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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่สํงเสริมความสามารถด๎านภาษา                        

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ๎านทุํงสวําง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามล าดับหัวข๎อดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ๎านทุํงสวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
2. ความสามารถด๎านภาษา 

 3. ชุดการเรียนรู๎ 
           4. การเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) 
  5. การวิจัยปฏิบัติการ 
 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 7. การหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม 
 8. การหาดัชนีประสิทธิผล 
 9. ความพึงพอใจ 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1  การอําน 
   มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อน าไปใช๎ตัดสินใจ  
แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน      
  สาระที่ 2 การเขียน  
   มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียน 
เรื่องราวในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  
อยํางมีประสิทธิภาพ                   
  สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎  
ความคิด และความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ 
 
 



 
11 

 

  สาระที่ 4  หลักการใช๎ภาษาไทย 
   มาตรฐาน  ท 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง           
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               
  สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
   มาตรฐาน ท 5.1 เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อยํางเห็นคุณคําและน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

  คุณภาพผู๎เรียน 
   จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

   อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง ข๎อความ เรื่องสั้นๆ และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง
คลํองแคลํว เข๎าใจความหมายของค าและข๎อความที่อําน ตั้งค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเน
เหตุการณ์ สรุปความรู๎ข๎อคิดจากเรื่องที่อําน ปฏิบัติตามค าสั่ ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อํานได๎ เข๎าใจ
ความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อํานหนังสืออยํางสม่ าเสมอและมีมารยาท             
ในการอําน 
   มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจ าวันเขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาท ในการเขียน 
   เลํารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเลําประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญชวนให๎ผู๎อื่น
ปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
   สะกดค าและเข๎าใจความหมายของค า ความแตกตํางของค าและพยางค์ หน๎าที่ของค า            
ในประโยค มีทักษะการใช๎พจนานุกรมในการค๎นหาความหมายของค า แตํงประโยคงํายๆ แตํงค าคล๎อง
จอง  แตํงค าขวัญ และเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 
   เข๎าใจและสามารถสรุปข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช๎            
ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อําน รู๎จักเพลงพื้นบ๎าน เพลงกลํอมเด็ก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของท๎องถ่ิน ร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถ่ิน ทํองจ าบทอาขยานและบทร๎อยกรอง                
ที่มีคุณคําตามความสนใจได๎ 

  จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
   อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข๎อความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อําน เข๎าใจ
ค าแนะน า ค าอธิบายในคํูมือตํางๆ แยกแยะข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญ ของเรื่อง 
ที่อํานและน าความรู๎ความคิดจากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหาในการด าเนินชี วิตได๎  มีมารยาท             
และมีนิสัยรักการอําน และเห็นคุณคําสิ่งที่อําน 
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   มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แตํงประโยค
และเขียนข๎อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าชัดเ จนเหมาะสม ใช๎แผนภาพ โครงเรื่อง            
และแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ ยํอความ จดหมายสํวนตัว กรอก            
แบบรายการตําง ๆ เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยํางสร๎างสรรค์            
และมีมารยาทในการเขียน 
   พูดแสดงความรู๎ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เลําเรื่องยํอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟัง
และดู ตั้งค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความนําเช่ือถือจากการฟังและดูโฆษณา
อยํางมีเหตุผล พูดตามล าดับข้ันตอนเรื่องตํางๆ อยํางชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค๎นคว๎าจากการฟัง 
การดู การสนทนา และพูดโน๎มน๎าวได๎อยํางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 
   สะกดค าและเข๎าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู๎และเข๎าใจ           
ชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาตํางประเทศในภาษาไทย ใช๎ค าราชา
ศัพท์และค าสุภาพได๎อยํางเหมาะสม  แตํงประโยค แตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ        
และกาพย์ยานี 11  
   เข๎าใจและเห็นคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน เลํานิทานพื้นบ๎าน ร๎องเพลง
พื้นบ๎านของท๎องถ่ิน น าข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  และทํองจ าบทอาขยานตาม         
ที่ก าหนดได ๎

  จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง เข๎าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อําน แสดง          
ความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องที่อําน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ยํอความ เขียน
รายงาน จากสิ่งที่อํานได๎ วิเคราะห์  วิจารณ์  อยํางมีเหตุผล  ล าดับความอยํางมีข้ันตอนและความเป็นไป
ได๎ ของเรื่องที่อําน รวมทั้งประเมินความถูกต๎องของข๎อมูลที่ใช๎สนับสนุนจากเรื่องที่อําน 
   เขียนสื่อสารด๎วยลายมือที่อํานงํายชัดเจน ใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสตํางๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ       
และประสบการณ์ตํางๆ เขียนยํอความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู๎ความคิดหรือโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล  ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าและเขียน
โครงงาน 
   พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได๎จากการฟังและดู น าข๎อคิดไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ  มีศิลปะ
ในการพูด พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลนําเช่ือถือ รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด 
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   เข๎าใจและใช๎ค าราชาศัพท์ ค าบาลีสันสกฤต ค าภาษาตํางประเทศอื่นๆ ค าทับศัพท์      
และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกตํางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร๎างของประโยครวม 
ประโยคซ๎อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไมํเป็นทางการ และแตํงบทร๎อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 
   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย           
และคุณคําที่ได๎รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร๎อมทั้งส รุปความรู๎ข๎อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
  จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎องและเข๎าใจ 
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อํานได๎ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อําน แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง
และเสนอความคิดใหมํจากการอํานอยํางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน เขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ยํอความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อําน สังเคราะห์ ประเมินคํา และน าความรู๎
ความคิดจากการอํานมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพ และน าความรู๎ความคิด
ไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน 
   เขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ โดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องตรงตามวัตถุประสงค์ ยํอความ         
จากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร๎างสรรค์โดยใช๎โวหารตํางๆ 
เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค๎นคว๎าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการอ๎างอิง 
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตํางๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู๎อื่น            
และน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
   ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือก 
เรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช๎ภาษา ความนําเช่ือถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมิน
สิ่งที่ฟังและดูแล๎วน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสตํางๆ ทั้งที่เป็นทางการ  
และไมํเป็นทางการโดยใช๎ภาษาที่ถูกต๎อง พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง โน๎มน๎าว และเสนอแนวคิดใหมํอยํางมี
เหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  
   เข๎าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช๎ค า         
และกลุํมค าสร๎างประโยคได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ แตํงค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง รํายและฉันท์         
ใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและใช๎ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได๎อยํางถูกต๎อง วิเคราะห์หลักการ 
สร๎างค าในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาตํางประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์และประเมิน  
การใช๎ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต๎น           
รู๎และเข๎าใจลักษณะเดํนของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ๎าน  เช่ือมโยงกับ          
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การเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ และน าข๎อคิดจากวรรณคดี         
และวรรณกรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
  สาระที่ 1 การอําน 
   มาตรฐาน  ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อน าไปใช๎ตัดสินใจ  
แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอําน 
 
ตาราง 1 ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง มาตรฐาน ท 1.1 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 

 
1. อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง และ

ข๎อความสั้นๆ 
2. บอกความหมายของค า และข๎อความ

ที่อําน 

การอํานออกเสียงและบอกความหมายของ 
ค า ค าคล๎องจอง  และข๎อความที่ประกอบด๎วย ค า
พื้นฐาน  คือ ค าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ไมํน๎อยกวํา 600 
ค า  รวมทั้งค าที่ใช๎เรียนรู๎ใน  กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
ประกอบด๎วย 

- ค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์  
- ค าที ่มีต ัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตาม

มาตรา 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า   
- ค าที่มีอักษรน า 

 3. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน 
4. เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่อําน 
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน 

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นๆ 
- บทร๎องเลํนและบทเพลง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย

และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  
 6 .  อํ า น ห นั ง สื อ ต า ม ค ว า ม ส น ใ จ          

อยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่
อําน 

การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน   



 
15 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. บอกความหมายของเครื่องหมาย  

หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

 การอํานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ประกอบด๎วย 
- เครื่องหมายสัญลกัษณ์ตํางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 

 8. มีมารยาท ในการอําน  มารยาทในการอําน  เชํน 
- ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 
- ไมํเลํนกันขณะที่อําน 
- ไมํท าลายหนังสือ  

ป.2 1. อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจอง 
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ                
ได๎ถูกต๎อง 

2. อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน 

การอํานออกเสียงและการบอกวามหมายของค า  
ค าคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ  ที่
ประกอบด๎วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก  ป. 1  ไมํน๎อยกวํา 800 
ค า  รวมทั้งค าที่ใช๎เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
ประกอบด๎วย 
    - ค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์ 

  - ค าที ่มีต ัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตาม
มาตรา 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า   
- ค าที่มีอักษรน า  
- ค าที่มีตัวการันต์ 
- ค าที่มี รร 
- ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ไมํออกเสียง 

 3. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ                 
เรื่องที่อําน 

4. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อําน 

5. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อําน 

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- นิทาน 
- เรื่องเลําสั้น ๆ 
- บทเพลงและบทร๎อยกรองงํายๆ 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  

และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น     
- ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน   

 6. อํานหนังสือตามความสนใจอยําง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อําน 

 การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ

ตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 
การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือ

ข๎อแนะน า 
- การใช๎สถานที่สาธารณะ  
- ค าแนะน าการใช๎เครื่องใช๎ที่จ าเป็นในบ๎านและใน
โรงเรียน 

 8.  มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน  เชํน 
- ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 
- ไมํเลํนกันขณะที่อําน 
- ไมํท าลายหนังสือ 
- ไมํควรแยํงอํานหรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่นก าลัง

อํานอยูํ  
ป.3  1. อํานออกเสียงค า ข๎อความ เรื่องสั้นๆ 

และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง 
คลํองแคลํว 

2. อธิบายความหมายของค าและ
ข๎อความที่อําน 

การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค า
คล๎ อ งจอง ข๎อความ  และบทร๎ อยกรองงํ ายๆ  ที่
ประกอบด๎วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก  ป.2 ไมํน๎อยกวํา 1,200 
ค า  รวมทั้งค าที่ เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
ประกอบด๎วย 
- ค าที่มีตัวการันต์ 
- ค าที่มี รร 
- ค าที่มีพยัญชนะและสระไมํออกเสียง 
- ค าพ๎อง 
- ค าพิเศษอื่นๆ เชํน ค าที่ใช๎ ฑ ฤ ฤๅ 

 3. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน 

 การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท๎องถ่ิน   

 4. ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อํานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 

5. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อําน
เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

- เรื่องเลําสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร๎อยกรอง 
- บทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
- ขําวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในท๎องถ่ินและ
ชุมชน  

 6 . อํานหนังสื อตามความสนใจ                 
อยํางสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่

 การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อําน - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 7. อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามค าสั่งหรือข๎อแนะน า 

 การอํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ข๎อแนะน า 

- ค าแนะน าตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- ประกาศ ปูายโฆษณา และค าขวัญ 

 8. อธิบายความหมายของข๎อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

 การอํานข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  
 

 9. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน  เชํน 
- ไมํอํานเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 
- ไมํเลํนกันขณะที่อําน 
- ไมํท าลายหนังสือ 
- ไมํควรแยํงอํานหรือชะโงกหน๎าไปอํานขณะที่ผู๎อื่น

ก าลังอําน  
ป.4 1. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ        

บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
2.  อธิบายความหมายของค า ประโยค 

และส านวนจากเรื่องที่อําน                    

 การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อย
แก๎วและบทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย 
- ค าที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต๎น 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าประสม 
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคที่มีส านวนเป็นค าพังเพย  สุภาษิต ปริศนา

ค าทาย  และเครื่องหมายวรรคตอน 
 การอํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ             

 3. อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนด
และตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 

4. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น               
จากเรื่องที่อําน 

5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 

6. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่ 

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- เรื่องสั้น ๆ 
- เรื่องเลําจากประสบการณ์ 
- นิทานชาดก 
- บทความ 
- บทโฆษณา  

- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อํานเพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

  - ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
 - สารคดีและบันเทิงคดี  

 7. อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ
อยํางสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน 

 การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 8. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
ป.5 1. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ        

บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
2. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข๎อความที่ เป็นการบรรยาย                  
และการพรรณนา 

3.  อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่อง
ที่อํานอยํางหลากหลาย 

การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของ             
บทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองที่ประกอบด๎วย    
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต์ 
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ข๎อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 
- ข๎อความที่มีความหมายโดยนัย 
การอํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 4. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อําน 

5. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ เรื่ องที่ อํานเพื่อน าไปใช๎      
ในการด าเนินชีวิต         

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 
- ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน  

 6. อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ ง 
ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม 

 การอํ านงานเ ขียนเ ชิงอ ธิบาย ค าสั่ ง  ข๎อแนะน า            
และปฏิบัติตาม เชํน 
- การใช๎พจนานุกรม 
- การใช๎วัสดุอุปกรณ์ 
- การอํานฉลากยา   
- คํูมือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน 
- ขําวสารทางราชการ  

 7. อํานหนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ  การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อยํางสม่ า เสมอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 8. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
ป.6  1. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและ         

บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
2. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข๎อความที่เป็นโวหาร  

การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของบทร๎อย
แก๎ว  และบทร๎อยกรอง ประกอบด๎วย 

- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าที่มีอักษรน า 

  - ค าที่มีตัวการันต์ 
- ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 
- อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข๎อความที่เป็นโวหารตํางๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 
การอํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 3. อํานเรื่องสั้นๆ อยํางหลากหลาย   
โดยจับเวลาแล๎วถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อําน 

4. แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อําน 

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพื้นบ๎าน 
- บทความ  

 5. อธิบายการน าความรู๎และความคิด 
จากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหา  
ในการด าเนินชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เรื่องสั้น 
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าว 
- บทโฆษณา  
- ขําว และเหตุการณ์ส าคัญ   
การอํานเร็ว 

 6. อํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ ง  
ข๎อแนะน า และปฏิบัติตาม  

 

การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข๎อแนะน า และ
ปฏิบัติตาม 
- การใช๎พจนานุกรม 
- การปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกันในสังคม 

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - ข๎อตกลงในการอยูํรํวมกันในโรงเรียน และการใช๎
สถานที่สาธารณะในชุมชนและท๎องถ่ิน  

 7. อธิบายความหมายของข๎อมูล  จาก
การอํานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ 

การอํานข๎อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 

 8. อํานหนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคําที่ได๎รับ 

การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออํานที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 9. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
ม.1  1 . อํ านออก เ สี ย งบทร๎ อยแก๎ ว                

และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสม
กับเรื่องที่อําน 

การอํานออกเสียง ประกอบด๎วย   
- บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยาย  
- บทร๎อยกรอง เชํน กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์ยานี 
11  กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สุรางคนางค์ 28  และโคลงสี่สุภาพ 

 2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อําน การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
 
 
 
 
 
 

3. ระบุเหตุและผล  และข๎อเท็จจริงกับ
ข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน 

4. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ         
และค าที่มีหลายความหมายในบริบท
ตํางๆ จากการอําน 

5. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ 
โดยพิจารณาจากบริบท 

- เรื่องเลําจากประสบการณ์   
- เรื่องสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร๎างสรรค์   
- บทความ     

 6. ระบุข๎อสังเกตและความสมเหตุสมผล
ข อ ง ง า น เ ขี ย น ป ร ะ เ ภ ท ชั ก จู ง            
โน๎มน๎าวใจ 

- สารคด ี
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค  และข๎อความ         
ที่ต๎องใช๎บริบทชํวยพิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจเชิงสร๎างสรรค์ 

 7. ปฏิบัติตามคํูมือแนะน าวิธีการใช๎งาน  
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช๎ในระดับที่
ยากขึ้น 

การอํานและปฏิบัติตามเอกสารคํูมือ  
 

 8. วิเคราะห์คุณคําที่ได๎รับจากการอําน การอํานหนังสือตามความสนใจ เชํน    

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
งานเ ขียนอยํางหลากหลายเพื่ อ
น าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออํานที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 9. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
ม.2 1 .  อํ า น อ อ ก เ สี ย ง บ ท ร๎ อ ย แ ก๎ ว               

และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
การอํานออกเสียง ประกอบด๎วย 

- บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
  - บทร๎อยกรอง เชํน กลอนบทละคร กลอนนิทาน 

กลอนเพลงยาว และกาพย์หํอโคลง 
 2. จับใจความส าคัญ สรุปความ  และ

อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อําน 
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจ

ในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    

ข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องที่อําน 
5. วิเคราะห์และจ าแนกข๎อเท็จจริง 

ข๎อมูลสนับสนุน และข๎อคิดเห็นจาก
บทความที่อําน 

6 .  ร ะ บุ ข๎ อ สั ง เ ก ต ก า ร ช ว น เ ช่ื อ                
การโน๎มน๎าว หรือความสมเหตุสมผล
ของงานเขียน 

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข๎อเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  

 
 

 7. อํานหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์
อยํางหลากหลาย และประเมินคุณคํา
หรือแนวคิดที่ได๎จากการอําน  เพื่อ
น าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต 

การอํานตามความสนใจ เชํน 
- หนังสืออํานนอกเวลา 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออํานที่ครูและนักเรียนก าหนดรํวมกัน  

 8. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
ม.3 1. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว  และ      

บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องและเหมาะสม
กับเรื่องที่อําน                   

การอํานออกเสียง ประกอบด๎วย  
- บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทความทั่วไปและบทความ

ปกิณกะ   
- บทร๎อยกรอง เชํน  กลอนบทละคร กลอนเสภา  

กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  และโคลงส่ีสุภาพ 
 2 . ระบุความแตกตํางของค าที่ มี  การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน  

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 

3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข๎อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อําน 

4. อํานเรื่องตํางๆ แล๎วเ ขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความ
และรายงาน 

5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    
ที่อํานโดยใช๎กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจได๎ดีข้ึน    

6.  ประเมินความถูกต๎องของข๎อมูล        
ที่ใช๎สนับสนุนในเรื่องที่อําน   

7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การ
ล าดับความ และความเป็นไปได๎ของ
เรื่อง      

8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องที่อําน        

    - วรรณคดีในบทเรียน  
    - ขําวและเหตุการณ์ส าคัญ 
    - บทความ 
    - บันเทิงคดี   
    - สารคด ี  
    - สารคดีเชิงประวัติ 
    - ต านาน  
    - งานเขียนเชิงสร๎างสรรค์     

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย  และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น                      

 9 . ตีความและประเมิ น คุณคํา             
และแนวคิดที่ได๎จากงานเขียนอยําง
หลากหลายเพื่อน าไปใช๎แก๎ปัญหา  
ในชีวิต 

 

การอํานตามความสนใจ เชํน 
   - หนังสืออํานนอกเวลา 

- หนังสืออํานตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน 
- หนังสืออํานที่ครูและนักเรียนรํวมกันก าหนด  

10. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
ม.4-ม.6 1 .  อํ า น อ อ ก เ สี ย ง บ ท ร๎ อ ย แ ก๎ ว                 

และบทร๎อยกรองได๎อยํางถูกต๎อง  
ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อําน   

การอํานออกเสียง ประกอบด๎วย 
    - บทร๎อยแก๎วประเภทตํางๆ เชํน บทความ นวนิยาย 
และความเรียง  

      - บทร๎อยกรอง เชํน โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน รําย  
และลิลิต  

 
 2.  ตีความ แปลความ และขยายความ การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เรื่องที่อําน 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อําน                    
ในทุกๆ ด๎านอยํางมีเหตุผล 

4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน 
แล ะป ระ เมิ น คํ า เ พื่ อ น า คว าม รู๎ 
ความคิดไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต 

5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต๎แย๎งกับเรื่องที่อํ าน และเสนอ
ความคิดใหมํอยํางมีเหตุผล 

6.  ตอบค าถามจากการอํานประเภท
ตํางๆ  ภายในเวลาที่ก าหนด 

7.  อํานเรื่องตํางๆ แล๎วเ ขียนกรอบ
แนวคิดผังความคิด บันทึก ยํอความ 
และรายงาน 

8.  สั ง เคราะห์ความรู๎ จากการอํ าน        
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหลํง เรียนรู๎ ตํ างๆ มาพัฒนาตน 
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎
ทางอาชีพ 

- ขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล 
เรียนรู๎ตําง ๆ ในชุมชน 
    - บทความ 
    - นิทาน 
    - เรื่องสั้น    
    - นวนิยาย 
    - วรรณกรรมพื้นบ๎าน 
    - วรรณคดีในบทเรียน 
    - บทโฆษณา  
    - สารคดี   
    - บันเทิงคดี    
    - ปาฐกถา 
    - พระบรมราโชวาท  
    - เทศนา  
    - ค าบรรยาย 
    - ค าสอน      
    - บทร๎อยกรองรํวมสมัย       
    - บทเพลง 
    - บทอาเศียรวาท              
    - ค าขวัญ   

 9. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
 

สาระที่ 2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตํางๆ   เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ตาราง 1 (ตํอ) 
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ตาราง 2 ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง มาตรฐาน ท 2.1 
 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ 

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนสื่อสารด๎วยค าและประโยคงํายๆ 

 
การเขียนสื่อสาร 
     - ค าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
     - ค าพื้นฐานในบทเรียน   

  - ค าคล๎องจอง - ประโยคงํายๆ 
   3. มีมารยาทในการเขียน 
 

มารยาทในการเขียน เชํน 
     - เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา 
     - ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ 

- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ 
และบุคคล 

ป
ป.2 

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรปูแบบ 
การเขียนตัวอักษรไทย 

 2. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
 3. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ 
 4. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เชํน 

   - เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา 
    - ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ 

- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ 
และบุคคล 

    - ไมํ เ ขียนล๎อ เลียนผู๎ อื่ นหรือท าให๎ผู๎ อื่ น
เสียหาย  

ป
ป.3  

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย 

 2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได๎
อยํางชัดเจน 

การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์  
สิ่งของ สถานที่  

 3. เขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนบันทึกประจ าวัน 
 4. เขียนจดหมายลาครู การเขียนจดหมายลาครู 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. เขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพ และ

หัวข๎อที่ก าหนด 
 6. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เชํน 

     - เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา 
    - ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ 

- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ 
และบุคคล 

- ไมํ เ ขียนล๎ อ เลี ยนผู๎ อื่ นหรื อท าให๎ผู๎ อื่ น
เสียหาย  

ป
ป.4 

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด             

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2.  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน 
และเหมาะสม 

การเขียนสื่อสาร เชํน 
     - ค าขวัญ 

  - ค าแนะน า   
 3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน 
การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

ไปพัฒนางานเขียน  
 

 4. เขียนยํอความจากเรื่องสั้นๆ  การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน   
ความเรียงประเภทตํางๆ ประกาศ จดหมาย     
ค าสอน       

 5. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา   การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  

 6. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค๎นคว๎า    

การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค๎นคว๎า    

 7. เขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

ป
ป.5 

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด       

การ คัดลายมือตั วบรรจง เต็มบรรทั ดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2. เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน 
และเหมาะสม 

การเขียนสื่อสาร เชํน  
- ค าขวัญ 

ตาราง 2 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - ค าอวยพร 

- ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงข้ันตอน  
 3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ 
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน 

การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 

 4. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน 
ความเรียงประเภทตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ 
แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย    

 5. เขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ การเขียนจดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ 
 6. เขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น

ได๎ตรงตามเจตนา 
การเขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น 

 7. กรอกแบบรายการตํางๆ 
  

 การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
- ธนาณัต ิ
- แบบฝากสํงพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 

 8. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
 9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
ป

ป.6 
1.  คัดลายมื อตัวบรรจงเต็มบรรทั ด            

และครึ่งบรรทัด 
 การ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

2.  เขียนสื่อสารโดยใช๎ค าได๎ถูกต๎องชัดเจน 
และเหมาะสม 

การเขียนสื่อสาร เชํน  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ประกาศ   

 3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน          

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด 

4. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 
 5. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน   

ความเรียงประเภทตํางๆ ประกาศ แจ๎งความ 
แถลงการณ์  จดหมาย  ค าสอน  โอวาท            
ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง    

 6. เขียนจดหมายสํวนตัว การเขียนจดหมายสํวนตัว 

ตาราง 2 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี 

 7. กรอกแบบรายการตํางๆ 
 

การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร๎องตํางๆ 
- ใบสมัครศึกษาตํอ 
- แบบฝากสํงพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 

 8 . เ ขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร๎างสรรค์ 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค์ 

 9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
ม

ม.1 
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เ ขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎อง

ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   
การเขียนสื่อสาร เชํน      
- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญๆ 
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 

การบรรยายประสบการณ์ 
 

 4. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 5. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน เรื่อง 

สั้น  ค าสอน โอวาท   ค าปราศรัย สุนทรพจน์ 
รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง บทสนทนาเรื่องเลํา 
ประสบการณ์    

 6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากสื่อที่ได๎รับ 

 

การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ 
จากสื่อตํางๆ เชํน 
- บทความ  
- หนังสืออํานนอกเวลา  
- ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ              

ตาราง 2 (ตํอ) 

ตาราง 2 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. เขียนจดหมายสํวนตัวและจดหมาย    

กิจธุระ 
 

การเขียนจดหมายสํวนตัว 
- จดหมายขอความชํวยเหลือ 
- จดหมายแนะน า 
- การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามข๎อมูล 

 8. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าและ
โครงงาน 

การเขียนรายงาน ได๎แกํ    
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 9. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
ม

ม.2 
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียน ตัวอักษรไทย 
 2. เขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 3. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
 4. เขียนยํอความ การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน         

ค าสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  
เรื่องราวในบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
นิทานชาดก  

 5. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  
 

การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 6. เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู๎  ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎ ง                 
ในเรื่องที่อํานอยํางมีเหตุผล 

การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู
ความคิดเห็น   หรือโต๎แย๎งจากสื่อตํางๆ เชํน 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออํานนอกเวลา 

  - สารคดี  
 - บันเทิงคดี 

ตาราง 2 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
ม

ม.3 
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนข๎อความโดยใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎อง

ตามระดับภาษา   
การเขียนข๎อความตามสถานการณ์และโอกาส 
ตํางๆ  เชํน 
- ค าอวยพรในโอกาสตํางๆ 
- ค าขวัญ 
- ค าคม 
- โฆษณา 
- คติพจน ์
- สุนทรพจน์  

 3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย
เลําเหตุการณ์ ข๎อคิดเห็น และทัศนคติ
ในเรื่องตํางๆ 

การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

 4. เขียนยํอความ การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน 
ประวัติ  ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  
พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ 

 5. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

 6. เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น
และโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล 

การเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น           
และโต๎แย๎งในเรื่องตํางๆ                    

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู๎  ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎ ง                        
ในเรื่องตํางๆ   

 

การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู๎ 
ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎งจากสื่อตํางๆ เชํน 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 

 8. กรอกแบบสมัครงานพร๎อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู๎และทักษะ      
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

การกรอกแบบสมัครงาน 
 

ตาราง 2 (ตํอ) 
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 9. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า และ

โครงงาน 
             

การเขียนรายงาน ได๎แกํ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 10. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
ม

ม .4          
-ม.6 

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ   ได๎ ตรง 
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช๎ภาษาเรียบเรียง
ถูกต๎อง มีข๎อมูล และสาระส าคัญชัดเจน     
                 

 การเขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ เชํน 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต๎แย๎ง   
- โน๎มน๎าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการตํางๆ   

 2. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 
 3. เขียนยํอความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และ 
เนื้อหาหลากหลาย   

การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ  เชํน      
- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ 
และวรรณกรรมพื้นบ๎าน  

  4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ 
ตํางๆ   

การเขียนในรูปแบบตํางๆ เชํน  
   - สารคดี  
   - บันเทิงคดี  

 5. ประเมินงานเขียนของผู๎อื่น  แล๎วน ามา
พัฒนางานเขียนของตนเอง 

 

การประเมินคุณคํางานเขียนในด๎านตํางๆ เชํน 
    - แนวคิดของผู๎เขียน 
    - การใช๎ถ๎อยค า  
    - การเรียบเรียง 
    - ส านวนโวหาร                                                                                                

ตาราง 2 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    - กลวิธีในการเขียน  

 6. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า            
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ   
และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศอ๎างอิงอยําง
ถูกต๎อง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
การเขียนอ๎างอิงข๎อมูลสารสนเทศ 

 7. บันทึกการศึกษาค๎นคว๎าเพื่อน าไป 
พัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

การเขียนบันทึกความรู๎จากแหลํง เรียนรู๎ที่
หลากหลาย 

 8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
 
 
 

 สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด  
และความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ  อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์     
                         
ตาราง 3 ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง มาตรฐาน ท 3.1 
           
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ฟังค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ 

 2. ตอบค าถามและเลําเรื่องที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นความรู๎และความบันเทิง 

3. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู๎
และความบันเทิง เชํน 
- เรื่องเลําและสารคดีส าหรับเด็ก 
- นิทาน  
-  การ์ตูน 
-  เรื่องขบขัน  

 4. พูดสื่อสารได๎ตามวัตถุประสงค์  
 

การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เชํน 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความชํวยเหลือ 
- การกลําวค าขอบคุณ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การกลําวค าขอโทษ   

 5. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง เชํน 
- ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด 
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟัง 
- ไมํควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง 
- ให๎เกียรติผู๎พูดด๎วยการปรบมือ 
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
มารยาทในการดู เชํน 
- ตั้งใจด ู
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู๎อื่น  
มารยาทในการพูด เชํน    
- ใช๎ถ๎อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- ใช๎น้ าเสียงนุํมนวล  
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นก าลังพูด  

ป
ป.2 

1 .  ฟั ง ค า แ น ะ น า  ค า สั่ ง ที่ ซั บ ซ๎ อ น            
และปฏิบัติตาม 

การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ๎อน 

 2. เลําเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู๎ 
และความบันเทิง 

3. บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
4. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู๎
และความบันเทิง  เชํน 
- เรื่องเลําและสารคดีส าหรับเด็ก 
- นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน 

 5. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู 

- รายการส าหรับเด็ก 
- ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- เพลง  

 6 . พูดสื่ อส าร ได๎ ชัด เจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  

การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เชํน 
- การแนะน าตนเอง 

ตาราง 3 (ตํอ) 
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 - การขอความชํวยเหลือ 

- การกลําวค าขอบคุณ 
- การกลําวค าขอโทษ 
- การพูดขอร๎องในโอกาสตํางๆ 
- การเลําประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน               

 7. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง เชํน 
- ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด 
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟัง 
- ไมํควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง 
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
มารยาทในการดู เชํน 
- ตั้งใจด ู
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู๎อื่น  
 มารยาทในการพูด เชํน 
- ใช๎ถ๎อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- ใช๎น้ าเสียงนุํมนวล  
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นก าลังพูด 
- ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือ
เสียหาย  

ป
ป.3  

1. เลํารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  
และดูทั้งที่เป็นความรู๎และความบันเทิง 

2. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
3. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังและดู 
4. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึก

จากเรื่องที่ฟังและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
และความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น 
ความรู๎และความบันเทิง เชํน 
- เรื่องเลําและสารคดีส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
- รายการส าหรับเด็ก  
- ขําวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพลง  

ตาราง 3 (ตํอ) 
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 5 . พู ด สื่ อ ส า ร ไ ด๎ ชั ด เ จ น ต ร ง ต า ม

วัตถุประสงค์ 
การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เชํน 
- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน 
- การแนะน า/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ด๎านตํางๆ เชํน  การรักษาความสะอาดของ
รํางกาย         

  - การเลําประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การ
พูดทักทาย  การกลําวขอบคุณและขอโทษ การ
พูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม                

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง เชํน 
- ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด 
- ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่ฟัง 
- ไมํควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง 
- ไมํแสดงกิริยาที่ไมํเหมาะสม เชํน โหํ ฮา หาว  
- ให๎เกียรติผู๎พูดด๎วยการปรบมือ 
- ไมํพูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
มารยาทในการดู เชํน 
- ตั้งใจด ู
- ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู๎อื่น  
มารยาทในการพูด เชํน 
- ใช๎ถ๎อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- ใช๎น้ าเสียงนุํมนวล  
- ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นก าลังพูด 
- ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือ
เสียหาย  

ป1. จ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจาก การจ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่

ตาราง 3 (ตํอ) 
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ป.4 

  
เรื่องที่ฟังและดู 

2. พูดสรุปความจากการฟังและดู 
3 . พูดแสดงความรู๎  ความคิดเห็น         

และความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
4. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล

จากเรื่องที่ฟังและดู 

ฟังและดู  ในชีวิตประจ าวัน 
การจับใจความ และการพูดแสดงความรู๎ 
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู  จากสื่อตํางๆ เชํน    
- เรื่องเลํา    
- บทความสั้นๆ    
- ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- โฆษณา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - เรื่องราวจากบทเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย  และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  

 5. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา 
ค๎นคว๎าจากการฟงั การดู  และการสนทนา 

การรายงาน เชํน 
- การพูดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์   

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ป
ป.5 

1. พูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น  และ
ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

การจับใจความ และการพูดแสดงความรู๎ 
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อตํางๆ เชํน   

 2. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 

3. วิเคราะห์ความนําเช่ือถือจากเรื่อง      
ที่ฟังและดูอยํางมีเหตุผล 

- เรื่องเลํา   
- บทความ   
- ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- โฆษณา   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
การวิเคราะห์ความนําเช่ือถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูในชีวิตประจ าวัน 

 4. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟัง การดู  และการ
สนทนา 

การรายงาน เชํน 
- การพูดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์  

 5. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ป

ป.6 
 

1. พูดแสดงความรู๎     ความเข๎าใจ
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 

2. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล   

 การพูดแสดงความรู๎ ความเข๎าใจในจุดประสงค์
ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อตํางๆ ได๎แกํ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 

ตาราง 3 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จากเรื่องที่ฟังและดู - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 3. วิเคราะห์ความนําเช่ือถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาอยํางมีเหตุผล 

การวิเคราะห์ความนําเช่ือถือจากการฟัง              
และดูสื่อโฆษณา 

 4. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟัง การดู  และการ
สนทนา 

การรายงาน เชํน 
- การพูดล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์  

 5. พูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผล   และ
นําเช่ือถือ 

 

การพูดโน๎มน๎าวในสถานการณ์ตํางๆ เชํน 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด๎านตํางๆ 
- การโต๎วาที        

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ม

ม.1 
1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง

และด ู
2. เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่ฟังและดู 
3. พูดแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
4. ประเมินความนําเ ช่ือถือของสื่อ                  

ที่มีเนื้อหาโน๎มน๎าวใจ 

การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู๎ ความคิด
อยํางสร๎างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 การพูดประเมินความนําเ ช่ือถือของสื่อที่มี
เนื้อหาโน๎มน๎าว 

 

 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟัง  การดู  และการ
สนทนา 

การพูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํง 
เรียนรู๎ตํางๆ ในชุมชน  และท๎องถ่ินของตน 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ม

ม.2 
1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง

และด ู
การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 

 2. วิเคราะห์ ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น           
และความนําเช่ือถือของขําวสารจาก
สื่อตํางๆ 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
อ ยํ า ง มี เ ห ตุ ผ ล เ พื่ อ น า ข๎ อ คิ ด ม า

การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

ตาราง 3 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

 4 . พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโน๎มน๎าว 
- การพูดโฆษณา           

 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎า 

การพูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํง
เรียนรู๎ตํางๆ  

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ม

ม.3 
1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง

จากการฟังและการดู 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู           

เพื่อน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 

การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรือ่งจาก
การฟังและการดู 
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 

 

 3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา 

การพูดรายงานการ ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ ยวกับ        
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

 
 4 . พู ด ใน โ อก าส ตํ า ง ๆ  ไ ด๎ ต ร ง ต าม

วัตถุประสงค์ 
การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน 
-  การพูดโต๎วาที    
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 5. พูดโน๎มน๎าวโดยน าเสนอหลักฐาน
ตามล าดับเนื้อหาอยํางมีเหตุผลและ
นําเช่ือถือ 

การพูดโน๎มน๎าว 
 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ม

ม.4-6 
1. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น

จากเรื่องที่ฟังและดู   
การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู 

 2. วิเคราะห์ แนวคิด การใช๎ภาษา และ
ความนําเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดู 

การวิเคราะห์แนวคิด การใช๎ภาษา และความ
นําเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดู          

     อยํางมีเหตุผล 
3. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล๎วก าหนด

การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ 
การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อก าหนดแนวทาง

ตาราง 3 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แนวทางน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิต 

4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และด ู

น าไปประยุกต์ใช๎ 

 5. พูดในโอกาสตํางๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โต๎แย๎ง  โน๎มน๎าวใจ  และเสนอแนวคิดใหมํ
ด๎วยภาษาถูกต๎องเหมาะสม 

 

การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน 
- การพูดตํอที่ประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโน๎มน๎าวใจ          

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
  
  สาระที่ 4    หลักการใช๎ภาษาไทย 
  มาตรฐาน ท 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง               
ของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ    
 
ตาราง 4  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง มาตรฐาน ท 4.1 
 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ   

วรรณยุกต ์และเลขไทย 
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย  
ของค า 
     

- การสะกดค า การแจกลูก และการอํานเป็นค า 
- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรง 
ตามมาตรา   
- การผันค า 
- ความหมายของค า 

 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคงําย ๆ - การแตํงประโยค 
 4. ตํอค าคล๎องจองงํายๆ - ค าคล๎องจอง 

ป.2 1 .  บอกและ เ ขียนพยัญชนะ   สระ  
วรรณยุกต์ และเลขไทย 

- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย - การสะกดค า การแจกลูก และการอํานเป็นค า 

ตาราง 3 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของค า 

 
 

- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตาม
มาตรา 

- การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
- ค าที่มีตัวการันต์ 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีความหมายตรงข๎ามกัน 
- ค าที่มี รร 
- ความหมายของค า 

 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคได๎ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร 

- การแตํงประโยค  
- การเรียบเรียงประโยคเป็นข๎อความสั้นๆ 

 4. บอกลักษณะค าคล๎องจอง - ค าคล๎องจอง 
 5. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ    

ภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

ป.3  1. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย     
ของค า 

 

- การสะกดค า การแจกลูก และการอํานเป็นค า 
- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตาม
มาตรา 

  - การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่ประวิสรรชนีย์และค าที่ไมํประวิสรรชนีย์ 
- ค าที่มี ฤ ฤๅ 
- ค าที่ใช๎ บัน บรร 
- ค าที่ใช๎ รร 
- ค าที่มีตัวการันต์ 
- ความหมายของค า 

 3. ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
 

ชนิดของค า ได๎แกํ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมาย        

ของค า         
การใช๎พจนานุกรม 

 5. แตํงประโยคงํายๆ 
 

การแตํงประโยคเพื่อการสื่อสาร ได๎แกํ 
- ประโยคบอกเลํา 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร๎อง 
- ประโยคค าสั่ง 

 6. แตํงค าคล๎องจองและค าขวัญ 
 

ค าคล๎องจอง 
ค าขวัญ 

 7. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ    
ภาษาถ่ินได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถ่ิน 

ป.4 
  

1. สะกดค าและบอกความหมายของค า
ในบริบทตํางๆ 

- ค าในแมํ ก กา   
- มาตราตัวสะกด 
- การผันอักษร 
- ค าเป็นค าตาย 
- ค าพ๎อง 

 2. ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
 

ชนิดของค า ได๎แกํ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา   
- ค าวิเศษณ์ 

 3 ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของค า         การใช๎พจนานุกรม 
 4. แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา 

 
ประโยคสามัญ 
 - สํวนประกอบของประโยค                   
- ประโยค  2  สํวน 
- ประโยค  3  สํวน 

 5. แตํงบทร๎อยกรองและค าขวัญ - กลอนสี่ 
- ค าขวัญ 

 6. บอกความหมายของส านวน  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ตาราง 4 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถ่ินได ๎
- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

ป.5 1. ระบุชนิดและหน๎าที่ของค าในประโยค 
 

ชนิดของค า ได๎แกํ 
- ค าบุพบท 
- ค าสันธาน 
- ค าอุทาน 

 2. จ าแนกสํวนประกอบของประโยค ประโยคและสํวนประกอบของประโยค 
 3. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถ่ิน 
ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถ่ิน 

 4. ใช๎ค าราชาศัพท์ ค าราชาศัพท์ 
 5 .  บ อก ค า ภา ษ าตํ า ง ป ร ะ เ ทศ ใ น

ภาษาไทย 
ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 

 6. แตํงบทร๎อยกรอง กาพย์ยานี 11 
 7. ใช๎ส านวนได๎ถูกต๎อง            ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ป.6 
 

1. วิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าใน
ประโยค       

 

ชนิดของค า 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ์ 
- ค าบุพบท 
- ค าเช่ือม 
- ค าอุทาน 

 2. ใช๎ค าได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

 

ค าราชาศัพท์ 
ระดับภาษา 
ภาษาถ่ิน 

 3. รวบรวมและบอกความหมายของ      
ค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย 

ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 
 

 4. ระบุลักษณะของประโยค 
 

กลุํมค าหรือวลี 
ประโยคสามัญ 
ประโยครวม 

ตาราง 4 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ประโยคซ๎อน 

 5. แตํงบทร๎อยกรอง กลอนสุภาพ 
 6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่

เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 

ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย เสียงในภาษาไทย 
 2. สร๎างค าในภาษาไทย 

 
การสร๎างค า 
- ค าประสม ค าซ้ า ค าซ๎อน 
- ค าพ๎อง  

 3. วิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าใน
ประโยค 

ชนิดและหน๎าที่ของค า 

 4. วิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

ภาษาพูด  
ภาษาเขียน 

 5.  แตํงบทร๎อยกรอง กาพย์ยานี 11 
 6. จ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็นค าพังเพย

และสุภาษิต 
ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ม.2 1. สร๎างค าในภาษาไทย การสร๎างค าสมาส 
 2. วิเคราะห์โครงสร๎างประโยคสามัญ

ประโยครวม และประโยคซ๎อน 
 

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ๎อน 

 3. แตํงบทร๎อยกรอง กลอนสุภาพ 
 4. ใช๎ค าราชาศัพท์ ค าราชาศัพท์ 
 5. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   

ค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย 
ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 

 
ม.3 1. จ าแนกและใช๎ค าภาษาตํางประเทศที่

ใช๎ในภาษาไทย 
ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 

 2. วิเคราะห์โครงสร๎างประโยคซับซ๎อน ประโยคซับซ๎อน 
 3. วิเคราะห์ระดับภาษา ระดับภาษา 
  4. ใช๎ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ค าทับศัพท์ 

ค าศัพท์บัญญัติ 

ตาราง 4 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. อธิบายความหมายค าศัพท์ทา 

วิชาการและวิชาชีพ 
ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 6. แตํงบทร๎อยกรอง โคลงสี่สุภาพ 
ม.4-ม.6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของ

ภาษา และลักษณะของภาษา 
ธรรมชาติของภาษา   
พลังของภาษา 

  ลักษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- สํวนประกอบของภาษา 
- องค์ประกอบของพยางค์และค า 

 2. ใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยคตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

 

การใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยค  
- ค าและส านวน 
- การร๎อยเรียงประโยค 
- การเพิ่มค า   
- การใช๎ค า 
- การเขียนสะกดค า  

 3 .  ใ ช๎ ภ า ษ า เ ห ม า ะ ส ม แ กํ โ อ ก า ส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค าราชา
ศัพท์อยํางเหมาะสม 

ระดับของภาษา 
ค าราชาศัพท์ 

 4. แตํงบทร๎อยกรอง กาพย์ โคลง รําย และฉันท์ 
 5 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง

ภาษาตํางประเทศและภาษาถ่ิน 
อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถ่ิน 

 
 6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร๎างค า

ในภาษาไทย   
หลักการสร๎างค าในภาษาไทย   

 
 7. วิเคราะห์และประเมินการใช๎ภาษา

จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินการใช๎ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อยํางเห็นคุณคําและน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

ตาราง 4 (ตํอ) 
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ตาราง 5 ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู๎แกนกลาง มาตรฐาน ท 5.1 
 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือการฟัง

วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง
ส าหรับเด็ก 

วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับ 
เด็ก เชํน  
- นิทาน 
- เรื่องสั้นงํายๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทร๎องเลํน 
- บทอาขยาน 
- บทร๎อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 2. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  
และบทร๎อยกรองตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรอง 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.2 1. ระบุ ข๎อคิดที่ได๎จากการอํานหรือ    
การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก   เพื่อ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 

วรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก เชํน 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นงํายๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทอาขยาน 
- บทร๎อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 2. ร๎องบทร๎องเลํนส าหรับเด็กในท๎องถ่ิน 
 

บทร๎องเลํนที่มีคุณคํา 
- บทร๎องเลํนในท๎องถ่ิน 
- บทร๎องเลํนในการละเลํนของเด็กไทย  

 3. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร๎อยกรองที่มคุีณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.3  1. ระบุข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม
เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ๎าน 
- นิทานหรือเรื่องในท๎องถ่ิน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. รู๎จักเพลงพื้นบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก 

เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรม
ท๎องถ่ิน 

3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  
ที่อําน 

- เรื่องสั้นงํายๆ ปริศนาค าทาย 
- บทร๎อยกรอง 
- เพลงพื้นบ๎าน 
- เพลงกลํอมเด็ก     
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและตาม
ความสนใจ  

 4.  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร๎อยกรองที่มคุีณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.4 
  

1. ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้นบ๎านหรือ
นิทานคติธรรม 

2. อธิบายข๎อคิดจากการอํานเพื่อน าไปใช๎
ในชีวิตจริง 

วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน 
- นิทานพื้นบ๎าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ๎าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ  

 3. ร๎องเพลงพื้นบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน 
 4. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ

บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 
บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ป.5 1. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรอืวรรณกรรมที่
อําน 

2. ระบุความรู๎และข๎อคิดจากการอําน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
น าไปใช๎ในชีวิตจริง 

3. อธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน 
- นิทานพื้นบ๎าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ๎าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ  

 4.  ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ตาราง 5 (ตํอ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 

 
 1. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  

หรือวรรณกรรมที่อําน 
 2. เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถ่ินตนเอง  

และนิทานพื้นบ๎านของท๎องถ่ินอื่น 
 3. อธิบายคุณคําของวรรณคดี และ

ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่ อํ า น แ ล ะ น า ไ ป 
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง              

วรรณคดีและวรรณกรรม เชํน 
- นิทานพื้นบ๎านท๎องถ่ินตนเองและท๎องถ่ินอื่น 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ๎าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ 

 4. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ม.1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อําน 

วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท๎องถ่ิน 

 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   ที่
อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ 

3. อธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อําน 

4. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอาํนเพือ่
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม             

 

 5. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
-   บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-   บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ม.2 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อํานในระดับที่ยากข้ึน 

วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา  

ตาราง 5 (ต่อ) 
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 - ประเพณี  

- พิธีกรรม 
- สุภาษิต ค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 

 2 . วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท๎องถ่ินที่
อําน พร๎อมยกเหตุผลประกอบ 

3. อธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อําน 

4. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

การ วิเคราะห์ คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท๎องถ่ิน 

 5. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร๎อยกรองที่มคุีณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ม.3 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท๎องถ่ินในระดับที่ยากยิ่งข้ึน 

วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท๎องถ่ิน
เกี่ยวกับ 

- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
- บันเทิงคดี   

 2.  วิ เ คราะห์ วิ ถี ไทยและคุณคําจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน  

3. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน      
เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณคําจากวรรณคดี 
และวรรณกรรม                                
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 4. ทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน

ตามที่ก าหนด  และบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจและน าไปใช๎
อ๎างอิง 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 

ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการ วิจารณ์
เบื้องต๎น 

 
 

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ 
วรรณกรรมเบื้องต๎น 
- จุดมุํงหมายการแตํงวรรณคดีและวรรณกรรม 
- ก า ร พิ จ า ร ณารู ป แ บบขอ ง วร ร ณคดี แล ะ
วรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 2. วิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดี
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ก า ร เ รี ย น รู๎ ท า ง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 

การวิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 3. วิเคราะห์และประเมินคุณคําด๎าน
ว ร ร ณ ศิ ล ป์ ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

การวิเคราะห์และประเมินคุณคําวรรณคดีและ 
วรรณกรรม 
- ด๎านวรรณศิลป์ 
- ด๎านสังคมและวัฒนธรรม 

 4. สังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตจริง 

การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

 5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎ านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

  

วรรณกรรมพื้นบ๎านที่แสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถ่ิน 

 6. ทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและบทร๎อยกรองที่มี 

     

บทอาขยานและบทร๎อยกรองที่มีคุณคํา 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร๎อยกรองตามความสนใจ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คุณคําตามความสนใจและน าไปใช๎อ๎างอิง 

 
 กระบวนการเรียนรู๎   

    การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎บรรลุผล  ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์จุดหมายของหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยของแตํละช้ัน เพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียนรู๎  
ผู๎สอนจะต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู๎บอกความรู๎  เป็นผู๎สนับสนุน เสริมสร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ที่มี
ความหลากหลาย แกํผู๎เรียน โดยด าเนินการดังนี้ 
   1.เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู๎  ผู๎สอนต๎องเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรม  การเรียนรู๎    
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียน เชํน  กิจกรรมการเรียนรู๎แบบทดลอง แบบโครงงาน  แบบสืบสวน
สอบสวน  แบบศูนย์การเรียน  แบบอภิปราย  แบบส ารวจ  แบบรํวมมือ 
   2. คิดค๎นเทคนิคเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ผู๎สอนสามารถคิดค๎น รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎รูปแบบอื่นๆ และน ามาใช๎อยํางเหมาะสมกับปัจจัยตํางๆ เชํน ความรู๎ ความสามารถ           
ด๎านเนื้อหา  ความสนใจและวัยของผู๎เรียน ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎แตํละชํวงช้ัน เวลา 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  และสภาพแวดล๎อม ของโรงเรียนและชุมชน 
   3.  การจัดกระบวนการเรียนรู๎มีหลายรูปแบบ ผู๎สอนสามารถเลือกมาปรับใช๎                 
โดยค านึงถึงสภาพและลักษณะของผู๎เรียน เน๎นให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีความสุข 
การพัฒนาการเรียนรู๎หลักการใช๎ภาษา จะท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจธรรมชาติของภาษาและวัฒนธรรม การใช๎
ภาษาไทย เกิดความตระหนักวํา  ภาษามีความส าคัญและมีพลัง  กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู๎ หลักการ
ทางภาษา จ าเป็นต๎องจัดควบคํูและสัมพันธ์กับกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาเพื่อสื่อสาร ทุกกิจกรรม 

 การวัดและประเมินผลภาษาไทย 
    การวัดและประเมินผลเป็นสํวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งต๎อง

ด าเนินการควบคํูกันไป การบูรณาการ หรือประสมประสาน การวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอน
เข๎าด๎วยกัน จะสํงผลตํอการพัฒนาการศึกษาหลายประการ  ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เรียนซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนานั้น การวัดและการเรียนรู๎ทางตรงก็คือ จะให๎ข๎อมู ลย๎อนกลับที่ส าคัญ เพื่อน าไปสูํ              
การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิผล สํวนผลทางอ๎อมคือ จะเป็นสิ่งช้ีน าการเรียนการสอน ดังนั้นผู๎จัดการศึกษา           
ได๎ให๎การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านภาษาเป็นงานที่ต๎องการความเข๎าใจที่ถูกต๎อง เกี่ยวกับภาษา 
และการพัฒนาทางภาษา การวัดผลการเรียนรู๎ด๎านภาษาไทยจ าเป็นต๎องเข๎าใจหลักการ เพื่อเป็นพื้นฐาน
การด าเนินงาน ดังนี ้
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1. ทักษะทางภาษา การอําน เขียน ฟัง ดู พูด หลักการใช๎ภาษา มีความส าคัญเทําๆ  
กันและทักษะ เหลําน้ี มีความเกี่ยวเนื่องกัน และความก๎าวหน๎าของทักษะหนึ่งจะมีผลตํอพัฒนาการทักษะ
อื่นๆ 

      2. ผู๎เรียนต๎องได๎รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาเชํนเดียวกับทักษะการคิด            
ทักษะทางสังคม  เมื่อผู๎เรียนมีโอกาสใช๎ภาษาตามความต๎องการที่แท๎จริงของตนเองและในสภาพการณ์
จริงทั้งในบริบททางวิชาการในห๎องเรียนและชุมชนที่กว๎างออกไป 

     3. ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎การใช๎ภาษาพูด ภาษาเขียนอยํางถูกต๎องด๎วยการฝึกฝน มิใชํ          
การเรียนรู๎กฎเกณฑ์ทางภาษาอยํางเดียว  การเรียนการใช๎ภาษาที่ประกอบด๎วยไวยากรณ์ การสะกดค า            
และเครื่องหมายตํางๆ จะคํอยๆ เพิ่มข้ึน  เมื่อผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะทางภาษาของตน 

      4. ผู๎เรียนทุกคนต๎องผํานข้ันตอนการพัฒนาทางภาษาเชํนเดียวกัน แตํจะแตกตํางกัน        
ในจังหวะก๎าวและวิธีการเรียนรู๎ 

     5. ภาษาและวัฒนธรรม วรรณคดี วรรณกรรม มีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิด  หลักสูตรให๎
ความส าคัญ  ให๎ความเคารพ  และเห็นคุณคําของเช้ือชาติ  วัฒนธรรม  ภูมิหลังทางภาษา  และความ
หลากหลายของภาษาจะชํวยให๎ผู๎เรียนพัฒนาความรู๎สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนอยาก
เรียนรู๎ และเกิดความซาบซึ้งเห็นคุณคําและเกิดนิสัยรักการอําน 

       จากการศึกษาหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวช้ีวัด
ผู๎วิจัย เห็นความส าคัญที่ผู๎เรียนจะเรียนรู๎หลักภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยได๎ดีอยํางถูกต๎องมี
ประสิทธิภาพจะต๎องเข๎าใจธรรมชาติของภาษาไทย  หลักภาษาไทยและการใช๎ภาษาไทยเป็นอยํางดี 
 
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
 
 1.ค าจัดความ 
  ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎ให๎ก าหนดค า
นิยามของ ความสามารถด๎านภาษา (Literacy) โดยระดมสมองจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎รู๎ และผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝุาย อาทิอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แหํง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การ
มหาชน) ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษา ผู๎บริหาร ครูอาจารย์ และนักวิชาการศึกษาจากหนํวยงาน 
ที่เกี่ยวข๎อง จนได๎ข๎อสรุปนิยาม ความสามารถด๎านภาษา (Literacy) เป็นความสามารถพื้นฐานที่ส าคัญ
และจ าเป็นตํอการเรียนรู๎ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ความส าคัญเป็นอันดับแรกใน
การที่จะใช๎ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยก าหนดนิยามไว๎ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2556 ; 2 – 16) 
  ความสามารถด๎านภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอําน การฟัง การดู   
การพูด เพื่อรู๎ เข๎าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญประเมินสิ่งที่อําน ฟัง ดู จากสื่อประเภทตําง ๆ และ
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สื่อสารด๎วยการพูดการเขียน ได๎ถูกต๎องตามหลักการใช๎ภาษาอยํางสร๎างสรรค์  เพื่อการน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การอยูํรํวมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต 
  ค าส าคัญ (Keywords) 
   1. รู๎ หมายถึง สามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข๎อเท็จจริงและเหตุการณ์ตําง ๆ 
   2. เข๎าใจ หมายถึง สามารถแปลความ ตีความ ขยายความและอ๎างอิง 
   3. วิเคราะห์ หมายถึง สามารถแยกแยะโครงสร๎าง เรื่องราวข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 
เหตุผล และคุณคํา 
   4. สรุปสาระส าคัญ หมายถึง สามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องได๎อยํางครอบคลุม 
   5. ประเมิน หมายถึง สามารถตัดสินความถูกต๎อง ความชัดเจนความเหมาะสม คุณคํา          
อยํางมีหลักเกณฑ์ 
   6. สื่อประเภทตําง ๆ หมายถึง สิ่งที่น าเสนอเรื่องราวและข๎อมูลความรู๎ตําง ๆ ทั้งที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อของจริง 
   7. สื่อสาร หมายถึง สามารถถํายทอดความรู๎ ความเข๎าใจ และความคิดจากการอําน           
ฟังและดู โดยการพูดหรือเขียนอธิบาย วิเคราะห์ สรุปหรือประเมิน 
   8. สร๎างสรรค์ หมายถึง สามารถสื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องราวทัศนะ และความคิด     
ที่แปลกใหมํจากการอําน การฟัง และการดู เป็นค าพูดการเขียน หรือการกระท าได๎อยํางหลากหลาย             
และมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
   9. การน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน การอยูํรํวมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต 
หมายถึง ความสามารถในการน าความรู๎ ความเข๎าใจ การวิเคราะห์ การสรุปสาระส าคัญน าไปใช๎         
เป็นประโยชน์ในการแก๎ไขปัญหาการตัดสนิใจในการด าเนินชีวิต การอยูํรํวมกับผู๎อื่น และการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง 
 2.ระดับความสามารถช้ันปี 
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ตาราง 6 ระดับความสามารถช้ันปี  
ระดับช้ันปี ความสามารถและตัวช้ีวัด ความหมายและตัวช้ีวัดความสามารถ 
ประถมศึกษา     
ปีที่ 1 

สามารถบอกความหมาย เลําเรื่องราวจาก
สิ่งที่ฟัง ดู และอําน คาดคะเนเหตุการณ์
จากการฟัง ดู อําน และสื่อสารความรู๎ 
ความเข๎าใจ ด๎วยค าและประโยคงําย ๆ  
ตัวชี้วัด 
1. บอกความหมายของค าและประโยค 
2. บอกความหมายของเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ 
3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
4. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
จากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
5. สื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ 
ด๎วยค าและประโยคงําย ๆ 

1. บอกความหมายเล่าเรื่องราว หมายถึง 
สามารถแสดงความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ถ๎อยค าภาษา สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย 
เรื่องราวที่เกิดข้ึนจากการฟัง ดู และอํานใน
ชีวิตประจ าวัน ตอบค าถามด๎วยการพูด 
เขียนหรือด๎วยวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม
กับวัย 
2. คาดคะเนเหตุการณ์ หมายถึง สามารถคาด
เดาเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน โดยใช๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจจากการฟัง ดู และอําน จากประสบการณ์
ได๎อยํางสมเหตุสมผล 
3. สื่อสาร หมายถึงสามารถใช๎ภาษางําย ๆ 
แสดงความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องที่ฟัง ด และอําน 

ประถมศึกษา     
ปีที่ 2   

สามารถบอกความหมาย เลําเรื่องราว 
และคาดคะเนเหตุการณ์ สื่อสารความรู๎ 
ความเข๎าใจ และข๎อคิดเห็นงําย ๆ จาก
เรื่องที่ฟัง ดู และอํานได๎อยํางเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
1. บอกความหมายของค า 
และประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
2. บอกความหมายของเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ 
3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
4. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
จากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
5 . สื่อสารความรู๎  ความเ ข๎าใจ          
และข๎อคิดเห็นงําย ๆ จากเรื่องที่ฟัง ดู 
และอํานเป็นถ๎อยค าและเขียน 
สื่อสารเป็นประโยคงําย ๆ ได ๎

1. บอกความหมาย เล่าเรื่องราว หมายถึง 
สามารถแสดงความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ถ๎อยค าภาษา สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย 
เรื่องราวที่เกิดข้ึนจากการฟัง ดูและอํานใน
ชีวิตประจ าวัน ตอบค าถามด๎วยการพูด 
เขียน หรือด๎วยวิธีการสื่อสารอื่น ๆ 
ที่เหมาะสมกับวัย 
2. คาดคะเนเหตุการณ์ หมายถึง สามารถคาด
เดาเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน โดยใช๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจ จากการฟัง ดู อําน และจาก
ประสบการณ์ได๎อยํางสมเหตุสมผล 
3. สื่อสาร หมายถึง สามารถใช๎ภาษาพูด เขียน
งําย ๆ แสดงความรู๎ 
ความเข๎าใจ และ ความคิดเห็นในเรื่อง 
ที่ฟัง ดู และอํานได ๎
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ระดับช้ันปี ความสามารถและตัวช้ีวัด ความหมายและตัวช้ีวัดความสามารถ 
ประถมศึกษา  
ปีที่ 3 
 

สามารถบอกความหมาย เลําเรื่องราว 
ยํอเรื่อง และคาดคะเนเหตุการณ์ 
สื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ และข๎อคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟัง ดู และอํานได๎อยําง
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
1. บอกความหมายของค าและประโยค
จากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
2. บอกความหมายของเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ 
3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
4. บอก เลําเรื่องราวที่ได๎จากการฟัง 
ดู และอํานอยํางงําย ๆ 
5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
จากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 
6. สื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ 
ข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั ดู และอําน อยําง
เหมาะสม 

1. บอกความหมาย เล่าเรื่องราว หมายถึง 
สามารถแสดงความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ถ๎อยค าภาษา สัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมาย เรื่องราวที่เกิดข้ึนจากการฟัง 
ดู และอํานในชีวิตประจ าวัน 
ตอบค าถามด๎วยการพูด เขียน หรือด๎วยวิธีการ 
สื่อสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
2. ย่อเรื่อง หมายถึง สามารถบอก เลําเรื่องราว
ที่ฟัง ดู และอําน อยํางสั้น ๆ ได๎ใจความ 
3. คาดคะเนเหตุการณ์ หมายถึง สามารถคาด
เดาเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน โดยใช๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจจากการฟัง ดู และอํานจากประสบการณ์ 
ได๎อยํางสมเหตุสมผล 
4. สื่อสาร หมายถึง สามารถใช๎ภาษาพูดเขียน 
แสดงความรู๎ ความคิดเห็นในเรื่องที่ฟัง ดู และ
อํานได ๎

ประถมศึกษา        
ปีที่ 4 

สามารถอธิบาย สรุปเรื่อง วิเคราะห์ 
ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น เช่ือมโยง 
และคาดคะเนเรื่องราวอยํางมีเหตุผล 
และสื่ อส ารความรู๎  ความเ ข๎ าใจ           
แล ะค วาม คิด เ ห็ น จ าก เ รื่ อ ง ที่ อํ า น           
ฟังและดู ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
1.อธิบาย สรุปเรื่องอยํางยํอ จากเรื่องที่
อําน ฟัง และดู 
2. บอกความหมายของเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ 
 

1. อธิบาย หมายถึง สามารถแสดงความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได๎จากการอําน 
ฟัง และดู 
2. สรุปเรื่อง หมายถึง สามารถยํอเรื่องที่อําน 
ฟัง และดูอยํางสั้น ๆ ได๎ใจความครบถ๎วน
สมบูรณ์ 
3. วิเคราะห์ หมายถึง สามารถระบุข๎อความที่
เป็นข๎อเท็จจริงข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน ฟัง 
และด ู
4. สื่อสาร หมายถึง สามารถใช๎ภาษา 
ในการเขียนและพูดแสดงความรู๎ ความคิดเห็น 
 

ตาราง 6 (ต่อ) 
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ระดับช้ันปี ความสามารถและตัวช้ีวัด ความหมายและตัวช้ีวัดความสามารถ 
 3. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอําน 

4. บอก เลําเรื่องราวที่ได๎จากการฟัง 
ดู และอํานอยํางงําย ๆ 
5. สื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ 
และความคิดเห็นจากเรื่องที่อําน ฟัง และ
ดูอยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

ในเรื่องที่อําน ฟัง และดู ได๎อยํางถูกต๎อง
สอดคล๎องกับสถานการณ์ของบุคคล 
๕. สื่อสาร หมายถึง สามารถใช๎ภาษา 
ในการเขียนและพูด แสดงความรู๎ความคิดเห็น
ในเรื่องที่อําน ฟัง และดู ได๎อยําง ถูกต๎อง
สอดคล๎องกับสถานการณ์ของบุคคล 

ประถมศึกษา  
ปีที่ 5 

สามารถอธิบายความหมายโดยตรง 
โดยนัย จับใจความส าคัญ สรุปเรื่อง 
วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 
เช่ือมโยงและคาดคะเนเรื่องราว 
อยํางมีเหตุผล และสื่อสารความรู๎ 
ความเข๎าใจ และความคิดเห็น 
จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู ได๎อยํางถูกต๎อง
และเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายโดยตรง 
โดยนัยจากเรื่องที่อําน ฟัง และด ู
2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อําน 
ฟัง และดู  
4. วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 
จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
5. เช่ือมโยงและคาดคะเนเรื่องราว 
จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู อยํางมีเหตุผล 
6. ตอบค าถามจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
7. สื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ และความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อําน ฟัง และดูอยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม 

1. อธิบายความหมาย โดยตรงโดยนัย 
หมายถึง สามารถบอกความหมายของค าตาม
ตัวอักษร หรือตามที่ก าหนดความหมายใน
พจนานุกรมความหมายแฝงที่เป็นความหมาย
ใหมํในสถานการณ์ รวมทั้งเจตนาในการสื่อสาร
ซึ่งจะต๎องตีความหมายจากค าที่แวดล๎อมและ
สถานการณ์ของการสื่อสารของค า วลี และ
ประโยคจากการอําน ฟัง และด ู
2. จับใจความส าคัญ หมายถึง สามารถระบุ 
สาระส าคัญของเรื่อง จากการอําน ฟัง และด ู
3. สรุปเรื่อง หมายถึง สามารถบอกสิ่งที่ได๎ 
สังเคราะห์จากเรื่องที่อําน ฟัง และดูอยําง
ครบถ๎วนและกระชับ 
4. วิเคราะห์ หมายถึง สามารถระบุข๎อความที่
เป็นข๎อเท็จจริงข๎อคิดเหน็ สาระส าคัญและสาระ
ประกอบจาก เรื่องที่อําน ฟัง และด ู
5. เชื่อมโยงและคาดคะเน หมายถึง สามารถ
บอกความตํอเนื่องสัมพันธ์กัน ของเรื่องราวเพื่อ
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึน โดยใช๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจ จากการอําน ฟัง และดูจากประสบการณ์
ได๎อยํางสมเหตุสมผล 
6. สื่อสาร หมายถึง สามารถใช๎ภาษา 
ในการเขียน และพูด แสดงความรู๎ ความคิดเห็น
ในเรื่องที่อําน ฟัง และดู 

ตาราง 6 (ต่อ) 
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ระดับช้ันปี ความสามารถและตัวช้ีวัด ความหมายและตัวช้ีวัดความสามารถ 
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

สามารถอธิบายความหมายโดยตรง 
โดยนัย จับใจความส าคัญ สรุปเรื่อง 
วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น เช่ือมโยง
และคาดคะเนเรื่องราวอยํางมีเหตุผล 
สื่อสารและน าความรู๎ความเข๎าใจ  และ
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู ไป
ใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและรา๎งสรรค์ 
ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายโดยตรงโดยนัย 
จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อําน 
ฟัง และดู 
3. สรุปเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
4. วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 

1. อธิบายความหมาย โดยตรงโดยนัย
หมายถึง สามารถบอกความหมายของค าตาม
ตัวอักษรหรือตามที่ก าหนดความหมายใน
พจนานุกรมความหมายแฝงที่เป็น ความหมาย
ใหมํในสถานการณ์ รวมทั้งเจตนาในการสื่อสาร
ซึ่งจะต๎องตีความหมายจากค าที่แวดล๎อม 
และสถานการณ์ของการสื่อสาร           และ
ประโยคจากการอําน ฟัง และด ู
2. จับใจความส าคัญหมายถึง สามารถระบุ
สาระส าคัญของเรื่องจากการอําน ฟัง และด ู
3. สรุปเรื่อง หมายถึง สามารถบอกสาระหรือ
สิ่งที่ได๎สังเคราะห์จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
อยํางได๎ใจ ความครบถ๎วนสมบูรณ์  และสั้น
กระชับ 

 จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
5. ตอบค าถามจากเรื่องที่อํานฟัง และดู 
6. เช่ือมโยงและคาดคะเนเรื่องราว 
จากเรื่องที่อําน ฟัง และดู อยํางมีเหตุผล 
7. สื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจ 
และความคิดเห็นจากเรื่องที่อําน 
ฟัง  และดูอยําง ถูกต๎องเหมาะสม            
และสร๎างสรรค์ 
8. น าความรู๎ ความเข๎าใจ 
และความคิดเห็นจากเรื่องที่อําน 
ฟัง และดูไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมและสร๎างสรรค์ 

4. วิเคราะห์ หมายถึง สามารถ 
ระบุข๎อความ ที่เป็นข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 
สาระส าคัญ และสาระประกอบจากเรื่องที่อําน 
ฟังและดู 
      5.  เชื่อมโยงและคาดคะเน หมายถึง 
สามารถบอกความตํอเนื่องสัมพันธ์กัน 
ของเรื่องราวเพื่อคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึน 
โดยใช๎ความรู๎ของค า วลี ความเข๎าใจจากการ
อําน ฟัง และดู จากประสบการณ์ได๎อยําง
สมเหตุสมผล 

  
 จากค านิยาม ตัวช้ีวัดความสามารถ และความหมาย  ท าให๎เห็นได๎วํา ความสามารถด๎านภาษา
นั้นหมายรวมถึงการสื่อสารทีป่ระกอบด๎วยการรบัสาร ได๎แกํ การอําน การฟัง การดู แล๎วผํานกระบวนการ
ใช๎ปัญญาในรูปแบบการคิดแบบตํางๆ แล๎วถํายทอดสํงสารมาเป็นการพูด และการเขียน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎

ตาราง 6 (ต่อ) 
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ศึกษาการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานเพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างและพัฒนาเครื่องในการวิจัย
ตํอไป 
 
ชุดการเรียนรู้  
 
 ชุดการเรียนรู๎เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ที่นิยมน ามาใช๎ ผู๎วิจัยจึงศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีตํางๆ มาเป็นแนวทางการวิจัยตามประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 

 1.ความหมายของชุดการเรียนรู๎ 
  ชุดการเรียนรู๎ หรือชุดการสอน มีนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของชุดการเรียน

การสอนไว๎ดังนี้ 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 196) ได๎ให๎ความหมายของชุดการเรียนการสอนวํา                  

ชุดการเรียนการสอน หมายถึง ระบบการสื่อประสมที่มีความสอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
ของแตํละหนํวยมาชํวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละคนให๎บรรลุจุดมุํงหมาย              
ชุดการเรียนการสอนนิยมจัดไว๎ในกลํองหรือซองแบํงเป็นหมวดๆ 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 66-67) ได๎ให๎ความหมายของชุดการเรียนการสอนวํา                  
ชุดการเรียนการสอน หมายถึง สื่อการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชุดของสื่อประสม (Multimedia) ที่จัดข้ึน
ส าหรับหนํวยการเรียน ตามหัวข๎อเนื้อหาและประสบการณ์ของแตํละหนํวยที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎รับ             
โดยจัดไว๎เป็นชุด ๆ บรรจุอยูํในซอง กลํอง หรือกระเป๋า 

  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2537 : 113 –114) ได๎ให๎ความหมายของ ชุดการสอนไว๎วํา                 
เป็นสื่อผสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุํงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน มีความสอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาหนํวย           
การเรียนหรือหัวเรื่อง และวัตถุประสงค์ เพื่อชํวยให๎มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

  ถวัลย์ มาศจรัส และคณะ (2546 : 26-27) ได๎ให๎ความหมายของชุดการเรียนการสอนวํา  
ชุดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดท าเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎องกันไว๎เป็นชุด                 
ซึ่งประกอบไปด๎วย ข้ันตอนรายละเอียดที่ผู๎เรียนต๎องปฏิบัติ เนื้อหาสารส าหรับการเรียนรู๎ ใบกิจกรรม        
การเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ที่ผู๎สอนก าหนดหรือจัดเตรียมไว๎ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎            
ด๎วยตนเอง 

  สรุปชุดการเรียนรู๎ หรือชุดการสอน เป็นสื่อการเรียนรู๎ที่จัดไว๎เป็นชุด เพื่อให๎สอดคล๎อง            
กับการจัดการเรียนรู๎ในเนื้อหาตําง ๆ และสะดวกตํอครู 

 2. แนวคิดและหลักการของชุดการเรียนรู๎ 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 67-69) ได๎สรุปแนวคิดและหลักการของชุดการเรยีนการสอนไว๎ 

5 ประการ ดังนี้ 
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   1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล ในการจัดการเรียนการสอน              
ควรค านึงถึงความต๎องการ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนที่เหมาะที่สุด         
คือ  การจัดการสอนรายบุคคลหรือการจัดการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาด๎วยตนเอง ท าให๎ผู๎เรียน
ได๎มีอิสระในการเรียนรูต๎ามระดับสติปัญญาความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูเป็นผู๎คอยให๎ค าแนะน า
ตามความเหมาะสม 

   2. ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคิดการเรียนการสอนไปจากเดิม คือ การเปลี่ยน           
การเรียนการสอนที่เคยยึดครูเป็นหลัก มาเป็นการจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เอง โดยใช๎แหลํง
ความรู๎ จากสื่อหรือวิธีการตําง ๆ การใช๎สื่อการสื่อต๎องตรงตามเนื้อหาและประสบการณ์ตามหนํวยการ
สอนวิชาตํางๆ โดยนิยมจัดอยํูในรูปชุดการสอน การเรียนในลักษณะนี้ ผู๎เรียนจะเรียนจากครูเพียง 1 ใน 4 
สํวน ที่เหลือผู๎เรียนจะต๎องเรียนรู๎จากสื่อการเรียนด๎วยตนเอง 

   3. การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวออกไปของสื่อการสอน การใช๎สื่อในปัจจุบันได๎
ครอบคลุมไปถึงการใช๎วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงกระบวนการและกิจกรรมตํางๆ มาผสมผสานกันให๎
เหมาะสม และใช๎เป็นแหลํงความรู๎ส าหรับผู๎เรียนแทนการใช๎ครูเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
ตลอดเวลาและเปลี่ยนจากการใช๎สื่อเพื่อชํวยครูสอน ไปเป็นการผลิตสื่อเพื่อชํวยผู๎เรียนเรียน นั่นคือ             
ให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎สื่อการเรียนตํางๆ ด๎วยตนเองโดยมีผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน าชํวยเหลือ 

   4. ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน แตํกํอนความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอน              
กับผู๎เรียนในช้ันเรียนมีลกัษณะเปน็ทางเดียว คือ ผู๎สอนเป็นผู๎น าและผูเ๎รียนเป็นผู๎ตาม ผู๎เรียนไมํมีโอกาสได๎ 
พูดแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจ หากผูส๎อนไมํอนุญาต ผู๎เรียนเป็นฝุายเอาใจผูส๎อนมากกวําผู๎สอนเอาใจ
ผู๎เรียน ผู๎สอนวิจารณ์ผู๎เรียนในช้ัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู๎เรียนตอบไมํถูกต๎องตามความชอบของผู๎สอน         
แตํถ๎าผู๎เรียนสิ่งที่ดีนําช่ืนชม ผู๎สอนจะนิ่งเสีย เพราะกลัวผู๎เรียนจะได๎ใจและหลงตัวเอง ดังนั้น ผู๎เรียน            
ไทยสํวนใหญํจึงมีประสบการณ์ ที่ไมํนําพึงพอใจไปด๎วยเมื่อเติบใหญํ ในสํวนความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียน
กับผู๎เรียนนั้นแทบไมํมีเลย เพราะผู๎สอนไมํชอบให๎ผู๎เรียนคุยกัน จึงไมํได๎ฝึกฝนการท างานเป็นหมูํคณะ           
เช่ือฟังและเคารพความคิดเห็นของผู๎อื่น เมื่อเติบใหญํจึงท างานรํวมกับผู๎อื่นล าบาก นอกจากนี้ปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนกับสภาพแวดล๎อม มักมีเพียงชอล์ก กระดานด า และแบบเรียน ในห๎องสีเหลี่ยม
แคบๆ ดังนั้น จึงต๎องน าเอาแนวคิดแบบกลุํมสัมพันธ์มาใช๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมรํวมกัน 

    5. การจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ได๎ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนมาใช๎โดยจัด
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการสอนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
รํวมในกิจกรรมการเรียนด๎วยตนเอง มีการรับรู๎วําการตัดสินใจหรือการท างานของตนถูกหรือผิดอยํางไร         
มีการเสริมแรงทางบวกที่ท าให๎ผู๎เรียนภาคภูมิใจที่ได๎ท าหรือคิดถูก อันจะท าให๎กระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก
ในอนาคต และให๎เรียนรู๎ไปทีละข้ันตอนตามความสามารถและความสนใจของผู๎เรียนเองโดยไมํถูกบังคับ 
การจัดสภาพการณ์ที่เอื้ออ านวยตํอการเรียนรู๎ดังกลําวข๎างต๎น จะมีเครื่องมือชํวยให๎บรรลุจุดมุํงหมาย           
โดยการจัดสอนแบบชุดการเรียนการสอน 
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 3. ประเภทของชุดการเรียนรู๎ 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 69-71) ได๎อธิบายเกี่ยวกับประเภทของชุดการเรียนการสอน 

วําแบํงออกเป็น 3 ประเภทใหญํๆ ดังนี้ 
  1. ชุดการเรียนการสอนประกอบค าบรรยาย ส าหรับผู๎สอนใช๎สอนผู๎เรียนเป็นกลุํมใหญํ           

หรือเป็นการสอนที่ต๎องมีการปูพื้นฐานให๎ผู๎เรียนสํวนใหญํได๎รู๎และเข๎าใจในเวลาเดียวกัน มุํงขยายเนื้อหา 
สาระให๎ชัดเจนย่ิงข้ึน ชุดการเรียนการสอนประเภทนี้จะชํวยให๎ผู๎สอนลดการพูดให๎น๎อยลงและใช๎สื่อการ
สอนที่มีพร๎อมอยูํในชุดการสอนในการเสนอเนื้อหามากข้ึน สื่อที่ใช๎อาจประกอบด๎วย รูปภาพ แผนภูมิ
สไลด์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง หรือกิจกรรมที่ก าหนดไว๎ เป็นต๎น ข๎อส าคัญคือ สื่อที่น ามาใช๎นี้           
จะต๎องให๎ผู๎เรียนได๎เห็นอยํางชัดเจนทุกคน 

  2. ชุดการเรียนการสอนแบบกลุํมกิจกรรม ส าหรับให๎ผู๎เรียนเรียนรํวมกันเป็นกลุํมเล็กๆ   
ประมาณ 5-7 คนโดยใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่อยูํในชุดการเรียนการสอนแตํละชุด มุํงการฝึกฝนทักษะใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนและให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสท างานรํวมกัน 

  3. ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ                 
ส าหรับ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผู๎เรียนต๎องศึกษาหาความรู๎ตามความสามารถ                      
และความสนใจของตนเอง อาจเรียนที่โรงเรียนหรือที่บ๎านก็ได๎ สํวนมากมีจะมุํงให๎ผู๎เรียนได๎ท าความเข๎าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม ผู๎เรียนสามารถประเมินผลการเรียนด๎วยตนเองได๎ด๎วย ชุดการสอนชนิดนี้             
อาจจัดในลักษณะของหนํวยการสอนยํอยหรือบทเรียนโมดูลก็ได๎ 

  นอกจากชุดการเรียนการสอนทั้ง 3 ประเภทดังกลําวแล๎ว อาจมีการแยกยํอยเป็นประเภท
อื่นได๎อีก เชํน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการใช๎ชุดการสอนทางไกล ซึ่งเป็นชุดการเรียนการสอน          
ที่ผู๎เรียนกับผู๎สอนอยํางตํางสถานที่ ตํางเวลากัน มุํงสอนให๎ผู๎เรียนศึกษาได๎ด๎วยตนเอง โดยไมํต๎องเข๎า          
ช้ันเรียน ประกอบด๎วยสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และการ
สอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา นอกจากนี้ยังมีชุดการฝึกอบรม ชุดการเรียนการสอนทางไปรษณีย์             
เป็นต๎น 

  4. องค์ประกอบของชุดการเรียนรู๎ 
   นักการศึกษาได๎กลําวถึงองค์ประกอบของชุดการเรียนการสอน ไว๎ดังนี้  
    สุนันท์ สังข์อํอน (2526 : 134-135) ได๎กลําวถึง ชุดการเรียนการสอนชุดหนึ่ง ๆ            

จะประกอบด๎วยองค์ประกอบ 7 อยํางด๎วยกัน ดังนี้ 
    1. เนื้อหาหรือมโนทัศน์ ชุดการเรียนการสอนชุดหนึ่งๆ ควรจะเน๎นให๎ผู๎เรียนศึกษา

เพียงมโนทัศน์หลักเรื่องเดียว 
    2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให๎ชุดการเรียนการสอนนั้น

ประสบผลส าเร็จหรือประสบความล๎มเหลว เป็นข๎อความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่คาดหวังจะให๎เกิดข้ึนหลัง
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การเรียนรู๎ ควรจะระบุให๎ชัดเจนให๎ผู๎เรียนเข๎าใจอยํางชัดเจน เพราะจะเป็นแนวทางในการท ากิจกรรมให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ 

    3. กิจกรรมให๎เลือกหลายๆ อยําง คือรายละเอียดของกิจกรรมที่ต๎องการให๎นักเรียน
ไดเ๎ลือกปฏิบัติ เชํน ท างานกลุํม ท าการทดลอง หรือใช๎สื่อการเรียนชนิดตํางๆ การที่มีกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
เลือกปฏิบัติหลายๆ ทาง มาจากความเช่ือวําไมํมีวิธีใดวิธีเดียวที่จะเหมาะสมที่สุดกับนักเรียนทุกคน 

    4. วัสดุประกอบการเรยีน จากกิจกรรมตําง ๆ  นั้นจ าเป็นต๎องมีวัสดุประกอบการเรยีน
หลายๆ อยําง เชํน เทปบันทึกเสียง แผนภูมิ แผนภาพ หุํนจ าลอง ฯลฯ สื่อเหลําน้ีจะเป็นแหลํงที่จะชํวยให๎
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการเรียนรู๎ในมโนทัศน์ที่ก าหนดให๎ 

    5. แบบทดสอบ ในการประเมินผลดูวํานักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู๎            
จากการสอนมากน๎อยเพียงใด แบบทดสอบที่ใช๎อาจใช๎ใน 3 ลักษณะคือ  

     5.1 แบบทดสอบกํอนเรียน 
     5.2 แบบทดสอบตนเอง  
     5.3 แบบทดสอบหลังเรียน 

    6. กิจกรรมส ารองหรือกจิกรรมเพิม่เติม หลงัจากที่นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนแล๎ว อาจท ากจิกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจได๎ 

    7. ค าช้ีแจงวิธีใช๎ชุดการเรียนการสอน เนื่องจากชุดการการเรียนสอนผลิตข้ึนเพื่อให๎ 
ผู๎เรียนเรียนด๎วยตนเอง ค าช้ีแจงวิธีใช๎ชุดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต๎องบอกรายละเอียดของวิธีใช๎            
ชุดการเรียนการสอนให๎นักเรียนสามารถเข๎าใจและเรียนได๎ด๎วยตนเอง 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 71-72) ได๎กลําววํา องค์ประกอบที่ส าคัญภายในชุดการเรียน
การสอนสามารถจ าแนกออกเป็น 4 สํวนด๎วยกัน คือ 

   1. คํูมือครู เป็นคํูมือและแผนการสอนส าหรับผู๎สอนหรือผู๎ เรียนตามแตํชนิดของ                
ชุดการเรียนการสอน ภายในคํูมือจะช้ีแจงวิธีการใช๎อยํางละเอียด อาจจัดท าเป็นแผํนหรือเป็นเลํมก็ได๎ 

   2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า จะเป็นสํวนที่บอกให๎ผู๎เรียนด าเนินการเรียนหรือ 
    ประกอบกิจกรรมแตํละอยํางตามข้ันตอนที่ก าหนดไว๎ บัตรค าสั่ งจะมีอยูํ ใน             

ชุดการเรียนการสอนแบบกลุํมและรายบุคคล ซึ่งจะประกอบด๎วย 
     2.1 ค าอธิบายในเรื่องที่ท าการศึกษา  
     2.2 ค าสั่งให๎ผู๎เรียนด าเนินกิจกรรม 
     2.3 การสรุปบทเรียน 
    บัตรค าสั่งนี้นิยมใช๎เป็นกระดาษแข็งตัดเป็นบัตรขนาด 6x8 นิ้ว 
   3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว๎ในรูปของสื่อการเรียนการสอนตํางๆ ประกอบ             

ด๎วยบทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผํนใส วัสดุกราฟฟิค หุํนจ าลองของตัวอยําง
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ภาพ เป็นต๎น ผู๎เรียนจะศึกษาสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ที่บรรจุในชุดการเรียนการสอนตามบัตรค าสั่งที่ก าหนด
ไว๎ 

   4. แบบประเมินผล ผู๎เรยีนจะท าการประเมนิผลการเรียนรู๎ด๎วยตนเองกํอนและหลังเรียน
แบบประเมินผลที่อยูํในชุดการเรียนการสอนอาจะเป็นแบบฝึกหัดให๎เติมค าในชํองวําง เลือกค าตอบ              
ที่ถูกต๎อง จับคํู ดูผลการทดลอง หรือให๎ท ากิจกรรม เป็นต๎น 

  บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95-96) ได๎กลําวถึงชุดการเรียนการสอนวํามีองค์ประกอบ              
ที่ส าคัญ 4 ด๎านคือ 

   1. คํูมือการใช๎ชุดการเรียนการสอน เป็นคํูมือที่จัดท าข้ึนเพื่อให๎ผู๎ใช๎ชุดการเรียนการสอน
ศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให๎บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

   2. บัตรงาน เป็นบัตรที่มีค าสั่งวําจะใหผ๎ู๎เรียนปฏิบัติอะไรบ๎าง โดยระบุกิจกรรมตามล าดับ
ข้ันตอนของการเรียน 

   3. แบบทดสอบวัดผลความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช๎ส าหรับ ตรวจสอบ
วําหลังจากเรียนชุดการเรียนการสอนจบแล๎ว ผู๎เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์  การเรียนรู๎           
ที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 

   4. สื่อการเรียนตําง ๆ เป็นสื่อส าหรับใหผ๎ู๎เรียนศึกษามหีลายชนิดประกอบกัน อาจเป็นสิ่ง 
พิมพ์หรือประเภทโสตทัศนูปกรณ์จากค าอธิบายองค์ประกอบของชุดการเรียนการสอนดังกลําว สรปุได๎วํา           
ชุดการเรียนการสอนประกอบด๎วยสํวนส าคัญได๎แกํ คํูมือการใช๎ชุดการเรียนการสอน จุดมุํงหมายหรือ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู๎ เนือ้หาสาระสื่อการเรียนรูท๎ี่มลีักษณะเป็นสื่อประสม กิจกรรมและวิธีด าเนิน
กิจกรรม แบบทดสอบและแบบประเมินผล 
 5. ประโยชน์ของชุดการเรียนรู ๎

   สันทัด ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2525 : 199) ได๎กลําวถึงประโยชน์             
ของชุดการเรียนการสอนไว๎ ดังนี้ 

1. ชํวยเร๎าความสนใจของผู๎เรียนตํอสิ่งที่ก าลังศึกษาอยํู เพราะชุดการเรียนการสอน 
จะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนของตนมากที่สุด 

    2. ผู๎เรียนเป็นผู๎กระท ากิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ 
หรือความต๎องการของตนเอง 

    3. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู๎             
ด๎วยตนเองและมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 

    4. ชํวยให๎ผู๎เรียนจ านวนมากรับความรู๎แนวเดียวกัน 
    5. ท าให๎การเรียนรู๎เป็นอิสระจากอารมณ์ของครู ชุดกิจกรรมสามารถท าให๎ผู๎เรียน

เรียนได๎ตลอด ไมํวําผู๎สอนจะมีสภาพหรือคับข๎องทางอารมณ์มากน๎อยเพียงใด  
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    6. ชํวยให๎การเรียนเป็นอิสรภาพจากบุคลิกภาพของครู เนื่องจากชุดการเรียน        
การสอนชํวยถํายทอดเนื้อหาได๎ ดังนั้นครูที่พูดไมํเกํงก็สามารถสอนให๎มีประสิทธิภาพได ๎

    7. ชํวยให๎ครูวัดผลผู๎เรียนได๎ตรงตามจุดมุํงหมาย 
    8. ชํวยลดภาระและสร๎างความพร๎อมและความมั่นใจให๎แกํครูเพราะชุดการเรียน        

การสอนผลิตไว๎เป็นหมวดหมูํ สามารถน าไปใช๎ได๎ทันที 
    9. ชํวยขจัดปัญหาขาดแคลนครูผู๎ช านาญการ เพราะชุดการเรียนการสอนชํวย          

ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนด๎วยตนเอง หรือต๎องการความชํวยเหลือจากครูเพียงเล็กน๎อย 
    10. ชํ วยสร๎ า ง เส ริมการ เ รียนแบบตํอ เนื่ อ งหรื อการ ศึกษานอกระบบ                     

เพราะชุดการเรียนการสอนสามารถน าไปสอนผู๎เรียนได๎ทุกสถานที่ทุกเวลา 
    11. แก๎ปัญหาความแตกตํางระหวํางบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถท าให๎ผู๎เรียนได๎

เรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เอื้ออ านวยแกํผู๎เรียนซึ่ง
แตกตํางกัน 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 84) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนการสอนไว๎ ดังนี้ 
   1. สํงเสริมการเรียนรู๎แบบรายบุคคล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามความสามารถ ความสนใจ  

ตามเวลาและโอกาส ที่เหมาะสมของแตํละคน 
   2. ชํวยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนการสอนชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ 

ด๎วยตนเอง หรือต๎องการความชํวยเหลือจากผู๎สอนเพียงเล็กน๎อย 
   3. ชํวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผู๎เรียนสามารถน าเอาชุดการสอนมา            

ไปใช๎ได๎ทุกสถานที่ และทุกเวลา 
   4. ชํวยลดภาระและชํวยสร๎ างความพร๎ อมและความมั่น ใจ ให๎ แกํ ผู๎ ส อน                

เพราะชุดการเรียนการสอนผลิตไว๎เป็นชุด เป็นหมวดหมูํ สามารถน ามาใช๎ได๎ทันที 
   5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรียน 
    เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตํละหัวข๎อเรื่องแล๎ว ก็จัดสื่อการสอนเหลํานั้นไว๎                 

เป็นหมวดหมูํในกลํองที่เตรียมไว๎กํอนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพเรียกวํา ชุดการสอน 
   6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะ         

เป็นแนวทางในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยํางที่ผู๎เรียน
ปฏิบัติ เชํน การอํานบัตรค าสั่ง การตอบค าถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเลํนเกม เป็นต๎น 

   7. ก าหนดแบบประเมินผล แบบประเมินผลต๎องตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม            
โดยใช๎การสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให๎ผู๎สอนทราบวําหลังจากผาํนกิจกรรมมาเรยีบร๎อยแล๎วผู๎เรียนได๎เปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎หรือไมํ 

   8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช๎ ถือเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น 



 
62 

 

   9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นหลักประกันวํา ชุดการสอนที่สร๎างข้ึนมา          
มีประสิทธิภาพในการสอน ผู๎สร๎างจึงจ าต๎องก าหนดเกณฑข้ึ์นลํวงหน๎า โดยค านึงถึงหลักการที่วําการเรียนรู๎ 
เป็นการชํวยให๎การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎บรรลุผล 

   10. ชุดการสอนที่ได๎ปรับปรุง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎แล๎ว สามารถ
น าไปสอนผู๎เรียนได๎ตามประเภทของชุดการสอนและระดับการศึกษา โดยก าหนดข้ันตอนการใช๎ ได๎ดังนี้ 

    10.1 ให๎ผู๎เรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรู๎เดิมของผู๎เรียน 
    10.2 ข้ันน าเข๎าสูํบทเรียน 
    10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน (ข้ันสอน) ผู๎สอนบรรยายหรือแบํงกลุํม  

ประกอบกจิกรรมการเรียน 
    10.4 ข้ันสรปุผลการสอน เพื่อสรปุความคิดรวบยอดและหลกัการทีส่ าคัญ 

    10.5 ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เปลี่ยนไปแล๎ว 
 
การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS)  
 
  การจัดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู๎เพื่อผู๎เรียน            
ในศตวรรษที่ 21 ที่ได๎รับการน ามาศึกษาและพัฒนาให๎เกิดผลข้ึนในปัจจุบันมีการใช๎ค าตํางกันไป                  
เชํน การจัดการเรียนรู๎แบบ QSCCS การจัดการเรียนรู๎แบบ Big Five Learning บันได 5 ข้ันเพื่อ          
การพัฒนาผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎แบบข้ันบันได(IS) เป็นต๎น ซึ่งมีผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง                
เป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ 

1. ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน 
พิชญะ กันธิยะ (2559 : 140-141) กลําวถึง การจัดการเรียนรู๎แบบบัน ได 5 ข้ัน               

(Five Steps for Student Development) วําพัฒนาข้ึนโดย Limbach (Limbach และคณะ, 2006) 
โดยพัฒนาตามหลักการก าหนด จุดมุํงหมายทางการศึกษาของ Bloom (Taxonomy of Educational 
Objectives) (Bloom, 1961) ซึ่ง Limbach ได๎ เลือกหลักการก าหนดจุดมุํงหมายทางการศึกษา         
ทั้ง 6 ระดับ 1 ความรู๎ความจ า ระดับความเข๎าใจ ระดับการประยุกต์ใช๎ ระดับการวิเคราะห์ ระดับการ
สังเคราะห์ และระดับการประเมินคํา มาพัฒนาเป็นการจัดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน ประกอบด๎วย 5 
ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึก 
ให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด สังเกต ตั้งข๎อสงสัยตั้งค าถามอยํางมีเหตุผลข้ันตอนที่ 2 การสืบค๎นความรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล และสารสนเทศ
จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต๎น 
ข้ันตอนที่ 3 การสรุปองค์ความรู๎ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให๎น า ความรู๎และข๎อมูล            
หรือสารสนเทศที่ได๎จากการอภิปรายการทดลองมาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู๎  
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ข้ันตอนที่ 4 การสื่อสารและการน า เสนออยํางมีประสิทธิภาพ  (Effective Communication)             
เป็นการฝึกให๎ความรู๎ทีไ่ด๎มาน าเสนอและสือ่สารอยํางมีประสทิธิภาพให๎เกิดความเข๎าใจข้ันตอนที่ 5 บริการ
สังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู๎สูํการปฏิบัติซึ่งผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ใน
บริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสมโดยจะน าองค์ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยําง
สร๎างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบบัน ได 5 ข้ัน ที่กลําวมาแล๎วแตํละข้ันตอนล๎วนสํงเสริมให๎ นักเรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น รวมทั้งทุกข้ันตอนยังไปตามทฤษฎีการสร๎างความรู๎ (Constructivism)      
มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)  
 

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
  ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีด๎านการจัดการเรียนรู๎เพื่อนาสูํการพัฒนาครูให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะที่คาดหวังตามกรอบแนวคิดเชิง                
มโนทัศน์สาหรับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 แนวคิดการจัดการเรียนรู๎ตามโครงการนี้ มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
  1. เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered Approach) ซึ่งยึด
หลัก การจัดการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง  (Constructivism) ทฤษฎีการสร๎าง
ความรู๎ด๎วยตนเองโดยการสร๎างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) และมุํงการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน
ที่จาเป็น ของผู๎เรียนในด๎านภาษา (Literacy) ด๎านค านวณ (Numeracy) และด๎านเหตุผล (Reasoning 
ability) ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552-
2561) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   1.1 ทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 
    การเรียนรู๎เกิดจากกระบวนการและวิธีการของผู๎เรียนในการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
จากประสบการณ์ เช่ือวําการเรียนรู๎เป็นเรื่องเฉพาะตัว การตีความหมายของสิ่งที่เรียนรู๎เป็นไปตาม
ประสบการณ์เดิม ความเช่ือ ความสนใจ ภูมิหลัง ฯลฯ การสร๎างความรู๎เป็นกระบวนการทั้งทางด๎าน
สติปัญญาและสังคม ทฤษฎีนี้มีรากฐานส าคัญมาจากแนวคิดของปีอาเจ (Piaget) และวีก็อตสกี 
(Vygotsky) นักจิตวิทยากลุํมการรู๎คิด (Cognitivism) ที่สนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางการรู๎คิด ซึ่งเป็น
กระบวนการของสมองในการปรับ เปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บและใช๎ข๎อมูลที่รบัเข๎ามาทางประสาท
สัมผัส ความหมายของสิ่งที่รับรู๎สาหรับแตํละคนยํอมแตกตํางกันไปตามประสบการณ์จากแนวคิดดังกลําว
นาสูํการประยุกต์ใช๎ในการวิจัยดังตํอไปนี้ 
     1) จุดประสงค์การเรียนรู๎มุํงเน๎นที่กระบวนการสร๎างความรู๎  ผู๎เรียนต๎องฝึกฝน  
การสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 

     2) เปูาหมายการเรียนรู๎เปลี่ยนจากการถํายทอดสาระการเรียนรู๎ที่ตายตัว           
เป็นการเรียนวิธีการเรียนรู๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
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     3) ผู๎เรียนต๎องเรียนรูจ๎ากประสบการณ์จริง ได๎จัดกระทา ศึกษาส ารวจ ลองผิดลอง
ถูก จนเกิดเป็นความรู๎ความเข๎าใจ 
     4) ผู๎เรียนได๎ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการรํวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎         
สร๎างความรู๎รํวมกัน 
     5) ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ เลือกสิ่งที่ต๎องการเรียน  ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบ               
และแก๎ปัญหาการเรียนของตนเอง 
     6) ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู๎ถํายทอดความรู๎เป็นผู๎อานวยความสะดวกชํวยเหลือ
ผู๎เรียนในการเรียนรู๎ การเรียนรู๎เปลี่ยนจากการให๎ความรู๎เป็นการให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ 
     7) การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู๎ใช๎วิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุํน 
   1.2  ทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองโดยการสร๎างสรรค์ช้ินงาน 
    การเรียนรู๎ที่ เกิดจากการสร๎างพลังความรู๎ในตนเองและด๎วยตนเองของผู๎เรียน            
หากผู๎เรียนมีโอกาสได๎สร๎างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร๎างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยสื่อ           
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให๎เห็นความคิดนั้นออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู๎เรียนสร๎างสิ่งหนึ่ง       
สิ่งใดข้ึนมา ก็หมายถึงการสร๎างความรู๎ข้ึนในตนเองนั่นเอง ความรู๎ที่ผู๎เรียนสร๎างข้ึนในตนเองนี้จะมี
ความหมายตํอผู๎เรียน จะอยูํคงทนไมํลืมได๎งําย สามารถถํายทอดให๎ผู๎อื่นเข๎าใจความคิดของตนได๎ดี          
และเป็นฐานให๎สามารถสร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํได๎อยํางไมํมีที่สิ้นสุด  ทฤษฎีนี้พัฒนาข้ึนโดย เพเพอร์ท 
(Papert) แหํงสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู๎คิดของ        
ปีอาเจ เชํน เดียวกับทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง ทฤษฎีนี้มีจุดเน๎นที่ การใช๎สื่อเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมชํวยให๎ผู๎เรียนสร๎างสาระการเรียนรู๎ และช้ินงานตํางๆ ด๎วยตนเอง ในบรรยากาศที่มี
ทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ให๎ผู๎เรียนที่มีวัย ความถนัด ความสามารถ            
และประสบการณ์ที่แตกตํางกันได๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกันสร๎างสรรค์ความรู๎และช้ินงาน และพัฒนาทักษะ
ทางสังคมภายใต๎บรรยากาศที่อบอุํน เป็นมิตร และมีความสุข 

3. ความหมายและข้ันตอนการเรียนรู๎ 
  การจัดการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันมีนักการศึกษา นักวิชาการได๎สรุปความหมายไว๎ดังนี้ 
  ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และทะเนศ วงศ์นาม(2559 : 89) การเรียนรู๎ 5 ข้ันตอน (QSCCS)                
คือ การจัดการเรียนรู๎ใหผ๎ู๎เรียน พัฒนาไปสูํผู๎มีความรู๎ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่พึงประสงค์ส าหรับ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ มีความรู๎
พื้นฐานที่จ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สร๎างสรรค์ สามารถสร๎างสื่อ อยํางมีประสิทธิผล                
มีทักษะชีวิต รํวมมือในการท างานกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดี จะต๎องมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
มีล าดับข้ันตอนที่เหมาะสม และสอดคล๎องกับพัฒนาการของผู๎เรียนในแตํละระดับช้ัน โดยมีกระบวน
ส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ เรียกวํา “บันได 5 ข้ันเพื่อการพัฒนาผู๎เรียน (Five steps for student 
development)” ประกอบด๎วย  
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   1) การเรียนรู๎โดยตั้งค าถาม (Learning to Question) เป็นการฝึกผู๎เรียนให๎รู๎จักคิด 
สังเกต ตั้งค าถามอยํางมีเหตุผลและสร๎างสรรค์ ซึ่งจะสํงเสริม ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ในการตั้งค าถาม  
   2) การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการฝึกแสวงหาความรู๎ 
ข๎อมูล และสารสนเทศ จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึก
ปฏิบัติ ทดลอง เป็นต๎น ซึ่งจะสํงเสริมเกิดการเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎  
   3) การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct) เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนน า
ความรู๎ที่ได๎มาสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีทักษะในการสื่อสาร  
   4) การเรียนรู๎เพื่อสื่อสาร (Learning to Communicate)  
   5) การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) เป็นการน าความรู๎สูํการปฏิบัติ 
ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องเช่ือมโยงความรู๎ไปสูํการท าประโยชน์ให๎กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของ
ผู๎เรียน และจะสํงผลให๎ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม 
  เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย และคนอื่น ๆ(2557 : 19) ได๎สรุปบันได 5 ข้ันเพื่อการพัฒนา
ผู๎เรียน (Five steps for student development)” มีรายละเอียดนี้ 
   1. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกผู๎เรียนให๎รู๎จักคิด 
สังเกต ตั้งค าถามอยํางมีเหตุผลและสร๎างสรรค์ ซึ่งจะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ในการตั้งค าถาม 
(Learning to Question) 
   2. การสืบค๎นความรู๎และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหา
ความรู๎ ข๎อมูล และสารสนเทศ จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจาก
การฝึกปฏิบัตทิดลอง เป็นต๎น ซึ่งจะสํงเสริมเกิดการเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎ (Learning to Search) 
   3. การสร๎างองค์ความรู๎ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนน าความรู๎        
และสารสนเทศที่ได๎จากการแสวงหาความรู๎ มาถกแถลง อภิปราย เพื่อนาไปสูํการสรุปและสร๎างองค์
ความรู๎ (Learning to Construct) 
   4. การสื่อสารและนาเสนออยํางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)              
เป็นการฝกึให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ได๎มาสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
และมีทักษะในการสื่อสาร(Learning to Communicate) 
   5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนาความรู๎สูํการปฏิบัติ
ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องเช่ือมโยงความรู๎ไปสูํการทาประโยชน์ให๎กับสังคมและชุมชนรอบตาม ตามวุฒิภาวะของ
ผู๎เรียน และจะสํงผลให๎ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to Serve) 
  วุฒิพงษ์ ค าเนตร. (2558 : ออนไลน์) บันได ๕ ข้ัน ของการพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
ในศตวรรษที่ ๒๑ (Five Steps for Student Development) คือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียน
มีศักยภาพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะต๎องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค๎นคว๎า 
แสวงหาความรู๎และมีความรู๎พื้นฐานที่จ าเป็น โดยครูผู๎สอนจะต๎องพยายามจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนสามารถ
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เรียนรู๎และเข๎าถึงองค์ความรู๎ด๎วยตนเองได๎ (Constructivism) ซึ่งบันได ๕ ข้ันของการพัฒนาผู๎เรียน         
สูํมาตรฐานสากล ยังสามารถที่จะน ามาใช๎ในการบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาภาษาไทยได๎          
ซึ่งมีขั้นตอนของบันได ๕ ข้ัน สูํวิธีการและการจัดการเรียนรู๎ในบริบทและข้ันตอนตํอไปนี ้
   ๑. ข้ันการตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Learning to Question) เป็นข้ันตอนที่ครูผู๎สอน         
จะต๎องฝึกให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักคิด สังเกต ตั้งค าถาม และเกิดการเรียนรู๎จากการตั้งค าถาม 
   ๒. ข้ันการสืบค๎นความรู๎และสารสนเทศ (Learning to Search) ครูผู๎สอนจะต๎องฝึกให๎
ผู๎ เรียนแสวงหาความรู๎ สืบค๎นข๎อมูล จากแหลํงข๎อมูลและสารสนเทศตํางๆ จากการฝึกปฏิบัติ              
และการทดลอง ตลอดจนการเก็บข๎อมูล เป็นต๎น 
  ๓. ข้ันการสร๎างความรู๎ (Learning to Construct) เป็นสิ่งส าคัญเชํนเดียวกันที่ครูผู๎สอน
จะต๎องฝึกให๎ผู๎เรียนน าความรู๎จากการศึกษาค๎นคว๎า การทดลอง มาใช๎ในการถกแถลง แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายความรู๎รํวมกัน เพื่อน าไปสูํการสรุปและสร๎างองค์ความรู๎ 
   ๔. ข้ันการสื่อสารและน าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ(Learning to Communication) 
เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ได๎มาสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การพูด การอําน การเขียน         
หน๎าช้ัน 
    ๕. ข้ันการบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) คือการที่ครูผู๎สอน
จะต๎องฝึกให๎ผู๎เรียนน าความรู๎มาสูํการปฏิบัติ สามารถเช่ือมโยงความรู๎ไปสูํการท าประโยชน์ให๎กับสังคม  
อันจะสํงผลตํอการมีจิตสาธารณะของผู๎เรียนและการบริการสังคม 
 การสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู๎ 5 ข้ันตอน(QSCCS) ของนักวิชาการข๎างต๎นสรุป  
เป็นแนวทางน าไปพัฒนาได๎วํา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองเปูาหมายคุณลักษณะผู๎เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ต๎องมีทักษะความสามารถด๎านภาษา การใช๎เหตุผล และคิดค านวณ น าไปใช๎ให๎เหมาะสม
กับผู๎เรียนแตํละระดับช้ันด๎วยกระบวนการ 5 ข้ันตอนได๎แกํ 1) ข้ันเรียนรู๎ด๎วยตั้งค าถาม/ตั้งสมมุตฐาน(Q)  
2) ข้ันสืบค๎นจากสารสนเทศ(S) 3) ข้ันสร๎างองค์ความรู๎ (C) 4) ข้ันสื่อสารน าเสนอความรู๎ (C) และ 5) ข้ัน
บริการสังคม(S) 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดให๎เน๎นประเมินความสามารถพื้นฐาน

เบื้องต๎นส าคัญที่ใช๎ในการเรียนรู๎ของนักเรียน 3 ด๎าน คือความสามารถด๎านภาษา (Literacy) ด๎านค านวณ 
(Numeracy) และด๎านเหตุผล (Reasoning ability) และกระบวนการของการเรียนรู๎ 4 ข้ันพื้นฐาน ตาม
บันได 5 ข้ันการเรียนรู๎ ได๎แกํ การเรียนรู๎ด๎วยการตั้งค าถาม การเรียนรู๎ด๎วยการสืบค๎น การเรียนรู๎ด๎วยการ
สร๎างความรู๎ และการเรียนรู๎ด๎วยการสื่อสาร 

  บันได 5 ข้ัน ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎พัฒนาข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับโรงเรียนทั่วไป ได๎แกํ 
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              1. การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให๎
ผู๎เรียนรู๎จักคิด สังเกต ตั้งข๎อสงสัย ตั้งค าถามอยํางมีเหตุผล 

              2. การสืบค๎นความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และสารสนเทศ (Searching for Information) 
เป็นการฝึกแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล และสารสนเทศ จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เชํน ห๎องสมุด 
อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต๎น 

              3. การสร๎าง/สรุปองค์ความรู๎ (Construct/Knowledge Formation) เป็นการฝึกน า
ความรู๎และสารสนเทศหรือข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
เป็นองค์ความรู๎ 

              4. การสื่อสารและการน าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
เป็นการฝึกให๎ความรู๎ที่ได๎มาน าเสนอและสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิดความเข๎าใจ 

              5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู๎สูํการ
ปฏิบัติ ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะน าองค์
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์ 

  ทั้ง 5 กิจกรรมนี้ ไมํใชํข้ันตอนการจัดกิจกรรม เพียงแตํเป็นหลักให๎ครูตระหนักวําในการจัด 
การเรียนรู๎ในแตํละหัวเรื่องนั้นผู๎เรียนต๎องได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้ โดยมีจุดเน๎นส าคัญคือ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยความรู๎สึกอยากรู๎อยากเรียน เป็นเจ๎าของการเรียนรู๎ที่แท๎จริง มีโอกาสได๎วาง
แผนการเรียนรู๎ ก าหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู๎ของตนเอง ลงมือเรียนรู๎ตามแผนและควบคุมก ากับ
การเรียนรู๎ของตนเอง น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเรียนรู๎มาวิเคราะห์อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์สรุปความรู๎ของตน แล๎วจัดท าช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ใน
รูปแบบตํางๆ ตามความสนใจ ท าให๎ความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู๎  วิธีการเรียนรู๎ของตนให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎แนวคิดการจัดการเรียนรู๎แบบ Big five Learning 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้ง 5 กิจกรรมมีดังนี้ 
  1. Learning to Question 
   1) น าขําว กรณีตัวอยําง ประสบการณ์จริง เพลง เกม รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ           
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู๎ เพื่อศึกษา รายละเอียดของข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 
   2) รํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาวําเป็นสภาพปัญหา เป็นเรื่องปกติ หรือเป็น          
เรื่องของความดีความงาม หาสาเหตุที่มาของเรื่องราว สาเหตุหลัก สาเหตุรอง ผลที่เกิดข้ึน ผลดีผลเสีย 
ผลตรงผลกระทบ ผลตํอสํวนบุคคล ตํอสํวนรวม เปรียบเทียบความเหมือน ความตําง เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ ของข๎อมูลด๎านตํางๆ สรุปลักษณะส าคัญ 
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   3) ชํวยกันสรุปวําจะเรียนรู๎รํวมกนัเรือ่งอะไรมีความส าคัญคุณคํา ประโยชน์ ตํอตัวผู๎เรียน 
ครอบครัว สังคมประเทศชาติอยํางไร 
   2. Learning to Search 
   1) ชํวยกันก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎ชัดเจนวําเรียนรู๎เพื่ออะไร  ทาไมต๎องเรียนรู๎         
รู๎แล๎วได๎อะไรและรํวมกันเสนอขอบเขต วิธีการ แนวทางการเรียนรู๎ เพื่อให๎บรรลุตามจดุประสงค์ โดยเสนอ
ประเด็น รายการเนื้อหายํอยที่จะเรียนรู๎ เสนอวิธีการหาความรู๎ แหลํงข๎อมูลการเรียนรู๎ วิธีการบันทึกผล
การเรียนรู๎ และสรุปรายงานผลการเรียนรู๎ตามความถนัดความสนใจ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับตนเอง 
   2) รํวมกันอธิบายและรับฟังแผนการ แนวทางการเรียนรู๎ และเหตุผลของกันและกัน 
   3) รํวมกันอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบข๎อดี ข๎อเสีย จุดอํอน จุดแข็ง 
ข๎อจากัดและลักษณะรํวมของแผนการ แนวทางการเรียนรู๎ของสมาชิกทุกคน เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด 
   4) ตัดสินใจรํวมกันเลือกแผนการ แนวทางการเรียนรู๎ที่คิดวําเหมาะสมที่สุด วิเคราะห์
งานจัดแบํงหน๎าที่ ความรับผิดชอบในในการเรียนรู๎ให๎กับสมาชิกทุกคน แล๎วรํวมกันสร๎างเครื่องมือบันทึก
ข๎อมูลการเรียนรู๎และประเมินผล 
   5)ลงมือศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูล ทดลองรํวมกันตามแผนที่วางไว๎ 
 
  3. Learning to Construct 
   1) บันทึกข๎อค๎นพบ ข๎อมูลกระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการทางาน ข๎อจากัด ปัญหา
อุปสรรค 
   2) รํวมกันประเมินและปรับปรุงในระหวํางกระบวนการเรียนรู๎3) นาข๎อค๎นพบ ข๎อมูล       
ที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า ศึกษารวบรวมข๎อมูล ศึกษาทดลอง ฯลฯ ของตนมาตรวจสอบประเมิน คําความ
นําเช่ือถือ ความถูกผิด ความสมบูรณ์ถูกต๎อง และหาข๎อมูลเพิ่มเติมกรณีที่จาเป็น 
   4. Learning to Communicate 
    1) ผลัดกันนาเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อมูลที่ได๎จากการเรียนรู๎ แล๎วรํวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์อยํางกว๎างขวางเพื่อจ าแนกรายละเอียด เปรียบเทียบ จัดลาดับ หา
ลักษณะรํวม จัดกลุํม วิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสีย หาเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพันธ์ ก าหนดคุณคําความส าคัญ 
เรียบเรียง สร๎างข๎อสรุป 
    2) รํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎ ก าหนดเป็นความคิดรวบยอด ความรู๎ แนวคิด ข๎อปฏิบัติ 
ด๎วยสานวนภาษาของตนเอง รวมทั้งสรุปข้ันตอนกระบวนการเรียนรู๎ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ 
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   5. Learning to Serve 
    1) รํวมกันจัดท าช้ินงานโดยนาความรู๎แนวคิด ข๎อปฏิบัติของผู๎เรียนที่ได๎ค๎นพบมา
น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ ตามความสนใจ รวมทั้งบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู๎  
แสดงความรู๎สึกที่มีตํองานและกระบวนการท างาน 
    2) น าช้ินงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประเมินช้ินงานซึ่งกันและกัน 
วางแผนการศึกษาตํอเนื่องในเรื่องที่ตนสนใจนอกเวลาเรียนในรูปแบบโครงงาน 
  6. หลักการจัดการเรียนรู๎ 
   การน าแนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้ไปใช๎ให๎เกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพ  ผู๎สอนต๎อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางานของตนใหมํหลายอยําง ซึ่งสามารถสรุปหลักการปฏิบัติได๎ดังนี้ 
    1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู๎เรียน ศรัทธาและเช่ือมั่นวําผู๎เรียนทุกคน
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ ทุกคนใฝุดีและปรารถนาความสุข ความส าเร็จในชีวิต 
    2. ตระหนักวําผู๎สอนไมํใชํผู๎บอกความรู๎ แตํเป็นผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎ อานวยการให๎
เกิดการเรียนรู๎ จัดเตรียมกิจกรรมชํวยเหลือดูแลให๎ความสะดวก และให๎คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติ
กิจกรรม การเรียนรู๎ 
    3. การพัฒนาผู๎เรียนมุํงพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู๎เรียน  3 ด๎าน        
คือ ด๎านภาษาด๎านค านวณ และด๎านเหตุผล รวมทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ในลักษณะหลอมรวมบูรณาการ 
    4. การให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการก าหนดเนื้อหาสาระยํอยที่จะเรียนรู๎ด๎วยตนเอง           
ท าให๎การเรียนรู๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นในชีวิตประจาวันของผู๎เรียนและท๎องถ่ิน 
    5. การก าหนดเวลาเรียนแตํละแผนที่เหมาะสมให๎ผู๎เรียนมีเวลาเพียงพอที่จะใช๎
กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติ และสามารถจัดเวลาในการสอนได๎ตามตารางสอนปกติ 
    6. การสร๎างความรู๎สึกอยากรู๎อยากเห็นให๎กับผู๎เรียนเป็นก๎าวแรกของการจัดการ
เรียนรู๎ที่ส าคัญ ความสนใจใครํรู๎ในสิ่งที่เรียน ท าให๎การจัดการเรียนรู๎ประสบการณ์ความส าเร็จตาม
จุดประสงค์ 
    7. ผู๎เรียนเป็นเจ๎าของกระบวนการเรียนรู๎ที่แท๎จริง มีสิทธ์ิที่จะตัดสินใจ ก าหนด
เปูาหมาย การเรียนรู๎ วิธีการเรียนรู๎ ฯลฯ ตามความถนัด ความสนใจ ผู๎สอนต๎องชํวยให๎ผู๎เรียนเลือกได๎
เหมาะสมกับตนเองและใช๎ข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู๎เป็นแนวทางในการคิดและปฏิบัติ 
    8. ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเดํนเฉพาะตัว ผู๎สอนต๎องค๎นให๎พบ และชํวยให๎
ผู๎เรียนน าจุดเดํนและความสามารถของผู๎เรียนมาใช๎ประโยชน์ในการเรียนรู๎ เพื่อให๎ทุกคนมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู๎ 
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    9. การเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนนาข๎อมูลที่ได๎จากการเรียนรู๎มานาเสนอเพื่อวิเคราะห์
อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์อยํางกว๎างขวาง เพื่อจ าแนกเปรียบเทียบ จัดลาดับ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ 
ทาให๎สามารถสรุปและสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
    10. การให๎ผู๎ เรียนน าความรู๎ ข๎อค๎นพบนามาจัดท าช้ินงานในรูปแบบตํางๆ               
ตามความถนัด ความสนใจ ท าให๎ความรู๎ความคิดของผู๎เรียนเป็นรูปธรรมชัดเจน  ความสามารถ                  
ในการถํายทอดความรู๎ความคิดให๎ผู๎อื่นเข๎าใจชํวยท าให๎ผู๎เรียนภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 
    11. การใช๎สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียนแตํละคน 
ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎างสาระความรู๎และช้ินงานตํางๆ ด๎วยตนเองได๎ดี 
    12. การใช๎กระบวนการกลุํมในการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ในลักษณะรํวมคิด           
รํวมท าชํวยให๎มีความรู๎ความคิดกว๎างขวางซับซ๎อน หลากหลายยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการพัฒนาในทักษะตํางๆ 
เชํน ทักษะด๎านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะทางภาษา ทักษะด๎านการรู๎จักเข๎าใจตนเอง เป็นต๎น 
    13. การจัดกลุํมผู๎เรียนที่มีความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกตํางกัน  
ได๎เรียนรู๎และปฏิบัติงานรํวมกัน จะเอื้อให๎เกิดการสร๎างสรรค์ช้ินงานและความรู๎ และชํวยให๎การเรียนรู๎
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 
    14. การวัดและการประเมินผล เพื่อให๎ทราบความส าเร็จและพัฒนาการที่แท๎จริง 
ของผู๎เรียน ต๎องประเมินอยํางตํอเนื่องด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
  7. ประโยชน์ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎ 
   แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้  ผู๎เรียนจะได๎เป็นเจ๎าของการเรียนรู๎ที่แท๎จริง  ได๎รับ
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ตนเองเป็นผู๎เผชิญสถานการณ์ผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง จนตกผลึก
เกิดเป็นความรู๎ใหมํของตนเอง ดังนั้นแนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้จึงมีประโยชน์ทั้งตํอผู๎เรียนและครูผู๎สอน 
ดังนี ้
   7.1 ประโยชน์ที่เกิดกับผู๎เรียน 
    แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้ ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่แท๎จริง มีการพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็น 3 ด๎าน มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะและทักษะ
อันพึงประสงค์อื่นๆ อีกมากมาย ด๎วยเหตุผลดังตํอไปนี้ 
    1. แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้ ผู๎เรียนเป็นผู๎วิเคราะห์คุณคําความส าคัญของสิ่งที่จะ
เรียนรู๎ วางแผนก าหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู๎ของตนเอง ลงมือเรียนรู๎ด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตามความสามารถความถนัดความสนใจ ทาให๎ผู๎เรียนมีโอกาสค๎นพบศักยภาพที่แท๎จริงของตน รู๎จักและ
เข๎าใจตนเองมากยิ่งข้ึน 
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    2. แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้ ผู๎เรียนจะได๎รับข๎อมูลความรู๎จากประสบการณ์จริง 
แล๎วใช๎กระบวนการคิดเช่ือมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู๎ และทาช้ินงานนาเสนอความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎  
ของตนได๎เป็นรูปธรรม ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่แท๎จริง รู๎เข๎าใจในสิ่งที่เรียนอยํางถํองแท๎ สามารถพูด
ได ๎อธิบายได๎ชัดเจน เห็นคุณคําความส าคัญ มีคํานิยมที่เหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
คลํองแคลํว สามารถนาความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับไปใช๎เป็นพื้นฐานการเรียนรู๎เนื้อหาอื่นๆ และใช๎
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได ๎
    3. แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้  ท าให๎ผู๎ เรียนมีทักษะกระบวนการด๎านตํางๆ                         
ทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าได๎ แก๎ปัญหาเป็น สามารถนาสิ่งที่ได๎จาก          
การเรียนรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการเรียนและแก๎ปัญหาชีวิตประจาวันได๎  เชํน สามารถคิดวางแผน คิด
แก๎ปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ และสรุป ตัดสินใจได๎อยํางมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน
อยํางมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการประเมินพัฒนาปรับปรุงช้ินงาน มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อําน เขียน มีทักษะการแสวงหาความรู๎ ฯลฯ 
    4. แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้ ท าให๎ผู๎เรียนมีโอกาสเป็นเจ๎าของกระบวนการเรียนรู๎
ของตนเอง คิดและปฏิบัติด๎วยตนเอง เพื่อแสวงหาค๎นพบและสร๎างสรรค์ความรู๎ของตน ท าให๎ผู๎เรียนรู๎สึก
วําตนเองมีคุณคําความส าคัญได๎รับการยอมรับ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
    5. แนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้ ท าให๎ผู๎เรียนถูกฝึกให๎รับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง 
ด๎วยการคิดและท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางตํอเนื่อง มีผลตํอการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีงาม เกิดพฤติกรรม         
ที่พึงประสงค์ เชํน มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน มีทักษะทางสังคม ท างานและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุขได๎ทั้งช้ินงานและความรู๎สึกที่ดีตํอกัน 
  7.2 ประโยชน์ที่เกิดกับครูผู๎สอน 
   ส าหรับประโยชน์ที่ครูผู๎สอนจะได๎รับจากการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการเรียนรู๎นี้  
สรุปได๎ดังนี้ 

1. มีโอกาสได๎พัฒนาตนเองทั้งด๎านความรู๎ ความคิด จิตใจ ทักษะกระบวนการ เพราะครู 
ไมํได๎ท าหน๎าที่เพียงแคํถํายทอดความรู๎ แตํท าหน๎าที่อ านวยการให๎เกิดการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎าง
ความรู๎ของตนเองได๎ การฝึกฝนพัฒนาผู๎เรียนยํอมหมายถึงการพัฒนาตนเองของครูผู๎สอนด๎วย                
เพราะการสอนต๎องใช๎ศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข๎องมาก  มีสิ่งใหมํๆ ให๎คิดทาและแก๎ปัญหาตลอดเวลา          
ด๎วยจุดประสงค์การเรียนรู๎ เนื้อหาวิชาที่ตํางกัน และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียนในทุกๆ       
ด๎านท าให๎ครูต๎องศึกษาเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สามารถออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู๎ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนคิด ปฏิบัติจริงได๎เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา 
วัย ความสนใจ ความสามารถของผู๎เรียน ลงมือจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สังเกตและประเมินผลที่เกิดข้ึนกับ
ผู๎เรียนและปรับปรงุพัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่องยํอมมีผลทาให๎ผูส๎อนพัฒนาทัง้ความรู๎
ความคิด เจตคติและทักษะกระบวนการตามลาดับ 
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2. การท าหน๎าที่จัดการเรียนรู๎ได๎สมบูรณ์จนปรากฏผลอยํางชัดเจนวําผู๎เรียนเกิดการ 
เรียนรู๎ที่แท๎จริง มีการพัฒนาความสามารถตามเปูาหมาย ครูจะรู๎สึกวําตนเองประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพ
ครู มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รักและศรัทธาในอาชีพครู รักเด็ก รักโรงเรียน มีจิตส านึกรับผิดชอบ
ตํอผู๎เรียนและโรงเรียนมากขึ้น 
   3. การจัดการเรียนรู๎นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู๎ที่เคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์
ของผู๎เรียน ยึดหลักการที่เช่ือมั่นวําทุกคนเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  ทุกคนมีความสามารถ ใฝุด ี          
และปรารถนาความสุขความส าเร็จในชีวิต ผู๎เรียนมีหน๎าที่ต๎องเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎สอนมิใชํผู๎บอกความรู๎             
แตํเป็นผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎ ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลาย  มีกิจกรรมการคิด             
และปฏิบัติกับเพื่อนๆ อยํางมีความสุข ครูท าหน๎าที่เพียงคอยชํวยเหลือดูแล ใช๎ค าถามกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน      
คิดและปฏิบัติงาน ให๎การเสริมแรงเพือ่สนับสนุนและให๎ก าลังใจและประคับประคองการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
สูํความส าเร็จ บรรยากาศการเรียนรู๎ข๎างต๎นจะท าให๎ชํองวํางระหวํางครูกับผู๎เรียนแคบลง มีความสนิทสนม
เป็นกันเองมากข้ึน ด๎วยความรักและปรารถนาดีที่มีตํอกัน กํอให๎เกิดบรรยากาศการเรียนรู๎ที่มีลักษณะ          
เป็นกัลยาณมิตร ผู๎เรียนเกิดความเช่ือมั่นไว๎วางใจ รักเคารพศรัทธาครูผู๎สอนมากข้ึนพร๎อมที่จะเรียนรู๎         
และรํวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ ท าให๎การจัดการเรียนรู๎งํายยิ่งขึ้น 
   4. การจัดการเรียนรู๎นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู๎ การที่ครูได๎ศึกษาเรียนรู๎ ฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองจนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎มีคุณภาพตามเปูาหมายยํอมได๎รับเกียรติ ยกยํองจากหนํวยงาน
จากผู๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงานและผู๎เกี่ยวข๎อง เพราะได๎ช่ือวําเป็นผู๎ยกระดับวิชาชีพครูให๎เป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง ทาให๎สังคมยกยํองวิชาชีพครู 
   5. การจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดนี้ นับวําครูมีสํวนส าคัญในการสร๎างสรรค์จรรโลง
สังคมไทยให๎เจริญก๎าวหน๎าและได๎ช่ือวํามีคุณูปการตํอประเทศชาติอยํางใหญํหลวง  เพราะการพัฒนา        
คนคือการพัฒนาชาติ 
   6. ครูที่ท าหน๎าที่จัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดนี้ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จะมีความก๎าวหน๎า
ในวิชาชีพ เพราะการปรับเปลี่ยนการสอนจากแบบเดิมที่ครูใช๎ตนเองเป็นแหลํงความรู๎ สอนแบบเน๎นการ
อํานจ าเรื่องหรือการสอนแบบบอกความรู๎ตรงๆ มาเป็นการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนคิดและปฏิบัติจริงจน
สามารถสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นการพัฒนาการสอนที่สอดคล๎องกับแนวด าเนินการจัดกระบวน         
การเรียนรู๎ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรฐานระดับการศึกษา     
ข้ันพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎การศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวนโยบายปฏิรูปการเรียนรู๎ของ
หนํวยงานทุกระดับ การพัฒนางานในหน๎าที่การสอนได๎สอดคล๎องกับแนวทางดังกลําว ยํอมกํอให๎เกิดผลดี
ตํอตัวผู๎สอนเองและตํอโรงเรียนในการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับตํางๆ เชํน การประเมินภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
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การประเมินมาตรฐานโรงเรียนของต๎นสังกัด การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะให๎
สูงข้ึน 
 8. เงื่อนไขความส าเร็จของการจัดการเรียนรู๎ 
  การจัดการเรียนรูต๎ามแนวคิดน้ี มีเงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จอยูํที่การปรบัเปลีย่นบทบาท
ของครูผู๎สอน จากผู๎ให๎ความรู๎ เป็นผู๎ชํวยเหลือดูแลอ านวยความสะดวกให๎ค าปรึกษาช้ีแนะแกํผู๎เรียน ใช๎
กิจกรรมและค าถามกระตุ๎นการคิดการปฏิบัติของผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถแสวงหาและค๎นพบความรู๎
ใหมํด๎วยตนเอง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง โดยสภาพบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ เสริมแรงให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุขและประสบความส าเร็จ พึงมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
   1. ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมที่แยบยล สามารถสร๎างความรู๎สึกอยากรู๎อยากเรียน
ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของการเรียนรู๎ ความส านึกรับผิดชอบตํอการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ชํวยให๎ผู๎เรียน
สามารถแสวงหาค๎นพบและสร๎างสรรค์ความรู๎ของตนได๎ด๎วยตนเอง 
   2. ครูมีทักษะการใช๎ค าถามกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดวางแผน คิดแก๎ปัญหา คิดวิเคราะห์
จ าแนก เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ สร๎างข๎อสรุป ก าหนดเป็นหลักการ ข๎อคิดแนวทาง       
การปฏิบัต ิฯลฯ จัดท าช้ินงานเพื่อนาเสนอความรู๎และวิธีการเรียนรู๎ 
   3. จัดบรรยากาศการเรียนรูท๎ี่มทีางเลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเนื้อหา
สาระแหลํง การเรียนรู๎ วิธีการเรียนรู๎ ฯลฯ ตามความสนใจ เพื่อจะได๎มีแรงจูงใจในการคิดการปฏิบัติ
เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ 
   4. ครูมีทักษะการวัดและประเมินผล สามารถเลือกใช๎เครื่องมือและวิธีการประเมิน          
ที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต๎องการวัด ทาให๎ทราบความส าเร็จและพัฒนาการที่แท๎จริงของผู๎เรียน 
   5. จัดบรรยากาศของความรํวมมืออันจะเป็นประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ โดยให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎
ความถนัด ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกตํางกันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎รํวมกัน  ชํวยเหลือ
ดูแลกันและกัน รํวมมือกันสร๎างสรรค์ช้ินงานและความรู ๎เพื่อให๎การเรยีนรูป๎ระสบความส าเร็จและสํงเสริม
พัฒนาทักษะทางสังคมให๎กับผู๎เรียนจากลักษณะส าคัญ แนวทาง หลักการ ประโยชน์ และเงื่อนไข
ความส าเร็จของแนวคิดการจัดการเรียนรู๎ในโครงการพัฒนาครูโดยใช๎กระบวนการสร๎างระบบพี่เลี้ยง 
Coaching and Mentoring ข๎างต๎น จะเห็นวําแนวคิดนี้จะมีสํวนชํวยให๎การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 เป็นรูปธรรม สามารถน าไปสูํ         
การปฏิบัติจริงและชํวยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส า คัญมากข้ึน            
ทั้งนี้เปูาหมายของการจัดการเรยีนรู๎นอกจากมุํงศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํม
สาระ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานแล๎ว  
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  
 1. ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 5 อ๎างอิงจาก Kemmis and Mc taggart. 1988) ได๎ให๎
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว๎วํา เป็นรูปแบบของการศึกษาวิจัยแบบสํงสะท๎อนตนเองของกลุํม
ผู๎ปฏิบัติงานจากผลการปฏิบัติงานของกลุํม เพื่อพัฒนาปรบัปรุงวิธีการปฏิบัติใหถู๎กต๎องชอบธรรมกับบรบิท
ทางสังคม รวมทั้งเป็นการสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติงานและสภาพการณ์ที่เป็นอยูํ 

ละออง  มุํงแซกกลาง (2547 : 81) ให๎ความหมายวิจัยเชิงปฏิบัติการวํา หมายถึง กระบวน
การศึกษาค๎นคว๎ารํวมกันอยํางเป็นระบบของกลุํมผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อท าความเข๎าใจตํอปัญหาหรือข๎อสงสัยที่
ก าลังเผชิญอยูํ แล๎วให๎ได๎แนวทางการปฏิบัติหรือวิธีการแก๎ไขปรับปรุงที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ๎ากลําวในบริบทของโรงเรียน ก็คือการวิจัยที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและช้ันเรียน โดยที่
ครูพยายามปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง จากการสํองสะท๎อนตนเอง การหาข๎อสรุปเพื่อ 
แก๎ปัญหาที่ก าลังประสบอยูํ รวมทั้งการใช๎ความเข๎าใจและมโนทัศน์ของตนเองมากกวําของผู๎ เช่ียวชาญ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปิดโอกาสให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องได๎ใช๎ความสามารถหรือควบคุม
สภาพการณ์ที่เป็นอยูํด๎วยตนเอง 

 
  2. หลักการส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

 แมคเคอแนน (Mckernan) กลําวถึงหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส าคัญมีอยูํ 16 ประการ            
ซึ่งสรุปได๎ ดังนี้ (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 9)  

2.1 เพื่อพูดความเข๎าใจปัญหาตําง ๆ  
2.2 มุํงปรับปรุงการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคคล 
2.3 เน๎นที่ปัญหาเรํงดํวนของผู๎ปฏิบัติงาน 
2.4 ให๎ความส าคัญตํอการรํวมมือกันของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
2.5 ด าเนินการวิจัยภายใต๎สถานการณ์ที่ก าลังเป็นปัญหา 
2.6 ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมอยํางเป็นธรรมชาติ 
2.7 เน๎นการศึกษาเฉพาะกรณีหรือศึกษาเพียงหนํวยเดียว 
2.8 ไมํมีการควบคุมหรือจัดกระท าตํอตัวแปร 
2.9 ปัญหา วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธี มีลักษณะเป็นกระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู๎ ความจริง 
2.10  มีการประเมินหรือสํองสะท๎อนผลที่เกิดข้ึนเพื่อทบทวน 
2.11  ระเบียบวิธีวิจัยมีลักษณะเป็นนวัตกรรม สามารถคิดข้ึนมาใหมํให๎เหมาะสมกับ 

ปัญหาได๎ 



 
75 

 

2.12  กระบวนการศึกษามีความเป็นระบบหรือเป็นวิทยาศาสตร์ 
2.13  มีการแลกเปลี่ยนผลวิจัยและมีการน าไปใช๎จริง 
2.14  ใช๎วิธีการแบบบรรยายข๎อมูล หรืออภิปรายรํวมกันอยํางเป็นธรรมชาติ 
2.15  คิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล ซึ่งต๎องมาจากการท าความเข๎าใจ การตีความหมาย 

และคิดอยํางอิสระ 
2.16  เป็นการวิจัยที่ปลดปลํอยความคิดอิสระ และเป็นการเสริมสร๎างพลังรํวมใน    

การท างาน (Empowerment) ให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง 
 3. เปูาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
     เปูาหมายทั่วไปของวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ เพื่อแก๎ปัญหา (To Improve Professional 

Practice) เมื่อน ามาใช๎วิเคราะห์การจัดการศึกษาระดับโรงเรียนและระดับช้ันเรียนแล๎ว จ าแนกออกเป็น
เปูาหมายอยํางยํอยได๎ 5 ประการ คือ (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 22 – 23) 

   3.1  เป็นแนวทางระบุหรือจ าแนกปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางชัดเจน เพื่อน าไปใช๎ในแก๎ไข
ปรับปรุงสภาพการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือช้ันเรียน 

   3.2  เป็นแนวทางให๎ครูพัฒนาตนเองและสํงเสริมให๎ครูมีโอกาสรับรู๎และพัฒนาทักษะ
วิธีการใหมํ ๆ ที่จ าเป็นตํอวิชาชีพ และเป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน 
และการตระหนักในบทบาทหน๎าที่ตนเองมากขึ้น 

   3.3 เป็นชํองทางส าหรับทางการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในช้ันเรียนให๎มี         
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเหมาะสมกับกลุํมผู๎เรียนที่มีความหลากหลายแตกตํางกัน 

   3.4  เป็นแนวทางในการท าความเข๎าใจกันระหวํางครูผู๎ปฏิบัติงานและนักวิจัยรวมทั้ง อุด
ชํองวํางที่เป็นจุดอํอนของการวิจัยการศึกษาตํอไป 

   3.5  เป็นแนวทางในการแสวงหาทางเลอืก และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในโรงเรียนหรือช้ันเรียน 

  4. ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบของ

ข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เมื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และช้ัน
เรียนได๎ 5 ข้ันตอน (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 26 – 27 )  

   ข้ันตอนที่ 1 การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติ เพื่อก าหนดจุดพัฒนา ข้ันตอน
นี้นักวิจัยสามารถใช๎วิธีการหรือเครื่องมือตําง ๆ มาท าการรวบรวมข๎อมูลได๎ เชํน การสังเกต  การ
สัมภาษณ์ การบันทึกเหตุการณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร การทดสอบ ฯลฯ ในข้ันตอนนี้ถ๎ า
หากเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีบุคคลภายนอกรํวมเป็นนักวิจัย ต๎องให๎ความส าคัญกับ การมีสํวนรํวม
ของทุกฝุายในการก าหนดปัญหา หรือก าหนดจุดพัฒนาหรือหาจุดสนใจรํวมกันที่จะวิจัย  ไมํควรที่จะให๎
เป็นบทบาทของนักวิจัยภายนอกเทํานั้น 
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   ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนเพื่อแก๎ปัญหาและหรือเพื่อพัฒนา ข้ันตอนนี้ต๎องอาศัยกลุํม
ผู๎เกี่ยวข๎องหรือกลุํมนักวิจัยรํวมกันก าหนดแผนงานที่จะน าไปใช๎ ซึ่งแผนควรประกอบด๎วยจุดประสงค์ของ
แผน ข้ันตอนและวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก๎าวหน๎าหรือความส าเร็จ การรวบรวม
ข๎อมูล เพื่อประกอบการวางแผนอาจได๎มาจากการสัมภาษณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 
กระบวนการ กลุํม ฯลฯ  

   ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน นักวิจัยน าแผนที่จัดท าข้ึนไปปฏิบัติในสภาพการณ์
ท างานที่ประสบปัญหาอยูํ และมีการรวบรวมข๎อมูลการปฏิบัติอยํางละเอียดรอบคอบ  ซึ่งการรวบรวม 
ข๎อมูลนั้น อาจท าเป็นบันทึกประจ าวันหรอือนุทนิ การท าตารางการปฏิบัติงาน การท าตารางวิเคราะห์และ
เวลาเป็นต๎น  

   ข้ันตอนที่ 4 การสังเกตผลเป็นการรวบรวมข๎อมูลระหวํางและภายหลังการด าเนินงาน 
ตามแผน วิธีการที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลอาจใช๎วิธีการเชิงปริมาณ เชํน  การใช๎แบบสอบถาม  แบบ
ส ารวจ แบบวัด แบบบันทึกการสังเกต แบบทดสอบ หรือวิธีการเชิงคุณภาพ เชํน การสังเกต  การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุํม ฯลฯ ก็ได๎ 

   ข้ันตอนที่ 5 การสํองสะท๎อนผล เมื่อได๎ข๎อมูลและผลการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดใช๎แล๎ว 
นักวิจัยรวมทั้งผู๎ เกี่ยวข๎องต๎องมีการรํวมกันพิจารณาจุดเดํนจุดด๎อยที่ต๎องพัฒนา หรือแก๎ไขตํอไป                  
การรวบรวมข๎อมูลในข้ันตอนนี้อาจใช๎แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ การสนทนากลุํม หรือเทคนิค              
การระดมสมอง เป็นต๎น  

    หลังจากที่นักวิจัยท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว๎แล๎ว นักวิจัย
สามารถด าเนินการได๎ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. ในกรณีที่แผนงานน้ันสามารถแก๎ปัญหา หรือพัฒนาในสิ่งที่ต๎องการได๎ส าเร็จ 
2. ในกรณีที่แผนงานน้ันไมํสามารถแก๎ไขปัญหา หรือพัฒนาได๎ตามจุดประสงค์ที่ 

ก าหนดไว๎ 
   ทั้ง 2 กรณี นักวิจัยสามารถย๎อนกลับไปเริ่มต๎นที่ข้ันตอนที่ 2 ได๎ตํอไปเรื่อย ๆ จนกวํา        

จะเป็นที่พอใจของทุกฝุาย  
    5. เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลส าหรับนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
   การรวบรวมข๎อมูลส าหรับนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ สามารถท าได๎หลากหลายวิธีข้ึนอยูํกับ

ความเหมาะสมของลักษณะข๎อมูล ข้ันตอนการวิจัย และกลุํมเปูาหมายที่จะรวบรวมข๎อมูลวิธีการรวบรวม 
ข๎อมูลที่จ าเป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ท าในโรงเรียนและในช้ันเรียน ดังนี้ (ประวิต เอราวรรณ์. 2545  : 
55 – 56 )  

4.2 เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลทั่วไป 
    5.2 เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลจากตัวผู๎เรียน 
    5.3 เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลจากตัวนักวิจัย 
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  มีรายละเอียดดังนี้ 
       5.1  เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลทั่วไป 
           5.1.1 การรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารหลักฐาน  
     วิธีการวบรวมข๎อมูลจากเอกสารมีการด าเนินงานเป็นข้ันตอน นักวิจัยต๎องก าหนด

ขอบขํายของข๎อมูลที่ต๎องการ จากนั้นจึงท าการส ารวจแหลํงข๎อมูล สืบค๎น และรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
กํอนที่จะบันทึกข๎อมูล นักวิจัยต๎องศึกษาประเมิน คิดเลือกเอกสารและหลักฐาน คิดเอาไว๎เฉพาะสํวนที่ให๎
ข๎อมูลที่มีคุณภาพ แล๎วจึงบันทึกข๎อมูล หลักการในการด าเนินงานทุกข้ันตอนก็คือ  การท าใจเป็นกลาง ไมํ
มีคติ ท างานด๎วยความละเอียดรอบคอบ ศึกษาเอกสารอยํางละเอียด และต๎องความช านาญในการหา
ความหมาย หรือข๎อเท็จจริงที่แฝงอยูํในเอกสารหลักฐานเหลําน้ันด๎วย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

      1) ส ารวจ สืบค๎น และรวบรวมเอกสารหลักฐาน เมื่อได๎สืบค๎นทราบแหลํง        
ของเอกสารหลักฐานแล๎ว นักวิจัยควรจัดท ารายการเอกสารหลักฐานให๎เป็นระบบเพื่อความสะดวกใน        
การศึกษา และใช๎ประโยชน์ตํอไป 

          2) ประเมินคัดเลือกเอกสารและหลักฐานนักวิจัยต๎องประเมินคัดเลือก 
เอกสารหลักฐานกํอนเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพ วิธีการประเมินต๎องพิจารณาประเมินทั้งแบบภายนอก                
และภายใน การประเมินภายนอกเป็นลักษณะการประเมินภายนอกทั่ว ๆ ไป ของเอกสารหลักฐานวําเป็น
เอกสารอะไร มีการตรวจสอบได๎อยํางไร สํวนการประเมินภายในเป็นการประเมินเน๎นหาสาระวําเอกสาร
หลักฐาน วําเป็นเอกสารอะไร ผลิตที่ไหน เมื่อไร ใครผลิต มีการดัดแปลงหรือไมํ สาระยังคงถูกต๎องคงเดิม
หรือไมํ มีการตรวจสอบได๎อยํางไร สํวนการประเมินภายในเป็นการประเมินเนื้อหาสาระวําเอกสาร
หลักฐานน้ันมีข๎อมูลครบถ๎วน มีคุณภาพตรงตามความต๎องการหรือไมํ 

     3) การบันทึกข๎อมูล การบันทึกข๎อมูลจากเอกสารอาจจดบันทึกอยํางละเอียด        
หรือเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่นําสนใจ โดยท ารายการประเด็นที่ต๎องการศึกษาไว๎แล๎วบันทึกรายการ
ของเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในแตํละประเด็น เพื่อให๎สะดวกในการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยยึดหลักการ
บันทึกข๎อมูลให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ และถูกต๎องตรงตามความจริง 

    5. 1.2  การสังเกต การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎มากส าหรับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  เหมาะกับการกระท ากิรยิาอาการหรือพฤติกรรมที่สามารถใช๎ประสาทสัมผัส และหรือ  ข๎อมูล
ทั้งจากบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ตําง ๆ  

          5.1.2 1 ประเภทของการสังเกต 
      1) การสังเกต โดยผู๎ถูกสังเกตรู๎ตัวและไมํรู๎ตัว  การสังเกตโดยผู๎ถูกสังเกตรู๎ตัว 

นักวิจัยเข๎าไปมีสํวนรํวมอยูํในเหตุการณ์ และใกล๎ชิดกับผู๎ถูกสังเกต ข๎อดีคือนักวิจัยสังเกตไปตามธรรมชาติ 
สํวนการสังเกตโดยผู๎ถูกสังเกตไมํรู๎ตัวนั้น นักวิจัยอาจไมํได๎เห็นพฤติกรรมที่ต๎องการสังเกตอยํางใกล๎ชิด 
และจะได๎พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติที่แท๎จริง 
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      2)  การสังเกตอยํางมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม การสังเกตแบบมีสํวนรํวมนั้น
นักวิจัยต๎องท าตัวเสมือนเป็นสมาชิกของกลุํมและต๎องรํวมท ากิจกรรมไปกับกลุํมด๎วย โดยอาจมีการบันทึก
ข๎อมูลโดยผู๎สังเกตรู๎ตัวหรือไมํรู๎ตัวก็ได๎ วิธีนี้จะได๎ข๎อมูลที่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ และได๎ข๎อมูล
ครบถ๎วน  เมื่อผู๎ถูกสังเกตมีปฏิกิริยาตํอนักวิจัย 

      3) การสังเกตแบบมี และไมํมีระบบ ในกรณีที่นักวิจัยทราบแนํชัดวําพฤติกรรม
ที่จะสังเกตเกิดข้ึนได๎วําชํวงใด อยํางไร ก็อาจก าหนดแนวทาง รูปแบบของการสังเกตให๎เป็นระบบไว๎
ลํวงหน๎าได๎ โดยการนิยามพฤติกรรมการก าหนดหนํวยพฤติกรรม  แลผู๎ถูกสังเกต ก าหนดชํวงเวลาการ
สังเกต การสร๎างเครื่องมือบันทึกผลการสังเกต และการซ๎อมกํอนที่จะท าการสังเกตจริง    การเตรียม
ระบบการสังเกตลํวงหน๎าท าให๎ได๎ข๎อมูลมีความเป็นปรนัยครบถ๎วนและมีความสอดคล๎องกรณีที่มีผู๎สังเกต
หลายคน ส าหรับการสังเกตแบบไมํมีระบบเหมาะส าหรับสถานการณ์เฉพาะหน๎า หรืออาจได๎ต๎องการ
ข๎อมูลที่เป็นลักษณะทั่ว ๆ  ไป หรือาจต๎องการรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให๎มากที่สดุจนไมํอาจวาง
ระบบการสังเกตได๎ 

      4) การสังเกตโดยตรงและโดยอ๎อม การสังเกตโดยตรงเป็นวิธีการที่ผู๎วิจัยได๎
สัมผัสสิ่งที่ต๎องการสังเกตด๎วยตนเอง สํวนการสังเกตโดยอ๎อมนั้น นักวิจัยไมํสามารถสังเกตสัมผัสด๎วย
ตนเอง แตํใช๎เครื่องมือ เชํน การบันทึกเทปโทรทัศน์ แล๎วน ามาสังเกตแล๎วบันทึกข๎อมูล วิธีนี้ได๎  ข๎อมูลที่มี  
ข๎อจ ากัด และคุณภาพต่ ากวําการสังเกตโดยตรง 

        5.1.2.2 เครื่องมือบันทึกการสังเกต 
      เครื่องมือส าคัญส าหรับการสังเกต ได๎แกํ แบบบันทึกการสังเกต และเครื่องมือ

ชํวยการสังเกตประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เชํน เครื่องมือบันทึกเสียง กล๎องถํายภาพยนตร์ เป็นต๎น ส าหรับ
แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือวิจัยที่นักวิจัยต๎องสร๎างขึ้นให๎เหมาะสมกับจุดมุํงหมายของการสังเกต 
ลักษณะของแบบบันทึกการสังเกตที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น 4 แบบ คือ แบบรายการตรวจสอบ 
แผนภูมิการมีสํวนรํวม มาตรประมาณคํา และแบบบันทึกพฤติกรรมแตํละแบบมี รายละเอียดดังนี้ 

      1) แบบรายการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยประเภทแบบรายการตรวจสอบ ประ
กอบด๎สบรายการพฤติกรรมนักวิจัยต๎องการสังเกตวําพฤติกรรมเกิดข้ึนหรือไมํ เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากน๎อย
เพยงใด นักวิจัยเพียงแตํบันทึกโดยท าเครื่องหมายขัดรอยคะแนนลงในชํองที่ตรงกับพฤติกรรม กลําวได๎วํา
เป็นแบบันทึกการสังเกตที่ใช๎งําย และสะดวก  

      2) แผนภูมิการมีสํวนรํวม แบบบันทึกการสังเกตชนิดนี้ เหมาะส าหรับใช๎ใน
การสังเกตพฤติกรรมที่ผู๎สังเกตมีระดับการสแดงพฤติกรรมแตกตํางกัน เชํน การสังเกต การมีสํวนรํวมใน
การอภิปรายของครู กลุํมหนึ่งจ านวน 3 – 5 คน การขีดรอยคะแนนพฤติกรรมของครูในกลุํม จะท าให๎
ทราบวําการมีสํวนรํวมของครูแตกตํางกันอยํางไร 

      3) แบบมาตรประมาณคํา เครื่องมือวิจัยส าหรับการสังเกตพฤติกรรมแบบ
มาตรประมาณคําเป็นแบบบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตในรูปของระดับความเข๎มของพฤติกรรมตามการ
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ก าหนด น้ าหนักความเข๎มของนักวัยแทนที่นักวิจัยจะบันทึกโดยการขีดรอยคะแนน นักวิจัยต๎องระบุความ
เข๎มของพฤติกรรมด๎วย มาตรประมาณคําที่ใช๎กันทั่วไปมี 3 แบบ คือ มาตรประมาณคําตามรายการ มาตร
ประมาณคําใช๎ตัวเลข และมาตรประมาณคําใช๎กราฟ 

      4) แบบบันทึกพฤติกรรม เครื่องมือวิจัยประเภทแบบบันทึกพฤติกรรมไมํมี
รูปแบบที่แนํนอนตายตัว ข้ันอยูํกับนักวิจัยแตํละคน แบบบันทึกเป็นรายงานพฤติกรรมของผู๎ถูกสังเกต  ณ 
ชํวงเวลาหนึ่ง ถ๎าสามารถบันทึกพฤติกรรมได๎อยํางละเอียดเที่ยงตรง ข๎อมูลที่ได๎จะเป็นประโยชน์ตํอ การ
วิจัยมาก ข๎อดีของแบบบันทึกพฤติกรรมคือการได๎ข๎อมูลที่เป็นเรื่องราวเป็นกระบวนการชัดเจนกวําแบบ
บันทึกอื่น ข๎อเสียคือใช๎เวลาในการบันทึกมาก และมีความเป็นอัตนัยสูง 

    5.1.3 การสัมภาษณ์  
     การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต๎ตอบ

ระหวํางนักวิจัยกับผู๎ให๎ข๎อมูล วิธีนี้นักวิจัยมีโอกาสสังเกตบุคลิกภาพ อากัปกิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทาง
กายและวาจา ขณะสัมภาษณ์ซึ่งอาจใช๎เป็นข๎อมูลประกอบไปด๎วย 

          5.1.3.1 ประเภทของการสัมภาษณ์  
      1) การสัมภาษณ์แบบระบบและไมํมีระบบ การสัมภาษณ์แบบมีระบบเป็น

วิธีการที่นักวิจัยก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ รายการค าถาม เวลาและสถานการณ์ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว วิธีนี้
ท าให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องไมํเบี่ยงเบนเนื่องจากความแตกตํางในการสัมภาษณ์ แตํมีข๎อเสียตรงที่ท าให๎ได๎
ข๎อมูลไมํลึกซึ้งเพียงพอในบางประเด็น ตรงข๎ามกับการสัมภาษณ์แบบไมํมีระบบ ซึ่งนักวิจัยอาจตั้งค าถาม
เพิ่มเติมเพื่อดึงข๎อเท็จจริงจากผู๎ให๎ข๎อมูลให๎มากที่สุด ทั้งนี้นักวิจัยอาจท าการสัมภาษณ์แบบลึก ซึ้งท าให๎ได๎    
ข๎อมูลละเอียดลึกซึ้ง แตํข๎อมูลที่ได๎จากผู๎ให๎ข๎อมูลแตํละคนมีรูปแบบตํางกันไมํเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

      2) การสัมภาษณ์เป็นกลุํมและรายบุคคล การสัมภาษณ์แบบนี้เป็นการแยก
ตามจ านวนผู๎ให๎สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นกลุํมใช๎เมือ่ผู๎ถูกสมัภาษณ์ต๎องการให๎ข๎อเท็จจริงจากสมาชิกทัง้
กลุํม วิธีนี้จะชํวยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ และถ๎าจัดกลุํมผู๎ให๎สัมภาษณ์ให๎มีลักษณะประสบการณ์
คล๎ายคลึงกันในบางเรื่อง จะยิ่งท าให๎ผู๎สัมภาษณ์มีอารมณ์รํวม และเต็มใจตอบค าถาม มากข้ึน นอกจากนี้
กลุํมสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกํอนสรุปเป็นความคิดเห็นของกลุํม ท าให๎ได๎ความคิดเห็นจากกลุํม
ที่เที่ยงตรงข้ึน 

      3) การสัมภาษณ์แบบลึก วิธีการสัมภาษณ์แบบลึกเป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่      
นักวิจัยต๎องใช๎ความเช่ียวชาญตะลํอมถาม(Probe) เพื่อให๎ได๎ข๎อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์มากที่สุด         
การสัมภาษณ์แบบนี้นักวิจัยเตรียมแนวทางการสัมภาษณ์ได๎ลํวงหน๎า เชํนเดียวกับการณ์แบบอื่น ๆ               
แตํค าถามทีจะใช๎ตะลํอมถามเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักวิจัยซึ่งต๎องอาศัยความรู๎ ความช านาญ 
ลักษณะของการสัมภาษณ์แบบลึกจึงมีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ที่ไมํมีรูปแบบเป็นระบบมาตรฐาน       
เพราะการตะลํอมถามอาจแตกตํางกันตามลักษณะผู๎ให๎สัมภาษณ์จะเป็นคนเดียวกันก็ตาม 
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     5.1.3.2 เครื่องมือส าหรับการรวบรวมข๎อมูลการสัมภาษณ์  
      รูปแบบของรายการสัมภาษณ์ที่ใช๎กันอยูํปัจจุบันนี้ แบํงออกเป็น 3 แบบตาม

ลักษณะค าถามคือ ค าถามก าหนดตัวเลือก ค าถามปลายเปิด และค าถามแบบมาตรประมาณคํา  
     5.1.3.3 การรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม 
      การรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามเป็นวิธีที่เหมาะสมมากส าหรับการส ารวจ

ซึ่งต๎องรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมเปูาหมายจ านวนมาก หรืออยูํอยํางประจัดกระจาย ข๎อมูลที่เหมาะสมเป็น
การรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม ได๎แกํ ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ความรู๎สึก ความคิดเห็น ความเช่ือ 
ทัศนคติ และความสนใจ 
     5.1.3.4 ประเภทของการรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม 

   1) แบบสอบถามชนิดปลายปิด เป็นชุดของข๎อค าถามที่รายการค าตอบที่
เป็นไปได๎ทั้งหมดเป็นตัวเลือกให๎ผู๎ตอบเลือกตอบ 

   2) แบบสอบถามชนิดปลายเปิด เป็นชุดของข๎อค าถามที่มีที่วํางเว๎นให๎ผู๎สอบ
เขียนตอบอยํางอิสระตามความต๎องการของตน มีเสรีภาพในการตอบ 

  ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนนั้นระมัดระวังในการใช๎แบบสอบถามใน
การรวบรวมข๎อมูล เพราะไมํอาจรับประกันได๎วํา ข๎อมูลที่ได๎นั้นเป็นค าตอบจากใจจริงของผู๎ตอบ เนื่องจาก
กลุํมเปูาหมายในโรงเรยีนมีจ านวนไมํมาก และรู๎จักกัน ท าให๎อาจมีความรู๎สึกเกรงใจอยูํ หรือไมํกล๎าตอบค า
ตามความเป็นจริงทั้งหมด ดังนั้นวิธีการนี้จึงไมํเป็นที่นิยมมากนัก 

     5.1.4. การรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบวัดหรือมาตรวัด 
      การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยมาตรวัดเหมาะสมกับข๎อมูลที่เป็นคุณลักษณะทาง

จิตใจ ที่เป็นนามธรรม มาตรวัดประกอบด๎วยชุดของข๎อค าถามหรือสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร๎าให๎ผู๎ให๎ข๎อมูล 
แสดงการตอบสนองตามจริงใจ นักวิจัยก าหนดชํวงขอการตอบสนอง และก าหนดคําตัวเลขตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว๎ ให๎คําตัวเลขแทนระดับของคุณลักษณะที่ต๎องการ 

      5.1.4.1 ประเภทของแบบวัดหรือมาตรประมาณคํา  
       1) มาตรจัดประเภท มาตรประเภทนี้มีการเสนอสิ่งเร๎าให๎ผู๎ตอบสนองโดย

การจัดประเภทค าตอบ เชํน ให๎ตอบวํา ถูกหรือผิด เห็นด๎วยหรือไมํเป็นด๎วย มากหรือปานกลางหรือน๎อย 
เป็นต๎น มาตรวัดจัดประเภทนี้เป็นที่นิยมใช๎ส ารวจข๎อมูลทั่ว ๆ ไป  

       2) มาตรเรียงอันดับ มาตรเรียงอันดับมีการเสนอสิ่งเร๎าในรูปข๎อความ  
สถานการณ์ หรือค าถาม แล๎วให๎ผู๎ตอบตอบสนองสิ่งเร๎าด๎วยการจัดเรียงล าดับการตอบสนองมาตรที่เป็นที่          
รู๎จักกันดี ได๎แกํ มาตรวัดความต๎องการ สังคมมิติ 

       3)  มาตรอันตรภาค มาตรประเภทอันตรภาคมีการจัดสิ่งเร๎าให๎ผู๎ตอบ        
ตอบสนองมีระดับแตกตํางกัน โดยแตํละระดับมีชํวงความแตกตํางกัน เหมาะส าหรับข๎อมูลประเภท       
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คุณลักษณะทางจิต เชํน ทัศนคติ ความรู๎สึก แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ เป็นต๎น มาตรวัดที่ควรรู๎จัก เชํน มาตร
ประมาณคําแบบลิเคอร์ท มาตรประมาณคําแบบออสกูด 

   5.2   เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลจากตัวผู๎เรียน 
    5.2.1 วิธีการและเครื่องมือรวบรวมข๎อมูลตามพฤติกรรมการเรียนรู๎ 
     เครื่องมือวัดด๎วนพุทธิพิสัยที่นิยมใช๎อยํางแพรํหลายก็คือ แบบทดสอบซึ่งแบํงเป็น 

2 รูปแบบใหญํ ๆ คือ ข๎อสอบแบบความเรียง หรืออัตนัย และข๎อสอบแบบปรนัย ได๎แกํ แบบเติมค าตอบ
สั้น แบบจับคํู แบบถูกผิด และแบบเลือกตอบ 

    5.2.2 เครื่องมือรวบรวมข๎อมูลด๎านจิตพิสัย 
     เครื่องมือวัดด๎านจิตพิสัยที่นิยมใช๎ทั่วไป ได๎แกํ มาตรประมาณคํา แบบบันทึก  

การสังเกต และแบบบรรยายความรู๎สึกของตนเอง 
    5.2.3 เครื่องมือรวบรวมข๎อมูลด๎านทักษะพิสัย 
     เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหวํางกลไกทางสมองกับรํางกายที่ เกี่ยวกับการ

พัฒนาการทางกาย พฤติกรรมด๎านภาษา ทําทางที่นักเรียนแสดงออก ความสามารถ ในการปฏิบัติตาม  
ข้ันตอนหรือกระบวนการ คุณลักษณะตําง ๆ ดังกลําวสามารถวัดได๎ด๎วยเครื่องมือหลายอยํางแตํที่นิยมใช๎
คือ การสังเกต และการสอบภาคปฏิบัติ 

    5.2.4 วิธีการรวบรวมข๎อมูลแบบประเมินสภาพจริง 
     ส าหรับวิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นการวัด กระบวนการเรียนรู๎ (Leaning 

Process) ของผู๎เรียนที่สะทอ๎นความสามารถที่แท๎จริงของผู๎เรียน โดยจะเป็นการวัดและค าถามวํา  ผู๎เรียน
ท าอยํางไร (How) และ ท าไม (Why) จึงท าอยํางนั้นซึ่งท าให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาการเรียนรู๎  และผู๎สอนได๎
พัฒนาการสอนของตนเอง 

    5.2.5 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ดังนี้ 
     1)  ประเมินความสามารถจากการท างาน ปฏิบัติจริง เชํน ประเมินการเขียน      

ของ      ผู๎เรียนจากที่เขียนจริง ประเมินการทดลองวิทยาศาสตร์จากที่ทดลองจริง  เป็นต๎น 
     2) เกณฑ์การตัดสิน ได๎มาจากการก าหนดรํวมกันระหกวํางผู๎ เรียนผู๎สอน                  

และผู๎ เกี่ยวข๎อง 
     3) ผู๎เรียนได๎ประเมินและสะท๎อนผลการเรียนรู๎ของตนเอง 
     4) ผู๎เรียนได๎น าเสนอผลงานของตนตํอผู๎อื่นด๎วยตนเอง 
     5) ใช๎เวลานานพอสมควรในการได๎ข๎อมูลเพื่อประมวลผล 
    5.2.6 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินกระบวนการเรียนรู๎ 
     1) แบบบันทึกสั้น ๆ หลังเรียนแตํละครั้งหรือการท ากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง

เสร็จสิ้น 
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     2) การท าตารางบันทึก ครูออกแบบตาราง เพื่อให๎นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได๎เรียน          
ลงไป 

     3) การท าตารางระบุความตําง ครูก าหนดตาราง เพื่อให๎นักเรียนระบุประเด็น         
และความแตกตํางกันของสิ่งที่ได๎ศึกษา 

     4) การท าตารางความเห็นสองทาง เมื่อนักเรียนหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นก าหนดให๎ 
นักเรียนระบุสิ่งที่เห็นด๎วยและไมํเป็นด๎วย ในสิ่งที่เรียนหรือกิจกรรมนั้น พร๎อมเหตุผล 

     5) การบันทึกตํอเนื่อง ครูก าหนดข๎อความหรือรายการข้ันมาแล๎วให๎ผู๎เรียนทุกคน
บันทึกตํอเนือ่งให๎สมบูรณ์ โดยสํงตํอให๎ผู๎เรียนเขียนตํอเนื่องกันไปทีละคนจนครบ 

     6) การท าแผนที่ ให๎นักเรียนศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล๎ว ให๎สร๎างเป็นแผนที่หรือ
แผนผังสิ่งที่ศึกษา เชํน เรียนเรื่องชุมชนของเราก็ให๎ท าแผนที่ชุมชน และก าหนดสถานที่ส าคัญ ๆ เป็นต๎น 

     7) แบบส ารวจรายการ กํอนที่ผู๎เรียนจะลงมือศึกษาเรื่องใด ให๎ผู๎เรียนวางแผนทีจ่ะ
ส ารวจสิ่งก าลังศึกษา ตามที่ตนเองอยากรู๎ เชํน ศึกษาระบบนิเวศน์ในโรงเรียน ก็ให๎ท าแบบส ารวจรายการ
สิ่งมีชีวิตภายในโรงเรียน เป็นต๎น 

     8) การวิเคราะห์ 3W 1H ก าหนดให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์สิ่งที่เรียน โดยตอบค าถาม 
Who What Why How 

     9) การระบุจุดอํอน  จุดแข็ง ให๎ผู๎เรียนศึกษาเรื่องใด เรื่องหนึ่งแล๎ว ให๎วิเคราะห์ 
และระบุจุดอํอน – จุดแข็งของเรื่องนั้น ๆ  

     10) การระบุจุดส าคัญ ก าหนดเรื่องให๎นักเรียนศึกษาแล๎วให๎นักเรยีนเขียนบรรยาย
จุดส าคัญของเรื่อง หรือมโนทัศน์ใหมํ ๆ ที่เรียนไปแล๎ว โดยให๎ผู๎เรียนเขียนบรรยายในเวลาที่จ ากัด 

11)   แผนที่มโนทัศน์ ให๎ผู๎เรียนท าแผนที่มโนทัศน์ เพื่อสรุปสิ่งที่เรียน 
     12) การวิเคราะห์ระบบ ให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์ โดยใช๎วิธีการเชิงระบบโดยวิเคราะห์

สิ่งที่เรียนวํา อะไรคือปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ 
     13) การสรุป 1 ประโยค ให๎ผู๎เรียนศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล๎วสรุปให๎เพียง              

1 ประโยค 
     14) แผนภูมิขั้นตอน ให๎ผู๎เรียนบอกวิธีการ ข้ันตอน หรือสิ่งตําง ๆ โดยให๎ท าเป็น

ข้ันตอน เชํน แผนภูมิขั้นตอนการท าไขํเจียว 
     15) การหาเกณฑ์ ให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์สิ่งที่เรียนแล๎วก าหนดหาเกณฑ์ เพื่อจ าแนก

ประเภท เชํน ต๎นไม๎ จ าแนกได๎เป็นประเภท ใช๎อะไรเป็นเกณฑ์ 
     16) การบันทึกเชิงวิเคราะห์/ท านาย ให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์ปัญหาจากหัวข๎อที่

ก าหนดให๎ เชํน การเลือกตั้งนําจะมีปัญหาอะไรบ๎าง 
     17) การท าสารบัญ ให๎นักเรียนวางแผนการน าเสนอรายงานในเรื่องและประเด็น

ที่ศึกษาหรือก าลังจะศึกษา โดยให๎ท าเป็นสารบัญวําจะประกอบไปด๎วยอะไรบ๎าง 
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     18) การเรียบเรียงภาษาใหมํ ก าหนดเนื้อหาให๎ผู๎เรียนศึกษา แล๎วให๎นักเรียนเรียบ
เรียงใหมํเป็นภาษาของตนเอง เพื่อสื่อสารกับคนอื่น 

     19) การถามตนเอง ให๎ผู๎เรียนตั้งค าถามและตอบค าถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งด๎วย           
ตนเอง แล๎วเขียนเป็นบันทึกถาม – ตอบไว๎ 

20)  การท าโครงรําง ให๎ผู๎เรียนท าโครงรํางหรือเค๎าโครงเรื่องที่จะศึกษา 
     21) สร๎างบทสนทนา ให๎ผู๎เรียนสรา๎งบทสนทนาในเนื้อหาหรอืประเด็นทีก่ าหนดให๎ 
     22) การท าหนังสือเลํมเล็ก ก าหนดเรื่อง/ประเด็น ให๎ผู๎เรียนออกแบบและจัดท า

หนังสือเลํมเล็กของตนเองเพื่อให๎ผู๎อื่นอําน 
     23) การท าโครงงาน ให๎ผู๎เรียนศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล๎วตั้งค าถามวํายังมี

ข๎อสังเกตอะไรบ๎าง แล๎วให๎ท าโครงงานเพื่อศึกษาหาค าตอบ 
     24) การสร๎างสิ่งประดิษฐ์ ให๎ผู๎เรียนน าเรื่องทีเ่รยีนทั้งหมดมาจดัท าเปน็แฟูมสะสม

งานของตนเอง 
     25) การท าแฟูมสะสมงาน ให๎ผู๎เรียนน าเรื่องทีเ่รยีนเรื่องทั้งหมดมาจัดท าเป็นแฟูม

สะสมงานของตนเอง 
     26) การเลํนละครหรือบทบาทสมมติ ศึกษาประเด็นหรือสถานการณ์ตําง ๆ แล๎ว 

น ามาสร๎างเป็นบทละคร 
   5.3  เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลจากตัวนักวิจัย 
    ตัวนักวิจัยก็ถือวําเป็นแหลํงข๎อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพราะนักวิจัยมีบทบาท

เป็นผู๎ปฏิบัติ (Practitioner) ที่สัมผัสและรับรู๎ปัญหา วางแผนแก๎ไข ลงมือปฏิบัติ และสังเกตผลที่เกิดข้ึน   
ดังนั้นตัวนักวิจัยจึงสามารถสะทอ๎นสิง่ที่ปฏิบัติเพื่อเปน็ข๎อมูลการวิจัยได๎เชํนเกี่ยวกัน ซึ่งอาจกลําวได๎วําเป็น
การรวบรวมข๎อมูลจากตัวนักวิจัยโดยนักวิจัยเอง เทคนิคการรวบรวมข๎อมูลแบบนี้ อาศัยการบันทึกข๎อมูล
การปฏิบัติที่นักวิจัยได๎ลงมือปฏิบัติ สามารถออกแบบวิธีการได๎หลากหลาย เชํน 

    5.3.1 การท าตารางบันทึกการปฏิบัติงานสํวนบุคคล เป็นการบันทึกกิจกรรมที่ได๎
ปฏิบัติไปของครู อาจท าตารางเป็นรายวันหรอืรายสัปดาห์ก็ได๎ ซึ่งจะเป็นการบันทึกและตรวจสอบวําครูได๎
ปฏิบัติอะไรบ๎างซึ่งน าไปสูํการสะท๎อนผลการปฏิบัติ 

    5.3.2 การบันทึกประจ าวันหรือเขียนอนุทิน เป็นการบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับช้ันเรียน      
ผู๎เรียน  การเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานในแตํละวัน ในประเด็นที่ก าลังท าการวิจัยการท าบันทึก
แบบนี้มักบันทึกข๎อมูลสองด๎าน  เชํน ด๎านบวก  ด๎านลบ ด๎านดี ด๎านไมํดี ด๎านเดํน ด๎านด๎อย  เป็นต๎น เพื่อ
เป็นการมองภาพที่เป็นกลางหรือบันทึกข๎อมูลอยํางรอบด๎าน 

    5.3.3 การบันทึกชํวงเวลาปฏิบัติกิจกรรม เป็นการวิเคราะห์การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ในแตํละวันหรือแตํละสัปดาห์วํานักวิจัยมีวิธีการปฏิบัติกิจกรรมเหลํานั้นอยํางไร ซึ่งจะเป็นการสะท๎อน 
ข๎อมูลการปฏิบัติได๎วิธีหนึ่ง 
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  จากเทคนิควิธีการรวบรวมข๎อมูล 3 สํวนคือ เทคนิควิธีการรวบรวมข๎อมูลทั่วไป เทคนิค
วิธีการรวบรวมข๎อมูลจากตัวผู๎เรียน และเทคนิควิธีการรวบรวมข๎อมูลจากตัวนักวิจัย ในแตํละข้ันตอน       
ของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักเรียนสามารถเลือกใช๎วิธีการได๎ตามความเหมาะสมกับ ข๎อมูลที่ต๎องการ
กลุํมเปูาหมาย หรือประเด็นวิจัย อยํางไรก็ตามในการวิจัยเชิงปฏิบัติการมักจะไมํรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งเทํานั้น ทั้งนี้เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเน๎นการได๎มาซึ่งข๎อมูลในแตํละข้ันตอนที่มีความ
พอเพียง ซึ่งสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงได๎ด๎วยตัวข๎อมูล เรียกวํา วิธีการตร วจสอบ  สามเส๎า 
(Triangulation) เพื่อดูวําข๎อมูลที่ได๎มานั้นเป็นข๎อเท็จจริงหรือไมํ หรือมีความเที่ยงตรงเพียงไร 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 1. ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 13) ได๎ให๎ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวํา หมายถึง 

ความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่ต๎องอาศัยทักษะ หรือต๎องอาศัยความรู๎วิชาใด วิชา
หนึ่ง 

  ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 20) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความรู๎ 
ความสามารถของผู๎เรียนเป็นผลมาจากการเรียนการสอน วัดได๎โดยผลสัมฤทธ์ิทั่วไป 

  บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 150) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลทีไ่ด๎จากการทดสอบที่มุํงให๎
ผู๎เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว๎ 

  ไพศาล หวังพานิช (2526 : 30-31) กลําววํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นพฤติกรรมหรือ
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนที่พัฒนาข้ึนมาจากการ
ฝึกอบรมสั่งสอนโดยตรง 

 2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  สิ่งที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีอยู ํ3 ตัวแปร 
   1. พฤติกรรมด๎านความรู๎ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง ความรู๎

ความสามารถ และทักษะตํางๆ ของผู๎เรียนที่มีมากํอน 
   2. คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristions) แรงจูงใจที่ท าให๎ผู๎เรียน

เกิดความอยากเรียนรู๎สิ่งใหมํ ได๎แกํ ความสนใจในวิชาที่เรียน เจตคติตํอเนื้อหาวิชาที่เรียน 
   3. คุณภาพในการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพ การ

เรียนการสอนที่นักเรียนได๎รับ ได๎แกํ ค าแนะน าการปฏิบัติและแรงเสริมของผู๎สอนที่มีตํอผู๎เรียน 
  จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปวํา สิ่งที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ตัวผู๎เรียน          

และสิ่งแวดล๎อม 
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 3. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การทดสอบเป็นกระบวนการส าคัญในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวัดจะข้ึนอยูํ         

กับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ (เกษม สาหรํายทิพย์. 2531 : 7-8) ได๎แบํงแบบทดสอบออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

   1. การทดสอบกํอนสอนหรือการทดสอบเพื่อจัดต าแหนํง (Placement Testing)เป็น
การทดสอบเพื่อส ารวจความพร๎อมหรือเพื่อวัดความรู๎เดิมของผู๎เรียนกํอนท าการเรียนการสอน 

   2. การทดสอบยํอย (Formative Testing) เป็นการทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่
ก าหนดข้ึน โดยท าการทดสอบระหวํางการด าเนินการสอน เพื่อส ารวจความรู๎ความสามารถของผูเ๎รยีนวํามี
ความรู๎ความสามารถมากน๎อยเพียงไรสามารถเรียนรู๎ในเรื่องตํอไปหรือไมํ 

   3. การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน (Summative Testing) เป็นการทดสอบ 
เพื่อสรุปผลการเรียนหลังจากการสอนเสร็จสิ้น 

  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) หมายถึงแบบทดสอบที่ใช๎วัดความรู๎

ความสามารถของบุคคลในด๎านวิชาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระและตามจุดประสงค์
ของวิชาหรือเนื้อหาที่สอบนั้น จ าแนกได๎เป็น 2 ประเภท (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 

    1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึงแบบทดสอบ          
ที่สร๎างข้ึนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ส าหรับใช๎ตัดสินวําผู๎สอบมี
ความรู๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎หรือไมํ การวัดตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจส าคัญของข๎อสอบใน
แบบทดสอบประเภทนี้ 

    2. แบบทดสอบอิงกลุํม (NormReferenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุํงสร๎าง
เพื่อวัดให๎ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร๎างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจ าแนกผู๎สอบ
ตามความเกํงอํอนได๎ดี เป็นหัวใจส าคัญของข๎อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การรายงานผลการสอบ
อาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถให๎ความหมายแสดงถึงสถานภาพ ความสามารถของ
บุคคลนั้น เมื่อเทียบกับบุคคลอื่นๆ ที่ใช๎เป็นกลุํมเปรียบเทียบ 

  แนวความคิดและทฤษฎีที่เป็นแนวในการสร๎างข๎อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
   ในการสร๎างข๎อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แนวความคิดในการวัดที่นิยมได๎แกํ การเขียนข๎อสอบ

วัดตามการจัดประเภทจุดประสงค์ทางการศึกษาด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive) ของบลูม (Benjamin S 
Bloom) และคณะ ซึ่งจ าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาด๎านพุทธิพิสัยออกเป็น 6 ประเภทได๎แกํ 

    1. ความรู๎ (Knowledge) 
    2. ความเข๎าใจ (Comprehensive) 
    3. การน าไปใช๎ (Application) 
    4. การวิเคราะห์ (Analysis) 
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    5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 
    6. การประเมินคํา (Evaluation) 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบํงเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร๎าง

ข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน (สมนึก ภัททยธนี. 2537 : 55) ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี ควรมี
ลักษณะ 10 ประการ (สมนึก ภัททิยธน.ี 2537 : 49-53) ดังนี ้

    1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่วัดได๎ตรงตาม
จุดมุํงหมายที่ต๎องการ หรือวัดในสิ่งที่ต๎องการได๎อยํางถูกต๎องแมํนย า 

    2. ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สามารถ
วัดได๎ได๎คงที่ไมํเปลี่ยนแปลงไมํวําจะวัดใหมํกี่ครั้งก็ตาม 

    3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่ไมํมีการได๎เปรียบ
เสียเปรียบในกลุํมของผู๎เข๎าสอบ 

    4. ความลึกของค าถาม (Searching) หมายถึง ข๎อสอบที่วัดการคิด การน าความรู๎
ความเข๎าใจของนักเรียนไปใช๎กํอนการตอบค าถาม 

    5. ความยั่วยุ (Exemplary) หมายถึง ข๎อสอบที่กระตุ๎น ยั่วยุให๎นักเรียนท าอยําง
สนุกสนาน 

    6. ความจ าเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ข๎อสอบที่มีค าตอบชัดเจนไมํ
คลุมเครือ 

    7. ความเป็นปรนัย (Objective) มีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 
     7.1 ตั้งค าถามได๎ชัดเจน ท าให๎ทุกคนเข๎าใจความหมายได๎ตรงกัน 
     7.2 ตรวจให๎คะแนนได๎ตรงกัน แม๎วําจะตรวจกี่ครั้งหรือกี่คนก็ตาม 
     7.3 แปลความหมายของคะแนนได๎ตรงกัน 
    8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มีจ านวนข๎อพอเหมาะ 

ประหยัดคําใช๎จํายในการจัดท า จัดท าข๎อสอบด๎วยความละเอียดประณีต สามารถตรวจให๎คะแนนได๎
รวดเร็ว 

    9. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข๎อสอบในการ
จ าแนกผู๎สอบที่มีคุณลักษณะหรือความสามารถที่แตกตํางกันออกจากกันได๎ดี 

    10. ความยาก (Difficulty) เป็นข๎อสอบที่ออกตามทฤษฎีที่เป็นหลักยึด คือ         
การออกตามทฤษฎีที่ยึดอิงเกณฑ์หรืออิงกลุํมเป็นหลัก 

   จากความหมายข๎างต๎นสรุปวํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของความรู๎
ความสามารถที่แสดงออกในรูปของความส าเร็จ ซึ่งสามารถวัดได๎ด๎วยเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิโดยทั่วไป 
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การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
  1.1 ความหมายประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ประสิทธิภาพ               
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุํมตัวอยํางทั้ง 
2 กลุํม ที่ได๎จากการประเมินพฤติกรรม ประเมินผลงาน หรือทดสอบท๎ายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แตํละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุํมตัวอยํางทั้ง 2 กลุํม
ที่ได๎จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎หลังเรียน 
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผน 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 63 – 64) กลําววํา การหาประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู๎ หมายถึง การน าแผนการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว๎แล๎วน าผลที่ได๎มาปรับปรุงเพื่อ
น าไปสอนจริงให๎ได๎ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งครูผู๎สอนสามารถหาประสิทธิภาพโดยให๎
ผู๎เช่ียวชาญตรวจสอบ หรือการวิเคราะห์คะแนน หรืออาจใช๎ได๎ทั้งสองวิธีก็ได๎เชํนกัน วิธีการหรือนวัตกรรม
ที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎เชํน ชุดการสอน แบบฝึก แผนการสอนแบบเรยีนส าเร็จรปู หนังสือเรียน หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมํ ๆ ที่ผู๎สอนพัฒนาข้ึน ควรมีความถูกต๎องด๎านเนื้อหา เที่ยงตรง และ
ครอบคลุมเนื้อหาตามจดุมุํงหมายของหลกัสูตร ตลอดจน ภาษา ถ๎อยค า รูปภาพ และข้ันตอนที่ก าหนดข้ึน
ต๎องเหมาะสมกับผู๎เรียนด๎วย ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยใช๎ผู๎เช่ียวชาญ
ตรวจสอบหรือใช๎การวิเคราะห์คะแนน หรือจะใช๎ทั้งสองวิธีดังนี้ 
  1.2 ตรวจสอบด๎านเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องมือ โดยผู๎เช่ียวชาญในเรื่องนั้นอยํางน๎อย 3 
คน แสดงวําเนื้อหา และรูปแบบมีความถูกต๎องเที่ยงตรง และครอบคลุม 
  1.3 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช๎คะแนน ดังนี ้
   การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได๎โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู๎เรียน 
 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตํอเนื่องและพฤติกรรมขั้นสุดท๎าย โดยก าหนดคํา ประสิทธิภาพเป็น E1  
คือประสิทธิภาพของกระบวนการ E2

คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งคิดเป็นร๎อยละของผลเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได ๎ดังนั้น E1

/E2
คือประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เชํน 80 / 80 

หมายความวํา เมื่อเรียนจากแผนการเรียนรู๎แล๎ว ผู๎เรียนสามารถท าแบบฝึกหัด หรืองานได๎ผลเฉลี่ยร๎อยละ 
80 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได๎คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 80  

   การก าหนดเกณฑ์ E1
/E2

 โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู๎ ความจ า มักจะตั้งไว๎ที่ 80/80, 
85/85 หรือ 90/90 สํวนเนื้อหาที่เป็นทักษะมักตั้งไว๎ต่ ากวําน้ีเชํน 75/75  
 2. การหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม 

  ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพเมื่อพัฒนาแผนการเรียนรู๎ข้ึนเป็นต๎นฉบับแล๎วต๎องน าไปหา
ประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
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  ทดลองกลุํมที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง ทั้งกับเด็กอํอน ปานกลาง และเกํง น าผลที่ได๎ค านวณหา
ประสิทธิภาพเสร็จแล๎วปรับปรุงให๎ดีข้ึน ปกติคะแนนที่ได๎จากการทดลองนี้จะมีคําต่ ากวําเกณฑ์มาก 

  ทดลองภาคสนาม คือ ทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางน าผลทดลองที่ได๎ค านวณหา
ประสิทธิภาพแล๎วปรับปรุงให๎สมบูรณ์อีกครั้ง ผลลัพธ์ทีได๎ควรใกล๎เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ หากต่ ากวําไมํเกิน
ร๎อยละ 5 ก็ยอมรับ แตํถ๎าหากตํางกันมากต๎องปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ได๎ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว๎ตํอไป 

  การค านวณหาประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์คะแนนใช๎สูตรค านวณ ดังนี้ โดยใช๎สูตร  E1 /

E2
  ดังนี ้เผชิญ กิจระการ (2544 : 44-51) 

         1001 x
A

N

x

E  

   เมื่อ   E1
 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

        x   แทน   คะแนนรวมของแบบวัดจุดประสงค์การเรียนรู๎ระหวํางเรียน 
     A   แทน   คะแนนเต็มของแบบวัดจุดประสงค์การเรียนรู๎ระหวํางเรียน 
     N    แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

          1002 x
B

N

x

E



  

   เมื่อ  E2
  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

      x    แทน คะแนนรวมของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
      B    แทน คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
      N    แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

   การก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับวําแผนการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพ คือ ด๎านความรู๎ความจ า 

E1
/E2

มีคํา 80 / 80 ข้ึนไป ด๎านทักษะปฏิบัติ E1
/E2

มีคํา 70 / 70 ข้ึนไป โดยคํา E1
/E2

ต๎องมีคํา 
แตกตํางกันเกินร๎อยละ 5 
   สรุปเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จะนิยมตั้งตัวเลข 3 
ลักษณะคือ 80/80 , 85/ 85 และ 90/90 ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับธรรมชาติของวิชาและเนื้อหาที่น ามาสร๎าง
แผนการจัดการเรียนรู๎นั้นถ๎าเป็นวิชาที่คํอนข๎างยากก็อาจตั้งเกณฑ์ไว๎ 80/80 หรือ 85/85 ถ๎าส าหรับ วิชา
ที่มีเนื้อหางําย ก็อาจตั้งเกณฑ์ไว๎ 90/90 เป็นต๎น นอกจากนี้ยังตั้งเกณฑ์เป็นคําความคลาดเคลื่อนไว๎เทํากับ
ร๎อยละ 2.5 นั่นคือ ถ๎าตั้งเกณฑ์ไว๎ที่ 90 เมื่อค านวณแล๎ว คําที่ถือวําใช๎ได๎ คือ 87.5/87.5 หรือ 87.5/ 90 
เป็นต๎น 
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การหาดัชนีประสิทธิผล  
 
   ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง คําคะแนนที่แสดงอัตรา
การเรียนรู๎ก๎าวหน๎าข้ึนจากพื้นฐานความรู๎ เดิมหลังจากการใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดย
เปรียบเทียบความแตกตํางของคะแนนทดสอบกํอนเรียนคะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนเต็ม         
ของแตํละกิจกรรม หรือคํา E. I. (The Effectiveness Index) 
   เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี (2545 : 30 – 36) ให๎แนวคิดวํา หลังจาก 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( E1

/E2
) 

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ( E1
)                     

และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2
) แล๎วถ๎าหากผู๎วิจัยต๎องการพิจารณาตํอไปวําแผนการเรียนหรือสื่อ        

การเรียนรู๎ที่สรา๎งขึ้นยังมคุีณภาพในแงํมุมอื่นอีกหรอืไมํ ก็สามารถพิจารณาได๎โดยดูพัฒนาการของนักเรียน 
คือพิจารณาวํากํอนและหลังการเรียนเรื่องใด ๆ นักเรียนได๎พัฒนาหรือมีความรู๎ความสามารถเพิ่มข้ึนอยําง
เช่ือถือได๎หรือไมํ หรือเพิ่มข้ึนเทําไร ซึ่งอาจจะพิจารณาได๎จากการค านวณหาคํา (แบบ Dependent 
Samples) หรือหาคําดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) มีรายละเอียด ดังนี ้
   1. การหาการพัฒนาที่เพิ่มข้ึนของผู๎เรียนโดยอาศัยการหาคํา t – test (Dependent 
Samples) เป็นการพิจารณาดูวํานักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนอยํางเช่ือถือได๎หรือไมํ โดยท าการทดสอบ 
นักเรียนทุกคนกํอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แล๎วน ามาหาคํา t – test (แบบ 
Dependent Samples) หากมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็ถือได๎วํานักเรียนกลุํมที่ผู๎วิจัยก าลังศึกษา พัฒนาการ
เพิ่มข้ึนอยํางเช่ือถือได๎ 
   2. การหาพัฒนาการที่เพิ่มข้ึนของผู๎เรียน โดยอาศัยการหาคําดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I.) มีสูตร ดังนี้ 
 

ดัชนีประสิทธิผล = เรียนทุกคนแนนรวมกอํนผลรวมของคะ - คะแนนเต็ม) X เรียน (จจ านวนนัก
ยนทุกคนแนนกอํนเรีผลรวมของคะ - ยนทุกคนแนนหลังเรีผลรวมของคะ

 

    

    E.I.        =   
p

PP
total

1

21



  

 
   เมื่อ  p 1   แทน  ผลรวมของคะแนนกํอนเรียนทุกคน 
      P2   แทน  ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 
     Total  แทน ผลคูณของจ านวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม  
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  3. ข๎อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคํา E.I. 
   E.I. เป็นเรื่องของอัตราสํวนของผลตําง  จะมีคําสูงสุดเป็น 1.00 สํวนคําต่ าสุด                   

ไมํสามารถก าหนดได๎เพราะมีคําต่ ากวํา -1.00 ก็ได๎และถ๎าเป็นคําลบแสดงวําคะแนนผลสอบกํอนเรียน 
มากกวําหลังเรียน ซึ่งมีความหมายวําระบบการเรียนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ใช๎          
ไมํมีคุณภาพถ๎าผลสอบกํอนเรยีนของนักเรียนทกุคนได๎คะแนนรวมเทําไรก็ได๎ (ยกเว๎นได๎คะแนนเต็มทุกคน) 
แตํผลสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคนท าถูกหมดทุกข๎อ (ได๎คะแนนเต็มทุกคน) คําของ E.I. จะเป็น 1.00 
   สรุปได๎วํา ถ๎าหลังเรียนนักเรียนได๎คะแนนต่ าทุกคนคํา E.I. จะเป็น 1.00 เสมอไมํวําผล
การสอบกํอนเรียนจะได๎เทําไรก็ตาม (ยกเว๎นได๎คะแนนเต็มทุกคน) หรือกลําวได๎วําผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎า
ในเรื่องที่เรียนคิดเป็นร๎อยละ 100 หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนตามที่ต๎องการ 
   3.2 ถ๎าผลสอบกํอนเรียนมากกวําหลังเรียนคํา E.I. จะเป็นลบ ซึ่งต่ ากวํา 1.00 ก็ได๎
ลักษณะเชํนนี้ถือวําระบบการเรียนการสอนหลังการใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ล๎มเหลว                
และเหตุการณ์เชํนน้ีไมํนําจะเกิดข้ึน เพราะคํา E.I. ต่ าเป็นลบ แสดงวําคะแนนหลังสอนต่ า หรือน๎อยกวํา
คะแนนกํอนสอบ และกํอนจะหาคํา E.I. ต๎องหาคํา (E1

/E2
) มากํอนคํา E1

 คือคะแนน วัดผลการเรียนรู๎
ทางการเรียน ซึ่งจะเป็นคําเดียวกับคะแนนหลังเรียนของการหาคํา E.I. ดังนั้นหาก คะแนนหลังสอนต่ า 

หรือมากกวํา คะแนนกํอนสอน คํา E2  จะไมํถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3.3 การแปลความหมายของคํา E.I. ไมํนําจะแปลความหมายเฉพาะคําที่ค านวณได๎วํา
นักเรียนมีพัฒนาการข้ึนเทําไร หรือคิดเป็นร๎อยละเทําไร แตํจะดูข๎อมูลเดิมประกอบด๎วย วําหลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนเทําไร ในบางครั้งคะแนนหลังสอนเพิ่มข้ึนน๎อยเป็นเพราะวํา กลุํมนั้นมีความรู๎เดิม
ในเรื่องนั้นมากอยูํแล๎ว ซึ่งไมํใชํเรื่องเสียหาย 
   สรุปได๎วํา E.I. ที่เกิดจากนักเรียนแตํละกลุํมไมํสามารถน ามาเปรียบเทียบกัน         
 ได๎เพราะไมํได๎เริ่มจากฐานของความรู๎ที่เทํากัน  คํา E.I. ของแตํละกลุํมก็ควรอธิบายพัฒนาการ          
เฉพาะกลุํมเทํานั้น 
  4. การแปลผลคํา E.I. ของวิทยานิพนธ์(Thesis) หรือการค๎นคว๎าอิสระ (Independent 
Study) มักจะใช๎ข๎อความไมํเหมาะสมท าให๎ผู๎อํานเข๎าใจความหมายของ  E.I. ผิดจากความเป็นจริง            
เชํน ตัวอยําง E.I. มีคําเทํากับ 0.6240 ก็มักกลําววํา “คําดัชนีประสิทธิผลเทํากับ 0.6240 ซึ่งแสดงวํา
นักเรียนมีความรู๎เพิ่มข้ึนร๎อยละ 62.40 ซึ่งในความเป็นจริงคํา E.I. เทํากับ 0.6240 หรือคิดเป็นร๎อยละ 
62.40  (ไมํใชํแสดงวํานักเรียนมีความรู๎เพิ่มข้ึนร๎อยละ 62.40) 
   สรุปได๎วํา ดัชนีประสิทธิผลเป็นการหาประสิทธิผลของสื่อหรือ  นวัตกรรม เทคนิค       
วิธีสอน ที่พัฒนาข้ึนวํามีประสิทธิผลเพียงใด เหมาะสมที่จะน าไปใช๎ในการ  จัดการเรียนรู๎หรือไมํ          
เป็นการสร๎างความเช่ือถือให๎กับสื่อที่สร๎างข้ึนวํามีคุณภาพ สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎ 
นักเรียนมีความก๎าวหน๎าหรือมีความรู๎เพิ่มข้ึนหลังจากใช๎สื่อ มากน๎อยเพียงใด คําที่แสดงพัฒนาการเพิ่มข้ึน
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ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนกํอนเรียน กับคะแนนหลังเรียนของนักเรียน ซึ่งคําที่ค านวณได๎
ควรถือเกณฑ์ 0.50 
 
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 

 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) 
  อานนท์ กระบอกโท (2543 : 33) สรุปความหมายของความพึงพอใจวําความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู๎สึกหรือเจตคติที่ดีตํอการท างานนั้น เชํน ความรู๎สึกรัก ชอบ ภูมิใจ และยินดี ผู๎มี             
ความพึงพอใจในการท างานจะมีความเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาให๎แกํงานอยํางแท๎ 

  ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) สรุปความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึก   นึก
คิดหรือเจตคติสํวนบุคคลที่มีตํอการท างาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น ความพอใจ   
ในการเรียนรู๎ จึงหมายถึง ความรู๎สึกพอใจ ชอบใจในการรํวมปฏิบัติกิกรรมการเรียนการสอน และต๎องการ
ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

  สรุปได๎วํา ความพึงพอใจ คือความรู๎สึกของบุคคลตํอสิ่งตํางๆ ในทางบวก และเป็นความรู๎สึก
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อเวลาหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น ความพึงพอใจ ในการเรียน หมายถึง 
ความรู๎สึกพอใจที่มีตํอการได๎รํวมปฏิบัติกจิกรรมการเรยีนการสอน จนบรรลุผลหรือเปาูหมายในการเรียนรู๎ 

 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจเป็นความรู๎สึกที่บุคคลมีตํอสิ่งที่ได๎รับประสบการณ์และแสดงออกหรือมี

พฤติกรรมตอบสนองในลักษณะแตกตํางกันไป ความพึงพอใจในสิ่งตํางๆ นั้น จะมีมากหรือน๎อยข้ึนอยูํ กับ
แรงจูงใจหรือการกระตุ๎นใหเ๎กิดแรงจงูใจกบัผูป๎ฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให๎งานหรือสิ่งที่ท าน้ันประสบ
ความส าเร็จ การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นการศึกษาตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์          ที่
เกี่ยวกับความต๎องการของมนุษย์ มีดังตํอไปนี้ 

   ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน  มีทฤษฎีและมีผู๎ ให๎ความหมายของ                  
ความพึงพอใจไว๎ ดังนี ้

   สก๏อตต์ (ศุภศิริ โสมาเกตุ. 2544 : 49 ; อ๎างอิงมาจาก Scott. 1970 : 124) ได๎เสนอ
ความคิดในเรื่องการจูงใจให๎เกิดความพึงพอใจตํอการท างานที่จะให๎ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

    1. งานควรมีสํวนสัมพันธ์กับความปรารถนาสํวนตัว และมีความหมายส าหรับผู๎ท า 
    2. งานนั้นต๎องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได๎  โดยใช๎ระบบการท างาน                

และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
    3. เพื่อให๎ได๎ผลในการสร๎างสิ่งจูงใจภายในเปูาหมายของงาน จะต๎องมีลักษณะ ดังนี ้
     3.1 คนท างานมีสํวนในการตั้งเปูาหมาย 
     3.2 ผู๎ปฏิบัติได๎รับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง 
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     3.3 งานนั้นสามารถท าให๎ส าเร็จได๎ 
   เมื่อน าแนวคิดของ สก๏อต (Scott) มาประยุกต์ใช๎กับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร๎าง

แรงจูงใจให๎เกิดความพึงพอใจตํอกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้ 
    1. ศึกษาความต๎องการ ความสนใจของผู๎เรียน และระดับความสามารถหรือ

พัฒนาการตามวัยของผู๎เรียน 
    2. วางแผนการสอนอยํางเป็นกระบวนการและประเมินผลอยํางมีประสิทธิภาพ 
    3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมและก าหนดเปูาหมายในการ

ท างาน สะท๎อนผลงานและการท างานรํวมกันได๎ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 139-144) กลําวถึงทฤษฎีการจูงใจ                

ของนักศึกษาตํางๆ ดังนี ้
    1. ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) กลําววํา ความต๎องการ          

ของมนุษย์แบํงเป็น 3 กลุํม คือ 
     1.1 ความต๎องการเพื่อด ารงชีวิต (Existence Needs) หรือ E เป็นความต๎องการ

ทางด๎านรํางกายและปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
     1.2 ความต๎องการางด๎านความสัมพันธ์ (Relatedess Needs) หรือ R เป็นความ

ต๎องการที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ เชํน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนรํวมงาน และคนที่ต๎องการจะมี
ความสัมพันธ์ด๎วย 

     1.3 ความต๎องการความเจริญก๎าวหน๎า (Growth Needs) หรือ G เป็นความ
ต๎องการ ที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด 

    2. ทฤษฎีการจูงใจของ แมคคลีแลนด์ (McCleland) เช่ือวําความต๎องการเป็นการ
เรียนรู๎จากการมีประสบการณ์และมีอิทธิพลตํอการรบัรูส๎ถานการณ์และแรงจูงใจสูํเปูาหมายโดยแบํงความ
ต๎องการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

     2.1 ความต๎องการผลสัมฤทธ์ิ (Needs for Achievement) เป็นพฤติกรรมที่จะ
กระท าใดๆให๎เป็นผลส าเร็จ เป็นแรงขับเคลื่อนที่จะน าไปสูํความเป็นเลิศ 

     2.2 ความต๎องการสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความปรารถนาที่จะสรา๎ง
มิตรภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู๎อื่นและต๎องการควบคุมผู๎อื่น 

     2.3 ความต๎องการอ านาจ (Needs for Power) เป็นความต๎องการควบคุมผู๎อื่น มี
อิทธิพลตํอผู๎อื่น และต๎องการควบคุมผู๎อื่น 

  ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน 
ท างาน หรือที่ต๎องปฏิบัติให๎บรรลุผลตามจุดประสงค์ ครูผู๎สอนจึงต๎องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน การท าให๎ผู๎เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู๎หรือการปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐาน 
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  ที่แตกตํางกันดังนี้ (ศุภศิริ โสมาเกตุ. 2544 : 53 ; อ๎างอิงมาจาก สมยศ นาวีการ. 2525 : 
115-119) 

   1. ความพึงพอใจน าไปสูํการปฏิบัติงาน การตอบสนองความต๎องการของผู๎ปฏิบัติงานจน
เกิดความพึงพอใจ จะท าให๎เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานที่สูงกวําผู๎ไมํได๎รับการ
ตอบสนอง 

   2. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสูํความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบัติงาน จะถูกเช่ือมโยงด๎วยปัจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสูํผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ซึ่งในที่สุดจะน าไปสูํการตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานยํอมได๎รับการตอบสนองในรูปของ
รางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบํงออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทน
ภายนอก (Extrisic Rewards) 

  จากแนวคิดพื้นฐานดังกลําว เมื่อน ามาปรับใช๎ในกิจรรมการเรียนการสอน ครูผู๎สอนจึงต๎องมี
บทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ สื่ออุปกรณ์ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให๎
ผู๎เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน จนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนในแตํละครั้งโดยให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ผลตอบแทนจากการเรยีนรู๎ในแตํละครั้ง โดยเฉพาะผลตอบแทนภายใน หรือรางวัลภายในที่เป็นความรู๎สึก
ของผู๎เรียน เชํน ความรู๎สึกถึงความส าเร็จของตนเมื่อสามารถเอาชนะความยุํงยากตํางๆได๎ ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจ ความมั่นใจ โดยครูอาจให๎ผลตอบแทนภายนอก เชํน ค าชมเชย หรือการให๎คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับที่นําพึงพอใจ 

 3. ผลของการเรียนที่น าไปสูํความพึงพอใจ 
  ความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงด๎วยปัจจัยอื่นๆ 

ผลการปฏิบัติงานที่ดี จะน าไปสูํผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสูํการตอบสนองความพึงพอใจ 
ผลการปฏิบัติงานยํอมได๎รับการตอบสนองในรูปของผลตอบแทน  ซึ่งแบํงออกเป็นผลตอบแทนภายใน 
(Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผํานการรับรู๎เกี่ยวกับความ
ยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบํงช้ีปริมาณของผลตอบแทนที่ผู๎ปฏิบัติงานได๎รับ  นั่นคือ ความพึง
พอใจในงานของผู๎ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกตํางระหวํางผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงและการ
รับรู๎เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน จากแนวคิดพื้นฐาน ดังกลําว เมื่อน ามาใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด๎านความรู๎สึกของผู๎เรียนที่เกิด
แกํตัวผู๎เรียนเอง เชํน ความรู๎สึกตํอความส าเร็จที่เกิดข้ึนเมื่อสามารถเอาชนะความยุํงยากตํางๆ  และ
สามารถด าเนินงานภายใต๎ความยุํงยากทั้งหลาย ได๎ส าเร็จท าให๎เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจน
ได๎รับการยกยํองจากบุคคลอื่นสํวนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผู๎อื่นจัดหามาให๎มากกวําที่ตนเองให๎
ตนเอง เชํน การได๎รับค ายกยํองชมเชยจากครูผู๎สอน พํอแมํ ผู๎ปกครอง หรือแม๎แตํการได๎คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่นําพอใจ 
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  สรุปได๎วํา ความพึงพอใจในการเรียนและผลสัมฤทธ์ิการเรียนจะมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
ดังนั้น ครูผู๎สอนจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  บรรยากาศการเรียนรู๎ตลอดจนสื่อ 
อุปกรณ์ ฯลฯ ให๎เอื้อตํอความพึงพอใจของผู๎เรียนให๎มากที่สุด 

 4. การวัดความพึงพอใจ 
  ในการวัดความพึงพอใจนั้นมีนักวิชาการได๎กลําวไว๎ ดังนี ้
   บุญเรือง ขจรศิลป์ (2533 : 75-76) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วํา ทัศนคติ หรือเจตคติ

เป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกคํอนข๎างซับซ๎อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได๎ โดยตรง แตํเรา
สามารถที่จะวัดทัศนคติได๎ โดยอ๎อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลํานั้นแทนฉะนั้น การวัดความพึง
พอใจก็มีขอบเขตที่จ ากัดด๎วย อาจมีความคลาดเคลื่อนข้ึนถ๎าบุคคลเหลํานั้นแสดงความคิดเห็นไมํตรงกับ
ความรู๎สึกที่จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลําน้ียํอมเกิดข้ึนได๎เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่วๆ ไป 

   ภณิดา ชัยปัญญา (ประภาพันธ์ พลายจันทร. 2546 : 6 ; อ๎างอิงมาจาก ภณิดา ชัยปัญญา. 
2541) ได๎กลําวไว๎วํา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได๎ หลายวิธีดังตํอไปนี้ 

    1. การใช๎ แบบสอบถาม โดยผู๎ ออกแบบสอบถาม เพื่อต๎องการทราบความคิดเห็นซึ่ง
สามารถกระท าได๎ ในลักษณะก าหนดค าตอบให๎ เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกลําวอาจถาม
ความพอใจในด๎านตําง ๆ 

    2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต๎องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการที่ดีจะได๎ ข๎อมูลที่เป็นจริง 

    3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปูาหมาย 
ไมํวําจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทําทาง วิธีนี้ต๎องอาศัยการกระท าอยํางจริงจัง และสังเกตอยํางมี
ระเบียบแบบแผน 
   จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจสามารถสรุปได๎วํา วิธีการวัดความพึง
พอใจนั้นสามารถท าได๎หลายวิธี การที่จะเลือกใช๎วิธีการใดนั้นข้ึนอยูํกับบริบทตําง ๆ เชํน กลุํมที่ต๎องการ
วัดความพึงพอใจ สถานที่ เวลา และ โอกาสในการวัดความพึงพอใจด๎วย ดังนั้นจึงควรเลือกใช๎ตามความ
เหมาะสม 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 กชมล จันทร์ดอน. (2560) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะการอําน 
และพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development)                 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎           
เพื่อสํงเสริมทักษะการอํานและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมทักษะการ
อํานและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         
ปีที่ 5 โดยวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development)           
ให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมทักษะการอําน                   
และพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development) การวิจัย 
ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู๎วิจัยได๎ดาเนินการงานพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน (Analysis) 
ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนา (Design & Development) ข้ันตอนที่ 3 การนาไปใช๎ (Implement) 
และข้ันตอนที่ 4 การประเมิน (Evaluation) ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ครู                 
และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารสํวน
จังหวัดพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา2560-25 61 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบ
ส ารวจความสนใจในการเรียนรู๎ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น            
คํูมือการจัดการเรียนรู๎ แผนการจัดการเรียนรู๎ ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           
และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และวิเคราะห์
คําความยาก (P) คําอ านาจจ าแนก (r) คําความเช่ือมั่น (KR-20) และคําความเที่ยง สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ สถิติพื้นฐาน คือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย ( x ) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบ
สมมติฐาน คือ คําประสิทธิภาพ (E1/E2) และคําประสิทธิผล (E.I.) คําที t-test ผลการวิจัยพบวํา 
  1. ความคิดเห็นที่มีตํอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมทักษะการอําน            
และพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยภาพรวมมีความเห็นวํา เหมาะสมในการจัดการเรียนรู๎อยูํในระดับมาก 
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมทักษะการอํานและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน  
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development) มีคําประสิทธิภาพ (E1/E2) มากกวํา 80/80 
และมีคําประสิทธิผลมากกวํา 50.00 
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  3. ผลการจัดการเรยีนรู๎ เพื่อสํงเสรมิทักษะการอํานและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีวิทยาการการจัดการ 
เรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development) ดังนี้ 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ทักษะการอํานและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน  
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะการอํานและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกวําร๎อยละ 80 อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4. ความพึงพอใจที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมทักษะการอํานและพัฒนาการฟัง ดู 
พูด และเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีวิทยาการการ
จัด การเรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development) โดยภาพรวมครู และนักเรียน มี
ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 
 ธัญดา นันทธรรมโชติ (2557 : 69 – 155) ได๎จัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 5 STEPs ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องค าพ๎องรูป ค าพ๎องเสียง ระหวํางกํอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 5 STEPs ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง 
ค าพ๎องรูป ค าพ๎องเสียง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
ภาษาไทย เรื่องค าพ๎องรูป ค าพ๎องเสียง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 กํอนเรียนและหลังเรียนค าพ๎องรูป ค า
พ๎องเสียง ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 STEPs ประกอบแบบฝึกทักษะ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะเรื่องคาพ๎องรูป ค าพ๎องเสียง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลน๎องหญิง จานวน 29 คน ได๎โดยการก าหนดแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎สาระภาษาไทย หนํวย
การเรียนรู๎ 10 เรื่อง ค าพ๎องรูป ค าพ๎องเสียง 2) แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ค าพ๎องรูป ค า
พ๎องเสียง และ 3) แบบฝึกทักษะที่สร๎างข้ึน 5 แบบฝึก วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติพื้นฐานประกอบด๎วย 
คําเฉลี่ย ร๎อยละ ผลการวิจัยพบวํา 
   1. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 5 STEPs ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย  มีคุณภาพอยูํในระดับ มากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.59 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง ค าพ๎อง 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
   3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ค าพ๎องรูป ค าพ๎องเสียง กลุํมสาระการ 
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เรียนรู๎ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 มีประสิทธิภาพเทํากับ 90.47/77.20 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 75/75 
 ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์(2560) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน เน๎นพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกิจ         
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวภูมิพลอดุลยเดช ส าหรับนักเรียนชํวงช้ันที่ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน บ๎านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี นี้มีจุดมุํงหมายเพื่อ 1) เพื่อให๎บุคลากรในทุกฝาุยในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ๎านนาชมภู สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล๎อง         
กับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช  2542              
และหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู๎ วิจัยพัฒนาได๎รับการประเมินจากผู๎เ ช่ียวชาญ  ให๎มีคุณภาพระดับดี                    
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  บ๎านนาชมภู                
จังหวัดอุดรธานี ที่เรียนด๎วยหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บันได  
5 ข้ัน เน๎นพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ผู๎วิจัยพัฒนา 3) หลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน เน๎นพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราช          
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวภูมิพลอดุลยเดช ประชากรได๎แกํ ผู๎บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และนักเรียน ชํวงช้ันที่ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ๎านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี  
รวมทั้งสิ้น จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1) เครื่องมือรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
ได๎แกํ แบบบันทึกการประชุมกลุํมและแบบสัมภาษณ์ สาหรับ ผู๎บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2) เครื่องมือรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ ได๎แกํ เอกสารประกอบหลักสูตร เรื่องพระราช        
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช สาหรับนักเรียนชํวงช้ันที่ 2 จ านวน 6 
บทเรียน ข้ันตอนการวิจัย ผู๎วิจัยด าเนินการ 6 ข้ันตอนดังนี้ 1) ส ารวจปัญหาและความต๎องการ              
2) ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาภาษาไทยของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านนาชมภู 4) น าหลักสูตรไปใช๎กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎าน
นาชมภู 5) ประเมินผลการใช๎หลักสูตรที่ผู๎วิจัยพัฒนา 6) สรุปและอภิปรายผลการพัฒนาหลักสูตร 
  1. บุคลากรในทุกฝุายในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านนาชมภู  สามารถก าหนด
มาตรฐาน แผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 และหลักสูตรสถานศึกษาที่
ผู๎วิจัยพัฒนาได๎รับการประเมินจากผู๎เช่ียวชาญ จานวน 5 คน มีคุณภาพอยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ย ( x  ) 
เทํากับ 4.27 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.16 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  บ๎านนาชมภู 
จังหวัดอุดรธานี ที่เรียนด๎วยหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรูโ๎ดยใช๎บันได 5 
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ข้ัน เน๎นพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยํูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ผู๎วิจัยพัฒนาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมากกวํากํอนเรียน โดยมีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎กํอนเรียน มีคําเฉลี่ย ( x  ) เทํากับ 
18.30 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.43 สํวนคะแนนหลังเรียน มีคําเฉลี่ย ( x  ) เทํากับ 47.94 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.17 
  3. หลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บันได 5 ข้ัน           
เน๎นพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลในศตวรรษที่  21 เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ได๎รับการประเมินจาก ผู๎บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา           

โดยมีคําเฉลี่ย ( xˉ ) เทํากับ 3.88 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.01 ซึ่งอยูํในเกณฑ์ระดับดี 
และได๎รับการบรรจุเพิ่มเติมเป็นรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน            
บ๎านนาชมพู 
  กิตติ รัตนราษี เบญจมาภรณ์ จันทร (2561 : 38-48 ) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ในรายวิชา การใช๎โปรแกรมส านักงานข้ันสูง                 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์                      
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการใช๎โปรแกรม
สานักงานข้ันสูงที่เรียน ด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 5 ข้ันตอน (QSCCS) และ 2) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 5ข้ันตอน (QSCCS) ประชากรที่ใช๎ในงานวิจัยนี้            
คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค๎าปลีก กลุํมตัวอยําง 
คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ห๎อง 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค๎าปลีก               
จ านวนทั้งหมด 37 คน ซึ่งผู๎วิจัยใช๎วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ประกอบด๎วย 1) เครื่องมือที่ใช๎ในการทดลอง ได๎แกํ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 5 ข้ันตอน (QSCCS)                
และแผนการเรียนการสอน รายวิชาการใช๎โปรแกรมสานักงานข้ันสูง 2) เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ได๎แกํ แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินการเข๎าช้ันเรียนและพฤติกรรมการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  5 ข้ันตอน (QSCCS) 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ คําคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคําร๎อยละ (Percentage) ผลการวิจัย
พบวํา 1) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผํานเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.19 
นักศึกษาที่ไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนด จานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.81  2) นักศึกษามีผลการประเมิน
พฤติกรรมผํานเกณฑ์ที่ก าหนด จานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.78 และนักศึกษาที่ไมํผํานเกณฑ์ที่
ก าหนด จานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.22 3) นักศึกษามีความพึงพอใจทุกด๎านโดยรวมอยูํในระดับมาก
ที่สุด (คําคะแนนเฉลี่ย=4.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา รายข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
สูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ การประเมินผลการเรียนกํอนเรียน และหลังเรียน (คําคะแนนเฉลี่ย=5.0) 
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รองลงมาคือ การประเมินการเข๎าช้ันเรียนและพฤติกรรม (คําคะแนนเฉลี่ย=4.97) การจัดเนื้อหาเหมาะสม
กับเวลาเรียน (คําคะแนนเฉลี่ย=4.86) นักศึกษาสื่อสารการเรียนรู๎รํวมกัน (คําคะแนนเฉลี่ย=4.86) 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น (คําคะแนนเฉลี่ย=4.81) นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการสื่อสาร (คํา
คะแนนเฉลี่ย=4.81) และผู๎สอนช้ีแจงกิจกรรมการเรยีนชัดเจน (คําคะแนนเฉลี่ย =4.78) ซึ่งผู๎วิจัยอภิปราย
ผลวําถึงผลที่เกิดข้ึนวําเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู๎ 5 ข้ันตอน (QSCCS) สามารถเปลี่ยนบทบาทให๎
ผู๎เรียนเป็น Active Learners คือผู๎เรียนเรียนรู๎จากการคิดตั้งประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ  แสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนตํางๆ รู๎จักประมวลความรู๎แล๎วสรุปเป็นความรู๎ใหมํ และสามารถสื่อสารความรู๎ให๎
ตนเองเข๎าใจและถํายทอดเป็นประโยชน์ให๎กับผู๎อื่นได๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ นี้เป็นกระบวนการเรียนรู๎
รํวมกันโดยมีครูเป็นผู๎ช้ีแนะและให๎คาปรึกษา  จึงทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และสํงผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอยํางชัดเจน 
 ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และทะเนศ วงศ์นาม. การศึกษาผลการใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วย
บันได 5 ข้ัน (QSCCS) สาหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วย
บันได 5 ข้ัน (QSCCS) ส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผู๎เรียนที่มีตํอการใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยบันได 5 ข้ัน (QSCCS) สาหรับนิสิตปริญญา
โท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่เรียนรายวิชาบูรณาการ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู๎ ปีการศึกษา 
2557 จานวน 6 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินพฤติกรรม จากการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎
กระบวนทัศน์บันได 5 ข้ัน QSCCS, แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยกิจกรรม
การเรียนการสอนด๎วยบันได 5 ข้ัน (QSCCS) และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎เรียนที่มีตํอการใช๎
กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยบันได 5 ข้ัน (QSCCS) การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎การหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Independent t – test และการสรุปปัญหาและข๎อเสนอแนะ           
ผลการศึกษาการใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยบันได 5 ข้ัน (QSCCS) สาหรับนิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบวํา 1) นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                 
มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชาบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู๎หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎กระบวนทัศน์บันได 5 ข้ัน 
QSCCS ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x  =2.85, S.D. = .09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา                    
ด๎านการสืบค๎นความรู๎และสารสนเทศ (Learn to Search: S) โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (  x =3.00,  
S.D. = .00) ด๎านการสร๎างองค์ความรู๎ (Learn to Construct: C) โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก                          
( x  =2.88, S.D. = .14) ด๎านการสื่อสารและนาเสนออยํางมีประสิทธิภาพ (Learn to Communicate: 
C) โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x  =2.92, S.D. = .13) ด๎านการบริการสังคมและจิตสาธารณะ                 
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(Learn to Serve: S) โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x  =3.00, S.D. = .00) และด๎านการตั้งคาถาม 
(Learn to Question: Q) โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( x  =2.46, S.D. = .37) ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีตํอการใช๎กิจกรรมการเรียนการสอน
ด๎วยบันได 5 ข้ัน (QSCCS) รายวิชาบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู๎ โดยภาพรวมอยูํในระดับ
เห็นด๎วยมาก ( x  = 4.21, S.D. = .47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก พบวํา 
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง ( x  =4.67, S.D. = .82) รองลงมามี 3 
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยเทํากันคือ กิจกรรมการเรียนโดยใช๎ SCCS ชํวยสร๎างบรรยากาศสาหรับสํงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ( x = 4.50, S.D.  = .55) การใช๎กิจกรรม QSCCS ชํวยให๎บรรยากาศในการเรียน           
เป็นกันเองมากยิ่งข้ึน( x  = 4.50,  S.D.  = .84) และกิจกรรมการเรียนโดยใช๎ QSCCS ชํวยสํงเสริมให๎เกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู๎และทัศนคติระหวํางเพื่อน  ( x  = 4.50, S.D. = .55) ความคิดเห็น
ของผู๎เรียนเกี่ยวกับการใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยบันได  5 ข้ัน (QSCCS) โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชํน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคม มาเป็นเครื่องมือในข้ันตอนตํางของการเรียนการ
สอน พบวํา เกิดประโยชน์ดังนี้ 
  1. ชํวยให๎ประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง เชํน กระดาษ และคําใช๎จํายในด๎านอื่นๆ เชํน           
การเดินทาง การซื้ออุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ 
  2. ท าให๎เกิดความสะดวกมากข้ึนในด๎านการสืบค๎นข๎อมูลบนเครือขํายอินเตอร์เน็ต  ซึ่งมี
ฐานข๎อมูลกว๎างและท าการจัดการข๎อมูลนั้นได๎งํายข้ึน เชํน การจัดเก็บ การแบํงปันไปยังเพื่อนรํวมช้ันและ
อาจารย ์การเรียกใช๎ข๎อมูลบนเครือขํายแบบออนไลน์ และการค๎นหาข๎อมูลที่เก็บไว๎ สามารถทาได๎อยําง
รวดเร็ว และสะดวก 
   3. สนับสนุนการท างานรํวมกัน โดยข๎ามข๎อจ ากัดทางด๎านสถานที่และเวลา เนื่องจากใช๎
บริการ ที่มีอยูํในอินเตอร์เน็ต ซึ่งรองรับการทางานบนสมาร์ทโฟน ท าให๎ทางานรํวมกันได๎แม๎จะอยูํคนละ
สถานที่ นอกจากนี้ยังเอื้ออานวยให๎นิสิตสามารถทากิจกรรมการเรียนได๎ในชํวงเวลาที่สะดวก  
  4. ชํวยให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตอบสนองตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
ผู๎สอนสามารถให๎ค าแนะน ากับผู๎เรียนได๎ใกล๎ชิดมากข้ึน และท าให๎กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
นําสนใจ 
  ปรีญา ภูษาปาน (2561 : 4-16) ได๎ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การแก๎ปัญหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกําแสนภูวิทยาประสาท) ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบ 
QSCCS  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน โดยใช๎การจัดกิจกรรมด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบ  QSCCS ส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกําแสนภูวิทยาประสาท) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
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ได๎แกํ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกําแสนภูวิทยาประสาท) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 132 คน เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํ ผลการจัดการเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการแบบ QSCCS แบบทดสอบกํอนเรียน และหลังเรียน การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติพื้นฐานได๎แกํ 
คําเฉลี่ย ร๎อยละ สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลคะแนนการทดอบกํอนเรียนและหลังเรียน พบวําผล
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกําแสนภูวิทยาประสาท) ด๎วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎แบบ QSCCS พบวํา จากการท าแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนนักเรียนมีพัฒนาการ
สูงข้ึนหลังจากจัดกิจกรรมด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบ QSCCS มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.87 มีคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 3.34  
 วาสนา กีรติจ าเริญ  และเจษฎา กิตติสุนทร. (2559 : 9-19) ได๎จัดท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎จากการ
จัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ Big Five Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมและให๎ความรํวมมือของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ  Big Five Learning 
รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ 2) ความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอของนักศึกษาจาก
การจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ Big Five Learning รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎และ 3) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ  Big Five Learning ใช๎รูปแบบการวิจัย         
เชิงทดลอง โดยมีกลุํมตัวอยํางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะ             
ครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ Big Five 
Learning แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและให๎ความรํวมมือแบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอ และแบบประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการ
เรียนรู๎ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( x ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช๎ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัย พบวํา 1) ความสามารถในการท างานเป็น
ทีมและให๎ความรํวมมือของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษา
หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความสามารถในการสื่อสารและการ
น าเสนอของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษาหลังเรียนสูง
กวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการ
เรียนรู๎ตามรูปแบบBig Five Learning หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งได๎อภิปรายผลสะท๎อนผลการวิจัยวํา
เรื่องจากผู๎วิจัยได๎จัดกจิกรรมให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมและมีสํวนรํวมในกลุํมฝึกกระบวนการคิด
และการท างาน  และนักเรียนมีความพึงพอใจเนื่องจากมีความสนุกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 



 
102 

 

 พิชญะ กันธิยะ วีระศักดิ์ ชมพูค า และสกล แก๎วศิริ (2559 : 137-152)  ได๎จัดท างานวิจัย         
เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยโดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบบันไดห๎าข้ันวิชาวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกํอนและหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบันได  5 ข้ัน                      
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกํอนและหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบันได  5 ข้ัน              
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่มีตํอการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบบันได 
5 ข้ัน ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 5 
ห๎องเรียน จ านวน 178 คนโรงเรียน ห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯอ าเภอเมือง จังหวัดแมํฮํองสอน กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนห๎องสอน
ศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อ าเภอเมืองจังหวัดแมํฮํองสอน จ านวน 37 คน ได๎มาจากการสุํมกลุมํตัวอยํางอยําง
งํายโดยการจับฉลากจากนักเรียน 5 ห๎องเรียน เนื้อหาที่ใช๎คือสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เรื่อง อาหารและสารเสพติด ใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบันได๎ 5 ข้ัน จ านวน 6 แผน เวลาที่ใช๎  
18 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน แบบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 1) นักเรียนที่ได๎รับการจดัการเรียนรูแ๎บบบันได 5 
ข้ันมีทักษะการการคิดวิเคราะห์หลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนได๎ รับการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยูํในระดับดี 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังได๎รับการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบบันได 5 ข้ัน อยูํในระดับมากโดยความ
พึงพอใจอันดับแรกเทํากัน 3 รายการ คือ นักเรียนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎วยตนเองได๎นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจโดยใช๎เหตุผลและนักเรียนกล๎า แสดงความคิดเห็นได๎คําเฉลี่ย ( x ) เทํากับ 4.57 รองลงมา ได๎
คําเฉลี่ย เทํากันคือบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมและ
กิจกรรมการเรียนรู๎ท าให๎นักเรียนกล๎าคิดกล๎าตอบในการแสดงความคิดเห็นได๎คําเฉลี่ย ( x ) เทํากับ 4.54 
และอันดับสุดท๎าย คือ กิจรรมการเรียนรู๎มีความเหมาะสมกับเนื้อ หาได๎คําเฉลี่ย( x ) เทํากับ 4.35 
  เยาวเรศ  ผิวเหมาะ(2559 : บทคัดยํอ) รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎               
เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิด๎านทักษะการอํานและการเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด๎านทักษะการอํานและการเขียน กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 (2) สร๎างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ตามเกณฑ์ 80/80  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด๎าน
ทักษะการอํานและการเขียน กํอนและหลังการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการเรียนโดยใช๎
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 5 ห๎องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 268 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน ได๎มาจากการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling)  ด๎วยการ
จับฉลาก โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยการสุํม เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย  (1) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎  จ านวน 3 เลํม ได๎แกํ เลํมที่ 1 เรื่องนิทานเบิกบานใจ เลํมที่ 2 เรื่องทํองเที่ยวไปถ่ินไทยงาม และ เลํม
ที่ 3 เรื่องสืบสานงานพํอหลวง (2) แผนการจัดการเรียนรู๎ (คํูมือครู) ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ จ านวน 11 แผน  เวลา 11 ช่ัวโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด๎วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู๎ จ านวน 30 ข๎อ แบบปรนัย  มี 3 ตัวเลือก และ(4) แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัยได๎ผํานการตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎เช่ียวชาญ และผํานการทดสอบจนมีประสิทธิภาพกํอน
น าไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย คําร๎อยละ (%) คําเฉลี่ย ( x ) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ 80/80  (E1/E2) และการทดสอบทีกรณีกลุํมตัวอยํางมีกลุํม
เดียว  (T-Test  Dependent) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1.   ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด๎านการอํานและการเขียน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 พบวํา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด  2) นักเรียนมีเจตคติที่ไมํดีตํอ
การเรียนภาษาไทย ไมํสนใจเรียน สาเหตุหนึ่งมาจากการอํานหนังสือไมํออก/อํานไมํคลํองและเขียนไมํ
ถูกต๎อง 3) ครูสอนบรรยายมากเกินไป นักเรียนไมํได๎ฝึกทักษะการปฏิบัติ จากการท างานกลุํมรํวมกัน         
ท าให๎ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  4) ครูไมํใช๎สื่อการเรียนการสอน แตํใช๎หนังสือเสริมของส านักพิมพ์ตําง ๆ 
เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูใช๎วิธีการวัดผลด๎วยแบบทดสอบเพียงอยํางเดียวเพื่อน ามา
ตัดสินการเรียนไมํเน๎นทักษะกระบวนการหรือช้ินงานของนักเรียน  6) ความสามารถด๎านทักษะการอําน 
และการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากผลการทดสอบวัดความรู๎  ปีการศึกษา 2558 พบวํา 
การอํานออกเขียนได๎อยูํในระดับดี ร๎อยละ 50.12 ระดับปานกลาง 40.50  และอํานไมํออก/ ไมํคลํอง
เขียนไมํถูกต๎องร๎อยละ 9.38  เพราะนโยบายของทางเทศบาลซึ่งเน๎นความเป็นเลิศด๎านวิชาการ ท าให๎ครู
ทุกคนมุํงสอนให๎จบเพื่อการแขํงขันอยํางเดียว 

2.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อฝึกทักษะการอํานและการเขียน ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/3 เรื่องนิทานเบิกบานใจ มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทํากับ 84.00/86.29 เรื่อง

ทํองเที่ยวไปถ่ินไทยงาม มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทํากับ 83.71/85.00 และเรื่องสืบสานงานพํอหลวง           

มีประสิทธิภาพ E1 /E2  เทํากับ  84.43/85.86 โดยรวมมีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทํากับ 84.20/85.64 
ซึ่งสูงกวําเกณฑ์  80/80 
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3.   ผลสัมฤทธ์ิด๎านทักษะการอํานและการเขียน โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิด๎านทักษะการอํานและการเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.   ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ เพื่อฝึกทักษะการอํานและการเขียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด ( x  = 4.51, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด 4 ข๎อ และมีความพึงพอใจในระดับมาก 1 ข๎อ และนักเรียนมีความพึงพอใจด๎านการเปิดโอกาสให๎
แสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( x  = 4.56,  S.D. = 0.87) 
 ดวงพร เฟื่องฟู. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H  เพื่อสํงเสริม
การอําน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงทดลองมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค 5W1H กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
อํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชา ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดกิจกรรมการ อํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 
5W1H กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 กลุํมเปูาหมาย                
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนรู๎การอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H จ านวน 4 แผน          
แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 2) ชุดกิจกรรมการอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอํานจับใจความ 
กลุํม สาระการเรียนรู๎วิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก         
จ านวน 30 ข๎อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอชุดกิจกรรมการอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 
5W1H กลุํมสาระการ เรียนรู๎วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา  
   1) นักเรียนมีความสามารถในการอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H โดยมีคะแนน 
ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 81.25  
   2) ชุดกิจกรรมการอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ซึ่ง
เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  
   3) นักเรียนมีความพึงพอใจตํอชุดกิจกรรมการอํานจับใจความ โดยใช๎เทคนิค 5W1H 
โดยรวมมี ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) 
 พัชรี ทับวงษ์. (2558 : 269 – 275) ผลการสอนโดยใช๎ชุดการสอนวิชาภาษาไทยที่มีตํอ
ความสามารถ ในการสะกดค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาดัชนี
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ประสิทธิผลของชุดการสอน ที่มีผลตํอความสามารถใน การสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4            
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได๎รับ
การสอนด๎วยชุดการสอนวิชาภาษาไทย กํอนเรียนและหลังเรียน กลุํมตัวอยํางในการวิจัย ได๎แกํนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านเนิน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ก าลังศึกษาอยํูในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย 1) ชุดการสอนการสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสะกดค า จ านวน 30 ข๎อ มีคําความยากงํายอยูํระหวําง 0.22-0.78 คําอ านาจจ าแนก
อยูํระหวําง 0.22-0.66 และคําความ เที่ยงเทํากับ 0.65 ผลการวิจัยพบวํา 1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่องการพัฒนาชุดการสอนการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคําดัชนี
ประสิทธิผล 0.67 2. นักเรียนที่ได๎รับการสอนด๎วยชุดการสอนการสะกดค าภาษาไทย มีความสามารถใน 
การสะกดค าหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วิษณุ อุพลรัมย์. (2554 : 1-7) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์            
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โดยใช๎การ เรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค 
STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ภาษาไทย โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6             
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุํมตัวอยํางได๎แกํ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ๎านแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 35 คน ได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย       
โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด ประกอบด๎วย ชุดกิจกรรม การเรียนรู๎                                 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 ชุด แผนการจัดการ
เรียนรู๎ กลุํมสาระ การเรียนรู๎ภาษาไทย โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข๎อ มีคําความยากงําย อยูํระหวําง 0.31ถึง 0.75 คําอ านาจจ าแนกอยูํ
ระหวําง 0.25 ถึง 0.75 และคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.8349 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรม การเรียนรู๎ กลุํมสาระการ  เรียนรู๎
ภาษาไทย โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค STAD เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จ านวน 
12 ข๎อ ซึ่งมีคําความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด สถิติที่ใช๎ ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ 
ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ E1 /E2 และทดสอบสมมติฐานโดยใช๎ t-test 
Dependent Sample ผลการวิจัยพบวํา 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  กลุํมสาระการ
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เรียนรู๎ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เทํากับ 85.61/85.43 ซึ่งสูงกวํา
เกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ คือ 80/80  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย โดยใช๎การเรียนรู๎ แบบรํวมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุด
กิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โดยใช๎การ  เรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค STAD           
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 
  ปิลันธร ชินกร (2558 : บทคัดยํอ) การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
พหุปัญญาเพื่อสํงเสริม ความสามารถด๎านการอํานจับใจความและการเขียนสื่อความ  วิชาภาษาไทย           
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นี้ มีความมุํงหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยประยุกต์ 
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สํงเสริมความสามารถด๎านการอํานจับใจความและการเขียนสื่อความ  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎โดยประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎี พหุปัญญา วิชาภาษาไทย ตามเกณฑ์ 75/75 3) ศึกษาความสามารถการอําน จับใจความและการ
เขียนสื่อความ ของนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี  พหุปัญญา กํอนเรียน
และหลังเรียน การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ ด าเนินการโดยผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย ที่ เป็นครูผู๎สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 อีก 1 คน และนักเรียนกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เมืองธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 จ านวน 25 คน ซึ่งด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการ 3 วงรอบ แตํละวงรอบประกอบด๎วยการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และสะท๎อนผล
การปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยประยุกต์ประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา วิชาภาษาไทย จ านวน 8 แผน ใช๎เวลาจัดการเรียนรู๎แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 16 
ช่ัวโมง 2) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของผู๎วิจัย แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู๎เรียน 
และแบบทดสอบท๎ายวงรอบปฏิบัติการ 3) แบบทดสอบความสามารถการอํานจับใจความ ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ และ 4) แบบทดสอบความสามารถการเขียนสื่อความ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 
2 ข๎อ สถิติที่ใช๎ วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอข๎อมูลเชิง
คุณภาพ ด๎วยการพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบวํา 1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดย
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อสํงเสริมความสามารถด๎านการอํานจับใจความและการเขียนสื่อ
ความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 5 ข้ัน ได๎แกํ 1) 
ข้ันสร๎างความสนใจ 2) ข้ันน าเสนอเนื้อหาใหมํ 3) ข้ันสรุปความคิดรวบยอดและฝึกทักษะ 4) ข้ันน าความรู๎
ไปใช๎ และ 5) ข้ันประเมินผลการเรียนรู๎ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการ
จัดการ เรียนรู๎จากผู๎เช่ียวชาญ ทั้งรายแผนและโดยรวมอยูํในระดับมาก ผลการน ากระบวนการเรียนรู๎ไปใช๎
กับนักเรียน พบวํา นักเรียนมีโอกาสเรียนรู๎ตามกิจกรรมที่ก าหนด รวมทั้งได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมที่แตกตําง 
สอดคล๎องกับพัฒนาการและความต๎องการของผู๎เรียนที่หลากหลาย สํงผลให๎เกิดความคิดรวบยอด 
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ในบทเรียนอยํางถูกต๎อง สามารถอํานจับใจความและเขียนสื่อความข๎อมูลเหตุการณ์ ควบคํูกับการฝึก      
และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เพื่ออธิบายในสถานการณ์อื่นด๎วยความเข๎าใจ  2. การจัดการเรียนรู๎ 
โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อสํงเสริมความสามารถ ด๎านการอํานจับใจความและการเขียน 
สื่อความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียน พบวํา การจัดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพเทํากับ 76.83/77.87              
ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 75/75 โดยที่นักเรียนมีความสามารถ การอํานและการเขียนในแตํละวงรอบ         
ดังนี้ วงรอบที่ 1 มีคําเฉลี่ยการอํานและการเขียนเทํากับ 22.55 และ 22.60 วงรอบที่ 2 มีคําเฉลี่ยการ
อํานและการเขียนเทํากับ 22.72 และ 23.08 และวงรอบที่ 3 มีคําเฉลี่ยการอํานและการเขียนเทํากับ 
24.30 และ 24.72 ตามล าดับ 3. ผลการศึกษาความสามารถด๎านการอํานจับใจความและการเขียนสื่อ
ความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยประยุกต์แนวคิด 
ทฤษฎีพหุปัญญากํอนเรียนและหลังเรียน พบวํา นักเรียนมีความสามารถด๎านการอํานจับใจความ  
กํอนเรียนเทํากับ 20.32 และหลังเรียนเทํากับ 22.80 และมีความสามารถด๎านการเขียนสื่อความ  
กํอนเรียนเทํากับ 20.76 และหลังเรียนเทํากับ 23.92 
  รสสุคนธ์ มากเอียด (2558 : บทคัดยํอ) การใช๎ชุดการสอนพัฒนาความสามารถด๎านการอําน 
เพื่อความเข๎าใจกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ   
1) เปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานเพื่อความเข๎าใจ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยชุดการสอน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตอํการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยชุดการสอน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดบํอแดงจ านวน 1 ห๎องเรียน 
นักเรียน 42 คน ได๎มาด๎วยวิธีสุํมแบบกลุํม (Cluster Random Sampling) ใช๎เวลาในการทดลอง 3 
สัปดาห์ รวม 15 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ครั้งนี้ ได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนรู๎การอําน          
เพื่อความเข๎าใจกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยชุดการสอน 2) ชุดการสอนพัฒนาความสามารถ  
ด๎านการอํานเพื่อความเข๎าใจ 3) แบบทดสอบความสามารถ ด๎านการอํานเพื่อความเข๎าใจกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอ การจัดการเรียนรู๎ด๎วยชุดการสอน สถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย( X ) คําสํวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคําที (t–test 
dependent) ผลการวิจัยพบวํา 1) ความสามารถด๎านการอํานเพื่อความเข๎าใจในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด๎วยชุดการสอนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญ
ทาง สถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ 
ด๎วยชุดการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
 
 วิทยากร ยาสิงห์ทอง(2560 : บทคัดยํอ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ
เรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education เรื่องการติดตํอ สื่อสารทาง 
อินเทอร์เน็ต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่จัด
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กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎  แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for 
Education เรื่อง การติดตํอสื่อสารทาง อินเตอร์เน็ต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให๎มีประสิทธิภาพ            
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู๎ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎            
ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education                            
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กํอนเรียน  และหลังเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎               
ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education เรื่อง การติดตํอ 
สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วย กระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน 
(QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education กลุํมตัวอยํางเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7              
ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนครขอนแกํน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สุํมมา 1 ห๎องเรียน จ านวน 29 คน ได๎มาโดย วิธีการสุํมอยํางงําย (Simple 
Random Sampling) โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยการสุํม เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย   
1) เว็บไซต์ห๎องเรียนOnline Google Classroom: https://sites.google.com/ 
a/nkk.ac.th/kruwit_com  จ านวน 8 เรื่อง 2) แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนท๎ายแผนการจัดการ
เรียนรู๎ จ านวน 8 ชุด เป็นแบบ ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข๎อ รวมจ านวน 80 ข๎อ 3) 
แผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วย กระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) จ านวน 9 แผนการจัดการ
เรียนรู๎4) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การติดตํอสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข๎อ5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มตีํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for 
Educationเรื่อง การติดตํอสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ตระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบมาตราสํวนประมาณ
คํา(Rating Scales)การวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                      
คําประสิทธิภาพ E1/E2 คําความเที่ยงตรง คําความ ยาก คําอ านาจจ าแนก และทดสอบความแตกตําง
ของคําเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎วยสถิติทดสอบ Dependent samples t-test ผลการวิจัยพบวํา  
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎  แบบ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education เรื่อง การติดตํอสื่อสารทาง อินเตอร์เน็ต 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํามีประสิทธิภาพเทํากับ 88.97/83.71 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด
ไว๎ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู๎ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ แบบ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทํากับ 0.6595 
แสดงวํานักเรียนมีความรู๎เพิ่มข้ึน 0.6595 หรือคิดเป็นร๎อยละ 65.95 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education เรื่อง การติดตํอสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํา คําเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญ

https://sites.google.com/
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ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตํอการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู๎ ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช๎ Google App for Education เรื่อง
การ ติดตํอสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจเทํากับ 4.35 อยูํในระดับมาก 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ความพึง
พอใจ เฉลี่ยเทํากับ 4.52 อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎าน Google Classroom ความพึงพอใจ
เฉลี่ย เทํากับ 4.32 อยูํในระดับมาก 


