย เมื่อ
นักเรียนอานถูก หรือ  เมื่อนักเรียนอานผิด ลงในชองบนคําที่มีตัวเลขนับคะแนนที่ได และสรุปผล
ตามเกณฑประเมิน

ที่

ชื่อ – สกุล

สรุปผลการประเมินการอาน
เกณฑการประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง
๖ – ๗ คะแนน หมายถึง
๔ – ๕ คะแนน หมายถึง
๒ – ๓ คะแนน หมายถึง
๐ – ๑ คะแนน หมายถึง

ระดับคุณภาพ

อยา
๑
อยาง
๒
หนี
๓
หมา
๔
หนู
๕
หนา
๖
หมี
๗
ไหม
๘
หรือ
๙
เหลือ ๑๐
คะแนนรวม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

คํา

อานอยูระดับ “ดีเยี่ยม”
อานอยูระดับ “ดีมาก”
อานอยูในระดับ “ดี”
อานอยูระดับ “พอใช”
อานอยูระดับ “ควรปรับปรุง”
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แบบบันทึกผลการประเมินทักษะการสื่อสาร (การเขียน) ครั้งที่ ๑
คําชี้แจง ใหครูบันทึกผลการประเมินการเขียนของนักเรียน โดยทําเครื่องหมาย เมื่อนักเรียนเขียน
ถูกตอง หรือ  เมื่อนักเรียนเขียนผิด ลงในชองบนคําที่มีตัวเลขนับคะแนนที่ได และสรุปผลตาม
เกณฑประเมิน

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับคุณภาพ

อยา ๑
อยาง ๒
หนี
๓
หมา ๔
หนู
๕
หนา ๖
หมี
๗
ไหม ๘
หรือ ๙
เหลือ ๑๐
คะแนนรวม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

คํา

สรุปผลการประเมินการอาน
เกณฑการประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง
๖ – ๗ คะแนน หมายถึง
๔ – ๕ คะแนน หมายถึง
๒ – ๓ คะแนน หมายถึง
๐ – ๑ คะแนน หมายถึง

อานอยูระดับ “ดีเยี่ยม”
อานอยูระดับ “ดีมาก”
อานอยูในระดับ “ดี”
อานอยูระดับ “พอใช”
อานอยูระดับ “ควรปรับปรุง”
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แบบสรุปผลการประเมินทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ ๑

สรุปผลการประเมินการอาน
๑๗
๑๓
๙
๕
๐

เกณฑการประเมิน
– ๒๐ คะแนน หมายถึง
– ๑๖ คะแนน หมายถึง
– ๑๒ คะแนน หมายถึง
– ๘ คะแนน หมายถึง
– ๔ คะแนน หมายถึง

อานอยูระดับ “ดีเยี่ยม”
อานอยูระดับ “ดีมาก”
อานอยูในระดับ “ดี”
อานอยูระดับ “พอใช”
อานอยูระดับ “ควรปรับปรุง”

ควรปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม
(๒๐ คะแนน)

ชื่อ - สกุล

คะแนนทักษะการเขียน

ที่

คะแนนทักษะการอาน

คําชี้แจง ใหครูบันทึกผลการประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียน นับคะแนนที่ได และสรุปผลตาม
เกณฑประเมิน
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แบบฝกอาน อักษรนํา
๑.อยา
๒.อยู
๓.อยาง
๔.อยาก
๕.หนา
๖.หนี
๗.หมี
๘.หนู
๙.ตลาด
๑๐. สบาย
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อักษรนํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนวัดทัพหมัน ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
คําชี้แจง
แบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัย มีทั้งหมด ๑๐ ขอ ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย 
ในชอง ก. ข. ค. ในกระดาษคําตอบที่เปนขอที่ถูกที่สุด
๑

. หวุดหวิด เขียนสะกดคําวาอยางไร
ก. วุด – หวิด

๒

ข. หวุด – หวิด

ใบหนา ค.

. ขอใด ไมใช คําที่มีอักษร อ นํา ย

ก. อยา ข. ยาก ค. อยาก
๔

วุด – วิด

. “หงอก หมายถึง สีขาว” ควรใชกับสิ่งใด
ก. พืช ข.

๓

ค.

. อยู เปนอักษรนํา เพราะอะไร
ก. เพราะ มีพยัญชนะตน ๒ ตัว
ข. เพราะ มีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
ค. ผิดทุกขอ

๕. สบู เปนอักษรนําหรือไม เพราะอะไร
ก. ไมเปน เพราะ ไมมีสระ
ข. เปน เพราะ มีตัวสะกด
ค. เปน เพราะ มีพยัญชนะตน ๒ ตัว และออกเสียง อะ กึ่งเสียง

เสนผม
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๖. คําที่มีอักษรนําขอใด อานออกเสียง สระอะ กึ่งเสียง
ก. อยาก ข.
๗

หวาย ค.

. ขอใด ไมใช คําอักษร ห นํา
ก. หมู หลีก

๘

ข. หาด หอม

ค.

หวี ใหม

. “อยาออกไปนอกบานเด็ดขาด” ประโยคนี้หมายความวาอยางไร
ก. ใหออกนอกบานได

๙

สบาย

ข.

ใหเลนในบาน ค.

หามออกนอกบาน

ไปตลาด ค.

ฉันเก็บขยะ

. ขอใดเปนประโยค
ก. สบายดี ข.

. แมขายผักที่ ตลาด คําที่ขีดเสนใตอานวาอยางไร

๑๐

ก. ตะ – ลาด
ข. ตะ – หลาด
ค. ตา – หลาด
เฉลย
๑.

ข ๒.

ค ๓.

ข ๔.

ก ๕.

ค

๖.

ค ๗.

ข ๘.

ค ๙.

ค ๑๐.

ข
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แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชุดที่ ๑

ตอนที่ ๑ การอาน
คําชี้แจง

ใหนักเรียนอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตอง
คําที่

คํา

๑

อยา

๒

อยู

๓

หนี

๔

หมา

๕

หนู

๖

หนา

๗

หมี

๘

ไหม

๙

หรือ

๑๐

เหลือ

สําหรับนักเรียน
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แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชุดที่ ๑

ตอนที่ ๒ การเขียน
คําชี้แจง

ใหนักเรียนเขียนตามคําบอกจากคําที่กําหนดใหตอไปนี้ใหถูกตอง
คําที่

คํา

๑

อยา

๒

อยู

๓

หนี

๔

หมา

๕

หนู

๖

หนา

๗

หมี

๘

ไหม

๙

หรือ

๑๐

เหลือ
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แบบบันทึกผลการประเมินทักษะการสื่อสาร (การอาน) ครั้งที่ ๑
คําชี้แจง ใหครูบันทึกผลการประเมิน การอานออกเสียงของนักเรียน โดยทําเครื่องหมาย เมื่อ
นักเรียนอานถูก หรือ
 เมื่อนักเรียนอานผิด ลงในชองบนคําที่มีตัวเลขนับคะแนนที่ได และสรุปผล
ตามเกณฑประเมิน

ที่

ชื่อ – สกุล

สรุปผลการประเมินการอาน
๘
๖
๔
๒
๐

ระดับคุณภาพ

อยา
๑
อยู
๒
หนี
๓
หมา
๔
หนู
๕
หนา
๖
หมี
๗
ไหม
๘
หรือ
๙
เหลือ ๑๐
คะแนนรวม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

คํา

เกณฑการประเมิน
– ๑๐ คะแนน หมายถึง
อานอยูระดับ “ดีเยี่ยม”
– ๗ คะแนน หมายถึง อานอยูระดับ “ดีมาก”
– ๕ คะแนน หมายถึง
อานอยูในระดับ “ดี”
– ๓ คะแนน หมายถึง
อานอยูระดับ “พอใช”
– ๑ คะแนน หมายถึง
อานอยูระดับ “ควรปรับปรุง”

155

แบบบันทึกผลการประเมินทักษะการสื่อสาร (การเขียน) ครั้งที่ ๑
คําชี้แจง ใหครูบันทึกผลการประเมิน การเขียนของนักเรียน โดยทําเครื่องหมาย เมื่อนักเรียน
เขียนถูกตอง หรือ
 เมื่อนักเรียนเขียนผิด ลงในชองบนคําที่มีตัวเลขนับคะแนนที่ได และสรุปผล
ตามเกณฑประเมิน

ที่

ชื่อ – สกุล

สรุปผลการประเมินการอาน
๘
๖
๔
๒
๐

ระดับคุณภาพ

อยา
๑
อยู
๒
หนี
๓
หมา
๔
หนู
๕
หนา
๖
หมี
๗
ไหม
๘
หรือ
๙
เหลือ ๑๐
คะแนนรวม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

คํา

เกณฑการประเมิน
– ๑๐ คะแนน หมายถึง อานอยูระดับ “ดีเยี่ยม”
– ๗ คะแนน หมายถึง
อานอยูระดับ “ดีมาก”
– ๕ คะแนน หมายถึง อานอยูในระดับ “ดี”
– ๓ คะแนน หมายถึง อานอยูระดับ “พอใช”
– ๑ คะแนน หมายถึง อานอยูระดับ “ควรปรับปรุง”
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แบบสรุปผลการประเมินทักษะการสื่อสาร ครั้งที่ ๑

สรุปผลการประเมินการอาน
เกณฑการประเมิน
๑๗ – ๒๐ คะแนน หมายถึง
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง
๙ – ๑๒ คะแนน หมายถึง
๕ – ๘ คะแนน หมายถึง
๐ – ๔ คะแนน หมายถึง

อานอยูระดับ “ดีเยี่ยม”
อานอยูระดับ “ดีมาก”
อานอยูในระดับ “ดี”
อานอยูระดับ “พอใช”
อานอยูระดับ “ควรปรับปรุง”

ควรปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม
(๒๐ คะแนน)
ดีเยี่ยม

ชื่อ – สกุล

คะแนนทักษะการเขียน

ที่

คะแนนทักษะการอาน

คําชี้แจง ใหครูบันทึกผลการประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียน(การอานและการเขียน) และ
สรุปผลตามเกณฑประเมิน
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แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
_____________________________________________________________________
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษาใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ลงในชอง “ระดับความคิดเห็น” ทางขวามือเพียงชองใด
ชองหนึ่ง ใหตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา จํานวน 10 ขอ ซึ่งเกณฑใชในการพิจารณาขอความ ดังนี้
ระดับ
3 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมาก
ระดับ
2 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยปานกลาง
ระดับ
1 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอย
ตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคําถามที่
กําหนดให
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ระดับความคิดเห็น
รายการ
ตอนที่ 1
ดานสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ เขาใจบทเรียนมากขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย สีสันสวยงาม นาสนใจ
3. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆ อานและเขียนไดดีขึ้น
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เด็กๆมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
5. เด็กๆไดฝกการอานและการเขียน
6. เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรมที่หลากหลาย
7. กิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ สนใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น
ดานการวัดผลและประเมินผล
8. วิธีการวัดและประเมินผลเขาใจงาย
9. การวัดและประเมินผล มีหลายวิธี
10. การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบได

มาก

ปาน
กลาง

นอย
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคําถามที่
กําหนดให

นักเรียนรูสึกอยางไรกับการสอนดวยวิธีนี้
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

นักเรียนชอบกิจกรรมใดในการสอนดวยวิธีนี้
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

นักเรียนอยากใหครูเพิ่มเติมเนื้อหา/กิจกรรมใดอีกบาง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
1. ผลการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
2. ผลการประเมินทักษะการสื่อสาร
3. ผลการประเมินความคิดเห็น
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษาสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กอนเรียน
(10 คะแนน)
6
4
3
4
5
5
4
4
5
3
5
6
4
4
5
2
4
4
4
5

หลังเรียน
(10 คะแนน)
8
6
6
6
9
7
6
6
7
5
7
7
5
8
9
6
6
5
6
7

คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม
เฉลี่ย
S.D.

กอนเรียน
(10 คะแนน)
5
6
5
4
7
6
3
3
5
4
4
4
4
4
5
155
4.43
1.04

หลังเรียน
(10 คะแนน)
9
8
5
8
8
6
6
7
9
6
6
6
6
5
8
235
6.71
1.25
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ตารางที่ 24 สรุปการเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ

จํานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

กอนเรียน
หลังเรียน

35
35

10
10

𝒙𝒙�
4.43
6.71

S.D.
1.04
1.25

t-test

Sig.

11.74

.000

ตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชโปรแกรม SPSS

ตารางที่ 26 สรุปผลการประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอน
แนวสมดุลภาษา
ผลการประเมิน

รวม

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

การอาน

7.60

7.77

8.29

8.49

8.51

8.13

การเขียน

4.97

6.57

7.94

7.97

8.14

7.12

ทักษะการสื่อสาร

12.57

14.34

16.23

16.46

16.66

15.25
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ตารางที่ 27 สรุปผลความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการสอนแนวสมดุลภาษา
ระดับความคิดเห็น
มาก

ปาน
กลาง

นอย

0.77

0.17

0.06

0.69

0.26

0.06

0.91

0.06

0.03

4. เด็กๆมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู

0.89

0.09

0.03

5. เด็กๆไดฝกการอานและการเขียน

0.89

0.09

0.03

6. เด็กๆไดเรียนรูจากกิจกรรมที่หลากหลาย

0.97

0.03

0.00

7. กิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ สนใจเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น

0.89

0.09

0.03

8. มีวิธีการวัดและประเมินผลเขาใจงาย

0.97

0.03

0.00

9. การวัดและประเมินผลมีหลายวิธี

0.94

0.06

0.03

10. การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบได

0.91

0.09

0.00

รายการ
ตอนที่ 1
ดานสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆเขาใจบทเรียนมากขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย สีสันสวยงาม นาสนใจ
3. สื่อการเรียนการสอนชวยใหเด็กๆอานและเขียนไดดีขึ้น
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดานการวัดผลและประเมินผล
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล นางสาววิภาพร คุปติเกษม
ที่อยู

147 ถนน ทาชาง ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี
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สถานที่ทํางาน
จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนวัดทัพหมัน ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร
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