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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
  
 ความสามารถด้านภาษา เป็นทักษะส าคัญเบื้องต้นส าหรบัผูเ้รียนในปัจจุบัน เนื่องจากมเีทคโนโลยี
สารสนเทศน าสารสื่อไปอย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมือดจิิทลัต่าง ๆ การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร การตัดสินใจใช้สิง่ที่รบัรู้
อย่างคล่องแคล่ว ทันเหตกุารณ์ น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการทางภาษา 
ได้แก่การรบัสาร ผ่านกระบวนการคิด การสง่สารจงึต้องได้รบัการฝึกฝน สร้างประสบการณ์ จนเป็นทักษะ 
หรือที่มีการนิยามว่า Literacy อันหมายถึง การพัฒนาทักษะ ความรู้  และทัศนคติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม
ผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก ทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ และต้องเริ่มต้นสร้างพื้นฐานอย่างถูกตอ้ง      
ในทักษะการอ่านการเขียน การฟัง การพูด การแสดงความคิดเห็น การสะท้อนความคิด การแสดงออก  
รวมถึงการมีความรู้ด้านค านวณด้วย กล่าวได้ว่า ผู้เรียนตอ้งมีความสามารถในการเข้าใจ คิดประยุกต์ใช้            
และการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ และการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ รวมไปถึง 
วิธีการสื่อสารกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัตดิีต่อกันทั้งในด้านความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม 
การรูเ้รื่องเกิดข้ึนในทุกหนทุกแหง่ทีเ่ราต้องสื่อสารกับผู้คน เราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปทั้งในเอกสาร โทรทัศน์ 
หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถเข้าใจเรื่องราวและสาระที่ได้
อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมิน คิดวิเคราะห ์ และสะท้อนออกมา                 
รู้จุดมุง่หมายของการเขียนได้ว่าต้องการสง่สารสาระอะไรใหผู้้อ่าน (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2560 :          
บทน า) 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 23 (4) กล่าวถึง  การจัดการศึกษาเน้นความส าคัญ “ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา
เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และกล่าวถึงการใหส้ถานศึกษาด าเนินการ จัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 
24(2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ ความรูม้าใช้เพื่อปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหา และใน 24 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏิบัติ           
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รูอ้ย่างตอ่เนื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2551 ฉบับปรับปรงุ 2560 ที่ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมือ่จบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ว่าการศึกษาระดับนี้            
เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึง
ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาทีเ่กี่ยวกบัคุณภาพผู้เรียนในเรือ่งส าคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาทกัษะความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็น รวมทั้งทักษะการคิดข้ันพื้นฐานในแต่ละช่วงช้ัน โดยช่วงช้ันที่ 1 (ป.1-3) 
เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขคล่อง ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-6) เน้นการอ่านคลอ่ง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง          
ฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพืน้ฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้      
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ทางสงัคม  และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างสมบรูณ และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย 
สติปญัญา อารมณ์ สงัคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายใหป้ระเมินความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตผุล (Reasoning Abilityes)              
ซึ่งเป็นความสามารถเบื้องต้นของทักษะการคิด และสอดคลอ้งกับกระแสการพัฒนาการศึกษาของนานา
อารยประเทศ เพื่อใหก้ารประเมินและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจตรงกัน 
ส านักทดสอบทางการศึกษาจงึก าหนดนิยามความสามารถทัง้ 3 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับชาติ รวมทัง้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน        
ในสถานศึกษาด้วย (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2555 ; ค าน า) โดยจะต้องน าค าจ ากัดความและตัวช้ีวัด
ความสามารถทัง้ 3 ด้านไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียน  

ส านักทดสอบทางการศึกษาได้วิเคราะห์ค าจ ากัดความของ Literacy และสังเคราะห์เป็นแนวทาง
ประเมินคุณภาพผูเ้รียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้ค าจ ากัดความเป็นเป้าหมายของการประเมิน
ความสามารถด้านภาษา (literacy) ว่าเป็นความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ 
ประเมินสิ่งทีอ่่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลอืกอ่านตามวัตถุประสงค์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการอยู่
ร่วมกันในสงัคม  ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสือ่สารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาและอย่างสร้างสรรค์ (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2555 ; 1-14) โรงเรียนและครจูะต้องสง่เสรมิ             
และปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน เพื่อใหผู้้เรียนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันเหมาะสม มีการก าหนดค าส าคัญ            
ที่เป็นแนวทางในการพฒันาได้แก่ รู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ ประเมิน สือ่ประเภทต่างๆ สื่อสาร 
สร้างสรรค์ น าไปใช้ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การอยูร่่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต ส่วนระดับ
ความสามารถและตัวช้ีวัดที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติไดก้ าหนดเปน็ระดับช้ัน  ซึ่งในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3             
จะต้องสามารถบอกความหมาย เล่าเรื่องราว ย่อเรื่อง และคาดคะเนเหตกุารณ์ สื่อสารความรู ้ความเข้าใจ 
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั ดู และอ่านได้อย่างเหมาะสมสามารถบอกความหมาย เล่าเรื่องราว ย่อเรื่อง          
และคาดคะเนเหตุการณ์ สื่อสารความรู ้ความเข้าใจ และข้อคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ัง ดู และอ่านได้อย่างเหมาะสม 
มีตัวช้ีวัดมี 6 ข้อ ได้แก่ 1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 2.บอกความหมาย
ของเครื่องหมายสญัลกัษณ์ 3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 4.บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟังด ู 
และอ่านอย่างง่าย ๆ 5.คาดคะเนเหตุการณ์ทีจ่ะเกิดข้ึน จากเรื่องที่ฟงั ดู และอ่าน  6. สื่อสารความรู ้            
ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรือ่งทีฟ่ัง ดู และอ่าน อย่างเหมาะสม ซึ่งตัวช้ีวัดเหล่าน้ีน าไปเป็นแนวทางการ
จัดการเรียนรู้และประเมินผูเ้รียน ซึง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักทดสอบการทาง
การศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพผูเ้รียนนะระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียกว่าการทดสอบระดบัชาติ 
(National test : Nt)  

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา             
ใช้วิธีการประเมินความสามารถ 3 ด้านสอดคล้องเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน       
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ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการประเมินในระยะ 3 ปีทีผ่่านมาได้แก่ปีการศึกษา 2558 2559 และ 2560 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละความสามารถด้านภาษา แต่ละปีคือ 46.59 , 51.00 และ 52.67 ตามล าดับ แม้ว่าคะแนน
จะดีข้ึน  แต่คะแนนเฉลี่ยร้อยละนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใช้ และมีคะแนนตัวช้ีวัดการตอบค าถามจาก
เรื่องที่ฟงั ดู และอ่าน จะมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่นทุกปี แสดงถึงความสามารถในการจบัใจความ การคิด
วิเคราะห์ และการสื่อสารความคิดของนักเรียนยงัต้องปรบัปรุง ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาประเทศไทย              
มีการประเมินคุณภาพผูเ้รียนทีมุ่่งเน้นการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) จากการทดสอบ
ระดับชาติช้ันปีสุดท้ายของแต่ละช่วงช้ัน (ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6) ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ
มีค่าเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ 50 บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความรู้ไม่ถึง 1 ใน 4 ของความรู้ที่เรียนมา ทั้งนี้ อาจเปน็เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มปีัญหาในการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดข้ันสูง เห็นไดจ้ากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
รายข้อที่วัดทักษะการคิดหรือการให้เขียนแสดงเหตผุลหรอืความคิดเห็น มีผูเ้รียนจ านวนน้อยที่ตอบถูก         
ส านักงานอทุยานการเรียนรู้ (2554 ; ออนไลด์) ได้ศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทยปี 
2553:การพัฒนาดัชนีการอ่านและการศึกษาปจัจัยที่สง่ผลตอ่ดัชนีการอ่าน และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการ
อ่านในโรงเรียนว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันทางสงัคมทีม่ีภารกิจโดยตรงในการให้การศึกษา
และพัฒนาสมาชิกของสงัคม ควรได้มีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหม้ีส่วน
เกี่ยวข้องกบัการอ่านของนักเรียนให้มากขึ้น มีการปรับปรงุพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียน
สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ผลการวิจัยได้บ่งช้ีว่าการสอนอ่านเขียนในโรงเรียน          
ยังเป็นปัญหาเนื่องจากนักเรียนอ่านเขียน ไม่คลอ่ง สอดคล้องกับรายงานการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที ่3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่3 จ านวนมาก 
อ่าน เขียน ไม่ได้ นอกจากนี ้ โรงเรียนควรจัดท าโครงการส่งเสริมการอ่านต่อไป เพื่อให้นักเรียนมีกจิกรรมการ
อ่านมากขึ้น และควรทบทวนการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการที่ให้นกัเรียนยืมหนงัสอืเรียน ว่าได้ด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพสมดงัเจตนาในการให้นักเรียนยืมหนังสอืหรือไม่ นักเรียนได้น าหนังสือมาใช้ในการเรียน
การสอนหรือไม ่ซึ่งเป็นประเด็นที่ครู ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนกั ศึกษาวิเคราะห์ และน าไปพัฒนา 

สอดคล้องกบัสภาพปญัหาของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ต าบลทุ่งสว่าง อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสมีา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ผู้วิจัยปฏิบัติ           
หน้าที่อยู่ จากการศึกษาสภาพนักเรียนปญัหาด้านการอ่านของนักเรียน ในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
ให้ผลการประเมินความสามารถด้านภาษา ในปีการศึกษา 2558 , 2559  และ 2560  นั้นมีผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละแต่ละปีต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยระดบัชาติ ได้แก่ 40.66 ,40.45 และ 42.52 ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละ          
ของคะแนนนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ อาจเนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจบัใจความได ้สรุปความ
ไม่เป็น ไม่คิดวิเคราะห์ ขาดวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ท าให้นกัเรียนพูดและเขียนสื่อความไม่ดี สาเหตสุ าคัญคือ
นักเรียนขาดความสนใจการอ่านหนงัสือ ขาดนิสัยรักการอ่าน ไม่มีหนังสือที่ดีอ่าน ขาดระบบการส่งเสริม         
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การอ่าน ไม่เห็นความส าคัญของการอ่านและการฝกึกระบวนการคิด ครูขาดสื่อ และวิธีการสอนทีส่ร้าง          
ความสนใจใครรู่้ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงต้องแวงหาแนวทางพฒันาการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม มีสื่อ และวิธีการ
พัฒนาความสามารถด้านภาษามีการศึกษาแนวทางไว้หลายรูปแบบ ตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในด้านความสามารถในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ความสามารถด้าน ภาษา (Literacy) 
การคิดค านวณ(Numeracy) และการใช้เหตุผล (Reasoning Ability) ที่จะต้องจะต้องอาศัยการออกแบบ         
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถาม (Learning to 
Question) การเรียนรู้ด้วยการสบืค้น (Learning to search) การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ (Learning to 
construct) และการเรียนรู้ด้วยการสื่อสาร (Learning to communicate)   (มหาวิทยาลัยนเรศวร,  เว็ปไซด์ 
: 2560) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางนี้แล้วจะเกิดความสามารถทีจ่ะตอบตัวช้ีวัดการประเมินความสามารถ
แต่ละด้านได ้

  วุฒิพงศ์ ค าเนตร(2558 ; เว็ปไซด์) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไดน้ าเสนอ
แนวทางในบทความเรื่อง วิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้บันได ๕ ข้ันของการพัฒนาผูเ้รียน         
สู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ (Five Steps for Student Development) น าเสนอแนวทางการน า  
บันได 5 ข้ัน สมัพันธ์กับทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเป็นแนวคิดทางจิตวิทยา            
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประเด็นข้อสงสัยและการหาค าตอบ สามารถการเรียนรู้คงทนและเกิดทักษะ
ความสามารถ น ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ 1. ข้ันการตั้งค าถาม/สมมติฐาน 
(Learning to Question) เป็นข้ันตอนที่ครผููส้อนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนได้รูจ้ักคิด สังเกต ตั้งค าถาม และเกิด       
การเรียนรู้ จากการตัง้ค าถาม  2. ข้ันการสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Learning to Search) ครูผู้สอน
จะต้องฝึกให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมลู จากแหลง่ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ จากการฝึกปฏิบัติ         
และการทดลอง ตลอดจนการเกบ็ข้อมลู เป็นต้น 3. ข้ันการสร้างความรู้ (Learning to Construct) เป็นสิง่
ส าคัญเช่นเดียวกัน ที่ครูผูส้อนจะต้องฝึกให้ผูเ้รียนน าความรูจ้ากการศึกษาค้นคว้า การทดลอง มาใช้ใน          
การถกแถลง แสดงความคิดเห็น อภิปรายความรูร้่วมกัน เพือ่น าไปสู่การสรุปและสร้างองค์วามรู ้             
 4. ข้ันการสือ่สารและน าเสนออย่างมีประสทิธิภาพ (Learning to Communication) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนน า
ความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ  เช่น การพูด การอ่าน การเขียน หน้าช้ัน 5.ข้ันการบริการสงัคม 
และจิตสาธารณะ (Learning to Serve)  คือการที่ครผูู้สอนจะต้องฝึกให้ผูเ้รียนน าความรูม้าสูก่ารปฏิบัติ 
สามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กบัสงัคม อนัจะสง่ผลต่อการมจีิตสาธารณะของผูเ้รียน          
การบริการสงัคม ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรบันักเรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้ง                   
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปีของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

จากการศึกษาการน าแนวคิดบันได 5 ข้ันการเรียนรู้ หรอืกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่ามีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้
เช่น ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ (2560) การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
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โดยใช้บันได 5 ข้ัน เน้นพัฒนาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกจิของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส าหรับนกัเรยีนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี  รุจพร ศรีพรรพต(2559) ด าเนินการวิจัยเรื่อง แบบฝึกทักษะประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5 Steps) เรื่องวิถีงามความพอเพียง กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  และธัญดา นันทธรรมโชติ (2557) ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียน
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ประกอบแบบฝกึทักษะเรื่องค าพ้องรูป ค าพ้อง
เสียง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่3/2  มีการน าการเรียนรู้แบบบันได 5          
ข้ัน  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าไปใช้ร่วมกับชุดการเรียนรูห้รอืชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึก
ทักษะ ซึ่งท าให้กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เป็นรปูธรรมมากข้ึน มีการออกแบบและจัดไว้เป็นระบบ       
อันประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย  เนื้อหาและวัสดุอปุกรณ์โดยกจิกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวได้รบัการรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระบบเป็นระเบียบ เพื่อจัดเตรียมไว้ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาจากประสบการณ์ทัง้หมด ชุดการสอนเป็นกิจกรรม          
ที่อยู่บนพื้นฐานหลกัการและทฤษฏีเกี่ยวกับการใช้สื่อประสม และการใช้วิธีการวิเคราะหร์ะบบ (System 
Approach) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกบักิจกรรม การปฏิสมัพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผู้เรียน โดยมีส่วน
ร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์. 
2560 ; เว็ปไซด์) 

 ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการครูในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และรับผิดชอบ 
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ได้รับมอบหมาย        
จากผูบ้รหิารโรงเรียนให้ด าเนินการยกระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 ในการทดสอบระดับชาติ (NT) ตามนโยบาย
การวัดและประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่น าแนวทางการทดสอบของ PISA           
มาด าเนินการ และเพือ่เป็นการสร้างทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสนใจศึกษา การพัฒนา           
ชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถดา้นภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน           
วัดบ้านทุ่งสว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7  ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ                     
(Action Research) เพื่อพัฒนางานในหน้าที่และยกระดบัคุณภาพด้านการจัดการศึกษาต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน(QSCCS) ทีส่่งเสริมความสามารถด้านภาษา                     
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัจากเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ 5  
ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดย ชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS)  
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
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4. เพื่อศึกษาผลการด าเนินการวิจัยปฏิบัติการการพฒันาชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน(QSCCS)                
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี ้

4.1 การปฏิบัติตามวงรอบปฏิบัตกิาร 4 ข้ันตอน 
4.2 ความพึงพอใจนักเรียน 

 
ความส าคัญ  
  
 การวิจัยในครัง้นี้มีความส าคัญการพฒันาชุดการเรียนรู้แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
นครราชสีมา เขต 7  มีความส าคัญดังนี ้

1. งานวิจัยน้ีเป็นการพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนที่ช่วยแก้ปัญหาและพฒันา           
ด้านการจัดการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษา ด้วยชุดการเรียนรู้แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS)         
เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป 

2. งานวิจัยน้ีใช้การศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการเรียนรูเ้พื่อสังเกตพฤติกรรมการจัด 
การเรียนรู้ของครู การร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เห็นปัญหา แนวทางพัฒนาในการจัดการ         
ช้ันเรียน เพื่อเป็นข้อสนเทศในการพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

3. งานวิจัยน้ีศึกษาผลผลสมัฤทธ์ิการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักเรียน            
หลงัจากเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้แบบ 5 ข้ันตอน(QSCCS) ที่สง่เสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษา        
ปทีี่ 3 เพื่อเป็นแนวทางพฒันาให้ตรงจุด สามารถเป็นข้อสนเทศในการพฒันาความสามารถด้านภาษาด้านต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ใช้สาระการเรียนรูภ้าษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อให้นกัเรียนฝึกทักษะการอ่าน ฟัง ดู จับใจความส าคัญ แยกแยะ  คาดการณ์ บอกข้อคิด รวมทั้ง สามารถ
พูด และเขียน สื่อสารให้ครบกระบวนการสื่อสาร สอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา โดยพัฒนา        
ชุดการเรียนรู้มเีนื้อหาที่มีกรอบเนื้อหา ดังนี ้
   -  นิทานหรือเรือ่งเกี่ยวกับทอ้งถ่ิน 

  - บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- ข่าวและเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวันในท้องถ่ินและชุมชน 
- ค าแนะน าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- ประกาศ ป้ายโฆษณา และค าขวัญ 
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- การอ่านข้อมลูจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  
 5.2  รูปแบบการวิจัย 

  การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยน ารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้วิจัยโดยน าหลักการและข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)        
ของมหาวิทยาลัยเดคิน(ประวิต  เอราวรรณ์.  2545 :15) ซึ่งน าการด าเนินการในแต่ละวงจรของการวิจัย             
เชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน (Planning)     
  ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ (Action) 
  ข้ันที่ 3 ข้ันสังเกตการณ์ (Observation) 
  ข้ันที่ 4 ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) 

 
 5.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ต าบลทุง่สว่าง 
อ าเภอประทาย สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน  24 คน 
 5.4 ผู้วิจัยและให้ข้อมูล  
  5.4.1 ผู้วิจัย นางพุฒญิารัศมิ์ วรรณสุข ครูผูส้อนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 5.4.2 ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่  
   - นางหญิงญาดา เกตรุัตน์ ครูประจ าช้ัน ป. 2  
   - นายณัฐพร  โยโพธ์ิ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
      - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง 
 5.5 ขอบเขตด้านสถานที ่
  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 
 5.6 ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
  เดือนสงิหาคม 2561 - เดือนพฤษภาคม 2562 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS)   หมายถึง ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขั้นใช้เป็นเครือ่งมือ         
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน ซึง่จะมีส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ ค าช้ีแจงการใช้ บัตรเนื้อหา บัตร
ค าสั่ง บัตรกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แนวการตอบ และเฉลย ซึง่บัตรกิจกรรมแต่ละชุดมี
บัตรกจิกรรม 5 กิจกรรมตามกระบวนการเรียน 5 ข้ันตอน ปรับประยุกต์ใหเ้ข้าบริบทการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  
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S :  Learning to Search เรียกข้ันตอนว่า ใช้สารสนเทศ มีการจัดกจิกรรม คือ 
น าข้อสงสัยใคร่รูจ้ากข้ันตอนที่ 1 ไปสบืค้นจากสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  รวบรวบข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูล ความรู ้
  C : Learning to Construct เรียกข้ันตอนน้ีว่า จัดขอบเขตความรู้ มีกิจกรรมคือ ให้นักเรียน
น าข้อมูล ความรู้ ที่ได้มาจัดเป็นองค์ความรู้ของตนเองในรูปแบบแผนผังความความคิด ที่เป็นระบบความรู้ สู่
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ 
   C : Learning to Communicate เรียกขั้นตอนนี้ว่า น าสู่การสื่อสาร มกีิจกรรม คือ การน า
ความรู้ที่จัดระบบไว้ ผนวกกับความคิด ทักษะภาษาสื่อสาร การพูด การเขียน รูปแบบต่าง ๆ ใหเ้พื่อน ๆ และ
ครู รับทราบ อภิปราย เสนอแนะ ให้เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน 
  S : Learning to Serve เรียกข้ันตอนน้ีว่า บริการสังคม มีกจิกรรม คือ การให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ความสามารถด้านภาษาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมใกล้ตัว เพื่อฝึกใช้ความสามารถ 
ด้านภาษา เช่น เขียนค าขวัญรณรงค์ เขียนแผนผังโรงเรียน  เขียนแผนผงัความคิดแนะน าเรื่องสุขภาพ เป็นต้น 
และยังเป็นการสร้างทักษะด้านภาษาให้เกิดความคงทนไปพร้อมกัน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถด้านภาษาระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ที่สามารถ
บอกความหมาย เล่าเรื่องราวย่อเรื่อง และคาดคะเนเหตุการณ์ สื่อสารความรู ้ความเข้าใจ และข้อคิดเห็น          
จากเรื่องที่ฟัง ดูและอ่านได้อย่างเหมาะสม โดยมีตัวช้ีวัดที่ปรับใหส้อดคล้องกบัการพัฒนาความสามารถ           
ด้านการอ่าน ดังนี ้
  1.1 อธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน 

1.2 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
1.3 สรุปเรื่องราวและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
1.4 วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
1.5 น าข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.6 สื่อสารความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

  วัดความความสามารถด้านภาษาโดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา แบบปรนัย            
4 ตัวเลือก  
 
           สภาพทั่วไปของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การจัดการ
เรียนรู้ของครูในระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ชุดการเรยีนรู้แบบ 5 ข้ันตอน(QSCCS) ที่สงัเกตไดจ้ากการ
พฤติกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมการสอน เกบ็ข้อมลูจากแบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์  ที่เกิดข้ึน        
ในข้ันตอนของการวิจยัปฏิบัติการ  และวัดความพึงพอใจ 

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ้หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนประสิทธิภาพกระบวนการ
เปรียบเทียบกับค่าร้อยละของคะแนนประสทิธิภาพขงผลลัพธ์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1

/E2
  ดังนี ้
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    E1
  หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ ร้อยละของคะแนนจากการปฏิบัติกจิกรรม

ต่างๆ ตามบัตรกิจกรรมต่างๆ  
    E2

 หมายถึง ค่าประสทิธิภาพของผลลัพธ์ ได้แก่ ร้อยละของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
หลงัเรียน 

 
แบบประเมินทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ชุดข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทีส่ร้างข้อ

ค าถาม และตัวเลือกให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสามารถดา้นภาษา ทั้งแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
แบบทดสอบยอ่ย   หมายถึง ชุดข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่สร้างข้อค าถาม               

และตัวเลอืกใหส้อดคลอ้งกบัตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา ใช้ทดสอบก่อน – หลังเรียน ในช่วงกิจกรรมการ
เรียนรู ้

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  
 1. นักเรียนมีความสามารถด้านภาษา บรรลุตามตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. เป็นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้และระดับช้ันอื่น 
 3. เป็นทางการพฒันาความสามารถด้านภาษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน           
วัดบ้านทุ่งสว่าง ทีส่ามารถน าไปปรับใช้กับระดบัช้ันอื่น ๆ ตลอดจนน าไปปรบัใช้กับความสามารถด้านอื่น 
ระดับช้ันอื่นๆ 
 4. เป็นข้อสนเทศส าหรบัเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
และหน่วยงานการศึกษาอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถด้านภาษา ส าหรับครู ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียน อื่นๆ ทีส่นใจน าไปปรบัใช้ต่อไป 
  
 
 
  
 


