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KANTAWN MEESOMSARN: DEVELOPMENT OF A LANGUAGE
INSTRUCTIONAL MODEL INTEGRATING BALANCED LITERACY
APPROACH AND COOPERATIVE LEARNING TO ENHANCE LANGUAGE
ABILITY OF FIRST GRADE STUDENTS. ADVISOR: ASST.PROF.WORAWAN
H

EMCHAYART, Ph.

D., CO-ADVISOR:

ASSO. PROF. DUANG KAMOL

TRIWICHITKHUL, Ph.D., 177 pp.
The purposes of the research and development were 1) to develop a language
instructional model integrating balanced literacy approach and cooperative learning to
enhance language ability of first grade students, and 2) to study the effectiveness of the

developed instructional model on students' language ability. The sample were 70 first
grade students from the demonstration schools of Silpakorn University divided into 35
each for the experimental group and the control group. Research duration took 16

weeks. The research procedures were four stages: 1) preparation, 2) construction, 3)field
testing and revision, and 4) evaluating and proposing the model. The data collected
through a language ability test and a language ability assessment. Arithmetic mean,

standard deviation, and t-test were applied to analyze the results of the study.
The research findings were as follows:

1. The developed language instructional model consisted of foundation concepts,
objectives, contents, operational procedures, duration, and evaluation of the process.
There were four steps of the instruction: a demonstration, an instruction, a practice, and an

application. The model had specific features that were 1) operating instruction based on
language abilities of the learners in terms of listening, speaking, reading, and writing skills,
2) arranging a variety learning group such as individual work, pair work, small group, and
whole class, and 3) manipulating a variety of materials to promote the learner interaction

and relate their language abilities to everyday life.

2.

The results of model testing were
2.1 After the experiment, the scores on language ability of the experimental

group were higher than those of at the .05 level.

2.2 After the experiment, the scores on language ability of the experimental
group were higher than those of the control group at the .05 level.
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รัชดาภิเษกสมโภช
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ภาษามีความสาคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์หลายประการ ภาษาเป็ นสื่อให้ คนได้ ตดิ ต่อ
สัมพันธ์กนั ทังความรู
้
้ สกึ ส่วนตัว ความรู้ ความคิดและวิทยาการต่างๆ เป็ นสื่อถ่ายทอดมรดกทาง
วิทยาการและวัฒนธรรมจากคนในสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึง่ จากรุ่นหนึง่ ไปยังรุ่นถัดๆ ไป อีกทัง้
เป็ นระบบสัญลักษณ์ที่เพิ่มพูนพัฒนาการทางสติปัญญาระดับบุคคล สังคม และอารยธรรมของโลก
การที่เด็กเริ่มใช้ ภาษาได้ เป็ นเรื่ องราวในวัยเด็กตอนต้ นนี ้ เป็ นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเด็กเพราะ
ภาษาเปิ ดโลกทางความคิด ทางด้ านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนและผู้ใหญ่ รวมทังการแสวงหาความสุ
้
ข
ความบันเทิงใจในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเรี ยนรู้ทงในบ้
ั ้ านและที่โรงเรี ยน (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล,
2549) นอกจากนี ้ภาษายังเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการคิดและการพัฒนาสติปัญญาชันสู
้ ง ซึง่
พัฒนาการทางภาษาของเด็กนันมิ
้ ใช่แค่ชว่ ยเหลือเด็กให้ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้ ดี ขึ ้นแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่ทว่าช่วยให้ เด็กสามารถกากับตนเอง คิดวางแผนและลาดับขันตอนในการแก้
้
ปัญหาได้
อีกด้ วย (Vygotsky, 1975)
การเรี ยนการสอนภาษาไทยจึงมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก ไทยกล่าวคือ ต้ องใช้ เป็ น
เครื่ องมือสาหรับค้ นคว้ าวิชาการต่างๆ ให้ กว้ างออกไป ไม่วา่ จะเป็ นวิชาอะไรก็ต้องใช้ ภ าษาไทยเป็ น
สื่อในการสอนทังสิ
้ ้น การเรี ยนการสอนภาษาไทยที่ดีนนย่
ั ้ อมทาให้ นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการทางภาษาที่ดี
อันเป็ นปั จจัยสาคัญในการที่จะสามารถนาไปใช้ ในชีวิต ประจาวันได้ อย่างถูกต้ อ งเหมาะสม
(ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และ ประภาศรี สีหอาไพ, 2520)
ข้ อมูลจากการสารวจวัฒนธรรมการใช้ ชีวิตของเด็กและเยาวชน เรื่ อง “ชีวิตกับความเป็ นไทย”
เพื่อสารวจทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตตามวิถีไทย จากกลุม่ ตัวอย่าง
ทังสิ
้ ้น 3,360 คน ครอบคลุมตังแต่
้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทุกภาครวม
14 จังหวัด ตังแต่
้ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2548 พบว่าเด็กไทยร้ อยละ 43.9 ยอมรับว่าออกเสียง
ควบกล ้าไม่ชดั ร้ อยละ 24.4 บอกว่าท่อง ก-ฮ ไม่ได้ ร้ อยละ 32 สะกดคาในภาษาไทยผิดเป็ นประจา
ร้ อยละ 42.8 มีปัญหาในการนึกคาหรื อภาษาสวยๆ ไม่ออก และร้ อยละ 53.9 มีปัญหาวิชาเรี ยงความ
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548)
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นอกจากนี ้ผลการสารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรปี 2551 ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าเด็กเล็กที่มีอายุต่ากว่ า 6 ปี มีอตั รา
การอ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรี ยน ร้ อยละ 36 (รวมทังเด็
้ กเล็กอ่านด้ วยตัวเองและการที่ผ้ ใู หญ่อา่ น
ให้ ฟัง) ประชากรทัว่ ประเทศที่มีอายุตงแต่
ั ้ 6 ปี ขึ ้นไป อ่านหนังสือลดลงจากร้ อยละ 69.1 ในปี 2548
เป็ นร้ อยละ 66.3 ในปี 2551 มีผ้ ทู ี่ไม่อา่ นหนังสือมีจานวนประมาณ 20.3 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
33.7 ซึง่ ในจานวนนันมี
้ ผ้ ทู ี่อา่ นหนังสือไม่ออก ร้ อยละ 14.2 อีกทังพบว่
้ าประชากรที่อา่ นหนังสือออก
แต่ไม่ชอบอ่านหรื อไม่สนใจถึงร้ อยละ 21.1 อีกทังพบว่
้ าผู้อา่ นหนังสือที่มีอายุตงแต่
ั ้ 6 ปี ขึ ้นไป ใช้ เวลา
อ่านหนังสือนอกเวลาเรี ยน/นอกเวลาทางานเฉลี่ย 39 นาทีตอ่ วันน้ อยลงจากปี 2548 ที่ใช้ เวลาเฉลี่ย
51 นาทีตอ่ วัน โดยพบว่าคนทุกวัยใช้ เวลาอ่านหนังสือน้ อยลง (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2551)
ข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการเรี ยนการสอนภาษาไทยของเด็กไทยไม่ประสบ
ความสาเร็จ ดังนันการเลื
้
อกวิธีการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมเป็ นสิ่งสาคัญเนื่องจากวิธีการเรี ยน
การสอนที่มีประสิทธิภาพจะนาไปสูค่ วามสาเร็จในการจัดการเรี ยนการสอน
รอยต่อระหว่างระดับปฐมวัยกับประถมศึกษาปี ที่ 1 นันเป็
้ นช่วงที่มีความสาคัญซึง่ เด็กจะพบ
ความเปลี่ยนแปลงหลายด้ านทัง้ สภาพแวดล้ อม การจัดพื ้นที่ วิธีการเรี ยนการสอนการใช้ เวลา
ตลอดจนเนื ้อหาสาระของสิ่งที่เรี ยน (Bulkeley และ Fabian, 2006) เป็ นวัยที่เด็กจะเรี ยนรู้การปรับตัว
ในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านการเรี ยนการเข้ ากับเพื่อน การเข้ ากับครูและปรับตัวให้ เข้ ากับระบบสังคมโรงเรี ยน
การเรี ยนในชันประถมศึ
้
กษาจะต่างจากอนุบาล คือ มีการเรี ยนวิชาการเป็ นชัว่ โมงๆ เด็กต้ องนัง่ เรี ยน
เป็ นเวลานานๆ อาจรู้สกึ เหนื่อยและเบื่อได้ อีกทังบางโรงเรี
้
ยนให้ การบ้ านเด็กมากจนเกินไป
(สุรพงศ์ อาพันวงษ์ , 2543) นอกจากนี ้ในระดับประถมศึกษาจะมีการแยกเรี ยนเป็ นกลุม่ สาระวิชาที่เด็ก
ต้ องอาศัยทักษะทางภาษาในการเรี ยนรู้ แม้ วา่ ในวิชาภาษาไทยจะเริ่มสอนประสมคา พยัญชนะและ
สระโดยประสมคาไปทีละตัว แต่ในวิชาอื่น เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็ นเนื ้อหาความรู้ที่
เด็กจะต้ องใช้ ทกั ษะทางภาษาในการอ่านคาสัง่ อ่านและทาความเข้ าใจเนื อ้ หา ตลอดจนคัดลอกคาและ
ประโยค ทาให้ เด็กที่ไม่ได้ รับการฝึ กฝนมาก่อนประสบปั ญหาเป็ นอย่า งมาก ในทางตรงข้ ามหากได้ รับ
การเตรี ยมการมาก่อนจะช่วยให้ เด็กสามารถเรี ยนต่อในระดั บประถมศึกษาได้ ราบรื่ นยิ่งขึ ้น ซึง่ เด็กที่ร้ ูสกึ
ว่าตนประสบความสาเร็จในช่วงรอยต่อแรกของชีวิตมีอิทธิพลในระยะยาวต่อความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเอง
ในเวลาต่อมา (Fabian และ Dunlop, 2007)
ครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นบุคคลสาคัญพิเศษ ถือเป็ นครูคนแรกของชีวิต
การเรี ยนภาษาไทยที่เปิ ดประตูให้ เด็กได้ ร้ ูจกั ตัวอักษร เข้ าใจพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่ แทนเสียง
ในภาษาไทยซึง่ เขาได้ ยินได้ ฟังอยูท่ กุ เมื่อทุกวัน ครูควรหาอุบายฝึ กฝนให้ เด็กสนุกในการเรี ยน
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เลียนเสียงในภาษา สังเกตเสียงสัมผัสคล้ องจอง สนุกกับจังหวะและเสียงเพลง ฟั งเรื่ องเล่าและนิทาน
ที่เล่าด้ วยลีลาชวนติดตาม เมื่อเด็กเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรได้ และมีโอกาสอ่านมากขึ ้น เขียนมากขึ ้น
ได้ แสดงออกทางภาษามากขึ ้น โดยไม่ถูกสกัดกันจากการเข้
้
มงวดกวดขันกั บหลักเกณฑ์ทางภาษา
เสียก่อน เด็กจะรู้สกึ พอใจ รู้สกึ ประสบความสาเร็จ อยากจะเรี ยนภาษาไทยต่อไป (ทรงวุฒิ มลิวลั ย์,
2551)
แนวคิดในการจัดประสบการณ์ทางภาษา แต่เดิมนันแบ่
้ งเป็ น 2 แนวใหญ่ๆ คือ การสอนแบบ
สะกดคา (Phonics) และการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ซึง่ ทังสองแนวมี
้
ฐาน
ความเชื่อที่แตกต่างกัน การสอนแบบสะกดคาเชื่อว่า เด็กต้ องได้ รับการสอนกฎเกณฑ์ทางภาษา
โดยตรง เป็ นการสอนความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร (Pressley, 1994; Stanovich และ
Stanovich, 1995) โดยมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนต้ องท่องจาพยัญชนะทังหมดให้
้
ได้ ก่อนเมื่อจาพยัญชนะ ได้ แม่นยา
จึงนาสระทีละรูปสองรูปมาผสมให้ อา่ นแบบสะกดตัวผสมคาเป็ นคาๆ ไป เมื่ออ่านแบบสะกดตัวผสมคา
ได้ แล้ วจึงอ่านคาเป็ นประโยคซ ้าอีกครัง้ (บันลือ พฤกษะวัน, 2538) การสอนแบบนี ้เป็ นการสอนแบบ
แยกย่อยทักษะเด็กต้ องทาแบบฝึ กหัดและฝึ กฝนซ ้าๆ จนเกิดความชานาญ (Clay, 1993; Pressley,
2002) ส่วนการสอนภาษาธรรมชาติมาจากความเชื่อที่วา่ การอ่านเป็ นกระบวนการตามธรรมชาติ
เน้ นการสอนภาษาที่ครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และ การเขียน ซึง่ สอดคล้ องกับ
พัฒนาการทางภาษาและการเรี ยนรู้ภาษาของเด็ก เด็กได้ เรี ยนรู้ภาษาในสถานการณ์จริง ได้ รับ
ประสบการณ์ทางภาษาจากบริบทรอบตัวและใช้ ภาษาอย่างมีความหมายในชีวิตประจาวัน (Clay,
1993; Adams และ Ryan, 2002; Pressley, 2002)
แนวการสอนทังสองนั
้
นต่
้ างมีข้อดีและข้ อด้ อยในตัวเอง การสอนสะกดคา เป็ นการสอนกฎ
การออกเสียงและประสมคาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ถ้ าหากเด็กรู้กฎเกณฑ์ของการอ่านแล้ วก็จะ
สามารถอ่านออกเขียนได้ แม้ แต่คาที่ไม่ค้ นุ เคย แต่แนวทางนี ้ก็มีข้อจากัดหลายประการ เช่น วิธีการสอน
ไม่สอดคล้ องกับพัฒนาการและธรรมชาติในการเรี ยนรู้ของเด็ก เด็กไม่สามารถเชื่อมโยงกฎทางภาษา
กับการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวัน ไม่เข้ าใจความหมายแม้ วา่ จะอ่านออก ส่วนแนวการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาตินนแม้
ั ้ วา่ จะมีความสอดคล้ องกับพัฒนาการของเด็กและ เป็ นการเรี ยนรู้ที่มีความหมาย
กับเด็ก แต่พบว่าเด็กมีวงคาศัพท์ที่จากัดกว่าการสอนแบบสะกดคาเพราะใช้ วิธีการจาทังค
้ า จึงประสบ
ปั ญหาเมื่อพบคาใหม่หรื อคาที่ไม่ค้ นุ เคย อีกทังมี
้ การสารวจพบว่าเด็กมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านลดลง
ทาให้ สถานศึกษาหลายแห่งหันกลับมาใช้ การสอนแบบสะกดคาเช่นเดิม (Pressley, 1994; Stanovich
และ Stanovich, 1995; Adams และ Ryan, 2002; Houck, 2008; Reyhner, 2008) แต่เป็ นที่
น่าเสียดายที่นกั การศึกษาส่วนใหญ่มงุ่ แต่แนวการศึกษาของตนเองโดยไม่ใช้ ประโยชน์จากการสอน
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อีกแนวหนึง่ ซึง่ ทังสองแนวหากรวมกั
้
นแล้ วจะเป็ นประโยชน์อย่างมากมาย เพราะนักเรี ยนแต่ละคนจะ
มีธรรมชาติการเรี ยนรู้ที่เฉพาะตนและแตกต่างกัน จึงควรมีการสอนที่ผสมผสานเพื่ อสามารถตอบสนอง
ต่อความต้ องการที่ หลากหลายของผู้เรี ยน
การสอนภาษาแนวสมดุลภาษา (Balanced Literacy Approach) เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่นา
การสอนแบบประสมคามาผสมผสานกับการสอนภาษาธรรมชาติ ซึง่ การสอนนี ้พัฒนามาจากการสอน
ภาษาธรรมชาติ โดยจัดกลุม่ แบบต่างๆ เช่น การสอนอ่านร่วมกันทังชั
้ น้ การสอนอ่านโดยชี ้แนะ การฝึ ก
อ่านเองตามลาพัง การสอนเขียนร่วมกันทังชั
้ น้ การเขียนเองตามลาพัง การอ่านหนังสือให้ ฟัง โดยนา
การฝึ กสะกดคามาสอนในช่วงการสอนอ่านร่วมกัน เป็ นการสอนทักษะและกลวิธีในการอ่านให้ กบั เด็ก
(อารี สัณหฉวี, 2550) ในปั จจุบนั นักการศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร
แคนาดา สหรัฐอเมริกา ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย เทกซัส ฟลอริดา ได้ นาแนวทางดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา โดยพยายามจัดให้ มีความสมดุลมากยิ่งขึ ้น ซึง่ แต่ละประเทศได้ ปรับการสอนให้
เหมาะสมกับบริบทของตน เช่น ในประเทศอังกฤษนันจะเน้
้
นน ้าหนักไปทางด้ านการสอนประสมคา
มากกว่าการสอนแนวภาษาธรรมชาติเพราะอังกฤษเคยประสบปั ญหามีอตั ราผู้ไม่ร้ ูหนังสือเป็ นจานวน
มากหลังจากใช้ การสอนแนวภาษาธรรมชาติ จึงเน้ นน ้าหนักไปที่การสอนประสมคาและการสอนหลัก
ไวยากรณ์แทน แต่ก็ได้ จดั การเรี ยนรู้ในบริบทที่มีความหมายและสอดคล้ องกับพัฒนาการของเด็ก
ส่วนประเทศนิวซีแลนด์นนยั
ั ้ งมีความพึงพอใจในการสอนภาษาธรรมชาติอยู่ เนื่องจากเป็ นประเทศที่มี
อัตราการรู้หนังสือมากที่สดุ ในโลก อีกทังมี
้ โปรแกรมการสอนภาษาที่ดีมากมายซึง่ สามารถแก้ ปัญหา
การอ่านหนังสือไม่ออกได้ เช่น Reading Recovery ของ Marie Clay ทาให้ น ้าหนักการสอนภาษานัน้
เน้ นหนักไปทางการสอนภาษาธรรมชาติแล้ วนาการประสมคามาสอนเสริม (Soler และ Openshaw,
2007)
การสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาจึงเป็ นทางเลือกในการสอนภาษาที่เหมาะสม
เนื่องจากสอนทังการสะกดค
้
าและคานึงถึงความสอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ของมนุษย์ซงึ่ เรี ยนรู้จาก การได้
ยินได้ ฟังในชีวิตประจาวัน ดังนันในการสอนภาษาถ้
้
าจะให้ ได้ ผลดีจงึ ควรสอนภาษาทัง้ 4 ซึง่ ได้ แก่ ฟั ง
พูด อ่าน เขียน ตามลาดับให้ สมั พันธ์กบั ชีวิตประจาวัน (ประสงค์ รายณสุข, 2547) เด็กจะพัฒนาภาษา
ได้ จะต้ องมีวฒ
ุ ิภาวะ ต้ องอาศัยกิจกรรมที่มีความหมายต่อตัวเด็กเอง ต้ องอาศัยสิ่งต่างๆ กระตุ้นให้ เด็ก
ใช้ ความคิดและมีโอกาสแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง นอกจากนี ้การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ยังต้ องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ คือ พื ้นฐานที่ดีทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ประสบการณ์ที่สร้ างเสริม
การฝึ กฝนประสาทสัมผัส การยอมรับ ฟั งเด็ก การปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆ การมีผ้ ใู หญ่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การตังใจฟั
้ งเด็ก การไม่มีอคติตอ่ การใช้ ภาษาของเด็ก การที่เด็กได้ มีโอกาสได้ พดู คุยและสนุกสนาน
(นิตยา ประพฤติกิจ, 2536)
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การให้ ความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ภาษาทัง้ 4 ด้ านในประเทศไทยนัน้ สะท้ อนอยูใ่ นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่ ได้ จดั ให้ ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ต้องฝึ กฝนจนเกิด
ความชานาญในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนาไปใช้ ในชีวิ ต
จริง โดยมีสาระการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟั ง การดู
และการพูด หลักการใช้ ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อเป็ นจุดมุง่ หมายในการพัฒนานักเรี ยนให้
มีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ประเทศไทยมีโรงเรี ยนที่เริ่มจัดการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาบ้ าง แต่การศึกษา
ข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่าครู ยงั ไม่มีความมัน่ ใจในการนาไปใช้ เนื่องด้ วยการเรี ยนการสอนด้ วยแนวนี ้เป็ น
เรื่ องใหม่และไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ครูจงึ ไม่แน่ใจวิธีบรู ณาการแนวการสอนแบบสะกดคาและแนวการ
สอนแบบภาษาธรรมชาติ ตลอดจนลาดับและสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ทังนี
้ ้การจัด
ประสบการณ์ทางภาษาของแต่ละประเทศนัน้ มีความแตกต่างตามบริบทของตน ประเทศไทยมี
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะซึง่ มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษ เช่น มีวรรณยุกต์และมีหลักผัน
วรรณยุกต์ตามหมูไ่ ตรยางค์ ไม่เว้ นวรรคระหว่างคา ไม่มีกาล (tense) อีกทังภาษาไทยเป็
้
นภาษาที่มี
สัญลักษณ์ออกเสียงคงที่ จึงมีความสัมพันธ์กบั การไล่สะกดอ่านคาใหม่ได้ ดีและมีความสัมพันธ์กบั
การสอนเขียนคือ อ่านสะกดคาแล้ วเขียนตามคาที่สะกดไปได้ (บันลือ พฤกษะวัน, 2538) แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ วิทยาการทางด้ านการเรี ยนการสอนอ่านมาช่วยเสริมจะทาให้ พั ฒนาการทางภาษาของเด็ก
ดียิ่งขึ ้น เช่น การสอนคาที่เด็กพบเห็นบ่อยโดยการจาทังค
้ า จะช่วยให้ เด็กสามารถประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยไม่ต้องรอตามลาดับหลักการประสมคา
เด็กพัฒนาทักษะภาษาจากการมีปฏิสมั พันธ์ และสื่อสารกับผู้อื่นในบริบทที่เป็ นจริง (Allen และ
Piersma, 1995) การส่งเสริมให้ เด็กมีความสามารถทางภาษาที่ดีจงึ จาเป็ นต้ องจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสในการสื่อสาร ได้ พดู คุย มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นเพื่อฝึ กฝนและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางภาษา (Gambrell, Morrow และ Pressley, 2007) ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) จึงเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากการเรี ยนรู้ดงั กล่าวเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้โดย
แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็ นกลุม่ เล็กๆ ซึง่ เป็ นลักษณะการรวมกลุม่ อย่างมี
โครงสร้ างที่ชดั เจน มีการทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น มีการช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน
และกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทังในส่
้ วนตนและส่วนรวมเพื่อให้ ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม่
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา, 2550) การจัด
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การเรี ยนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ อาทิ ช่วยพัฒนาความเชื่อมัน่ ของนักเรี ยน ช่วยพัฒนา
ความคิดของนักเรี ยน ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ
ในการเรี ยนส่งเสริมทักษะการทางานร่วมกัน ทาให้ นกั เรี ยนมีวิสยั ทัศน์หรื อมุมมองกว้ างขึ ้น
์
ช่วยการปรับตัวในสังคมดีขึ ้น (กรมวิชาการ, 2543) การเรี ยนรู้แบบร่วมมือจะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิทาง
การเรี ยนดีกว่าแบบบรรยาย (พัชรี วงษ์สวุ รรณ, 2543; โฆษิต จตุรัสวัฒนากุล, 2543) ทังนี
้ ้การสอน
ดังกล่าวสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 24 ที่กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรูให้
้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดเนื ้อหาสาระ
และกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยนฝึ กทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริงฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่อง จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน
รวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ สู อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้
จากการศึกษาข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยน
การสอนภาษาตามบูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็ นฐานในการสร้ างรูปแบบฯ เนื่องจากโรงเรี ยนในสังกัดนี เ้ ป็ นแหล่งค้ นคว้ า วิจยั และ
ทดลองวิทยาการทางการศึกษา ตลอดจนมีความเปิ ดกว้ างในการจัดการเรี ยน การสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรี ยน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้ ผว้ ู ิจยั สามารถดาเนินการจัดทารูปแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถทางภาษาทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน การเขียนและมีศกั ยภาพใน
การเรี ยนรู้ตอ่ ไป
คาถามการวิจัย
1. รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 มีลกั ษณะอย่างไร
2. ผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 มีคาถามดังนี ้
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2.1 หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองหรื อไม่
2.2 หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี ้
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือกับ คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษา
พบว่า มีงานวิจยั ที่สนับสนุนว่าการสอนสมดุลภาษาจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาดังนี ้
Mlakar-Hillig, Malvin และ Troy (2002) ได้ ศกึ ษาการสอนสมดุลภาษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คาศัพท์ในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่อยูใ่ นเขตชนบทของรัฐ Chicago หลังการทดลองเด็กสามารถ
เข้ าใจความหมายของคาศัพท์ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับคาศัพท์ และมีทกั ษะในการสื่ อสารทังด้
้ านการอ่าน
การเขียนและการพูดสูงขึ ้น
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Johnson, Dunbar และ Roach (2003) ได้ ศกึ ษาการใช้ โปรแกรมการสอนสมดุลภาษา เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านของเด็กเกรด 1 และเด็กเกรด 3 ในรัฐ Illinois พบว่า หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
เด็กมีทกั ษะทางการฟั งสูงขึ ้น มีแรงจูงใจและมีความมัน่ ใจมากขึ ้น
Landis (2004) ได้ ศกึ ษาการใช้ โปรแกรมการสอนสมดุลภาษากับเด็กแอฟริกนั อเมริกนั ชัน้
อนุบาลถึงเกรด 2 พบว่า หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ เด็กมีความสุขในการอ่านและการเขียน และมี
จานวนเด็กที่อา่ นหนังสือได้ ตามระดับชันของตนหรื
้
อสูงกว่า เพิ่มขึ ้นจากก่อนใช้ โปรแก รมฯ
อังคณา ชัยมณี (2540) ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้ าใจ
โดยใช้ การเรี ยนแบบร่วมมือด้ วยเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุม่ ด้ วยเกม สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ เด็กมีความเข้ าใจสูงขึ ้นกว่าก่อนการเข้ าร่วม
โปรแกรมฯ
กิริยา ปี่ ทอง (2552) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD กับที่
เรี ยนรู้แบบ 4 MAT พบว่า หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยความเข้ าใจในการอ่านและความรั บผิดชอบ
ในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD สูงกว่า
ก่อนการทดลอง นอกจากนี ้ยังพบว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่ วมมือตามวิธี STAD สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบ 4 MAT
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานของการวิจยั ดังนี ้
1. หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ น กั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
2.1 ตัวแปรต้ น คือ รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้ แก่
2.1.1 รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
2.1.2 รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางภาษา ซึง่ ประกอบด้ วย
2.2.1 ด้ านการฟั ง การดูและการพูด ได้ แก่ การฟั งแยกแยะเสียง
การจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดู การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.2.2 ด้ านการอ่าน ได้ แก่ การอ่านคาที่ค้ นุ เคย การอ่านคาใหม่ๆ
การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น
2.2.3 ด้ านการเขียน ได้ แก่ การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3. ระยะเวลาในการวิจยั 16 สัปดาห์ ประกอบด้ วย ระยะก่อนการทดลอง 2 สัปดาห์ ระยะ
ทดลอง 12 สัปดาห์ และระยะหลังการทดลอง 2 สัปดาห์
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง แบบแผนการดาเนินการเรี ยนการสอนที่ได้ รับการจัด
เป็ นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้ องกับทฤษฎี /หลักการเรี ยนรู้หรื อการสอนที่รูปแบบนันยึ
้ ดถือ และได้ รับ
การพิสจู น์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุง่ หมายเฉพาะของ
รูปแบบนันๆ
้ รูปแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้ วยทฤษฎี /หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ ขันตอน
้
การจัดการเรี ยนการสอน แผนการดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน และการประเมินผล
การเรียนการสอนภาษาแนวสมดุลภาษา หมายถึง การจัดประสบการณ์ทางภาษา
ตามหลักการการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษาของ Reif และ Heimburge โดยใช้ หลัก
ความสมดุล 3 ข้ อ คือ การสร้ างความสมดุลระหว่างวรรณกรรมและสื่อการอ่านอื่นๆ การสร้ าง
ความสมดุลของทักษะทางภาษา การสร้ างความสมดุลระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนภาษา
ธรรมชาติร่วมกับการประสมคา
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การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ หมายถึง การได้ รับประสบการณ์ของเด็กซึง่ อาจเป็ นได้ ทงประสบการณ์
ั้
จากครูและจากเพื่อนในการทางานร่วมกัน ตามหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือของJohnson และ Johnson
ซึง่ มีหลักการสาคัญ 5 ข้ อ คือ การพึง่ พากันในทางบวกการเปิ ดโอกาสให้ เด็กช่วยเหลือกันมีการติดต่อ
สัมพันธ์กนั ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล การใช้ ทกั ษะ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการทางานกลุม่ และกระบวนการทางานของกลุม่
รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ หมายถึง แบบแผนของการดาเนินการเรี ยนการสอนภาษาที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นอย่างเป็ นระบบ
ภายใต้ การบูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที1่ ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ นฐาน
้ พ.ศ. 2551
ซึง่ ประกอบด้ วยทฤษฎี /หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอน
แผนการดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินงานและการประเมินผล มี ขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยน
การสอน 4 ขัน้ คือ
ขันการสาธิ
้
ต มุง่ ปูพื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือและนาเสนอสื่อทางภาษา
ที่หลากหลายในบริบทจริง โดยทากิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ การอ่านให้ ฟัง การเขียนให้ ดู การอ่านเขียน
ร่วมกัน และกิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด
ขันการให้
้
ความรู้ มุง่ นาเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่และนาเสนอตัวอย่างหรื อ
ข้ อมูลจากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบ โดยทากิจกรรมกลุม่ ใหญ่ คือ การสอนทักษะทาง
ภาษาโดยตรง และกิจกรรมกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่านและเขียน คือ การสอน
อ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
ขันการน
้
าการฝึ ก มุง่ ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั หิ ลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรม
ตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือกอิสระภายใต้ ขอบเขตที่กาหนด เพื่อทบทวนสิ่งที่เรี ยนรู้
โดยทากิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทางภาษา กิจกรรมรายคู่ ได้ แก่ การจับคูอ่ า่ นเขียน การจับคู่
ตรวจสอบ และกิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะการอ่านเขียนตาม
ที่ได้ รับมอบหมาย การอ่านอิสระ การเขียนอิสระ
ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้ มุง่ ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ที่กาหนด โดยทากิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่ การเขียนหลากหลายลักษณะ การนาเสนอ
ผลงาน และกิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียนหลากหลายลักษณะ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติหมายถึง แบบแผนของการเรี ยนการสอนภาษา
ตามกลุม่ สาระ การเรี ยนรู้ภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที1่ ตามหลักสูตรแกนกลางทาง
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การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้ หนังสือและแบบเรี ยนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนการสอน3 ขัน้ คือ
ขันน
้ า มุง่ ดาเนินการในการจัดเตรี ยมและกระตุ้นนักเรี ยนให้ เกิดความพร้ อมและ
ความสนใจที่จะเรี ยนรู้ด้วยการใช้ กิจกรรมลักษณะต่างๆ ได้ แก่ เกม การสนทนา เพลง บัตรคา หรื อ
ทบทวนเรื่ องที่เรี ยนไปแล้ ว
ขันจั
้ ดกิจกรรม มุง่ จัดประสบการณ์ให้ เด็กได้ รับความรู้โดยใช้ การบรรยายร่วมกับสื่อ
ประกอบจากนันให้
้ นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ขันสรุ
้ ป มุง่ สรุปทบทวนสิ่งที่เรี ยนในแต่ละคาบ โดยครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปจากนัน้
ให้ นกั เรี ยนทบทวนโดยการทาแบบฝึ กหัด
ความสามารถทางภาษาหมายถึง คะแนนที่ได้ จากแบบวัดความสามารถทางภาษาด้ านทกั ษะ
การฟั ง การพูดการอ่าน และการเขียน ที่สอดคล้ องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของกลุม่ สาระวิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขันพ้ ื ้นฐาน พ.ศ. 2551
โดยแบ่งการวัดความสามารถทางภาษาออกเป็ นทักษะ3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการฟั ง การดูและการพูด หมายถึง คะแนนที่ได้ จากแบบวัด ความสามารถทางด้ าน
ทักษะการฟั ง การดูและการพูด ประกอบด้ วยความสามารถในการฟั งแยกแยะเสียง การจับใจความ
สาคัญจากสิ่งที่ได้ ฟังและดู การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และการพูดแสดงความคิดเห็น
จากสิ่งที่ได้ ฟังและดู
ด้ านการอ่าน หมายถึง คะแนนที่ได้ จากแบบวัด ความสามารถทางด้ านทักษะการอ่าน
ประกอบด้ วย การอ่านคาที่ค้ นุ เคย การอ่านคาใหม่ๆ และการจับใจความจากสิ่งที่อา่ น
ด้ านการเขียน หมายถึง คะแนนที่ได้ จากแบบวัด ความสามารถทางด้ านทักษะการเขียน
ประกอบด้ วย การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
นักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 1 หมายถึง เด็กวัย 6 - 7 ปี ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ด้ านวิชาการ
1. เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาให้ กบั นักเรี ย นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 และเผยแพร่แก่ครู ผู้ที่เกี่ยวข้ องและผู้ที่สนใจ
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2. เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ รับจากผลการวิจยั ไปสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
ด้ านการปฏิบตั ิ
1. เพื่อให้ ได้ แนวทางสาหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาให้ กบั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
2. เพื่อให้ ได้ แนวทางสาหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษา
แนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือปไ ใช้ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาตอ่ ไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดเป็ นสาระ
ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา
1.1 ความหมายและความสาคัญของภาษา
1.2 ขันพั
้ ฒนาการทางภาษาและการเรี ยนรู้ภาษา
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ภาษา
1.4 การส่งเสริมภาษาให้ เด็ก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแนวสมดุลภาษา
2.1 ความหมายและความสาคัญการสอนแนวสมดุลภาษา
2.2 ความเป็ นมาของการสอนแนวสมดุลภาษา
2.3 หลักการของการสอนแนวสมดุลภาษา
2.4 องค์ประกอบของการสอนแนวสมดุลภาษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
3.1 ความหมายและความสาคัญของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
3.2 องค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
3.3 ลักษณะและขันตอนของการเรี
้
ยนรู้แบบร่วมมือ
3.4 ประเภทของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
3.5 ประโยชน์ของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
4. กลุม่ สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพึ
้ ้นฐาน
พ.ศ. 2551
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
5.1 ความหมายของรูปแบบ
5.2 องค์ประกอบของรูปแบบ
5.3 ประเภทของรูปแบบ
5.4 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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1. แนวคิดเกี่ยวกับภาษา
ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการสื่อความหมายและมีความสาคัญต่อมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้ได้ มีผ้ ใู ห้
ความหมาย กล่าวถึงความสาคัญ พัฒนาการทางด้ านภาษาและการเรี ยนรู้ภาษา ตลอดจนการส่งเสริม
ภาษาไว้ ดงั นี ้
1.1 ความหมายและความสาคัญของภาษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552) ได้ ให้ ความหมายของภาษาว่าหมายถึง
เสียงหรื อกริยาอาการที่เป็ นสื่อเข้ าใจความหมายรู้กนั ได้ คาพูด ถ้ อยคาที่ใช้ พดู จากัน
ศรี ยา นิยมธรรม (2540) ได้ กล่าวถึงความหมายและความสาคัญของภาษาว่าเป็ น
เครื่ องมือช่วยให้ มนุษย์ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็ นนามธรรมต่อกัน ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อกับ
ผู้อื่นในลักษณะใด ย่อมต้ องอาศัยภาษาเป็ นเครื่ องมือ เช่น การแสดงความคิดเห็น การวางแผน
การทางานร่วมกัน เป็ นต้ น ภาษาเป็ นพฤติกรรมชนิดหนึง่ ซึง่ เป็ นตัวให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางสังคม
ช่วยให้ เด็กเกิดความอบอุน่ มัน่ คง ภาษาช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ ช่วยให้ มีแนวคิด ความรู้สกึ ตลอดจน
เจตคติตา่ งๆ การปรับตัวของเด็กได้ รับอิทธิพลจากภาษาพูด
ศรี เรื อน แก้ วกังวาล (2549) ได้ กล่าวถึงความหมายและความสาคัญของภาษาว่า
เกิดจากความจาเป็ นของมนุษย์ที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กนั ภาษาเป็ นสื่อกลางในการตอบตกลง บอกกล่าว
ทาความเข้ าใจระหว่างบุคคล เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ช่วยให้ คนคิดวินิจฉัย คุณภาพ
ของสติปัญญา
สรุปได้ วา่ ภาษาหมายถึง สิ่งที่สื่อให้ เข้ าใจความหมาย เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ มนุษย์ได้
ติดต่อสัมพันธ์กนั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้ างความเข้ าใจระหว่างบุคคล ช่วยในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
ช่วยในการคิดและคุณภาพของสติปัญญา
1.2 พัฒนาการทางภาษา
พัฒนาการทางภาษาแบ่งออกเป็ นพัฒนาการด้ านฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
โดยพัฒนาการด้ านการฟั งและพูดนันจะเป็
้
นพื ้นฐานสาคัญในการพัฒนาการอ่านและการเขียน
(บุษบง ตันติวงศ์ , 2536; Beals, D. E. และคณะ, 1994) ผู้วิจยั จึงนาเสนอพัฒนาการทางภาษาใน
ลักษณะของภาพรวมซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกันแทนการแยกรายละเอียดในแต่ละด้ าน ดังต่อไปนี ้
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พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2551) ได้ กล่าวถึงขันตอนการพั
้
ฒนาภาษาของเด็กไว้ ดังนี ้
1. การเปล่งเสียงออกมาก่อนการพูดภาษา (Prelinguistic Utterance) ตังแต่
้ แรกเกิด
ถึง 1 ปี ในระยะนี ้เด็กเริ่มส่งเสียงร้ อง เริ่มจาคาง่ายๆ ใกล้ ตวั เช่น พ่อแม่ และบางครัง้ เล่นส่งเสียงเพื่อ
ความเข้ าใจของตนเองเท่านัน้ แต่ไม่มีความหมายสาหรับผู้อื่น
2. พัฒนาการภาษาพูดในระยะเริ่มแรก (Early Linguistic Development) อายุ 1 - 5 ปี
เด็กเริ่มใช้ ภาษาพูดเป็ นประโยคง่ายๆ เช่น แม่มา พ่อไป แต่สว่ นมากจะพูดคาเดียวมากกว่าคายาวๆ
เด็กเริ่มพูดเป็ นคานามก่อน เช่น แมว หมา นม ต่อมาจึงเป็ นคากริยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและ
คาคุณศัพท์ คาวิเศษณ์ สรรพนาม สันธาน บุพบท ตามลาดับ เมื่อเข้ าโรงเรี ยนภาษาก็จะเริ่ มเป็ น
ประโยค เด็กจะฝึ กทักษะในการออกเสียงมากกว่าอย่างอื่น
3. การพัฒนาการพูดในภายหลัง(Later Linguistic Development) อายุ 5 - 11 ปี
เด็กเริ่มเรี ยนคาศัพท์ การอ่านความหมาย เริ่มสนใจไวยากรณ์ เริ่มใช้ ภาษาพูดในลักษณะรูปประโยคที่
สมบูรณ์ เริ่มเข้ าใจคาและความหมายของคามากขึ ้น
4. การพัฒนาการสร้ างประโยค(Development of Syntax) ระยะตังแต่
้ 11 ปี ขึ ้นไป
เด็กเริ่มศึกษาไวยากรณ์อย่างแท้ จริงและสามารถใช้ ภาษาได้ ดียิ่งขึ ้น
Mayglothling (2011) ได้ เสนอพัฒนาการทางการฟั งของเด็กในแต่ละช่วงวัย ไว้ ดงั นี ้
1. แรกเกิดถึง 6 เดือน เด็กฟั งและตอบสนองต่อเสียงที่ค้ นุ เคย สะดุ้งเมื่อได้ ยินเสียงดัง
และกะทันหัน เมื่ออายุใกล้ 6 เดือน เด็กเริ่มตอบสนองต่อชื่อของตนเอง หันหน้ าหรื อมองไปทางเสียงที่
คุ้นเคย ตอบสนองต่อเสียงได้ อย่างเหมาะสม
2. อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เด็กทาเสียงตามสิ่งที่ได้ ยิน เข้ าใจคาสัง่ ง่ายๆ โดยเฉพาะมี
สิ่งชี ้แนะทางสายตา เข้ าใจการสนทนาที่มีการหยุดและโต้ ตอบ
3. อายุ 1 ถึง 3 ปี เด็กเข้ าใจว่าภาษาเป็ นเครื่ องมือ สามารถเข้ าใจกฎและข้ อห้ ามต่างๆ
ได้
4. อายุ 3 ถึง 5 ปี เด็กเข้ าใจคาศัพท์มากขึ ้น เข้ าใจคาสัง่ ซับซ้ อนมากขึ ้น มีชว่ งความสนใจ
ในการฟั งนานขึ ้น รู้วา่ สิ่งที่ฟังหมายถึงอะไร สังเกตการพูดของผู้ใหญ่และเรี ยนรู้ที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
5. อายุ 5 ถึง 8 ปี เด็กสามารถฟั งได้ นานขึ ้น เรี ยนรู้การสนทนาจากการสังเกตผู้ใหญ่
สนใจฟั งเสียงจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
อรชา ตุลานันท์ (2547) ได้ เสนอพัฒนาการทางการพูดของเด็กระดับปฐมวัย ไว้ ดงั นี ้
อายุ 3 – 4 ปี
1. พูดเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และตัวสะกดได้ ชดั ครบทุกเสียง แต่เสียงพยัญชนะ
ม น ห ย ค อ ว บ ก ป ท ต ล จ พ ง ด มีการพูดไม่ชดั เจนบ้ าง และพูดไม่คล่อง
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2. พูดคาศัพท์ได้ ประมาณ 900 – 1,500 คา
3. ใช้ สรรพนามที่เป็ นพหูพจน์ สรรพนามแทนเพศ คานามและคากริยา
4. พูดวลีหรื อประโยคที่มีความยาว 3 คาขึ ้นไป
5. สนทนาได้ ประมาณ 5 นาที
6. มักถาม อะไร ใคร ที่ไหน ทาไม
7. ใช้ คาสันธาน “และ”
อายุ 4 – 5 ปี
1. พูดเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดได้ ชดั ครบทุกเสียง พูดเสียงพยัญชนะ ฟ
และ ช ได้ ชดั เจนขึ ้น พูดไม่คล่องเป็ นบางครัง้
2. พูดคาศัพท์ได้ ประมาณ 1,500 – 2,000 คา
3. ใช้ คากริยา คาวิเศษณ์ คาลงท้ ายและคาอุทานได้
4. พูดประโยคที่มีความยาว4 คาขึ ้นไปและเป็ นประโยคที่เป็ นเหตุเป็ นผล
5. เล่าเรื่ องเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ โดยผู้ใหญ่ต้องพูดแนะเล็กน้ อย
6. ตอบคาถามง่ายๆ ได้ มักถาม เมื่อไร อย่างไร
7. ใช้ คาสันธาน “แต่” “เพราะว่า”
อายุ 5 – 6 ปี
1. พูดเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดได้ ชดั ครบทุกเสียง พูดเสียงพยัญชนะ ส
ได้ ชดั เจนขึ ้น เสียง ร อาจยังไม่ชดั
2. พูดคาศัพท์ได้ ประมาณ 2,500 – 2,800 คา
3. ใช้ คาสรรพนาม คากริยา คาบุพบทได้ ถกู ต้ อง
4. พูดประโยคที่มีความยาว 5 – 6 คาขึ ้นไป เป็ นประโยคที่มีความซับซ้ อนขึ ้นและ
มักใช้ ประโยคคาสัง่
5. พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้ อมูลต่างๆ กับผู้อื่นได้ อย่างสัมพันธ์กบั เรื่ องที่พดู
Clay (2001) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาทางด้ านการอ่านและเขียนซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่
ง่ายไปสูก่ ระบวนการที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น ดังนี ้
1. ระยะ Early Reading and Writing เด็กจะเริ่มสนใจรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์
มีมโนทัศน์บางประการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถบอกเรื่ องราวเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มรู้จกั ตัวอักษร
บางตัว เขียนตัวอักษรได้ บางตัว
2. ระยะ Connecting up some aspects of written language เด็กจะสนใจรูปร่าง
ขนาด ตาแหน่งและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ยังไม่มนั่ ใจเกี่ยวกับทิศทางและลาดับของหน้ ากระดาษ
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มักพยายามอ่านหน้ าทางซ้ ายก่อนทางขวา พูดเพื่อบรรยายภาพ สามารถเขียนตัวอักษรได้ หลายตัว
เขียนคาและสามารถเขียนประโยคสันๆ
้ ได้ 1 - 2 ประโยค ชี ้และจับคูค่ าในขณะที่อา่ นหรื อเขียน
3. ระยะ Proficient beginners negotiating more transitions เด็กจะรู้วา่ จะเริ่มต้ น
อ่านที่ใดและเคลื่อนที่ไปทางใด รู้วา่ สื่อสิ่งพิมพ์จะส่งสารให้ แก่ผ้ อู า่ น สนใจรายละเอียดของสื่อสิ่งพิมพ์
ตระหนักว่าภาษาพูดมีความสัมพันธ์กบั สื่อสิ่งพิมพ์ สามารถควบคุมทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหว
ได้ ดี พยายามอ่านเรื่ องง่ายๆ ให้ ความสนใจกับพยัญชนะตัวแรกหรื อตัวสุดท้ าย
4. ระยะ Proficient readers and writers use subsystems to support each other
เด็กสามารถอ่านงานเขียน วิเคราะห์คา ใช้ ภาษาพูด ใช้ ไวยากรณ์ สามารถใช้ สิ่งกระตุ้นทางสายตา
กวาดสายตาอ่านคร่าวๆ จากซ้ ายไปขวา สามารถตรวจสอบความถูกต้ องและสังเกตเห็นความแตกต่าง
ได้ มากขึ ้น ใช้ หลักการประสมเสียง
5. ระยะ Fast processing with accuracy on more advanced texts เด็กสามารถ
อ่านคาใหม่และคายากได้ สามารถแก้ คาผิดได้ อ่านได้ เร็วและถูกต้ อง สามารถเชื่อมโยงระหว่าง
การมองเห็นกับการฟั ง ซ้ ายกับขวา หน้ าสุดกับท้ ายสุด ความหมายกับโครงสร้ างของประโยค
ภาพกับเรื่ องราว สามารถรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้ าด้ วยกันได้ เช่น การมอง การรู้จกั เสียง
การเข้ าใจความหมายและโครงสร้ างของประโยค
6. ระยะ Successful readers อายุประมาณ 8 ขวบ เด็กสามารถอ่านในใจ อ่านคา
ยากได้ ถกู ต้ อง รู้วา่ จะเติมคาศัพท์ลงในบทเพลงได้ อย่างไร เรี ยนรู้คาใหม่จากการอ่านและการเขียน
สามารถแก้ ปัญหาเมื่อเจอคาใหม่ที่ไม่ค้ นุ เคย สามารถตรวจคาตอบได้ ด้วยตนเอง มีทกั ษะ
การประมวลผลที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น สามารถอ่านและเขียนได้ เร็วขึ ้น
Wood (1981) ได้ กล่าวถึงขันพั
้ ฒนาการในการใช้ ประโยคไว้ 6 ขัน้ ดังนี ้
1. The sentencelike word อายุ 18 เดือน - 2 ปี เด็กสื่อสารโดยใช้ คาเดียวแทน
ประโยค การใช้ คาเดียวแทนประโยคทาให้ เกิดความกากวม เช่น นัง่ อาจแปลความหมายได้ วา่ เด็กบอก
ให้ นงั่ เด็กขออนุญาตนัง่ หรื อ บรรยายว่ามีคนนัง่ ก็ได้ การสื่อสารแบบนี ้ต้ องสังเกตร่วมกับการใช้ เสียง
ภาษาท่าทางและบริบท
2. Modification อายุ 18 เดือน - 2 ปี เด็กสื่อสารโดยใช้ คามาขยายคา โดยมีคาหนึง่
เป็ นคาหลักแล้ วนาอีกคามาขยาย เช่น กินนม ดูหมา
3. Structure อายุ 2 - 3 ปี เด็กสื่อสารเป็ นประโยคซึง่ จะมีภาคประธานและภาคแสดง
เช่น หนูไม่กิน หนูไม่เล่น พ่อไปไหน
4. Operational change อายุ 2 ½ - 4 ปี เด็กสื่อสารโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ คา เช่น
ใช้ คาเชื่อม ปฏิเสธ และมีการเรี ยงลาดับคาในประโยคได้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น
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5. Categorization อายุ 3 ½ - 7 ปี เด็กจะเข้ าใจชนิดของคาต่างๆ เช่น คานาม
คาสรรพนาม คาวิเศษณ์และสามารถใช้ คาได้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
6. Complex structure อายุ 5 - 10 ปี เด็กสื่อสารเข้ าใจและสามารถใช้ ประโยคที่
ซับซ้ อนได้
Seefeldt และ Barbour (1994) อธิบายการเรี ยนภาษาระดับพื ้นฐานของเด็กไว้ 5 ระดับดังนี ้
1. ระบบเสียง เด็กทารกพยายามเรี ยนรู้ระบบเสียงในภาษา โดยการออกเสียงหลายๆ
ลักษณะและเริ่มนาเสียงมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ มีความหมาย
2. ลักษณะคาพูด เด็กเริ่มเรี ยนรู้วา่ การผสมกันของเสียงทาให้ เกิดความหมายขึ ้น
เริ่มเรี ยนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ เข้ าใจกฎของคาเมื่อถึงวัยก่อนประถมศึกษา
3. การสร้ างประโยค เด็กเรี ยนรู้การสร้ างประโยคโดยนาคามาสร้ างเป็ นประโยค
เมื่ออายุ 2 - 3 ปี เด็กจะพูดประโยคความเดียวชนิดต่างๆ ได้ เช่น ประโยคคาสัง่ ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคาถาม เด็กจะใช้ ประโยคที่มีคาเชื่อม เมื่ออายุ 5 - 7 ปี เด็กจะใช้ คานาม คาสรรพนามได้
เมื่ออายุประมาณ 7 ปี เด็กจะใช้ ประโยคหลายความได้
4. ความหมาย เด็กจะเรี ยนรู้วา่ คาจะมีความหมายขึ ้นอยูก่ บั บริบทของการใช้ คานัน้
กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ความหมายเป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้ อนและสัมพันธ์ กับขันตอน
้
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ที่จะพัฒนาการเรี ยนรู้ความหมายจากสัมผัสแล้ วขยาย
ความหมายตามลาดับอายุของเด็กไปสูค่ วามหมายที่เป็ นมโนทัศน์มากขึ ้น
5. การใช้ ภาษา เด็กจะเรี ยนรู้การใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม
ทางสังคมที่เด็กอยู่
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ พัฒนาการทางภาษาและการเรี ยนรู้ภาษาของเด็กทังทางด้
้
าน
การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนนันเป็
้ นพัฒนาการที่ มีความสัมพันธ์กนั โดยเพิ่มระดับ
ความซับซ้ อนมากขึ ้นจากการเปล่งเสียงไปสู่ระดับคา ประโยค การเข้ าใจความหมายและการใช้ ภาษา
ให้ เหมาะสมกับบริบท การพัฒนาทางภาษานันจะเป็
้
นไปตามวัย ประสบการณ์และการฝึ กฝนของ
แต่ละบุคคลด้ วยเนื่องจากพัฒนาการทางภาษามีความสัมพัน ธ์กนั ต่อกัน ผู้วิจยั จึงศึกษาตัวแปรซึง่ เป็ น
ความสามารถทางภาษาทังทางด้
้
านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อให้ เห็นภาพรวมของ
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
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1.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ภาษา
นักจิตวิทยาได้ พยายามศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ภาษาไว้ ดงั นี ้
1. ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
Skinner (1957) กล่าวถึงทฤษฏีนี ้ว่า การเรี ยนรู้ภาษาเป็ นรูปแบบหนึง่ ของ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาที่เน้ นถึงความสัมพันธ์ของการเสริมแรง
เมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ า การตอบสนองและการเสริมแรง จะทาให้ พฤติกรรมทางภาษาของเด็ก
มีแนวโน้ มสูงขึ ้น เช่น ถ้ าเด็กแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อคาพูดของแม่แล้ ว แม่กอดหรื อยิ ้มเพื่อ
เสริมแรง เด็กก็จะมีแนวโน้ มว่าเด็กจะแสดงพฤติกรรมนันอี
้ กในครัง้ ต่อไป ในทางตรงกันข้ ามถ้ าเด็ก
แสดงพฤติกรรมแล้ วไม่ได้ รับการเสริมแรง เด็กก็จะค่อ ยๆ ลดการแสดงพฤติกรรมลงและอาจหายไปใน
ที่สดุ
2. ทฤษฏีสญ
ั ชาตญาณ
Chomsky (1968) กล่าวถึงทฤษฏีนี ้ว่า มนุษย์เรามีสิ่งที่ตดิ ตัวมาแต่กาเนิดใน
ทางการเรี ยนรู้ภาษาและเมื่อถึงวุฒิภาวะมนุษย์ทกุ คนจะมีความสามารถในการเรี ยนรู้ภาษาได้
เท่าเทียมกันเพราะภายในสมองของมนุษย์จะมีเครื่ องมือการเรี ยนรู้ภาษา (Language Acquisition
Devices หรื อ LAD) เป็ นระบบอวัยวะที่ใช้ ในการเปล่งเสียงและการได้ ยินเสียง เมื่อเด็กรับประโยค
หรื อกลุม่ คาต่างๆ เข้ ามา เด็กจะสร้ างระบบไวยากรณ์ขึ ้นโดยใช้ เครื่ องมือนี ้ เด็กจะเรี ยนรู้ภา ษาโดยใช้
ความสามารถของตนเองมาเปลี่ยนแปลงประโยคที่จะได้ ยินและใช้ ความสามารถของตนสร้ างหลัก
ไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ
3. ทฤษฏีการเรี ยนรู้ทางสังคม
Bandura (1963) กล่าวถึงทฤษฏีนี ้ว่า เด็กเรี ยนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้ วย
การสังเกตบุคคลและสิ่งแวดล้ อมรอบตัว แล้ วเลียนแบบโดยอาจได้ รับหรื อไม่ได้ รับการเสริม แรงก็ได้
เด็กเล็กจะเรี ยนรู้การพูดจากคาที่ได้ ยิน แล้ วเมื่อเด็กเกิดความพึงพอใจก็จะเลียนเสียงพูดคาเหล่านัน้
ดังนันผู
้ ้ ใหญ่จงึ ควรเป็ นตัวแบบที่ดีเพื่อให้ เด็กสามารถเลียนแบบได้ ถกู ต้ อง
4. ทฤษฎีสงั คมวัฒนธรรม
Vygotsky (1975) กล่าวถึงทฤษฏีนี ้ว่า สังคมและวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึง่ ที่จะ
ส่งเสริมความฉลาดและกระบวนการเรี ยนรู้ในพัฒนาการของเด็ก โดยเชื่อว่า การเรี ยนรู้เกิดจาก
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ ครูหรื อเพื่อนในขณะที่เด็กอยูใ่ นบริบทสังคม
วัฒนธรรมในกระบวนการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ Vygotsky ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ พื ้นที่รอยต่อพัฒนาการ
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(Zone of Proximal Development หรื อ ZPD) ซึง่ จะเป็ นส่วนที่เด็กสามารถทางานได้ เองตามลาพัง กับ
ส่วนที่เด็กจะทาได้ ถ้าได้ รับการช่วยเหลือ ส่วนนี ้สาคัญมากเพราะเป็ นระยะที่ต้องการกา รชี ้แนะเพียง
เล็กน้ อยเท่านันก็
้ จะสามารถเรี ยนรู้ได้ แต่หากเด็กไม่ได้ รับการช่วยเหลือเลย เด็กจะไม่สามารถทาเอง
ได้ บทบาทสาคัญของครูคือ การช่วยเด็กเพื่อให้ เด็กสามารถทาได้ มากกว่าการทาด้ วยตนเองเพียง
ลาพัง
5. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญา
Piaget (1970) กล่าวถึงทฤษฏีนี ้ว่า ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้โดยการลงมือกระทา
เขาเชื่อว่าถ้ าเด็กถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางปั ญญาหรื อเสียสมดุลทางปั ญญา
(Disequilibrium) เขาจะพยายามปรับโครงสร้ างทางปั ญญานันให้
้ เข้ าสูภ่ าวะสมดุล (Equilibrium) โดย
วิธีการดูดซึม (Assimilation) โดยรับข้ อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้ อมเข้ าไปไว้ ในโครงสร้ างทางปั ญญาและ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางปั ญญา (Accommodation) โดยเชื่อมโยงโครงสร้ างทางปั ญญาเดิมหรื อ
ความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้ อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ ผู้เรี ยนสามารถปรับโครงสร้ า งทางปั ญญาเข้ าสู่
สภาพสมดุลหรื อสามารถที่จะสร้ างความรู้ใหม่ขึ ้นมาได้ หรื อเกิดการเรี ยนรู้นนั่ เอง
1.4 การส่ งเสริมภาษาสาหรับเด็ก
ภาษามีความสาคัญกับคนทุกคน ในเด็กภาษาทาให้ เด็กสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
สร้ างความสัมพันธ์ทางสังคม แสดงความคิดและจินตนาการ ดังนันการส่
้
งเสริมภาษาให้ กบั เด็กจึงเป็ น
สิ่งสาคัญมาก
เด็กปฐมวัยเป็ นระยะที่มีการพัฒนาการทางภาษาเร็วมาก สามารถพูดเป็ นประโยคที่ชดั เจน
รู้จกั คามากขึ ้น สามารถเลือกคาได้ เหมาะสม รู้จกั ฟั ง เข้ าใจความหมายและทาตามคาสัง่ ได้ สนใจ
การฝึ กอ่าน ชอบเล่าเรื่ อง สนใจคาใหม่ๆ ศัพท์ตา่ งๆ ซักถามความหมายของคาอยูเ่ สมอแนวทาง
ส่งเสริมภาษาสาหรับเด็ก คือ เปิ ดโอกาสให้ เด็กทุกคนในการพูด สนทนา โต้ ตอบ ฝึ กการฟั ง ฝึ กการอ่าน
ฝึ กกล้ ามเนื ้อมือให้ สมั พันธ์กบั ตา ตลอดจนให้ เด็กช่วยกันลาดับเรื่ องราวหลังจากที่เล่าให้ ฟังเป็ นการฝึ ก
ความจา ความเข้ าใจคาศัพท์ ความหมายของคาและเรื่ องราวได้ (สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ , 2545) ซึง่ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2536) กล่าวว่า พัฒนาการทางภาษา
ของมนุษย์เริ่มจากภาษาพูดไปสูภ่ าษาเขียน ดังนันการเรี
้
ยนรู้ภาษาในเด็กปฐมวัยจึงเน้ นภาษาพูด และ
การใช้ ภาษาได้ เหมาะสมกับกาลเทศะ ซึง่ มีสว่ นสาคัญยิ่งต่อการเรี ยนรู้ของเด็กต่อไป ทังนี
้ ้พัฒนาการ
ทางภาษาประกอบด้ วยการเรี ยนรู้ความหมายของคาใหม่ๆ ความเข้ าใจประโยคต่างๆที่ซบั ซ้ อน
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ความสามารถในการสร้ างประโยคที่ซบั ซ้ อน การขยายความสิ่งที่พดู เพื่อสื่อสารให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความเข้ าใจ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กาลังพูดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ฉันทนา ภาคบงกช (2538) ได้ กล่าวถึงหลักการส่งเสริมให้ เด็กมีความก้ าวหน้ าทางภาษาอย่าง
รวดเร็ว ดังนี ้
1. การจัดสภาพแวดล้ อมทางภาษา ชันเรี
้ ยนและโรงเรี ยนควรตกแต่งด้ วยคาหรื อ
ข้ อความซึง่ เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
2. การเล่นของเด็กเปรี ยบได้ กบั การทางานในโลกของผู้ใ หญ่ การพัฒนาภาษา
ส่วนมากเกิดจากประสบการณ์จริงจึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ เด็กได้ เล่น
3. การอ่านเป็ นสื่อของการเรี ยนรู้ ควรจูงความสนใจให้ เด็กรักการอ่าน เช่น อ่าน
นิทานให้ ฟัง
4. การเขียนมีความสัมพันธ์กบั การอ่าน ควรจัดกิจกรรมการเขียนให้ สมั พันธ์กบั สิ่งที่
เด็กอ่าน
5. การใช้ สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน เช่น การสื่อข้ อความถึงกัน ข้ อความถึงเด็ก
และข้ อความถึงผู้ปกครอง
Goodman (1986) กล่าวถึงหลักในการสอนภาษาไว้ ดงั นี ้
1. ภาษาที่ใช้ สอนต้ องมีความหมายที่สมบูรณ์ มีใจความครบถ้ วน และเน้ น
ความสัมพันธ์ของการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
2. เนื ้อหาในการเรี ยนภาษาสาหรับเด็กคือ ประสบการณ์จริงที่เด็กได้ ฝึกกระบวนการคิด
ในการใช้ ภาษาอย่างมีจดุ มุง่ หมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3. การเรี ยนภาษาสามารถเรี ยนได้ จากการใช้ ภาษาในการเรี ยนทุกวิชา
4. การสอนภาษาควรให้ ความสาคัญกับกิจกรรมภาษาที่เด็กริเริ่มขึ ้นเอง
5. การสอนภาษา ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของการทากิจกรรมภาษาร่วมกันระหว่าง
ครูกบั เด็ก โดยครูมองข้ อผิดพลาดของเด็กว่า เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ และสนับสนุนให้ เด็ก
กล้ าพูด กล้ าทา เพื่อให้ เรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น
Allen และ Piersma (1995) ได้ ให้ หลักในการจัดการเรี ยนการสอนภาษา ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้ภาษาเป็ นกระบวนการเรี ยนลักษณะองค์รวม การเรี ยนการสอนควรเน้ น
ความหมายและการสื่อสาร เด็กจึงควรได้ ฝึกและได้ ขยายความรู้ในสถานการณ์ที่รวมทักษะทังการฟั
้
ง
พูด อ่าน และเขียน
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2. เด็กเป็ นผู้สร้ างความรู้เกี่ยวกับภาษาและหนังสือด้ วยตนเองซึง่ เริ่มจากการพัฒนา
การเรี ยนรู้ภาษาพูดจากการทดลองใช้ ในสถานการณ์ที่แตกต่ างกัน จากนันเด็
้ กจะสร้ างความรู้
หลักเกณฑ์ทางภาษาในขณะที่มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ าง
3. เด็กพัฒนาการรู้หนังสือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงเรี ยนควรจัด
สถานการณ์ทางสังคมให้ เด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นในบริบทที่เป็ นจริง
4. การพัฒนาการรู้หนังสือเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล ครูควรตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีประสบการณ์เดิม ความสนใจ และพัฒนาการที่แตกต่างกันซึง่
สะท้ อนให้ เห็นได้ จากการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจของเด็กแต่ละคนในการเรี ยนรู้เรื่ องต่างๆ
5. การเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ รวมทังการเรี
้
ยนรู้ภาษา เกิดขึ ้นเมื่อเด็กได้ รับประสบการณ์และ
กิจกรรมที่เป็ นจริง เด็กจะเรี ยนรู้จากกิจกรรมที่ตนเองมีสว่ นร่วมในการคิดเพราะเด็กจะรู้สกึ สนุกและ
เป็ นสิ่งที่เด็กสนใจ การเรี ยนรู้ภาษาลักษณะนี ้ช่วยให้ เด็กได้ นาประสบการณ์เดิมที่ตนมีมาใช้ โดยนามา
ช่วยในการทาความเข้ าใจกับประสบการณ์ ใหม่ที่ตนได้ รับ
6. การมีจดุ เน้ นที่ชดั เจนจะช่วยให้ มีกรอบให้ เด็กสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ การที่
ครูมีจดุ เน้ นที่ชดั เจนจะช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ข้อสงสัยต่างๆ ได้ พฒ
ั นาการใช้ ภาษาและพัฒนาสติปัญญา
อีกด้ วย
7. แรงจูงใจเป็ นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรู้ หนังสือ เด็กจะเรี ยนรู้
ได้ ดีเมื่อเด็กเกิดความสนใจ มีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ มีแรงจูงใจ และสิ่งที่เรี ยนมีความหมายต่อตัวเด็ก
บางครัง้ แรงจูงใจมาจากภายในตัวเด็กเอง แต่บางครัง้ สามารถกระตุ้นได้ โดยครู เพื่อน หรื อกิจกรรม
ต่างๆ ครูสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดขึ ้นกับตัวเด็กได้ โดยการสร้ างทางเลือกที่หลากหลาย การที่เด็ก
ประสบความสาเร็จทาให้ เด็กพร้ อมที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2546) ได้ กล่าวถึงการส่งเสริมพัฒนาการด้ าน
สติปัญญาผ่านการใช้ ภาษา โดยมีลกั ษณะกิจกรรม ดังนี ้
1. การแสดงความรู้สกึ ด้ วยคาพูด
2. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรื อเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง
3. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
4. การฟั งเรื่ องราวนิทาน คาคล้ องจอง คากลอน
5. การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ
เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์และเขียนชื่อตนเอง
6. การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรื อ
สัญลักษณ์จากหนังสือนิทานหรื อเรื่ องราวที่สนใจ
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จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการเรี ยนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย
ทาให้ ทราบว่าภาษามีความสาคัญต่อเด็กวัยนี ้มาก เด็กสามารถเรี ยนรู้ภาษาได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ มีผล
ต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่น สร้ างความสัมพันธ์ทางสังคม แสดงความคิด จินตนาการ และการเรี ยนรู้
วิชาการได้ เป็ นอย่างดี ผู้วิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาภาษาให้ แก่เด็ก โดยให้ ความสาคัญกับทุกๆ
ทักษะทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน และการเขียน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแนวสมดุลภาษา
การสอนแนวสมดุลภาษา (Balanced Literacy) เป็ นแนวการสอนภาษาที่นาข้ อดีของการสอน
แบบประสมคา (Phonics) มาผสมผสานเข้ ากับการสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language)
จาก การเคลื่อนไหวของกลุม่ ต่างๆ ได้ แก่ ครู ผู้บริหาร นักการศึกษา และนักวิจยั เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ความหมายของการสอนแนวสมดุลภาษา
Rigby (1989) ได้ ให้ ความหมายของการสอนแนวสมดุลภาษาว่า เป็ นการสอนที่รวบรวม
ประสบการณ์อา่ นและเขียนในขอบเขตกว้ าง ซึง่ รวมการอ่านให้ เด็กทังการอ่
้
านกับเด็กและการอ่านโดย
เด็ก ทักษะทางภาษาได้ รับการพัฒนา ฝึ กฝนและให้ การเสริมแรงในบริบทจริง
Rasinski และ Padek (2001) ได้ ให้ ความหมายของการสอนแนวสมดุลภาษาว่า เป็ น
กิจกรรมที่รวมข้ อดีของการสอนภาษาธรรมชาติและการสอนสะกดคา
Pressley (2005) ได้ ให้ ความหมายของการสอนแนวสมดุลภาษาว่า เป็ นการสอนทักษะที่
เป็ นระบบ สมบูรณ์ โดยสอนอ่านและเขียนในสภาพจริง
สรุปได้ วา่ การสอนแนวสมดุลภาษาหมายถึงการรวมของทักษะการสอนสะกดคาเข้ ากับ
การสอนภาษาธรรมชาติ โดยสอนทักษะอ่านและเขียนในบริบทจริง
2.2 ความเป็ นมาของการสอนแนวสมดุลภาษา
การสอนภาษาแต่ดงเดิ
ั ้ มนันเป็
้ น การสอนอ่านแบบสะกดตัวประสมคา เป็ นการอาศัย
หลักการคิดตัวอักษรที่กาหนดให้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ ทาหน้ าที่แทนเสียงให้ เกิดการผสมผสานเป็ นคาพูด
มักจะเริ่มออกเสียงพยัญชนะ สระและตัวสะกด ออกเสียงเป็ นคาพูด ทีละคาไปโดยลาดับ การสอน
แบบนี ้ผู้เรี ยนจะต้ องจาพยัญชนะทังหมดให้
้
ได้ เสียก่อน แล้ วจึงนาสระมาผสมให้ อา่ น เมื่ออ่านแบบ
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สะกดตัวผสมคาได้ แล้ วจึงอ่านเป็ นคาเป็ นประโยคซ ้าอีกครัง้ การสอนด้ วยวิธีดงั กล่าวนิยมนามาสอน
กันตังแต่
้ สมัยโบราณ หลายแห่งเลิกไปเพราะไม่ทนั สมัยเพราะไม่สอดคล้ องกับพัฒนาการในการเรี ยนรู้
เช่น คาที่นามาใช้ ในการอ่านมักไม่มีความหมายไม่ชวนให้ เด็กสนใจที่จะอ่าน ไม่ตรงจุดประสงค์
ในการอ่านที่วา่ มุง่ ให้ ใช้ สื่อความหมายให้ เกิดความเข้ าใจในการอ่าน ขัดต่อการพัฒนากลไกการอ่านที่
มุง่ ให้ กวาดสายตาในการอ่านให้ ได้ ก่อนซึง่ เด็กควรเรี ยนจากส่วนรวมไปสูส่ ว่ นย่อย อีกทังไม่
้ เสริม
กาลังใจและชวนให้ เด็กอยากเรี ยน (บันลือ พฤกษะวัน, 2538)
ในปี 1970 นักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์ ที่ได้ รับอิทธิพลจาก Dewey Piaget
Vygotsky ได้ เสนอแนวคิดในการสอนภาษาขึ ้นใหม่ โดยมีกลุม่ ทฤษฎีหลัก 3 กลุม่ คือ ทฤษฎีที่วา่ ด้ วย
ระบบของภาษา ทฤษฎีวา่ ด้ วยภาษา ความคิดและสัญลักษณ์สื่อสาร และทฤษฎีวา่ ด้ วยการอ่านเขียน
ในระบบภาษาทาให้ เกิดหลักการการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติดงั นี ้
(บุษบง ตันติวงศ์, 2536)
1. เด็กเรี ยนรู้การอ่านได้ ดีที่สดุ เมื่อพบว่าการอ่านมีประโยชน์และมีความหมายต่อ
ตัวเด็ก
2. การสอนภาษาในเด็กปฐมวัยจะต้ องสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ เด็กคุ้ยเคยกับตัวหนังสือ
ซึมซับเรื่ องราวในหนังสือโดยครูอา่ นหนังสือให้ ฟังทุกวันและสนทนาพูดคุยกับเด็ กให้ เด็กเล่าเรื่ องจาก
การพูด การเขียน หรื อการวาด
3. การสอนภาษาจะต้ องยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง ครูจะต้ องศึกษาเด็กเป็ นรายบุคคล
สอนตามระดับความสามารถที่ตา่ งกัน เด็กเป็นผู้ให้ ข้อมูลแก่ครูในการเตรี ยมและวางแผนในการสอน
4. การสอนภาษาส่งเสริมให้ เด็กสนใจและรักที่จะเรี ยนรู้ภาษาด้ วยตนเอง ให้ เด็กได้ มี
โอกาสเลือกเรื่ องหรื อหนังสือที่สนใจ ควรให้ ความสาคัญกับกิจกรรมภาษาที่เด็กริเริ่มขึ ้นเอง
5. เด็กสามารถอ่านและเขียนอย่างมีความหมายโดยการใช้ ประสบการณ์เดิมที่
เกี่ยวข้ องก่อนที่จะแนะนาแนวคิดใหม่ๆ
6. การสอนภาษาจะต้ องให้ เด็กเห็นประโยชน์ของการใช้ ภาษาในความมุง่ หมายที่
ต่างๆ กัน เช่น จดหมาย หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฉลากยา ฯลฯ และเห็นแบบอย่างการอ่านเขียนของ
ผู้ใหญ่
7. การสอนภาษาจะต้ องเป็ นประสบการณ์ที่ทาให้ เด็กได้ มีป ฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและครู
การปฏิสมั พันธ์นี ้จะเป็ นไปในทางสนับสนุนให้ กาลังใจและช่วยเหลือส่งเสริมซึง่ กันและกัน
8. การสอนภาษาควรให้ เด็กมีความมัน่ ใจกล้ าเสี่ยงที่จะพูด อ่าน และเขียนโดยที่ไม่
กลัวผิด ครูควรมองข้ อผิดของเด็กว่าคื อส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ และสนับสนุนให้ เด็ก กล้ าพูด
กล้ าทาเพื่อจะได้ เรี ยนรู้เพิ่มขึ ้น
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9. ภาษาที่ใช้ สอนต้ องมีความหมายที่สมบูรณ์ มีใจความครบถ้ วนและเน้ น
ความสัมพันธ์ของการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน
10. เนื ้อหาในการเรี ยนภาษาสาหรับเด็ก คือ ประสบการณ์จริงที่เด็กได้ ฝึก
กระบวนการคิดในการใช้ ภาษาอย่างมีจดุ มุง่ หมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย เด็กสามารถใช้ รูปแบบ
ภาษาเขียนที่สมบูรณ์ เมื่อเด็กได้ โอกาสใช้ ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลายและต้ องได้ ฟังการอ่าน
โคลงกลอน คาคล้ องจอง นิทาน ฯลฯ
11. กิจกรรมภาษาควรเริ่มจากภาษาพูดเพื่อให้ เด็กเข้ าใจความหมายก่อนที่จะใช้
ภาษาเขียน
12. การเรี ยนภาษาสามารถเรี ยนได้ จากการใช้ ภาษาในการเรี ยนทุกวิช า
การสอนภาษาแบบธรรมชาติสอดคล้ องกับความต้ องการในการเรี ยนรู้ จึงช่วยให้ เด็กสนุกและมี
เจตคติที่ดีกบั การเรี ยนรู้ภาษา ช่วยให้ เด็กได้ รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างครอบคลุมและเป็ นไป
ตามศักยภาพ ช่วยให้ ครูและผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาทางภาษาด้ านการอ่าน
เขียนของเด็กเพิ่มขึ ้นและยังช่วยสนองต่อความต้ องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้ เด็กได้ รับการพัฒนา
ทางภาษาในช่วงปฐมวัย (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2552)
อย่างไรก็ตามการสอนภาษาแนวธรรมชาตินนประสบปั
ั้
ญหาเนื่องจากพบว่าเด็กมีวงคาศัพท์
ที่จากัดกว่าการสอนแบบสะกดคาเพราะใช้ วิธีการจาทังค
้ าจึงประสบปั ญหาเมื่อเจอคาใหม่หรื อคาที่ไม่
คุ้นเคยจากการสารวจของ IEA International Reading Survey ในปี 1990 พบว่าเด็กเกรด 4 (อายุ
9 ปี ) ที่ได้ รับการสอนภาษาแบบธรรมชาตินนมี
ั ้ สมั ฤทธิผลในการอ่านเขียนต่ากว่า มาตรฐานของ
ระดับชันเป็
้ นจานวนมากโดยสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามีจานวนถึงร้ อยละ40 ออสเตรเลียมี
จานวนร้ อยละ 30 และนิวซีแลนด์มีจานวนร้ อยละ20 (Adams และ Ryan, 2002) จากผลดังกล่าวทาให้
สถานศึกษาบางแห่งที่ประสบปั ญหาได้ กลับไปใช้ วิธีสอนแบบเดิมนักการศึกษาในประเทศต่างๆ รวมทัง้
นิวซีแลนด์ได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงนาการสอนประสมคาซึง่ เป็ นการสอนทักษะกลวิธีใน
การอ่านให้ กบั เด็กมาสอนในช่วงการสอนอ่านร่วมกัน และในปี 1996 เริ่มมีการใช้ คาว่าสมดุลภาษา
แทนการสอนภาษาแบบธรรมชาติเพราะการสอนภาษาควรจะได้ ฝึกทักษะทางภาษาทุกด้ าน คือ
พูด ฟั ง อ่าน เขียน นอกจากนี ้ยังจะต้ องมีความสมดุลระหว่างการสอนภาษาแบบธรรมชาติกบั การสอน
ประสมคา และความสมดุลของบทบาทความรับผิดชอบของครูกบั บทบาทความรับผิดชอบของเด็ก
(Pressley, 1994; Stein, 2002; อารี สัณหฉวี, 2550) ทังนี
้ ้ความหมายของสมดุลภาษานันมิ
้ ได้
หมายความว่าสอนการใช้ ภาษาแต่ละด้ านเท่าๆ กัน หากแต่หมายถึงจะต้ องมีหลายด้ านให้ ครบถ้ วน
และเหมาะสม (อารี สัณหฉวี, 2550)
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นักการศึกษาและหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการสอนแนวสมดุลภาษามีดงั นี ้
Holdaway (1979) นักการศึกษาชาวนิวซีแลนด์ได้ แต่งหนังสือเล่มเล็ก ใช้ หนังสือเล่มใหญ่ใน
การอ่านร่วมกันและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา เช่น การอ่านโดยชี ้แนะ ซึง่ ถือเป็ นหัวใจ
สาคัญของการสอนแบบสมดุลภาษา
Clay (1979) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวนิวซีแลนด์ผ้ พู ฒ
ั นาการสอน Reading
Recovery ซึง่ เป็ นโปรแกรมให้ ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน โดยให้ เด็กที่มีปัญหาออกจาก
ห้ องเรี ยนวันละ 30 นาทีมาอ่านหนังสือเล่มเล็กกับครู หนังสือดังกล่าวมีการแบ่งระดับความยากง่าย
เป็ น 3 ระดับ หลังจากอ่านจบครูจะให้ เด็กเขียนเล็กน้ อย การสอนดังกล่าวได้ รับความนิ ยมทังใน
้
นิวซีแลนด์ และได้ ขยายไปยังออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ไอร์ แลนด์ เดนมาร์ ก แคนาดา นอกจากนี ้
ยังได้ รับความนิยมและแพร่หลายไปทัว่ สหรัฐอเมริกา
Mooney (1996) นักการศึกษาชาวนิวซีแลนด์ได้ เขียนหนังสือ Reading to, with, by Children
ซึง่ รวบรวมลักษณะการสอนภาษาให้ แก่เด็ก รวมถึงเหตุผลและระบุรายละเอียดของการสอนอ่านโดย
ชี ้แนะ
Pinnell อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Ohio (เป็ น 1 ใน 3 คนแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ รับ
การอบรมการสอน Reading Recovery จาก Clay) และ Fountas อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Lesley
ได้ ร่วมกันแต่งหนังสือเด็กที่มีคณ
ุ ภาพและเขียนหนังสือเกี่ยวกับการอ่านโดยชี ้แนะซึง่ ถือเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการสอนแบบสมดุลภาษา
Rigby และ Wright Group เป็ นสานักพิมพ์ที่ผลิตชุดวรรณกรรมซึง่ ประกอบด้ วยหนังสือเล่ม
ใหญ่ ชุดหนังสือเล่มเล็ก หนังสือที่แบ่งระดับตามพัฒนาการทางการอ่าน และสัมพันธ์กบั วิชาเรี ยน
เทปเพื่อใช้ ในมุมการฟั ง และคูม่ ือครู
นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ ยังได้ ให้ การสนับสนุนและให้ โอกาสใน
การศึกษาวิจยั สนับสนุนให้ ครูใช้ ชดุ หนังสือเริ่มเรี ยน Ready to read และสนับสนุนให้ ครูสอน
องค์ประกอบของการสอนแนวสมดุลภาษา ตลอดจนจัดหาสื่อสาหรับการพัฒนาครู
แม้ วา่ การสอนแนวการสอนสมดุลภาษาจะมีรากมาจากการสอนภาษาธรรมชาติ แต่ก็ได้
ผสมผสานการสอนสะกดคาเข้ าร่วมด้ วย ผู้วิจยั จึงได้ ทาตารางเปรี ยบเทียบแนวการสอนประสมคา
แนวการสอนภาษาธรรมชาติ และแนวการสอนสมดุลภาษาเพื่อให้ เห็นภาพความแตกต่างที่ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปแนวการสอนประสมคาแนวการสอนภาษาธรรมชาติ และแนวการสอนสมดุลภาษา
แนวการสอนประสมคา
ที่มา
เป็ นวิธีสอนที่มีมานาน

แนวการสอนภาษาธรรมชาติ

เริ่มใช้ ในปี 1970 โดยพัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีของ เริ่มใช้ ในปี 1996 โดยพัฒนาจากการแนวการสอน
นักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์ เช่น Dewey
ภาษาธรรมชาติ
Piaget Vygotsky โดยมีกลุม่ ทฤษฎีหลัก 3 กลุม่ คือ
ทฤษฎีที่วา่ ด้ วยระบบของภาษา ทฤษฎีวา่ ด้ วย
ภาษา ความคิดและสัญลักษณ์สื่อสารและทฤษฎีวา่
ด้ วยการอ่านเขียนในระบบภาษา

วัตถุประสงค์
1. มุง่ เน้ นผลผลิตของการรู้หนังสือ คือ การอ่านออก 1. มุง่ เน้ นเจตคติ คือ มีประสบการณ์ที่ดีและคุ้นเคย
เขียนได้ ถกู ต้ อง
กับหนังสือ
2. เพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้ทกั ษะตามการจาแนกทักษะ
และเน้ นความถูกต้ องในการอ่านเขียน

แนวการสอนสมดุลภาษา

2. เพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้ภาษาแบบองค์รวม เน้ นการใช้
ภาษาอย่างมีความหมายและมีจดุ มุง่ หมาย

1. มุง่ เน้ นทังผลผลิ
้
ตของการรู้หนังสือ คือ การอ่าน
และมุง่ เน้ นเจตคติ คือ มีประสบการณ์ที่ดีและคุ้นเคย
กับหนังสือ
2. เพื่อให้ เด็กอ่านออกเขียนได้ ร่วมกับการมี
ประสบการณ์ที่ดีและคุ้นเคยกับหนังสือ
3. เพื่อให้ เด็กใช้ ภาษาอย่างมีความหมาย เรี ยนรู้
อย่างมีจดุ มุง่ หมาย
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ตารางที่ 1 (ต่ อ) สรุปแนวการสอนประสมคา แนวการสอนภาษาธรรมชาติ และแนวการสอนสมดุลภาษา
แนวการสอนประสมคา
มิตกิ ารสอน
สอนโดยการจาแนกส่วนย่อยโครงสร้ างทางภาษา
(part) ไปสูส่ ว่ นที่ซบั ซ้ อนมากยิ่งขึ ้น

แนวทางในการสอน
1. วิธีสอน
1.1 สอนโดยเน้ นการท่องจาตามหลักไวยากรณ์
โดยเริ่มจากเสียงไปสูค่ า ประโยค และเรื่ องราว

แนวการสอนสมดุลภาษา

สอนโดยจัดประสบการณ์ให้ เรี ยนรู้ภาษาจาก
ภาพรวม (whole) ก่อนลงรายละเอียดสูส่ ว่ นย่อย
(part)

สอนโดยจัดประสบการณ์ให้ เรี ยนรู้ภาษาจาก
ภาพรวม (whole) แล้ วฝึ กฝนส่วนย่อย (part)
เพื่อให้ เด็กสามารถนาความรู้ใหม่ไปใช้ ในการอ่าน
เรื่ องและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ (whole)

1.1 สอนโดยเน้ นประสบการณ์ทางภาษาจาก
หนังสือ สื่อทางภาษาจากบริบทรอบตัว เน้ นการใช้
ภาษาอย่างมีความหมายในชีวิตจริง

1.1 สอนโดยเน้ นประสบการณ์ทางภาษาจาก
หนังสือ สื่อทางภาษาจากบริบทรอบตัว เน้ นการใช้
ภาษาอย่างมีความหมายในชีวิตจริง และสอนทักษะ
ทางภาษา
1.2 สอนโดยพัฒนาทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียน
1.2 สอนโดยพัฒนาทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียน
ร่วมกัน
ร่วมกัน
1.3 สอนโดยเน้ นระบบสัญลักษณ์
1.3 สอนโดยการผสมผสานทักษะทางภาษาและ
1.3.1 จัดประสบการณ์เรี ยนรู้เป็ นภาพ (sight ระบบสัญลักษณ์
word)
1.3.1 สอนทักษะการอ่านโดยท่องจาสิ่งที่มี
1.3.2 เรี ยนรู้สิ่งที่มีความหมายในชีวิตประจาวัน ความหมายในชีวิตประจาวัน
1.3.2 สอนทักษะการเขียนโดยการคัดลอกสิ่งที่
มีความหมายในชีวิตประจาวัน
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1.2 สอนโดยพัฒนาทักษะแต่ละทักษะแยกออก
จากกัน
1.3. สอนโดยพัฒนาทักษะทางภาษา
1.3.1 ทักษะการเขียน เช่น การคัดลอกตัวเลข
ตัวอักษร (ไม่เน้ นความหมายในชีวิตประจาวัน)
1.3.2 ทักษะการอ่าน เช่น การท่องจาตัวเลข
ตัวอักษร การแจกลูก ประสมคา (ไม่เน้ น
ความหมายในชีวิตประจาวัน )

แนวการสอนภาษาธรรมชาติ

ตารางที่ 1 (ต่ อ) สรุปแนวการสอนประสมคา แนวการสอนภาษาธรรมชาติ และแนวการสอนสมดุลภาษา
แนวการสอนประสมคา
1.4 สอนทักษะเบื ้องต้ นจนชานาญแล้ วจึงพัฒนา
ทักษะอื่นต่อไป
1.5 สอนเนื ้อหาเหมือนกันทังชั
้ น้

แนวการสอนภาษาธรรมชาติ
1.4 สอนโดยจัดประสบการณ์ให้ เรี ยนรู้ระบบใหญ่
ก่อนแล้ วพัฒนาสูร่ ะบบย่อย
1.5 สอนเนื ้อหาเด็กต่างกันตามระดับความสามารถ
ของเด็ก
1.6 สอนโดยเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เลือกและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหนังสือตามความสนใจของตน

2.1 ครูใช้ วิธีสอนที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมทัง้
ชัน้ กลุม่ ย่อย และรายบุคคล เช่นเดียวกับการสอน
ภาษาธรรมชาติแต่สอนฝึ กสะกดคาด้ วย
2.2 ครูเชื่อมโยงเนื ้อหากับประสบการณ์ เด็กได้
ลงมือกระทาและมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อทางภาษา
2.3 ครูให้ เด็กฝึ กฝนโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์
ในชีวิต ประจาวัน โดยใช้ วสั ดุที่หลากหลาย
2.4 ครูให้ เด็กทาการบ้ านตามความสามารถของแต่
ละบุคคล
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1.6 สอนโดยใช้ แบบเรี ยนหรื อหนังสือตามหลัก
ไวยากรณ์
2. กระบวนการสอน
2.1 ครูใช้ วิธีสอนโดยบอกให้ เด็กปฏิบตั ติ าม ครูจดั
2.1 ครูใช้ วิธีสอนที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมทัง้
กิจกรรมทังชั
้ น้
ชัน้ กลุม่ ย่อย และรายบุคคล เช่น การอ่านร่วมกัน
อ่านแบบชี ้แนะ อ่านเองตามลาพัง ฯลฯ
2.2 ครูให้ เด็กทากิจกรรมโดยการท่องจา ทา
2.2 ครูเชื่อมโยงเนื ้อหากับประสบการณ์ เด็กได้ ลง
แบบฝึ กหัด การคัดลายมือ แจกลูกสะกดคา ซึง่ ใช้ มือกระทาและมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อทางภาษา
กระดาษและดินสอเป็ นส่วนใหญ่
2.3 ครูให้ เด็กฝึ กฝนทักษะโดยการทาการบ้ านจาก 2.3 ครูให้ เด็กฝึ กฝนโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์
หนังสือแบบฝึ กหัด
ในชีวิต ประจาวัน โดยใช้ วสั ดุที่หลากหลาย
2.4 ครูให้ เด็กทาการบ้ านตามความสามารถของแต่
ละบุคคล

แนวการสอนสมดุลภาษา
1.4 สอนโดยให้ เรี ยนรู้ทงระบบพร้
ั้
อมกับพัฒนา
ทักษะทางภาษา
1.5 สอนเนื ้อหาเด็กต่างกันตามระดับความสามารถ
ของเด็ก
1.6 สอนโดยเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เลือกและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหนังสือตามความสนใจของตน

ตารางที่ 1 (ต่ อ) สรุปแนวการสอนประสมคา แนวการสอนภาษาธรรมชาติ และแนวการสอนสมดุลภาษา
แนวการสอนประสมคา
แนวการสอนภาษาธรรมชาติ
3. สื่อวัสดุอปุ กรณ์
3.1 สื่อตามท้ องตลาด เช่น แบบเรี ยน แบบฝึ กหัด
3.1 สื่อมีความหลากหลายและยืดหยุน่
แบบฝึ กอ่าน สมุดที่สอดคล้ องกับหลักไวยากรณ์
3.2 สื่อทางภาษาในชีวิตประจาวัน เช่น นิตยสาร
3.2 วัสดุอปุ กรณ์ ส่วนใหญ่เป็ นภาพ โปสเตอร์
แผ่นโฆษณากล่องขนม ฉลากยา ฯลฯ
4. การประเมินผล
4.1 ประเมินผลโดยจัดประเมินผลตอนปลายภาค 4.1 ประเมินผลในสภาพจริง
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบทางภาษา
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสังเกต แบบบันทึก
แฟ้มเก็บผลงาน
บทบาทของครู
1. ครูเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ ชี ้นา
1. ครูเป็ นแบบอย่างทางภาษา
2. ครูเป็ นผู้ตดั สิน
2. ครูและเด็กมีบทบาทร่วมกันในการเรี ยนรู้
3. ครูมีบทบาทในการจัดการเรี ยนรู้
3. ครูให้ เด็กกระทาด้ วยตนเองอย่างอิสระตาม
ความสนใจ
บทบาทของเด็ก
1. เด็กเป็ นผู้รับความรู้
1. เด็กเป็ นผู้สงั เกตพฤติกรรมทางภาษาจากครู
2. เด็กกระทาตามคาสัง่ /การมอบหมาย
2. เด็กร่วมเรี ยนรู้กบั ครูและเพื่อน
3. เด็กลงมือกระทาด้ วยตนเองตามความสนใจ

แนวการสอนสมดุลภาษา
3.1 สื่อมีความหลากหลายและยืดหยุน่
3.2 สื่อทางภาษาในชีวิตประจาวัน เช่น นิตยสาร
แผ่นโฆษณากล่องขนม ฉลากยา ฯลฯ
4.1 ประเมินผลในสภาพจริง
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสังเกต แบบบันทึก
แฟ้มเก็บผลงาน
1. ครูเป็ นแบบอย่างทางภาษา
2. ครูและเด็กมีบทบาทร่วมกันในการเรี ยนรู้
3. ครูให้ เด็กกระทาด้ วยตนเองอย่างอิสระตาม
ความสนใจ
1. เด็กเป็ นผู้สงั เกตพฤติกรรมทางภาษาจากครู
2. เด็กร่วมเรี ยนรู้กบั ครูและเพื่อน
3. เด็กลงมือกระทาด้ วยตนเองอย่างอิสระตาม
ความสนใจ
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ตารางที่ 1 (ต่ อ) สรุปแนวการสอนประสมคา แนวการสอนภาษาธรรมชาติ และแนวการสอนสมดุลภาษา
แนวการสอนประสมคา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
1. เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ ทังค
้ าศัพท์ที่
คุ้นเคยและไม่ค้ นุ เคย
2. เด็กเขียนหนังสือสวยงาม เป็ นระเบียบ

ข้ อจากัด
1. เด็กเป็ นฝ่ ายรับข้ อมูล รอคาสัง่
2. เด็กกังวล กลัวผิดพลาด
ข้ อสังเกต
1. การสอนเหมาะสาหรับภาษาที่ออกเสียง
พยัญชนะและสระที่คงที่แน่นอน
2. การจัดเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับวัย ความสนใจ
ธรรมชาติการใช้ ภาษาและความสามารถของเด็ก
เด็กขาดโอกาสในการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารอย่างมี
ความหมาย

แนวการสอนภาษาธรรมชาติ

แนวการสอนสมดุลภาษา

1. เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ ทังนี
้ ้โดยเฉพาะ
คาศัพท์ที่ค้ นุ เคย
2. เด็กชอบอ่านหนังสือในเวลาว่าง
3. เด็กชอบขีดเขียนและสื่อสารผ่านการเขียน
4. เด็กทากิจกรรมด้ วยความเชื่อมัน่

1. เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ ทังค
้ าศัพท์ที่
คุ้นเคยและไม่ค้ นุ เคย
2. เด็กชอบอ่านหนังสือในเวลาว่าง
3. เด็กชอบขีดเขียนและสื่อสารผ่านการเขียน
4. เด็กทากิจกรรมด้ วยความเชื่อมัน่

เด็กสามารถอ่านและเขียนได้ จากัด ทาให้ เป็ นปั ญหา มีผ้ โู จมตีวา่ เป็ นการสอนภาษาแบบสมดุลภาษาเป็ น
เมื่อเข้ าเรี ยนต่อชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โดยเฉพาะใน เพียงชื่อใหม่ของการสอนภาษาธรรมชาติ เด็กยังคง
โรงเรี ยนที่สอนแบบเร่งวิชาการ
สามารถอ่านและเขียนได้ จากัด
1. การสอนภาษาธรรมชาติมีลกั ษณะกว้ าง มี
ขอบข่ายรูปแบบการสอนที่หลากหลายและเป็ น
นามธรรมสูง ไม่มีรูปแบบกิจกรรมที่ชดั เจน ไม่มี
วิธีการใช้ เป็ นลาดับ ไม่มีวิธีตายตัว ทาให้ ครูไม่เข้ าใจ
และไม่มนั่ ใจในการนาไปใช้ งาน
2. ครูเคยชินกับวิธีการเดิม ทาให้ ไม่มนั่ ใจกับ
การเปลี่ยนแปลงการสอน

1. การสอนภาษาแบบสมดุลภาษา แนวทางที่
ผสมผสาน แต่ไม่มีสดั ส่วนที่ชดั เจน ไม่มีวิธีการใช้
เป็ นลาดับ ไม่มีวิธีตายตัว ทาให้ ครูไม่เข้ าใจและยาก
ต่อการนาไปใช้ งาน
2. ครูเคยชินกับวิธีการเดิม ทาให้ ไม่มนั่ ใจกับ
การเปลี่ยนแปลงการสอน
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2.3 หลักการของการสอนแนวสมดุลภาษา
นักการศึกษาได้ กล่าวถึงหลักการของการสอนแนวสมดุลภาษาไว้ ดงั นี ้
Fitzgerald (1999) ได้ ให้ หลักการการสอนแนวสมดุลภาษาไว้ 3 ข้ อดังนี ้
1. ครูจดั การเรี ยนการสอนและโอกาสในการอ่านเพื่อให้ เด็กสามารถเรี ยนรู้ได้ หรื อ
สร้ างความรู้เกี่ยวกับการอ่านด้ านต่างๆ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
2. การใช้ วิธีการสอนซึง่ ตรงกันข้ ามกันเพื่อให้ ลกั ษณะด้ านบวกของแต่ละวิโดยเฉพาะ
ธี
อย่างยิ่งองค์ประกอบที่ไม่ได้ ปรากฏในวิธีการสอนอีกวิธีหนึง่ จะสามารถช่วยให้ เกิดช่องทางการเรี ยนรู้
มากที่สดุ
3. มีการใช้ สิ่งพิมพ์และสื่อการอ่านอย่างกว้ างขวางในชันเรี
้ ยนเพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมาย
เกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ หลายด้ าน ซึง่ รวมถึงหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกเพื่ อส่งเสริมความรัก
การอ่านและพัฒนาความเข้ าใจให้ สงู ขึ ้น ไปจนกระทัง่ หนังสือที่พิมพ์จาหน่ายและวางขายทัว่ ไป (trade
book) หนังสือที่เขียนให้ อา่ นได้ ง่ายสาหรับผู้เรี ยนที่เริ่มหัดอ่าน (easy reader) และหนังสือที่มีแบบแผน
ที่คาดเดาได้ ลว่ งหน้ าสาหรับผู้เรี ยนที่เริ่ม หัดอ่าน (predictable book) เพื่อจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการระบุคา (word identification) และความคิดรวบยอดต่างๆ เกี่ยวกับสื่อ การอ่าน (print)
Reif และ Heimburge (2007) ได้ กล่าวหลักการสร้ างความสมดุลในการจัดการเรี ยน
การสอนแบบสมดุลภาษาไว้ ดงั นี ้
1. การสร้ างความสมดุลระหว่างวรรณกรรมและสื่อการอ่านอื่นๆ โดยมีการจัดสื่อ
การอ่านอื่นนอกเหนือจากหนังสือเพื่อให้ มีทกั ษะการอ่านเพื่อการอยูร่ อดซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน โดยจัดเตรี ยมหนังสือเรี ยน หนังสือที่พิมพ์จาหน่ายและวางขายทัว่ ไป (trade book)
นิตยสาร บทกวี หนังสือพิมพ์ บทละครและสื่อดิจิตอลที่สอดคล้ องกับมาตรฐานของระดับชันทั
้ งบั
้ นเทิง
คดีและสารคดี ต้ องจัดให้ มีประสบการณ์ทงการอ่
ั้
านเนื ้อหาและการเลือกอ่านตามความชอบ
2. การสร้ างความสมดุลของทักษะทางภาษา โดยสอนการฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียนร่วมกัน
3. การสร้ างความสมดุลของระยะเวลาที่ใช้ ในการสอน โดยบูรณาการเนื ้อหาวิชาลง
ในมุมภาษา
4. การสร้ างความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 การสร้ างความสมดุลในด้ านช่องทางการเรี ยนรู้ เด็กแต่ละคนมีรูปแบบ
การเรี ยนรู้และความต้ องการที่แตกต่างกัน ครูต้องใช้ กลยุทธ์ที่ตรงกับจุดแข็งในการเรี ยนรู้และ
พหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก เด็กแต่ละคนมีประสาทสัมผัสในการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนัน้
จึงต้ องจัดโครงสร้ างของชัว่ โมงเรี ยนให้ ผสมผสานกัน
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4.2 ความสมดุลของการจัดกลุม่ ในห้ องเรี ยน ทังห้
้ อง กลุม่ ย่อย เดี่ยว
4.3 ความสมดุลระหว่างครูพดู กับเด็กพูด เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ พดู และให้
เพื่อนฟั ง ความสมดุลระหว่างการพูดของครูและเด็ก และการมีสว่ นร่วมแบบลงมือกระทาจะสร้ างชุมชน
ทางการรู้หนังสือที่ปลอดภัยและสะดวกใจ
4.4 ความสมดุลระหว่างกิจกรรมที่ครูเป็ นศูนย์กลางและเด็กเป็ นศูนย์กลาง
กิจกรรมบางส่วนครูเป็ นคนเลือกและควบคุม แต่ในส่วนที่เหลือเด็กจะมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจ
มากขึ ้น
4.5 ความสมดุลระหว่างการประเมินที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น
ครูประเมิน เพื่อนประเมิน ประเมินตัวเอง ตัวอย่างการอ่านและเขียน การสนทนาตัวต่อตัว การประชุม
กับเพื่อน การสรุปย่อ การสารวจความสนใจและทัศนคติ แฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบการสะกดและ
รายการสะกดคา การนาเสนอปากเปล่า การประเมินการพูดและแบบประเมินรายการ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนภาษาแนวสมดุลภาษา ผู้วิจยั ได้ เลือกหลักการสร้ าง
ความสมดุลในการจัดการเรี ยนการสอนของ Reif และ Heimburge (2007) ซึง่ มีองค์ประกอบ 4 ข้ อ
แต่ผ้ วู ิจยั ได้ ตดั ข้ อการสร้ างความสมดุลของระยะเวลาที่ใช้ ในการสอนออก เนื่องจากผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นา
รูปแบบสาหรับการสอนวิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียว ทาให้ มีองค์ประกอบ 3 ข้ อ คือ การสร้ าง
ความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอนภาษาธรรมชาติร่วมกับการประสมคา การสร้ างความสมดุล
ระหว่างวรรณกรรมและสื่อการอ่านอื่นๆและการสร้ างความสมดุลของทักษะทางภาษา โดยสอนการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียนร่วมกัน
2.4 องค์ ประกอบของการสอนแนวสมดุลภาษา
องค์ประกอบของการสอนแนวสมดุลภาษาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องพบว่า
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ เป็ นลักษณะของแนวคิดและเป็ นกิจกรรม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบที่เป็ นแนวคิด
Reif และ Heimburge (2007) ได้ ให้ องค์ประกอบของสมดุลภาษาในเชิงแนวคิดไว้ ดงั นี ้
1. การเป็ นแบบอย่างที่ชดั เจนของครูในการสอนกลวิธี ทักษะและกระบวนการ
เมตาคอคนิชนั่ ที่ผ้ อู า่ นและผู้เรี ยนที่เก่งใช้ ในการอ่านและเขียน
2. การให้ โอกาสในการเป็ นแบบอย่างของนักเรี ยนและแบ่งปั นการอ่านและการเขียนที่
มีคณ
ุ ภาพ
3. การใช้ ทงบั
ั ้ นเทิงคดีและสารคดีที่มีคณ
ุ ภาพมาอ่านให้ นกั เรี ยนฟั ง อ่านด้ วยกันกับ
นักเรี ยนและให้ นกั เรี ยนอ่านอย่างอิสระ
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4. การพัฒนาภาษาพูดและประสบการณ์ในการฟั ง
5. การสอนคาศัพท์ การเรี ยนรู้เกี่ ยวกับคาและฝึ กฝนเพื่อพัฒนาคาศัพท์ การจดจา
คาศัพท์ การสะกดคาและความคล่องแคล่วในการใช้ ทกั ษะ
6. การอ่านและเขียนอย่างอิสระจะช่วยสร้ างความเข้ มแข็งและความคล่องแคล่ว และ
ช่วยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และทางเลือก
7. การจัดประสบการณ์ทางการอ่านและการเขียน ตลอดทังวั
้ นและสลับสับเปลี่ยนไป
ตามเนื ้อหาวิชา
8. การจัดโอกาสที่หลากหลายในการผูกใจ การสืบสอบและการแสดงออกผ่านการจัด
กลุม่ การอ่านและการเขียน แบบแผน สื่อวัสดุและโครงการต่างๆ
9. การประเมินที่หลากหลายในการขับเคลื่อนการสอน
องค์ประกอบที่เป็ นกิจกรรม
องค์ประกอบของการสอนแนวสมดุลภาษาส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรม ได้ มีผ้ กู ล่าวไว้ มากมาย
ดังนี ้
อารี สัณหฉวี (2550) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการสอนแนวสมดุลภาษาของประเทศ
นิวซีแลนด์ ไว้ ดงั นัน้
1. อ่านหนังสือให้ ฟัง (read aloud) และเล่านิทานให้ ฟัง (storytelling)
ครูอา่ นหนังสือและเล่านิทานให้ นกั เรี ยนฟั งที่โรงเรี ยนโดยนาวิธีการอ่านก่อนนอนที่
บ้ านมาใช้
2. อ่านในใจให้ เป็ นนิสยั (sustained silent reading)
ครูให้ เด็กเลือกหนังสือที่มีอยูใ่ นห้ องเรี ยนหรื อที่ขอยืมจากห้ องสมุดมานัง่ อ่านเงียบๆ
ในห้ องเรี ยนทุกวันวันละ 5 - 10 นาที
3. อ่านร่วมกันทังชั
้ น้ (shared reading)
ครูทากิจกรรมร่วมกับเด็กโดยใช้ หนังสือที่สามารถอ่านจบเรื่ องภายใน 5 -10นาที
หรื อในการสอนแต่ละครัง้ เมื่ออ่านจบจะทากิจกรรมเพื่อทบทวนและทากิจกรรมภาษาต่อ ในวันสุดท้ าย
จะเป็ นการเสนอผลงานของเด็ก
4. ฝึ กอ่านกลุม่ ย่อย (guided reading)
ครูจดั แบ่งเด็กเป็ นกลุม่ ย่อยซึง่ มีระดับความสามารถในการอ่านที่ใกล้ เคียงกัน
กลุม่ ละประมาณ 4 - 6 คน เด็กกลุม่ ย่อยจะต้ องอ่านหนังสือเงียบๆ เมื่อจบแล้ วครูจงึ อธิบายเรื่ องและคา
จากนันเด็
้ กจะมาอ่านให้ ครูฟังทีละคน
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5. อ่านเองตามลาพัง (independent reading)
ครูให้ เด็กเลือกหนังสืออ่านอย่างอิสระ
6. อ่านหนังสือที่บ้าน (home reading)
ครูจะมอบหมายให้ เด็กทาการบ้ าน อ่านหนังสือที่บ้านทุกวัน อย่างน้ อยวันละ 30
นาที สาหรับเด็กเล็กจะให้ ผ้ ปู กครองอ่านให้ ฟัง
7. สอนเขียนร่วมกัน (shared writing)
ครูให้ เด็กช่วยกันออกมาเขียนคาและวาดภาพทุกวันวันละ 10 - 15 นาที
8. สอนฝึ กเขียนกลุม่ ย่อย (guided writing) และเขียนตามลาพัง (independent
writing)
ครูจดั กลุม่ เด็กกลุม่ ละ 4 - 6 คนแล้ วให้ เขียนเรื่ องที่ใช้ อา่ นร่วมกัน โดยที่ครูพยายามหา
หนังสือแบบต่างๆ มาอ่านกับเด็กและเมื่อถึงช่วงเวลาเขียนก็เขียนเรื่ องนัน้ ในเด็กเล็กจะไม่เน้ นการเขียน
เด็กอาจจะเล่าเรื่ องโดยวาดภาพ หรื อทาผังมโนทัศน์ ส่วนเด็กที่โตขึ ้นมาก็ใช้ คาในหนังสือโดยใช้ สานวน
ภาษาของเด็ก เด็กอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื ้อเรื่ องแต่ใช้ โครงร่างจากเรื่ องที่อา่ น
9. การสอนคาศัพท์และสะกดคา
ครูอาจทาคาศัพท์ข้างฝา (word wall) โดยนาคาศัพท์ที่เด็กเรี ยนในหนึง่ สัปดาห์มา
ติดข้ างฝาแล้ วทบทวนร่วมกับเด็กทุกวัน ในเด็กโตให้ เขียนลงในสมุดคาศัพท์ของตน และจัดมุมสะกดคา
และทาบัตรสะกดคาไว้ เมื่อเวลาที่ครูสอนอ่านกลุม่ ย่อยก็ให้ เด็กที่เหลือให้ ทางานตามมุม เพื่อฝึ ก
สะกดคา หรื อฝึ กคัดลายมือ
หลักสูตรของ Tuscon Unified School District (TUSD) ในสหรัฐอเมริกานันได้
้ นา
การปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมกับพัฒนาการ (Developmentally Appropriate Practices) เข้ ามาผสมผสาน
ด้ วย องค์ประกอบการสอนภาษาแนวสมดุลภาษามี 9 กิจกรรม (Tuscon Unified School District,
ม.ป.ป.) ดังนี ้
1. อ่านให้ ฟัง (read aloud)
ครูอา่ นออกเสียงเพื่อเป็ นต้ นแบบในการอ่านให้ เด็กฟั ง โดยมุง่ ให้ เด็กเห็นวัตถุประสงค์
ของการอ่านที่หลากหลายทังเพื
้ ่อความบันเทิงและการแสวงหาความรู้ แนะนาให้ เด็กรู้จกั การใช้ หนังสือ
แนะนาให้ เด็กรู้จกั ชื่อเรื่ อง ผู้แต่ง ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ ฝึ กให้ เด็กคาดเดาเกี่ยวกับหนังสือ
สอน ความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื ้อเรื่ องและเพิ่มวงคาศัพท์
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2. อ่านร่วมกัน (shared reading)
ครูและเด็กอ่านหนังสือเล่มใหญ่ร่วมกัน โดยมุง่ สอนทักษะและกลวิธีการอ่านให้ กบั
เด็กและให้เด็กทากิจกรรม เช่น เล่าเรื่ องย้ อนกลับ ตังค
้ าถามเพื่อฝึ กคิดวิเคราะห์คิดแก้ ปัญหา เรี ยงลาดับ
เรื่ อง เชื่อมโยงประสบการณ์ของตนกับเรื่ องราวที่อา่ น
3. สอนอ่านร่วมกันเป็ นกลุม่ ย่อย (mini-shared reading)
ครูเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมและมีทกั ษะพื ้นฐานในการอ่านก่อนที่จะสอนอ่าน
ร่วมกันทังชั
้ น้ (shared reading) โดยมุง่ ให้ เด็กเข้ าใจทิศทางการอ่าน มีความมัน่ ใจในการพูดและ
แสดงความคิดเห็น พัฒนาการจาคาศัพท์ พัฒนากลยุทธการอ่านในเบื ้องต้ น
4. สอนอ่านแบบชี ้แนะ (guided reading)
ครูจดั แบ่งเด็กเป็ นกลุม่ ย่อยตามระดับความสามารถในการอ่านแล้ วให้ เด็กฝึ กอ่าน
เป็ นกลุม่ ย่อย โดยมุง่ ให้ เด็กเข้ าใจความหมาย การใช้ ระบบการชี ้แนะ พัฒนาการจาคาศัพท์ และฝึ กฝน
กลวิธีในการอ่าน
5. อ่านอิสระ (independent reading)
ครูให้ เด็กเลือกหนังสือมาอ่านเองอย่างอิสระ โดยมุง่ ให้เด็กได้ ฝึกฝนกลวิธกี ารอ่านด้ วย
ตนเอง ฝึ กความคล่องในการอ่าน สร้ างความมัน่ ใจในการอ่าน และช่วยฝึ กนิสยั รักการอ่าน
6. เขียนให้ ดู (modeled writing)
ครูเขียนหนังสือพร้ อมกับพูดถึงวิธีการเขียนเพื่อเป็ นแบบอย่างในการเขียน โดยมุง่
ให้ เด็กได้ เห็นการบันทึกคาพูด ได้ เห็นการเชื่อมโยงจากคาพูดลงสูต่ วั หนั งสือ เห็นการจัดวางตาแหน่ง
ในการเขียนจากจุดเริ่มต้ น การเว้ นวรรคและเว้ นบรรทัด
7. เขียนร่วมกัน (shared writing)
ครูและเด็กเขียนคาและวาดภาพร่วมกันจากนันอ่
้ านทบทวนร่วมกัน กิจกรรม
การเขียนนี ้ถือเป็ นกิจกรรมในการอ่านร่วมกันด้ วย
8. สอนเขียนแบบชี ้แนะ (guided writing)
ครูจดั แบ่งเด็กเป็ นกลุม่ ย่อยตามระดับความสามารถ ครูหาหนังสือแบบต่างๆ
มาอ่านกับเด็กและเขียนเรื่ องนัน้ เด็กอาจจะเล่าเรื่ องโดยวาดภาพหรื อ ผังมโนทัศน์
9. เขียนอิสระ (independent writing)
ครูให้ เด็กได้ ขีดเขียนเองอย่างอิสระ โดยมุง่ ให้ เด็กฝึ กฝนทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
จากการศึกษาเอกสารข้ อมูลทาให้ การออกแบบงานวิจยั นี ้คานึงถึงองค์ประกอบที่เป็ นแนวคิด
และองค์ประกอบที่เป็ นกิจกรรมดังนี ้
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1. องค์ประกอบที่เป็ นแนวคิด ผู้วิจยั ได้ ใช้ องค์ประกอบ 8 ข้ อของ Reif และ Heimburge
(2007) โดยปรับข้ อที่ 7 คือ การจัดประสบการณ์ทางการอ่านและการเขียน ตลอดทังวั
้ นและสลับ
สับเปลี่ยนไปตามเนื ้อหาวิชาออก เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนที่อยูใ่ นวิชาภาษาไทย
เพียงอย่างเดียว
2. องค์ประกอบที่เป็ นกิจกรรม ผู้วิจยั ใช้ องค์ประกอบ Tuscon Unified School District
(ม.ป.ป.) มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยปรับการสอนอ่านร่วมกันเป็ นกลุม่ ย่อยออก เนื่องจาก
เป็ นทักษะพื ้นฐานที่ได้ รับการฝึ กฝนมาแล้ ว
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
3.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือมีนกั การศึกษาได้ ให้ ความหมายไว้ หลากหลาย ดังนี ้
Johnson และ Johnson (1994) ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือว่า เป็ น
การเรี ยนที่จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนเป็ นกลุม่ เล็ก กลุม่ ละประมาณ 3 - 5 คน โดยที่
สมาชิกในกลุม่ มีความแตกต่างกันทังในด้
้ านเพศ เชื ้อชาติ ความสามารถในการเรี ยน ฯลฯ ผู้เรี ยนมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน รับผิดชอบการทางานของสมาชิกแต่ละคน
ในการทางานกลุม่ ร่วมกัน
Office of Educational Research and Improvement (1992, อ้ างถึงใน Wilson-Jones
และ Caston, 2004) ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือว่า เป็ นกลยุทธ์ทางการสอนที่ประสบ
ผลสาเร็จในทีมขนาดเล็กซึง่ นักเรี ยนมีระดับความสามารถแตกต่างกัน ใช้ ความหลากหลายของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อการปรับปรุงความเข้ าใจต่อเนื ้อหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทีมมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงแต่เฉพาะการเรี ยนรู้แต่ยงั รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในการเรี ยนรู้ด้วย นอกจากนี ้ยังมี
การสร้ างบรรยากาศเพื่อให้ บงั เกิดการบรรลุผลสาเร็จที่ตงไว้
ั ้ ด้วย
Woolfolk (1994) ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือว่า เป็ นการจัดให้ นกั เรี ยนที่
มีความสามารถต่างกัน ทางานร่วมกันและได้ รับรางวัลเมื่อกลุม่ ทางานบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย
สรุปได้ วา่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนลงมือ
ปฏิบตั งิ านเป็ นกลุม่ ย่อย โดยมีสมาชิกกลุม่ ที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนทางาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพึง่ พาซึง่ กันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ทังในส่
้ วนตนและส่วนรวมเพื่อให้ ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม่ บรรลุผลสาเร็จที่ตงไว้
ั้

38
3.2 หลักการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
Slavin (1989) ได้ กล่าวถึงหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือไว้ 3 ประการ ดังนี ้
1. การได้ รับรางวัลเป็ นกลุม่ (team reward) กลุม่ อาจได้ รับรางวัลหรื อประกาศนียบัตร
ถ้ านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ความสาเร็จของกลุม่ ขึ ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู้ของแต่ละคน (individual accountability)
เน้ นให้ สมาชิกในกลุม่ ต้ องรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของเพื่อนซึง่ จะทาให้ เกิดการช่วยเหลือกันและอธิบาย
ให้ แก่คนอื่นในกลุม่
3. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการประสบผลสาเร็จ (equal opportunities for
success) นักเรี ยนสามารถช่วยเหลือกลุม่ ได้ โดยพัฒนาการเรี ยนของตนเองให้ ดีขึ ้น เน้ นให้ เห็นว่าไม่วา่
ผู้เรี ยนจะเก่ง ปานกลางหรื ออ่อน ทุกคนก็มีโอกาสเท่าเทียมกันในการทาให้ ดีที่สดุ
Johnson และ Johnson (1994) ได้ กล่าวถึงหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ5 ประการ ดังนี ้
1. ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ในทางบวก (positive interdependence) หมายถึง
การพึง่ พากันในทางบวก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การพึง่ พากันเชิงผลลัพธ์ คือการพึง่ พากันในด้ าน
การได้ รับผลประโยชน์จากความสาเร็จของกลุม่ ร่วมกัน ซึง่ ความสาเร็จของกลุม่ อาจจะเป็ นผลงานหรื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ในการสร้ างการพึง่ พากันในเชิงผลลัพธ์ได้ ดีนนต้
ั ้ องจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนทางาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนมีการพึง่ พา
ซึง่ กันและกัน สามารถร่วมมือกันทางานให้ บรรลุผลสาเร็จได้ และการพึง่ พาในเชิงวิธีการ คือการพึง่ พากัน
ในด้ านกระบวนการทางานเพื่อให้ งานกลุม่ สามารถบรรลุได้ ตามเป้าหมาย ซึง่ ต้ องสร้ างสภาพการณ์ให้
ผู้เรี ยนแต่ละคนในกลุม่ ได้ รับรู้วา่ ตนเองมีความสาคัญต่อความสาเร็จของกลุม่ ในการสร้ างสภาพ
การพึง่ พากันในเชิงวิธีการ มีองค์ประกอบ ดังนี ้
1.1 การทาให้ เกิดการพึง่ พาทรัพยากรหรื อข้ อมูล (resource
interdependence) คือ แต่ละบุคคลจะมีข้อมูลความรู้เพียงบางส่วนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งานของกลุม่
ทุกคนต้ องนาข้ อมูลมารวมกันจึงจะทาให้ งานสาเร็จได้ ในลักษณะที่เป็ นการให้ งานหรื ออุปกรณ์ที่ทกุ คน
ต้ องทาหรื อใช้ ร่วมกัน
1.2 ทาให้ เกิดการพึง่ พาเชิงบทบาทของสมาชิก(role interdependence) คือ
การกาหนด บทบาทของการทางานให้ แต่ละบุคคลในกลุม่ และการทาให้ เกิดการพึง่ พาเชิงภาระงาน
(task interdependence) คือ แบ่งงานให้ แต่ละบุคคลในกลุม่ มีทกั ษะที่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้ าสมาชิกคนใด
คนหนึง่ ทางานของตนไม่เสร็จ จะทาให้ สมาชิกคนอื่นไม่สามารถทางานในส่วนที่ตอ่ เนื่องได้
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2. การมีปฏิสมั พันธ์ที่สง่ เสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ (face to face
promotive interdependence) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสัมพันธ์
กันการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การอธิบายให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เกิดการเรี ยนรู้ การรับฟั ง
เหตุผลของสมาชิกในกลุม่ การมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างสมาชิกในกลุม่ ได้ เกิดการเรี ยนรู้ การรับฟั ง
เหตุผลของสมาชิกภายในกลุม่ จะก่อให้ เกิดการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจกั การทางานร่วมกันทางสังคม จากการช่วยเหลือสนับสนุนกัน การเรี ยนรู้เหตุผลของกัน
และกัน ทาให้ ได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับ การทางานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา และ
ท่าทางของเพื่อนสมาชิกช่วยให้ ร้ ูจกั เพื่อนสมาชิกได้ ดียิ่งขึ ้น ส่งผลให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (individual accountability) หมายถึง
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้ องทางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ต้ องรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองและเพื่อนสมาชิก ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถและความรู้ที่แต่ละคนจะได้ รับ มีการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่า ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
เป็ นรายบุคคลหรื อไม่ โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซึง่ รวมกันเป็ นผลงานของกลุม่ ให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับทังกลุ
้ ม่ และรายบุคคลให้ สมาชิกทุกคนรายงานหรื อมีโอกาสแสดง ความคิดเห็นโดยทัว่ ถึง
ตรวจสรุปผลการเรี ยนเป็ นรายบุคคลหลังจบบทเรี ยน เพื่อเป็ นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุม่
รับผิดชอบทุกอย่างร่วมกับกลุม่ ทังนี
้ ้สมาชิกทุกคนในกลุม่ จะต้ องมีความมัน่ ใจและพร้ อมที่จะได้ รับ
การทดสอบเป็ นรายบุคคล
4. การใช้ ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุม่ ย่อย
(interpersonal and small group skills) หมายถึง การมีทกั ษะทางสังคม (social skill) เพื่อให้ สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข คือ มีความเป็ นผู้นา รู้จกั ตัดสินใจ สามารถสร้ างความไว้ วางใจ
รู้จกั ติดต่อสื่อสารและสามารถแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดแย้ งในการทางานร่วมกัน ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับ
การทางานร่วมกันที่จะช่วยให้ การทางานกลุม่ ประสบความสาเร็จ
5. กระบวนการทางานของกลุม่ (group processing) หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้
ของกลุม่ โดยผู้เรี ยนจะต้ องเรี ยนรู้จากกลุม่ ให้ มากที่สดุ มีความร่วมมือทังด้
้ านความคิด การทางาน
และความรับผิดชอบร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การที่จะช่วยให้ การดาเนินงานของกลุม่
เป็ นไปได้ อย่าง มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนัน้ กลุม่ จะต้ องมีหวั หน้ าที่ดี สมาชิกดี และ
กระบวนการทางานดี นัน่ คือ มีการเข้ าใจในเป้าหมายการทางานร่วมกัน
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ องค์ประกอบของ
Johnson และ Johnson (1994) ซึง่ มีองค์ประกอบ 5 ข้ อ การพึง่ พากันในทางบวก การมีปฏิสมั พันธ์ที่
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ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล และกระบวนการทางานของ
กลุม่
3.3 ลักษณะและขัน้ ตอนของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือมีลกั ษณะและขันตอนที
้
่สาคัญ ซึ่ งมีผ้ กู ล่าวไว้ ดงั นี ้
Johnson และ Johnson (1994) ได้ กล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือไว้ ดังนี ้
1. สมาชิกกลุม่ ที่มีความรับผิดชอบต่อกลุม่ ร่วมกัน ช่วยกันทางานที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ สาเร็จ โดยมีจดุ มุง่ หมายร่วมกัน แบ่งข้ อมูล อุปกรณ์ในการทางานระหว่างสมาชิกในกลุม่
2. สมาชิกในกลุม่ มีความสัมพันธ์ตอ่ กัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
3. สมาชิกกลุม่ แต่ละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
จุดมุง่ หมายที่สาคัญ คือ การที่แต่ละคนทางานอย่างเต็มความสามารถ
4. สมาชิกในกลุม่ มีทกั ษะในการทางานกลุม่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ครูสอนทักษะ
การทางานกลุม่ และประเมินการทางานกลุม่ ของนักเรี ยน
Wheeler (1990) ได้ เสนอขันตอนในการเรี
้
ยนรู้แบบร่วมมือ ไว้ ดงั นี ้
1. ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ใช้ เวลาประมาณ 8 - 15 นาที เพื่อทบทวนเรื่ องที่เรี ยนมาแล้ ว
และทบทวนบทบาทในการทางานกลุม่ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อธิบายให้ เด็กเข้ าใจถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ จะต้ องอาศัยซึง่ กันและกัน
2. ขันท
้ างานในกลุม่ ใช้ เวลาประมาณ 25 - 30 นาที ให้ สมาชิกในกลุม่ ทางานตาม
บทบาทที่ได้ รับ ร่วมกันปรึกษาหารื อ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การทางานกลุม่ รับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
3. ขันระดมสมอง
้
ใช้ เวลาประมาณ 10 - 15 นาที ในการนาเสนอผลงาน โดยให้
แต่ละกลุม่ ได้ แสดงความคิดเห็น โดยครูจะต้ องมีบทบาทในการซักถามเพื่อให้ นั กเรี ยนได้ เสนอ
ความคิดเห็นได้ เต็มที่และทุกคนมีสว่ นร่วมในการเรี ยน
3.4 ประเภทของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือนันได้
้ มีการพัฒนารูปแบบอย่างหลากหลาย โดยเรี ยกเป็ นเทคนิค
ต่างๆ เทคนิคที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั มีดงั ต่อไปนี ้ (กรมวิชาการ, 2543)
1. คิดและคุยกัน (think pairs share) เพื่อนเรี ยน (partners) ผลัดกันพูด (say and
switch) ทัง้ 3 รูปแบบเป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่คล้ ายคลึงกันให้ นกั เรี ยนจับคูก่ นั ใน
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การตอบคาถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์หรื อทาความเข้ าใจ
เนื ้อหาที่เป็ นความคิดรวบยอดที่กาหนดให้
2. กิจกรรมโต๊ ะกลม (roundtable หรื อ round robin) เป็ นรูปแบบการสอนที่จดั กลุม่
นักเรี ยนที่มีจานวนมากกว่า 2 คนขึ ้นไปเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทุกคน เขียนความคิดเห็นของตน บอกเล่า
ประสบการณ์ความรู้หรื อสิ่งที่ตนกาลังศึกษาให้ เพื่อนคนที่อยูถ่ ดั ไปโดยเวียนไปทางด้ านใดด้ านหนึง่
สมาชิกทุกคนจะใช้ เวลาเท่าๆกันหรื อใกล้ เคียง
3. คูต่ รวจสอบ (pairs check) มุมสนทนา (corners) ร่วมกันคิด (numbered heads
together) เป็ นรูปแบบการสอนที่คล้ ายคลึงกัน คือ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น
กลุม่ ย่อยๆ ให้ ชว่ ยกันตอบคาถาม แก้ โจทย์ปัญหา หรื อทาแบบฝึ กหัด เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุม่ ย่อย
สามารถตอบปั ญหาหรื อแก้ โจทย์ได้ แล้ ว ให้ แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบคาตอบ โดยการจับคูต่ รวจสอบ
หรื อจัดมุมสนทนา
4. การสัมภาษณ์แบบสามขันตอน
้
(three step interview) รูปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบนี ้มี 3 ขันตอน
้
โดยครูกาหนดคาถามหรื อประเด็นโจทย์ปัญหาให้ นกั เรี ยนตอบ มีหลักการ
ดังนี ้
4.1 นักเรี ยนจับคูก่ นั คนที่ 1 เป็ นผู้สมั ภาษณ์โดยถามคาถามให้ คนที2่ เป็ น
ผู้ตอบ
4.2 นักเรี ยนสลับบทบาทกันจากผู้ถามเป็ นผู้ตอบและจากผู้ตอบเป็ นผู้ถาม
4.3 นักเรี ยนในแต่ละกลุม่ ย่อยผลัดกันเล่สาิ่งที่ตนรู้จากคูข่ องตนให้ กลุม่ ทราบ
5. การแข่งขันระหว่างกลุม่ ด้ วยเกม (team games tournament หรื อ TGT)
การแบ่งกลุม่ สัมฤทธิ์ (student team achievement division หรื อ STAD) เป็ นรูปแบบการสอนที่จดั
กิจกรรมการเรี ยนการสอนคล้ ายคลึงกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 การนาเสนอบทเรี ยน (class presentation)
5.2 การจัดทีม (team)
5.3 การแข่งขัน/การทดสอบ (TGT ใช้ แข่งขัน ส่วน STAD ใช้ ทดสอบ)
5.4 การยอมรับความสาเร็จของทีม (team recognition)
6. ปริศนาความรู้ (jigsaw) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ทกุ กลุม่ จะได้ รับมอบหมาย
ให้ ทากิจกรรมเดียวกันโดยครูผ้ สู อนแบ่งเนื ้อหาของเรื่ องที่จะเรี ยน ออกเป็ นหัวข้ อย่อยเท่าจานวน
สมาชิกแต่ละกลุม่ และมอบหมายให้ นกั เรี ยนแต่ละคนในกลุม่ ค้ นคว้ าคนละหัวข้ อย่อย โดยนักเรี ยนแต่
ละคนจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง ที่ตนได้ รับมอบหมายจากกลุม่ สมาชิกต่างกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมาย
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ในหัวข้ อเดียวกันจะร่วมกันศึกษา จากนันแต่
้ ละคนจะกลับเข้ ากลุม่ เดิมของตน เพื่ออธิบายหัวข้ อที่ตน
ศึกษาให้ เพื่อนร่วมกลุม่ ฟั ง
7. การสืบสอบเป็ นกลุม่ (group investigation) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
บรรยากาศการทางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์และการเรี ยนรู้ที่จะดาเนินชีวิตอยูใ่ น
สังคมประชาธิปไตยได้ อย่างเหมาะสม สมาชิกแต่ละคนในกลุม่ จะเลือกหัวข้ อย่อยและเลือกวิธีการ
แสวงหาคาตอบในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วยตัวเองหลังจากนันสมาชิ
้
กแต่ละคนจะรายงานความก้ าวหน้ าและ
ผลการทางานให้ กลุม่ ตนเองทราบ
8. การเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็ นรายบุคคล (team assisted
individualization หรื อ TAI) เป็ นการเรี ยนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรี ยนแบบร่วมมือ
และการเรี ยนการสอนแบบรายบุคคลเข้ าด้ วยกัน เน้ นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้
นักเรี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุม่ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรี ยนรู้และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
9. การเรี ยนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน (cooperative integrated
reading and composition หรื อ CIRC) เป็ นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีองค์ประกอบ
น่าสนใจ ได้ แก่ การสร้ างกลุม่ อ่าน การจัดกลุม่ ย่อย กิจกรรมการอ่านพื ้นฐาน การหาเพื่อนช่วย
ตรวจสอบ การทดสอบ การสอนอ่าน การสอนเขียน เป็ นต้ น
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือที่ใช้ กนั อยูท่ วั่ ไปมี 3 ประเภท คือ (ทิศนา แขมมณี, 2554)
1. กลุม่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็ นทางการ (formal cooperative learning
groups) กลุม่ การเรี ยนรู้ประเภทนี ้ครูจดั ขึ ้นโดยการวางแผน จัดระเบียบกฎเกณฑ์และเทคนิคต่างๆ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมมือกันเรี ยนรู้สาระต่างๆ อย่างต่ อเนื่องซึง่ อาจจะเป็ นหลายชัว่ โมงติดต่อกันหรื อ
หลายสัปดาห์ตดิ ต่อกัน จนกระทัง่ ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และบรรลุจดุ มุง่ หมายตามที่กาหนด
2. กลุม่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็ นทางการ (informal cooperative learning
groups) กลุม่ ประเภทนี ้ ครูจดั ขึ ้นเฉพาะกิจเป็ นครัง้ คราวโดยสอดแทรกอยูใ่ นการสอนปกติอื่นๆ
โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจัดกลุม่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือสอดแทรกเข้ าไปเพื่อช่วยให้
ผู้เรี ยนมุง่ ความสนใจหรื อใช้ ความคิดเป็ นพิเศษในสาระบางจุด
3. กลุม่ การเรี ยนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร (cooperative base groups) กลุม่ ประเภท
นี ้เป็ นกลุม่ การเรี ยนรู้ที่สมาชิกกลุม่ มีประสบการณ์ทางาน/การเรี ยนรู้ร่วมกันมานานจนกระทัง่ เกิด
สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น สมาชิกกลุม่ มีความผูกพัน ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกันอย่างต่อเนื่อง
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จากการศึกษาประเภทของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจยั พบว่าการเรี ยนรู้ภาษาในเด็กเล็ก
ใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็ นทางการมีความเหมาะสมมากกว่าการเรี ยนรู้ประเภทอื่น โดย
ผู้วิจยั จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสในการทางานร่วมกันทังเป็
้ นรายคูแ่ ละเป็ นกลุม่ ย่อย โดยนา
นักเรี ยนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันมาอยูร่ ่วมกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ นาศักยภาพ
ของตนมาเสริมสร้ างความสาเร็จของกลุม่ มีการพึง่ พากันในทางบวก มีปฏิสมั พันธ์ที่สง่ เสริมกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุม่ มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลและกระบวนการทางานของกลุม่ และผู้วิจยั ได้ นา
กิจกรรมเพื่อนเรี ยน ผลัดกันพูด และคูต่ รวจสอบมาใช้ ในการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอนร่วมกับ
การสอนภาษาแนวสมดุลภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาให้ แก่ผ้ เู รี ยน
3.5 ประโยชน์ ของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการยอมรับว่าช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้
และสัมฤทธิผลทางการเรี ยน การเรี ยนรู้แบบร่วมมือทาให้ เด็กทางานอย่างร่วมมือกัน ช่วยพัฒนา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความไม่เป็ นเอกฉันท์ของกลุม่ และความต้ องการของผู้เรี ยนคนอื่น (Shachar และ
Shaulov, 1990) เมื่อเด็กทางานเป็ นกลุม่ เด็กจะร่วมมือและช่วยเหลือกัน ใช้ ภาษามากขึ ้นและใช้
คาอธิบายเพื่อช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ (Gillie และ Ashman, 1996) นอกจากนี ้ยังส่งผลดีตอ่ สัมฤทธิผล
ทางการเขียน (Dale, 1995; Zammuner, 1995) ความเข้ าใจในการอ่าน (Stevens และ Slavin, 1995)
การแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ (Webb และ Farivar, 1994) ความเข้ าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
(Lazarowitz และ Karsenty, 1990) การยอมรับทางสังคมและปฏิสมั พันธ์เชิงบวก (Fox, 1989;
Shachar และ Shaulov, 1990) เด็กจะได้ รับประโยชน์จากการเรี ยนรู้แบบร่วมมือโดยทัว่ ถึงกัน
โดยเด็กที่มีสมั ฤทธิผลต่าจะได้ รับประโยชน์จากการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ในขณะที่เด็กที่มีสมั ฤทธิผล
ปานกลางและสูงนันจะสามารถอธิ
้
บายได้ กระจ่างและครอบคลุมมากขึ ้น (Fuchsและคณะ, 1994)
4. กลุ่มสาระเรี ยนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
พ.ศ. 2551
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษากลุม่ สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ มี
สาระดังนี ้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2551)
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สาระที่ 1 การอ่าน
1. มาตรฐาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดไปใช้ ตดั สินใจ
แก้ ปัญหาและสร้ างวิสยั ทัศน์ในการดาเนินชีวิต และมีนิสยั รักการอ่าน
2. แนวปฏิบตั ิ
ฝึ กอ่านสะกดคาตามมาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ อักษรสูง อักษรกลางและ
อักษรต่า การอ่านออกเสียงถูกต้ องตามอักษรวิธี อ่านได้ คล่อง จาคาได้ แม่นยา เข้ าใจความหมายของ
คาและข้ อความที่อา่ นการอ่านในใจหาใจความสาคัญและรายละเอียดเรื่ องที่อา่ นโดยหาคาสาคัญของ
ประโยคและข้ อความ ใช้ กระบวนการอ่านพัฒนาการอ่านตอบคาถาม คาดคะเนเรื่ องหรื อเหตุการณ์
จากเรื่ องที่อา่ น นาความรู้จากการอ่านกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียงทัง้
ร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรอง รู้จกั เลือกอ่านหนังสือที่เป็ นประโยชน์ทงประเภทความรู
ั้
้ และความบันเทิง
มีมารยาทในการอ่านและนิสยั รักการอ่าน
3. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง รายปี ในมาตรฐาน ท 1.1 มีดงั นี ้
3.1 อ่านได้ ถกู ต้ องตามหลักการอ่าน
3.2 อ่านได้ ถกู ต้ องและคล่องแคล่ว
3.3 เข้ าใจความหมายของคาและข้ อความที่อา่ น
3.4 เข้ าใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่ อง
3.5 หาคาสาคัญของเรื่ องได้
3.6 ใช้ แผนภาพโครงเรื่ องหรื อแผนภาพความคิดเป็ นเครื่ องมือพัฒนา
ความเข้ าใจ
3.7 รู้จกั ใช้ คาถามจากเรื่ องที่อา่ นและกาหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ด้
3.8 สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้ อยกรองและบทร้ อยแก้ วได้
ถูกต้ องตามลักษณะคาประพันธ์และอักขรวิธี
3.9 จาบทร้ อยกรองที่ไพเราะได้
3.10 เลือกอ่านหนังสือที่เป็ นประโยชน์ได้
3.11 มีมารยาทในการอ่าน
3.12 มีนิสยั รักการอ่าน
4. สาระการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังรายปี
สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 1.1 มีดงั นี ้
4.1 การอ่านสะกดคาและอ่านผันวรรณยุกต์ อักษรสูง กลาง ต่า
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4.2 การอ่านออกเสียงได้ ถกู ต้ องตามอักขรวิธี อ่านได้ คล่องและเร็ว จาคาได้
แม่นยา
4.3 การใช้ กระบวนการอ่านพัฒนาการอ่านและนาความรู้มากาหนดแนว
ปฏิบตั ิ
4.4
4.5
4.6
4.7

ความเข้ าใจความหมายของคาและเข้ าใจข้ อความที่อา่ น
การหาใจความสาคัญของเรื่ องที่อา่ นและรายละเอียดของเรื่ องที่อา่ น
การหาคาสาคัญของประโยคและข้ อความ
การใช้ คาถาม ถามเนื ้อหา หรื อตอบคาถามแสดงความเข้ าใจ การอ่าน

และคาดคะเนเหตุการณ์
4.8 การอ่านในใจบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรอง
4.9 การอ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ วและบทร้ อยกรองถูกต้ องตามอักขรวิธีและ
การแบ่งวรรคตอนตามลักษณะคาประพันธ์ทงการอ่
ั้
านออกเสียงธรรมดาและทานองเสนาะ
4.10 การท่องจาบทร้ อยกรองที่ไพเราะทังที
้ ่เป็ นบทอาขยานและไม่ใช่บท
อาขยาน
4.11 เลือกอ่านหนังสือที่เป็ นประโยชน์ทงประเภทความรู
ั้
้ และความบันเทิง
จากแหล่งเรี ยนรู้และห้ องสมุด
4.12 มารยาทการอ่านโดยอ่านอย่างสงบไม่รบกวนผู้อื่นและนิสยั รักการอ่าน
4.13 อ่านเพื่อหาความรู้ความบันเทิงใช้ เวลาว่างในการอ่านเสมอ
สาระที่ 2 การเขียน
1. มาตรฐาน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้ กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความและ
เขียนเรื่ องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้ อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้ นคว้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. แนวปฏิบตั ิ
ฝึ กปฏิบตั ติ นในการเขียนคาสะกดคาใหม่ จานวน 450 คา การเขียนตามคาบอก
และบอกความหมายของคา การเรี ยงประโยคจากคาที่กาหนด เรี ยงความจากภาพ เขียนเรื่ องตาม
ความคิด ความรู้ สึกหรื อจินตนาการ จดบันทึกประจาวัน ทังความรู
้
้ ประสบการณ์และเรื่ องราว
ในชีวิตประจาวัน ฝึ กนิสยั รักการเขียนและมีมารยาทในการเขียนอย่างถูกต้ อง เพื่อให้ มีทกษะในการเขี
ั
ยน
เขียนได้ อย่างถูกต้ องสวยงาม มีระเบียบ สื่อความหมายได้ รู้หลักเกณฑ์ การเขียนและเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ได้ สามารถนาการเขียนไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ มีนิสยั ที่ดีในการเขียนและรักการเขียน
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3. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 2.1 มีดงั นี ้
3.1 เขียนคาได้ ถกู ความหมาย
3.2 เขียนสะกดการันต์ได้ ถกู ต้ อง
3.3 เขียนประโยคข้ อความ เรื่ องราว ความรู้สกึ ความต้ องการได้
3.4 ใช้ กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียนของตนเอง
3.5 มีมารยาทในการเขียน
3.6 มีนิสยั รักการเขียน
3.7 มีทกั ษะการเขียนเรื่ องราวในชีวิตประจาวันสันๆ
้ ได้
4. สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 2.1 มีดงั นี ้
4.1 การเขียนสะกดคา ประกอบด้ วย การเขียนคาใหม่ 450 คา บอก
ความหมายของคาและการเขียนสะกดคาตามคาบอกจากบทเรี ยน
4.2 การกาหนดหัวข้ อเรื่ อง ที่จะเขียนอย่างง่าย การเรี ยงประโยคจากคา
ที่กาหนด
4.3 การเขียนเรื่ องตามความคิด ความรู้สกึ หรื อจินตนาการของคน และ
ตรวจทาน ปรับปรุงแก้ ไข
4.4 การใช้ ทกั ษะการเขียน จดบันทึก ความรู้ ประสบการณ์และเรื่ องราวใน
ชีวิตในประจาวันอย่างมีประโยชน์
4.5 มารยาทในการเขียนการจดบันทึกความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน
การฟั งและการดู
สาระที่ 3 การฟั ง การดู และการพูด
1. มาตรฐาน
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด ความรู้สกึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้ างสรรค์
2. แนวปฏิบตั ิ
การฟั ง การดูและการพูด ฝึ กการฟั ง การดูและการพูด การจับใจความสาคัญสิ่งที่
ฟั งและดู การใช้ ถ้อยคา น ้าเสียงและกิริยาท่าทาง การตังค
้ าถาม การตอบคาถาม การสนทนา
การพูดแสดงความคิดเห็น การเล่าเรื่ องถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สกึ และประสบการณ์
มีมารยาทที่ดีในการฟั ง การดูและการพูด เพื่อให้ เข้ าใจในสิ่งที่ฟัง ดูและพูด สามารถจับใจความ

47
สาคัญอย่างถูกต้ อง แสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟัง พูดเล่าเรื่ องได้ รวมถึงการตังค
้ าถาม การตอบ
คาถามจากสิ่งที่ฟังและดูและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้ ฟังและดูได้ มีมารยาทในการฟั ง การดูและ
การพูดที่ดี
3. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 3.1 มีดงั นี ้
3.1 สามารถจับใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟัง ดูและพูดได้
3.2 สามารถเข้ าใจเนื ้อเรื่ อง ถ้ อยคา น ้าเสียและกิ
ง ริยาท่าทางของผู้พดู ได้
3.3 สามารถแสดงทัศนะจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
3.4 สามารถตังค
้ าถาม ตอบคาถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่ อง
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สกึ และประสบการณ์ได้
3.5 สามารถใช้ ถ้อยคาเหมาะสมแก่เรื่ องอย่างสร้ างสรรค์ตามหลักการพูด
3.6 มีมารยาท การฟั ง การดู การพูด
4. สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 3.1 มีดงั นี ้
1.1 การใช้ ทกั ษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนในการแสดง
ความคิดเห็นในชีวิตประจาวันอย่างมีเหตุผล
1.2 วิธีการใช้ น ้าเสียงและกิริยาท่าทาง และถ้ อยคาที่เหมาะสมในการพูด
1.3 รู้จกั ตังค
้ าถาม ตอบคาถามการปฏิบตั โิ ต้ ตอบและการแสดง
ความคิดเห็นจากการฟั ง
1.4 การเล่าเรื่ องและการตอบคาถาม
1.5 การรู้จกั การสังเกต สนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว
1.6 การพูดแสดงความรู้ ประสบการณ์ ความต้ องการและความรู้สกึ
1.7 การเล่าเรื่ องจากการฟั ง
1.8 การถ่ายทอดเรื่ องราว จากการฟั ง
1.9 การพูดให้ ถกู ต้ องตามอักขรวิธี และการพูดให้ ชดั เจน
1.10 มารยาทในการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขียน
สาระที่ 4 หลักการใช้ ภาษา
1. มาตรฐาน
มาตรฐาน ท 4.1 เข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้ เป็ นสมบัตขิ องชาติ
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มาตรฐาน ท 4.2 สามารถใช้ ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้ างลักษณะนิสยั
บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวิตประจาวัน
2. แนวปฏิบตั ิ
ฝึ กใช้ หลักการทางภาษา พัฒนาคาศัพท์ การสะกดคาและแจกลูก การประสมคา
อ่านคา การเขียนคา การผันวรรณยุกต์ กลุม่ คาตามชนิดและหน้ าที่ ประโยคการเรี ยงลาดับคา
การเรี ยงประโยคตามลาดับเหตุการณ์ คาสุภาพ การพูดทักทายขอบคุณ การสนทนา การแสดง
ความคิดเห็น การสนทนาด้ วยภาษาไทยกลางและภาษาถิ่น คาคล้ องจองการแต่งคาคล้ องจอง 2
พยางค์ ปริศนาคาทายบทร้ องเล่น ตัวเลขไทย การใช้ ภาษาที่เหมาะสมกับ กาลเทศะและบุคคล
เพื่อให้ สามารถนาหลักการทางภาษาไปพัฒนาความรู้ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ ภาษา
ที่เหมาะสมกับกาลเทศะบุคคล สื่อความได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน ในการดารงชีวิตจริงพร้ อมทังใช้
้
ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ ถกู ต้ องและสร้ างสรรค์
3. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 4.1 มีดงั นี ้
3.1 สามารถสะกดคา ประสมคา เป็ นคาอ่านและเขียนคาได้ ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ของภาษา
3.2 เข้ าใจความหมายและหน้ าที่ของคา กลุม่ คาและประโยค
3.3 เรี ยงลาดับและเรี ยบเรี ยงประโยคตามลาดับความคิดเป็ นข้ อความ
ที่ชดั เจน
3.4 สามารถใช้ ภาษาสื่อสารในชีวิตประจาวัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้ วยคาที่สภุ าพและรู้จกั ไตร่ตรอง ก่อนพูดและเขียน
3.5 เข้ าใจว่าภาษาไทยมีทงภาษาไทยกลาง
ั้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ท้ องถิ่น
3.6 สามารถเลือกใช้ คาคล้ องจองแต่งบทร้ อยกรองต่างๆ
3.7 สามารถนาปริศนาคาทายและบทร้ องเล่นในท้ องถิ่นมาใช้ ในการเรี ยน
และเล่น
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 4.2 มีดงั นี ้
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะทางภาษาเป็ นเครื่ องมือการเรี ยน การแสวงหาความรู้
และการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ พัฒนาการเรี ยนได้
3.3 เข้ าใจความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้
3.4 ใช้ ภาษาได้ เหมาะกับบุคคลและสถานการณ์สื่อสารได้
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3.5 ใช้ ภาษาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ พัฒนาการอ่านการเขียนได้
3.6 เห็นคุณค่าการใช้ ตวั เลขไทย
3.7 ใช้ ภาษาพูดและภาษาเขียนเหมาะแก่กาลเทศะและบุคคลได้
4. สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 4.1 มีดงั นี ้
4.1 การสะกดคาโดยนาเสียง และรูปของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ ประสมเป็ น
คาอ่านและเขียน
4.2 ความหมายของคาและหน้ าที่ของคากลุม่ คาและประโยคประกอบด้ วย
วิธีการเรี ยงลาดับคาใหม่ วิธีการเรี ยบเรี ยงประโยค
4.3 การใช้ ภาษาในการสื่อสารเจรจาและสร้ างมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่ ผู้อื่นทัง้
การอ่านและเขียน
4.4 ความหมายของภาษาไทยกลางภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
ใช้ ระดับของภาษาที่ใช้ ให้ เหมาะสมกับกาลเทศะกับบุคคล
4.5 การเรี ยบเรี ยงลาดับคาคล้ องจอง
4.6 การนาปริศนาคาทาย และบทร้ องเล่นของเด็กในท้ องถิ่น บทกล่อมเด็ก
มาใช้ ในการเรี ยนและเล่น
สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 4.2 มีดงั นี ้
4.1 การใช้ ทกั ษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็ นเครื่ องมือใน
การเรี ยนโดยการหาความรู้ ตามเรื่ องที่กาหนดจากแหล่งข้ อมูลแล้ วนาเสนอโดยการพูดและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
4.2 การใช้ เทคโนโลยี การสื่อสาร โดยการฟั ง การดูการอ่าน แล้ วนามาเล่า
4.3 ความแตกต่างของการพูดและการเขียนภาษาไทยให้ ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษา
4.4 การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ
4.5 การเขียนตัวเลขไทยได้ ถกู ต้ อง
4.6 การใช้ คาพูดถ่ายทอดความนึกคิด ตรงความเป็ นจริงเหมาะแก่กาลเทศะ
และบุคคล
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
1. มาตรฐาน
มาตรฐาน ท 5.1 เข้ าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
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2. แนวปฏิบตั ิ
การอ่านนิทาน เรื่ องสัน้ บทร้ อยกรอง บทความ ได้ ข้อคิดเห็นจากสิ่งที่อา่ น
3. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 5.1 มีดงั นี ้
3.1 สามารถอ่านนิทาน เรื่ องสัน้ สารคดี บทความ บทร้ อยกรองและบทละคร
ให้ ได้ ความรู้และความบันเทิงได้
3.2 นาข้ อคิดเห็นจากการอ่านไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
4. สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
สาระการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี ในมาตรฐาน ท 5.1 มีดงั นี ้
4.1 อ่านนิทาน เรื่ องสัน้ บทร้ อยกรอง บทความ
4.2 ข้ อคิดเห็นจากสิ่งที่อา่ น
จากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุม่ สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพึ
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ทาให้ ผ้ วู ิจยั เปลี่ยนแปลงการจัดกลุม่ ตัวแปรที่ศกึ ษาโดยเพิ่มทั กษะ
การดู และรวมเข้ ากับทักษะการฟั งและการพูด ทาให้ แบ่งทักษะเป็ น 3 ด้ านใหญ่ๆ คือ 1) ทักษะ
ทางด้ านการฟั ง การดูและการพูด 2) ทักษะทางด้ านการอ่าน และ 3) ทักษะทางด้ านการเขียน เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน ดังนี ้
5.1 ความหมายของรู ปแบบ
นักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของรูปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี ้
ทิศนา แขมมณี (2554) ได้ กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการการเรี ยนการสอนว่า
หมายถึง แบบแผนการดาเนินการสอนที่ได้ รับการจัดเป็ นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้ องกับทฤษฎี
หลักการเรี ยนรู้ หรื อการสอนที่รูปแบบนัน้ เชื่อถือและได้ รับการพิสจู น์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุง่ หมายเฉพาะที่รูปแบบนัน้ โดยทัว่ ไปแบบแผนการดาเนินการสอน
ดังกล่าว มักประกอบด้ วยทฤษฎี หลักการที่รูปแบบนันยึ
้ ดถือ และกระบวนการสอนเฉพาะอันจะนา
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ผู้เรี ยนไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายเฉพาะที่รูปแบบนันก
้ าหนดไว้ ซึง่ สามารถนาไปใช้ เป็ นแบบแผนหรื อแบบอย่าง
ในการจัดและดาเนินการสอนอื่นๆ ที่มีจดุ มุง่ หมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้
Gunter, Estes และ Schwab (1995) ได้ กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรี ยนการสอนว่า
หมายถึง รูปแบบการเรี ยนการสอนเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขี ยวหรื อต้ นแบบที่ประกอบด้ วยขันตอน
้
การสอนหลักๆ ซึง่ จะทาให้ เกิดผลตามที่ต้องการ การจัดการเรี ยนการสอนต้ องเรี ยงตามลาดับขันตอน
้
ที่เสนอไว้ และรูปแบบการเรี ยนการสอนแต่ละรูปแบบจะต้ องตอบสนองจุดมุง่ หมายเฉพาะอย่างที่
แตกต่างกัน
Joyce และ Weil (2000) ได้ กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรี ยนการสอนว่าหมายถึง
แผนหรื อแบบแผนที่สามารถใช้ เพื่อการสอนในห้ องเรี ยนหรื อการสอนที่เป็ นกลุม่ ย่อย รูปแบบการเรี ยน
การสอนแต่ละรูปแบบจะให้ แนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอนที่มีเป้าหมายให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง แบบแผนการดาเนินการสอนที่ได้ รับ
การจัดเป็ นระบบ อย่างสัมพันธ์สอดคล้ องกับทฤษฎี หลักการเรี ยนรู้ หรื อการสอนที่รูปแบบนันยึ
้ ดถือ
และได้ รับการพิสจู น์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุง่ หมาย
เฉพาะที่รูปแบบนันก
้ าหนด
5.2 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
นักการศึกษาหลายท่านได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดงั นี ้
ทิศนา แขมมณี (2554) ได้ อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนว่ามี 4
องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบนัน้
2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้ องกับหลักการที่ยดึ ถือ
3. การจัดระบบ คือ การจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้ สามารถนาผู้เรี ยนไปสูเ่ ป้าหมายของระบบหรื อกระบวนการนัน้
4. การอธิบายหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนเทคนิคการสอนต่างๆ ที่จะช่วยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนันๆ
้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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Arends (1997) ได้ สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนว่าไว้ มี 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่
1. หลักการตามทฤษฎีที่ใช้ เป็ นแนวคิดพื ้นฐานของรูปแบบนัน้
2. ผลการเรี ยนรู้ที่ต้องการ
3. วิธีสอนที่จะทาให้ การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรูปแบบ
4. สิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนการสอนที่จะนาไปสูผ่ ลการเรี ยนรู้ที่ต้องการ
Joyce และ Weil (2000) ได้ อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนว่า
มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. เป้าหมายของรูปแบบการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่งที่มงุ่ พัฒนาหรื อคุณลักษณะที่
ต้ องการให้ เกิดในตัวผู้เรี ยน
2. หลักการหรื อแนวคิดที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับขันตอนการสอน
้
4. การประเมินผลที่แสดงให้ เห็นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการใช้ รูปแบบนัน้
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนข้ างต้ น สรุปได้ วา่
องค์ประกอบที่สาคัญของรูปแบบการเรี ยนการสอนมี 3 ประการ คือ 1) หลักการ แนวคิดหรื อ ทฤษฎี
ที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบนัน้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการและลักษณะของการจัด
การเรี ยนการสอนเรี ยน 4) การวัดและการประเมินผล
5.3 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
นักการศึกษาได้ อธิบายถึงการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดงั นี ้
ทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวถึงขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนว่ามีขนตอน
ั้
10 ขันตอนไว้
้
ดงั นี ้
1. การกาหนดจุดมุง่ หมายในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน
2. การศึกษาหลักการหรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทาง
ในการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ
3. การศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ค้นพบองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่จะช่วยให้ รูปแบบการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใช้ จริง
4. การกาหนดองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบ
5. การจัดกลุม่ องค์ประกอบ
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6. การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
7. การจัดผังรูปแบบ โดยแสดงลาดับขันตอนของรู
้
ปแบบและแสดงให้ เห็น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
8. การทดลองใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ ้น
9. การประเมินผลรูปแบบการเรี ยนการสอน
10. การปรับปรุงรูปแบบการเรี ยนการสอน
Leslin, Pollock และ Reguluth (1992) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ
การออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนไว้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ความต้ องการ ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ปัญหาและการวิเคราะห์
ขอบข่ายของปั ญหาตลอดจนความต้ องการในการจัดการเรี ยนการสอน
2. การเลือกและจัดลาดับเนื ้อหา ประกอบด้ วย การวิ เคราะห์งานและการจัดลาดับ
ของงานว่าในการจัดการเรี ยนการสอนนันควรจะน
้
าสาระใดไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นอันดับ
แรก สาระใดควรจะนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในอันดับต่อไป
3. การพัฒนาบทเรี ยน ประกอบด้ วย การกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะใช้ ในการสอนแต่ละครัง้ แล้ วจึงทดลองใช้ รูปแบบที่ได้
ออกแบบไว้
4. การประเมินผลการสอน เป็ นขันตอนส
้
าคัญที่ทาหลังจากได้ ทดลองใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
Joyce และ Weil (2000) ได้ เสนอหลักการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน ไว้ ดงั นี ้
1. รูปแบบการเรี ยนการสอนต้ องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู้
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนแล้ ว ก่อนนาไปใช้ อย่างแพร่หลายจะต้ องมี
การวิจยั เพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนาไปใช้ ในสถานการณ์จริง และนาข้ อ
ค้ นพบมาปรับปรุงแก้ ไขรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. การพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน อาจออกแบบให้ ได้ ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวางหรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้
4. การพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน จะมีจดุ มุง่ หมายหลักที่ ถือเป็ นหลักใน
การพิจารณาเลือกรูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้ าผู้ใช้ นารูปแบบการสอนไปใช้ ตรงกับจุดมุง่ หมายหลักก็จะ
ทาให้ เกิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถนารูปแบบนันไปประยุ
้
กต์ใช้ ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ ถ้ าพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสมแต่ก็อาจได้ ผลสาเร็จลดน้ อยลงไป
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แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสรุปได้ วา่ การพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอนนันต้
้ องทาอย่างเป็ นระบบ โดยการศึกษาหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
นามากาหนดองค์ประกอบสาคัญของรูป แบบให้ สอดคล้ องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ จากนัน้
จึงกาหนดแนวทางในการนารูปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ทดลองใช้ และประเมินรูปแบบการเรี ยน
การสอนแล้ วจึงนาผลที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ ได้ รูปแบบการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรี ยนการสอน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสอนภาษาแนวสมดุลภาษา
การสอนภาษาแนวสมดุลภาษาเป็ นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจยั ศึทีก่ ษาไว้ ดังนี ้
Mlakar-Hillig, Malvin และ Troy (2002) ได้ ศกึ ษาการสอนสมดุลภาษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คาศัพท์ในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่อยูใ่ นเขตชนบทของรัฐ Chicago พบว่า หลังการทดลองเด็ก
สามารถเข้ าใจความหมายของคาศัพท์ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับคาศัพท์ และมีทกั ษะในการสื่อสารทัง้
ด้ านการอ่าน การเขียนและการพูดสูงขึ ้น
Arkebauer และคณะ (2002) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ โปรแกรมเพื่อพัฒนาความคล่องและ
ความเข้ าใจในการอ่านตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษาที่มีตอ่ สัมฤทธิผลในการอ่าน ในโรงเรี ยน
ในรัฐ Illinois ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลองใช้ โปรแกรมเด็กมีสมั ฤทธิผลในการอ่านสูงขึ ้นและ
มีแรงจูงใจในการอ่านมากขึ ้น
Bruce, Frey และคณะ (2005) ได้ ศกึ ษาดาเนินการสอนแบบสมดุลภาษาที่เขตการศึกษาแห่งหนึง่
ในเขตเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยศึกษา1) การใช้ เวลาในแต่ละกิจกรรมและสัดส่วนที่ใช้2) ลักษณะของ
ห้ องเรี ยนและการจัดเตรี ยมของครู3) ลักษณะของอาคารเรี ยนและการสนับสนุนของผู้บริหาร ผลการวิจยั
จากการสังเกตห้ องเรี ยนพบว่า ครูจดั กิจกรรมให้ เด็กเขียนเองตามลาพังมากที่สดุ รองลงมาเป็ น อ่านดังๆ
ฝึ กอ่านเองตามลาพัง จากการรายงานตนเองของครูพบว่าจัดกิจกรรมให้
อ่านดังๆ บ่อยที่สดุ โดยใช้ เวลา
ประมาณ 23 นาที รองลงมาเป็ นฝึ กอ่านเองตามลาพังและเขียนเองตามลาพัง ส่วนการสอนอ่านร่วมกัน
และสอนฝึ กอ่านกลุม่ ย่อยโดยมีครูชี ้แนะนันสอนเป็
้
นครัง้ คราว ส่วนลักษณะของห้ องเรี ยนพบว่าเกือบทุก
ห้ องเรี ยนจะมีมมุ หนังสือในห้ องเรี ยนโดยที่มีหนังสือที่จดั กลุม่ ตามระดับการอ่าน มีมมุ ภาษาและการจัด
แสดงผลงานเกี่ยวกับภาษา มีบริเวณกว้ างสาหรับทากิจกรรมส่วนลักษณะของอาคารเรี ยนพบว่ามีการจัด
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แสดงตัวอย่างผลงานของเด็กและมุมการอ่าน ในห้ องสมุดของโรงเรี ยนมีการจัดเตรี ยมหนังสือที่ครูใช้ ใน
ห้ องเรี ยน และมีห้องสมุดสาหรับครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเป็ นวิธีการสอนทีส่่ งผลดีตอ่ การเรี ยนรู้ภาษา ดังงานวิจยั ต่อไปนี ้
อังคณา ชัยมณี (2540) ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้ าใจ
โดยใช้ การเรี ยนแบบร่วมมือด้ วยเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุม่ ด้ วยเกม สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ เด็กมีความเข้ าใจสูงขึ ้นกว่าก่อนการเข้ าร่วม
โปรแกรมฯ
กินาริน ตันเสียงสม (2548) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ส าระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ด้ านการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สอนด้ วยวิธีการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กับวิธีสอนปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับการสอนโดยวิธีการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่านจับใจความสาคัญสูงกว่ากลุม่ ที่สอนแบบ
ปกติ
นารถนารี อินฒะสอน (2550) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเรี ยน
ภาษาไทยเรื่ องคาและชนิดของคาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการสอนโดยการเรี ยนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับการสอนโดยวิธีการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ที่สอนแบบปกติ
กิริยา ปี่ ทอง (2552) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบใน
การเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD กับที่เรี ยนรู้
แบบ 4 MAT พบว่า หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบใน
การเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD สูงกว่าก่อน
การทดลอง นอกจากนี ้ยังพบว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรี ยน
ภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ความเข้ าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
ที่เรี ยนรู้แบบ 4 MAT
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Meng (2010) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบผลสัมฤทธิ์ทางด้ านการพูดและอ่านภาษาอังกฤษกับนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนกับการเรี ยนรู้แบบดังเดิ
้ ม ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาในกลุม่ ที่ได้ รับ
การสอนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางด้ านการพูดและอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุม่ ที่สอนแบบปกติ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแนวสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือทาให้
ได้ ข้อมูลสนับสนุนว่า รูปแบบการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นรูปแบบที่สามารถนามาใช้ ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ พัฒนารูปแบบการเรี ยน
การสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 และมีวตั ถุประสงค์รอง คือ ศึกษาผลของการใช้รูปแบบฯ ที่
พัฒนาขึ ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การพัฒนารูปแบบฯ
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 การกาหนดประชากร
ประชากร คือ นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
1.2 การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 6 - 7 ปี ที่กาลังศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2554 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวน 2 ห้ องเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 70 คน
ผู้วิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี ้
1.2.1 เป็ นโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
1.2.2 เป็ นโรงเรี ยนที่มกี ารจัดห้ องเรี ยนที่คละความสามารถของนักเรี ยน
1.2.3 เป็ นโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนห้ องละ 35 - 40 คน
1.2.4 เป็ นโรงเรี ยนที่ให้ ความร่วมมือในการทาวิจยั รูปแบบใหม่ๆ
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ผู้วิจยั พบว่ามีโรงเรี ยนที่ตรงตามเงื่อนไขจานวน 3 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ผู้วิจยั สุม่ ตัวอย่างโดยใช้ การสุม่ แบบง่ายด้ วยการจับฉลากโรงเรี ยนเพื่อกาหนดเป็ น
โรงเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างและโรงเรี ยนศึกษานาร่อง ได้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษาเป็ นโรงเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างและโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยาเป็ นโรงเรี ยนศึกษานาร่อง
การเลือกห้ องเรี ยน โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ระดับประถมศึกษามีห้องเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 2 ห้ อง ผู้วิจยั ได้ สมุ่ ตัวอย่างโดยใช้
การสุม่ แบบง่ายด้ วยการจับฉลากห้ องเรี ยนเพื่อกาหนดเป็ นกลุม่ ทดลองและ กลุม่ ควบคุมได้ ห้อง
พุทธรักษาเป็ นกลุม่ ทดลองและห้ องลีลาวดีเป็ นกลุม่ ควบคุม
2. การพัฒนารู ปแบบฯ
การพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 มีการดาเนินงาน 4 ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ 1 การเตรี ยมการ
ขัน้ ที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ ฉบับร่าง
ขัน้ ที่ 3 การทดลองและปรับปรุงรูปแบบฯ ครัง้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลและนาเสนอรูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
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แผนภาพที่ 1 ขันตอนการด
้
าเนินการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ขัน้ ที่ 1 การเตรี ยมการ
1.1 การศึกษาทฤษฎีพื ้นฐาน
1.2 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนภาษาในปั จจุบนั
1.3 การกาหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบฯ
⬇
ขัน้ ที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ ฉบับร่าง
2.1 การสร้ างรูปแบบฯ (ฉบับร่าง)
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น
⬇
ขัน้ ที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบฯ
3.1 การกาหนดแบบแผนการทดลองใช้ รูปแบบฯ
3.2 การเก็บข้ อมูลก่อนการทดลอง (pre-test)
3.3 การดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 1
3.4 การเก็บข้ อมูลระหว่างการทดลอง
3.5 การแก้ ไขปรับปรุงรูปแบบฯ ครัง้ ที่ 1
3.6 การดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 2
3.7 การเก็บข้ อมูลหลังการทดลอง (post-test)
3.8 การแก้ ไขปรับปรุงได้ รูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
⬇
ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลและนาเสนอรูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
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รายละเอียดของการดาเนินการวิจยั มีดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมการ
ขันนี
้ ้มีการดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้
1.1 การศึกษาทฤษฎีพนื ้ ฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของ
นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยอิงการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือนัน้ ผู้วิจยั ศึกษาทฤษฎีพื ้นฐานโดย
1.1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษา
สาหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา การประเมินพัฒนาการทางภาษา การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจยั การสร้ างและพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอน แล้ วสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการกาหนดกรอบแนวคิด
ของรูปแบบฯ
1.1.2 ผู้วิจยั พัฒนาตนเองด้ วยการเข้ าเรี ยนรายวิชาหลักสูตรการเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย และรายวิชาวิธีวิทยาการสอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา รวมเวลา 2 ภาคการศึกษา
1.2 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาในปั จจุบัน
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาสภาพการเรี ยนการสอนภาษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ในโรงเรี ยนต่างๆ ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ดังนี ้
1.3.1 การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ นวัตกรรมในการสอนภาษา
ผู้วิจยั ศึกษาดูงานการสอนภาษาสาหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา
และสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนภาษา ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
โรงเรี ยนในประเทศ ได้ แก่ โรงเรี ยนนานาชาติบางกอกพัฒนา โรงเรี ยนนานาชาติเซนส์แอนดรูว์
แห่งละ 1 สัปดาห์ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนเกษมพิทยา โรงเรี ยนเพลินพัฒนา
แห่งละ 1 สัปดาห์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 และโรงเรี ยนในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ แก่
โรงเรี ยนเมอร์ ลิน โรงเรี ยนเทมเพอร์ ตนั โรงเรี ยนคอร์ ทยาร์ ท และสถานรับเลี ้ยงเด็กของมหาวิทยาลัย
แคนเทอร์ บรู ี แห่งละ 1 วัน ในเดือนพฤษภาคม 2552
1.3.2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ
ผู้วิจยั เข้ าสังเกตการณ์เรี ยนการสอนและสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนทังในระดั
้
บ
อนุบาลและประถมศึกษาปี ที่ 1 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และโรงเรี ยนสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
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เอกชน ที่จดั การเรี ยนการสอนแบบปกติในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การสร้ างรูปแบบฯ ให้ มีความสอดคล้ องกับการนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนทัว่ ไป
ผู้วิจยั ได้ สรุปประเด็นจากการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนภาษาไว้ ดังนี ้
1. การออกแบบสัดส่วนของกิจกรรม
ครูออกแบบกิจกรรมหลากหลายทังในส่
้ วนของการฟั ง พูด อ่านและเขียน
นักเรี ยนได้ มีโอกาสทังเป็
้ นผู้รับ (ฟั ง - อ่าน) และสร้ างสรรค์ภาษา (พูด - เขียน) ในอายุ 3 - 4 ปี จะมี
สัดส่วนของการพูดและฟั งมากกว่า ในขณะที่เด็กอายุ 5 - 7 ปี จะมีสดั ส่วนของการอ่านและการเขียน
มากขึ ้น
2. การออกแบบกิจกรรมและบทบาทของครู
ครูออกแบบการจัดกิจกรรมและการเปลี่ยนกิจกรรม โดยครูวางแผนว่าจะ
ให้ นกั เรี ยนทาอะไรในช่วงเวลาต่างๆ และกาหนดบทบาทของตนเองและนักเรี ยนในช่วงเวลานัน้
3. กิจกรรมมีความหลากหลายสอดคล้ องกับความสามารถของนักเรี ยน
ครูแบ่งกลุม่ นักเรี ยนตามความสามารถ ออกแบบกิจกรรมให้ มีความ
หลากหลายและสอดคล้ องกับระดับความสามารถของนักเรี ยน เช่น ในกิจกรรมการอ่าน ครูจดั ให้นักเรี ยน
ในกลุม่ เก่งอ่าน บทกวีง่ายๆ ด้ วยตนเอง ในกลุม่ กลางทากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับคา ในกลุม่
อ่อนทากิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร
4. การจัดสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมพัฒนาการทางภาษา
ครูจดั เตรี ยมสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนเพื่อให้ นกั เรี ยนมีความคุ้นเคยกับ
ภาษา ทังระดั
้ บพยัญชนะ คา ประโยค ให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาที่เกี่ยวข้ องกับ
ตนเอง และสิ่งที่ควรรู้จากสิ่งใกล้ ตวั แล้ วค่อยขยายวงออกไป ครูจดั สภาพแวดล้ อมที่มีความหมายกับ
นักเรี ยน นอกจากนี ้ครูจดั แสดงผลงานของนักเรี ยนทุกคนเพื่อให้ นกั เรี ยนรู้วา่ ผลงานของเขาได้ รับการ
ยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
5. รูปแบบประเมินพัฒนาการที่ประเมินตามสภาพจริง
ครูสงั เกตและประเมินพัฒนาการในสถานการณ์ตา่ งๆ แม้ แต่การเล่นของ
เล่น ครูจะมีใบประเมินพัฒนาการต่างๆ ติดตัวเพื่อประเมินพัฒนาการ บางครัง้ ครูจะบันทึกใส่
กระดาษโพสอิท แล้ วนาแปะไว้ ในช่องข้ อมูลของนักเรี ยนแต่ละคน แล้ วนารวบรวมข้ อมูลมาเขียนสรุปใน
ภายหลัง
6. การแบ่งกลุม่ นักเรี ยนตามระดับความสามารถ
หลังจากการประเมินพัฒนาการแล้ ว ครูจะจัดกลุม่ ตามระดับ
ความสามารถของนักเรี ยนในมิตติ า่ งๆ เช่น แบ่งตามพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ พัฒนาการทางการรู้
หนังสือ ครูจดั กิจกรรมที่สอดคล้ องกับระดับความสามารถของตนเอง ทาให้ นักเรี ยนได้ พฒ
ั นาอย่าง
สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง
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1.3 การกาหนดกรอบแนวคิดของรู ปแบบฯ
ผู้วิจยั สร้ างกรอบแนวคิดของรูปแบบฯ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญ
ของการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และสร้ างกรอบแนวคิด
รูปแบบฯ ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการ วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอน ระยะเวลาใน
การดาเนินงาน การประเมินผล และแผนการดาเนินงาน ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 2 และ
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 2 หลักการของรูปแบบฯ
หลักการการเรียนการสอนภาษาตามแนว
สมดุลภาษา (Reif และ Heimburge, 2007)
1. การสร้ างความสมดุลระหว่างวรรณกรรมและ
สือ่ การอ่านอื่นๆ ช่วยให้ เด็กสามารถพัฒนาทักษะ
ทางภาษาได้ อย่างหลากหลาย
2. การสร้ างความสมดุลของทักษะทางภาษา
โดยสอนการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ร่วมกัน ทาให้ เด็กสามารถพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาได้ ครบถ้ วน
3. การสร้ างความสมดุลระหว่างการจัดการเรี ยน
การสอน ภาษาธรรมชาติร่วมกับการประสมคาทาให้
เด็กเรี ยนรู้ภาษาได้ อย่างครอบคลุม

หลักการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Johnson และ
Johnson, 1994)
1. การพึง่ พากันในทางบวกทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจใน
การพึง่ พาซึง่ กันและกัน ร่วมมือกันทางานให้ บรรลุผล
สาเร็ จได้
2. การเปิ ดโอกาสให้ เด็กช่วยเหลือกันมีการติดต่อ
สัมพันธ์กนั การอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิด
การอธิบายทาให้ เด็กได้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล
ทาให้ เด็กทางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ
4. การใช้ ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการทางานกลุม่ ทาให้ เด็กมีทกั ษะทาง
สังคมมากยิ่งขึ ้น
5. การทางานของกลุม่ ทาให้ เด็กเรี ยนรู้จากผู้อื่น
มากยิ่งขึ ้น

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
1. การจัดกิจกรรมที่เน้ นการเข้ าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคาในหลากหลายลักษณะและครอบคลุม
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนทาให้ เด็กสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ ครบถ้ วน
2. การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ เด็กได้ ช่วยเหลือพึง่ พากันในทางบวก ติดต่อสัมพันธ์กนั ในลักษณะของ
การอภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิด ข้ อมูลและประสบการณ์ทางภาษาที่หลากหลายแปลกใหม่และสัมพันธ์กบั
ชีวิตประจาวัน และให้ เด็กได้ มีบทบาทหน้ าที่ในการรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายร่วมกันทาให้ เด็กเกิด
แรงจูงใจในการพึง่ พาซึง่ กันและกัน เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี และร่วมมือกันทางานจนประสบความสาเร็ จอย่างเต็ม
ความสามารถ
3. การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสือ่ ทางภาษาในชีวิตประจาวันอย่างหลากหลายช่วยให้เด็กได้ ฝึกฝน
ประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุม
4. การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่เด็กได้ ฝึกฝนการมีปฏิสมั พันธ์และการทางานเป็ นทีมช่วยขยายประสบการณ์ทาง
ภาษาของเด็ก
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แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
หลักการของรูปแบบฯ
1. การจัดกิจกรรมที่เน้ นการเข้ าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคาในหลากหลายลักษณะ และครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทาให้ เด็กสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ ครบถ้ วน
2. การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ เด็กได้ ช่วยเหลือพึง่ พากันในทางบวก ติดต่อสัมพันธ์กนั ในลักษณะของการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด
ข้ อมูลและประสบการณ์ทางภาษาที่หลากหลายแปลกใหม่และสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวัน และให้ เด็กได้ มีบทบาทหน้ าที่ในการรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย
ร่วมกันทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจในการพึง่ พาซึง่ กันและกัน เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีและร่วมมือกันทางานจนประสบความสาเร็ จอย่างเต็มความสามารถ
3. การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิตประจาวันอย่างหลากหลายช่วยให้ เด็กได้ ฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุม
4. การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่เด็กได้ ฝึกฝนการมีปฏิสมั พันธ์และการทางานเป็ นทีมช่วยขยายประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก

⬇
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มความสามารถทางภาษาของเด็ก 3 ด้ าน คือ
1. ด้ านการฟั ง การดูและการพูด คือ การแยกแยะเสียง การจับใจความจากสิ่งที่ได้ ฟังและดู การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ด้ านการอ่าน คือ การอ่านคาที่ค้ นุ เคย การอ่านคาใหม่ๆ การจับใจความจากสิ่งที่อ่าน
3. ด้ านการเขียน คือ การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆ การเขียนเพื่อการสื่อสาร

⬇
เนือ้ หา
สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่ แบ่งเป็ น
1. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก เช่น นิทาน เรื่ องสันง่
้ ายๆ ปริ ศนาคาทาย บทร้ องเล่น บทอาขยาน บทร้ อยกรอง วรรณคดีและ
วรรณกรรมในบทเรี ยน
2. การใช้ หลักภาษา ได้ แก่ การประสมพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์

⬇
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมมีขนตอนการด
ั้
าเนินการ 4 ขัน้ คือ
1. ขัน้ การสาธิต เป็ นขันของการปู
้
พื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือและยกตัวอย่างสื่อทางภาษาที่หลากหลายในบริ บทจริ ง โดยทา 1) กิจกรรม
กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ การอ่านให้ ฟัง การเขียนให้ ดู การอ่านร่วมกัน การเขียนร่วมกัน และ 2) กิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด
2. ขัน้ การให้ ความรู้ เป็ นขันของการน
้
าเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่และยกตัวอย่างหรื อข้ อมูลจากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบ
โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ คือ การสอนทักษะทางภาษาโดยตรง และ 2) กิจกรรมกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่านและเขียนของเด็ก
คือ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
3. ขัน้ การนาการฝึ ก เป็ นขันของการให้
้
เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิหลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือก
อิสระภายใต้ ขอบเขตที่กาหนด เพื่อทบทวนสิ่งที่เรี ยนรู้ โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทางภาษา 2) กิจกรรมรายคู่ ได้ แก่ การจับคู่อ่านเขียน
การจับคู่ตรวจสอบ การเล่นเกมทางภาษา และ 3) กิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ การอ่านเขียนตามที่ได้ รับมอบหมาย
การอ่านอิสระ การเขียนอิสระ
4. ขัน้ การจัดกิจกรรมการใช้ เป็ นขันของการท
้
ากิจกรรมโดยมุง่ ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด โดยทา
1) กิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่ การเขี ยนหลากหลายลักษณะ การนาเสนอผลงาน และ 2) กิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียนหลากหลายลักษณะ

⬇
ระยะเวลาในการทดลอง
ใช้ เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
1. ระยะที่ 1 ดาเนินการในสัปดาห์ที่ 1 - 6
2. ระยะที่ 2 ดาเนินการในสัปดาห์ที่ 7 - 12

⬇
การประเมินผล
ประเมินผลความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ แบบวัดความสามารถทางภาษาและแบบประเมินความสามารถทางภาษา
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ขัน้ ที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบฯ ฉบับร่ าง
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ มีการดาเนินงาน 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 การสร้ างรู ปแบบฯ (ฉบับร่ าง)
ผู้วิจยั ได้ สร้ างรูปแบบฯ และเอกสารประกอบการใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. กาหนดหลักการของรูปแบบฯ โดยนาหลักการการเรี ยนการสอนภาษาตามแนว
สมดุลภาษาของ Reif และ Heimburge (2007) มาบูรณาการเข้ ากับหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือของ
Johnson และ Johnson (1994) จนได้ หลักการ 4 ข้ อ ดังนี ้
1.1 การจัดกิจกรรมที่เน้ นการเข้ าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคาใน
หลากหลายลักษณะและครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนทาให้ เด็กสามารถ
พัฒนาความสามารถทางภาษาได้ ครบถ้ วน
1.2 การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ เด็กได้ ชว่ ยเหลือพึง่ พากันในทางบวก
ติดต่อสัมพันธ์กนั ในลักษณะของการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด ข้ อมูลและประสบการณ์ทาง
ภาษาที่หลากหลายแปลกใหม่และสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวัน และให้ เด็กได้ มีบทบาทหน้ าที่ใน
การรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายร่วมกัน ทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจในการพึง่ พาซึง่ กันและกัน
เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี และร่วมมือกันทางานจนประสบความสาเร็จอย่างเต็มความสามารถ
1.3 การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิตประจาวันอย่าง
หลากหลายช่วยให้ เด็กได้ ฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุ ม
1.4 การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่เด็กได้ ฝึกฝนการมีปฏิสมั พันธ์และการทางานเป็ น
ทีมช่วยขยายประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก
2. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็ก โดย
มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ดังนี ้
2.1 ด้ านการฟั ง ได้ แก่ การแยกแยะเสียง การจับใจความจากสิ่งที่ฟัง
2.2 ด้ านการพูด ได้ แก่ การพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ ฟังและดู
การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.3 ด้ านการอ่าน ได้ แก่ การอ่านคาที่ค้ นุ เคย การอ่านคาใหม่ๆ การจับ
ใจความจากสิ่งที่อา่ น
2.4 ด้ านการเขียน ได้ แก่ การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
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3. กาหนดเนื ้อหา โดยศึกษาสาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง
ทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดให้ กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองเรี ยนรู้
เนื ้อหาที่เหมือนกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เนื ้อหาของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง
1.วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก
ในแบบเรี ยนตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางทาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
2. การใช้ หลักภาษา ได้ แก่ การประสมพยัญชนะ
สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ตามหลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มควบคุม
1. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก
ในแบบเรี ยนตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางทาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
2. การใช้ หลักภาษา ได้ แก่ การประสมพยัญชนะ
สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ตามหลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551

ตารางข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเรี ยนรู้เนื ้อหาที่เหมือนกัน
แต่ กลุม่ ทดลองผู้วิจยั ได้ กาหนดการคัดเลือกสื่อทางภาษาตามหลักการของรูปแบบฯ โดยเพิ่มเติม
วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็กจากสื่ อทางภาษาที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับหน่วย
การเรี ยนรู้และเป็ นสื่อทางภาษาที่ใช้ จริงในชีวิตประจาวัน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สารคดี สารานุกรม
สาหรับเด็ก
4. กาหนดขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอน ซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ 4 ขัน้ ดังนี ้
4.1 ขันการสาธิ
้
ต เป็ นขันของการปู
้
พื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือและ
ยกตัวอย่างสื่อทางภาษาที่หลากหลายในบริบทจริง โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ การอ่านให้ ฟัง
การเขียนให้ ดู การอ่านร่วมกัน การเขียนร่วมกัน และ 2) กิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด
4.2 ขันการให้
้
ความรู้ เป็ นขันของการน
้
าเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่และ
ยกตัวอย่างหรื อข้ อมูลจากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบ โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ คือ
การสอนทักษะทางภาษาโดยตรง และ 2) กิจกรรมกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่าน
และเขียนของเด็ก คือ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
4.3 ขันการน
้
าการฝึ ก เป็ นขันของการให้
้
เด็กได้ ลงมือปฏิบตั หิ ลากหลาย
ลักษณะ ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือกอิสระภายใต้ ขอบเขตที่
กาหนดเพื่อทบทวนสิ่งที่เรี ยนรู้ โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทางภาษา2) กิจกรรมรายคู่
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ได้ แก่ การจับคูอ่ า่ นเขียน การจับคูต่ รวจสอบ การเล่นเกมทางภาษาและ 3) กิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่
การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ การอ่านเขียนตามที่ได้ รับมอบหมาย การอ่านอิสระ การเขียนอิสระ
4.4 ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้ เป็ นขันของการท
้
ากิจกรรมโดยมุง่ ให้ เด็กนา
ความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่
การเขียนหลากหลายลักษณะ การนาเสนอผลงาน และ 2) กิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียน
หลากหลายลักษณะ
ผู้วิจยั ออกแบบให้ กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองได้ รับประสบการณ์ การจัดการเรี ยน
การสอนโดยมีขนตอนที
ั้
่ แตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขันตอนการเรี
้
ยนการสอนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

1. ขันการสาธิ
้
ต
มุง่ ปูพื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือและนาเสนอ
สือ่ ทางภาษาที่หลากหลายในบริ บทจริ ง โดยทากิจกรรม
กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ การอ่านให้ ฟัง การเขียนให้ ดู การอ่าน
เขียนร่วมกัน และกิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด
2. ขันการให้
้
ความรู้
มุง่ นาเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่และนาเสนอ
ตัวอย่างหรื อข้ อมูลจากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่าน
ประกอบ โดยทากิจกรรมกลุม่ ใหญ่คือ การสอนทักษะทาง
ภาษาโดยตรงและกิจกรรมกลุม่ ย่อยทีแบ่
่ งตามระดับ
ความสามารถทางการอ่านและเขียน คือ การสอนอ่าน
และเขียนแบบชี ้แนะ
3. ขันการน
้
าการฝึ ก
มุง่ ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิหลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่
เป็ นกิจกรรมตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้
เด็กเลือกอิสระภายใต้ ขอบเขตที่กาหนด เพื่อทบทวน
สิง่ ที่เรี ยนรู้ โดยทากิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกม
ทางภาษา กิจกรรมรายคู่ ได้ แก่ การจับคูอ่ า่ นเขียน
การจับคูต่ รวจสอบ และกิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่
การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะการอ่านเขียนตามที่
ได้ รับมอบหมาย การอ่านอิสระ การเขียนอิสระ

1. ขันน
้ า
มุง่ ดาเนินการในการจัดเตรี ยมและกระตุ้นนักเรี ยนให้
เกิดความพร้ อมและความสนใจที่จะเรี ยนรู้ด้วย การใช้
กิจกรรมลักษณะต่างๆ ได้ แก่ เกม การสนทนา เพลง
บัตรคา หรื อทบทวนเรื่ องที่เรี ยนไปแล้ ว
2. ขันจั
้ ดกิจกรรม
มุง่ จัดประสบการณ์ให้ เด็กได้ รับความรู้โดยใช้ การบรรยาย
ร่วมกับสือ่ ประกอบจากนันให้
้ นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ขันตอนการเรี
้
ยนการสอนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
4. ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้
3. ขันสรุ
้ ป
มุง่ ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ใน
มุง่ สรุปทบทวนสิง่ ที่เรี ยนในแต่ละคาบโดยครูและ
สถานการณ์ที่กาหนด โดยทากิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่ นักเรี ยนร่วมกันสรุปจากนันให้
้ นกั เรี ยนทบทวนโดยการทา
การเขียนหลากหลายลักษณะการนาเสนอผลงาน
แบบฝึ กหัด
และกิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียนหลากหลาย
ลักษณะ

5. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ผู้วิจยั สร้ างแผนการดาเนินงานใช้ รูปแบบฯ ตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ซึง่ แบ่งการดาเนินงานเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการก่อนการทดลองใช้ ระยะ
ดาเนินการทดลองรูปแบบฯ 1 และ 2 และระยะหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯ ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 แผนการดาเนินงานใช้ รูปแบบฯ
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2

ก่อนใช้ รูปแบบฯ ประเมินความสามารถทางภาษาด้ วย
แบบวัดและแบบประเมินความสามารถทางภาษา

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5

ทดลองใช้ รูปแบบฯ ครัง้ ที่ 1

สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8

เก็บข้ อมูลระหว่าง
การทดลองเพือ่ นาผล
มาปรับปรุง

สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11

ทดลองใช้ รูปแบบฯ ครัง้ ที่ 2

สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

หลังใช้ รูปแบบฯ ประเมินความสามารถทางภาษาด้ วย
แบบวัดและแบบประเมินความสามารถทางภาษา

6. กาหนดการประเมินผล ผู้วิจยั ประเมินผลความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ เครื่ องมือ คือ แบบวัดความสามารถทางภาษา และแบบประเมินงาน
ความสามารถทางภาษา
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7. สร้ างเอกสารประกอบรูปแบบฯ เป็ นการเตรี ยมเอกสารต่างๆ ที่สามารถอธิบาย
การนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปใช้ จริง
ประกอบด้ วย
7.1 คูม่ ือการใช้ รูปแบบ ซึง่ เป็ นเอกสารแนะนาให้ ครูได้ ทราบถึงการเตรี ยม
การสอนและการปฏิบตั ติ นในการสอน ซึง่ จะช่วยให้ ครูที่จะใช้ รูปแบบฯ เกิดความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
เนื ้อหาสาระในคูม่ ือประกอบด้ วย
7.1.1 การเตรี ยมการสอน
7.1.2 รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
7.2 แผนการจัดการเรี ยนการสอน
แผนการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับกลุม่ ทดลอง จานวนทังสิ
้ ้น 60 แผน
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที โดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้สอน
แผนการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับกลุม่ ควบคุม จานวนทังสิ
้ ้น 60 แผน
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที โดยมีครูประจาชันเป็
้ นผู้สอน
โดยแต่ละแผนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีองค์ประกอบ ดังนี ้
7.2.1 ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้
7.2.2 จุดประสงค์
7.2.3 เนื ้อหา
7.2.4 กิจกรรมและเวลาที่ใช้
7.2.5 สื่อ
7.2.6 การประเมิน
7.2.7 ภาคผนวก
คุณสมบัตขิ องผู้วิจยั และครูประจาชันในกลุ
้
ม่ ควบคุมมีดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณสมบัติของผู้สอนในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผู้สอน

อายุ

ประสบการณ์ การสอน

กลุม่ ทดลอง

35

10 ปี

กลุม่ ควบคุม

31

10 ปี
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบฯ และแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึน้
2.2.1 ผู้วิจยั นากรอบแนวคิดรูปแบบฯ (ฉบับร่าง) และแผนการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหาและความถูกต้ องใน
การใช้ ภาษาแล้ วปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.2.2 ผู้วิจยั นากรอบแนวคิดรูปแบบฯ (ฉบับร่าง) และแผนการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ ้นไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้ องตามเนื ้อหาและจุดประสงค์
การตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาของหลักการของรูปแบบฯ ใช้ ดชั นี
IOC (Item Objective Congruence) โดยมีเงื่อนไขให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตัดสินอย่างเป็ นระบบ ซึง่ มีลกั ษณะ
การให้ คะแนน คือ
1 หมายถึง หลักการของรูปแบบฯ มีความสอดคล้ อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าหลักการของรูปแบบฯ มีความสอดคล้ อง
-1 หมายถึง หลักการของรูปแบบฯ ไม่มีความสอดคล้ อง
หลังจากให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้ องแล้ วจึงนาผลการตรวจสอบมาคานวณหาค่าดัชนี
IOC เป็ นรายข้ อ พบว่าผลการพิจารณาเป็ นดังนี ้
หลักการข้ อที่ 1 มีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ .80
หลักการข้ อที่ 2 มีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ .80
หลักการข้ อที่ 3 มีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ .80
หลักการข้ อที่ 4 มีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ .80
นอกจากนี ้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ คาแนะนาเพื่อมาปรับปรุงแก้ ไข ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการ
กรอบแนวคิดของรูปแบบฯ

แผนการจัดการเรี ยนการสอน

รายละเอียด

1. ปรับชื่อของขันตอนการสอน
้
ให้ สะท้ อนลักษณะการดาเนินการที่แสดงไว้
และมีความเฉพาะเจาะจง โดยเป็ นมุมมองของครู ได้ แก่ ขันสาธิ
้ ต ขันให้
้
ความรู้ ขันน
้ าการฝึ ก ขันจั
้ ดกิจกรรมการใช้
2. เพิ่มทักษะการดูเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรฯ
1. ปรับการจัดกิจกรรมให้ มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อเด็กที่มี
ระดับความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกัน
2. ปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้ เหมาะสม
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ขัน้ ที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบฯ
การทดลองใช้ รูปแบบฯ มีการดาเนินงาน ดังนี ้
3.1 การกาหนดแบบแผนการทดลองใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั กาหนดแบบแผนการทดลองใช้ รูปแบบฯ ซึง่ เป็ นการวิจยั ที่ศกึ ษากลุม่
ตัวอย่างสองกลุม่ โดยมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง ดังแบบแผนการทดลอง ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แบบแผนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง

ก่ อน
การทดลอง

ตัวแปร
จัดกระทา

หลัง
การทดลอง

E

OE1

X

OE2

C

OC1

OC2

E

คือ กลุม่ ทดลอง

C

คือ กลุม่ ควบคุม

OE1

คือ คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาที่ได้ จากกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลอง

OE2

คือ คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาที่ได้ จากกลุม่ ทดลอง หลังการทดลอง

OC1

คือ คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาที่ได้ จากกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง

OC2

คือ คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาที่ได้ จากกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง

X

คือ การเรี ยนการสอนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
3.2 เก็บข้ อมูลก่ อนการทดลอง (pre-test)
ผู้วิจยั สร้ างความคุ้นเคยกับนักเรี ยนด้ วยการเข้ าไปสังเกตการสอนของครู

เข้ าร่วมทากิจกรรมกับนักเรี ยน จากนันเก็
้ บข้ อมูลก่อนการทดลองกับ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
โดยใช้ เครื่ องมือ คือ แบบวัดความสามารถทางภาษา และแบบประเมินความสามารถทางภาษา
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 – 2 นอกจากนี ้ผู้วิจยั นาคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษามาใช้ ในการจัด
การเรี ยนการสอนให้ เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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3.3 การดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 1
ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองรูปแบบฯครัง้ ที่ 1 ตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 3 - 8 สัปดาห์ละ 5 วัน
คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันละ 50 นาที นาน 6 สัปดาห์ โดยผู้วิจยั เป็ นผู้สอนกลุม่ ทดลองและครูประจา
ชันเป็
้ นผู้สอนกลุม่ ควบคุม
3.4 การเก็บข้ อมูลระหว่ างการทดลอง
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลระหว่างการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างและกลุม่ ควบคุม โดย
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะจัดการการเรี ยนการสอน ผลงานของนักเรี ยน คะแนนทดสอบ
จุดประสงค์และคะแนนเขียนไทย
3.5 การแก้ ไขปรั บปรุ งรู ปแบบฯ ครั ง้ ที่ 1
หลังจากนารูปแบบฯ ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลองรวมเป็ นเวลา 6 สัปดาห์
ผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็นในการทดลองใช้ รูปแบบฯ ได้ 6 ประเด็นดังนี ้
3.5.1 ในกิจกรรมการสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ ผู้วิจยั ไม่สามารถทาได้ ตาม
แผนที่กาหนดได้ เนื่องจากนักเรี ยนในกลุม่ อื่นไม่สามารถทากิจกรรม เช่น การเล่นเกม ทาแบบฝึ กหัด
ได้ เองตามลาพัง โดยมักจะเข้ ามาซักถามอยูเ่ สมอทาให้ การจัดกิจกรรมถูกรบกวน ผู้วิจยั จึงต้ องปรับให้
กิจกรรมการสอนอ่านเขียนโดยครูชี ้แนะไปอยูค่ กู่ บั กิจกรรมการอ่านอิสระ การเขียนอิสระ ซึง่ นักเรี ยน
สามารถทาได้ ด้วยตนเอง และกาหนดกฎกติกาในการซักถามโดยห้ ามนักเรี ยนในกลุม่ อื่นถามใน
ช่วงเวลาที่ผ้ วู ิจยั กาลังสอน
3.5.2 กิจกรรมการสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่มงุ่ เน้ นที่จะพัฒนาการภาษาตามความสามารถที่แท้ จริงของนักเรี ยน ในช่วงแรกผู้วิจยั จึงใช้ คะแนน
เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งความสามารถ แต่ค้นพบว่าการใช้ เกณฑ์คะแนนไม่เหมาะสม จึงปรับโดยคานึงถึง
การจัดกลุม่ ความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนตามปั ญหาที่ต้องการความช่วยเหลือได้ เป็ น 4 กลุม่
ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 อ่านและเขียนได้ คล่อง ต้ องการการสอนเนื ้อหาและจัด
กิจกรรมที่ท้าทายเพื่อให้ พฒ
ั นาความสามารถยิ่งขึ ้น
กลุม่ ที่ 2 อ่านและเขียนได้ ดี ต้ องการการสอนและกระตุ้นให้ ทา
กิจกรรมที่พฒ
ั นาความสามารถยิ่งขึ ้นได้
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กลุม่ ที่ 3 อ่านและเขียนได้ ปานกลาง ต้ องการการสอนและฝึ กทบทวน
ให้ เกิดความแม่นยา
กลุม่ ที่ 4 มีปัญหาในการอ่านและการเขียนโดยพบปั ญหาสาคัญ 2 ด้ าน
คือ มีปัญหาในการจาแนกเสียงและมีปัญหาในการเขียนคา
3.5.3 กิจกรรมที่เตรี ยมไว้ คอ่ นข้ างมาก และกิจกรรมที่เตรี ยมไว้ ใช้ เวลามากกว่า
ที่คาดไว้ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ปรับลดการทากิจกรรมการประยุกต์ใช้ จากให้ ทาทุกวันเป็ นสัปดาห์ละ 2 ครัง้ และ
ให้ นกั เรี ยนนางานที่ทาไม่เสร็จในเวลาเรี ยนไปทาต่อเป็ นการบ้ าน
3.5.4 ในการทากิจกรรมกลุม่ นักเรี ยนจะร่วมมือและทางานได้ ดีที่สดุ หากให้ ทา
กิจกรรมคู่ หากให้ นกั เรี ยนทางานมากกว่า 4 คน พบว่านักเรี ยนบางคนไม่ชว่ ยงาน ผู้วิจยั จึงต้ องปรับ
โดยจัดกิจกรรมให้ เป็ นกลุม่ ย่อยและรายคูใ่ ห้ มากขึ ้น โดยลดทอนเนื ้องานให้ เหมาะกับจานวนนักเรี ยน
3.5.5 คะแนนจากการเขียนไทยและผลงานของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนทา
คะแนน การเขียนคาที่ค้ นุ เคยได้ มากขึ ้น แต่คะแนนการเขียนคาใหม่ๆ ลดลง ผู้วิจยั จึงต้ องปรับสัดส่วน
การสอนสะกดคาให้ มากขึ ้นโดยเขียนไทยทุกสัปดาห์และเพิ่ มกิจกรรมอ่าน คัด เขียนโดยให้ นกั เรี ยน
ทบทวนคาศัพท์สปั ดาห์ละ 10 คา โดยแบ่งเป็ นครัง้ ละ 5 คา ให้ นกั เรี ยนคัดตามแบบ 2 ครัง้ แล้ ว
ลองเขียนคาศัพท์ด้วยตนเอง จากนันให้
้ นาคาเหล่านันมาแต่
้
งประโยคหรื อเรื่ องราว
3.5.6 การพูดนาเสนอผลงานต่อกลุม่ ใหญ่ ทาได้ โดยลาบากเนื่อ งจากนักเรี ยน
บางคนมีน ้าเสียงเบาทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องทวนคาพูดเพื่อให้ ได้ ยินทัว่ ถึงกันทังห้
้ อง นอกจากนี น้ กั เรี ยนบางคน
ยังขาดความมัน่ ใจในการนาเสนอหน้ าห้ อง ผู้วิจยั จึงปรับวิธีการนาเสนอโดยให้ นาเสนอในกลุม่ ย่อย
หรื อนาเสนอเป็ นรายคู่
ผู้วิจยั นาประเด็นที่รวบรวมได้ มาปรับปรุงแก้ ไขรูปแบบฯ ให้ มีความเหมาะสม
ในการนาไปใช้
3.6 การดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 2
ผู้วิจยั นารูปแบบฯ ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลอง ตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 9 - 14 สัปดาห์
ละ 5 วัน คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันละ 50 นาที นาน 6 สัปดาห์ ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็นใน
การทดลองใช้ รูปแบบฯ ที่ปรับปรุงขึ ้นไว้ ดังนี ้
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3.6.1 กิจกรรมการสอนอ่านเขียนโดยครูชี ้แนะ เมื่อผู้วิจยั ปรับให้ กิจกรรมไปอยู่
คูก่ บั กิจกรรมการอ่านอิสระ การเขียนอิสระแล้ วพบว่า สามารถดาเนินกิจกรรมได้ ราบรื่ นดีและเมื่อผู้วิจยั
นากระดานไวท์บอร์ ดขนาดเล็กมาใช้ ในการสอนเขียนพบว่ามีความสะดวกในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบว่านักเรี ยนสนใจทากิจกรรมการเขียนอิสระมากขึ ้น
และชอบนัง่ รวมกลุม่ แล้ วเขียนด้ วยกัน บางครัง้ มีการตังกฎกติ
้
กาในการเขียน เช่น ให้ คนหนึง่ บอก
คาศัพท์แล้ วเพื่อนเขียนตาม เมื่อเขียนเสร็ จแล้ วจึงตรวจสอบความถูกต้ องของคาศัพท์ก่อนที่จะเขียน
คาศัพท์ใหม่
3.6.2 การแบ่งกลุม่ นักเรี ยนตามระดับความสามารถทางภาษา ผู้วิจยั พบว่า
ควรแบ่งนักเรี ยนตามระดับความสามารถทางภาษากลุม่ ละประมาณ 8 - 12 คน ส่วนกลุม่ ที่มีปัญหา
จาเป็ นต้ องได้ รับการสอนแบบใกล้ ชิดควรแบ่งออกเป็ นกลุม่ ละไม่เกิน 4 คน
3.6.3 การให้ นกั เรี ยนจับคูเ่ ป็ นบัดดี ้ช่วยเหลือกัน ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ระยะเมื่อนักเรี ยนมีพฒ
ั นาการทางภาษาดีขึ ้น ซึง่ ครูใช้ ข้อมูลจากการสังเกต คะแนนการสอบ
จุดประสงค์และคะแนนการเขียนไทย
3.7 การเก็บข้ อมูลหลังการทดลอง (post-test)
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลก่อนหลังการทดลองครัง้ ที่ 2 กับกลุม่ ตัวอย่างและกลุม่ ควบคุม
โดยใช้ เครื่ องมือ คือ แบบวัดความสามารถทางภาษา และแบบประเมินความสามารถทางภาษาในช่วง
สัปดาห์ที่ 14 - 16
3.8 การแก้ ไขปรั บปรุ งรู ปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจยั นาประเด็นที่รวบรวมได้ มาแก้ ไขปรับปรุงรูปแบบฯ ครัง้ ที่ 2 เพื่อให้ ได้
รูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลและนาเสนอรู ปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ก่อนและหลังการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ การทดสอบค่าที (t-test
dependent และ t-test independent) และนาเสนอข้ อมูลในรูปของตารางประกอบความเรี ยง
จากนันประเมิ
้
นผลการใช้ รูปแบบฯ และนาเสนอรูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
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3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 ชุด คือ แบบวัดความสามารถทางภาษาและแบบประเมิน
ความสามารถทางภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 ลักษณะของเครื่ องมือ
3.1.1 แบบวัดความสามารถทางภาษา มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดคูข่ นาน จานวน
2 ฉบับ ใช้ สาหรับก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ประกอบด้ วยแบบวัด 3 ด้ าน คือ ด้ านการฟั ง
และดู ด้ านการอ่าน และด้ านการเขียน รวมทังสิ
้ ้น 70 ข้ อ ข้ อละ 0.5 คะแนน รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 35
คะแนน ซึง่ ได้ แก่
3.1.1.1 ด้ านการฟั งและดู รวมจานวน 20 ข้ อ ข้ อละ 0.5 คะแนน
รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 10 คะแนน ประกอบด้ วย
1) การแยกแยะเสียง เป็ นแบบวัดการฟั งเพื่อจาแนกเสียง
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ ประกอบด้ ว ยข้ อคาถาม 10 ข้ อให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ
2) การจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดู เป็ นแบบวัดการฟั ง
จับใจความ ครูให้ นกั เรี ยนดูภาพและอ่านเรื่ องให้ ฟัง จากนันครู
้ อา่ นคาถามและตัวเลือกให้ นกั เรี ยนฟั ง
ซึง่ คาถามจะมีทงค
ั ้ าถามตรงแบบมีคาตอบเดียวและคาถามที่ต้องตีความ แบบวัดประกอบด้ วย
เรื่ องราว 2 เรื่ อง มีข้อคาถามเรื่ องละ 5 ข้ อ รวมข้ อคาถาม 10 ข้ อให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ
3.1.1.2 ด้ านการอ่าน รวมจานวน 30 ข้ อ ข้ อละ 0.5 คะแนน
รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 15 คะแนน ประกอบด้ วย
1) การอ่าน เป็ นแบบฝึ กอ่านซึง่ ประกอบด้ วยคาศัพท์ที่
กาหนด 20 คาร่วมกับคาอื่ นเพื่อแต่งเป็ นเรื่ องราว โดยแบ่งเป็ นคาที่ ค้ นุ เคย 10 คาและคาใหม่ๆ 10 คา
รวมจานวน 20 คา
2) การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น เป็ นแบบวัดการจับใจความ
จากสิ่งที่อา่ น ครูให้ นกั เรี ยนอ่านเนื ้อเรื่ อง คาถามและตัวเลือกด้ วยตนเอง คาถามจะมีทงค
ั ้ าถามตรง
แบบมีคาตอบเดียวและคาถามที่ต้องตีความ แบบวัดประกอบด้ วยเรื่ องราว 2 เรื่ อง มีข้อคาถามเรื่ องละ
5 ข้ อ รวมข้ อคาถาม 10 ข้ อให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ
3.1.1.3 ด้ านการเขียน เป็ นการเขียนไทย คาศัพท์ที่กาหนด 20 คา
โดยแบ่งเป็ นคาที่ ค้ นุ เคย 10 คาและคาใหม่ๆ 10 คา รวมจานวน 20 คา คาละ 0.5 คะแนน รวมคะแนน
ทังสิ
้ ้น 10 คะแนน
3.1.2 แบบประเมินความสามารถทางภาษา เป็ นการประเมินความสามารถใน
การพูดและเขียน โดยนาคาพูดของนักเรี ยนและตัวอย่างงานเขียนมาประเมินค่าคะแนนจากเกณฑ์ที่
กาหนด ใช้ สาหรับก่อนการทดลองและหลังการทดลอง รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 15 คะแนน ซึง่ ได้ แก่
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3.1.2.1 ด้ านการพูด รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 10 คะแนน ประกอบด้ วย
1) การพูดแสดงความคิดเห็นจากรูปภาพและการสนทนา
จากนันน
้ าคาพูดของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนจากเกณฑ์ที่กาหนดรวมคะแนน 5 คะแนน
2) การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด จากนันน
้ า
คาพูดของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนจากเกณฑ์ที่กาหนด รวมคะแนน 5 คะแนน
3.1.2.2 ด้ านการเขียน คือ การเขียนเพื่อเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวหรื อแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ จากนันน
้ างานเขียนของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
รวมคะแนนทังสิ
้ ้น 5 คะแนน
โครงสร้ างของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 โครงสร้ างของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ความสามารถทางภาษา
1. ด้ านการฟั ง การดูและการพูด
1.1 การฟั งแยกแยะเสียง
1.2 การจับใจความจากสิง่ ที่ฟังและดู
1.3 การพูดแสดงความคิดเห็น
1.4 การพูดสือ่ สารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ด้ านการอ่ าน
2.1 การอ่านคาที่ค้ นุ เคย
2.2 การอ่านคาใหม่ๆ
2.3 การจับใจความจากสิง่ ที่อา่ น
3. ด้ านการเขียน
3.1 การเขียนคาที่ค้ นุ เคย
3.2 การเขียนคาใหม่ๆ
3.3 การเขียนเพื่อการสือ่ สาร

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบวัด
แบบประเมิน











3.2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ มีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 แบบวัดความสามารถทางภาษาซึง่ เป็ นเครื่ องมือคูข่ นานจานวน 2 ฉบับ
ได้ แก่ แบบทดสอบก่อนการทดลองและแบบทดสอบหลังการทดลอง ประกอบด้ วยแบบวัด 3 ด้ าน คือ
1) ด้ านการฟั ง การดูและการพูด 2) ด้ านการอ่าน และ 3) ด้ านการเขียน ซึง่ มีขนตอนในการสร้
ั้
างดังนี ้
3.2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จากนัน้
วิเคราะห์กลุม่ สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
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พ.ศ. 2551 พัฒนาการทางภาษาของนักเรี ยนและหลักภาษาไทย เพื่อนามากาหนดโครงสร้ างของ
แบบวัด ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 โครงสร้ างของแบบวัดความสามารถทางภาษา
แบบวัด
ด้ านการฟั ง การดูและการพูด
1. การแยกแยะเสียง
1.1 พยัญชนะ
1.2 สระ
1.3 ตัวสะกด
4. วรรณยุกต์
รวม
2. การจับใจความจากสิง่ ที่ฟังและดู
2.1 คาถามตรงแบบมีคาตอบเดียว
2.2 คาถามตรงแบบอธิบาย
2.3 คาถามที่ต้องตีความ
รวม
ด้ านการอ่ าน
1. การอ่านคาทีค่ ้ นุ เคย
1.1 คาในระดับง่าย
1.2 คาในระดับปานกลาง
1.3 คาในระดับยาก
รวม
2. การอ่านคาใหม่ๆ
2.1 คาประสมสระเดี่ยว
2.2 คาประสมสระประสม
2.3 คาประสมสระเกิน
2.4 คาประสมวรรณยุกต์
รวม
3. การจับใจความจากสิง่ ที่อา่ น
3.1 คาถามตรงแบบมีคาตอบเดียว
3.2 คาถามตรงแบบอธิบาย
3.3 คาถามที่ต้องตีความ
รวม

ข้ อละ (คะแนน)

จานวนข้ อ

รวมคะแนน

.5
.5
.5
.5

2
4
2
2
10

1
2
1
1
5

.5
.5
.5

4
2
4
10

2
1
2
5

.5
.5
.5

3
3
4
10

1.5
1.5
2
5

.5
.5
.5
.5

4
2
2
2
10

2
1
1
1
5

.5
.5
.5

4
2
4
10

2
1
2
5
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ตารางที่ 8 (ต่อ) โครงสร้ างของแบบวัดความสามารถทางภาษา
แบบวัด
ด้ านการเขียน
1. การเขียนคาทีค่ ้ นุ เคย
1.1 คาในระดับง่าย
1.2 คาในระดับปานกลาง
1.3 คาในระดับยาก
รวม
2. การเขียนคาใหม่ๆ
2.1 คาประสมสระเดี่ยว
2.2 คาประสมสระประสม
2.3 คาประสมสระเกิน
2.4 คาประสมวรรณยุกต์
รวม
รวมทัง้ สิน้

ข้ อละ (คะแนน)

จานวนข้ อ

รวมคะแนน

.5
.5
.5

4
3
3
10

2
1.5
1.5
5

.5
.5
.5
.5

4
2
2
2
10
70

2
1
1
1
5
35

3.2.1.2 ดาเนินการสร้ างแบบวัด โดยสร้ างข้ อคาถามจานวน 20 ข้ อ
ในแต่ละฉบับ เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหาและความถูกต้ อง
ในการใช้ ภาษาแล้ วปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.1.3 นาแบบวัดฯ ไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิทงั ้ 5 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษาโดยใช้ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้ อง (IOC) โดยลักษณะ
การให้ คะแนน คือ
1 หมายถึง แบบวัดมีความสอดคล้ อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบวัดมีความสอดคล้ อง
-1 หมายถึง แบบวัดไม่มีความสอดคล้ อง
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินความตรงเชิงเนื ้อหา
คือ ข้ อคาถามจะต้ องมีคา่ ดัชนีมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับโครงสร้ าง
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) หลังจากให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้ องแล้ วจึงนาผล
การตรวจสอบมาคานวณหาค่าดัชนี IOC เป็ นรายข้ อ พบว่าผลการพิจารณาเป็ นดังนี ้
การฟั งแยกแยะเสียงมีคา่ ดัชนี IOC ตังแต่
้ 0.60 - 1.00
การจับใจความสาคัญจากสิ่งที่ฟังและดูมีคา่ ดัชนี IOC ตังแต่
้ 0.80 - 1.00
การอ่านคาที่ค้ นุ เคย มีคา่ ดัชนี IOC ตังแต่
้ 0.80 - 1.00
การอ่านคาใหม่ๆ มีคา่ ดัชนี IOC ตังแต่
้ 0.80 - 1.00
การจับใจความจากสิ่งที่อา่ นมีคา่ ดัชนีIOC ตังแต่
้ 0.80 - 1.00
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การเขียนคาที่ค้ นุ เคย มีคา่ ดัชนี IOC ตังแต่
้ 0.80 - 1.00
การเขียนคาใหม่ๆมีคา่ ดัชนี IOC ตังแต่
้ 0.80 - 1.00
ข้ อสอบทุกข้ อมีคา่ ดัชนี IOC ≥ 0.50 ผู้วิจยั จึงคัดเลือก
ข้ อสอบไว้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อสอบเป็ นรายข้ อ
ผู้วิจยั จึงปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.2.1.4 นาแบบวัดฯ ไปทดลองนาร่องกับนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 36 คน
ทังนี
้ ้เนื่องจากจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่มากกว่า30 คน มีความใกล้ เคียงกับการแจกแจงแบบโค้ งปกติ
3.2.1.5 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของ
ข้ อสอบโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป แล้ วคัดเลือกข้ อคาถามที่มี ระดับความยากอยูร่ ะหว่าง .20 - .80
ค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ .20 ขึ ้นไป (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) จากนันคั
้ ดเลือกข้ อคาถามที่ใช้ ได้
ให้ เหลือแบบวัดละ 10 ข้ อ โดยคัดเลือกข้ อคาถามที่มี ความสมมูลกัน และทดสอบคะแนนค่าที (t-test
independence) ของแบบทดสอบทังสองชุ
้
ด ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 คุณภาพของแบบวัดแบบความสามารถทางภาษา
แบบวัด
ด้ านการฟั ง การดูและการพูด
การแยกแยะเสียง ฉบับที่ 1
การแยกแยะเสียง ฉบับที่ 2
ด้ านการอ่ าน
การอ่านคาที่ค้ นุ เคย ฉบับที่ 1
การอ่านคาที่ค้ นุ เคย ฉบับที่ 2
การอ่านคาใหม่ๆ ฉบับที่ 1
การอ่านคาใหม่ๆ ฉบับที่ 2
การจับใจความจากสิง่ ที่อา่ น ฉบับที่ 1
การจับใจความจากสิง่ ที่อา่ น ฉบับที่ 2
ด้ านการเขียน
การเขียนคาที่ค้ นุ เคย ฉบับที่ 1
การเขียนคาที่ค้ นุ เคย ฉบับที่ 2
การเขียนคาใหม่ๆ ฉบับที่ 1
การเขียนคาใหม่ๆ ฉบับที่ 2

ค่ าความยาก ค่ าอานาจจาแนก
0.31 - 0.78
0.32 - 0.79

0.42 - 0.78
0.38 - 0.81

0.32 - 0.76
0.37 - 0.74
0.21 - 0.73
0.26 - 0.69
0.31 - 0.70
0.32 - 0.74

0.26 - 0.71
0.32 - 0.69
0.33 - 0.83
0.41 - 0.82
0.23 - 0.70
0.29 - 0.68

0.21 - 0.75
0.26 - 0.79
0.33 - 0.67
0.30 - 0.70

0.33 - 0.91
0.29 - 0.84
0.33 - 0.91
0.36 - 0.90

t
(two-tailed t-test)
.67

.18
.88
.17

.45
.90
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3.2.2 แบบประเมินความสามารถทางภาษา ประกอบด้ วยแบบวัด 2 ด้ าน คือ
1) ด้ านการอ่าน และ 2) ด้ านการเขียน ซึง่ มีรายละเอียดในการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพดังนี ้
3.2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จากนั น้
วิเคราะห์กลุม่ สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
พ.ศ. 2551 พัฒนาการทางภาษาของนักเรี ยน และหลักภาษาไทย แล้ วนาข้ อมูลข้ างต้ นมาใช้ เป็ นกรอบ
ในการสร้ างแบบประเมินฯ ซึง่ เป็ นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (rubrics)
3.2.2.2 กาหนดเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการพูดแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่ องที่จากสิ่งที่ได้ ฟังหรื อดู การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดและการเขียน
เพื่อการสื่อสารโดยผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังต่อไปนี ้
ความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่จากสิ่งที่ได้ ฟังหรื อดู มีเกณฑ์ในการให้ คะแนน
ดังนี ้ 1 คะแนน หมายถึง ไม่พดู หรื อแสดงพฤติกรรมไม่สนใจที่จะพูด
2 คะแนน หมายถึง แสดงความคิดเห็นสันๆ
้ เมื่อได้ รับการกระตุ้น เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี แต่
ไม่สามารถบอกเหตุผลได้
3 คะแนน หมายถึง พูดแสดงความคิดเห็นและบอกเหตุผลสันๆ
้ ได้ ด้วยตนเอง แต่ลาดับความคิด
กระโดดไปมา ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล หรื อใช้ คาศัพท์ไม่ถกู ต้ อง
4 คะแนน หมายถึง พูดแสดงความคิดเห็นและบอกเหตุผลได้ ด้วยตนเองโดยลาดับความคิดได้
และสมเหตุสมผล ใช้ คาศัพท์ถกู ต้ องแต่เป็ นคาศัพท์ง่ายและซ ้าๆ
5 คะแนน หมายถึง พูดแสดงความคิดเห็นได้ ด้วยตนเอง โดยลาดับความคิดได้ สมเหตุสมผล
ใช้ คาศัพท์ยากและหลากหลายเพิ่มขึ ้น
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่จากสิ่งที่ได้ ฟังหรื อดู มีเกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังนี ้
1 คะแนน หมายถึง ไม่พดู หรื อแสดงพฤติกรรมไม่สนใจที่จะพูด
2 คะแนน หมายถึง พูดสันๆ
้ เมื่อได้ รับการกระตุ้น ถามคาตอบคาหรื อพูดได้ ด้วยตนเองแต่ไม่
สมเหตุสมผลหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่กาหนดให้ พดู
3 คะแนน หมายถึง พูดได้ ด้วยตนเอง แต่เป็ นลาดับความคิดกระโดดไปมา หรื อใช้ คาศัพท์ไม่
ถูกต้ อง
4 คะแนน หมายถึง พูดได้ ด้วยตนเอง ลาดับความคิดได้ และ ใช้ คาศัพท์ถกู ต้ องแต่ไม่
สมเหตุสมผล
5 คะแนน หมายถึง พูดได้ ด้วยตนเอง ลาดับความคิดได้ และสมเหตุสมผล ใช้ คาศัพท์ถกู ต้ อง
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การเขียนเพื่อการสื่อสารโดยผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังนี ้
1 คะแนน หมายถึง เขียนเพียงชื่อตนเอง หรื อตัวอักษรเพื่อสื่อความหมาย หรื อสื่อสารโดยใช้
คาเดี่ยวแทนประโยค
2 คะแนน หมายถึง สื่อสารเป็ นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ผู้อา่ นต้ องคาดคะเนเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง สื่อสารเป็ นประโยคความเดียวที่เข้ าใจได้ แต่ไม่สมเหตุสมผล หรื อ
การจัดลาดับความคิดกระโดดไปมา หรื อจบความแบบห้ วนๆ
4 คะแนน หมายถึง สื่อสารเป็ นประโยคความเดียวที่เข้ าใจได้ ชดั เจน การจัดลาดับความคิด
สมเหตุสมผล
5 คะแนน หมายถึง สื่อสารเป็ นประโยคที่มีความซับซ้ อนขึ ้นและเข้ าใจได้ ชดั เจน การจัดลาดับ
ความคิดสมเหตุสมผล มีการขยายความและลงรายละเอียด
จากนันให้
้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหาและความถูกต้ องในการใช้
ภาษาแล้ วปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.2.3 นาแบบประเมินฯ ไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิทงั ้ 5 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษาโดยใช้ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้ อง (IOC)
หลังจากให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้ องแล้ ว
จึงนาผลการตรวจสอบมาคานวณหาค่าดัชนี IOC เป็ นรายข้ อ พบว่าผลการพิจารณาเป็ นดังนี ้
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่จากสิ่งที่ได้ ฟังหรื อดูมีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ 1.00
การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด มีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ 1.00
การเขียนเพื่อการสื่อสารการอ่านคาที่ค้ นุ เคย มีคา่ ดัชนี IOC เท่ากับ 1.00
3.2.2.4 นาแบบประเมินฯ ไปทดลองนาร่องกับนักเรี ยนโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน
15 คน แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ผู้วิจยั พบว่าตัวอย่างงาน
เขียนของนักเรี ยน เช่น การบ้ าน แบบฝึ กหัด ไม่สามารถประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ เนื่องจากเป็ น
งานเขียนที่มีคาตอบตายตัว และมีลกั ษณะเหมือนกันเกือบทังห้
้ อง ผู้วิจยั จึง เปลี่ยนเป็ นให้ นกั เรี ยนเขียน
อย่างอิสระลงในกระดาษที่กาหนด
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
4.1 ระยะก่อนการทดลองใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั ดาเนินการในสัปดาห์ที่ 1 - 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
4.1.1 ผู้วิจยั ทาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจยั ถึงผู้อานวยการโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1.2 ผู้วิจยั ประเมินความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 70 คน โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 35 คนและกลุม่ ควบคุม 35 คน
เมื่อผู้วิจยั เก็บรวมรวมข้ อมูลเสร็จ ผลปรากฏว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาทังภาพรวมและรายด้
้
านไม่แตกต่างกัน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 และ 11
ผู้วิจยั กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมายและการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยน
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
p

แทน
แทน
แทน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนวิกฤต
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถทางภาษาของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อน
การทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

n

df

35
35

68

xˉ

S.D.

t
(two-tailed t-test)

p

32.71
31.36

5.65
4.58

1.10

.27
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ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษารายด้ านระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อน
การทดลอง
ความสามารถทางภาษา กลุ่มตัวอย่ าง

n

ด้ านการฟั ง การดูและ
การพูด
1. การแยกแยะเสียง

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

2. การจับใจความจาก
สิง่ ที่ฟังและดู
3. การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
4. การพูดสือ่ สารตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ด้ านการอ่ าน
1. การอ่านคาที่ค้ นุ เคย
2. การอ่านคาใหม่ๆ
3. การจับใจความจาก
สิง่ ที่อา่ น
ด้ านการเขียน
1. การเขียนคาทีค่ ้ นุ เคย
2. การเขียนคาใหม่ๆ
3. การเขียนเพื่อ
การสือ่ สาร

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

df
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

xˉ

S.D.

11.91
11.47
2.89
2.61
3.43
3.29
3.42
3.51
3.17
3.06
11.73
12.01
3.57
3.72
3.56
3.83
2.44
2.33
8.07
7.91
2.44
2.33
3.00
2.94
2.63
2.60

1.81
1.91
.79
.76
.69
.74
.70
.92
1.04
.64
2.48
2.07
.95
.86
.87
.75
1.21
.87
3.04
2.23
1.29
.92
1.29
1.19
1.00
.95

t
(two-tailed t-test)

p

3.25

.24

1.47

.15

.84

.41

4.69

.12

.55

.58

.55

.60

.66

.51

-.81

.42

-1.08

.29

.63

.76

.43

.67

.19

.85

.12

.90

4.2 ระยะดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั จัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการ
สมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ฯ ที่สร้ างขึ ้นกับกลุม่ ทดลอง และให้ ครูประจาชันจั
้ ดการเรี ยน
การสอนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติ กบั กลุม่ ควบคุม ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ
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สัปดาห์ที่ 3 - 14 รวมเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ
ระยะละ 6 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 3 - 8 และสัปดาห์ที่ 9 - 14
4.3 ระยะหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั ดาเนินการในสัปดาห์ที่ 14 - 16 มีรายละเอียด ดังนี ้
4.3.1 สรุปผลการดาเนินกิจกรรมของรูปแบบฯ
4.3.2 ผู้วิจยั ประเมินความสามารถทางการฟั ง การพูด การอ่านและการเขีของ
ยน
นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 หลังใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั ประเมินความสามารถทางภาษาด้ วยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยมี
รายละเอียด ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การเก็บข้ อมูลจาแนกตามความสามารถทางภาษา ช่วงเวลาและลักษณะของการเก็บ
ข้ อมูลในระยะหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯ
ความสามารถทางภาษา
1. ด้ านการฟั ง การดูและการพูด
1.1 การฟั งแยกแยะเสียง
1.2 การจับใจความจากสิง่ ที่ฟังและดู
1.3 การพูดแสดงความคิดเห็น
1.4 การพูดสือ่ สารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ด้ านการอ่ าน
2.1 การอ่านคาที่ค้ นุ เคย
2.2 การอ่านคาใหม่ๆ
2.3 การจับใจความจากสิง่ ที่อา่ น
3. ด้ านการเขียน
3.1 การเขียนคาที่ค้ นุ เคย
3.2 การเขียนคาใหม่ๆ
3.3 การเขียนเพื่อการสือ่ สาร

ช่ วงเวลา

ลักษณะการเก็บข้ อมูล

ชัว่ โมงซ่อมเสริ ม
ชัว่ โมงซ่อมเสริ ม
พักกลางวัน/กิจกรรมชมรม
พักกลางวัน/กิจกรรมชมรม

พร้ อมกันทังห้
้ อง
พร้ อมกันทังห้
้ อง
เป็ นรายบุคคล
เป็ นรายบุคคล

พักกลางวัน/กิจกรรมชมรม
พักกลางวัน/กิจกรรมชมรม
ชัว่ โมงซ่อมเสริ ม

เป็ นรายบุคคล
เป็ นรายบุคคล
พร้ อมกันทังห้
้ อง

ช่วงโฮมรูม
ช่วงโฮมรูม
ชัว่ โมงซ่อมเสริ ม

พร้ อมกันทังห้
้ อง
พร้ อมกันทังห้
้ อง
พร้ อมกันทังห้
้ อง
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5. การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด ดังนี ้
5.1 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ที่เป็ นกลุม่ ทดลองทังภาพรวมและรายด้
้
าน ก่อนและหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯโดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (dependence t-test)
5.2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทังภาพรวมและรายด้
้
าน หลังการทดลองใช้ รูปแบบฯโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (independence t-test)
5.3 นาเสนอข้ อมูลเป็ นตารางประกอบความเรี ยง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งเป็ น 2 ตอนดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุล ภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ตอนที่ 2 ผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
2.1 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี1ที่
ทังภาพรวมและภาพย่
้
อยของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
2.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี1ที่
ทังภาพรวมและภาพย่
้
อยของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง
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ตอนที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 1
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
องค์ ประกอบของรู ปแบบ
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 พัฒนาขึ ้นโดยอิงการสอนภาษา
ตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ มีองค์ประกอบ 5 ส่วนได้ แก่ หลักการ
วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอน ระยะเวลาในการดาเนินงาน และการประเมินผล
ดังสรุปในแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1.1 หลักการ
หลักการของรูปแบบฯ โดยนาหลักการการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษา ของ Reif และ
Heimburge (2007) มาบูรณาการเข้ ากับหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ของ Johnson และ Johnson (1994)
จนได้ หลักการที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี ้
1.1.1 การจัดกิจกรรมที่เน้ นการเข้ าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคาในหลากหลาย
ลักษณะและครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนทาให้ เด็กสามารถพัฒนา
ความสามารถทางภาษาได้ ครบถ้ วน
1.1.2 การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ เด็กได้ ชว่ ยเหลือพึง่ พากันในทางบวก ติดต่อ
สัมพันธ์กนั ในลักษณะของการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด ข้ อมูลและประสบการณ์ทางภาษาที่
หลากหลายแปลกใหม่และสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวัน และให้ เด็กได้ มีบทบาทหน้ าที่ในการรับผิดชอบงานที่
ได้ รับมอบหมายร่วมกัน ทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจในการพึง่ พาซึง่ กันและกัน เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี และร่วมมือกัน
ทางานจนประสบความสาเร็จอย่างเต็มความสามารถ
1.1.3 การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิตประจาวันอย่างหลากหลาย
ช่วยให้ เด็กได้ ฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุม
1.1.4 การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่เด็กได้ ฝึกฝนการมีปฏิสมั พันธ์และการทางานเป็ นทีมช่วย
ขยายประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก
1.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 นัน้ เกิดจากการนาสาระสาคัญ
ของหลักการและพัฒนาการทางภาษาของเด็กมาวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังเพื่อ กาหนดวัตถุประสงค์
3 ด้ านใหญ่ 10 ด้ านย่อย ดังนี ้
1.2.1 ด้ านการฟั ง การดูและการพูด ได้ แก่ การแยกแยะเสียง การจับใจความจากสิ่งที่ฟัง
และดู การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.2.2 ด้ านการอ่าน ได้ แก่ การอ่านคาที่ค้ นุ เคย การอ่านคาใหม่ๆ การจับใจความจาก
สิ่ง ที่อา่ น
1.2.3 ด้ านการเขียน ได้ แก่ การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
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1.3 เนื ้อหา
เนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ จากการวิเคราะห์สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ซึง่ โครงสร้ างของ
เนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยนันประกอบด้
้
วย
1. พยัญชนะ
2. สระ
3. วรรณยุกต์
4. ตัวสะกด
5. สัญลักษณ์และเครื่ องหมาย
6. วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
ผู้วิจยั ได้ นามาวิเคราะห์ออกมาเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.3.1 ความซาบซึ ้งในวรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก เช่น นิทาน เรื่ องสัน้
ง่ายๆ ปริศนาคาทาย บทร้ องเล่น บทอาขยาน บทร้ อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรี ยน
1.3.2 การใช้ หลักภาษา ได้ แก่ การประสมพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์
1.4 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ ประกอบด้ วยขันตอน
้
4 ขัน้ ซึง่ ขันตอนดั
้
งกล่าวจะใช้
เวลา 5 วันในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ครูสามารถเลือกใช้ กิจกรรมย่อยในแต่ละขันได้
้ ตาม
ความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.4.1 ขันการสาธิ
้
ต เป็ นขันของการปู
้
พื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือและ
ยกตัวอย่างสื่อทางภาษาที่หลากหลายในบริบทจริง โดยมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี ้
1.4.1.1 กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
1) การอ่านให้ ฟัง (read aloud) เป็ นกิจกรรมที่ครูเป็ นแบบอย่างด้ วย
การอ่านออกเสียงให้ เด็กฟั งทังห้
้ องจากหนังสือหรื อสื่อทางภาษาที่ได้ คดั สรรแล้ ว โดยอ่านให้ เด็กฟั งสัปดาห์
ละ 3 - 4 วัน ครูใช้ กิจกรรมนี ้ในการเริ่มเรี ยนสิ่งใหม่
2) การเขียนให้ ดู (modeled writing) เป็ นกิจกรรมที่ครูสาธิตการเขียน
คาศัพท์ วลี หรื อประโยคพร้ อมกับการสะกดคาให้ เด็กได้ ยินเพื่อเป็ นแบบอย่างในการเขียน ครูใช้ กิจกรรมนี ้
ในการเริ่มเรี ยนสิ่งใหม่
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3) การอ่านร่วมกัน (shared reading) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอดแทรกกลวิธี
ในการอ่านให้ กบั เด็กในลักษณะของการผลัดกันอ่านสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ร่วมกันในห้ อง ครูใช้ กิจกรรมนี ้
ในการทบทวนสิ่งที่เรี ยนมาแล้ ว
4) การเขียนร่วมกัน (shared writing) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอนทักษะและ
กลวิธีในการเขียนให้ กบั เด็กโดยที่ครูและเด็กผลัดกันออกมาเขียนคาและวาดภาพ ครูใช้ กิจกรรมนี ้ใน
การทบทวนสิ่งที่เรี ยนมาแล้ ว
1.4.1.2 กิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด (say and switch) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ ผลัดกันพูดสื่อสารความคิดและประสบการณ์ของตนเองตามหัวข้ อที่ครูกาหนด โดยเด็กที่
จับคูก่ นั จะต้ องตังใจฟั
้ งเมื่อคูส่ นทนาพูด เมื่อพูดจบแล้ วจึงจะซักถามหรื อพูดแสดงความคิดเห็นได้
1.4.2 ขันการให้
้
ความรู้ เป็ นขันของการน
้
าเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่และยกตัวอย่าง
หรื อข้ อมูลจากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบ โดยมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี ้
1.4.2.1 กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ คือ การสอนทักษะทางภาษาโดยตรง (directed
teaching) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอนวิธีการอ่านและเขียนสะกดคาและ/หรื อชี ้แจงประเด็นที่นา่ สนใจของสื่อ
ทางภาษาให้ กบั เด็ก เช่น องค์ประกอบของหนังสือ สิ่งชี ้แนะทางสายตาเพื่อช่วยในการคาดเรื่ องราว
วิธีการเขียน
1.4.2.2 กิจกรรมกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่านและเขียน
ของเด็ก คือ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ (guided reading and writing) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอน
วิธีการอ่านและเขียนให้ เด็ก (ความรู้ใหม่) ในกลุม่ ย่อยโดยใช้ หนังสือหรื อสื่อทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของเด็กในแต่ละกลุม่ กิจกรรมนี ้ครูจะทาในช่วงเวลาเดียวกับกิจกรรมการอ่านอิสระ
การเขียนอิสระเสมอ
1.4.3 ขันการน
้
าการฝึ ก เป็ นขันของการให้
้
เด็กได้ ลงมือปฏิบตั หิ ลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่
เป็ นกิจกรรมตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือกอิสระภายใต้ ขอบเขตที่กาหนดเพื่อทบทวน
สิ่งที่เรี ยนรู้ โดยมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี ้
1.4.3.1 กิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทางภาษา (literacy game) เป็ น
กิจกรรมที่ครูให้ เด็กในกลุม่ ย่อยเล่นเกมที่ชว่ ยฝึ กฝนทักษะทางภาษา
1.4.3.2 กิจกรรมรายคู่ ได้ แก่
1) การจับคูอ่ า่ น (paired reading) เป็ นกิจกรรมที่เด็กจับคูเ่ พื่อเลือก
หนังสือหรื อสิ่งพิมพ์ที่ครูคดั เลือกไว้ มาอ่านตามความสนใจโดยเด็กที่จบั คูก่ นั จะมีปฏิสมั พันธ์และพึง่ พา
อาศัยกันในการทางาน
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2) การจับคูเ่ ขียน (paired writing) เป็ นกิจกรรมที่เด็กจับคูเ่ พื่อเขียน
เรื่ องราวที่ครูกาหนดหัวข้ อไว้ โดยเด็ก ที่จบั คูก่ นั จะมีปฏิสมั พันธ์และพึง่ พาอาศัยกันในการทางาน
3) การจับคูต่ รวจสอบ (paired checking) เป็ นกิจกรรมที่เด็กจับคูเ่ พื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายทังการอ่
้
านและการเขียน
1.4.3.3 กิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่
1) การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ (guided reading and writing)
เป็ นกิจกรรมที่ครูทบทวนและฝึ กฝนการอ่านและเขียนให้ เด็กในกลุม่ ย่อยให้ แม่นยายิ่งขึ ้นโดยใช้ หนังสือหรื อ
สื่อทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กในแต่ละกลุม่ กิจกรรมนี ้ครูจะทาในช่วงเวลา
เดียวกับกิจกรรมการอ่านอิสระ การเขียนอิสระเสมอ
2) การอ่านเขียนตามที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กอ่านเขียน
โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เช่น การทาแบบฝึ กหัดในแบบเรี ยน การอ่านแบบฝึ ก การเขียนไทย การทาสมุด
บันทึกนิทาน การทาแบบอ่านคัดเขียน
3) การอ่านอิสระ (independent reading) เป็ นกิจกรรมที่ครูเปิ ดโอกาส
ให้ เด็กได้ เลือกหนังสือหรื อสิ่งพิมพ์มาอ่านเองตามความสนใจ
4) การเขียนอิสระ (independent writing) การที่ครูเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้
สื่อสารความคิดของตนเองด้ วยการขีดเขียนคาหรื อเรื่ องราวตามความสนใจ
1.4.4 ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้ เป็ นขันของการท
้
ากิจกรรมโดยมุง่ ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยน
มาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด ได้ แก่
1.4.4.1 กิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่
1) การเขียนหลากหลายลักษณะ เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยน
มาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในการเขียนร่วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เช่น เขียนโปสเตอร์ ผังมโนทัศน์
แต่งนิทาน
2) การนาเสนอผลงาน (presentation) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ พดู เกี่ยวกับผลงาน ได้ สื่อสารความคิดหรื อความรู้สกึ ที่มีตอ่ ผลงานของตนเองให้ เพื่อนฟั งในกลุม่ ย่อย
1.4.4.2 กิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียนหลากหลายลักษณะ เป็ นกิจกรรมที่
ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในการเขียนโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เช่น การอ่านนิทานแล้ ว
บันทึกลงในสมุดบันทึกนิทาน การนาคาที่กาหนดมาแต่งเป็ นประโยคหรื อเรื่ องราว
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การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ นันสามารถน
้
ามาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน 5 วัน
โดยใน 2 วันแรกของการเรี ยนรู้เรื่ องใหม่ครูจะจัดกิจกรรมโดยใช้ ขนการสาธิ
ั้
ต ขันการให้
้
ความรู้ และขันน
้ า
การฝึ กโดยครูจะให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั เิ พื่อทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในวันที่ 3 และ 4 ครูจะจัดกิจกรรม
โดยใช้ ขนการสาธิ
ั้
ตขันการให้
้
ความรู้ และการจัดกิจกรรมการใช้ ซงึ่ ครูให้ นกั เรี ยนนาความรู้ที่ได้ เรี ยนมาไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด (ในกรณีที่วนั ที่ 4 เป็ นการทางานต่อจากเรื่ องเดิม จะตัดขันการให้
้
ความรู้ออกไป) ส่วนในวันที่ 5 จะเป็ นขันการน
้
าการฝึ กโดยการเขียนไทย และการอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
ควบคูไ่ ปกับการอ่านอิสระ การเขียนอิสระ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 รายละเอียดชันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนจาแนกตามวัน
วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

กิจกรรม
ขัน้ การสาธิต

ครูสอนเรื่ องใหม่โดย
ทากิจกรรมการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู
และ/หรื อให้ นกั เรี ยน
จับคูท่ ากิจกรรมผลัด
กันพูด

ขัน้ การให้ ความรู้ ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรง
ทังชั
้ น้

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกันและสอนเรื่ อง
ใหม่โดยการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกันและสอนเรื่ อง
ใหม่โดยการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู

ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรง
ทังชั
้ น้

ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรง
ทังชั
้ น้

วันพฤหัสบดี
ต่ อจากเรื่องเดิม

ขึน้ เรื่องใหม่

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกันและ/หรื อให้
นักเรี ยนจับคูท่ า
กิจกรรมผลัดกันพูด

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกันและสอนเรื่ อง
ใหม่โดยการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู

ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรง
ทังชั
้ น้

วันศุกร์

ครูสอนอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะเป็ นกลุม่
ย่อยเพื่อสอนสิง่ ใหม่

ครูสอนอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะเป็ นกลุม่
ย่อยเพื่อสอนสิง่ ใหม่
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ตารางที่ 13 (ต่อ) รูปแบบฯ การจัดกิจกรรมใน 1 สัปดาห์
วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

กิจกรรม
ขัน้ การนาการฝึ ก ครูให้ นกั เรี ยนทา
กิจกรรมเพื่อทบทวน
สิง่ ที่เรี ยนรู้โดยครู
เลือกจัดกิจกรรม
การเล่มเกมทางภาษา/
การจับคูอ่ า่ น/
การจับคูเ่ ขียน/
การจับคูต่ รวจสอบ/
การอ่านเขียนตามที่
ได้ รับมอบหมาย
ขัน้ การจัด
กิจกรรมการใช้

วันพฤหัสบดี
ต่ อจากเรื่องเดิม

วันศุกร์

ขึน้ เรื่องใหม่

การอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะ เพื่อฝึ กฝน
และทบทวน

ครูให้ นกั เรี ยนเขียน
ไทยคาที่เรี ยนรู้ใน
สัปดาห์ 10 คา และ
ให้ นกั เรี ยนจับคู่
ตรวจสอบ
การอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะ เพื่อฝึ กฝน
และทบทวน

การอ่านอิสระและ/
หรื อการเขียนอิสระ

การอ่านอิสระและ/
หรื อการเขียนอิสระ
ครูให้ นกั เรี ยนทางาน
ต่อจากวันก่อน และ/
หรื อการนาเสนอ
ผลงาน

ครูให้ นกั เรี ยนนา
ความรู้ที่เรี ยนมาก่อน
มาประยุกต์ใช้ โดย
เลือกจัดการเขียน
หลากหลายลักษณะ
และ/หรื อการนาเสนอ
ผลงาน
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ครูให้ นกั เรี ยนนา
ความรู้ที่เรี ยนมาก่อน
มาประยุกต์ใช้ โดย
เลือกจัดการเขียน
หลากหลายลักษณะ
และ/หรื อการนาเสนอ
ผลงาน
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รูปแบบฯ ที่นาเสนอข้ างต้ น สามารถจัดโครงการจัดกิจกรรมรายสัปดาห์และแผนการสอนในสัปดาห์ที่ 7 หน่วยแมวเหมียว ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ตัวอย่างแผนรายสัปดาห์ (หน่วยแมวเหมียว)
วัน
ขัน้ ตอน
ขัน้ การสาธิต

ขัน้ การให้ ความรู้

วันจันทร์
(คาบ)

วันอังคาร
(คาบ)

วันพุธ
(คาบ)

วันพฤหัสบดี
(คาบ)

1. ดูภาพแมว (วรรณคดี
ลานา หน้ า 58-59) แล้ วให้
นักเรี ยนจับคูผ่ ลัดกันพูด
คาดเดาเรื่ องราวข้ างใน
2. ครูอา่ นให้ ฟัง (วรรณคดี
ลานา หน้ า 60 - 61) แล้ ว
เขียนคาศัพท์ใหม่ให้
นักเรี ยนดู

1. ครูและนักเรี ยนอ่านและ
เขียนร่วมกันเพื่อทบทวน
สิง่ ที่เรี ยนในวันก่อน
(วรรณคดีลานาหน้ า60 - 61)
2. ครูอา่ นกลอนดอกสร้ อย
ให้ ฟัง (วรรณคดีลานา หน้ า
62) แล้ วเขียนคาศัพท์ใหม่
ให้ นกั เรี ยนดู

1. ครูให้ นกั เรี ยนนาเสนอ
หนังสือเกี่ยวกับแมวที่
เตรี ยมมาแล้ วจับคูผ่ ลัดกัน
พูดพูดถึงความรู้สกึ ที่มีตอ่
หนังสือที่นามา
2. ครูกบั นักเรี ยนอ่านและ
เขียนร่วมกัน (วรรณคดี
ลานาหน้ า 65)

3. ครูสอนทักษะการจับ
ใจความ

3. ครูสอนให้ นกั เรี ยนรู้จกั
ลักษณะของกลอน
ดอกสร้ อยและการพูด
แสดงความคิดเห็น

1. ครูอา่ นเรื่ องแมวไทยมา
จากไหนให้ นกั เรี ยนฟั ง
(จากสารคดีเรื่ อง รู้เรื่ อง
แมวเมืองไทย) แล้ วเขียน
คาศัพท์ใหม่ให้ นกั เรี ยนดู
2. ครูกบั นักเรี ยนอ่านและ
เขียนร่วมกันเพื่อทบทวน
สิง่ ที่เรี ยนในวันก่อน
(วรรณคดีลานาหน้ า63 - 64)
3. ครูสอนทักษะการจับ
ใจความพร้ อมทังพู
้ ดคุย
เกี่ยวกับสัตว์อื่นๆ ที่มีชื่อ
แมว และกระตุ้นให้
นักเรี ยนคิดเพิ่มเติม

3. ครูสอนทักษะการจับ
ใจความ

วันศุกร์
(คาบ)

2. สอนอ่านและเขียนแบบ
ชี ้แนะ (กลุม่ ที่สามารถอ่าน
และเขียนได้ คล่องและอ่าน
เขียนได้ ด)ี
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ตารางที่ 14 (ต่อ) ตัวอย่างแผนรายสัปดาห์ (หน่วยแมวเหมียว)
วัน
ขัน้ ตอน
ขัน้ การนาการฝึ ก

ขัน้ การจัดกิจกรรม
การใช้

วันจันทร์
(คาบ)

วันอังคาร
(คาบ)

วันพุธ
(คาบ)

วันพฤหัสบดี
(คาบ)

วันศุกร์
(คาบ)

4. ครูให้ นกั เรี ยนจับคูอ่ า่ น
และเขียน โดยให้ นกั เรี ยน
เปลีย่ นจากแมว ร้ อง
เหมียวๆ เป็ นสัตว์ชนิดอื่น
5. ครูให้ นกั เรี ยนทา
แบบฝึ กหัดและเขียน
คาศัพท์ใหม่ที่ได้ เรี ยนรู้/
น่าสนใจลงในสมุดบันทึก
คาศัพท์ (หากไม่เสร็ จให้
ทาต่อเป็ นการบ้ าน)

4. การสอนอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะ (กลุม่ ที่มี
ปั ญหาในการอ่านและ
เขียน)

-

-

1. ครูให้ นกั เรี ยนเขียนไทย
และจับคูต่ รวจสอบ
ความถูกต้ อง

4. การอ่านอิสระและ/หรื อ
การเขียนอิสระ

2. การอ่านอิสระและ/หรื อ
การเขียนอิสระ

* ให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด
หน้ า44 และใบงานอ่าน
คัด เขียนเป็ นการบ้ าน

* ให้ นกั เรี ยนทาสมุดบันทึก
นิทานเป็ นการบ้ าน
4. ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่
ทาผังมโนทัศน์เรื่ องแมว
แล้ วให้ นกั เรี ยนนาเสนอ
ผลงาน

4. ครูให้ นกั เรี ยนจับคูเ่ ขียน
โปสเตอร์ เกี่ยวกับสือ่ ทาง
ภาษาที่เตรี ยมมา
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอน แสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายวัน
จุดประสงค์

เนือ้ หา

1. นักเรี ยน
สามารถจับ
ใจความจาก
เรื่ องที่ฟังได้
2. นักเรี ยน
สามารถอ่าน
เขียนคาใหม่ที่
พบในบทเรี ยน
ได้

1. เนื ้อหาใน
แมวเหมียว
2. การจับใจความ
จากสิง่ ที่ฟัง
3. คาศัพท์ใหม่ที่ได้
เรี ยน

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ ท่ ี 7 หน่ วยแมวเหมียว วันที่ 1
กิจกรรม
สื่อ
ขันการสาธิ
้
ต
1. ครูให้ นกั เรี ยนดูภาพหน้ าปกของบท แล้ วถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนลองคาดเดา
ว่าเนื ้อหาข้ างในจะเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับอะไร ครูเขียนคาตอบที่นกั เรี ยนบอก
ลงบนกระดาน จากนันให้
้ นกั เรี ยนจับคูก่ นั แล้ วผลัดกันพูดเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนเอง
คาดเดาไว้ พร้ อมทังบอกเหตุ
้
ผล
2. ครูอา่ นให้ นกั เรี ยนฟั งพร้ อมทังชี
้ ้ตามไปทีละคาแล้ วให้ นกั เรี ยนอ่านตาม 1
รอบ หลังจากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนช่วยกันบอกคาใหม่ที่ได้ เรี ยนรู้ แล้ วให้ นกั เรี ยน
ผลัดกันออกมาเขียนบนกระดาน
ขันการให้
้
ความรู้
ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปเนื ้อหาเรื่ องแมวเหมียว แล้ วครูสนทนากับนักเรี ยน
เกี่ยวกับแมวทีน่ กั เรี ยนรู้จกั โดยใช้ คาถาม เช่น “ใครชอบแมว” “ใครเลี ้ยงแมว
บ้ าง” “แมวมีนิสยั อย่างไร” “เห็นแมวแล้ วรู้สกึ อย่างไร” “แมวชอบกินอะไร”
ขันการน
้
าการฝึ ก
1. ครูให้ นกั เรี ยนจับคูช่ ่วยกันอ่านเขียนเรื่ องแมวเหมียวหลายรอบ โดยให้
นักเรี ยนลองเปลีย่ นจากแมว ร้ องเหมียวๆ เป็ นสัตว์ชนิดอื่นและเสียงร้ องอื่น
2. ครูให้ นกั เรี ยนเขียนคาใหม่ที่ได้ เรี ยนรู้ลงในสมุดบันทึกคาศัพท์ และทา
แบบฝึ กหัดหน้ า 43 หากทาไม่ทนั ในเวลาให้ กลับไปทาเป็ นการบ้ าน

1. หนังสือ
วรรณคดีลานา
2. แบบฝึ กหัด
3. บัตรคา
4. สมุดบันทึก
คาศัพท์

เวลา
5 นาที

5 นาที

การประเมิน
1. การตอบ
คาถาม
2. การเข้ าร่วม
กิจกรรม
3. แบบฝึ กหัด

10 นาที

10 นาที
20 นาที
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ตารางที่ 15 (ต่อ) ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายวัน
จุดประสงค์
1. นักเรี ยน
สามารถจับ
ใจความจาก
เรื่ องที่ฟังได้
2. นักเรี ยน
สามารถบอก
ลักษณะของ
กลอน
ดอกสร้ อยได้

เนือ้ หา
1. เนื ้อหาในกลอน
ดอกสร้ อย
2. การจับใจความ
จากสิง่ ที่ฟัง

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ ท่ ี 7 หน่ วยแมวเหมียว วันที่ 2
กิจกรรม
สื่อ
ขันการสาธิ
้
ต
1. ครูกบั นักเรี ยนทบทวนคาศัพท์ที่ได้ เรี ยนรู้เมื่อวาน โดยอ่านร่วมกัน 1 รอบ
แล้ วให้ นกั เรี ยนผลัดกันออกมาเขียนคาศัพท์บนกระดาน
2. ครูอา่ นกลอนดอกสร้ อยแมวเหมียวให้ฟังนักเรี ยนฟั งพร้ อมทังชี
้ ้ตามทีละคา
แล้ วให้ นกั เรี ยนอ่านตาม 2 รอบ
ขันการให้
้
ความรู้
1. ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปเนื ้อหาของกลอนดอกสร้ อยแมวเหมียว
2. ครูใช้ คาถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสังเกตว่ากลอนดอกสร้ อยแตกต่างจากที่เรี ยน
เมื่อวานอย่างไร แล้ วจึงบอกลักษณะของกลอนดอกสร้ อยให้ นกั เรี ยนฟั งอีกครัง้
3. ครูนากลุม่ ที่มีปัญหาในการจาแนกเสียงและมีปัญหาในการเขียนคามาสอน
อ่านและเขียนแบบชี ้แนะกลุม่ ละ 15 นาที
ขันการน
้
าการฝึ ก
ครูให้ นกั เรี ยนการอ่านอิสระและ/หรื อการเขียนอิสระโดยจัดเตรี ยมหนังสือ
และสือ่ ทางภาษาไว้
* ครูให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดหน้ า 44 และใบงานอ่าน คัด เขียนเป็ นการบ้ าน

1. แผนภาพ
กลอนดอกสร้ อย
แมวเหมียว
2. แบบฝึ กหัด
3. แบบอ่านที่
เหมาะกับระดับ
ความสามารถ
นักเรี ยน
4. หนังสือและสือ่
ทางภาษาที่
เตรี ยมไว้
5. ไวท์บอร์ ด
ขนาดเล็ก
6. กระดาษ
7. เครื่ องเขียน
8. ใบงานอ่าน คัด
เขียน

เวลา

การประเมิน

8 นาที

1. การตอบ
คาถาม
2 นาที 2. การเข้ าร่วม
กิจกรรม
3. การทา
10 นาที แบบฝึ กหัด

30 นาที
ช่วงเวลา
เดียวกัน
30 นาที
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ตารางที่ 15 (ต่อ) ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายวัน
จุดประสงค์

เนือ้ หา

1. นักเรี ยน
สามารถจับ
ใจความจาก
เรื่ องที่ฟังได้
2. นักเรี ยน
สามารถบอก
สิง่ ที่เชื่อมโยง
กับแมวได้

1. การเชื่อมโยงสิง่ ที่
เกี่ยวข้ องกับแมว
2. การจับใจความ
จากสิง่ ที่ฟัง

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ ท่ ี 7 หน่ วยแมวเหมียว วันที่ 3
กิจกรรม
สื่อ
ขันการสาธิ
้
ต
1. ครูกบั นักเรี ยนทบทวนคาศัพท์ที่ได้ เรี ยนรู้เมื่อวานแล้ วให้ นกั เรี ยนผลัดกัน
ออกมาเขียนคาศัพท์บนกระดาน จากนันครู
้ ให้นกั เรี ยนอ่านกลอนดอกสร้ อย
แมวเหมียวร่วมกัน 2 รอบ แล้ วครูคอ่ ยๆ ลบบางคาออก แล้ วจึงลบออกทีละ
วรรค จนนักเรี ยนสามารถท่องกลอนดอกสร้ อยแมวเหมียวได้ ทงหมด
ั้
2. ครูอา่ นแมวไทยมาจากไหนให้ นกั เรี ยนฟั ง (จากหนังสือรู้เรื่ องแมวเมืองไทย)
แล้ วเขียนคาใหม่ที่ได้ เรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนดู
ขันการให้
้
ความรู้
1. ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปเนื ้อหาของแมวไทยมาจากไหน
2. ครูใช้ คาถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนคิดว่ามีสตั ว์ชนิดใดบ้ างที่มีคาว่า ”แมว “
เป็ นอยูใ่ นชื่อ เช่น แมวน ้า งูแมวเซา นกเค้ าแมว
ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้
ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ทาผังมโนทัศน์เกี่ยวกับแมวแล้ วนาเสนอผลงาน

เวลา

การประเมิน

1. หนังสือรู้เรื่ อง
แมวเมืองไทย

10 นาที 1. การตอบ
คาถาม
2. การเข้ าร่วม
กิจกรรม
5 นาที 3. ผลงาน

2. กระดาษสี
3. เครื่ องเขียน

2 นาที
3 นาที

30 นาที

* ครูให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดหน้ า 45 เป็ นการบ้ าน และนาสือ่ ทางภาษาที่
เกี่ยวกับแมวมาในวันรุ่งขึ ้น
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ตารางที่ 15 (ต่อ) ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายวัน
จุดประสงค์

เนือ้ หา

1. นักเรี ยน
สามารถจับ
ใจความจาก
เรื่ องที่ฟังได้
2. นักเรี ยน
สามารถพูด
สือ่ สารและ
แสดงความ
คิดเห็นได้
3. นักเรี ยน
สามารถเขียน
เพื่อสือ่ สาร
ความรู้สกึ ได้

1. เนื ้อหาสือ่ ทาง
ภาษาที่เกี่ยวข้ องกับ
แมว
2. การจับใจความ
จากสิง่ ที่ฟัง

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ ท่ ี 7 หน่ วยแมวเหมียว วันที่ 4
กิจกรรม
สื่อ
ขันการสาธิ
้
ต
1. ครูกบั นักเรี ยนทบทวนคาศัพท์ที่ได้ เรี ยนรู้ในวันก่อน โดยอ่านร่วมกัน 1 รอบ
2. ครูให้ นกั เรี ยนนาเสนอสือ่ ทางภาษาที่เกี่ยวข้ องกับแมวที่ตนนามา จากนันให้
้
นักเรี ยนจับคูก่ นั แล้ วผลัดกันพูดเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนนามาพร้ อมทังบอกเหตุ
้
ผลที่
เลือก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ ที่นามาให้ คขู่ องตนฟั ง
ขันการให้
้
ความรู้
1. ครูและนักเรี ยนอาสาออกมานาเสนอสือ่ ทางภาษาที่นามา 2 - 3 คนแล้ ว
ร่วมกันสรุปเนื ้อหา
2. ครูใช้ คาถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนคนอื่นถามคาถามเกี่ยวกับสือ่ ทางภาษาที่
นักเรี ยนออกมานาเสนอ
ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้
ครูให้ นกั เรี ยนจับคูเ่ ขียนโปสเตอร์ เกี่ยวกับสือ่ ทางภาษาที่เตรียมมา โดยมี
รายละเอียด คือ ชื่อหนังสือ/สือ่ ทางภาษาที่เลือก สาเหตุที่เลือก ตัวละครที่ชอบ
มากที่สดุ เหตุผลที่ชอบและคาศัพท์ที่นา่ สนใจ หากทาไม่ทนั ในเวลาให้ กลับไป
ทาเป็ นการบ้ าน

เวลา

1. หนังสือ
5 นาที
วรรณคดีลานา
5 นาที
2. สือ่ ทางภาษาที่
เกี่ยวข้ องกับแมว
3. กระดาษแข็งสี
4. เครื่ องเขียน
5 นาที

การประเมิน
1. การตอบ
คาถาม
2. การเข้ าร่วม
กิจกรรม
3. การทา
แบบฝึ กหัด

5 นาที

30 นาที
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ตารางที่ 15 (ต่อ) ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายวัน
จุดประสงค์
1. นักเรี ยน
สามารถเขียน
คาศัพท์ที่เรี ยนรู้
ใหม่ได้
2. นักเรี ยน
สามารถบอก
ลักษณะของ
กลอน
ดอกสร้ อยได้

เนือ้ หา
1. คาศัพท์จาก
เนื ้อหา
2. การจับใจความ
จากสิง่ ที่ฟัง

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ ท่ ี 7 หน่ วยแมวเหมียว วันที่ 5
กิจกรรม
สื่อ
ขันการน
้
าการฝึ ก
1. ครูให้ นกั เรี ยนเขียนไทย 10 คา แล้ วให้ นกั เรี ยนจับคูต่ รวจสอบความถูกต้ อง
2. ครูให้ นกั เรี ยนการอ่านอิสระและ/หรื อการเขียนอิสระ โดยจัดเตรี ยมหนังสือ
และสือ่ ทางภาษาไว้
ขันการให้
้
ความรู้
ครูนากลุม่ นักเรี ยนที่สามารถอ่านและเขียนได้ คล่อง กลุม่ ที่สามารถอ่านและ
เขียนได้ ดี และกลุม่ ที่สามารถอ่านและเขียนได้ ปานกลางมาสอนอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะกลุม่ ละ 10 นาที

* ให้ นกั เรี ยนทาสมุดบันทึกนิทานเป็ นการบ้ าน

1. แบบอ่านที่
เหมาะกับระดับ
ความสามารถ
นักเรี ยน
2. หนังสือและสือ่
ทางภาษาที่
เตรี ยมไว้
3. ไวท์บอร์ ด
ขนาดเล็ก
4. กระดาษ
5. เครื่ องเขียน

เวลา

การประเมิน

20 นาที การเขียนไทย
30 นาที
ช่วงเวลา
เดียวกัน
30 นาที
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ตารางที่ 15 (ต่อ) ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายวัน
ภาคผนวก

แมวไทยมาจากไหน
ในประเทศไทยเริ่มมีการเลี ้ยงแมวมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัยเพื่อใช้ จบั หนู แมวไทยคูแ่ รกที่ออกจากประเทศไทยไปสูส่ ายตาชาวโลก เป็ นแมวที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ทรงประราชทานแมววิเชียรมาศให้ กบั Mr. Owen Gould กงสุลอังกฤษประจา
กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ .2427 กงสุลได้ มอบแมวคูน่ ี ้ให้ กบั น้ องสาวที่องั กฤษ ในปี พ.ศ .2428 แมวไทยคูน่ ี ้ถูกส่งเข้ าประกวดในงานแมวที่
ประเทศอังกฤษ ปรากฏว่าแมวไทยชนะเลิศในการประกวด จากการประกวดครัง้ นี ้ทาให้ ชาวอังกฤษนิยมเลี ้ยงแมวไทยมากขึ ้น และได้ จดั ตัง้ The
Siamese Cat Clubs หลังนัน้ รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าแมวไทยเป็ นสัญลักษณ์ที่สามารถทาให้ ประเทศไทยเป็ นที่ร้ ูจกั ของประเทศทัว่ โลกจึงได้
พระราชทานแมวไทยให้ กบั ประเทศเพื่อนบ้ านหลายประเทศทาให้ แมวไทยและประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก
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1.5 ระยะเวลาในการวิจยั
ระยะเวลาในการวิจยั 16 สัปดาห์ ประกอบด้ วย ระยะก่อนการทดลอง 2 สัปดาห์ ระยะ
ทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์
1.6 การประเมินผล
ผู้วิจยั ดาเนินการวัดและประเมินผลความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ก่อน
การเรี ยนการสอนและหลังการเรี ยนการสอน โดยใช้ แบบวัดความสามารถทางภาษา ซึง่ เป็ นเครื่ องมือ
คูข่ นานจานวน 3 ฉบับ และแบบประเมินความสามารถทางภาษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.6.1 แบบวัดความสามารถทางภาษา ซึง่ ได้ แก่
1.6.1.1 ด้ านการฟั ง คือ การแยกแยะเสียง การจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดู
1.6.1.2 ด้ านการอ่าน คือ การอ่านคาที่ค้ นุ เคย การอ่านคาใหม่ๆ
การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น
1.6.1.3 ด้ านการเขียน คือ การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆ
1.6.2 แบบประเมินความสามารถทางภาษา ซึง่ ได้ แก่
1.6.2.1 ด้ านการพูด คือ การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น การพู ดสื่อสารตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.6.2.2 ด้ านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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ตอนที่ 2 ผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรั บนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลของการใช้ รูปแบบฯ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าทางสถิติ ประกอบด้ วย ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา และส่วนที่ 2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาด้ านการเขียน
ของกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าทางสถิติ
ผู้วิจยั กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและ
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยน
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน คะแนนวิกฤต
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและภาพย่
้
อยของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถทางภาษาของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ คา่ ที (dependent t-test) ที่ระดับนัยสาคัญที่ .05 นาเสนอใน
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถทางภาษาของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
ช่ วงเวลา

n

df

xˉ

S.D.

t
(one-tailed t-test)

p

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

35
35

34
34

32.71
42.81

5.65
3.83

-8.16*

.00

*p<.05
ตารางที่ 16 พบว่า หลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถ
ทางภาษา (xˉ = 42.81) สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวมก่อนการทดลอง (xˉ = 32.71) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษารายด้ านของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ คา่ ที(dependent t-test) ที่ระดับนัยสาคัญที่ .05 นาเสนอในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษารายด้ านของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
ความสามารถทางภาษา
ด้ านการฟั ง การดูและ
การพูด
1. การแยกแยะเสียง
2. การจับใจความจาก
สิง่ ที่ฟังและดู
3. การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
4. การพูดสือ่ สารตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ด้ านการอ่ าน
1. การอ่านคาที่ค้ นุ เคย
2. การอ่านคาใหม่ๆ
3. การจับใจความจาก
สิง่ ที่อา่ น
ด้ านการเขียน
1. การเขียนคาที่ค้ นุ เคย
2. การเขียนคาใหม่ๆ
3. การเขียนเพื่อ
การสือ่ สาร

ช่ วงเวลา

n

df

xˉ

S.D.

ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

11.91
15.97
2.89
3.54
3.43
4.26
3.43
4.00
3.17
4.17
11.73
13.73
4.60
4.94
3.57
4.27
3.56
4.51
8.07
13.11
2.44
4.54
3.00
3.91
2.63
4.66

1.81
1.71
.79
.90
.69
1.05
.70
.24
1.04
.51
2.48
1.38
.95
.16
.87
.83
1.21
.66
3.03
1.81
1.29
.72
1.29
1.01
1.00
.54

t
(one-tailed t-test)

p

-4.71*

.02

-2.45*

.00

-2.83*

.00

-2.29*

.00

-2.80*

.00

-3.32*

.00

-1.08*

.02

-3.06*

.00

-2.59*

.00

-7.57*

.00

-6.32*

.00

-3.46*

.00

-5.92*

.00

*p<.05
ตารางที่ 17 พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางด้ าน
การฟั ง การดูและการพูด(xˉ = 15.97) ด้ านการอ่าน (xˉ = 13.73) และด้ านการเขียน (xˉ = 13.11) สูงกว่า
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คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (xˉ = 11.91 xˉ = 11.73 และ xˉ = 8.07 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้ านพบว่า
1. ด้ านการฟั ง การดูและการพูดพบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดู(xˉ = 4.26) การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(xˉ = 4.17) และการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น(xˉ = 4.00) และความสามารถในการแยกแยะเสียง
(xˉ = 3.54) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (xˉ = 3.43 xˉ = 3.17 xˉ = 3.43 และ xˉ = 2.89
ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ด้ านการอ่านพบว่า หลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การอ่านคาที่ค้ นุ เคย (xˉ = 4.94) การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น(xˉ = 4.51) และการอ่านคาใหม่ (xˉ = 4.27)
หลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (xˉ = 4.60 xˉ = 3.56 และ xˉ = 3.57 ตามลาดับ)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ด้ านการเขียนพบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (xˉ = 4.66) การเขียนคาที่ค้ นุ เคย (xˉ = 4.54) และการเขียนคาใหม่ๆ (xˉ = 3.91)
หลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (xˉ = 2.63 xˉ = 2.44 และ xˉ = 3.00 ตามลาดับ)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 16 และ 17 สรุปได้ วา่ หลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษาทังภาพรวมและรายด้
้
านทุกด้ านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
2. การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและภาพย่
้
อยของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถทางภาษาระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง โดยใช้ คา่ ที (independent t-test) ที่ระดับนัยสาคัญที่ .05 นาเสนอใน
ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถทางภาษาระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
หลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

*p<.05

n

df

xˉ

S.D.

t
one-tailed t-test)

p

35
35

68

42.81
39.09

3.84
4.74

-18.08*

.00
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ตารางที่ 18 พบว่าหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถ
ทางภาษา (xˉ = 42.81) สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความสามารถทางภาษาของกลุม่ ควบคุม(xˉ = 39.09)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษารายด้ านระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง โดยใช้ คา่ ที (independent t-test) ที่ระดับนัยสาคัญที่ .05 นาเสนอใน
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษารายด้ านระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
หลังการทดลอง
ความสามารถทางภาษา
ด้ านการฟั ง การดูและ
การพูด
1. การแยกแยะเสียง

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
2. การจับใจความจาก กลุม่ ทดลอง
สิง่ ที่ฟังและดู
กลุม่ ควบคุม
3. การพูดเพื่อแสดง
กลุม่ ทดลอง
ความคิดเห็น
กลุม่ ควบคุม
4. การพูดสือ่ สารตาม
กลุม่ ทดลอง
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
กลุม่ ควบคุม
ด้ านการอ่ าน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
1. การอ่านคาที่ค้ นุ เคย กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
2. การอ่านคาใหม่ๆ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
3. การจับใจความจาก กลุม่ ทดลอง
สิง่ ที่อา่ น
กลุม่ ควบคุม
ด้ านการเขียน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
1. การเขียนคาที่ค้ นุ เคย กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
2. การเขียนคาใหม่ๆ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
3. การเขียนเพื่อ
กลุม่ ทดลอง
การสือ่ สาร
กลุม่ ควบคุม

*p<.05

n
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

df
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

t
S.D. (one-tailed t-test)
ˉx
15.97 1.71
1.59*
14.77 1.44
3.54
.90
.20
3.46
.88
4.26 1.05
-.22
4.34 .51
4.00
.24
2.18*
3.51
.61
4.17
.51
2.43*
3.46
.70
13.73 1.38
.11
13.64 1.89
4.94
.16
.67
4.76
.81
4.27
.83
.15
4.21
.81
4.51
.66
-.53
4.67
.58
13.11 1.81
2.46*
10.67 2.31
4.54 .72
1.85*
3.76 1.03
3.91 1.01
.98*
3.43 1.07
4.66
.54
3.34*
3.49
.89

p
.02
.35
.34
.00
.00
.83
.10
.39
.15
.00
.00
.03
.00
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ตารางที่ 19 พบว่าหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางด้ าน
การฟั ง การดูและการพูด(xˉ = 15.97) และด้ านการเขียน (xˉ = 13.11) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่
ควบคุม (xˉ = 14.77 และ xˉ = 10.67 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ าน
การอ่านพบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ทดลอง(xˉ = 13.73) และกลุม่ ควบคุม (xˉ = 13.64) ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้ านพบว่า
1. ด้ านการฟั ง การดูและการพูดพบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูด
สื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด(xˉ = 4.17) และการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น(xˉ = 4.00) ของกลุม่
ทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ควบคุม(xˉ = 3.46 และ xˉ = 3.51 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนความสามารถในการแยกแยะเสียงและการจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดูไม่
แตกต่างกัน
2. ด้ านการอ่านพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านคาที่ค้ นุ เคย
การอ่านคาใหม่และการจับใจความจากสิ่งที่อา่ นของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน
3. ด้ านการเขียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(xˉ = 4.66) การเขียนคาที่ค้ นุ เคย (xˉ = 4.54) และการเขียนคาใหม่ๆ(xˉ = 3.91) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
กลุม่ ควบคุม (xˉ = 3.49 xˉ = 3.76 และ xˉ = 3.43 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาด้ านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของกลุม่ ตัวอย่าง
หลังจากการทดลองผู้วิจยั พบการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในความสามารถทางภาษา
ด้ านการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับนักเรี ยน35 คนมีรายละเอียดดังนี ้
(ดูภาคผนวก ช)
1. ความยาวของเรื่ อง
ก่อนการทดลองผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวน 21 คนจากนักเรี ยน 35 คนเขียนเพียง
เล็กน้ อย (ประมาณ 2 - 5 ประโยค) โดยเฉพาะนักเรี ยนที่มีปัญหาในการเขียนคาจานวน 4 คน เพียงแค่
วาดรูปและเขียนชื่อเรื่ อง แต่หลังการทดลองพบว่า นักเรี ยนทุกคนเขียนยาวขึ ้นอย่างน้ อย 3 - 7 บรรทัด
โดยเฉพาะนักเรี ยนที่สามารถอ่านและเขียนได้ คล่องและนักเรี ยนที่อา่ นและเขียนได้ ดีนนเขี
ั ้ ยนยาวขึ ้น
มากที่สดุ มีนกั เรี ยนต้ องการเนื ้อที่ในการเขียนมากกว่าที่ผ้ วู ิจยั จัดไว้ นักเรี ยนเหล่านันจึ
้ งแก้ ปัญหา
โดยการขีดเส้ นบรรทัดเพิ่มและ/หรื อเขียนต่อด้ านหลังจานวน 8 คน เขียนตัวอักษรครึ่งบรรทัดและ/
หรื อไม่เว้ นบรรทัดทาให้ มีเนื ้อที่ในการเขียนเรื่ องมากขึ ้นจานวน 6 คน
2. คาศัพท์
ก่อนการทดลองผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวน 29 คนใช้ คาศัพท์ธรรมดา และใช้
คาศัพท์ซ ้าๆ แต่หลังการทดลองพบว่ านักเรี ยนใช้ คาศัพท์ที่หลากหลายและใช้ คาศัพท์ที่แปลกใหม่
เช่น ความจงรักภักดี เอาชนะธรรมชาติ สมบัตสิ ว่ นตัว เนรมิต ซึง่ ผู้วิจยั พบว่านักเรี ยนทุกคนใช้
คาศัพท์แปลกใหม่เพิ่มขึ ้น นักเรี ยนที่มีปัญหาในการเขียนมีความพยายามในการเขียนคาศัพท์ที่
หลากหลายมากขึ ้นโดยคัดลอกจากสื่อทางภาษาหรื อถามจากบุคคลรอบข้ าง อย่างไรก็ตามยังคง
พบการเขียนคาศัพท์ผิด แต่ผ้ อู า่ นสามารถคาดเดาได้ เช่น ท้ อน ้า (ท่อน ้า) หยูบ่ ้ าน (อยูบ่ ้ าน)
ปอดไพ (ปลอดภัย)
3. โครงสร้ างและความซับซ้ อนของประโยค
ก่อนการทดลองผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวน 15 คนเขียนเป็ นวลีหรื อประโยค
ความเดียวสันๆ
้ จานวน 7 คนเขียนเป็ นประโยคความรวมง่ายๆ แต่หลังการทดลองพบว่า นักเรี ยน
จานวน 34 คน เขียนเป็ นประโยคความรวมและความซ้ อนโดยใช้ คาเชื่อมต่างๆ เช่น แต่ กับ ที่ ซึง่
เพราะว่า ทาให้ ทันใดนัน้ และใช้ คาวิเศษณ์เพื่อขยายประโยคให้ สละสลวยมากยิ่งขึ ้น เช่น
“มีนกั รบสองคนที่เป็ นเพื่อนรักกันแต่เขาทดลองต่อสู้กนั ปรากฏว่านักรบเขา
แข่งกันเอาเป็ นเอาตาย”
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“มีลิงน้ อยตัวหนึง่ มันคิดว่ามันเก่งมากเที่ยวท้ าสัตว์อา่ นให้ แข่งกับมัน แต่สตั ว์ที่ลิง
ท้ าไม่สามารถทาได้ ยิ่งทาให้ ลิงได้ ใจ”
นอกจากนี ้ยังพบว่า นักเรี ยนมีการนาเสนอเรื่ องราวที่นา่ สนใจด้ วยวิธีการต่างๆ
โดยการใช้ บทสนทนา ประโยคคาถาม เช่น
“เช้ าวันนี ้อากาศร้ อนจริงๆ นะแม่ ”
“ร้ อนซีลกู มันจะเข้ าเดือนเมษายนแล้ วนะ”
“งันก็
้ ใกล้ วนั สงกรานต์แล้ ว แม่จะพาหนูไหนทาบุญที่วดั ไหนจ๊ ะ ”
“วัดแถวบ้ านนี่แหละ ไปกันทังครอบครั
้
วเลย”
4. โครงเรื่ อง
ก่อนการทดลองผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวน 27 คนเขียนเพียง 2 - 3 ประโยค
จบห้ วนๆ หรื อเขียนบรรยายภาพ แต่หลังการทดลองพบว่า งานของนักเรี ยน 34 คนมีตอนเริ่มเรื่ อง
การดาเนินเรื่ องและมีตอนจบ และใช้ คาเพื่อให้ ร้ ูวา่ เป็ นส่วนต้ นหรื อส่วนท้ ายของเรื่ อง เช่น
กาลครัง้ หนึง่ เรื่ องนี ้สอนให้ ร้ ูวา่ ตังแต่
้ นนมา
ั ้ ฉันจึงอยากให้ ทกุ คน ลูกม้ าจึงสานึกได้ วา่ จบแล้ ว
5. การขยายความและให้ รายละเอียด
ก่อนการทดลองผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวน 22 คนเขียนประโยคสันๆ
้ ไม่มี
รายละเอียด แต่หลังการทดลองพบว่า นักเรี ยนทุกคนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม มีการให้ เหตุผล
ทาให้ ผ้ อู า่ นสามารถเข้ าใจเรื่ องราวได้ กระจ่างขึ ้น เช่น
“หมาป่ ามันอยูใ่ นป่ า มันชอบกินเนื ้อ มันดุร้าย ใครไปเที่ยวป่ าต้ องระวังอันตราย ”
“ฉันพาสุนขั ตัวโปรดออกมาเดินเล่น แล้ วมันก็ชอบเล่นลูกบอลกับฉัน ชื่อของมันคือ
กระปุก ขนของมันฟูหยิกเหมือนตุ๊กตาและมันน่ารักมาก ฉันจะเลี ้ยงดูมนั เป็ นอย่างดี เพราะมันเป็ น
เพื่อนที่ดีมากสาหรับฉัน”
ผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนทุกคนเขียนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม โดยนักเรี ยนที่
สามารถอ่านและเขียนได้ คล่องและนักเรี ยนที่อา่ นและเขียนได้ ดีจะเขียนลงรายละเอียดโดยใช้ คาศัพท์
ที่แปลกใหม่ได้ ดี ส่วนนักเรี ยนอื่นๆ เขียนบรรยายรายละเอียดทัว่ ไป
6. การใช้ แหล่งข้ อมูลในการเขียน
ก่อนการทดลองผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวน 16 คนเขียนจากตัวการ์ ตนู หรื อเกมที่
ชื่นชอบ เช่น แองกรี เบิร์ด รี บอน แต่หลังการทดลองพบว่า มีนกั เรี ยนที่ยงั เขียนเรื่ องราวจากตัวการ์ ตนู
เพียง 2 คน ในขณะที่นกั เรี ยนอีก 33 คนมีการนาสื่อทางภาษาที่หลากหลายมาใช้ ในเป็ นแหล่งข้ อมูล
ในการเขียน เช่น หนังสือนิทาน หนังสือวารสาร สมุดรวบรวมคาศัพท์ของห้ อง (ที่นกั เรี ยนช่วยกันทา)
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บทความจากอินเทอร์ เน็ท ทาให้ มีเรื่ องราวที่หลากหลายมากขึ ้นทังเป็
้ นนิทานและสารคดี เช่น
ชีวติ สัตว์ อวกาศ การนัง่ สมาธิ ฝนหลวง ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้วิจัยพบในนักเรี ยนทุกกลุม่ แต่
มีความแตกต่างกันในเรื่ องของความถูกต้ องของการเขียนคา
7. ลายมือและความใส่ใจในการเขียน
หลังการทดลองนักเรี ยนทุกคนมีความประณีตในการทางานเพิ่มขึ ้นซึง่ สะท้ อนให้
เห็นจากลายมือที่สวยงาม สะอาดและเป็ นระเบียบมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบว่า ภาพที่วาดมีลาย
ละเอียดมากขึ ้นและระบายสีอย่างสวยงาม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้วิจยั พบในผู้เรี ยนทุก คน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี1ที่ มี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที1 ่ และ
2) เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ว่า 1) หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 2) หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอน
ภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทาง
ภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที1่ โรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง คือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที1่ โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จานวน 70 คน โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 35 คนและกลุม่ ควบคุม 35 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวัดความสามารถทางภาษา ซึง่ มี3 ตอน คือ ความสามารถ
ด้ านการฟั ง การดูและการพูดด้ านการอ่านและด้ านการเขียน และแบบประเมินความสามารถทางภาษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั นาแบบวัดความสามารถทางภาษาและแบบประเมิน
ความสามารถทางภาษาไปให้ กลุม่ ตัวอย่างทาก่อนการทดลอง จากนันด
้ าเนินการทดลองใช้ โดย กลุม่
ทดลองเรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเ
รี ยนรู้แบบ
ร่วมมือมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้สอน กลุม่ ควบคุมเรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติมีครูประจาชัน้
เป็ นผู้สอน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั 4 ขันตอน
้
คือ
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ขัน้ ที่ 1 การเตรี ยมการ
1.1 การศึกษาทฤษฎีพื ้นฐาน
1.2 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนภาษาในปั จจุบนั
1.3 การกาหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบฯ
ขัน้ ที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ ฉบับร่าง
2.1 การสร้ างรูปแบบฯ (ฉบับร่าง)
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ ้น
ขัน้ ที่ 3 การทดลองและปรับปรุงรูปแบบฯ ครั ง้ ที่ 1
3.1 การกาหนดแบบแผนการทดลองใช้ รูปแบบฯ
3.2 การเก็บข้ อมูลก่อนการทดลอง (pre-test)
3.3 การดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 1
3.4 การเก็บข้ อมูลระหว่างการทดลอง
3.5 การแก้ ไขปรับปรุงรูปแบบฯ ครัง้ ที่ 1
3.6 การดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 2
3.7 การเก็บข้ อมูลหลังการทดลอง (post-test)
3.8 การแก้ ไขปรับปรุงได้ รูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลและนาเสนอรูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจยั วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบคะแนนค่าที(dependence t-test และ independence t-test) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 แล้ วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ผู้วิจยั สรุป
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
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1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
เพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปี1ที่
ผู้วิจยั ได้ รูปแบบการเรี ยนการสอนซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ได้ แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื ้อหา ขันตอนในการจั
้
ดกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการ และ
การประเมินผล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 หลักการ
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ประกอบด้ วยหลักการที่สาคัญ
4 ประการดังนี ้
1.1.1 การจัดกิจกรรมที่เน้ นการเข้ าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคาใน
หลากหลายลักษณะ และครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนทาให้ นกั เรี ยน
สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ ครบถ้ วน
1.1.2 การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ นกั เรี ยนได้ ชว่ ยเหลือพึง่ พากันใน
ทางบวก ติดต่อสัมพันธ์กนั ในลักษณะของการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด ข้ อมูลและ
ประสบการณ์ทางภาษาที่หลากหลายแปลกใหม่และสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวัน และให้ นกั เรี ยน
ได้ มีบทบาทหน้ าที่ในการรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายร่วมกัน ทาให้ นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจใน
การพึง่ พาซึง่ กันและกัน เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีและร่วมมือกันทางานจนประสบความสาเร็จอย่างเต็ม
ความสามารถ
1.1.3 การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิ ตประจาวันอย่าง
หลากหลายช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุม
1.1.4 การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่นกั เรี ยนได้ ฝึกฝนการมีปฏิสมั พันธ์และ
การทางานเป็ นทีมช่วยขยายประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก
1.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 คือ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้ านการฟั ง การดูและการพูด ทักษะทางด้ านการอ่าน และทักษะ
ทางด้ านการเขียน
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1.3 ขันตอนในการจั
้
ดกิจกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ ประกอบด้ วยขันตอน
้
4 ขัน้ ซึง่ ขันตอน
้
ดังกล่าวจะใช้ เวลา 5 วันในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ครูสามารถเลือกใช้ กิจกรรมย่อย
ในแต่ละขันได้
้ ตามความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.3.1 ขันการสาธิ
้
ต เป็ นขันของการปู
้
พื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือ
และยกตัวอย่างสื่อทางภาษาที่หลากหลายในบริบทจริง โดยทา1) กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ การอ่านให้ ฟัง
การเขียนให้ ดู การอ่านร่วมกัน การเขียนร่วมกัน และ2) กิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด
1.3.2 ขันการให้
้
ความรู้ เป็ นขันของการน
้
าเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่
และยกตัวอย่างหรื อข้ อมูลจากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบ โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ใหญ่
คือ การสอนทักษะทางภาษาโดยตรง และ 2) กิจกรรมกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทาง
การอ่านและการเขียนของนักเรี ยน คือ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
1.3.3 ขันการน
้
าการฝึ ก เป็ นขันของการให้
้
นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ
หลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเลือกอิสระ
ภายใต้ ขอบเขตที่กาหนด เพื่อทบทวนสิ่งที่เรี ยนรู้ โดยทา 1) กิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทาง
ภาษา 2) กิจกรรมรายคู่ ได้ แก่ การจับคูอ่ า่ นเขียน การจับคูต่ รวจสอบ การเล่นเกมทางภาษา และ
3) กิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ การอ่านเขียนตามที่ได้ รับ
มอบหมาย การอ่านอิสระ การเขียนอิสระ
1.3.4 ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้ เป็ นขันของการท
้
ากิจกรรมโดยมุง่ ให้
นักเรี ยนนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด โดยทา1) กิจกรรมกลุม่ ย่อย
ได้ แก่ การเขียนหลากหลายลักษณะ การนาเสนอผลงาน และ2) กิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียน
หลากหลายลักษณะ
การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ นันสามารถน
้
ามาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใน 5 วัน โดยใน 2 วันแรกของการเรี ยนรู้เรื่ องใหม่ครูจะจัดกิจกรรมโดยใช้ ขนการสาธิ
ั้
ต ขันการให้
้
ความรู้
และขันน
้ าการฝึ กโดยครูจะให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั เิ พื่อทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในวันที่ 3 และ 4 ครูจะ
จัดกิจกรรมโดยใช้ ขนการสาธิ
ั้
ตขันการให้
้
ความรู้ และการจัดกิจกรรมการใช้ ซงึ่ ครูให้ นกั เรี ยนนาความรู้ที่
ได้ เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด (ในกรณีที่วนั ที่ 4 เป็ นการทางานต่อจากเรื่ องเดิมจะ
ตัดขันการให้
้
ความรู้ออกไป) ส่วนในวันที่ 5 จะเป็ นขันการน
้
าการฝึ กโดยการเขียนไทย และการอ่านและ
เขียนแบบชี ้แนะควบคูไ่ ปกับการอ่านอิสระ การเขียนอิสระ
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1.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการวิจยั 16 สัปดาห์ ประกอบด้ วย ระยะก่อนการทดลอง 2 สัปดาห์
ระยะทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาทีและระยะหลังการทดลอง 2 สัปดาห์
1.5 การประเมินผล
ประเมินผลรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ แบบวัด
ความสามารถทางภาษาและแบบประเมินความสามารถทางภาษาหลังการสอน
2. ผลการประเมินการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ ผลการประเมินรูปแบบฯ ดังนี ้
2.1 หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ทังภาพรวมและรายด้
้
านที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ในภาพรวมที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนกั เรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ที่เรี ยน
ด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่านักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยน
การสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทาง
ภาษาด้ านการฟั ง การดูและการพูด และด้ านการเขียนสูงกว่คะแนนเฉลี
า
่ยความสามารถทางภาษาของ
นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการอ่านนันไม่
้ แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของด้ านการฟั ง การดูและการพูดพบว่คาะแนนความสามารถใน
การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนกั เรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยน
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การสอนภาษาแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการแยกแยะเสียงและ
การจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดูไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของด้ านอ่านพบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ค้ นุ เคย
การอ่านคาใหม่และการจับใจความจากสิ่งที่อา่ นของนกั เรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบ
การเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือไม่แตกต่างจากคะแนน
เฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนกั เรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แบบปกติ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของด้ านการเขียนพบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนคาที่
คุ้นเคย การเขียนคาใหม่ๆ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของนกั เรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วย
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยความสามารถทางภาษาของนกั เรี ยนประถมศึกษาปี ที1่ ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
มีประเด็นในการอภิปรายดังนี ้
1.1 ความสาเร็จของการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
จาเป็ นต้ องมีความสมดุลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทังในมิ
้ ตขิ องการสอนทักษะทางภาษาที่
ครอบคลุมทังทางด้
้
านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนเพราะทุกทักษะมีความสาคัญและจาเป็ น
ต่อการดารงชีวิตของนักเรี ยน ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงต้ องมีพฒ
ั นาให้ ครบถ้ วนทังภาครั
้
บสารและส่งสาร มิติ
ความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอนภาษาธรรมชาติกบั การประสมคาที่ทาให้ นักเรี ยนมีเครื่ องมือที่
หลากหลายในการอ่านและการเขียนซึง่ นักเรี ยนจะสามารถอ่านและเขียนคาที่พบบ่อยได้ โดยอัตโนมัติ
แต่เมื่อพบคาที่ยากหรื อไม่ค้ นุ เคย นักเรี ยนจะใช้ วิธีการสะกดคาเพื่อช่วยในการอ่านและการเขียน
ตลอดจนมิติ ความสมดุลของการใช้ สื่อทางภาษาที่หลากหลายเพื่อให้ นักเรี ยนเห็นจุดมุง่ หมายใน
การใช้ ภาษาลักษณะต่างๆ เช่น การใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารข้ อมูล ความคิด ความรู้สกึ การใช้ ภาษาเพื่อ
ความบันเทิง การใช้ ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ ทาให้ นักเรี ยนเห็นคุณค่าและความหมายของการเรี ยน
ภาษา ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการสอนภาษาของ Goodman (1986) และ Allen และ Piersma (1995) ที่
กล่าวว่าการเรี ยนรู้ภาษาเป็ นกระบวนการเรี ยนลักษณะองค์รวม การเรี ยนการสอนควรเน้ นความหมาย
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และการสื่อสาร นักเรี ยนจึงควรได้ ฝึกและได้ ขยายความรู้ในสถานการณ์ที่รวมทักษะทังการฟั
้
ง การพูด
การอ่าน และการเขียน นอกจากนี ้ Goodman (1986) ยังได้ กล่าวถึงเนื ้อหาในการเรี ยนภาษาสาหรับ
นักเรี ยนว่าควรได้ รับประสบการณ์จริงที่นกั เรี ยนได้ ฝึกกระบวนการคิดในการใช้ ภาษาอย่างมี
จุดมุง่ หมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึง่ ความสมดุลดังกล่าวนันไม่
้ มีสตู รเฉพาะตายตัว สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับลักษณะของนักเรี ยนในขณะนัน้ ดังนันครู
้ จงึ มีความจาเป็ นต้ องสังเกตและ
ประเมินนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิดและสม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถปรับสัดส่วนให้ มีสมดุลและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน
1.2 สิ่งสาคัญอีกประการของรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุล
ภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
นัน้ คือ การจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์ ทางานร่วมกัน ช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกันทาให้
นักเรี ยนได้ ใช้ ทกั ษะทางภาษาในการทางาน เกิดความเชี่ยวชาญและได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน
ซึง่ สอดคล้ องกับ Gambrell, Morrow และ Pressley (2007) ที่ให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ร่วมกัน
เพราะทาให้ นกั เรี ยนได้ แลกเปลี่ยนความคิดและเสริมสร้ างความเข้ าใจ ในบางครัง้ ครูอ าจจะต้ องช่วย
นักเรี ยนให้ มีทกั ษะในการติดต่อทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ นอกจากนี ้การทางาน
กลุม่ โดยแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบจะทาให้ นกั เรี ยนรู้สกึ ว่าตนเองมีความสาคัญและเป็ นเจ้ าของงานทาให้
เกิดแรงจูงใจให้ ทางานให้ สาเร็จ เมื่อทางานเสร็จ นักเรี ยนรู้สกึ ว่าตนเองประสบความสาเร็จและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและการอ่านเขียน
2. ผลการประเมินการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษา
และการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 1
2.1 หลังจากการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบฯ มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ทางภาษาสูงขึ ้นจากก่อนการทดลองทังในภาพรวม
้
รายด้ านและรายด้ านย่อย และเมื่อเปรี ยบเที ยบ
กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติพบว่าหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบฯ ในภาพรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษาด้ านการฟั ง การดูและการพูดและด้ านการเขียนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
รูปแบบฯ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้ านการอ่านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ ฟังและดู การพูดสื่อสารตาม
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วัตถุประสงค์ที่กาหนด การเขียนคาที่พบบ่อย การเขียนสะกดคา และการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบฯ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่เรียนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการฟั งแยกแยะเสียง การจับใจความจาก
สิ่งที่ฟัง การอ่านคาที่พบบ่อย การอ่านประสมคา และการอ่านจับใจความนันไม่
้ แตกต่างกันทังนี
้ ้
เนื่องจากนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกตินันก็
้ ได้ รับการฝึ กฝนที่มงุ่ เน้ น
เฉพาะความสามารถทางภาษาในด้ านดังกล่าวจึงทาให้ คะแนนในด้ านเหล่านี ้ไม่มีความแตกต่างกัน
ความแตกต่างที่พบชี ้ให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนภาษาด้ วยรูปแบบฯ มี
ความสมดุลซึง่ ครอบคลุมการส่งเสริมทักษะทางภาษาครบทุกด้ าน ขณะที่การเรี ยนการสอนนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติมุง่ เน้ นและใช้ เวลาในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เป็ นหลัก แต่ให้ ความสาคัญแก่ทกั ษะอื่ นน้ อยกว่าที่ควร อีกทังวิ
้ ธีสอนและสื่อไม่ได้ เอื ้อต่อการพูดและ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากจากัดอยูเ่ ฉพาะการอ่านแบบเรี ยนและการทาแบบฝึ กหัด จึงเห็นได้
ว่าการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างสมดุลนันจ
้ าเป็ นต้ องมีพื ้นฐานจากการมีหลักการที่ให้ ความสาคัญ
แก่ความสมดุลทางภาษาและนาไปสูก่ ารประยุกต์หลักการดังกล่าวสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยนดังที่ได้
พิสจู น์ไว้ ในรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นในการวิจยั ครัง้ นี ้
2.2 ความสามารถทางภาษาที่นกั เรี ยนพัฒนามากที่สดุ คือ การเขียนเพื่อการสื่อสารซึง่
เห็นพัฒนาการที่มีความเด่นชัดหลายประการทังลายมื
้
อที่สวยงาม สะอาดและเป็ นระเบียบมากขึ ้น
ความยาวในการเขียน การใช้ คาศัพท์ที่หลากหลายและใช้ คาศัพท์ที่แปลกใหม่ การใช้ ประโยคที่
ซับซ้ อนและสละสลวยมากยิ่งขึ ้น การนาเสนอเรื่ องราวที่นา่ สนใจด้ วยวิธีการแบบต่างๆ โครงสร้ างของ
เรื่ องที่มีตอนต้ น การดาเนินเรื่ องและตอนจบ การขยายความและให้ รายละเอียดในการเขียนเล่าเรื่ อง
ให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจได้ กระจ่างขึ ้น และการใช้ แหล่งข้ อมูลในการเขียนที่หลากหลาย ทังนี
้ ้เนื่องจากการจัด
บรรยากาศในการเรี ยนการสอนที่ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ภาษาตามธรรมชาติและมีประสบการณ์กบั สื่อ
ทางภาษาที่อยูร่ อบตัวทาให้ เกิดความสนใจ เห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริงใน
การสื่อสาร นักเรี ยนรู้สกึ สนุก และกระตือรื อร้ นที่จะทากิจกรรม และเมื่อ นักเรี ยนประสบความสาเร็จ
นักเรี ยนก็ยิ่งมีแรงจูงใจในการทางานเพิ่มขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ Allen และ Piersma (1995) ที่กล่าวว่า
แรงจูงใจเป็ นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรู้หนังสือ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อเกิด
ความสนใจ มีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ มีแรงจูงใจ และสิ่งที่เรี ยนมีความหมายต่อตนเอง บางครัง้
แรงจูงใจมาจากภายในตนเอง ครูสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดขึ ้นได้ โดยการสร้ างทางเลือกที่
หลากหลาย การที่นกั เรี ยนประสบความสาเร็จทาให้ เขาพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น ผู้วิจยั พบ
การเปลี่ยนแปลงในนักเรี ยนบางคนที่ไม่สง่ สมุดบันทึกนิทานในช่วงแรกของการทดลองโดยอ้ างเหตุผล
ว่าอ่านหนังสือไม่ออก/ทาสมุดบันทึกนิทานหาย เมื่อเข้ าสูช่ ว่ งการทดลองครัง้ ที่ 2 นักเรี ยนเหล่านันกลั
้ บ
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เป็ นฝ่ ายทวงสมุดบันทึกนิทานจากผู้วิจยั ในระหว่างสัปดาห์เพราะไม่ต้องการรอให้ ถึงวันศุกร์ และ
เมื่อทาสมุดบันทึกนิทานหายจะรี บมาขอใหม่ทนั ที นักเรี ยนบางคนขอทาเพิ่มจากที่ให้ อา่ นสัปดาห์ละ
1 เรื่ องเป็ นทา 2 - 3 เรื่ อง และในกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนเลือกคาศัพท์ที่เรี ยนรู้ใหม่จากบทเรี ยน 10 คา
จากนันน
้ ามาแต่งประโยค คาละ 1 ประโยค นักเรี ยนบางคนก็ขอแต่งเป็ นเรื่ องราวแทนการแต่งประโยค
ทังนี
้ ้การเขียนระดับเรื่ องราวเป็ นจุดหมายปลายทางของการใช้ ภาษาในชีวิตจริงเพราะเป็ นระดับของ
การสื่อสารขันสู
้ งซึง่ นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 มีศกั ยภาพที่จะบรรลุได้ ตามพื ้นฐานของตน กิจกรรมที่
นิยมใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนตามปกติและในสื่อสาเร็จรูปที่วางขายจานวนมากมักจากัดนักเรี ยน
อยูเ่ พียง การเติมคาและแต่งประโยค ซึง่ เป็ นการสะกัดกันโอกาสในการแสดงออกทางภาษาของ
้
นักเรี ยน พฤติกรรมของนักเรี ยนที่พบนี ้จึงเป็ นตัวอย่างสาคัญซึง่ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องควรพิจารณาปรับ
วิธีการสอนและสื่อให้ สอดคล้ องกับศักยภาพที่แท้ จริงของนักเรี ยนโดยใช้ สื่อที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นประโยชน์
ของการใช้ ภาษาในชีวิตจริง ที่หลากหลายและทากิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นปลายเปิ ดที่ให้ นกั เรี ยนได้
สามารถเขียนสื่อสารอย่างอิสระตามความสนใจ ความชอบหรื อความถนัด ของตนเอง
2.3 ความสามารถในการเขียนคาทังค
้ าที่พบบ่อยและการเขียนสะกดคาเป็ นความสามารถ
ทางภาษาที่ด้านหนึง่ ที่นกั เรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบฯ มีความสามารถทางภาษาสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนรู้
ตามปกติ ซึง่ ผู้วิจยั พบว่านักเรี ยนเหล่านี ้มีความสนใจที่จะเรี ยนรู้และทดลองเขียนคาศัพท์ มีนกั เรี ยน
อาสาออกมาทากิจกรรมเขียนร่วมกันที่หน้ าห้ องมากขึ ้น ในการทางานส่วนบุคคลนักเรี ยนมี
ความพยายามในการเขียนประสมคาด้ วยตนเองก่อนแล้ วจึงตรวจสอบโดยการถามผู้วิจยั ในกิจกรรม
การเขียนอิสระนักเรี ยนจะชอบนากระดานไวท์บอร์ ดขนาดเล็กมาฝึ กเขียนสะกดคาด้ วยตนเอง บางครัง้
จะจับคูช่ ว่ ยกันเขียน ในการบ้ านที่ผ้ วู ิจยั ให้ นกั เรี ยนหาคาศัพท์ที่สะกดด้ วยมาตราที่กาหนดจากสื่อทาง
ภาษาที่อยูร่ อบตัวมาอย่างน้ อย 10 คา ปรากฏว่ามีนกั เรี ยนมากกว่า 20 คนที่หาคาศัพท์มามากกว่า
20 คา และมีนกั เรี ยน 3 คนที่หามาถึง 60 คา จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลมาจากการสอนภาษาที่
สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศให้ นกั เรี ยนรู้สกึ มัน่ ใจ ไม่กลัวผิดที่จะคาดคะเนในการอ่านเขียน
ให้ กาลังใจแก่นกั เรี ยน ไม่ตาหนิเมื่อนักเรี ยนอ่านเขียนผิดพลาดจะช่วยทาให้ มีความสุขและสนุกกับ
การเรี ยนรู้ กล้ าที่จะลองผิดลองถูก ลองเขียน จึงมีความคุ้นเคยกับการเขียนและมีพฒ
ั นาการทาง
การเขียนเพิ่มขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ Goodman (1986) ที่กล่าวว่าการสอนภาษา ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของ
การทากิจกรรมภาษาร่วมกันระหว่างครูกบั นักเรี ยน โดยครูมองข้ อผิดพลาดของนักเรี ยนว่า เป็ นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ และสนับสนุนให้ นกั เรี ยนกล้ าพูด กล้ าทา เพื่อให้ เรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้การสอนภาษาครูต้องส่งเสริมให้ นกั เรี ยนสนใจและรักที่จะเรี ยนรู้ภาษาด้ วยตนเองให้ นกั เรี ยน
ได้ มีโอกาสเลือกเรื่ องหรื อหนังสือที่นกั เรี ยนชอบและมีโอกาสในการเลือกเขียนตามความสนใจของ
ตนเอง นอกจากนี ้ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเสนอกิจกรรม ซึง่ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ ดี
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จากกิจกรรมที่ตนเองมีสว่ นร่วมในการคิดเพราะเป็ นสิ่งที่นกั เรี ยนให้ ความสาคัญและมีความหมายต่อ
ตนเอง
2.4 เมื่อพิจารณาความสามารถทางภาษาเป็ นรายด้ านย่อยพบว่าการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด การเขียนคาที่ค้ นุ เคย การเขียนคาใหม่ๆและ
การเขียนเพื่อการสื่อสารของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทักษะเหล่านัน้
เป็ นทักษะการใช้ ภาษาในภาคส่ง ซึง่ การจัดการเรี ยนการสอนภาษาที่ให้ นกั เรี ย นได้ มีปฏิสมั พันธ์ ได้ รับ
ประสบการณ์ในฐานะเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั แิ ละสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ มีโอกาสฝึ กฝนทักษะใน
ขณะที่ลงมือทางาน นักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถสื่อ
ประสบการณ์ที่ตนเองได้ รับออกมาได้ ดีและมีความเปิ ดกว้ างในการสื่อความคิดและประสบการณ์
2.5 การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ นกั เรี ยนได้ ชว่ ยเหลือพึง่ พากันในทางบวกอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิด ข้ อมูลและประสบการณ์ทางภาษา โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทางานร่วมกัน
ทังรายกลุ
้
ม่ และรายคูท่ าให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝนการใช้ ทกั ษะทางภาษาในการสือสารและเกิ
่
ดการเรี ยนรู้
ทางภาษาที่ดกี ว่าการทางานที่ต้องทาเหมือนกันทังชั
้ นและพึ
้
ง่ พาครูเป็ นหลัก ซึง่ สอดคล้ องกับ
บุษบง ตันติวงศ์ (2536) ที่กล่าวว่าการอ่านเขียนเป็ นกิจกรรมที่ต้องสื่อความหมายกบั ผู้อื่น การพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ นและเขียนจะช่วยทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจความหมายของเรื่ องที่อา่ นมากขึ ้น นอกจากนี ้
Allen และ Piersma (1995) ยังกล่าวว่านักเรี ยนพัฒนาการรู้หนังสือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โรงเรี ยนควรจัดสถานการณ์ทางสังคมให้ นกั เรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นในบริบทที่เป็ นจริง
2.6 การสอนนักเรี ยนเป็ นกลุม่ ย่อยโดยแบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนของนักเรี ยนทาให้ ครูสามารถตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลได้ ดี ทังนี
้ ้ครูควรตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนซึง่ มีประสบการณ์เดิมความสนใจและพัฒนาการที่แตกต่างกัน
ในการทดลองนี ้ผู้วิจยั พบว่านักเรี ยนมีความแตกต่างกันจึงแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุม่ ตาม
ความสามารถทางภาษา คือ
กลุม่ ที่ 1 อ่านและเขียนได้ คล่อง ผู้วิจยั ได้ สอนเนื ้อหาและจัดกิจกรรมที่ท้าทาย
เพื่อให้ พฒ
ั นาความสามารถยิ่งขึ ้น เช่น นาวรรณกรรมที่มีคายากมาสอนเพิ่มเติม และพยายามกระตุ้ น
ให้ นกั เรี ยนเขียนเรื่ องราวแทนการแต่งประโยค
กลุม่ ที่ 2 อ่านและเขียนได้ ดี ผู้วิจยั ได้ สอนเนื ้อหาและกระตุ้นให้ ทากิจกรรมที่
พัฒนาความสามารถยิ่งขึ ้น โดยใช้ วรรณกรรมที่มีคายากปานกลางมาสอนเพิ่มเติม
กลุม่ ที่ 3 อ่านและเขียนได้ ปานกลาง ผู้วิจยั ได้ สอนทบทวนเนื อ้ หาให้ มี
ความแม่นยายิ่งขึ ้น เช่น นาวรรณกรรมจากบทเรี ยนมาฝึ กอ่านให้ คล่อง
กลุม่ ที่ 4 มีปัญหาในการอ่านและการเขียนโดยพบปั ญหาสาคัญ 2 ด้ าน คือ
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4.1 มีปัญหาในการจาแนกเสียง ผู้วิจยั ได้ สอนให้ นกั เรี ยนฝึ กการฟั ง
จาแนกเสียงโดยใช้ เกมและสื่อทางภาษาเข้ าช่วย เช่น เกมบิงโกเสียง บัตรคา
4.2 มีปัญหาในการเขียนคา ผู้วิจยั ได้ สอนให้ นกั เรี ยนฝึ กการเขียนคา
และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนทดลองด้ วยตนเอง โดยใช้ เกมและสื่อทางภาษา เช่น เกมสะกดคา แข่งเขียนไทย
บนกระดานไวท์บอร์ ดขนาดเล็ก สมุดบันทึกคาศัพท์ แผ่นสระแปลงร่าง วงล้ อสะกดคา
การคานึงถึงความแตกต่างดังกล่าวสอดคล้ องกับ Allen และ Piersma (1995) ที่กล่าวว่า
การพัฒนาการรู้หนังสือเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล ครูควรตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรี ยน และสอดคล้ องกับการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมกับพัฒนาการของสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Association for the Education of Young Children,1996) ที่ให้
ความสาคัญกับจุดแข็ง ความถนัด ความสนใจและความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนแต่ละคนภายใน
กลุม่ เพื่อประยุกต์ใช้ ตอบสนองต่อความแตกต่างรายบุคคล และต่อยอดความสามารถของเขาเพื่อ
พัฒนาตนเองได้ สงู สุดเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี ้การแบ่งกลุม่ ย่อยยังเพิ่มโอกาสให้ ครูใกล้ ชิดและรู้จกั นักเรี ยนมากขึ ้น
ครูสามารถสร้ างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ นักเรี ยนได้ มากกว่าการสอนกลุม่ ใหญ่เพียงอย่างเดียว
ครูสามารถเข้ าถึงนักเรี ยนได้ อย่างเต็มที่สามารถกระตุ้นและให้ กาลังใจเป็ นรายบุคคล
ข้ อสังเกตจากการวิจัย
จากการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั พบข้ อสังเกต ดังนี ้
1. การทดลองใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ภายในระยะเวลา 12
สัปดาห์ พบว่ารูปแบบฯ ทาให้ นกั เรี ยนมี คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาทังด้
้ านการฟั ง การดูและ
การพูด ด้ านการอ่าน และด้ านการเขียนมากขึ ้น นักเรี ยนกลุม่ ที่สามารถอ่านและเขียนได้ ดี มีคะแนน
เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ โดยสามารถอ่านและเขียนคายากได้ มากขึ ้น เขียนประโยคที่มีความซับซ้ อนและ
สละสลวยมากขึ ้น ส่วนนักเรี ยนที่ มีปัญหาในการอ่านและการเขียนจะต้ องอาศัยเวลาในการเรี ยนรู้และ
การฝึ กฝนมากกว่าปกติ
2. ในการจัดกิจกรรมตามขันตอนของรู
้
ปแบบฯ ให้ กบั นักเรี ยนที่มีระดับความสามารถทาง
ภาษาแตกต่างกัน นอกจากเนื ้อหาที่มีความแตกต่างกันแล้ ว ลั กษณะของกิจกรรม ระยะในการจัด
กิจกรรมให้ กบั นักเรี ยนแต่ละกลุม่ นันต้
้ องมีความแตกต่างกันด้ วย โดยนักเรี ยนกลุม่ ที่สามารถอ่านและ
เขียนได้ คล่องและกลุม่ ที่สามารถอ่านและเขียนได้ ดีจะสามารถทางานเขียนอ่านอย่างอิสระได้ ดี
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ต้ องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ในขณะที่นั กเรี ยนที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียน
ควรมีสดั ส่วนการได้ รับการสอนจากครูมากกว่าการปล่อยให้ อา่ นเขียนเองอย่างเป็ นอิสระ
3. ในการแบ่งกลุม่ นักเรี ยนตามระดับความสามารถนัน้ การแบ่งนักเรี ยนที่สามารถอ่าน
และเขียนอยูใ่ นระดับคล่อง ดีและปานกลางควรแบ่งเป็ นกลุม่ ละ 10 - 12 คน ส่วนนักเรี ยนที่ มีปัญหา
ในการอ่านและการเขียนควรแบ่งให้ เป็ นกลุม่ ย่อยไม่เกิน 4 คน เพื่อให้ ครูมีโอกาสได้ ดแู ลนักเรี ยน
อย่างใกล้ ชิดและสามารถจัดกิจกรรมการอ่านและการเขียนได้ ใกล้ เคียงกับระดับความสามารถของ
นักเรี ยน ส่วนเวลาที่ใช้ ในการสอนนักเรี ยนนัน้ การสอนนักเรี ยนกลุม่ ที่สามารถอ่านและเขียนอยูใ่ น
ระดับคล่อง ดีและปานกลางควรใช้ เวลาประมาณ 10 - 15 นาที 2 สัปดาห์ตอ่ 1 ครัง้ ส่วนในนักเรี ยน
ที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียนควรจะใช้ เวลาประมาณ 15 นาที สัปดาห์ละ 1 ครัง้
4. การแบ่งกลุม่ นักเรี ยนในลักษณะต่างๆ มีลกั ษณะเฉพาะและมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
ทังสิ
้ ้น ดังนันในการแบ่
้
งกลุม่ ครูควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนัน้ เช่น การแบ่งกลุม่
นักเรี ยนตามระดับความสามารถจะช่วยให้ ครูสามารถให้ สง่ เสริมนักเรี ยนที่มีลกั ษณะความต้ องการ
ในการเรี ยนรู้เหมือนกันได้ อย่างเหมาะสม การแบ่งกลุม่ ย่อยโดยคละความสามารถทาให้ นกั เรี ยนได้ มี
โอกาสในการปฏิสมั พันธ์กนั ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน ได้ ชว่ ยเหลือกันและมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการทางานกลุม่ ร่วมกัน การจับคูอ่ า่ น การจับ คูเ่ ขียนและการจับคูต่ รวจสอบทาให้ นกั เรี ยนที่มี
ความสามารถได้ ชว่ ยเหลือเพื่อนโดยการเป็ นต้ นแบบในการใช้ และสอนทักษะทางภาษาให้ แก่คบู่ ดั ดี ้
ของตน ส่วนนักเรี ยนที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้ เรี ยนรู้จากคูข่ องตน
5. นักเรี ยนแต่ละคนมีจดุ เด่นทางด้ านภาษาที่แตกต่างกัน นักเรี ยนบางคนสามารถอ่าน
และเขียนได้ อย่างคล่องแคล่วแต่มีปัญหาในด้ านการพูด ในขณะที่บางคนพูดจาฉะฉาน สามารถ
เลือกใช้ คาศัพท์ได้ เกินวัยแต่มีปัญหาในการอ่านและการเขียน หรื อแม้ แต่ทกั ษะด้ านเดียวกันก็พบ
ความแตกต่าง เช่น นักเรี ยนบางคนที่สามารถเขียนคาที่พบบ่อยและสะกดคาได้ คะแนนดีเมื่อให้ เขียน
เพื่อการสื่อสารกลับทาได้ ไม่ดีเท่าคนที่ได้ ค ะแนนเขียนคาที่พบบ่อยและสะกดคาน้ อยกว่าเนื่องจากใช้
ประโยคง่ายๆ และขาดความหลากหลายในการใช้ คาศัพท์ ครูควรสังเกตสิ่งที่ควรปรับปรุงเหล่านันและ
้
ส่งเสริมให้ เหมาะสม
6. นักเรี ยนเกือบทังหมดมี
้
คะแนนเฉลี่ยของการอ่านและการเขียนคาที่ค้ นุ เคยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของการอ่านและการเขียนคาใหม่ แต่พบความแตกต่างเกิดขึ ้น คือ นักเรี ยนที่มีปัญหาในการอ่าน
และการเขียนจะมีคะแนนเฉลี่ยของการเขียนคาที่ค้ นุ เคยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการเขียนคาใหม่
ค่อนข้ างมาก ส่วนในกลุม่ ที่สามารถอ่านและเขียนได้ คล่องจะมีคะแนนเฉลี่ยของการเขียนคาต่างกัน
เล็กน้ อยหรื อพอๆ กันและเป็ นคะแนนที่สงู ข้ อค้ นพบนี ้แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนที่มีปัญหาในการอ่าน
และการเขียนยังมีจดุ อ่อนในเรื่ องการเข้ าใจเกี่ยวกับเสียงและการสะกดคา การอ่านและการเขียนของ
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นักเรี ยนกลุม่ นี ้จะเป็ นในลักษณะของการจาทังค
้ า ซึง่ ครูควรให้ ความช่วยเหลือโดยการสอนทักษะ
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเสียงและตัวอักษรซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญในการประสมคาเพื่อให้ นกั เรี ยน
สามารถนาหลักการนี ้ไปใช้ ในการอ่านคาใหม่หรื อคายาก ในขณะที่กลุม่ ที่สามารถอ่านและเขียนได้
คล่องจะมีความชานาญทังสองอย่
้
างพอๆ กันครูควรหางานที่ท้าทายมาช่วยทาให้ ความสามารถของ
นักเรี ยนเหล่านี ้ได้ พฒ
ั นาสูงยิ่งขึ ้นไป
7. ในการทากิจกรรมกลุม่ นักเรี ยนจะร่วมมือและทางานได้ ดีที่สดุ หากให้ ทากิจกรรมรายคู่
หากให้ นกั เรี ยนทางานกลุม่ ใหญ่มากกว่า 4 คน จะพบว่ามีนกั เรี ยนบางคนไม่ชว่ ยงาน ดังนันควรจั
้
ด
กิจกรรมให้ เป็ นกลุม่ ย่อยและรายคูเ่ พื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันอย่างสูงสุด โดย
ลดทอนเนื ้องานให้ เหมาะกับจานวนนักเรี ยนหรื อให้ เวลาในการทางานนานขึ ้น
8. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ นกั เรี ยนได้ เป็ นผู้ลงมือกระทา มีปฏิสมั พันธ์และ
ช่วยเหลือพึง่ พากันนันจ
้ าเป็ นต้ องมีการวางแผนการจัดการชันเรี
้ ยนที่ ดี เนื่องจากลักษณะของกิจกรรม
นันท
้ าให้ ห้องเรี ยนค่อนข้ างเสียงดังและควบคุมพฤติกรรมได้ ยากกว่าปกติ ครูควรเตรี ยมการเพื่อรับมือ
ทังทางกายภาพและทางจิ
้
ตวิทยา เช่น การวางแผนลาดับกิจกรรมให้ รอบคอบ การจัดตาแหน่งที่นงั่
ของนักเรี ยน การตกลงกฎกติกาในการทางานร่วมกัน การใช้ สญ
ั ลักษณ์ การเสริมแรงทางบวก
เทคนิคการจัดการชันเรี
้ ยน
9. การจัดการพื ้นที่เพื่อช่วยเอื ้อต่อการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งสาคัญ แม้ วา่ ห้ องเรี ยนจะมีความจากัด
ในการใช้ พื ้นที่ทากิจกรรม ครูสามารถวางแผนการจัดการพื ้นที่เพื่อเอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ เช่น หากมุม
หนังสือในห้ องเรี ยน มีหนังสือไม่เพียงพอ ครูสามารถนานักเรี ยนออกไปทากิจกรรมในห้ องสมุด หรื อ
ยืมหนังสือจากห้ องสมุดมาจัดวางในห้ องเรี ยน หากพื ้นที่ในห้ องเรี ยนมีไม่เพียงพอต่อการจัดแสดง
ผลงาน ครูสามารถนาผลงานของนักเรี ยนมาเย็บเล่มเป็ นสมุดผลงานของนักเรี ยนแล้ วจัดวางในมุม
หนังสือของห้ อง
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ ครูในสถานศึกษาของตนนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่ งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ไปใช้ โดยการจัดอบรมหรื อจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ ครูมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินการ และ
การประเมินผลอย่างถ่องแท้ ก่อนนาไปปฏิบตั จิ ริ ง
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2. ผู้บริหารควรเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ โดยกากับ
ติดตาม สร้ างขวัญกาลังใจ ให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุน ตลอดจนอานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ
เพื่อให้ การเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ มีความราบรื่ น
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้สอน
1. ครูที่นารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ไปใช้ ควรใช้ เวลาใน
การเตรี ยมการสอนมากขึ ้น เพราะครูต้องคัดเลือกสื่อทางภาษาที่หลากหลายและมีความสอดคล้ องกับ
เนื ้อหาที่จะสอนและมีระดับความยากง่ายที่แตกต่ างกัน การจัดทาสื่อประกอบการสอน รวมถึง
การศึกษาข้ อมูลของเนื ้อหาในเชิงลึก
2. ครูจาเป็ นต้ องศึกษาหลักไวยากรณ์และเข้ าใจวรรณกรรมอย่างถ่องแท้ เนื่องจากใน
กิจกรรมการนาไปใช้ จะให้ อิสระนักเรี ยนในการสร้ างสรรค์ทาให้ ผลงานของนักเรี ยนมีความหลากหลาย
และกว้ างขวาง ดังนันครู
้ ต้องค้ นคว้ าหาความรู้เพื่อที่จะสามารถตอบคาถามและตรวจคาตอบของ
นักเรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง เช่น ความแตกต่างของการอ่านคาอักษรนาและการอ่านแบบเรี ยงพยางค์
นอกจากนี ้ครูอาจนาความรู้ทางด้ านสัทศาสตร์ มาช่วยให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจในการประสมเสียง
3. ครูควรมีการประเมินความสามารถนักเรี ยนเป็ นระยะเพื่อนาผลที่ได้ ไปเปลี่ยนแปลง
การแบ่งกลุม่ ใหม่เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับการสอนที่เหมาะกับระดับความสามารถของตนเองมากที่สดุ
เพราะพัฒนาการทางด้ านภาษาของนักเรี ยนแต่ละคนมีอตั ราที่แตกต่างกัน ดังนันในการแบ่
้
งกลุม่
ตามระดับความสามารถทางภาษาที่แท้ จริงของนักเรี ยนในขณะนันจะท
้ าให้ นกั เรี ยนได้ รับประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี ้ครูควรแบ่งตามระดับความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนแบบแยกด้ าน เพราะ
นักเรี ยนแต่ละคนมีจดุ เด่นทางด้ านภาษาที่แตกต่างกัน
4. ครูควรจัดกิจกรรมโดยคานึงถึงพื ้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal
Development) นาไปสูบ่ ทบาทของการให้ ความช่วยเหลือในการเรี ยนรู้ (Scaffolding) จากครู สมาชิก
ในกลุม่ หรื อคูบ่ ดั ดี ้ ซึง่ จะช่วยพัฒนานักเรี ยนสามารถทาในสิ่งที่เขาสามารถจะทาได้
5. ครูควรสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยน เนื่องจากนักเรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อ
นักเรี ยนเกิดความสนใจ มีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ มีแรงจูงใจและสิ่งที่เรี ยนมีความหมายต่อตัวนักเรี ยน
ครูสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดขึ ้นกับตัวนักเรี ยนได้ โดยการสร้ างทางเลือกที่หลากหลาย ให้ กาลังใจ
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และไม่ตาหนิ การที่นกั เรี ยนประสบความสาเร็จและไม่กลัวการทาผิดจะทาให้ นกั เรี ยนพร้ อมที่ จะเรี ยนรู้
สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น
6. ครูควรสร้ างแรงจูงใจให้ สมาชิกในกลุม่ และคูบ่ ดั ดี ้เกิดความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและเกิดความรับผิดชอบร่วมกัน โดยสร้ าง
บรรยากาศในการทางานที่ดี ช่วยแก้ ปัญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ น้ และให้ การเสริมแรงอย่างสม่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ที่ควรดาเนินการต่อไป
ดังนี ้
1. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ต่อเนื่อง
เพื่อให้ ได้ รูปแบบฯ ที่มีความเหมาะสมมากขึ ้น
2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ในบริบท
ต่างๆ
3. ควรศึกษาการใช้ รูปแบบฯ ในระยะยาว โดยนารูปแบบฯ นี ้ไปใช้ ตดิ ต่อกัน เพื่อศึกษาผล
ที่จะเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังติ
้ ดตามความคงอยูข่ องพัฒนาการทางภาษาของนักเรี ยน
4. ควรศึกษาผลของการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการใช้ รูปแบบฯ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาของบุตรหลาน

รายการอ้ างอิง
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คูม่ ือการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
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8. แนวทางในการนารูปแบบฯ ไปใช้
9. คาแนะนาในการนารูปแบบฯ ไปใช้
10. เงื่อนไขในการใช้ รูปแบบฯ
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ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ ฐานของรู ปแบบฯ
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 พัฒนาขึ ้นโดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิด
พื ้นฐานดังต่อไปนี ้
1. การสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษา
การสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษาเป็ นแนวการสอนภาษาที่นาข้ อดีของการสอนแบบประสมคา
มาผสมผสานเข้ ากับการสอนภาษาธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ทักษะทางภาษา Reif และ Heimburge (2007) ได้ กล่าวถึงหลักการของการเรี ยนการสอนภาษาตามแนว
สมดุลภาษาไว้ ดงั นี ้
1.1 การสร้ างความสมดุลระหว่างวรรณกรรมและสื่อการอ่านอื่นๆ ช่วยให้ เด็กสามารถพัฒนา
ทักษะทางภาษาได้ อย่างหลากหลาย
1.2 การสร้ างความสมดุลของทักษะทางภาษา โดยสอนการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ร่วมกัน ทาให้ เด็กสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ ครบถ้ วน
1.3 การสร้ างความสมดุลระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนภาษาธรรมชาติร่วมกับการประสมคา
ทาให้ เด็กเรี ยนรู้ภาษาได้ อย่างครอบคลุม
2. การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ลงมือทางานเป็ นกลุม่ ย่อยส่งเสริม
การทางานร่วมกัน พึง่ พาซึง่ กันและกัน เพื่อให้ ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุบม่ รรลุผลสาเร็จที่ตงไว้
ั้
Johnson และ Johnson (1994) ได้ กล่าวถึงหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือไว้ ดงั นี ้
2.1 การพึง่ พากันในทางบวกทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจในการพึง่ พาซึง่ กันและกัน ร่วมมือกันทางานให้
บรรลุผลสาเร็จได้
2.2 การเปิ ดโอกาสให้ เด็กช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กนั การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
การอธิบายทาให้ เด็กได้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
2.3 ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล ทาให้ เด็กทางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ
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2.4 การใช้ ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุม่ ทาให้ เด็กมีทกั ษะทาง
สังคมมากยิ่งขึ ้น
2.5 การทางานของกลุม่ ทาให้ เด็กเรี ยนรู้จากผู้อื่นมากยิ่งขึ ้น
หลักการของรู ปแบบฯ
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยหลักการที่สาคัญ 4 ประการ
ซึง่ ได้ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษา ของ Reif และ
Heimburge (2007) กับหลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ของ Johnson และ Johnson (1994) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. การจัดกิจกรรมที่เน้ นการเข้ าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคาในหลากหลายลักษณะและ
ครอบคลุมทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนทาให้ เด็กสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษา
ได้ ครบถ้ วน
2. การจัดการสอนอ่านและเขียนให้ เด็กได้ ชว่ ยเหลือพึง่ พากันในทางบวก ติดต่อสัมพันธ์กนั ใน
ลักษณะของการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด ข้ อมูลและประสบการณ์ทางภาษาที่หลากหลายแปลก
ใหม่และสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวัน และให้ เด็กได้ มีบทบาทหน้ าที่ในการรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย
ร่วมกันทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจในการพึง่ พาซึง่ กันและกัน เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี และร่วมมือกันทางานจนประสบ
ความสาเร็จอย่างเต็มความสามารถ
3. การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิตประจาวันอย่างหลากหลายช่วยให้ เด็กได้
ฝึ กฝนประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุม
4. การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่เด็กได้ ฝึกฝนการมีปฏิสมั พันธ์และการทางานเป็ นทีม ช่วยขยาย
ประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก
วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบฯ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 นัน้ เกิดจากการนาสาระสาคัญ
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ของหลักการและพัฒนาการทางภาษาของเด็กมาวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
3 ด้ านใหญ่ 10 ด้ านย่อย ดังนี ้
1. ด้ านการฟั ง การดูและการพูด ได้ แก่
1.1 การแยกแยะเสียง
1.2 การจับใจความจากสิ่งที่ได้ ฟังและดู
1.3 การพูดแสดงความคิดเห็น
1.4 การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ด้ านการอ่าน ได้ แก่
2.1 การอ่านคาที่ค้ นุ เคย
2.2 การอ่านคาใหม่ๆ
2.3 การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น
3. ด้ านการเขียน ได้ แก่
3.1 การเขียนคาที่ค้ นุ เคย
3.2 การเขียนคาใหม่ๆ
3.3 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
เนือ้ หา
เนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้ จากการวิเคราะห์สาระเรี ยนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึง่ โครงสร้ างของเนื ้อหาสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทยนันประกอบด้
้
วย
1. พยัญชนะ
2. สระ
3. วรรณยุกต์
4. ตัวสะกด
5. สัญลักษณ์และเครื่ องหมาย
6. วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
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นามาวิเคราะห์ออกมาเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ความซาบซึ ้งในวรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก เช่น นิทาน เรื่ องสันง่
้ ายๆ ปริศนา
คาทาย บทร้ องเล่น บทอาขยาน บทร้ อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรี ยน
2. การใช้ หลักภาษา ได้ แก่ การประสมพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ ประกอบด้ วยขันตอน
้
4 ขัน้ ซึง่ ขันตอนดั
้
งกล่าวจะใช้ เวลา
5 วันในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ครูสามารถเลือกใช้ กิจกรรมย่อยในแต่ ละขันได้
้ ตาม
ความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ขัน้ การสาธิต เป็ นขันของการปู
้
พื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือและยกตัวอย่างสื่อทาง
ภาษาที่หลากหลายในบริบทจริง โดยมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี ้
1.1 กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
1) การอ่านให้ ฟัง (read aloud) เป็ นกิจกรรมที่ครูเป็ นแบบอย่างด้ วยการอ่าน
ออกเสียงให้ เด็กฟั งทังห้
้ องจากหนังสือหรื อสื่อทางภาษาที่ได้ คดั สรรแล้ ว โดยอ่านให้ เด็กฟั งสัปดาห์ ละ 3 วัน
ครูใช้ กิจกรรมนี ้ในการเริ่มเรี ยนสิ่งใหม่
2) การเขียนให้ ดู (modeled writing) เป็ นกิจกรรมที่ครูสาธิตการเขียนคาศัพท์
วลี หรื อประโยคพร้ อมกับการสะกดคาให้ เด็กได้ ยินเพื่อเป็ นแบบอย่างในการเขียน ครูใช้ กิจกรรมนี ้ใน
การเริ่มเรี ยนสิ่งใหม่
3) การอ่านร่วมกัน (shared reading) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอดแทรกกลวิธีใน
การอ่านให้ กบั เด็กในลักษณะของการผลัดกัน อ่านสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ร่วมกันในห้ อง ครูใช้ กิจกรรมนี ้ใน
การทบทวนสิ่งที่เรี ยนมาแล้ ว
4) การเขียนร่วมกัน (shared writing) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอนทักษะและกลวิธีใน
การเขียนให้ กบั เด็กโดยที่ครูและเด็กผลัดกันออกมาเขียนคาและวาดภาพ ครูใช้ กิจกรรมนี ้ในการทบทวน
สิ่งที่เรี ยนมาแล้ ว
1.2 กิจกรรมรายคู่ คือ การผลัดกันพูด (say and switch) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ ผลัดกันพูดสื่อสารความคิดและประสบการณ์ของตนเองตามหัวข้ อที่ครูกาหนด โดยเด็กที่จบั คูก่ นั จะต้ อง
ตังใจฟั
้ งเมื่อคูส่ นทนาพูด เมื่อพูดจบแล้ วจึงจะซักถามหรื อพูดแสดงความคิดเห็นได้
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2. ขัน้ การให้ ความรู้ เป็ นขันของการน
้
าเสนอหรื อสอดแทรกความรู้ใหม่และยกตัวอย่างหรื อข้ อมูล
จากหนังสือเรี ยนและ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบ โดยมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี ้
2.1 กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ คือ การสอนทักษะทางภาษาโดยตรง (directed teaching)เป็ น
กิจกรรมที่ครูสอนวิธีการอ่านและเขียนสะกดคาและ/หรื อชี ้แจงประเด็นที่นา่ สนใจของสื่อทางภาษาให้ กบั
เด็ก เช่น องค์ประกอบของหนังสือ สิ่งชี ้แนะทางสายตาเพื่อช่วยในการคาดเรื่ องราว วิธีการเขียน
2.2 กิจกรรมกลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่านและเขียนของเด็ก คือ
การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ (guided reading and writing) เป็ นกิจกรรมที่ครูสอนวิธีการอ่านและ
เขียนให้ เด็ก (ความรู้ใหม่) ในกลุม่ ย่อยโดยใช้ หนังสือหรื อ สื่อทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของเด็กในแต่ละกลุม่ กิจกรรมนี ้ครูจะทาในช่วงเวลาเดียวกับกิจกรรมการอ่านอิสระ การเขียนอิสระเสมอ
3. ขัน้ การนาการฝึ ก เป็ นขันของการให้
้
เด็กได้ ลงมือปฏิบตั หิ ลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรม
ตามกาหนดและกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือกอิสระภายใต้ ขอบเขตที่กาหนดเพื่อทบทวนสิ่งที่เรี ยนรู้
โดยมีลกั ษณะของกิจกรรม ดังนี ้
3.1 กิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทางภาษา (literacy game) เป็ นกิจกรรมที่ครูให้
เด็กในกลุม่ ย่อยเล่นเกมที่ชว่ ยฝึ กฝนทักษะทางภาษา
3.2 กิจกรรมรายคู่ ได้ แก่
1) การจับคูอ่ า่ น (paired reading) เป็ นกิจกรรมที่เด็กจับคูเ่ พื่อเลือกหนังสือหรื อ
สิ่งพิมพ์ที่ครูคดั เลือกไว้ มาอ่านตามความสนใจโดยเด็กที่จบั คูก่ นั จะมีปฏิสมั พันธ์และพึง่ พาอาศัยกันใน
การทางาน
2) การจับคูเ่ ขียน (paired writing) เป็ นกิจกรรมที่เด็กจับคูเ่ พื่อเขียนเรื่ องราวที่ครู
กาหนดหัวข้ อไว้ โดยเด็กที่จบั คูก่ นั จะมีปฏิสมั พันธ์และพึง่ พาอาศัยกันในการทางาน
3) การจับคูต่ รวจสอบ (paired checking) เป็ นกิจกรรมที่เด็กจับคูเ่ พื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายทังการอ่
้
านและการเขียน
3.3 กิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่
1) การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ (guided reading and writing) เป็ น
กิจกรรมที่ครู ทบทวนและฝึ กฝนการอ่านและเขียนให้ เด็กในกลุม่ ย่อยให้ แม่นยายิ่งขึ ้นโดยใช้ หนังสือหรื อสื่อ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กในแต่ละกลุม่ กิจกรรมนี ้ครูจะทาในช่วงเวลาเดียวกับ
กิจกรรมการอ่านอิสระ การเขียนอิสระเสมอ
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2) การอ่านเขียนตามที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กอ่านเขียนโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การทาแบบฝึ ก หัดในแบบเรี ยน การอ่านแบบฝึ ก การเขียนไทย การทาสมุดบันทึก
นิทาน การทาแบบอ่านคัดเขียน
3) การอ่านอิสระ (independent Reading) เป็ นกิจกรรมที่ครูเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้
เลือกหนังสือหรื อสิ่งพิมพ์มาอ่านเองตามความสนใจ
4) การเขียนอิสระ (independent Writing) การที่ครูเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สื่อสาร
ความคิดของตนเองด้ วยการขีดเขียนคาหรื อเรื่ องราวตามความสนใจ
4. ขัน้ การจัดกิจกรรมการใช้ เป็ นขันของการท
้
ากิจกรรมโดยมุง่ ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อน
มาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด ดังนี ้
4.1 กิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่
1) การเขียนหลากหลายลักษณะ เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กนาความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมา
ประยุกต์ใช้ ในการเขียนร่วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เช่นเขียนโปสเตอร์ ผังมโนทัศน์ แต่งนิทาน
2) การนาเสนอผลงาน (presentation) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ พดู
เกี่ยวกับผลงาน ได้ สื่อสารความคิดหรื อความรู้สกึ ที่มีตอ่ ผลงานของตนเองให้ เพื่อนฟั งในกลุม่ ย่อย
4.2 กิจกรรมเป็ นรายบุคคล คือ การเขียนหลากหลายลักษณะ เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กนา
ความรู้ที่เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในการเขียนโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เช่น การอ่านนิทานแล้ วบันทึกลง
ในสมุดบันทึกนิทาน การนาคาที่กาหนดมาแต่งเป็ นประโยคหรื อเรื่ องราว
การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบฯ นันสามารถน
้
ามาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน5 วัน โดย
ใน 2 วันแรกของการเรี ยนรู้เรื่ องใหม่ครูจะจัดกิจกรรมโดยใช้ ขนการสาธิ
ั้
ต ขันการให้
้
ความรู้ และ ขันน
้ าการ
ฝึ กโดยครูจะให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั เิ พื่อทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในวันที่ 3 และ 4 ครูจะจัดกิจกรรมโดยใช้
ขันการสาธิ
้
ตขันการให้
้
ความรู้ และการจัดกิจกรรมการใช้ ซงึ่ ครูให้ นักเรี ยนนาความรู้ที่ได้ เรี ยนมาไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด (ในกรณีที่วนั ที่ 4 เป็ นการทางานต่อจากเรื่ องเดิมจะตัดขันการให้
้
ความรู้ออกไป) ส่วนในวันที่ 5 จะเป็ นขันการน
้
าการฝึ กโดยการเขียนไทย และการอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
ควบคูไ่ ปกับการอ่านอิสระ การเขียนอิสระ ดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 รูปแบบฯ การจัดกิจกรรมใน 1 สัปดาห์
วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

กิจกรรม
ขัน้ การสาธิต

ครูสอนเรื่ องใหม่โดย
ทากิจกรรมการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู
และ/หรื อให้ นกั เรี ยน
จับคูท่ ากิจกรรมผลัด
กันพูด

ขัน้ การให้ ความรู้ ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรงทัง้
ชัน้

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกัน และสอน
เรื่ องใหม่โดยการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกัน และสอน
เรื่ องใหม่โดยการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู

ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรงทัง้
ชัน้

ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรงทัง้
ชัน้

วันพฤหัสบดี
ต่ อจากเรื่องเดิม

ขึน้ เรื่องใหม่

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกัน และ/หรื อให้
นักเรี ยนจับคูท่ า
กิจกรรมผลัดกันพูด

ครูทบทวนโดยทา
กิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันและการเขียน
ร่วมกัน และสอน
เรื่ องใหม่โดยการอ่าน
ให้ ฟัง การเขียนให้ ดู

ครูให้ ความรู้โดย
การสอนโดยตรงทัง้
ชัน้

วันศุกร์

ครูสอนอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะเป็ นกลุม่
ย่อย เพื่อสอนสิง่ ใหม่

ครูสอนอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะเป็ นกลุม่
ย่อย เพื่อสอนสิง่ ใหม่
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แผนภาพที่ 6 (ต่อ) รูปแบบฯ การจัดกิจกรรมใน 1 สัปดาห์
วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

กิจกรรม
ขัน้ การนาการฝึ ก ครูให้ นกั เรี ยนทา
กิจกรรมเพื่อทบทวน
สิง่ ที่เรี ยนรู้โดยครู
เลือกจัดกิจกรรม
การเล่มเกมทางภาษา/
การจับคูอ่ า่ น/
การจับคูเ่ ขียน/
การจับคูต่ รวจสอบ/
การอ่านเขียนตามที่
ได้ รับมอบหมาย
ขัน้ การจัด
กิจกรรมการใช้

วันพฤหัสบดี
ต่ อจากเรื่องเดิม

วันศุกร์

ขึน้ เรื่องใหม่

การอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะ เพื่อฝึ กฝน
และทบทวน

ครูให้ นกั เรี ยนเขียน
ไทยคาที่เรี ยนรู้ใน
สัปดาห์ 10 คา และ
ให้ นกั เรี ยนจับคู่
ตรวจสอบ
การอ่านและเขียน
แบบชี ้แนะ เพื่อฝึ กฝน
และทบทวน

การอ่านอิสระและ/
หรื อการเขียนอิสระ

การอ่านอิสระและ/
หรื อการเขียนอิสระ
ครูให้ นกั เรี ยนทางาน
ต่อจากวันก่อน และ/
หรื อการนาเสนอ
ผลงาน

ครูให้ นกั เรี ยนนา
ความรู้ที่เรี ยนมาก่อน
มาประยุกต์ใช้ โดย
เลือกจัดการเขียน
หลากหลายลักษณะ
และ/หรื อการนาเสนอ
ผลงาน
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ครูให้ นกั เรี ยนนา
ความรู้ที่เรี ยนมาก่อน
มาประยุกต์ใช้ โดย
เลือกจัดการเขียน
หลากหลายลักษณะ
และ/หรื อการนาเสนอ
ผลงาน
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ใช้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผลความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 นัน้
ประกอบด้ วย 1) แบบวัดความสามารถทางภาษา และ 2) แบบประเมินความสามารถทางภาษา ทังนี
้ ้ครู
ควรศึกษาคูม่ ือในการใช้ เครื่ องมืออย่างละเอียดเพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนการวั
้
ดได้ อย่างถูกต้ อง และควร
ศึกษาเกณฑ์การให้ คะแนนแต่ละรายการให้ เข้ าใจเพื่อการประเมินค่าคะแนนได้ อย่างถูกต้ องโดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. แบบวัดความสามารถทางภาษา ประกอบด้ วยแบบวัด 3 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ านการฟั งและดู รวมจานวน 20 ข้ อ ประกอบด้ วย
1.1.1 การแยกแยะเสียง เป็ นแบบวัดการฟั งเพื่อจาแนกเสียงพยัญชนะ สระ
ตัวสะกด และวรรณยุกต์ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 10 ข้ อให้ นกั เรี ยน
เลือกตอบ ครูอา่ นโจทย์และตัวเลือกให้ นกั เรี ยนฟั ง 2 ครัง้ แล้ วจึงให้ นกั เรี ยนกา X เพื่อเลือกคาตอบที่ถกู ต้ อง
ลงในกระดาษคาตอบ
1.1.2 การจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดู เป็ นแบบวัดการฟั งจับใจความของ
นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่ องราว 2 เรื่ อง มีข้อคาถามเรื่ องละ 5 ข้ อ รวมข้ อคาถาม 10 ข้ อ
ให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ ครูให้ นกั เรี ยนดูภาพและอ่านเรื่ องให้ ฟัง จากนันครู
้ อา่ นคาถามและตัวเลือกให้
นักเรี ยนเลือกตอบซึง่ คาถามจะมีทงค
ั ้ าถามตรงแบบมีคาตอบเดียวและคาถามที่ต้องตีความ ครูอา่ นโจทย์และ
ตัวเลือกให้ นกั เรี ยนฟั ง 2 ครัง้ แล้ วจึงให้ นกั เรี ยนกา X เพื่อเลือกคาตอบที่ถกู ต้ องลงในกระดาษคาตอบ
1.2 ด้ านการอ่าน รวมจานวน 30 ข้ อ ประกอบด้ วย
1.2.1 การอ่าน เป็ นแบบฝึ กอ่านของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึง่ ประกอบด้ วย
คาศัพท์ที่กาหนด 20 คาร่วมกับคาอื่นเพื่อแต่งเป็ นเรื่ องราว โดยแบ่งเป็ นคาที่ค้ นุ เคยและคาใหม่ๆ อย่างละ
10 คา ครูให้ นกั เรี ยนอ่านออกเสียงแล้ วบันทึกความถูกต้ องในการอ่านคาที่กาหนด การอ่านเริ่มจากให้ อา่ น
เรื่ องราวที่ครูเตรี ยมไว้ หากนักเรี ยนไม่สามารถอ่านได้ ครูจะให้ นกั เรี ยนอ่านจากแบบวัดอีก แผ่นหนึง่ ซึง่ มี
ข้ อความเหมือนฉบับแรก แต่ขีดเส้ นใต้ คาที่กาหนด ครูให้ นกั เรี ยนอ่านเฉพาะคาที่ กาหนดโดยให้ โอกาสใน
การอ่าน 2 ครัง้
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1.2.2 การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น เป็ นแบบวัดการจับใจความจากสิ่งที่อา่ นของ
นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่ องราว 2 เรื่ อง มีข้อคาถามเรื่ องละ 5 ข้ อ รวมข้ อคาถาม 10 ข้ อ
ให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ ครูให้ นกั เรี ยนอ่านเนื ้อเรื่ อง คาถามและตัวเลือกด้ วยตนเอง โดยกา X บนข้ อที่ถกู ต้ อง
คาถามจะมีทงค
ั ้ าถามตรงแบบมีคาตอบเดียวและคาถามที่ต้องตีความ
1.3 ด้ านการเขียน รวมจานวน 20 ข้ อ เป็ นการเขียนไทยคาศัพท์ที่กาหนด 20 คา โดย
แบ่งเป็ นคาที่ค้ นุ เคยและคาใหม่ๆ อย่างละ 10 คา ครูให้ อา่ นคาศัพท์ให้ นกั เรี ยนฟั ง 2 ครัง้ แล้ วให้ นกั เรี ยน
เขียนลงในกระดาษคาตอบ
2. แบบประเมินความสามารถทางภาษา ประกอบด้ วย
2.1 การพูดแสดงความคิดเห็นเป็ นการประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นจากภาพที่ให้ ดู
และการสนทนากับนักเรี ยน จากนันน
้ าคาพูดของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เป็ นการประเมินการพูดสื่อสาร จากนันน
้ า
คาพูดของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ครูจะประเมินการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการวาดภาพและเขียนเรื่ องราวอย่างอิ สระลงในกระดาษที่กาหนด แล้ วนางาน
เขียนของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
แนวทางในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
การนารูปแบบฯ ไปใช้ ครูควรดาเนินการดังนี ้
1. การทาความเข้ าใจรายละเอียดของรูปแบบฯ
ครูควรทาความเข้ าใจองค์ประกอบของรูปแบบฯ อย่างละเอียดโดยศึกษา หลักการ
วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอน ระยะเวลาในการดาเนินงาน และการประเมินผล เพื่อให้
สามารถนารูปแบบนี ้ไปใช้ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การวิเคราะห์เนื ้อหาในการสอน
ครูควรวิเคราะห์เนื ้อหาในการสอนตามวัตถุประสงค์และขันตอนของรู
้
ปแบบฯ อย่างละเอียด
เพื่อให้ สามารถกาหนดเนื ้อหาและเรี ยงลาดับการเรี ยนการสอนได้ อย่างเหมาะสม
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3. การคัดเลือกสื่อทางภาษาให้ สอดคล้ องกับหน่วยการเรี ยนการสอน
ครูควรคัดเลือกและจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิตประจาวันไปอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาอย่างครอบคลุม ครูควรกระตุ้นให้ นักเรี ยน
ได้ มีโอกาสในการคัดเลือกสื่อ หรื อนาสื่อมาใช้ ร่วมกันในห้ องเรี ยน เพราะการเรี ยนรู้ที่มีสว่ นร่วมและมี
ความหมายจะช่วยเสริมให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่
4. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอน
ครูควรเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามขันตอนของรู
้
ปแบบฯ โดยลาดับแผนการจัด
การเรี ยนการสอนโดยลาดับจากการให้ ประสบการณ์เพื่อปูพื ้นฐานกับ นักเรี ยนแล้ วจึงให้ ความรู้โดยตรงและ
ฝึ กฝนจนเชี่ยวชาญ จากนันจึ
้ งเชื่อมโยงให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในตอนท้ ายจะมีการสอน
และฝึ กฝนอีกครัง้ เพื่อให้ เกิดความชานาญ ทังนี
้ ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนการสอนครูควรใช้ วิธีการสอน
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความถนัดในการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรี ยนแต่ละคน ส่วนในกิจกรรม
การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะครูจะต้ องเตรี ยมสื่อประกอบ การสอนที่มีสอดคล้ องกับระดับ
ความสามารถของนักเรี ยนในแต่ละกลุม่
5. การเตรี ยมวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ครูควรใช้ วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื ้อหา วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนที่ครูสามารถนามาใช้ เพื่อช่วยให้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างชัดเจน เช่น การแสดง
บทบาทสมมุติ การใช้ เกม การใช้ ผงั มโนทัศน์ การใช้ คาถามกระตุ้น
6. การเตรี ยมการจัดการชันเรี
้ ยน
ในการจัดกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์ทางภาษาโดยตรงและเรี ย นรู้ภาษาจากการมี
ปฏิสมั พันธ์นนจะท
ั ้ าให้ ห้องเรี ยนมีเสียงค่อนข้ างดังและมีการเคลื่อนไหวค่อนข้ างมาก ครูควรวางแผน
การจัดการชันเรี
้ ยนเพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างราบรื่ น เช่น การจัดสภาพแวดล้ อม
การจัดลาดับกิจกรรม การเสริมแรง
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7. การเตรี ยมการประเมินนักเรี ยน
ครูควรวางแผนช่วงเวลาและลักษณะในการประเมิน นักเรี ยนทุกคน ให้ สอดคล้ องกับบริบท
และลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน โดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการประเมิ น
คือ แบบวัดความสามารถทางภาษาและแบบประเมินความสามารถทางภาษา เพื่อให้ สามารถประเมิน
นักเรี ยนได้ อย่างเที่ยงตรงและราบรื่ น
คาแนะนาในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
ผู้ที่สนใจจะใช้ รูปแบบฯ นี ้ควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบฯ
1.1 ศึกษารู ปแบบฯ ครูที่สนใจจะใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแนวบูรณาการ
สมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1
นัน้ ควรศึกษารูปแบบการสอนนี ้อย่างละเอียด เพื่อให้ ทราบถึง หลักการ วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
้
ด
การเรี ยนการสอน ระยะเวลาในการดาเนินงาน และการประเมินผล เพื่อให้ สามารถนารูปแบบนี ้ไปใช้ ได้
อย่างถูกต้ องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
1.2 ศึกษาการใช้ ค่ ูมือรู ปแบบฯ คูม่ ือการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษา
แนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 นัน้ เป็ นเอกสารแนะนาให้ ครูได้ ทราบถึงการเตรี ยมการสอนและการปฏิบตั ติ นใน
การสอน เนื ้อหาสาระในคูม่ ือจะช่วยให้ ครูที่จะใช้ รูปแบบฯ นี ้เกิดความเข้ าใจในการใช้ รูปแบบฯ มาก ยิ่งขึ ้น
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการความสามารถทางภาษา เป็ นเอกสารแนะนาให้ ครูได้ ทราบถึงการเตรี ยมการและการปฏิบตั ติ น
ในการร่วมกิจกรรมกับนักเรี ยน เพื่อช่วยให้ ครูทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประเภท ทาให้ ครูมี
การเตรี ยมการที่ดี และปฏิบตั ติ นในการร่วมกิจกรรมกับ นักเรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
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2. การจัดเตรียมสื่อประกอบการสอนและอุปกรณ์
สื่อประกอบการสอนและอุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
สื่อประกอบการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล
2.1 สื่อประกอบการสอน
ในลักษณะของกิจกรรมแต่ละประเภทได้ ระบุถึงสื่อ ประกอบการสอนที่ใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคร่าวๆ ซึง่ ครูสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในแต่ละกิจกรรมได้ ส่วนใน
แผนการจัด การเรี ยนการสอนแต่ละแผนจะกาหนด สื่อประกอบการสอนและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้ ให้ ครูควรศึกษาว่าจะใช้ สื่อแต่ละชนิดในขันตอนใดและใช้
้
อย่างไร
นอกจากนันยั
้ งควรทดลองใช้ สื่อจนคล่องก่อนนาไปใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนจริง ทังนี
้ ้ครูต้อง
เตรี ยมการล่วงหน้ า คัดเลือกและจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาอย่างหลากหลาย มีการวางแผน
และจัดเตรี ยมสื่อประกอบการสอนและอุปกรณ์ ให้ เพียงพอกับการใช้ งานเพื่อไม่ให้ เกิดข้ อจากัดที่อาจส่งผล
กระทบต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ นอกจากนี ้ ครูควรกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกสื่อ หรื อ
นาสื่อมาใช้ ร่วมกันในห้ องเรี ยน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผลความสามารถทางภาษานัน้
ประกอบด้ วยแบบวัดความสามารถทางภาษาและแบบประเมินความสามารถทางภาษา ร่วมกับ การจด
บันทึกครูที่จะนารูปแบบฯ ไปใช้ ควรศึกษาคูม่ ือในการใช้ เครื่ องมืออย่างละเอียดเพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามขั น้ ตอน
การวัดได้ อย่างถูกต้ องโดยเฉพาะเกณฑ์การให้ คะแนนแต่ละรายการเพื่อการประเมินค่าคะแนนได้ อย่าง
ถูกต้ อง
3. การดาเนินการใช้ รูปแบบฯ
เมื่อครูได้ ศกึ ษาเอกสารและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้ ว
ครูควรทราบแนวทางในการปฏิบตั ิ กิจกรรมการใช้ รูปแบบฯ โดยละเอียดว่าจะเลือกใช้ กิจกรรมใดมา
จัดการเรี ยนการสอนในแต่ละขันโดยค
้
านึงถึงจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมเป็ นสาคัญ ระยะเวลาใน
การดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบผู้ใช้ สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม
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เงื่อนไขในการใช้ รูปแบบฯ
การใช้ รูปแบบฯ มีเงื่อนไขในการใช้ ดังนี ้
1. การจัดกิจกรรมจะเน้ นทังการเข้
้
าใจเรื่ องราวร่วมกับการประสมคา และใช้ ทกั ษะทางภาษา
ที่หลากหลาย
2. การจัดลาดับแผนการจัดการเรี ยนการสอนจะลาดับจากการให้ ประสบการณ์เพื่อปูพื ้นฐาน
กับนักเรี ยนแล้ วจึงให้ ความรู้โดยตรงและฝึ กฝนจนเชี่ยวชาญ จากนันจึ
้ งเชื่อมโยงให้ นักเรี ยนได้ รับความรู้ที่
ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในตอนท้ ายจะมีการสอนและฝึ กฝนอีกครัง้ เพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญ
3. การจัดกิจกรรมในแต่ละขัน้ ครูสามารถปรับใช้ ได้ ตามความเหมาะสมกับเนื ้อหา ยกเว้ น
กิจกรรมการสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะเท่านันที
้ ่ต้องทาร่วมกับการอ่านอิสระหรื อ การเขียนอิสระ
4. การจัดเตรี ยมวรรณกรรมและสื่อทางภาษาในชีวิตประจาวันอย่างหลากหลายและ
สอดคล้ องกับเนื ้อหา
5. การจัดกิจกรรมกลุม่ ที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์ ช่วยเหลือกันและทางานร่วมกัน
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนและสื่อ ประกอบการสอน
ตารางที่ 22 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนและสื่อประกอบการสอน
รายละเอียดขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ขันการสาธิ
้
ต มุง่ ปูพื ้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับ
หนังสือและนาเสนอสือ่ ทางภาษาที่หลากหลายใน
บริ บทจริ ง โดยทากิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ การอ่านให้
ฟั ง การเขียนให้ ดู การอ่านเขียนร่วมกัน และกิจกรรม
รายคู่ คือ การผลัดกันพูด
2. ขันการให้
้
ความรู้ มุง่ นาเสนอหรื อสอดแทรกความรู้
ใหม่และนาเสนอตัวอย่างหรื อข้ อมูลจากหนังสือเรี ยน
และ/หรื อแบบฝึ กอ่านประกอบโดยทากิจกรรมกลุม่
ใหญ่ คือ การสอนทักษะทางภาษาโดยตรงและกิจกรรม
กลุม่ ย่อยที่แบ่งตามระดับความสามารถทางการอ่าน
และเขียน คือ การสอนอ่านและเขียนแบบชี ้แนะ
3. ขันการน
้
าการฝึ ก มุง่ ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิ
หลากหลายลักษณะ ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมตามกาหนด
และกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลือกอิสระภายใต้
ขอบเขตที่กาหนด เพื่อทบทวนสิง่ ที่เรี ยนรู้ โดยทา
กิจกรรมกลุม่ ย่อย คือ การเล่นเกมทางภาษา กิจกรรม
รายคู่ ได้ แก่ การจับคูอ่ า่ นเขียน การจับคูต่ รวจสอบ
และกิจกรรมเป็ นรายบุคคล ได้ แก่ การสอนอ่านและ
เขียนแบบชี ้แนะการอ่านเขียนตามที่ได้ รับมอบหมาย
การอ่านอิสระ การเขียนอิสระ

4. ขันการจั
้
ดกิจกรรมการใช้ มุง่ ให้ เด็กนาความรู้ที่
เรี ยนมาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่กาหนด
โดยทากิจกรรมกลุม่ ย่อย ได้ แก่ การเขียนหลากหลาย
ลักษณะการนาเสนอผลงาน และกิจกรรมเป็ น
รายบุคคล คือ การเขียนหลากหลายลักษณะ

สื่อประกอบการสอน
1. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก ใน
แบบเรี ยน
2. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็กจาก
สือ่ ทางภาษาที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับหน่วยการเรี ยนรู้
เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สารคดี สารานุกรมสาหรับเด็ก
1. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก ใน
แบบเรี ยน
2. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็กจาก
สือ่ ทางภาษาทีค่ รูคดั สรรว่าเหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยน
3. กระดานไวท์บอร์ ดขนาดเล็ก
1. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก ใน
แบบเรี ยน
2. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็กจาก
สือ่ ทางภาษาทีค่ รูคดั สรรว่าเหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยน
3. เกมทางภาษา
4. แบบฝึ กทักษะทางภาษา
5. สมุดบันทึกนิทาน
6. สมุดบันทึกคาศัพท์
7. กระดาษและเครื่ องเขียน
8. กระดานไวท์บอร์ ดขนาดเล็ก
1. วรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็กจาก
สือ่ ทางภาษาทีค่ รูคดั สรรว่าเหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรี ยน
2. กระดาษและเครื่ องเขียน
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คู่มือดาเนินการวัดความสามารถทางภาษา
คาชีแ้ จง:
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผลความสามารถทางภาษานัน้ มี 2 ชุด คือ แบบวัด
ความสามารถทางภาษาและแบบประเมินความสามารถทางภาษา โดยวัด 2 ครัง้ คือ ก่อนการใช้ รูปแบบฯ
และหลังการใช้ รูปแบบฯ ทังนี
้ ้ครูควรศึกษาคูม่ ือในการใช้ เครื่ องมืออย่างละเอียดเพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
การวัดได้ อย่างถูกต้ อง และควรศึกษาเกณฑ์การให้ คะแนนแต่ละรายการให้ เข้ าใจเพื่อการประเมินค่า
คะแนนได้ อย่างถูกต้ อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. แบบวัดความสามารถทางภาษาประกอบด้ วยแบบวัด 3 ด้ าน คือ ด้ านการฟัง
และการดู ด้ านการอ่านและด้ านการเขียน รวมทังสิ
้ ้น 70 ข้ อ ข้ อละ 0.5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 35
คะแนน ซึง่ ได้ แก่
1.1 ด้ านการฟั ง และการดู รวมจานวน 20 ข้ อ ข้ อละ 0.5 คะแนน รวม
ทังสิ
้ ้น 10 คะแนน ประกอบด้ วย
1.1.1 การแยกแยะเสียง เป็ นแบบวัดการฟั งเพื่อจาแนกเสียง
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 10 ข้ อให้
นักเรี ยนเลือกตอบ ครูอา่ นโจทย์และตัวเลือกให้ นกั เรี ยนฟั ง 2 ครัง้ แล้ วจึงให้ นกั เรี ยนกา X เพื่อเลือกคาตอบ
ที่ถกู ต้ องลงในกระดาษคาตอบ
1.1.2 การจับใจความจากสิ่งที่ฟังและดู เป็ นแบบวัดการฟั งจับ
ใจความของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่ องราว 2 เรื่ อง มีข้อคาถามเรื่ องละ 5 ข้ อ รวมข้ อ
คาถาม 10 ข้ อให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ ครูให้ นกั เรี ยนดูภาพและอ่านเรื่ องให้ ฟัง จากนันครู
้ อา่ นคาถามและ
ตัวเลือกให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ ซึง่ คาถามจะมีทงค
ั ้ าถามตรงแบบมีคาตอบเดียวและคาถามที่ต้องตีความ
ครูอา่ นโจทย์และตัวเลือกให้ นกั เรี ยนฟั ง 2 ครัง้ แล้ วจึงให้ นกั เรี ยนกา X เพื่อเลือกคาตอบที่ถกู ต้ องลงใน
กระดาษคาตอบ
1.2 ด้ านการอ่าน แต่ละชุดมีแบบวัดจานวน 10 ข้ อ รวม 30 ข้ อ ข้ อละ
0.5 คะแนน รวมทังสิ
้ ้น 15 คะแนน ประกอบด้ วย
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1.2.1 การอ่าน เป็ นแบบฝึ กอ่านของนักเรี ยนประถมศึกษาปี1ที่
ซึง่ ประกอบด้ วยคาศัพท์ที่กาหนด 20 คาร่วมกับคาอื่นเพื่อแต่งเป็ นเรื่ องราว โดยแบ่งเป็ นคาที่ค้ นุ เคยและ
คาใหม่ๆ อย่างละ 10 คา ครูให้ นกั เรี ยนอ่านออกเสียงแล้ วบันทึกความถูกต้ องในการอ่านคาที่กาหนด
การอ่านเริ่มจากให้ อา่ นเรื่ องราวที่ครูเตรี ยมไว้ หากนักเรี ยนไม่สามารถอ่านได้ ครูจะให้ นกั เรี ยนอ่านจาก
แบบวัดอีกแผ่นหนึง่ ซึง่ มีข้อความเหมือนฉบับแรก แต่ขีดเส้ นใต้ คาที่กาหนด ครูให้ นกั เรี ยนอ่านเฉพาะคาที่
กาหนดโดยให้ โอกาสในการอ่าน 2 ครัง้
1.2.2 การจับใจความจากสิ่งที่อา่ น เป็ นแบบวัดการจับใจความ
จากสิ่งที่อา่ นของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วยเรื่ องราว 2 เรื่ อง มีข้อคาถามเรื่ องละ 5 ข้ อ รวม
ข้ อคาถาม 10 ข้ อให้ นกั เรี ยนเลือกตอบ ครูให้ นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง คาสัง่ และตัวเลือกด้ วยตนเอง โดยกา X บน
ข้ อที่ถกู ต้ อง คาถามจะมีทงแบบค
ั้
าถามตรงแบบมีคาตอบเดียวและคาถามที่ต้องตีความ
1.3 ด้ านการเขียน รวมจานวน 20 ข้ อ เป็ นการเขียนไทยคาศัพท์ที่
กาหนด 20 คา โดยแบ่งเป็ นคาที่ค้ นุ เคยและคาใหม่ๆ อย่างละ 10 คา ครูให้ อา่ นคาศัพท์ให้ นกั เรี ยนฟั ง
2 ครัง้ แล้ วให้ นกั เรี ยนเขียนลงในกระดาษคาตอบ
2. แบบประเมินความสามารถทางภาษา เป็ นการประเมินการพูดและการเขียน
โดยนาคาพูดของนักเรียนและตัวอย่างงานเขียนมาประเมินค่าคะแนนจากเกณฑ์ที่กาหนดคะแนนเต็มรวม
ทังสิ
้ ้น 15 คะแนน ซึง่ ได้ แก่
2.1 ด้ านการพูด ประกอบด้ วย
2.1.1 การพูดแสดงความคิดเห็น เป็ นการประเมินการพูดแสดง
ความคิดเห็นจากภาพที่ให้ ดแู ละการสนทนากับนักเรี ยน จากนันน
้ าคาพูดของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนน
จากเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนเต็ม 5 คะแนน
2.1.2 การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เป็ นการประเมิน
การพูดสื่อสาร จากนันน
้ าคาพูดของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนเต็ม 5
คะแนน
2.2 ด้ านการเขียน คือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็ นการประเมินการเขียน
เพื่อการสื่อสารของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการวาดภาพและเขียนเรื่ องราวอย่างอิสระลงใน
กระดาษที่กาหนด แล้ วนางานเขียนของนักเรี ยนมาประเมินค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนเต็ม 5
คะแนน
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1. ผู้ดาเนินการวัดความสามารถเตรี ยมการก่อนวัดดังนี ้
1.1 เตรี ยมกระดาษคาตอบ ข้ อคาถาม สื่อและอุปกรณ์ ประกอบการวัดให้ พร้ อม
1.2 ศึกษาแบบวัดความสามารถและคูม่ ือจนเข้ าใจ สามารถอธิบายคาสัง่ และอ่านข้ อ
คาถามได้ อย่างคล่องแคล่ว
1.3 วางแผนการวัดความสามารถทางภาษา เนื่องจากเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและ
ประเมินผลความสามารถทางภาษานันมี
้ จานวนมาก ผู้ดาเนินการวัดจาเป็ นต้ องวางแผนในการวัด
ความสามารถให้ เหมาะสมเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคานึงถึงลักษณะดังนี ้
1.3.1 การลักษณะการทาแบบวัด โดยให้ นกั เรี ยนทาข้ อสอบที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ร่วมกัน เช่น จัดแบบวัด การฟั งแยกแยะเสียงและแบบวัดการจับใจความจากสิ่งที่ฟังร่วมกันเนื่องเป็ น
ลักษณะของการเลือกตอบในกระดาษคาตอบและทาพร้ อมกันทังห้
้ อง
1.3.2 ระยะเวลาที่ใช้ ไม่ควรนานเกิน 40 นาที เพราะหากนานเกินไปจะส่งผลต่อ
สมาธิและความเหนื่อยล้ าของนักเรี ยน
1.4 จัดสถานที่สอบให้ อยูใ่ นสภาพที่สะดวกสบาย สงบและเป็ นสัดส่วน รวมถึงให้ นกั เรี ยนดื่ม
น ้าและเข้ าห้ องน ้าให้ เรี ยบร้ อย เพื่อป้องกันปั จจัยแทรกซ้ อนที่อาจจะเกิดขึ ้น
2. ดาเนินการวัดความสามารถตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ผู้วิจยั ชี ้แจงกับนักเรี ยนทังห้
้ อง โดยบอกขันตอนในการวั
้
ดความสามารถกับ นักเรี ยน
2.2 เริ่มทาการวัดความสามารถตามวิธีการเฉพาะของเครื่ องมือแต่ละฉบับ
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แบบวัดความสามารถด้ านการฟั งและการดู
คาชีแ้ จง: แบบวัดฉบับนี ้ประกอบด้ วย 2 ตอน คือ การแยกแยะเสียง และการจับใจความจากสิ่งที่ได้ ฟัง
และดู รวมทังสิ
้ ้น 20 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 25 นาที
ตอนที่ 1
คาชี ้แจง
1. แบบวัดนี ้ใช้ เพื่อวัดการแยกแยะเสียงของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบ
การเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมือและนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติ
2. แบบวัดมีทงหมด
ั้
2 ฉบับ ได้ แก่ แบบวัดก่อ นการทดลองและแบบวัดหลังการทดลอง มี
ลักษณะเป็ นข้ อคาถามที่ผ้ ดู าเนินการวัดอ่านให้ นกั เรี ยนฟั งแล้ วให้ นกั เรี ยนเลือกตอบในกระดาษคาตอบ แต่
ละชุดมีแบบวัดจานวน 10 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน รวมทังสิ
้ ้น 10 คะแนน
3. ผู้ดาเนินการวัดอธิบายวิธีการตอบบนกระดานให้ นกั เรี ยนเข้ าใจก่อนลงมือทาแ บบทดสอบ
4. ผู้ดาเนินการวัดอ่านคาสัง่ และข้ อคาถามให้ ฟังพร้ อมกันทังห้
้ องเพียง 2 ครัง้ เท่านัน้
5. ข้ อสอบตอนนี ้ใช้ เวลา 10 นาที ซึง่ ประกอบด้ วยการอธิบายวิธีการตอบ การลองทาข้ อสอบ
และผู้ดาเนินการวัดอ่านข้ อสอบให้ ฟัง เมื่อผู้ดาเนินการวัดอ่านจบแล้ วให้ เวลาตอบข้ อละ 30 วินาที
หมายเหตุ
เป็ นแบบทดสอบที่ทาพร้ อมกันทังห้
้ อง

162
วิธีดาเนินการวัดความสามารถ
1. ผู้ดาเนินการวัดความสามารถเตรี ยมการก่อนวัดดังนี ้
1.4 ผู้ดาเนินการเตรี ยมกระดาษคาตอบและข้ อคาถามให้ พร้ อม
1.5 ผู้ดาเนินการศึกษาแบบวัดความสามารถและคูม่ ือจนเข้ าใจ สามารถอธิบายคาสัง่ และ
อ่านข้ อคาถามได้ อย่างคล่องแคล่ว
2. ผู้ดาเนินการวัดความสามารถตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ผู้ดาเนินการวัดแจกกระดาษคาตอบให้ นกั เรี ยน พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนเขียนชื่อและเลขที่ลง
ในกระดาษคาตอบ
2.2 ผู้ดาเนินการวัดชี ้แจงกับนักเรี ยนทังห้
้ อง โดยอธิบายวิธีการทาแบบทดสอบโดยกา X ทับ
ข้ อที่ถกู ต้ องบนกระดาน แล้ วผู้ดาเนินการวัดให้ นกั เรี ยนทดลองทาข้ อตัวอย่างพร้ อมกัน ผู้ดาเนินการวัด
ตรวจสอบความถูกต้ องจนมัน่ ใจว่านักเรี ยนเข้ าใจวิธีการตอบ
2.3 ผู้ดาเนินการเริ่มวัดความสามารถโดยอ่านคาสัง่ และข้ อคาถามให้ ฟังพร้ อมกัน 2 ครัง้
แล้ วให้ เวลาในการตอบข้ อละ 30 วินาที
ตอนที่ 1 แบบวัดการแยกแยะเสียง
จงทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรข้ อคาตอบที่ถูกต้ อง
ตัวอย่าง ข้ อใดมีเสียงพยัญชนะต้ นเหมือนกับคาว่า เด็ก
ก. ตา
ข. ไข่
ค. ดาว
1. ข้ อใดมีเสียงพยัญชนะต้ นเหมือนกับคาว่า ปาก
ก. ปี
ข. ผม
ค. บ้ าน
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2. ข้ อใดมีเสียงพยัญชนะต้ นเหมือนกับคาว่า หนี
ก. ไหน
ข. ไห
ค. เหงา
3. ข้ อใดมีเสียงสระเหมือนกับคาว่า หมอ
ก. ขอ
ข. เหาะ
ค. หมู
4. ข้ อใดออกเสียงสระต่างจากคาอื่น
ก. เรื่ อง
ข. เสียง
ค. เลียง
5. ข้ อใดออกเสียงสระต่างจากคาอื่น
ก. ไส
ข. ดา
ค. ไป
6. ข้ อใดมีเสียงตัวสะกดเหมือนกับคาว่า นึก
ก. ยึด
ข. ตึก
ค. ปื น
7. ข้ อใดออกเสียงต่างจากคาอื่น
ก. เปื อ้ น
ข. เชื่อม
ค. เลื่อน
8. ข้ อใดออกเสียงต่างจากคาอื่น
ก. บน
ข. มด
ค. ขน
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9. ข้ อใดออกเสียงเหมือนกับคาว่า ขา
ก. ขา
ข. ข่า
ค. ข้ า
10. ข้ อใดออกเสียงเหมือนกับคาว่า ล้ อ
ก. ลอ
ข. ล่อ
ค. ล้ อ
ตอนที่ 2
คาชี ้แจง
1. แบบวัดนี ้ใช้ เพื่อวัดการจับใจความจากสิ่งที่ได้ ฟังและดูของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน
ด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวบูรณาการสมดุลภาษาและการเรี ยนรู้แบบร่วมมืและนั
อ กเรี ยนที่
เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบปกติ
2. แบบวัดมีทงหมด
ั้
2 ฉบับ ได้ แก่ แบบวัดก่อนการทดลอง และแบบวัดหลังการทดลอง มี
ลักษณะเป็ นข้ อคาถามที่ผ้ ดู าเนินการวัดอ่านให้ นกั เรี ยนฟั งแล้ วให้ นกั เรี ยนเลือกตอบในกระดาษคาตอบ แต่
ละฉบับมี 2 เรื่ อง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องละ 5 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน รวมทังสิ
้ ้น 10 คะแนน ผู้ดาเนินการ
วัดให้ นกั เรี ยนดูภาพและอ่านเรื่ องให้ ฟังเมื่อฟั งจบแล้ ว
3. ผู้ดาเนินการวัดทวนวิธีการตอบอีกครัง้ ก่อนลงมือทาแบบทดสอบ
4. ผู้ดาเนินการวัดอ่านคาสัง่ ให้ นกั เรี ยนดูภาพพร้ อมทังอ่
้ านเรื่ องให้ ฟัง จากนันอ่
้ านข้ อคาถามให้
ฟั งพร้ อมกันทังห้
้ องเพียง 2 ครัง้ เท่านัน้
5. ข้ อสอบตอนนี ้ใช้ เวลา 20 นาที ประกอบด้ วยการอธิบายวิธีการตอบ และผู้ดาเนินการวัดอ่าน
ข้ อสอบให้ ฟัง เมื่อผู้ดาเนินการวัดอ่านจบแล้ วให้ เวลาตอบข้ อละ 30 วินาที
หมายเหตุ
เป็ นแบบทดสอบที่ทาพร้ อมกันทังห้
้ อง
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วิธีดาเนินการวัดความสามารถ
1. ผู้ดาเนินการวัดความสามารถเตรี ยมการก่อนวัดดังนี ้
1.1 เตรี ยมกระดาษคาตอบ ข้ อคาถามและภาพประกอบให้ พร้ อม
1.2 ศึกษาแบบวัดความสามารถและคูม่ ือจนเข้ าใจ สามารถอธิบายคาสัง่ อ่านเนื ้อเรื่ องและ
อ่านข้ อคาถามได้ อย่างคล่องแคล่ว
2. ผู้ดาเนินการวัดความสามารถตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ผู้ดาเนินการวัดแจกกระดาษคาตอบให้ นกั เรี ยน พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนเขียนชื่อและเลขที่ ลง
ในกระดาษคาตอบ
2.2 ผู้ดาเนินการวัดทวนวิธีการตอบอีกครัง้
2.3 เริ่มทาการวัดความสามารถโดยอ่านเนื ้อเรื่ องและข้ อคาถามให้ ฟังพร้ อมกัน 2 ครัง้ แล้ ว
ให้ เวลาในการตอบข้ อละ 30 วินาที
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ตอนที่ 2 แบบวัดการจับใจความจากสิ่งที่ได้ ฟังและดู
จงดูภาพและฟั งเรื่องต่ อไปนีแ้ ล้ วทาเครื่อ งหมาย X ทับตัวอักษรข้ อคาตอบที่ถูกต้ อง
เรื่องที่ 1

ยายตลับเป็ นเจ้ าของสวนทุเรี ยนอยูท่ ี่นนทบุรี ที่บ้านของแกเลี ้ยงแมวไว้ หลายตัว สี
ทองเป็ นแมวที่นา่ รัก ขนของมันเป็ นสีน ้าตาลทอง มันมีน้องชื่อสีสวาทและสีเทา มันชอบปี นป่ าย
ขึ ้นไปบนที่สงู ๆ แล้ วกระโดดลงมาจนบางครั ง้ พลัดตกลงมาก็มี เมื่อมันอดนมแล้ วมันหัดกินข้ าว
กับปลา ทุกวันก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน เมื่อยายตลับกลับมาจากสวนแกจะคลุกข้ าวกับปลา
แล้ วเคาะจาน สีทอง สีสวาทและสีเทา ก็ร้ ูวา่ เป็ นเวลาที่มนั จะได้ กินข้ าว มันรี บวิ่งมาโดยเร็ว มัน
แย่งกันกินจนข้ าวหกเกลื่อนกลาด เมื่ออิ่ม แล้ วมันชอบไปนอนซุกอยูห่ น้ าเตาไฟ
1. บ้ านของยายตลับอยูท่ ี่ไหน
ก. สระบุรี
ข. นนทบุรี
ค. สุพรรณบุรี
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2. ยายตลับมีอาชีพอะไร
ก. ชาวนา
ข. เลี ้ยงแมว
ค. ชาวสวน
3. สีทอง สีสวาท สีเทา มีนิสยั อย่างไร
ก. เรี ยบร้ อย
ข. ซุกซน
ค. ดื ้อ
4. ยายตลับให้ แมวกินข้ าวเวลาใด
ก. เช้ า
ข. กลางวัน
ค. เย็น
5. ยายตลับมีวิธีเรี ยกแมวมากินข้ าวอย่างไร
ก. ปรบมือ
ข. สัน่ กระดิง่
ค. เคาะจาน
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เรื่องที่ 2

ปลาเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง โปรตีนในปลาเป็ นโปรตีนที่สมบูรณ์และย่อยง่าย
เหมาะกับคนทุกกลุม่ อายุ โปรตีนในปลาช่วยเสริมสร้ างเนื ้อเยื่อและซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอ และช่วยป้องกัน
การแข็งตัวของไขมันในเส้ นเลือด นอกจากนี ้ปลายังมีวิตามินและแร่ธาตุ ถ้ าหากกินปลาตัวเล็กจะได้ รับ
แคลเซียมทาให้ กระดูกและฟั นแข็งแรง ส่วนปลาทะเลก็ยงั มีธาตุไอโอดีนช่วยป้องกันโรค คอหอยพอก
ดังนันเราควรกิ
้
นปลาอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 – 4 ครัง้
6. จากเรื่ องข้ างต้ น เราไม่พบสารอาหารใดในปลา
ก. คาร์ โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. แคลเซียม
7. เราควรรับประทานปลาสัปดาห์ละกี่ครัง้
ก. 3 – 4 ครัง้
ข. 4 – 5 ครัง้
ค. ทานให้ มากที่สดุ
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8. เมื่อรับประทานปลา โปรตีนมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายอย่างไร
ก. ให้ พลังงานแก่ร่างกาย
ข. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอ
ค. ทาให้ กระดูกแข็งแรง
9. ถ้ าหากต้ องการให้ กระดูกและฟั นแข็งแรง ควรรับประทาน
ก. กินปลาตัวเล็กทังตั
้ ว
ข. กินพุงปลา
ค. กินหัวปลา
10. ถ้ าหากเป็ นคอหอยพอก ควรรับประทาน
ก. ปลาตัวเล็กทังตั
้ ว
ข. ปลาทะเล
ค. ปลากระป๋ อง
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ภาคผนวก จ

รายการ
การเขียนเพื่อ
การสื่อสาร

เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินงานเขียน
คะแนน
1

2

เขียนเพียงชื่อตนเอง หรือ
สือ่ สารเป็ นประโยคที่ไม่
ตัวอักษรเพื่อสือ่ ความหมาย สมบูรณ์ ผู้อา่ นต้ อง
หรื อสือ่ สารโดยใช้ คาเดี่ยว คาดคะเนเพิ่มเติม
แทนประโยค

3
สือ่ สารเป็ นประโยค
ความเดียวที่เข้ าใจได้ แต่ไม่
สมเหตุสมผล หรื อ
การจัดลาดับความคิด
กระโดดไปมา หรื อจบความ
แบบห้ วนๆ

4
สือ่ สารเป็ นประโยคความ
เดียวที่เข้ าใจได้ ชดั เจน
การจัดลาดับความคิด
สมเหตุสมผล

5
สือ่ สารเป็ นประโยคที่มี
ความซับซ้ อนขึ ้นและ
เข้ าใจได้ ชดั เจน
การจัดลาดับความคิด
สมเหตุสมผล
มีการขยายความและลง
รายละเอียด
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ภาคผนวก ฉ

รายการ
1. การพูดแสดง
ความคิดเห็น
จากสิ่งที่ได้ ฟัง
และดู

เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบประเมินการพูด
คะแนน
1

2

3

ไม่พดู หรื อแสดงพฤติกรรม
ไม่สนใจที่จะพูด

แสดงความคิดเห็นสันๆ
้ เมื่อ
ได้ รับการกระตุ้น เช่น ชอบ
ไม่ชอบ ดี ไม่ดี แต่ไม่สามารถ
บอกเหตุผลได้

พูดแสดงความคิดเห็นและ
บอกเหตุผลสันๆ
้ ได้ ด้วย
ตนเอง แต่ลาดับความคิด
กระโดดไปมา ไม่เป็ นเหตุเป็ น
ผล หรื อใช้ คาศัพท์ไม่ถกู ต้ อง

2. การพูด
ไม่พดู หรื อแสดงพฤติกรรมไม่
สื่อสารตาม
สนใจที่จะพูด
วัตถุประสงค์ ท่ ี
กาหนด เช่ น พูด
แนะนาตัว

4

5

พูดแสดงความคิดเห็นและ
บอกเหตุผลได้ ด้วยตนเอง
โดยลาดับความคิดได้ และ
สมเหตุสมผล ใช้ คาศัพท์
ถูกต้ องแต่เป็ นคาศัพท์ง่าย
และซ ้าๆ

พูดแสดงความคิดเห็นได้ ด้วย
ตนเอง โดยลาดับความคิด
ได้ สมเหตุสมผล ใช้ คาศัพท์
ยากและหลากหลายเพิ่มขึ ้น

พูดสันๆ
้ เมื่อได้ รับการกระตุ้น พูดได้ ด้วยตนเอง แต่เป็ น
พูดได้ ด้วยตนเอง ลาดับ
(ถามคาตอบคา) หรื อพูดได้ ลาดับความคิดกระโดดไปมา ความคิดได้ และใช้ คาศัพท์
ด้ วยตนเอง แต่ไม่
หรื อใช้ คาศัพท์ไม่ถกู ต้ อง
ถูกต้ องแต่ไม่สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผลหรื อไม่
เกี่ยวข้ องกับสิง่ ที่กาหนดให้
พูด

พูดได้ ด้วยตนเอง ลาดับ
ความคิดได้ และสมเหตุสมผล
ใช้ คาศัพท์ถกู ต้ อง
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่ างผลงานของนักเรียนในกลุ่มทดลองก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง
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ตัวอย่ างผลงานของนักเรียนในกลุ่มทดลองก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง (ต่ อ)
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง
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174
ตัวอย่ างผลงานของนักเรียนในกลุ่มทดลองก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง (ต่ อ)
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง
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ตัวอย่ างผลงานของนักเรียนในกลุ่มทดลองก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง (ต่ อ)
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

175

176
ตัวอย่ างผลงานของนักเรียนในกลุ่มทดลองก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง (ต่ อ)
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวกันตวรรณ มีสมสาร เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ที่จงั หวัด
กรุงเทพมหานคร สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอัน ดับ 1 สาขา
การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2540 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2544
และเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2550

