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The purposes of the research are as follows: (1) to compare the reading 

comprehension of Grade Two students before and after receiving the concentrated language 
encounter instruction with electronic multimedia; (2) to compare the writing abilities of Grade Two 
students before and after receiving concentrated language encounter instruction with electronic 
multimedia. The study had a quasi-experimental design. The sample, selected by the simple random 
sampling technique, comprised 26 Prathom Suksa Two students of Wat Mahawong school. The 
instruments used for gathering data consisted of: (1) concentrated language encounter instruction 
with electronic multimedia lesson plans; (2) reading comprehension test; and (3) a writing abilities 
test. The data were analyzed by mean, standard deviation and the Wilcoxon Matched-Pairs Signed-
Ranks Test. The results of the study were as follows: (1) the results of the hypothesis testing showed 
that the reading comprehension of the students after receiving concentrated language encounter 
instruction with electronic multimedia was higher than before receiving it and with a significant 
difference at a level of .05; (2) the results of the hypothesis testing showed that the writing abilities of 
students after receiving concentrated language encounter instruction with electronic multimedia 
learning achievement was higher than before receiving the concentrated language encounter 
instruction with electronic multimedia with a significant difference at a level of .05. In conclusion, the 
concentrated language encounter instruction with electronic multimedia encouraged reading 
comprehension and writing abilities of students in Prathom Suksa Two. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจบุนัวิทยาการกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารดา้นต่างๆ ไดข้ยายตวั
อย่างกวา้งขวาง เราจึงตอ้งอาศัยการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู ้เพื่อใหท้ันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลา (จิรวฒัน ์เพชรรตัน ์และ อมัพร ทองใบ, 2555) เนื่องจากการอ่าน
ช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ละโลกทัศนใ์หก้วา้งไกลมากยิ่งขึน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสงัคม
ยุคปัจจุบนั ท าใหผู้ท้ี่มีทกัษะดา้นการอ่านที่ดี สามารถน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการ
อ่านขอ้มลูข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการศึกษาเลา่เรียนและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรู ้ฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่านจึง
เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาและสรา้งความเข้มแข็งด้านอารมณ์ สังคม และการ
ด ารงชีวิตใหแ้ก่มนษุยน์ั่นเอง (กาญจนา ตน้โพธิ์, 2561) 

การอ่าน ถือเป็นทักษะพืน้ฐานที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิตและเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เรียนรู ้เป็นรากฐานของการศกึษาที่จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูส้ิ่งต่างๆ อย่างรวดเรว็ กวา้งขวางยิ่งขึน้ 
ผูท้ี่มีความสามารถในการอ่าน ย่อมมีมมุมองและวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล บุคคลใดถา้มีความสามารถ
ในการอ่านที่ ดีแล้ว ก็ยังสามารถที่จะอ่านจับใจความได้ดีอีกด้วย (อัจฉรา ประดิษฐ์ , 2550) 
นอกจากนี ้สายใจ ทองเนียม (2560) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า การ
อ่านเป็นทกัษะที่ส  าคญั ผูเ้รียนตอ้งรูจ้กัการอ่านค า คือ อ่านออก รูค้วามหมายของกลุ่มค า ส านวน 
วลี และประโยค จบัใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได ้เพราะถา้ผูอ่้านไม่สามารถจบัใจความส าคญั
จากเรื่องที่อ่านได ้อาจจะส่งผลต่อการอ่านเพื่อจุดประสงคอ่ื์นๆ ซึ่งยากกว่า และจะเป็นสาเหตใุห้
ผูอ่้านไม่สามารถพฒันาการอ่านของตนเองได ้เพราะฉะนัน้หากผูอ่้านมีความสามารถในการอ่าน
จบัใจความที่ดี ก็จะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจเนือ้หา สามารถตีความและจบัใจความส าคญัจากเรื่องที่
อ่านไดง้่ายยิ่งขึน้  

การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านหนังสืออย่างละเอียดเพื่อเก็บแนวคิดหรือสรุป
สาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน มักพิจารณาในระดบัย่อหนา้โดยการตัง้ค าถามว่าย่อหนา้นัน้กล่าวถึง
อะไร กล่าวไวอ้ย่างไร แต่ละย่อหนา้จะมีใจความส าคญัเพียงใจความเดียวและมีใจความรองหรือ
รายละเอียดที่สนบัสนนุใจความส าคญัใหช้ดัเจนขึน้ (บุญศิร ิภิญญาธินนัท,์ 2545) ซึ่งผูอ่้านจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจ หารายละเอียดของเรื่องจากการเดาความแวดล้อม จากลักษณะและชนิดของ
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ขอ้ความที่ผูเ้ขียนเขียนขึน้ เมื่อผูเ้รียนสามารถอ่านจับใจความของเรื่องได ้จะสามารถพัฒนาไปสู่
ความสามารถในการเขียนไดต่้อไป(เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2550)  

การเขียน เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ความรูส้ึกนึกคิด ประสบการณ์ของผูเ้ขียน 
หรือผูส้่งสารไปยังผู้อ่าน โดยใช้ภาษาที่ผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจตรงกันอยู่แลว้ ส่วนมากจะทาง
สิ่งพิมพ ์ไม่ว่าจะเป็นบทความ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ ในขณะที่เขียน ผูเ้ขียนเท่ากับมีโอกาส
ไดท้บทวนความรู ้ความคิดของเขาจนเขา้ใจแจ่มแจง้แลว้ก็ถ่ายทอดความรู ้ความคิดนัน้ๆ ไปยัง
ผูอ่้านอีกดว้ย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552) สอดคลอ้งกับ ทวีศักดิ์ ป่ินทอง (2550) ที่กล่าวว่า การ
เขียนเป็นการสื่อสารโดยใช้ตัวอักษรถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ึกนึกคิดและเรื่องราวข่าวสาร 
ตลอดจนประสบการณแ์ละจินตนาการจากผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน นอกจากนี ้การเขียนยงัเป็นเครื่องมือ
สื่อสารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัในสงัคม เป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย ์
และเป็นเครื่องวัดความเจริญทางดา้นอารยธรรมทางภาษาของมนุษย ์มนุษยจ์ากรุ่นหนึ่งการที่จะ
ถ่ายทอดวฒันธรรมแนวความคิดของตนไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งไดน้ัน้จะตอ้งอาศยัการเขียน เพราะการ
เขียนมีความคงทน และใชเ้ป็นหลกัฐานไดดี้ อีกทัง้ภาษาเขียนยงัจดัไดว้่าเป็นเอกลกัษณข์องชาติที่
บ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรมและอารยธรรมของชาตินั้น การเขียนจึงเป็นทักษะหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นไม่นอ้ยกว่าทกัษะอ่ืน (จิรวฒัน ์เพชรรตัน ์และ อมัพร ทองใบ, 2556)  

อย่างไรก็ตามแมว้่าการอ่านและการเขียนจะมีความส าคัญและจ าเป็นในการเรียนรู ้แต่
จากผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ความสามารถ
ด้านภาษาในปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.18 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช ้ 
(ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2562) ผลการประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน 
วดัมหาวงษ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดา้นการอ่าน 
พบว่า จ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดบัปรบัปรุง คิดเป็นรอ้ยละ 12.72 รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 23.07 
ดา้นการเขียน จ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับปรบัปรุง คิดเป็นรอ้ยละ 5.17 รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 
19.23 ตามล าดับ (ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย โครงการและ
กิจกรรม สพฐ, 2562)  

จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าคณุภาพทางดา้นการอ่านและการเขียนของนกัเรียน มี
แนวโนม้ที่ต  ่าลง เนื่องจากมีนกัเรียนจ านวนเพิ่มขึน้ที่ไม่สามารถอ่านจบัใจความและเขียนได ้ท าให้
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและการน าไปปรบัใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชา
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ภาษาไทยในโรงเรียนวัดมหาวงษ์ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนบริเวณ
ใกลเ้คียง จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ประสบการณก์ารสอนวิชา
ภาษาไทย 10 ปี ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ประสบการณก์ารสอนวิชาภาษาไทย 15 ปี และครูผูส้อน
วิชาภาษาไทย ประสบการณก์ารสอนวิชาภาษาไทย 12 ปี พบว่า ปัญหาเกิดจากนกัเรียนไม่เขา้ใจ
หลกัวิธีการอ่านจบัใจความที่ถกูตอ้ง นกัเรียนอ่านหนงัสือไม่คลอ่ง มีทศันคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน และ
เกิดจากตัวคุณครูเองที่ไม่ไดอ้ธิบายถึงหลักการจับใจความส่งผลใหน้ักเรียนไม่สามารถอ่านจับ
ใจความได ้สอดคลอ้งกบั (สนุนัทา มั่นเศรษฐวิทย,์ 2547) ที่กล่าวว่าสาเหตขุองปัญหาเกิดจากครู
ส่วนใหญ่ยังขาดความเขา้ใจในวิธีการสอนอ่านจับใจความอย่างแทจ้ริ ง ซึ่งส่วนมากจะก าหนด
วัตถุประสงคใ์หน้ักเรียนอ่านเรื่องโดยไม่มีวัตถุประสงคอ่ื์น จึงท าใหน้ักเรียนไม่สามารถอ่านจับ
ใจความได ้อีกทัง้การสอนของครูส่วนใหญ่มักไม่ไดน้ าสื่อหรือกลวิธีต่างๆ ทางภาษามาใชใ้นการ
จัดการเรียนรูอ้ย่างเต็มที่ ส่งผลใหน้ักเรียนเป็นจ านวนมากไม่สามารถจับใจความ ตีความหมาย 
และจัดล าดับความคิด ตลอดจนไม่สามารถเขียนสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ และอีกหนึ่ง
สาเหตุที่ส  าคัญก็คือ ผูเ้รียนในปัจจุบันอ่านหนังสือน้อย เป็นผลใหค้ลังค าในสมองของคนที่อ่าน
นอ้ยนัน้นอ้ยตามขอ้มลูที่ไดร้บัไปดว้ย จึงส่งผลใหไ้ม่ชอบการเขียนที่มีเนือ้หาขนาดยาว หรือบางคน
ไม่สามารถใชถ้้อยค าภาษาที่หลากหลายหรือสละสลวย หรือที่พบบ่อยครัง้คือแมค้ าศัพทง์่ายๆ 
ผูเ้รียนก็ไม่สามารถเขียนไดถู้กตอ้ง และไม่สามารถแยกการเขียนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ได ้ไม่นับขอ้ยากที่สุดของการเขียน คือความสามารถในการถ่ายทอดความคิดของตวัเองผ่านการ
เขียนไดอ้ย่างที่ใจคนเขียนตอ้งการ (ชนกพร องัศวุิรยิะ, 2560) 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว การออกแบบการจดัการเรียนรูข้องครูจึงเป็นสิ่งส าคญั ซึ่งวิธีที่
ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการเขียนใหม้ี
ประสิทธิภาพ คือ การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(Concentrated Language Encounters 
หรือ CLE) เนื่องจากการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาให้ความส าคัญกับกระบวนการอ่าน 
ความสนใจในการใช้ประสบการณ์เดิม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ คือ ผูเ้รียนสามารถจบัใจความส าคญั ตีความ และขยายความเรื่องที่อ่านได ้การจัด
ขั้นตอนการเรียนการสอน เน้นกระบวนการพัฒนาภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก โดยใช้
บทเรียนและกิจกรรมเป็นจุดเริ่มตน้ในการใหปั้จจยัป้อน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาทกัษะ
ทางภาษา จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ดว้ยเหตนุี ้การ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จึงได้รับการแบ่งออกเป็น  3 รูปแบบ คือ การสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระยะเริ่มเรียน โดยยังไม่สามารถอ่านและ
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เขียนได้ รูปแบบนี ้สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ อาทิ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตลอดจนวยัผูใ้หญ่ ก็สามารถใชรู้ปแบบการสอนนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบัการจดัการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กนัออกไป จุดประสงคข์องการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่  1 คือ ใหผู้เ้รียนคุน้เคย
กับภาษาและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา มีความสามารถดา้นการอ่าน เขียน ฟัง พูด ดว้ย
ความคิดของตนเองในระดบัพืน้ฐานและเขา้ใจในเรื่องของโครงสรา้งทางภาษา ส่วนการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  2 เหมาะสมกับผู้เรียนที่สามารถอ่านออก เขียนได้ในระดับ
เบือ้งตน้แลว้แต่ยงัไม่ช านาญพอ จุดมุ่งหมายของการสอนในรูปแบบที่ 2 คือ ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการ
อ่านและการเขียนในบริบทต่างๆ มากขึน้ โดยอาศยักลวิธีในการสอนอ่านและเขียนแบบต่างๆ จึง
จะท าใหผู้เ้รียนสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องดว้ยความคิดสรา้งสรรคข์องตนเอง ตลอดจน
โครงสรา้งของเนื ้อความได้เป็นอย่างดี และการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  3 
เหมาะสมกับผูเ้รียนที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึน้ มีทักษะช านาญ
มากพอแลว้ จุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอนนีเ้พื่อใหผู้เ้รียนสามารถสื่อสารภาษาของตนเอง ทัง้
ภาษาพดู ภาษาเขียน ภาษากาย สามารถหาขอ้มลูเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดออกมาในบริบทต่างๆ 
ได้อย่างหลากหลาย มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได(้เสาวลกัษณ ์รตันวิชช์, 2550) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 เนื่องจากรูปแบบที่ 1 ใชส้  าหรบันกัเรียนที่เริ่มเรียนภาษาและยงัมี
ประสบการณ์ในการสื่อสารทางภาษาน้อย จึงเหมาะส าหรบัน ามาใช้พัฒนานักเรียนระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง 

การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนการสอน แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง 2) ให้นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ล าดับเรื่อง 
สนทนาหรืออภิปรายเก่ียวกับเรื่อง อ่านออกเสียง และเล่นบทบาทสมมุ ติ 3) เขียนเรื่องร่วมกัน
ระหว่างครูและนักเรียน 4) ท าหนังสือเล่มใหญ่ และ 5) เล่นเกมและกิจกรรมเสริมทางภาษาอ่ืนๆ 
โดยขัน้ตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา จะเนน้ความแม่นย าในการเรียนรูข้องผูเ้รียนจนถึง
ขัน้สุดทา้ยของการเรียนรูไ้ด ้และจากกิจกรรมต่างๆ จะสามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลับแก่ผูเ้รียนและ
ผูส้อนตลอดเวลาว่า ผูเ้รียนสามารถบรรลเุป้าหมายที่ตอ้งการในแต่ละขัน้ตอนหรือไม่ (เสาวลกัษณ ์
รัตนวิชช์, 2550) และเพื่อให้การสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ผู้วิจัยจึงได้น าสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกสเ์ขา้มามีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมต่างๆ  

สื่อประสมอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อที่น าเสนอขอ้มูล เนือ้หาสาระต่างๆ ผ่านการท างานและ
การควบคมุจากคอมพิวเตอร ์โดยน าสื่อหลากหลายชนิดมาใชร้่วมกนัในการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร 
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ประกอบดว้ย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ เสียง นอกจากนีส้ามารถแสดงขอ้มูลออกมาใน
รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์บทเรียนคอมพิวเตอร ์ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุน้ช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจ และมีความยืดหยุ่นในการเขา้ถึงเนือ้หาไดง้่ายยิ่งขึน้ และกิดานันท ์มลิทอง (2548) 
กล่าวว่า คอมพิวเตอรเ์ป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู ้เนื่องจากเป็นสิ่งเรา้ใหก้บั
ผูเ้รียนและมีการตอบสนองผูเ้รียนให้มีขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อเสริมแรง ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับ Damber (2013) ที่ท าการศึกษาทกัษะการเขียนและการอ่าน 
โดยมีการฝึกปฏิบัติต่างกัน ความสามารถในการอ่านและการเขียนเปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่
น่าสนใจ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนในหอ้งเรียนประเทศสวีเดน ผลการวิจยัพบว่า ธรรมชาติของ
การฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ครูผูส้อนควรมีความรูแ้ละกรอบแนวคิดในการสอนดว้ยการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์าเป็นเครื่องมือในการสอน เพื่อส่งผลให้การอ่านและการเขียนมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้กานต์ อุทัยทัศน์ (2551) ที่ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อประสม
สนบัสนนุการเรียนรูแ้ละเสรมิสรา้งทกัษะการอ่านและการเขียนส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
2 ผลการวิจัยพบว่า การอ่านและการเขียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีความพงึพอใจในการเรียนรูจ้ากสื่อประสม
อยู่ในระดบัมาก ขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการน าสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสม์าใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนจะช่วยสรา้งแรงจูงใจในการเรียนและส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

จากผลการวิจยัของศรีนารถ สิทธิขวา (2552) ที่ไดเ้ปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การคิดวิเคราะหแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่
ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 2 กบันกัเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบปกติ พบว่า 
นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 2 มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห ์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 และนักเรียนที่ ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย สงูกว่ากลุ่มที่ไดร้บัการสอนแบบปกติอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบันภาภรณ ์ทาโยธี (2554) ที่ศกึษาผลการพฒันา
ทักษะการอ่านและการเขียนค าพืน้ฐาน โดยใชแ้บบฝึกทักษะดว้ยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ทางภาษารูปแบบที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทักษะ ดว้ยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
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ทางภาษารูปแบบที่ 1 มีความสามารถในการอ่านและเขียนค าพืน้ฐานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทักษะ 
ดว้ยการสอนแบบมุ่งประสบการณท์างภาษาอยู่ในระดบัมาก 

จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษานัน้ สามารถ
ช่วยพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ได ้จากความส าคญัและปัญหาดังกล่าว 
ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา เป็นการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ มีกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน ซึ่งกิจกรรมในการสอนนีจ้ะช่วยส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการ
อ่านจับใจความและการเขียนได ้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถ
การอ่านจบัใจความและการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
มุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันานกัเรียนต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
2 ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลงัไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยในครัง้นีส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางแก่ครูภาษาไทยและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหท้ราบถึงวิธีการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ช ้เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการอ่านจับ
ใจความและการเขียนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และยังเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กทักษะ
การใชภ้าษาอย่างสมัพนัธก์นัทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวงษ ์

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน             
รวมนกัเรียนทัง้หมดจ านวน 55 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัมหาวงษ ์

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน 
รวมนกัเรียนทัง้หมดจ านวน 26 คน ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ ดว้ยการจบัสลาก 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 17 ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาห์ละ 3 

ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 6 สัปดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้15 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลงัเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกเนือ้หาโดยพิจารณาจากโครงสรา้งของ

เนือ้หาตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานและตัวชีว้ัด ท1 .1 
ป .2 /3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน , ท1 .1 ป .2 /4 ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน, ท1 .1 ป .2 /5 แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานและตวัชีว้ดั ท1.2 ป.2/3 เขียนเรื่องสัน้ๆ ตามจินตนาการ  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส ์

ตวัแปรตาม คือ 1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
   2. ความสามารถในการเขียน 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การจดัขัน้ตอนการเรียนการสอน ที่เนน้กระบวนการพฒันาภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของ
เด็ก โดยใชบ้ทเรียน กิจกรรมเป็นจุดเริ่มตน้ในการใหปั้จจยัป้อน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ทักษะทางภาษา จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนด้วยกิจกรรมต่างๆ และการใชส้ื่อ         
ที่หลากหลาย ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ผูส้อนอ่านเรื่องใหผู้เ้รียนฟังทัง้เรื่อง เป็นขัน้ที่ผูส้อนแนะน าภาพหนา้ปก
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสใ์หผู้เ้รียนลองเดาเก่ียวกับเนือ้เรื่องที่ผูส้อนจะอ่านใหฟั้ง และใชเ้พลงที่
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สอดคลอ้งกับเนือ้หาเปิดผ่านเว็บไซต ์Youtube แทรกในการน าเขา้สู่บทเรียน จากนัน้ผูส้อนอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ีละหน้าพรอ้มทั้งใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจินตนาการเรื่องได้
ชัดเจนขึน้ ขณะที่อ่านผูส้อนใชน้ า้เสียงและท่าทางประกอบอย่างมีชีวิตชีวา และมีการใหผู้เ้รียน
ตอบค าถามหรือเดาเนือ้เรื่องที่ไดฟั้ง 

ขัน้ตอนที่ 2 เล่าเรื่องกลับ ล าดับเรื่อง สนทนาหรืออภิปรายเก่ียวกับเรื่อง อ่านออก
เสียง และเล่นบทบาทสมมติุ เป็นขัน้ที่ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุม่ช่วยกนัเล่าเรื่องที่ไดฟั้ง เมื่อผูเ้รียน
เล่าเรื่องไม่ได ้ใหผู้ส้อนพดูน า พดูเสรมิ ต่อเติม ถามย า้ จนกว่าผูเ้รียนจะสามารถเล่าเรื่องจนส าเร็จ 
จากนัน้ผูส้อนสนทนาเก่ียวกบัเนือ้เรื่องเพื่อใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน เช่น ตวัละครที่ชื่น
ชอบพรอ้มบอกเหตผุล และคอยเสรมิแนวคิดบางอย่างที่ตอ้งการสอนแก่ผูเ้รียน หลงัจากอภิปรายก็
ใหผู้เ้รียนเลน่บทบาทสมมติุ โดยใหผู้เ้รียนอาสาสมคัรเป็นตวัละครต่างๆ และผูส้อนเป็นผูอ่้านบท 

ขัน้ตอนที่ 3 เขียนเรื่องรว่มกนัระหว่างครูและนกัเรียน เป็นขัน้ที่ผูส้อนติดกระดาษแผ่น
ใหญ่บนกระดานด า ใหผู้เ้รียนร่วมกนัเล่าเรื่องที่เคยเรียนไปแลว้จนจบ จากนัน้ผูส้อนบอกใหผู้เ้รียน
ช่วยกันเขียนเรื่องดังกล่าวใหม่ โดยใหผู้เ้รียนเป็นคนบอกเรื่อง ผูส้อนท าหน้าที่เขียนบนกระดาษ
แผ่นใหญ่ ในการเขียนมีการวางเงื่อนไขใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มตกลงเรื่องหรือประโยคกนัก่อนที่จะให้
ผูส้อนเขียน โดยตกลงตามเสียงสว่นใหญ่และเลือกประโยคที่เหมาะสม 

ขัน้ตอนที่ 4 ท าหนังสือเล่มใหญ่ เป็นขั้นที่ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มท าหนังสือเล่ม
ใหญ่ โดยใหแ้ต่ละกลุ่มออกแบบเขียนเรื่องจากขัน้ตอนที่ 3 วาดภาพประกอบเรื่องตามความพอใจ
ของผูเ้รียนและแบ่งหนา้ที่ในการรบัผิดชอบงาน เช่น เขียนเรื่อง วาดภาพ ระบายสี เป็นตน้ ส าหรบั
ผูเ้รียนกลุม่ที่ยงัเขียนไม่คล่อง ผูส้อนจะตอ้งเขียนเรื่องใหแ้ละใหผู้เ้รียนตกลงกนัว่าจะใหผู้ส้อนเขียน
เรื่องใหอ้ย่างไร และเวน้ที่ส  าหรบัวาดรูปไวต้รงไหน เมื่อเสร็จเรียบรอ้ยใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอหนงัสือเลม่ใหญ่ของตนเองพรอ้มทัง้อ่านใหเ้พื่อนฟัง 

ขั้นตอนที่ 5 เล่นเกมและกิจกรรมเสริมทางภาษาอ่ืนๆ เป็นขั้นที่ผู ้สอนให้ผู้เรียนใช้
หนงัสือเล่มใหญ่ของกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้ การสะกดค า การเขียนค า ประโยค 
และความหมายของค า จากนัน้ผูส้อนฝึกกิจกรรมเสริมทางภาษาใหก้ับผูเ้รียน ไดแ้ก่ การเล่นเกม
ตอบค าถามผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot! การเรียงประโยคโดยการใชบ้ตัรค า  

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งหา
สาระส าคัญของเนือ้เรื่อง ผูอ่้านตอ้งสามารถบอกขอ้คิด ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านไดว้่าใคร ท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร ่และอย่างไร ซึ่งวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ที่เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยพิจารณา
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ตามล าดับขัน้ทางการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Education) ผูว้ิจัยเลือกออกขอ้สอบ
วดัพฤติกรรม 3 ระดับ ไดแ้ก่ ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ความสามารถของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  

3. ความสามารถในการเขียน หมายถึง การที่ผูเ้ขียนถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ึกนึกคิด 
ความรู ้ประสบการณแ์ละจินตนาการต่างๆ เป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยังผูอ่้าน โดยจะตอ้งเขียนให้
ถกูตอ้งตามโครงสรา้งทางภาษาเพื่อสื่อใหผู้อ่้านและผูเ้ขียนเขา้ใจตรงกนั ซึ่งวดัไดจ้ากแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนที่เป็นแบบอตันยั จ านวน 1 ขอ้ โดยเกณฑใ์นการวดัความสามารถใน
การเขียนแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สาระส าคัญของเรื่อง การใชภ้าษา การเขียนสะกดค า และ
ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและถูกต้องตามค าชีแ้จง ซึ่งปรบัจากเกณฑ์ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 หลงัไดร้บัการ

จดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสส์งูขึน้ 
2 .ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังไดร้บัการจัดการ

เรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสส์งูขึน้ 
 
 
 
 

 

การจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์

ภาษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์ ความสามารถในการเขียน 

ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ งประสบการณ์ภาษา ร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถในการเขียนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปนี ้

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.1 ความส าคญัของภาษาไทย 
1.2 มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั  

2 .เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา 
2.1 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา 
2.2 หลกัการและทฤษฎีของการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา 
2.3 รูปแบบและขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา 
2.4 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา 
2.5 รายละเอียดของการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 

3 .เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
3.1 ความหมายของสื่อประสม 
3.2 องคป์ระกอบของสื่อประสม 
3.3 ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3.4 ประโยชนข์องสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

4. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
4.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
4.2 ความส าคญัของการอ่านจบัใจความ  
4.3 หลกัการอ่านจบัใจความ 
4.4 การวดัและประเมินผลการอ่านจบัใจความ 

5. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเขียน 
5.1 ความหมายของการเขียน 
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5.2 ความส าคญัของการเขียน 
5.3 จดุมุ่งหมายของการเขียน 
5.4 หลกัการเขียน 

5.5 การวดัและประเมินผลการเขียน  
6 .เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 

 
1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  2551 ก าหนดสาระการเรียนรู้
ออกเป็น 8 กลุม่ ซึ่งกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุม่รายวิชาพืน้ฐาน จึงนบัว่าเป็น
กลุม่สาระการเรียนรูท้ี่มีความส าคญั (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

1.1 ความส าคัญของภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส  าคญัของชาติไทย เนื่องจากมีเอกลกัษณข์องความเป็นไทย 

คนไทยมีการใชภ้าษาไทยในการสรา้งปฏิสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาเล่าเรียน การ
ประกอบอาชีพ การแสวงหาความรูห้รือขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ความคิดของตน 
และการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั นอกจากนีย้งัมีประโยชนใ์นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตา
ของชาวโลก อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี              
นบัว่าเป็นสิ่งล า้ค่า ควรสืบสานใหค้งอยู่ตลอดไป 

1.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
ในงานวิจัยผลการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 2 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาสาระการอ่านและสาระการเขียน ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

สาระที่ 1 การอ่าน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 
มาตรฐาน ท 1 .1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใช้

ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
 
 



  12 

ตาราง 1 ตวัชีว้ดัการอ่าน 

  
สาระที่ 2 การเขียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตาราง 2 ตวัชีว้ดัการเขียน 
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2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา 
2.1 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา 

การจัดการเรียน รู้แบบมุ่ งป ระสบการณ์ ภ าษา (Concentrated Language 
Encounters) หรือ เรียกย่อๆ ว่า CLE ไดพ้ัฒนาและปรบัปรุงมาจากนักภาษาศาสตรท์างดา้นการ
อ่านและผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการสอนภาษาหลายท่าน ไดแ้ก่ ไบรอัน เกรย ์(Gray) ริชารด์ วอลค์
เคอร ์(Walker) จูเลีย ไพรซ ์(Price) และ เนีย ดอร ์(Dore) จากประเทศออสเตรเลีย ต่อมาเมื่อปี 
1980-1985 การสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ทางภาษา ได้ทดลองกับนักเรียนพื ้นเมืองชาว
ออสเตรเลียเป็นครัง้แรก ที่โรงเรียนเทรเกอรพ์ารค์ (Trager Park School) เป็นโรงเรียนย่านชาน
เมืองแอริส สปริง (Alice Spring) รฐันอรท์เทิรน์เทริทอรี (Northern Territory) ประเทศออสเตรเลีย 
โดยโรงเรียนดังกล่าว ส่วนใหญ่นักเรียนรอ้ยละ 90 เป็นชาวพืน้เมืองออสเตรเลีย (Aborigines) ไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพืน้เมืองในการ
ติดต่อสื่อสาร ท าให้ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนไม่ประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้นผูส้อนในโรงเรียนดังกล่าวไดคิ้ดและหาวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือ
นกัเรียนใหส้ามารถสื่อสารและสามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเองได ้โดยการน าการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษาเขา้มาใช้ ซึ่งมีความคิดเห็นว่าเด็กจะเกิดการเรียนรูไ้ดก้็ต่อเมื่อ  ไดอ้าศัย
ประสบการณ์ของตนเองและผู้อ่ืน การด าเนินโครงการวิจัยในโครงการเทรเกอรพ์ารค์ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากนกัเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนสามารถใชภ้าษาอังกฤษ ในการ
สื่อสาร ทัง้ภาษาพดู ภาษาเขียน และสง่ผลใหผู้เ้รียนมีนิสยัรกัการอ่านมากขึน้อย่างเห็นไดช้ดัเจน 

ส าหรบัประเทศไทยมีการทดลองใชก้ารสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาเป็นครัง้แรก
กับรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยน าหนังสือภาษาอังกฤษ เรื่อง “A Little Red Hen” เป็นสื่อการ
ทดลอง น าโดยริชารด์ วอลเคอร ์(Richard Walker) ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจัยและการเรียนรูท้างการ
อ่าน ผู้เชี่ยวชาญทางการอ่านของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแห่งบริสเบน (Brisbane College 
Advance of Education) ประเทศออสเตรเลีย และเสาวลักษณ์ รตันวิชช์ อาจารย์ประจ าคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยใชเ้วลาท าการสอนประมาณ 9-10 
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ผลของการทดลอง พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถดา้น
อ่าน เขียน ฟังและพดูภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

การทดลองใชก้ารสอนแบบมุ่งประสบการณท์างภาษายงัคงด าเนินต่อไป และไดเ้ริ่ม
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ ไม่ เคยเรียนภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษนอ้ยมาก ผลการทดลองพบว่านกัเรียนกว่า 80% สามารถอ่านและเขียนไดดี้ รกัการ
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อ่าน และสนใจการอ่านมากขึน้ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสงู ในปีการศกึษา 2530 ไดด้ าเนินวิจยัน า
รอ่ง ณ โรงเรียนชายแดน จงัหวดัสรุนิทร ์กลุ่มทดลอง คือ โรงเรียนบา้นหนองโสนและโรงเรียนบา้น
ศาลาสามคัคี กลุ่มควบคมุที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือ โรงเรียนบา้นตาโมมและโรงเรียนบา้นขอน
แตก ในอ าเภอสงัขละ จงัหวดั สรุินทร ์ผลการวิจยัปรากฏว่า ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทยทัง้ภาษา พดู และภาษาเขียนสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุ จากผลงานวิจยั
ท าใหเ้ห็นว่า การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาประสบความส าเร็จในการสอน ทัง้ภาษาแม่และ
ภาษาองักฤษ (เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2550) 

การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาใหค้วามส าคญักบักระบวนการอ่าน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญ 
ตีความ และขยายความเรื่องที่อ่านได ้การจัดขั้นตอนการเรียนการสอน เน้นกระบวนการพัฒนา
ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก โดยใชบ้ทเรียน และกิจกรรมเป็นจุดเริ่มตน้ในการใหปั้จจยัป้อน 
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษา ดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ดว้ยเหตนุี ้การสอน
แบบมุ่งประสบการณภ์าษา จึงไดร้บัการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ส าหรบัผูเ้รียนระดบัต่างๆ ดงันี ้

1. การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระยะ
เริ่มเรียน โดยยังไม่สามารถอ่านและเขียนได้ รูปแบบนี ้สามารถใช้ได้กับผู้เรี ยนทุกระดับ อาทิ 
ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจนวยัผูใ้หญ่ ก็สามารถใชรู้ปแบบการสอนนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบั
การจดัการเรียนการสอนที่แตกต่างกนัออกไป จุดประสงคข์องการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา 
รูปแบบที่ 1 คือ ใหผู้เ้รียนคุน้เคยกับภาษาและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา มีความสามารถ
ดา้นภาษาในระดบัพืน้ฐาน และเขา้ใจโครงสรา้งทางภาษา  

2. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  2 เหมาะสมกับผู้เรียนที่
สามารถอ่านออก เขียนไดใ้นระดับเบือ้งตน้แลว้ แต่ยังไม่ช านาญพอ จุดมุ่งหมายของการสอนใน
รูปแบบที่สอง คือ ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการอ่านและการเขียนในบริบทต่างๆ มากขึน้ โดยอาศยักลวิธี
ในการสอนอ่านและเขียนแบบต่างๆ จึงจะท าใหผู้เ้รียนสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง การ
แปลความ ตีความ ขยายความ ด้วยความคิดสรา้งสรรค์ของตนเอง ตลอดจนโครงสรา้งของ
เนือ้ความไดเ้ป็นอย่างดี  

3. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 3 เหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดบัที่สูงขึน้ มีทกัษะช านาญมากพอแลว้ จุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการสอนนีเ้พื่อใหผู้เ้รียนสามารถสื่อสารภาษาของตนเอง ทัง้ภาษาพดู ภาษาเขียน และ
ภาษากาย และสามารถหาข้อมูลเพื่อสื่อสาร และถ่ายทอดออกมาในบริบท ต่างๆ ได้อย่าง
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หลากหลาย มีทกัษะในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองและน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได้ 
(เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2550) 

2.2 หลักการและทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา 
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550)กล่าวว่า แนวทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษา มีแนวคิดที่เนน้กระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ที่ท าใหน้ักเรียนประสบความส าเร็จ
ดา้นการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทฤษฎีในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาและหลกัการส าคญั ดงันี ้

แนวทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) มีจุดมุ่งหมายคือ 
การเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยเน้นการใหปั้จจัยป้อนที่มีความหมายความเขา้ใจ
ให้แก่ผู ้เรียน (Comprehensible Input) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) ที่
เหมาะสมกบัการรบัรูท้างภาษาของผูเ้รียน (Language acquisition) ผลของการรบัรู ้(Output) จะ
ประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอย่างดี เมื่อผูส้อนใหปั้จจัยป้อนหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมใหเ้หมาะสม ดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการท างานของสมองทั้งซีก
ซา้ยและซีกขวา เพื่อท าใหน้ักเรียนจดจ าไดอ้ย่างถาวรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบัรูข้อง
ผูเ้รียน  

แน วท ฤษ ฎี ก า รส อน เพื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร  (The Communicative Teaching  
Approach) มีจุดมุ่ งหมายคือ เน้นการสร้างความสามารถในการสื่อสาร (Communicative 
competence) และเน้นการใชภ้าษาของนักเรียนเป็นหลกั โดยยึดหลกัการสอนภาษาศาสตรเ์ชิง
สงัคมวิทยา (Sociolinguistics) เน้นบริบท (Context) ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแนวทฤษฎีนีถื้อว่าเป็นแนวทางการสอนที่ตอ้งใชว้ิธีการ
สอนที่หลากหลาย เนน้การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการสื่อความหมาย
และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร้บัประสบการณต์รงจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง มีหลกัการคือ การหา
แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทาง
ภาษาไดต้ามตอ้งการ เพื่อสื่อความหมายไดถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ 

แนวทฤษฎีอรรถฐานของภาษา (Genre-Based Approach) เป็นหลักส าคัญใน
การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาหรือเรียกว่าทฤษฎีภาษาศาสตรเ์ชิงระบบ ทฤษฎีนีม้ีหลกัการ
ส าคญัคือ การเนน้ลกัษณะโครงสรา้งของการด าเนินเนือ้ความและลกัษณะของภาษา ที่ใชใ้นชนิด
ของเนือ้ความหรืออรรถลกัษณ ์ประเภทต่างๆ ตามจดุมุ่งหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกนั  
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อรรถลักษณ์ของภาษา มีรายละเอียดของโครงสร้างในการด าเนินเรื่องของ
เนือ้ความ เพื่อการสื่อความหมายของภาษาและลกัษณะของภาษา ดงันี ้

เรื่องเล่าจากประสบการณ ์(Recount) เป็นเรื่องเก่ียวกบัการเลา่ถึงเหตกุารณ์
ที่ผ่านมาจากประสบการณค์นเขียน 

ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. เริ่มตน้ดว้ยบทน า 
2. มีล  าดบัของเหตกุารณอ์ย่างต่อเนื่อง 
3. มีบทสรุป 

ลกัษณะของภาษา 
1. มีค าวิเศษณบ์อกเวลา และล าดบัของเหตกุารณ ์
2. อา้งถึงบคุคลอย่างเฉพาะเจาะจง 
3. เป็นเรื่องเลา่ในอดีต 
4. มีค าเชื่อม เพื่อบอกล าดับของเหตุการณ์ก่อนหลัง และใจความ

ต่อเนื่องกนั 
5. ตอนทา้ยของเรื่องจะบอกค่านิยม หรือความไม่เห็นแก่ตวั 

รายงาน (Report) เป็นเรื่องที่ใหค้วามรูแ้ก่คนอ่าน หรือการใหข้อ้มลู 
ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 

1. มีบทน า กลา่วถึงเรื่องทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการใหค้ าจ ากดัความ 
2. บอกรายละเอียดของเรื่อง เช่น ลกัษณะของพฤติกรรมที่มีคณุค่า 
3. อาจมีขอ้สรุปตอนทา้ย 

ลกัษณะของภาษา 
1. ใชค้  าหรือภาษาเป็นกลาง ไม่เฉพาะเจาะจง 
2. มีค ากรยิาแสดงอาการการกระท า และการแสดงความเป็นเจา้ของ 
3. อาจมีหวัขอ้กลา่วน าเป็นเรื่อง 
4. เป็นประโยคบอกเลา่ 

การอธิบาย (Explanation) เป็นเรื่องเขียนเก่ียวกับสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ ์โดยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเหตกุารณ ์และเหตผุลของสิ่งที่เกิด 

ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. มีการบอกหลกัการ บอกเหตแุละผล และลกัษณะของเหตกุารณ ์
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2. ขอ้สรุปจากหลกัการ 
ลกัษณะของภาษา 

1. เป็นประโยคบอกเลา่ 
2. ใชภ้าษาเป็นกลาง  
3. ใชค้  าสนัธาน  
4. ใชค้  าวิเศษณ ์เพื่อการขยายความของการกระท าใหช้ดัเจน 

เรื่องเก่ียวกับความคิดเห็น (Exposition) เป็นเรื่องเก่ียวกับการแสดงความ
คิดเห็นสว่นตวั ความคิดของตนเอง หรือของคนอ่ืนที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจถกเถียงกนั 

ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. เสนอประเด็น หรือหลักการเก่ียวกับเรื่องที่เขียน หรือแสดงความ

คิดเห็นสว่นตวั 
2. มีขอ้ความที่สนบัสนนุเหตแุละผลที่ไดก้ลา่วไป 
3. มีการสรุปผลในการแสดงความคิดเห็น 

ลกัษณะของภาษา 
1. มีขอ้ความที่ตนเองแสดงความคิดเห็นออกมา 
2. มปีระโยคสนบัสนนุความคิดเห็นของตน 
3. ใชค้  าสรรพนามบรุุษที่ 1 และ 3  
4. มีค าแสดงเจตคติ 

วิธีการ (Procedure) เป็นเรื่องเก่ียวกับค าแนะน าวิธีปฏิบติั ซึ่งกล่าวถึงวิธีใน
การปฏิบติั 

ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. เสนอวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. บอกวสัดหุรืออปุกรณท์ี่ใช ้
3. บอกขัน้ตอนในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน 

ลกัษณะของภาษา 
1. เป็นประโยคค าสั่ง 
2. ใชค้  ากรยิาท่ีบอกการปฏิบติั 
3. ใชภ้าษาเป็นกลาง ไม่เฉพาะเจาะจง 
4. ใชค้  านาม 
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เรื่องเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) ส่วนมากจะเป็นนิทานและ
นิยาย 

ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. มีการน าเรื่อง โดยกลา่วถึงตวัละคร สถานที่ เวลา 
2. มกีารล าดบัเหตกุารณ ์
3. อธิบายถึงปัญหาของเรื่อง 
4. มีการอธิบายการแกป้มหรือปัญหาของเนือ้เรื่อง 
5. อาจใหข้อ้คิดเตือนใจตอนจบ 

ลกัษณะของภาษา 
1. เป็นเรื่องเลา่ในอดีต  
2. มีการบอกเวลา สถานที่ 
3. กลา่วอา้งอิงบคุคลอ่ืน 
4. อาจกลา่วซ า้ ย า้เรื่อง 
5. ใชค้  าสนัธานเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องเรื่อง 

การอภิปราย (Discussion) เป็นเรื่องเก่ียวกับการแสดงเหตุผลและเป็นการ   
จงูใจใหค้นอ่านคลอ้ยตาม 

ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. เริ่มบทน าดว้ยการระบคุวามส าคญัของเรื่องอย่างชดัเจน 
2. กลา่วถึงขอ้ขดัแยง้ หรือสนบัสนนุโดยมีการอา้งอิงแสดงเหตผุล 
3. ตอนทา้ย เสนอแนะเชิงสรุปว่า ควรท าหรือสนับสนุนอย่างไร โดย

ย า้หลกัการหรือความส าคญั 
ลกัษณะของภาษา 

1. มีขอ้ความแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัตนเองและคนอ่ืน 
2. ใชป้ระโยคบอกเลา่ 
3. มีขอ้ความสนบัสนนุ หรืออา้งอิงหรือใหเ้หตผุล 
4. ใชค้  าเชื่อม เช่น ค าสนัธาน ค าบุพบท ค าวิเศษณ์ เพื่อแสดงความ

ขดัแยง้ คลอ้ยตาม 
การสังเกต (Observation) เป็นเรื่องเก่ียวกับการให้รายละเอียดของการ

เปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณข์องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินเรื่องของเนือ้ความ 
1. มกีารเกริ่นน าเก่ียวกบัสิ่งที่ตอ้งสงัเกต 
2. มีการบอกรายละเอียดอย่างเป็นล าดบั 
3. ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการสงัเกต 

ลกัษณะของภาษา 
1. มีการบอกเวลา สถานที่ และบอกรายละเอียดอย่างเป็นล าดบั 
2. ใชค้  าคณุศพัทบ์อกลกัษณะของค านาม 
3. ใชภ้าษาเป็นกลาง ไม่เฉพาะเจาะจง 

จากการศึกษาแนวทฤษฎีอรรถฐานของภาษาสามารถสรุปได้ว่า เป็นการสื่อ
ความหมายใหผู้อ่้านเขา้ใจ โดยการวิเคราะหภ์าษาในแต่ละบริบท เพื่อใหเ้ขา้ใจในเจตนารมณข์อง
ผู้เขียน ซึ่งในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยต้องค านึงถึงช่วงวัย ความสนใจ 
ประสบการณ์ของผู้เรียน และมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนือ้หาที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน     
เป็นหลกั 

แน วท ฤษ ฎี ก า รส อ น อ่ าน แ ล ะ เขี ย น  (Teaching Reading and Writing 
Approach) ซึ่ง (เสาวลักษณ์ รตันวิชช์, 2550)กล่าวว่า การอ่านและการเขียนเป็นทักษะส าคัญที่
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรูท้ี่ถาวรมีหลกัการส าคญั ดงันี ้

1. ทักษะการอ่านและการเขียนมีความสมัพันธ์กัน ซึ่งการอ่านเป็นการถอด
ความหมายที่อาศัยกระบวนการทางความคิด โดยผูอ่้านตอ้งตีความหมายจากสัญลักษณ์หรือ
ตัวอักษร ด้วยกระบวนการทางความคิด ประสบการณ์เดิมของตนเองและความรู้เก่ียวกับ
โครงสรา้งทางภาษามาช่วย เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของเนือ้ความที่อ่าน 

2. ความเขา้ใจในการอ่าน มีองคป์ระกอบส าคญั 3 อย่าง ดงันี ้
2.1 ประสบการณเ์ดิม (schema) เป็นความเขา้ใจที่มีปฏิสมัพนัธ ์ระหว่าง

ความรูเ้ดิมที่เก็บกกัไวใ้นความทรงจ ากับความรูใ้หม่ที่ไดร้บัจากเนือ้ความที่อ่าน ซึ่งความรูเ้ดิมจะ
ช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงความคิดรวบยอดที่มีอยู่เข้ากับความรูใ้หม่ที่ได้รบั ส่งผลให้ผู้อ่านเขา้ใจ
ความหมายของเรื่องดีขึน้ 

2.2 อภิ ปัญญา (metacognition) เป็นความสามารถในการเข้าใจ
กระบวนการคิดในการตีความและการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การเดาความ การคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
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2.3 โครงสรา้งของเนือ้ความ (Text structure) เป็นการเขา้ใจโครงสรา้งใน
การเขียนเนือ้ความแต่ละชนิด เมื่อผูอ่้านเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ส่งผลใหผู้อ่้านจบัใจความ
เรื่องที่อ่านไดอ้ย่างดี 

2.3 รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา 
การจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาไดร้บัการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบส าหรบั

ผูเ้รียนระดบัต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
2.3.1 การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1  

การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระยะ
เริ่มเรียน โดยยังไม่สามารถอ่านและเขียนได้ รูปแบบนี ้สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ อาทิ 
ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจนวยัผูใ้หญ่ ก็สามารถใชรู้ปแบบการสอนนีไ้ด ้ขึน้อยู่กบั
การจดัการเรียนการสอนที่แตกต่างกนัออกไป จุดประสงคข์องรูปแบบที่ 1 คือ ใหผู้เ้รียนคุน้เคยกับ
ภาษา และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา (เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2550)ไดเ้สนอการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 มีขั้นตอนที่สามารถแยกออกเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภท 
บทเรียนและกิจกรรม ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.1 สื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียน  
ขัน้ตอนที่ 1: อ่านเรื่องใหผู้เ้รียนฟังก่อน ใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมาย

โดยรวมของเรื่อง  
ขัน้ตอนที่ 2: ผูเ้รียนเลา่เรื่องกลบั อภิปราย สนทนาเก่ียวกบัเรื่อง อ่าน

ออกเสียง และเลน่บทบาทสมมติุ เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้วามคิดรวบยอดของเรื่อง มีโอกาสไดฝึ้กฝนการ
ฟัง การอ่านออกเสียง ตลอดจนการใชภ้าษาท่าทางที่ถกูตอ้ง ตามกาละและเทศะ  

ขั้นตอนที่  3: เขียนเรื่องราวร่วมกันระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน 
จุดมุ่งหมายในขั้นตอนนี ้เพื่อต้องการให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจในเรื่องที่ตนเอง เขียน 
ตลอดจนฝึกทกัษะการท างานเป็นกลุม่ ยอมรบัฟังความคิดเห็น  

ขัน้ตอนที่ 4: ท าหนังสือเล่มใหญ่ (เป็นกลุ่ม) เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ างาน
รว่มกนัเป็นกลุม่ รูจ้กัใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์

ขัน้ตอนที่ 5: ท ากิจกรรมทางภาษาดว้ยเกม เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาส
ใชภ้าษาเป็นองคป์ระกอบย่อย เช่น เสียง ตัวสะกด ไวยากรณ์ จนเกิดความแม่นย าและช านาญ
มากยิ่งขึน้  

1.2 สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  
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ขั้นตอนที่ 1: ผู้สอนน าเสนอกิจกรรม หมายถึง การแนะน าอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จะใชใ้นการสอนและสาธิตการท าอย่างเป็นขัน้เป็นตอน เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นภาพไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

ขัน้ตอนที่ 2: ผูเ้รียนบอกอุปกรณ์ ล าดับ วิธีการปฏิบติักิจกรรม และ
ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยการล าดบัเรื่องราวว่าผูส้อนท าอย่างไรบา้ง 

ขั้นตอนที่ 3: เขียนเรื่องร่วมกัน โดยผูเ้รียนและผู้สอนช่วยกันล าดับ
ขัน้ตอน วิธีการท าสิ่งนัน้ๆ อีกครัง้ เขียนเป็นขัน้ๆ หรือเป็นขอ้ๆ ก็ได ้ 

ขัน้ตอนที่ 4-5: การท าหนงัสือเล่มใหญ่ เช่นเดียวกบัสื่อการเรียนการ
สอนประเภทบทเรียน  

2.3.2 แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 2  
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  2 เหมาะสมกับผู้เรียนที่

สามารถอ่านออก เขียนไดใ้นระดับเบือ้งตน้แลว้ แต่ยังไม่ช านาญพอ จุดมุ่งหมายของการสอนใน
รูปแบบที่สอง คือ ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการอ่านและการเขียนในบริบทต่างๆ มากขึน้ โดยอาศยักลวิธี
ในการสอนอ่านและเขียนแบบต่างๆ (เสาวลกัษณ์ รตันวิชช ,์ 2550)ไดอ้ธิบายถึงขัน้ตอนการสอน
แบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 2 ไวด้งันี ้

ขัน้ตอนที่ 1: นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปรายเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน
ร่วมกนักบัครูและท าแผนผงัสรุปความ จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้ักเรียนสามารถจบัใจความส าคญัของ
เรื่องที่อ่านได ้ในขัน้นีน้กัเรียนสามารถอ่านเรื่องไดเ้อง  

ขัน้ตอนที่ 2: ครูโยงเรื่องที่อ่านเขา้สู่เรื่องที่เป็นประสบการณ์ของนักเรียน 
และอภิปรายร่วมกนั จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่านเป็นความคิดของ
ตนเอง พรอ้มทัง้รูจ้ักการวิเคราะหเ์รื่องที่ อ่านใหเ้ก่ียวโยงกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
เพื่อการน าความคิดรวบยอดที่ส  าคญัไปใชไ้ด ้  

ขัน้ตอนที่ 3: นกัเรียนเขียนเรื่องร่วมกนักบัครู หรือเขียนเรื่องของนกัเรียน
เองในกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็น และฝึกทักษะการ
เขียนในรูปแบบที่เป็นความคิดของตนเองไดจ้ากตวัอย่างของอรรถลกัษณภ์าษาในบทเรียนที่พบ  

ขัน้ตอนที่ 4: นกัเรียนอภิปราย สนทนา และวิเคราะหอ์รรถลกัษณร์่วมกนั
ในขั้นที่ 3 จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้ักเรียนสามารถอ่านและสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่านและ
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของเรื่องที่เขียน และพิจารณาแก้ไขความถูกต้องของภาษาที่ใช้เพื่อการ
พฒันาการเขียนของตนเองต่อไป  
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ขัน้ตอนที่ 5: นักเรียนท ากิจกรรมทางภาษา จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้ักเรียน
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องที่ อ่านในอรรถลักษณ์ภาษาที่
หลากหลายมากขึน้  ทั้งการอ่านและเขียน รวมทั้งการฟังและการพูด ซึ่งจุดประสงค์ย่อยของ
ขัน้ตอนที่ 5 ใหน้กัเรียนเกิดความสามารถดงัต่อไปนี ้ 

1. เขียนเรื่องใหม่ที่มีอรรถลกัษณเ์ดิมในขัน้ตอนที่ 3 และ 4  
2. วิเคราะหอ์รรถลกัษณแ์ละแกไ้ขงานเขียนในจดุประสงคท์ี่ 1  
3. สังเกต อ่าน และค้นควา้เรื่องใหม่เพิ่มเติม ซึ่งมีอรรถลักษณ์ของ

เนือ้ความแตกต่างไปจากจดุประสงคท์ี่ 1  
4. เขียนเรื่องใหม่ของตนเองที่มีอรรถลกัษณ์ของเนือ้ความตามที่ได้

สงัเกตอ่าน และคน้ควา้ในจดุประสงคท์ี่ 3  
5. วิเคราะหอ์รรถลกัษณแ์ละแกไ้ขงานเขียนของตนในจดุประสงคท์ี่ 4  
6. รายงานการเขียนของตนเป็นภาษาพดู หรือภาษาเขียนได ้ 
7. จับใจความส าคัญของเรื่องใหม่ต่างๆ ที่ อ่านได้ พรอ้มทั้งบอก

รายละเอียดของเรื่องที่อ่าน 
8. เขียนย่อความ หรือสรุปความจากการฟัง หรือการอ่านได ้ 
9. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างและคลา้ยคลึงของระบบตัวสะกดของค า

และประโยค  
10. จดักลุม่และประเภทของค าต่างๆ ที่พบในประโยคต่างๆ ได ้

2.3.3 การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 3  
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  3 เหมาะสมกับผู้เรียนที่มี

ความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดบัที่สูงขึน้ มีทกัษะช านาญมากพอแลว้ จุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการสอนนี ้เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสื่อสารภาษาของตนเองทัง้ภาษาพดู ภาษาเขียน และ
ภาษากาย (เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2550)ไดอ้ธิบายถึงขัน้ตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา 
รูปแบบที่ 3 ไว ้ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1: ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะหเ์รื่องที่อ่าน โดยการเดา สรุป หรือ 
ล าดับความ จุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะหส์รุปความหมาย และจับใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านไดโ้ดยการใชแ้ผนภมูิ และแนวทางที่ใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการเขียนไดง้่ายขึน้  

ขัน้ตอนที 2: สะทอ้นความคิดจากเรื่องที่อ่านไปสู่การก าหนดเป้าหมาย 
หรือการวางแผนการเขียน จุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการเขียนตามแนวคิดที่ไดร้บั
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จากการอ่านอย่างมีระบบ โดยผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูล อาศัยแนวคิดจากขัน้ตอนที่ 1 ส าหรบัผูส้อน
ควรช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้กัระบบการวางแผนการเขียนง่ายๆ โดยก าหนดอรรถลกัษณท์ี่ใชใ้นการเขียนให้
ชดัเจน  

ขัน้ตอนที่ 3: บนัทกึย่อสาระของเรื่องตามเป้าหมายหรือแผนการเขียน ให้
ผูเ้รียนสามารถรวบรวมขอ้มูลโดยย่อจากเรื่องที่อ่านพรอ้มทั้งล าดับขอ้มูล เพื่อเตรียมพรอ้มการ
เขียนขัน้ต่อไป โดยการใชอ้ภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อตกลงขอ้มูลที่จะ
น าไปใชใ้นการเขียนงาน  

ขัน้ตอนที่ 4: สงัเคราะหส์าระของเรื่องและเขียนเรื่องนัน้ในขัน้ร่าง เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเขียนเรื่องในขัน้ร่างไดอ้ย่างมีระบบ ในขัน้นีผู้เ้รียนจะเขียนเรื่องจากการบนัทึกไวใ้น
ขัน้ตอนที่ 3 โดยช่วยกนัเขียนเรื่องหรือเขียนตามล าพงั หลงัจากนัน้น ามาอภิปรายในกลุม่ย่อย  

ขัน้ตอนที่ 5: ทบทวน ตรวจสอบ และแกไ้ขงาน เพื่อใหผู้เ้รียนทบทวนเรื่อง
ที่เขียน และสามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิด หรือขอ้บกพรอ่งดว้ยตนเอง  

ขัน้ตอนที่ 6: เขียนเรื่องในขัน้ตอนสดุทา้ยและท ากิจกรรมเสรมิทักษะทาง
ภาษา ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดป้ระสบการณจ์ากการอ่านและการเขียนที่มีระบบ พร้อมทัง้ไดฝึ้กทกัษะ
การอ่านและการเขียน 

สรุปไดว้่าการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ซึ่งแต่
ละรูปแบบก็มีขัน้ตอน แนวทางการจดักิจกรรมส าหรบัผูเ้รียนใหเ้หมาะสมในแต่ละวยั นอกจากนีทุ้ก
ขัน้ตอนของการสอนยังใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้ักษะที่หลากหลายทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีประสบการณ์ในการใชภ้าษาไดค้รบทุกดา้น ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้
เลือกใชก้ารสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 มาใชใ้นการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจบัใจความและการเขียน 

2.4 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา 
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550)ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 

มุ่งประสบการณภ์าษา สรุปไดด้งันี ้ 
ดา้นผูเ้รียน  

1. ผู้เรียนรูจ้ักและคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนรูภ้าษาครบวงจรอย่างเป็น
ธรรมชาติด้วยตนเอง ภายใต้การช่วยเหลือแนะน าของผู้สอน กระบวนการเรียนรูน้ั้นจะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ผูเ้รียนจะสามารถหาประสบการณ์และศึกษาวิชาต่างๆ ต่อไปดว้ยตนเอง เป็น
ประสบการณ์ในการเรียนรูท้ี่คงทนและถาวรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น รูจ้ักใช้
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กลวิธีในการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญของเรื่อง การใช้ความคิดสรา้งสรรค์จากการอภิปราย  
การเขียนขอ้ความในลกัษณะต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย เป็นตน้  

2. ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการแสดงความสามารถและความคิดอย่าง
สรา้งสรรคข์องตนในการใชภ้าษา เช่น การอ่าน การเขียน เพราะผูเ้รียนมีส่วนร่วมและมีโอกาสใน
การพฒันาดา้นภาษา ตลอดระยะเวลาในการเรียนและการสอน  

3. ผู้ เรียนสนใจและรักการอ่าน  การเขียนได้มากขึ ้น  เพ ราะประสบ
ความส าเรจ็ในการอ่าน โดยเขา้ใจเรื่องที่อ่าน สามารถสรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านได ้ผูเ้รียนรกัการอ่าน และน าความรูท้ี่ไดไ้ปพฒันาการเขียนใหดี้ขึน้ 

4. ผู้เรียนสนุกสนานกับการลองผิดลองถูกในการเรียนและการปฏิบัติทาง
ภาษา โดยมีผูส้อนคอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจ 

5. ผู้ เรียนมี ความรับผิ ดชอบและ รู้จักการท างานร่วมกับผู้ อ่ื น  รู ้จัก
ประชาธิปไตย ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้นและการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเอือ้ต่อความแตกต่างของผูเ้รียนไดใ้น
ขณะเดียวกัน เนื่องจากผูส้อนสามารถใหภ้าระงานแก่ผูเ้รียนตามระดับความสามารถและความ
สนใจของผูเ้รียนที่แตกต่างกนั  

7. การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา เนน้การเรียนที่ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
กลา้แสดงความคิดเห็น ตามศกัยภาพของแต่ละบคุคล 

ดา้นผูส้อน  
1. ผู้สอนสามารถจัดเนื ้อหาวิชาต่างๆ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนได้

อย่างบรูณาการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแยกวิชาเรียนออกเป็นคาบ  
2. กระบวนการเรียนการสอนช่วยให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้น และ

เตรียมการสอนไดร้ดักมุขึน้สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร  
3. ลักษณะของกระบวนการเรียนการสอน ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูส้อนและผูเ้รียนไดม้าก ช่วยส่งผลใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
เพื่อการสื่อสารไดม้ากขึน้ ดว้ยการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนมากขึน้ 

4. การวดัและประเมินผลกระท าไดง้่าย เพราะในแต่ละขัน้ตอนอาจท าการวดั
และประเมินผลการปฏิบติัทางภาษาของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมาย นอกจากนัน้ยงัสามารถวิเคราะห์
ขอ้บกพรอ่งของผูเ้รียนไดง้่ายจากผลงานที่ปฏิบติัทางภาษาในกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนดว้ย  

5. สามารถเตรียมการสอนไดอ้ย่างรดักมุและมีจดุมุ่งหมายท่ีแน่นอน  
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6. สามารถวิเคราะห์ขอ้บกพร่องของผูเ้รียนไดง้่ายจากผลงานที่ปฏิบัติทาง
ภาษา ในกิจกรรมแต่ละขัน้ตอน  

7. สามารถสอนเสริมใหก้ับผูเ้รียนหลายกลุ่มไดใ้นขณะเดียวกัน ตามระดับ
ความสามารถของผูเ้รียน  

2.5 รายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที ่1 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  1 (เสาวลักษณ ์ 

รตันวิชช,์ 2550) 
ประเภทสื่อการสอน: นิทาน และสารคดี 

ขัน้ตอนที่ 1 ผูส้อนอ่านหรือเลา่เรื่องใหน้กัเรียนฟังทัง้เรื่อง 
จดุมุ่งหมาย: ใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายรวมของเรื่อง  
วิธีการ 

1. ผูส้อนน าเสนอภาพหนา้ปกใหผู้เ้รียนทายว่าเรื่องที่อ่านจะเป็นเรื่อง
เก่ียวกับอะไร เพื่อใหผู้เ้รียนใชจ้ินตนาการและดึงความรูเ้ดิมมาใช ้ซึ่งเมื่อผูเ้รียนมีความสนใจและ
ความตัง้ใจฟังเรื่องราว จะท าใหเ้ขา้ใจความหมายของเรื่องที่อ่านไดดี้ 

2. เมื่อผูเ้รียนเดาเรื่องราวแลว้ ผูส้อนพูดย า้ว่าก าลงัจะอ่านเรื่องอะไร 
ซึ่งผูเ้รียนคนที่เดาถูกจะรูส้กึสนกุ สว่นผูเ้รียนที่เดาไม่ถกูก็อาจทา้ทายใหเ้ขาลองเดาต่อไปว่าเรื่องจะ
เป็นอย่างไร 

3. ผูส้อนลงมืออ่านเรื่องทีละหนา้ พรอ้มทัง้ใชภ้าพประกอบในแต่ละ
หน้า เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดจ้ินตนาการเรื่อง เมื่อผูส้อนอ่านจบแต่ละหน้าโดยใชเ้สียงและท่าทาง
ประกอบใหก้ารสื่อความหมายของภาษาชดัเจน แลว้ใหผู้เ้รียนทายเรื่องในหนา้ถดัไป 

การประเมินผล: สงัเกตการตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน เช่น ใครท า
อะไร หรือ มีอะไรเกิดขึน้ ที่ไหน อย่างไร 

ขัน้ตอนที่ 2 เลา่เรื่องกลบั ล าดบัเรื่อง สนทนาเก่ียวกบัเรื่อง อ่านออกเสียงและ
เลน่บทบาทสมมติุ 

จุดมุ่งหมาย: ใหผู้เ้รียนไดค้วามคิดรวบยอดของเรื่อง ไดฝึ้กการฟัง การ
พดู การออกเสียง และสื่อความโดยการใชท้่าทาง 

วิธีการ 
ผูส้อนให้ผู้เรียนเล่าเรื่องกลับหรือล าดับเรื่องโดยให้ช่วยกันในกลุ่ม       

ส่วนผูส้อนเป็นผูค้อยช่วยเหลือ เมื่อผูเ้รียนเล่าไม่ได ้ควรพูดน าหรือพดูเสริมเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
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ต่อเรื่องราวจนจบไดแ้ละประสบความส าเรจ็ในการสื่อความ เมื่อผูเ้รียนช่วยกนัเล่าเรื่องกลบัไดแ้ลว้ 
ผูส้อนเริ่มสนทนาเพื่อใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน เช่น ผูเ้รียนชอบตัวละครใดมากที่สุด 
เพราะอะไร หรือไม่ชอบ เพราะเหตุใด เป็นตน้ ผูส้อนคอยเสริมแนวคิดบางอย่างที่ตอ้งการสอน 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาติดว้ยเหตแุละผล จากนัน้เริ่มใหเ้ล่นบทบาทสมมติุ โดยให้
ผูเ้รียนอาสาสมัครเป็นตัวละคร หรือวัสดุต่างๆ ในเรื่องที่อาจเป็นได ้เนื่องจากบทบาทสมมุติเน้น
การจินตนาการของเรื่องมากกว่าจะแสดงใหส้มจรงิ ไม่ตอ้งมีฉาก ไม่ตอ้งมีการฝึกซอ้ม 

การประเมินผล: สังเกตความถูกตอ้งจากการเล่าเรื่องของนักเรียน การ
แสดงบทบาทสมมติุ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน 

ขัน้ตอนที่ 3 เขียนเรื่องรว่มกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
จุดมุ่งหมาย: ใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร มี

การฝึกการเขียนและการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
วิธีการ 

ผูส้อนใช้กระดาษดราฟท์แผ่นใหญ่ ตัดออกประมาณ  1/2 เพื่อเป็น
อปุกรณใ์นการเขียนแทนกระดานด า โดยใชส้ีเมจิกสีน า้เงินหรือสีด าแทนชอลค์ การไม่ใชก้ระดาน
ด าและชอลค์เพราะใชเ้วลาในการเขียนเรื่องหลายคาบเรียนและตอ้งเก็บเรื่องเดิมที่เขียนไวเ้พื่ออ่าน
ซ า้จนกว่าจะจบเรื่องหนึ่ง ผูส้อนควรเตรียมติดกระดาษแผ่นใหญ่บนกระดานด าหรือบนบอรด์ให้
เรียบรอ้ย ควรตีเสน้เพื่อการเขียนที่สวยงามชัดเจน ใหผู้เ้รียนนั่งรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่เช่นเดียวกับ
ขัน้ตอนที่ 1 จัดระเบียบใหผู้เ้รียนไดใ้กลช้ิดกับผูส้อน ซึ่งผูส้อนเริ่มการสอนโดยใหผู้เ้รียนเล่าเรื่อง 
ล าดบัเรื่องที่เคยเรียนในขัน้ตอนที่ 1 และขัน้ตอนที่ 2 ที่เคยแสดงบทบาทสมมติุแลว้ ผูส้อนอาจน า
รูปภาพในหนงัสือใหด้ลู  าดบัของเหตกุารณ์ เพื่อช่วยการเล่าเรื่องบา้ง เมื่อเล่าเรื่องจบแลว้ผูส้อนจึง
บอกใหผู้เ้รียนช่วยกนัเขียนเรื่องใหม่เป็นภาษาของผูเ้รียนเอง โดยใหผู้เ้รียนเป็นคนบอกเรื่อง ส่วน
ผูส้อนท าหน้าที่เขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่ และควรให้ผูเ้รียนอาสาออกมาวาดรูปภาพประกอบ
เรื่องที่เขียน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดจ้ินตนาการเรื่องจากการอ่านในใจไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหม้ีความ
เขา้ใจค าที่อ่านไดอ้ย่างแม่นย าและสามารถจ าค าที่อ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัใหท้่องจ า 

กลวิธีการตกลงเขียนรว่มกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สรุปไดด้งันี ้
1. ใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดประโยคที่จะเขียนและเสนอประโยคที่ตอ้งการ 

รวมทั้งชื่อเรื่องให้ผูส้อนเลือกประโยคที่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ตอ้งการเป็นหลัก ซึ่งผูส้อนตอ้งพยายาม
ช่วยแกไ้ขประโยคใหถู้กตอ้งดว้ยการพดูทวนประโยคที่ผูเ้รียนตอ้งการเสียใหม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งและให้
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ผูเ้รียนย า้ประโยคนัน้ก่อนที่ผูส้อนจะลงมือเขียน ในขณะที่เขียนผูส้อนควรออกเสียงแต่ละค าที่เขียน
เพื่อใหผู้เ้รียนรูว้่าก าลงัเขียนค าใด จากนัน้ฝึกใหผู้เ้รียนอ่านเองและท าความเขา้ใจความหมายนัน้ 

2. เว้นที่ว่างในกระดาษแผ่นที่เขียนเรื่องร่วมกัน เพื่อให้ผู ้เรียนวาด
ภาพประกอบเรื่อง โดยจินตนาการภาพใหส้อดคลอ้งกบัเรื่องของตนเอง 

3. ทบทวนอ่านเรื่องเดิมที่เขียนทุกครัง้ทุกแผ่น ก่อนจะเขียนเรื่องใหม่
ต่อไปดว้ยวิธีเดียวกนัจนจบเรื่อง 

ขอ้สงัเกต: ส าหรบันกัเรียนที่มีประสบการณใ์นการเรียนดว้ยการสอนแบบ
มุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 มาก่อน การตกลงเขียนเรื่องในขัน้ตอนที่ 3 นกัเรียนอาจเปลี่ยน
เนือ้เรื่องที่เขียนไดบ้า้ง เช่น เปลี่ยนตวัละคร เปลี่ยนสถานที่ 

การประเมินผล: สงัเกตการบอกล าดบัเรื่องของผูเ้รียน การอ่านออกเสียง
ค าและประโยค และการจ าค าในประโยคต่างๆ 

ขัน้ตอนที่ 4 ท าหนงัสือเลม่ใหญ่ 
จุดมุ่งหมาย: ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรูแ้ละท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม

ดว้ยการแสดงศักยภาพ และความรบัผิดชอบอย่างหลากหลายในการฝึกการอ่านการเขียน การ
เขา้ใจความหมายในบรบิทในแต่ละสถานการณแ์ละใชจ้ินตนาการ หรือศิลปะในการคิดสรา้งสรรค์
เพื่อการสื่อภาษา รวมทัง้ไดร้บัการสอนซ่อมเสรมิจากผูส้อนเป็นรายบุคคล 

วิธีการ 
ผูส้อนควรแจง้วัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการ

ท างานร่วมกันใหผู้เ้รียนรู ้โดยเนน้ว่าในการท าหนังสือเล่มใหญ่ร่วมกันในกลุ่ม ก็เพื่อใหม้ีหนังสือ
ของกลุ่มส าหรบัการคน้ควา้หาความรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนตอ้งสามารถอ่านหนังสือนีไ้ดทุ้ก
หนา้และตอ้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอ่าน การวางแผนงาน การวาดภาพประกอบในแต่ละ
หนา้ รวมทัง้การจดัท าปกใหส้วยงามตามแนวคิดร่วมกันของกลุ่ม ส่วนผูเ้รียนที่ไม่มีความสามารถ
ในการเขียน ผูส้อนควรเป็นผูเ้ขียนประโยคจากเรื่องที่ตกลงร่วมกนัในขัน้ตอนที่ 3 ใหผู้เ้รียนทกุกลุ่ม 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดด้ตูวัอย่างการเขียนที่ถูกตอ้ง ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มท าหนงัสือเล่มใหญ่ 
กลุ่มละประมาณ 4-5 คน ควรใหผู้เ้รียนแบ่งหน้าที่กันรบัผิดชอบงาน โดยผลดักันท าหนา้ที่ต่างๆ 
เช่น ประธาน เลขานกุาร บรรณาธิการ ฝ่ายศิลป์ หรือผูช้่วยฝ่ายต่างๆ 

หมายเหตุ: กระดาษส าหรบัท าหนังสือเล่มใหญ่ ขนาดกวา้ง  16 ½ นิว้ 
ยาว 23 นิว้ โดยประมาณ การท าหนงัสือเลม่ใหญ่มีอปุกรณท์ี่จ  าเป็น มีดงันี ้

1. กระดาษแผ่นใหญ่ 
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2. กระดาษวาดเขียนส าหรบัท าปก  
3. กาว 
4. กรรไกร 
5. ดินสอสีหรือสีเทียน 
6. ที่เย็บกระดาษ 
7. สติก๊เกอรรู์ปตวัอกัษร (ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ถา้หาไม่ไดห้รือไม่มี) 
8. มีดตดักระดาษ (เฉพาะผูส้อนเท่านัน้) 
9. กระดาษกาว 
10. สีเมจิก (เฉพาะผูส้อนเท่านัน้) 

การประเมินผล: 
1. สงัเกตการอ่านและการท างานรว่มกนัของผูเ้รียน ความรบัผิดชอบ

ในการท างานกลุม่ และการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัใหง้านส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 
2. สงัเกตภาพว่ามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่องหรือไม่ 

ขัน้ตอนที่ 5 ผูเ้รียนท ากิจกรรมทางภาษาเช่น เล่มเกม หรือท ากิจกรรมการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน 

จุดมุ่งหมาย: ใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาดว้ยองคป์ระกอบ
ย่อยของภาษาต่างๆ ได้แก่ เสียง ตัวสะกด ไวยากรณ์ จนเกิดความช านาญ สามารถอ่านเรียบ
เรียงค าเป็นประโยค สะกดค า เขียนค าและประโยคได ้รวมทัง้การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน 

วิธีการ 
ผูส้อนใหผู้เ้รียนใชห้นังสือเล่มใหญ่ของกลุ่มเป็นแหล่งในการเรียนรู ้

เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้สะกดค า การเขียนค าและประโยค การจดักิจกรรมทางภาษาในขัน้ตอนที่ 5 
มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. จ าค าในหนังสือเล่มใหญ่ได ้โดยใหน้กัเรียนเล่มเกมที่สามารถ
จ าค าในหนังสือเล่มใหญ่ที่ไดท้ ากับเพื่อนในกลุ่มได ้เช่น ใชเ้กมบัตรค าง่ายๆ เพื่อหาค าเทียบค า 
เติมค าดว้ยเกมบิงโก หรือโดมิโน 

2. อ่านค าในหนงัสือเล่มใหญ่ได ้โดยใหผู้เ้รียนลองแข่งขนักนัอ่าน
ค าในหนังสือเล่มใหญ่ หลงัจากที่จ  าค าไดแ้ลว้เล่นเกม ไดแ้ก่ เกมมา้แข่ง โดยแข่งกันอ่านค าและ
เลื่อนต าแหน่งของมา้แข่งของแต่ละกลุม่เมื่ออ่านได ้มา้ของฝ่ายใดถึงเสน้ชยัก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ 



  29 

3. เขียนค าในหนังสือเล่มใหญ่ได ้หลงัจากที่อ่านค าไดแ้ลว้ โดย
ผูเ้รียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนไดท้ันที เนื่องจากความสามารถในการเขียนจะ
เขียนต่อเนื่องจากประสบการณใ์นการอ่าน ดงันัน้จึงควรใหน้กัเรียนไดล้องฝึกเขียนค าที่เคยอ่านได้
หรือมีประสบการณใ์นการอ่านและเขา้ใจความหมายไดดี้ 

4. น าค ามาแต่งประโยคปากเปล่า กิจกรรมนี ้ส  าหรับผู้เรียนที่
สามารถเขียนค า อ่านค า จ าค า ไดแ้ลว้ 

5. ใหผู้เ้รียนอ่านและเขียนประโยคที่แต่ง หลงัจากที่ไดฝึ้กการแต่ง
ประโยคปากเปลา่มาแลว้ 

6. ให้ผู ้เรียนสรา้งค าใหม่ได้ เมื่อผู้เรียนแต่งประโยค อ่านและ
เขียนประโยคได ้ควรฝึกใหผู้เ้รียนลองหาค า หรือน าค ามาประสมกนัแลว้ผนัเสียง 

7. น าค าใหม่มาแต่งประโยคปากเปล่าได้ เช่นเดียวกันกับ
วตัถุประสงคข์องการเล่นเกมขอ้ที่ 4 เมื่อผูเ้รียนรูจ้ักการหาค าใหม่แลว้ ควรให้ผูเ้รียนน าค ามาแต่ง
ประโยค โดยใชก้ารแข่งขนัดว้ยเกมเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานและมีความคิดสรา้งสรรคม์ากขึน้ 

8. อ่านเรื่องจากเรื่องใหม่ได ้เมื่อผูเ้รียนอ่านและเขียนประโยคได ้
โดยเฉพาะแต่งประโยคได ้ควรใหโ้อกาสผูเ้รียนอ่านหนงัสือที่หลากหลายตามความสนใจ 

9. บอกรายละเอียดจากสิ่ งที่ อ่ าน -ที่ ฟั ง  และพบ เห็ น ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้การอ่านและการฟังเรื่องราวช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณท์างภาษา 

10. พูดตอบโต-้สนทนาเรื่องใหม่ได ้การไดฝึ้กพูดตอบโตส้นทนา
เก่ียวกบัเรื่องที่น่าสนใจในชีวิตประจ าวนัช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณใ์นการคิดที่หลากหลาย และ
ใชป้ระสบการณใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นการพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง 

11. เขียนเรื่องสั้นได ้เมื่อผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการใชภ้าษา
หลากหลาย ท าใหผู้เ้รียนมีจินตนาการ และมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการเขียน 

การประเมินผล: สงัเกตความถูกตอ้งในการท ากิจกรรมทางภาษาแต่ละ
จดุประสงค ์เช่น การเขียนสะกดค า การเขียนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยค และการเลน่เกมใน
ชัน้เรียน 

 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับส่ือประสมอิเล็กทรอนิกส ์

3.1 ความหมายของส่ือประสม 
ระพีพรรณ พิริยะกุล (2555) อธิบายว่า สื่อประสม หมายถึง การน าข้อมูลที่มี

โครงสรา้งและรูปแบบต่างๆ มาใชร้่วมกนัในการน าเสนอสารสนเทศเพื่อผูร้บัสารมีความเขา้ใจมาก
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ยิ่งขึน้ รวมถึงการกระตุ้นให้ผู ้รบัสารสนใจและตั้งใจที่จะรบัสารนั้นๆ  ลักษณะของสื่อประสม
ประเภทดิจิตอลต่างๆ ที่น ามาใชร้่วมกนั เช่น การน าขอ้ความ (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) วีดิทศัน ์
(Movement Image) รวมทัง้เสียง (Audio) มาบูรณาการร่วมกนัอย่างมีระบบ โดยการควบคมุของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ผุศดี นนทค าจนัทร ์(2555) อธิบายว่า สื่อประสม เป็นสื่อสมัยใหม่ที่มีการผสมผสาน
หรือบูรณาการสื่อชนิดต่างๆ หลากหลายประเภทที่แตกต่างกันที่ถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบของขอ้มูล
ดิจิทลัมากกว่า 2 ประเภทขึน้ไปเขา้ดว้ยกนั อนัประกอบดว้ย ขอ้ความหรือตวัอกัษร (Text) ภาพนิ่ง 
(Still Image) หรือภาพกราฟิก (Graphics) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Audio/ Sound) 
และวีดิทัศน ์(Video) น ามาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอรเ์พื่อการผลิต น าเสนอ และควบคุม
การท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการน าเสนอ สื่อสาร โต้ตอบ และปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ 

ตวงแสง ณ นคร และ ศยามน อินสะอาด (2558) อธิบายว่า สื่อประสม หมายถึง การ
น าสื่อหลายชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอเนือ้หาใดเนื ้อหาหนึ่ง สื่อแต่ละชนิดมี
คุณสมบัติที่ จะเสริมความรู้ซึ่ งกันและกัน อาจใช้ในลักษณะของสื่อที่แยกจากกันหรือใช้
คอมพิวเตอรเ์ป็นตัวกลางในการน าเสนอสื่อที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นตน้ 

พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ (2560) อธิบายว่า สื่อประสม หมายถึง การใช้สื่อหลายอย่าง
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร เพื่อใหผู้ร้บัรบัขอ้มลูไดม้ากกว่า 1 ช่องทางและหลายรูปแบบ  ซึ่งมีการน า
อปุกรณต่์างๆ มาเชื่อมต่อกนัผ่านระบบคอมพิวเตอรแ์ละมีระบบคอมพิวเตอรเ์ป็นตวัควบคมุ  

จากการศึกษาความหมายของสื่อประสมสรุปได้ว่า สื่อประสม  คือ การน าสื่อ
หลากหลายชนิดมาใชร้ว่มกนัในการน าเสนอเนือ้หาในลกัษณะต่างๆ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็น
ตวักลางในการผลิต น าเสนอ และควบคมุการท างาน มีการแสดงผลออกมาไดห้ลากหลายรูปแบบ 
เช่น เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และสามารถแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของ
บทเรียนคอมพิวเตอร ์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุน้ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
และมีความยืดหยุ่นในการเขา้ถึงเนือ้หาไดง้่ายย่ิงขึน้ 

3.2 องคป์ระกอบของส่ือประสม 
สื่อประสมในปัจจุบนัจะใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นหลกั ในรูปแบบรวมของขอ้ความ ภาพนิ่ง

หรือภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนนิเมชนั เสียง และวีดิทศัน ์อยู่ในลกัษณะของ “สื่อหลาย
มิต”ิ มีรายละเอียดดงันี ้(ผศุดี นนทค าจนัทร,์ 2555) 
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1. ข้อความ (Text) เป็นสิ่งพื ้นฐานที่ส  าคัญ เนื่องจากเป็นสื่อที่ให้ความหมาย
ชดัเจนดว้ยเนือ้หาขอ้ความโดยตรง ตามภาษาที่มนษุยใ์ชติ้ดต่อสื่อสารกนั อย่างไรก็ตามสื่อประสม
ที่มีขอ้ความหรือตวัอกัษรมากเกินไป ท าใหไ้ม่มีความน่าสนใจ ควรมีการเพิ่มสื่อประเภทอ่ืนๆ ร่วม
ในการสรา้งสรรคผ์ลิตผลงานสื่อประสม 

2. ภาพนิ่ง (Still Image) หรือภาพกราฟิก (Graphics) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น 
ภาพถ่าย มีบทบาทส าคัญต่อสื่อประสมเป็นอันมาก เนื่องจากภาพจะรบัรูไ้ด้ด้วยการมองเห็น 
สามารถถ่ายทอดความหมายไดล้ึกซึง้มากกว่าขอ้ความหรือตัวอักษร จึงเป็นส่วนช่วยเสริมความ
ชดัเจนใหข้อ้ความหรือตวัอกัษรใหเ้ขา้ใจไดง้่ายยิ่งขึน้ รวมทัง้ภาพเป็นสื่อที่ไม่มีขอ้จ ากดัทางภาษา 
จึงสามารถใช้สื่อสารได้กับทุกชนชาติ และยังช่วยให้สื่อประสมเกิดความสะดุดตา มีสีสันและ
รูปแบบที่ต่างกนัตามที่ตอ้งการ นอกจากนีภ้าพจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจใหส้ื่อประสมไดเ้ป็นอย่าง
ดี เพราะถา้หากสื่อประสมน าเสนอเพียงเนือ้หาโดยไม่มีการใชภ้าพอธิบาย อาจท าใหเ้ป็นอปุสรรค
ต่อผูช้มในการท าความเขา้ใจเนือ้หาหรือการเรียนรู ้และอาจท าใหส้ื่อประสมดังกล่าวไม่มีความ
น่าสนใจ 

3. ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพแอนนิเมชัน (Animation) เป็นการเคลื่อนไหวของ
ภาพโดยการเปลี่ยนต าแหน่งของภาพหรือปรากฏการณต่์างๆ ที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องได ้จึงเป็นสื่อที่
สรา้งสรรคจ์ินตนาการ เพิ่มความเขา้ใจและจูงใจผูช้มไดม้ากกว่าภาพนิ่ง ช่วยในการดึงดูดความ
สนใจใหแ้ก่งานสื่อประสมไดเ้ป็นอย่างดี 

4. เสียง (Audio/Sound) เสียงที่ใชใ้นงานสื่อประสม ทัง้ในสว่นของเสียงประกอบ 
เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย เสียงพากย ์หรืออ่ืนๆ ช่วยท าใหเ้กิดบรรยากาศที่น่าสนใจใน
การรบัรูท้างห ูหรือสรา้งสภาพแวดลอ้มใหน้่าสนใจมากยิ่งขึน้  

5. วีดิทัศน ์(Video) วีดิทัศนเ์ป็นสื่อที่สามารถแสดงผลไดท้ัง้ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงไปพรอ้มๆ กัน ซึ่งเป็นการน าเสนอที่ใกลเ้คียงกับธรรมชาติการรบัรูข้องมนุษย ์และมีความ
สมจรงิมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 

6. ส่วนต่อประสาน (Interface) จะปรากฏบนจอภาพมีหลายรูปแบบ เช่น 
รายการเลือกแบบผุดขึน้ (Pop-up menus) แถบเลื่อน (Scroll bars) และสญัรูป (icon) ต่างๆ เป็น
ตน้ 

7. การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) การเชื่อมโยงนี ้จะสร้างการเชื่อมต่อ
ระหว่างตัวอักษร ภาพ และเสียง โดยการใช้สี ขอ้ความขีดเส้นใต ้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูป
ล าโพง รูปฟิลม์ ฯลฯ เพื่อใหผู้ใ้ชค้ลิกที่จดุเชื่อมโยงเหลา่นัน้ไปยงัขอ้มลูที่ตอ้งการ 
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จากการศึกษาองคป์ระกอบของสื่อประสมสามารถสรุปไดว้่า สื่อประสมประกอบดว้ย 
ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน ์ส่วนต่อประสาน ( Interface) การเชื่อมโยงหลาย
มิติ (Hyperlink) ซึ่งสื่อประสมนั้นสามารถแสดงข้อมูลและน าเสนอได้อย่างหลากหลาย ท าให้
สามารถดึงดูดและสรา้งความสนใจใหก้ับผูค้นไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสื่อประสมที่ผูว้ิจัยเลือกใช ้ไดแ้ก่ 
แอพพลิเคชั่น kahoot! วีดิทศันจ์ากเว็บไซต ์Youtube 

3.3 ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
ส านัก เทคโน โลยี เพื่ อการเรียนการสอน  (2554) กล่าวว่ า  ประเภทของสื่ อ

อิเล็กทรอนิกสป์ระกอบไปดว้ย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เป็นสื่ อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมประเภท 

Authoring เช่น Tool book และ Authorware น ามาใช้บนเว็บ โดยผ่านกระบวนการบีบอัด หรือ
กระจายเป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้มดว้ยโปรแกรมเฉพาะที่แต่ละบริษัทพฒันาขึน้ เพื่ อใหใ้ชง้าน
บนเว็บไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สไลดอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็นสื่อที่พัฒนาดว้ยโปรแกรมวินโดวแ์ละใหเ้รียกดูผ่าน
เว็บ นิยมใชโ้ปรแกรมน าเสนอในการพฒันาสื่อ 

3. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นสื่อที่มีรูปเลม่ ในรูปของ Pdf  
4. เอกสารค าสอนอิเล็กทรอนิกส ์อาจจดัท าใหอ้ยู่ในรูปเอกสารในสกุล doc หรือ 

pdf หรือ html  
5. เทปเสียงค าสอนดิจิทัล จัดท าโดยใชเ้ทคโนโลยี RealAudio เพื่อใหเ้รียกฟังได้

ในทนัที  
6. วิดีโอเทปดิจิทัล จัดท าโดยใชเ้ทคโนโลยี RealAudio เพื่อใหเ้รียกภาพวิดีโอใน

ลกัษณะรบัชมไดใ้นทนัที  
7. เอกสารไฮเปอรเ์ท็กซแ์ละไฮเปอรม์ีเดีย จดัท าโดยใชภ้าษา html หรือโปรแกรม

ช่วยสรา้งเว็บเพจ  
8. วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส ์เป็นสื่อที่มีองคก์รจัดท าและเผยแพร่ทาง

อินเตอรเ์น็ต  
จากการศึกษาประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สรุปไดว้่า สื่ออิเล็กทรอนิกสป์ระกอบไป

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรบ์นเว็บ สไลด์อิเล็กทรอนิกส ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เอกสารค าสอน
อิเล็กทรอนิกส ์เทปเสียงค าสอนดิจิทัล วิดีโอเทป เอกสารไฮเปอรเ์ท็กซแ์ละไฮเปอรม์ีเดีย วารสาร
และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส ์ในการน าสื่อไปใชใ้นการเรียนการสอนนัน้ ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงความ
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เหมาะสมกบัผูเ้รียน เนือ้หาสาระ เวลา สถานที่ เพื่อใหเ้กิดประโยชนค์ุม้ค่ามากที่สดุ ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ า
หนงัสืออิเล็กทรอนิกสม์าใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

3.4 ประโยชนข์องส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ปัจจุบนัสื่ออิเล็กทรอนิกสม์ีความส าคญัในชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน

เรื่องการเรียนการสอน เนื่องจากท าใหผู้เ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองง่ายมากขึน้ 
และสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใชเ้ว็บเป็นพืน้ฐานส าคัญ ท าใหเ้กิดรูปแบบการเรียนที่ใชเ้ว็บเป็น
เครื่องมือการเรียนรู ้(ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, 2554) 

การเรียนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บที่ เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์กลยุทธ์การเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มนัก Constructivist และใชว้ิธีการเรียนรู้
รว่มกนั การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู ้มดีงัต่อไปนี ้

1. ใชเ้ว็บเป็นแหลง่หาขอ้มลู  
2. ใชเ้ว็บเพื่อเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร 
3. ใชเ้ว็บเป็นสื่อกลางในการมีส่วนรว่มในประสบการณจ์ าลอง การทดลองฝึกหดั 

และการมีสว่นรว่มคิด นอกจากนีก้ารใชเ้ว็บเพื่อการเรียนการสอนนัน้มีหลกัส าคญัคือ  
3.1 นกัเรียนเขา้เว็บไซตไ์ดท้กุเวลา  
3.2 การเรียนการสอนผ่ าน เครือข่ าย  จะ เป็น ไป ได้ ดีถ้า เป็น ไปตาม

สภาพแวดลอ้ม คือ มีการปฏิสมัพนัธแ์ละเรียนรูร้ว่มกนั 
3.3 ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลมาเป็นผู้

ช่วยเหลือผูเ้รียนในการประเมิน และก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้นเวลาที่ก าหนด 
จากการศึกษาประโยชนข์องสื่ออิเล็กทรอนิกสส์รุปไดว้่า สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อที่

ส  าคญัในชีวิตประจ าวนั มีบทบาทเขา้มาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ เนื่องจากเป็น
สื่อที่ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง มีความหลากหลายในการแสดงผล เช่น ภาพนิ่ง 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ ท าใหม้ีความดึงดดูน่าสนใจและผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรูม้ากยิ่งขึน้ 
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4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
4.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความนับว่าเป็นสิ่งที่ส  าคัญต่อการใชใ้นชีวิตประจ าวัน เพราะช่วยให้
ผูอ่้านสามารถจับประเด็นต่างๆ ไดอ้ย่างชัดเจนมากขึน้ มีนักการศึกษากล่าวถึงความหมายของ
การอ่านจบัใจความไว ้ดงันี ้

แววมยุรา เหมือนนิล (2541) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความส าคญัว่า 
การอ่านจับใจความส าคัญ คือ การอ่านที่มุ่งคน้หาสาระของเรื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้1. 
สว่นที่เป็นใจความส าคญั และ 2. สว่นที่ขยายใจความส าคญัหรือสว่นประกอบ 

สาขาวิชาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2545) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการอ่านจับใจความว่า คือ ผูอ่้านตอ้งจับประเด็นที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อออกมา โดยจะตอ้งหา
ประเด็นส าคัญของย่อหน้าแต่ละย่อหนา้ ตามปกติย่อหนา้แต่ละย่อหนา้จะมีใจความส าคัญที่สุด
อยู่หนึ่งใจความ บางครัง้ใจความส าคัญจะอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง ซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุป
ใจความส าคญัเอาเอง 

บุญศิริ ภิญญาธินันท ์(2545) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความว่า 
การอ่านจบัใจความส าคญั เป็นการอ่านหนงัสืออย่างละเอียดเพื่อเก็บแนวคิดหรือสรุปสาระส าคญั
ของเรื่องที่อ่าน มกัพิจารณาในระดบัย่อหน้าโดยการตัง้ค าถามว่าย่อหนา้นัน้กลา่วถึงอะไร กล่าวไว้
อย่างไร แต่ละย่อหนา้จะมีใจความส าคญัเพียงใจความเดียวและมีใจความรองหรือรายละเอียดที่
สนบัสนนุใจความส าคญัใหช้ดัเจนขึน้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2552) ไดใ้หค้วามหมายของการ
อ่านจบัใจความส าคญัว่า การอ่านจบัใจความส าคญั เป็นการอ่านเพื่อคน้หาสาระส าคญัที่ผูเ้ขียน
ตอ้งการสื่อมายงัผูอ่้าน ผูอ่้านสามารถพิจารณาจากประโยคที่แสดงใจความส าคญัที่สดุของแต่ละ
ย่อหนา้ โดยหาไดจ้ากที่ผูเ้ขียนระบุไวแ้ลว้อย่างชัดเจน ประโยคใจความส าคญัดงักล่าวมกัปรากฏ
อยู่ที่ประยคตน้ ประโยคกลาง ประโยคทา้ย หรือทัง้ประโยคตน้และประโยคทา้ยของย่อหนา้นัน้ๆ 
สว่นประโยคที่เหลือก็จะกลายเป็นขอ้ความที่สนบัสนุนอธิบายขยายใจความส าคญัใหช้ดัเจนขึน้ 

สมร เจนจิระ (2555) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า การ
อ่านจบัใจความ คือ การสรุปใจความจากการอ่านอย่างละเอียด มีการเก็บใจความส าคญัแต่ละย่อ
หน้า เมื่ออ่านจบใหต้ั้งค าถามถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท า ไมและ
อย่างไร  

สายใจ ทองเนียม (2560) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า 
การอ่านจับใจความส าคัญ คือ การอ่านในใจที่มุ่งค้นหาสาระส าคัญของเรื่ องคือใจความหลัก 
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เพื่อใหท้ราบว่าเป็นเรื่องอะไร ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม และมีใจความรองหรือ
ใจความขยาย ซึ่งเป็นรายละเอียดเพื่อสนบัสนนุใจความหลกัใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

กาญจนา ตน้โพธิ์ (2561) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า 
การอ่านจบัใจความส าคญั คือ การอ่านที่มุ่งคน้หาสาระของเรื่องว่ามีใจความส าคญัอย่างไร ผูอ่้าน
จะต้องพิจารณาว่าขอ้ความหรือเรื่องราวที่อ่านมีใจความส าคัญอยู่ตรงส่วนไหน และใจความ
ส าคญันัน้ว่าอย่างไร และเนือ้ความสว่นใดเป็นสว่นขยายใจความส าคญั ขอ้ความที่ผูเ้ขียนสื่อมายงั
ผูอ่้านมิไดม้ีเฉพาะส่วนที่เป็นสาระส าคญัเท่านัน้ แต่จะมีส่วนเกริ่นความ ขยายความหรือกล่าวซ า้
เพื่อเนน้ความใหช้ดัเจนดว้ย ผูอ่้านจึงตอ้งแยกแยะใหไ้ดว้่าสว่นใดเป็นขอ้ความส าคญัที่สดุและสว่น
ใดเป็นขอ้ความประกอบหรือสว่นขยาย 

จากการศกึษาความหมายของการอ่านจบัใจความสรุปไดว้่า การอ่านจบัใจความเป็น
การอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งหาสาระส าคัญของเนื ้อเรื่อง ผู้อ่านต้องสามารถบอกขอ้คิด ตอบ
ค าถามจากเรื่องที่อ่านไดว้่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร ซึ่งในการอ่านจะตอ้งพิจารณา
ขอ้ความของแต่ละย่อหนา้ว่าส่วนใดเป็นใจความส าคญั และส่วนใดเป็นสว่นขยายความที่มาท าให้
ใจความส าคญัชดัเจนขึน้ 

4.2 ความส าคัญของการอ่านจับใจความ  
การอ่านจับใจความ นบัว่าเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการเรียนรู ้เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจ

ถึงสาระส าคัญที่แฝงอยู่ในเนือ้หาหรือบทความนัน้ๆ และมีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคัญ
ของการอ่านจบัใจความไว ้ดงันี ้

ธิดา โมสิกรตัน ์(2544) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า การ
อ่านจับใจความเป็นพืน้ฐานส าคัญที่ท าใหผู้อ่้านแสดงความคิดเห็นงานเขียนออกเป็นส่วนๆ ได ้
รวมทัง้ท าใหผู้อ่้านสนใจที่จะศกึษาเรื่องนัน้มากขึน้ เมื่อผูอ่้านเกิดความสนใจในเรื่องนัน้ๆ อยู่แลว้ 

พนัธุท์ิพา หลาบบญุเลิศ (2545) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความไว้
ว่า การอ่านจบัใจความส าคญัเป็นหวัใจของการอ่าน ท าใหเ้ขา้ใจจดุมุ่งหมายส าคญัของเรื่องที่อ่าน
ได ้และเป็นพืน้ฐานของการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ หรือการศึกษาคน้ควา้ในเรื่องที่ตนเอง
สนใจต่อไป 

ฉวีลกัษณ ์บุญยะกาญจน (2547) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความ
ไวว้่า เป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตของคนปัจจุบันยิ่งกว่าในยุคที่ผ่านมา เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่
เปลี่ยนไปทางดา้นวตัถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความรูส้ึกนึกคิด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษยเ์กิด
มาในโลกปัจจุบันต้องการสนใจการอ่านและตอ้งอ่านเพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
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ความก้าวหน้าต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกด้าน ทั้งในด้าน
ศกึษาหาความรู ้การประกอบอาชีพ และการผ่อนคลาย  

สนุันทา มั่นเศรษฐวิทย ์(2547) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้
ว่า การอ่านจับใจความมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ
ผูใ้หญ่ จดัไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่บุคคลทัง้ชายและหญิงขาดไม่ได ้ความสามารถในการอ่าน
ของประชาชนในชาติย่อมแสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนาของประเทศนัน้ ซึ่งยังเกิดผลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม นอกจากผูอ่้านจะน าความรูม้าพัฒนาตนเองแลว้ ยังช่วยส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนต่์อตนเอง ดงันัน้ผูอ่้านจบัใจความอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นผูท้ี่มีโอกาสในชีวิตและเป็น
ก าลงัส าคญัของชาติต่อไป 

สายใจ ทองเนียม (2560) กลา่วถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความไวว้่า การ
อ่านเป็นทกัษะที่ส  าคญั ผูเ้รียนตอ้งรูจ้กัการอ่านค า คือ อ่านออก รูค้วามหมายของกลุ่มค า ส านวน 
วลี และประโยค จบัใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได ้เพราะถา้ผูอ่้านไม่สามารถจบัใจความส าคญั
ได ้อาจจะส่งผลต่อการอ่านเพื่อจดุประสงคอ่ื์นๆ ซึ่งยากกว่า และจะเป็นสาเหตใุหผู้อ่้านไม่สามารถ
พฒันาการอ่านของตนเองได ้

จากการศึกษาความส าคัญของการอ่านจับใจความสรุปไดว้่า การอ่านจับใจความ
เป็นหัวใจของการอ่าน เพราะการจบัประเด็นสาระส าคญัจากเรื่องที่อ่านไดจ้ะท าใหผู้อ่้านสามารถ
วิพากษ์ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล และการอ่านจับใจความ
อย่างถกูตอ้ง จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจเรื่องต่างๆ ไดง้่าย 

4.3 หลักการอ่านจับใจความ 
การอ่านจับใจความจะใหบ้รรลุตามเป้าหมายไดน้ัน้ ควรมีหลกัในการอ่านที่ถูกตอ้ง 

ซึ่งมีนกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงหลกัในการอ่านจบัใจความไว ้ดงันี ้
บนัลือ พฤกษะวนั (2545) กลา่วถึง หลกัในการอ่านจบัใจความ ดงันี ้

1. ผู้อ่านจะต้องใช้การจ ารูปค าและน ามาใช้ในการอ่านได้ดี การอ่าน
โดยทั่วไปนัน้ ผูอ่้านจะตอ้งจ ารูปค า โดยการกวาดสายตาในการอ่าน เมื่ออ่านค านัน้แลว้ย่อมเขา้ใจ
ความหมายโดยทนัท ี

2. อ่านเขา้ใจความหมายของค า วลี โดยสรุปใจความได ้
3. ผูอ่้านควรไดร้บัการส่งเสริมการไตร่ตรองการคิดว่า ความรู ้ความเขา้ใจที่

ไดจ้ากการอ่านนัน้มาทบทวนดูว่า สอดคลอ้งกบัความคิดของตนเองหรือไม่ ยอมรบั เห็นดว้ย หรือ
โตแ้ยง้ ระยะนีผู้อ่้านย่อมใชเ้หตผุลวิเคราะห ์ชั่งน า้หนกัเลือกตดัสินใจเก่ียวกบัเรื่องที่อ่านไดดี้ 
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4. ผูอ่้านย่อมใชผ้ลแห่งการวิเคราะหไ์ตร่ตรองที่ยอมรบัแลว้นัน้ มาจดัใหเ้กิด
การประสานสมัพนัธร์ะหว่างความรูใ้หม่กบัประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน หากสิ่งที่ไดร้บัใหม่นัน้ปรบั
เปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมไม่ได ้เช่น เห็นว่าไรส้าระ หรือไดป้ระโยชน ์หรือมีความส าคัญ
น้อยกว่าความรูท้ี่ตนมีอยู่ ผู ้อ่านจะไม่สนใจในสิ่งที่อ่านนั้น แต่ในลักษณะนี ้ผู ้อ่านก็ย่อมได้รับ
ประสบการณ์ ใชว้ิธีการคิดอา้งเหตุผล คิดโตแ้ยง้ (ในใจ) อยู่เสมอ และไม่ยอมเชื่อทุกสิ่งที่อ่ าน 
จนกว่าจะผ่านการวิเคราะหไ์ตร่ตรองอย่างรอบคอบ หรือพิสูจนใ์หเ้ห็นจริง หรือมีเหตุผลพอก็จะ
ยอมรบัเชื่อในสิ่งนัน้ 

5. ผูอ่้านอ่านหนังสือไดเ้ร็ว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวิธีการสอนอ่านกิจกรรมที่ใชใ้นการ
ฝึกของครูผูส้อน 

6. การปรบัใชป้ระโยชนใ์หส้อดคลอ้งสนองจุดประสงคข์องการอ่านในแต่ละ
ลกัษณะ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของบทเรียนที่ใชใ้นการฝึกอ่านเป็นอย่างมาก แต่บางครัง้ก็ขึน้อยู่กบัการ
ก าหนดจดุประสงคข์องผูส้อนดว้ย 

กระทรวงศกึษาธิการ (2556) กลา่วถึง หลกัการอ่านจบัใจความไวว้่า 
1. อ่านในใจทกุย่อหนา้อย่างละเอียด  
2. ศกึษาความหมายของค ากลุม่ค า ส านวนที่ไม่เขา้ใจ  
3. ตัง้ค าถาม ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ท าไม ฯลฯ  
4. สังเกตประโยคที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นใจความส าคัญ ซึ่งมักมีประโยคอ่ืนๆ 

อธิบาย ขยายความหรือใหร้ายละเอียด 
5. จดัท าแผนภาพความคิดของเรื่องที่อ่าน แลว้ประมวลเป็นใจความส าคญั 

ฉวีลกัษณ ์บณุยะกาญจน (2557) กลา่วถึงหลกัการอ่านจบัใจความ ไวด้งันี ้ 
1. การอ่านจับใจความของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเริ่มต้นจากการอ่านจับ

ใจความแต่ละย่อหนา้ใหไ้ดถู้กตอ้งแม่นย าเสียก่อน เพราะขอ้ความตอนหนึ่งหรือย่อหนา้หนึ่งแมม้ี
ใจความหลายอย่าง แต่จะมีใจความส าคญัที่สดุในย่อหนา้นัน้เพียงอย่างเดียว ถา้เรื่องหนึ่งมีหลาย
ย่อหน้าย่อมแสดงว่าจะมีความส าคัญหลายประเด็น เมื่อน าประเด็นส าคัญในแต่ละย่อหน้ามา
พิจารณาร่วมกันแลว้ จะท าใหส้ามารถจับแก่นเรื่อง หรือแนวคิดส าคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดได้   
ง่ายขึน้ 

2. ใจความส าคญัในแต่ละย่อหนา้ ส่วนมากมกัอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง
ของขอ้ความ 



  38 

3. การอ่านจบัใจความในแต่ละย่อหนา้ นอกจากการพยายามคน้หาประโยค
หรือขอ้ความที่มีสาระครอบคลมุขอ้ความอ่ืนๆ ในย่อหนา้ไว้ทัง้หมดแลว้ จะตอ้งตัดขอ้ความที่เป็น
สว่นขยาย หรือไม่จ าเป็นในแต่ละย่อหนา้ออกไปใหห้มด เพื่อที่จะไดเ้หลือสว่นที่เป็นใจความส าคญั
ของย่อหนา้ 

จากการศึกษาหลักการอ่านจับใจความสามารถสรุปได้ว่า เป็นการอ่านอย่างมี
จุดมุ่งหมายโดยผูอ่้านตอ้งเริ่มจากการอ่านขอ้ความแต่ละย่อหน้าอย่างละเอียดเพื่อหาใจความ
ส าคัญ เมื่อพบเจอค าศัพท์หรือประโยคที่ไม่เข้าใจความหมายให้หาข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งค าถาม
เก่ียวกับเนือ้เรื่องที่อ่านว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ เพื่อที่จะท าให้สามารถจับประเด็น
ส าคัญไดง้่ายขึน้ และตัดส่วนที่เป็นส่วนขยายในประโยคออก เพื่อที่จะไดเ้หลือส่วนที่เป็นใจความ
ส าคญัเพียงอย่างเดียว 

4.4 การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544) ได้กล่าวถึงเครื่องมือในการวัดผลการรับสารว่า

เครื่องมือวัดความเขา้ใจในการรบั เป็นเครื่องมือวัดผลอย่างไม่เป็นทางการมีวัตถุประสงคก์ารใช ้
ดงันี ้

1. วดัการจบัใจความเนือ้เรื่อง โดยไม่เนน้เวลาที่ฟังหรือใชอ่้าน โดยมุ่งใหผู้ร้บัสาร
บรรลุวัตถุประสงค์ขั้นพื ้นฐาน คือ สามารถจ าค าส าคัญ เข้าใจเหตุการณ์ในเรื่องและน าไปใช้
ประโยชนไ์ดใ้นขัน้นีถื้อเป็นการคิดระดบัพืน้ฐาน  

2. วดัการรบัสารในขัน้วิจารณญาณ มุ่งใหผู้ร้บัสารแสดงความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมินค่า ในขัน้นีถื้อเป็นการคิดระดบัสงู  

3. วัดอัตราเร็วในการรบัสารควบคู่กับการจับใจความส าคัญของเนือ้เรื่อง มุ่งให้
ผูร้บัสารใชเ้วลาในการรบัสารรวดเรว็ และจบัใจความไดค้รบถว้น 

เกณฑใ์นการประเมินความสามารถในการอ่านจบัใจความ  
1. วดัการจบัใจความของเนือ้เรื่อง โดยไม่เนน้เวลาที่ฟังหรืออ่าน จะใชเ้กณฑก์าร

ตอบค าถามใหถ้กูตอ้งรอ้ยละ 60 ขึน้ไป โดยแบ่งระดบัความสามารถในการรบัสารเป็น 3 ระดบั  
ตอบถกูรอ้ยละ 80 – 100 ระดบั ดี  
ตอบถกูรอ้ยละ 60 – 79  ระดบั พอใช ้
ตอบถกูต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ระดบั ปรบัปรุง  
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2. วัดการรบัสารอย่างมีวิจารณญาณเป็นขัน้สูง ดงันัน้เกณฑก์ารวดัจะใชเ้วลาที่
รบัสารทัง้หมดต่อจ านวนค าในสาร ส่วนการจบัใจความจะใชเ้กณฑร์อ้ยละ 60 ขึน้ไป ผูท้ี่รบัสารได้
จ านวนค ามาก ต่อ 1 นาที และตอบค าถามไดร้อ้ยละ 60 ขึน้ไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ ์ 

3. วัดอัตราเร็วในการรบัสารกับการจับใจความเนือ้เรื่อง เกณฑใ์นการวัดจะใช้
เวลาที่รบัสารทัง้หมดต่อจ านวนค าในสาร ส่วนการจบัใจความจะใชเ้กณฑร์อ้ยละ 60 ขึน้ไปต่อผูท้ี่
รบัสารไดจ้ านวนค ามาก ต่อ 1 นาที และตอบค าถามไดร้อ้ยละ 60 ขึน้ไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ ์

สวุิทย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า (2544) ไดเ้สนอเกณฑก์ารประเมินการอ่านไว ้ดงันี ้ 
1. ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ใหค้ะแนน ดงันี ้

ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านไดถ้กูตอ้ง 3 คะแนน 
ตอบค าถามผิดนอ้ยกว่า 5 ขอ้ 2 คะแนน 
ตอบค าถามผิดมากกว่า 5 ขอ้ 1 คะแนน 

2. บอกความส าคญัจากเรื่องที่อ่าน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ใหค้ะแนน ดงันี ้
บอกเนือ้หาสาระถกูตอ้งไดใ้จความต่อเนื่อง 3 คะแนน 
บอกเนือ้หาสาระไดถ้กูตอ้งแต่วกวน 2 คะแนน 
บอกเนือ้หาสาระไดบ้า้ง 1 คะแนน 

3. บอกขอ้คิดที่ไดจ้ากเรื่องที่อ่าน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ใหค้ะแนน ดงันี ้
บอกขอ้คิดของเรื่องไดต้รงประเด็นที่สมบูรณ ์3 คะแนน 
บอกขอ้คิดของเรื่องไดต้รงประเด็นแต่ไม่ต่อเนื่อง 2 คะแนน 
บอกขอ้คิดของเรื่องไดแ้ต่วกวน 1 คะแนน 

4. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ใหค้ะแนน ดงันี ้
เสนอความคิดเห็นดว้ยเหตผุลและเป็นประโยชน ์3 คะแนน 
เสนอความคิดดว้ยเหตผุล 2 คะแนน 
เสนอความคิดเห็นแต่ไม่แสดงเหตผุล 1 คะแนน 

นอกจากนี ้สุนันทา มั่ นเศรษฐวิทย์ (2544) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลการอ่าน ซึ่งรวมการอ่านจบัใจความไวด้ว้ยว่า นักจิตวิทยาการอ่านไดน้ าหลกัการของ
เบนจามิน เอส บลมู (Benjamin S. Bloom) มาประยกุตใ์ช ้มีทัง้หมด 6 ขัน้ มีดงันี ้

1. วดัความจ า คือ อธิบายเก่ียวกบัเนือ้เรื่อง บอกค าจ ากดัความต่างๆ 
2. วดัความเขา้ใจ คือ จบัใจความส าคญั เขา้ใจจดุมุ่งหมาย ความคิดเห็นผูเ้ขียน 
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3. วัดการน าไปใช้ คือ ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการอ่านกับเหตุการณ์ใหม่ การ
แกปั้ญหา การน าตวัอย่างหรือหลกัการนัน้ๆ ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

4. วัดการวิเคราะห์ คือ การบอกความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล การล าดับ
เหตกุารณใ์นเรื่อง การวิเคราะหโ์วหารในการเขียน การวิเคราะหว์ตัถปุระสงคห์รือเจตนาของผูเ้ขียน 

5. วัดการสังเคราะห์ คือ สรุปเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆ เป็นมโนทัศน์ คติ 
คาดคะเนเหตกุารณห์รือการกระท านัน้จากขอ้มลูที่มีอยู่ 

6. วดัการประเมินค่า คือ การตัดสินคุณค่าของงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นข้อคิด คุณค่า ทรรศนะของผู้เขียน ความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ การ
กระท าของบคุคลหรือตวัละคร ซึ่งประเมินจากขอ้เท็จจรงิและขอ้คิดเห็นจากขอ้ความนัน้ 

Heaton (1990) ไดก้ล่าวถึงการประเมินในการอ่านจับใจความไวว้่า แบบทดสอบที่
ใชเ้ป็นแบบทดสอบปรนยั เป็นแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นและประเมินผลไดง้่าย สอดคลอ้งกบัที่ 
(Madsen, 1983) ที่ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของแบบทดสอบปรนัยว่า เป็นแบบทดสอบที่ให้คะแนนง่าย 
เพราะมีค าตอบแน่นอน อีกทัง้ยงัสามารถประเมินผลผูเ้รียนไดท้กุระดบัชัน้ 

จากข้อมูลการวัดและการประเมินผลในการอ่านจับใจความนั้น จะพบว่ามี
หลากหลายวิธีในการประเมิน ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งเลือกแบบประเมินใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัสิ่ง
ที่จะประเมินผูเ้รียนเพื่อใหผ้ลการประเมินมีความเที่ยงตรงมากที่สดุ ซึ่งผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยพิจารณา
ตามล าดับขั้นทางการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Education) เลือกออกข้อสอบวัด
พฤติกรรม 3 ระดับ ได้แก่ ความรูค้วามจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 

 
5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเขียน 

5.1 ความหมายของการเขยีน 
การเขียนเป็นสิ่งที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองต้องการบันทึก ให้

ความรู ้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีนักการ
ศกึษาไดก้ลา่วถึงความหมายของการเขียนไว ้ดงันี ้

ฝ่ายวิชาการบิสคิต (2550) ไดใ้ห้ความหมายของของการเขียนไวว้่า การเขียน
เป็นการแสดงออกรูปหนึ่งที่ตอ้งอาศยัความรู ้ประสบการณ ์ความคิด และจินตนาการเพื่อบอกสาร
บางอย่างให้แก่ผู ้อ่าน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ด้วยวาจาเนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น เมื่อ
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ต้องการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับผู้ที่มีระดับสูงกว่าเรา เมื่อต้องการบันทึกสารนั้นไว้เป็น
หลกัฐานที่แน่นอนชดัเจน 

ทวีศกัดิ์ ป่ินทอง (2550) กล่าวว่า การเขียน คือ การสื่อสารผ่านตวัอกัษรถ่ายทอด
อารมณ ์ความรูส้กึนึกคิด ประสบการณแ์ละจินตนาการจากผูเ้ขียนไปสูผู่อ่้าน 

สุทิติ ขัตติยะ (2552) กล่าวว่า การเขียน คือ การแสดงความรูส้ึก ความคิดหรือ
ความรู ้ของผูเ้ขียนออกมาใหผู้อ่ื้นรบัรู ้โดยสื่อออกมาในรูปของขอ้ความเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2552) กล่าวว่า การเขียน เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู ้
ความรูส้กึนึกคิด ประสบการณข์องผูเ้ขียน หรือผูส้่งสารไปยงัผูอ่้าน โดยใชภ้าษาที่ผูเ้ขียนและผูอ่้าน
เขา้ใจตรงกันอยู่แลว้ ส่วนมากจะทางสิ่งพิมพ ์ไม่ว่าจะเป็นบทความ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ 
ในขณะที่เขียน ผูเ้ขียนเท่ากับมีโอกาสไดท้บทวนความรู ้ความคิดของเขาจนเขา้ใจแจ่มแจง้แลว้ก็
ถ่ายทอดความรู ้ความคิดนัน้ๆ ไปยงัผูอ่้านอีกดว้ย 

สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2554) ได้ให้ความหมายของการเขียนว่า เป็นการสื่อ
ความหมายอย่างมีลายลักษณ์อักษรที่ผ่านความรู้ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ขียนประกอบกัน และควรฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนรูปแบบใดก็
ตาม การเขียนเป็นการถ่ายทอดเนือ้หา รายละเอียดต่างๆ ในลกัษณะที่ถกูตอ้งตามโครงสรา้งภาษา 
เพื่อสื่อความหมายเป็นที่เขา้ใจ 

จากการศกึษาความหมายของการเขียนสรุปไดว้่า การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง
ที่ผูเ้ขียนถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ึกนึกคิด ความรู ้ประสบการณ์และจินตนาการต่างๆ เป็นลาย
ลกัษณ์อักษร ไปยังผูอ่้าน โดยจะตอ้งเขียนใหถู้กตอ้งตามโครงสรา้งเพื่อสื่อใหผู้อ่้านและผูเ้ขียน
เขา้ใจตรงกนั  

5.2 ความส าคัญของการเขียน 
การเขียนนัน้เป็นสิ่งที่ส  าคญัในการสื่อสารอย่างหนึ่งในชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นการ

ถ่ายทอดความรู ้ความคิด ประสบการณแ์ละจินตนาการมายงัผูอ่้าน ใหผู้อ่้านไดร้บัความรู ้ข่าวสาร 
ความบนัเทิงต่างๆ ที่แสดงออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของการเขียนไว ้ดงันี ้

กองเทพ เคลือบพณิชยกุล (2542) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไว้ว่า 
ผลงานเขียนทุกอย่างเป็นเครื่องจรรโลงใจแก่ผูอ่้าน ทัง้ดา้นวิชาการ ดา้นความบันเทิงใจ ซึ่งเป็น
ผลงานของผู้เขียนไปสู่ผูอ่้าน โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เป็นต ารา หนังสือแบบเรียน ที่ผูเ้รียนได้
น ามาศกึษาคน้ควา้ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ ในปัจจบุนั 



  42 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2552) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญ
ของการเขียนไว ้ดงันี ้ 

1. เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถ่ายทอดความรูส้ึก ความรู ้ความคิด ของบุคคล
ต่างๆ 

2. เป็นการสืบทอดมรดกทางปัญญาของมนษุยจ์ากรุน่สูรุ่่น 
3. เป็นเคร่ืองมือใชบ้นัทกึหลกัฐานต่างๆ เช่น การคา้ กฎหมาย 
4. เป็นเคร่ืองมือใชป้ระกอบอาชีพ  

ฟองจันทร ์สุขยิ่ง และคณะ (2553) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไวว้่า ใน
สมยัโบราณการเขียนมีความส าคญัในฐานะเป็นหลกัฐานในการบนัทึกความรู ้ความคิด ความเชื่อ 
สภาพสังคม ถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลังไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจชีวิตของบรรพบุรุษ เป็นการเขียนระบาย
อารมณ์ ความรูส้ึก หรือเพื่อแสดงภูมิปัญญาของผูเ้ขียน แต่ปัจจุบันการเขียนมีความส าคัญใน
ฐานะเป็นเคร่ืองมือแสดงความคิดเห็น ความรู ้อารมณ ์ความรูส้กึ และแสดงภมูิปัญญาของมนษุย ์

จิรวัฒน ์เพชรรตัน ์และ อมัพร ทองใบ (2556) สรุปความส าคัญของการเขียนไว้
ว่า การเขียนมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู ้ความคิด อารมณ์ ความรูส้ึก
ต่างๆ ซึ่งการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่มีความซบัซอ้น ผูท้ี่จะสามารถเขียนไดดี้และสื่อสารให้
ผู้อ่านเข้าใจได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีความรู้เก่ียวกับทักษะการเขียน เพื่ อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความส าคญัของการเขียนสรุปไดว้่า การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารของ
มนุษย์ที่ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใหผู้ ้อ่านได้รบัความรู้ ความบันเทิง นอกจากนีก้าร
เขียนยังใชเ้ป็นการบนัทึกขอ้มูลข่าวสาร เรื่องราว ประวัติศาสตร ์และสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพนักเขียนได ้ดังนั้นเพื่อใหก้ารสื่อสารผ่านการเขียนเป็นที่เขา้ใจตรงกัน ผูเ้ขียน
จะตอ้งมีความรูใ้นดา้นการเขียนอย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษา  

5.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
การเขียนแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไป ตาม

เนือ้หาสาระของเรื่องที่เขียน และในการเขียนทุกครัง้ก็ควรมีความมุ่งหมายทั่วไปว่า ตอ้งการสื่อ
ความเขา้ใจในเรื่องใด ซึ่ง (กองเทพ เคลือบพณิชยกุล, 2542) และ (ทวีศักดิ์ ป่ินทอง, 2550) ได้
จ าแนกจดุมุ่งหมายของการเขียนไว ้สรุปไดด้งันี ้

1. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือ การน าเรื่องราวหรือเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ ทัง้ที่ผูเ้ขียน
ประสบกบัตนเอง หรือบุคคลอ่ืนมาถ่ายทอดใหผู้อ่้านทราบ เช่น การเขียนเล่าชีวประวัติ การเขียน
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สารคดีต่างๆ การเขียนเรียงความ เป็นตน้ ซึ่งผูเ้ขียนตอ้งเล่าเรื่องตามล าดบัเหตุการณแ์ละมีความ
ถกูตอ้ง 

2. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่ออธิบายหรือชีแ้จง เพื่อให้ความรูแ้ก่
ผูอ่้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ใหค้วามรูท้างวิชาการ การอธิบายขัน้ตอนการท างาน ขัน้ตอนการ
ประดิษฐ์ การอธิบายการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น วิ ธีการเขียนอธิบายต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูที่เป็นจรงิ และผูอ้ธิบายตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องที่ตนจะอธิบายทัง้
ใชภ้าษากระชบัชัดเจน สื่อความหมายไดต้รงตามที่ผูอ้ธิบายตอ้งการ ตวัอย่างงานเขียนประเภทนี ้
เช่น การเขียนอธิบายวิธีวิจยั วิธีประดิษฐ์เครื่องมือ คู่มือการใชอ้ปุกรณ ์เป็นตน้ 

3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นของ
ผูเ้ขียนในเรื่องต่างๆ อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเดียว หรืออาจประกอบดว้ยค าแนะน า 
ขอ้คิด ขอ้เตือนใจ หรือวิเคราะหว์ิจารณ์ ซึ่งการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดี จะตอ้งประกอบดว้ย
เหตุและผล ไม่ล  าเอียง พรอ้มทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขในประเด็นที่น ามาวิพากษ์ วิจารณ์ดว้ย 
เช่น การเขียนบทความในหนงัสือพิมพร์ายวนั การเขียนบทวิจารณ ์วิเคราะห ์เป็นตน้ 

4. การเขียนเพื่อโนม้นา้วใจ คือ การเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโนม้นา้วหรือชกั
จูงใจผู้อ่านให้เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติหรือเปลี่ยนท่าทีของผู้อ่านให้เกิดความรูส้ึกคล้อยตาม 
ยอมรบัและยอมเปลี่ยนตามที่ผูโ้นม้นา้วใจประสงค ์ภาษาที่ใชค้วรสะดุดตาผูอ่้าน ใชภ้าษาที่จูงใจ
ใหผู้อ่้านจ าไดง้่าย ขอ้ความที่ใชโ้นม้นา้วใจนัน้ไม่จ าเป็นจะตอ้งยืดยาวเสมอไป ถอ้ยค าสัน้ๆ เพียง
ไม่ก่ีค า แต่ถูกแต่งขึน้อย่างกระชบัและชดัเจน ก็มีอ  านาจในการเรา้ใจมนุษยไ์ด ้งานเขียนประเภทนี ้
เช่น การเขียนค าขวญั ค าเชิญชวน การเขียนโฆษณา เป็นตน้ 

5. การเขียนเชิงกิจธุระ คือ การเขียนที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารเพื่อกิจธุระอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทัง้ในภาครฐัหรือเอกชน ซึ่งการเขียนประเภทนีจ้ะมีรูปแบบการเขียนที่ชดัเจน ใชภ้าษาที่
เป็นทางการ เช่น การเขียนประกาศ การกรอกแบบฟอรม์ชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

6. การเขียนเพื่อสรา้งจินตนาการ คือ การเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้อ่้านเกิด
อารมณ์คล้อยตาม และจินตนาการตามที่ผู ้เขียนต้องการสื่อมายังผู้อ่าน เกิดความรูส้ึกเห็น
ภาพลกัษณต์ามผูเ้ขียน งานเขียนประเภทนีจ้ึงมีความประณีต งดงาม ก่อใหเ้กิดจินตภาพ ตวัอย่าง
งานเขียนประเภทบนัเทิงคดี เช่น การเขียนเรื่องสัน้ นวนิยาย บทรอ้ยกรอง บทละคร บทภาพยนตร ์
ซึ่งเป็นลกัษณะบนัเทิงคดีเชิงสรา้งสรรค ์

7. การเขียนเพื่อล้อเลียนเสียดสี เป็นการเขียนที่มีจุดประสงค์ในการต าหนิ
เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งมีลกัษณะนิ่มนวล บางครัง้อาจแทรก
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อารมณ์ขนัไวใ้นงานเขียนดว้ย ตวัอย่างงานเขียนประเภทนี ้เช่น การเขียนเรื่องราวสมมติุ เพื่อโยง
ไปสูเ่รื่องราวที่เกิดขึน้จรงิในสงัคม การเขียนขอ้ความในการต์นูลอ้การเมือง เป็นตน้ 

สทุิติ ขตัติยะ (2552) ไดก้ าหนดจดุประสงคข์องการเขียนไว ้7 ประการ ดงันี ้ 
1. เพื่ อการเล่าเรื่อง เป็นการเขียนที่ ใช้วิ ธีการเล่าหรือบอกเล่าตามล าดับ

เหตุการณ์ก่อนหลังตามข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู ้อ่านเห็นภาพหรือเหตุการณ์ และสามารถติดตาม
เรื่องราวไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อการอธิบาย คือ การเขียนอธิบายรายละเอียดของขอ้มูล ขอ้เท็จจริงหรือ
ความรูต่้างๆ  

3. เพื่อการจูงใจ เป็นการเขียนที่ใชถ้้อยค าและภาษาที่จูงใจผูอ่้านใหเ้ห็นคลอ้ย
ตามดว้ยเหตุผลของผูเ้ขียน ดังนัน้ การเขียนจึงมีความยากมากขึน้กว่าการเขียนเพื่อเล่าเรื่องและ
การเขียนเพื่ออธิบาย เพราะตอ้งใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย สะดดุตาและประทบัใจผูอ่้าน 

4. เพื่อการปลุกใจ คือ การเขียนเพื่อให้ผู ้อ่านเกิดความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การเขียนเพื่อปลุกใจจึงยากกว่าการเขียนเพื่อจูงใจ จ าเป็นตอ้งใช้ถ้อยค าและภาษาที่
คล้องจอง สั้น กะทัดรดั กระชับ และรดักุม การเขียนมักใช้ประโยคสั้นๆ โดยมีการเน้นและย า้
ประเด็นที่ส  าคญั รวมถึงการยกตวัอย่างประกอบ และใชส้  านวนเทศนาโวหารเป็นการกระตุน้ผูอ่้าน
ใหเ้กิดพฤติกรรมตามที่ผูเ้ขียนมีความประสงค ์

5. เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพื่อการวิเคราะหแ์ละการวิจารณพ์รอ้ม
กับมีการแนะน า โดยเป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียน มักพบเห็นในการเขียนบทความเชิงโตแ้ยง้ ซึ่ง
ตอ้งมีทัง้การวิเคราะหว์ิจารณแ์ละการเสนอแนะ ความส าคญัของการเขียนลกัษณะนีต้อ้งค านึงถึง
ความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริง และขอ้มูลการแสดงเหตุผลและน าหลักการมาอา้งอิงอย่างชัดเจน 
ระบขุอ้ดีขอ้เสีย ขอ้เสนอแนะและการยกตวัอย่างประกอบ 

6. เพื่อสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนเพื่ อให้ผู ้อ่านมีความคิดคล้อยตาม
จินตนาการและความฝันของผูเ้ขียน โดยใช้การพรรณนาภาพสมมติุใหเ้กิดเป็นความสมจริงขึน้ใน
ความรูส้ึกและความคิดของผูอ่้าน ซึ่งถือว่าเป็นการเขียนที่ผูเ้ขียนตอ้งอาศัยความสามารถอย่าง
มาก ทัง้ในดา้นความคิดและการใชภ้าษา 

7. เพื่อการเสียดสี เป็นการเขียนเพื่อประชดประชัน ซึ่งมักเป็นไปในทางลบ โดย
อาศยัการกระทบกระเทียบต่อบุคคลอย่างตรงไปตรงมาในลกัษณะของการเปรียบเปรย แต่ยงัไม่ถึง
ขัน้รุนแรงหรือกา้วรา้ว โดยมีวัตถุประสงคเ์ป็นการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อใหผู้อ่้านมีความเห็นคลอ้ย
ตาม ดว้ยเหตผุลและการเปรียบเทียบของผูเ้ขียน 
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โอภส ์แกว้จ าปา (2556) ไดก้ าหนดจดุมุ่งหมายของการเขียนไวด้งันี ้
1. เขียนเพื่อใหเ้กิดความรู ้สามารถแยกแยะตามจดุมุ่งหมายเฉพาะไดด้งันี ้

1.1 เขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือ เขียนเพื่อใหท้ราบถึงเหตกุารณ ์ประสบการณ ์และ
ปัญหาที่ใครรู่ ้

1.2 เขียนเพื่ออธิบาย คือ เขียนเพื่อบอกวิธี เพื่อไขความหรือบอกค าตอบใน
เรื่องที่เกิดความสงสยั 

1.3 เขียนเพื่อแนะน า คือ การเขียนเพื่อเสนอขอ้มลูที่เป็นสิ่งเสนอแนะใหเ้ลือก
หรือชีท้างเลือก 

1.4 เขียนเพื่อบันทึก คือ การเขียนเพื่อแสดงรายละเอียดของการกระท า  
การตดัสินใจ ขอ้ตกลงต่างๆ ขอ้สรุปจากการศกึษาคน้ควา้และเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. เขียนเพื่อโน้มน้าว เป็นการเขียนเพื่อชักชวนใหเ้กิดการกระท า เปลี่ยนแปลง 
หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งมีจดุมุ่งหมายเฉพาะดงันี ้

2.1 เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพื่อแสดงทัศนะต่อสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดในขัน้ประเมิน ในลกัษณะค าแนะน า วิพากษว์ิจารณ ์ปลกุระดม ฯลฯ 

2.2 เขียนเพื่อประชาสมัพันธ ์เป็นการเขียนเพื่อใหผู้อ่้านเกิดทัศนคติที่ดี เกิด
ค่านิยมในองคก์ร ตวับคุคล หรือผลิตภณัฑข์ององคก์ร เช่น การโฆษณา ข่าวแจก เป็นตน้ 

2.3 เขียนเพื่อสอนใจ เป็นการเขียนเพื่อชักน าให้ผู ้อ่านปรับปรุงตนไปใน
ทิศทางที่ดีงาม เช่น ค าเทศนา คติพจน ์เพลงปลกุใจ ฯลฯ 

2.4 เขียนเพื่อขอรอ้ง เป็นการเขียนเพื่อชกัน าใหย้ินยอมในทางที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง หรือต่อส่วนรวม ไดแ้ก่ การเขียนเพื่อขอเปิดเครดิต สมัครงาน ขอความอนุเคราะห ์ท า
กศุล รณรงค ์ฯลฯ 

3.เขียนเพื่อบันเทิง เป็นการเขียนเพื่อให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลิน ได้พัฒนา  
ดา้นอารมณ ์ซึ่งมีจดุมุ่งหมายดงันี ้

3.1 เขียนเพื่อสรา้งจินตนาการ เป็นการเขียนเพื่อเสนอเรื่องราวจากความคิด
ออกมาเป็นเรื่องราว เช่น เขียนนวนิยาย เรื่องสัน้ เรื่องข าขนั การต์นู ฯลฯ 

3.2 เขียนเพื่อการขับรอ้งและการแสดง เป็นการเขียนเพื่อการแสดงบนเวที
และเพื่อบันทึก หรือร้อง เล่น เต้น ร  า เพื่อประโยชน์ด้านอารมณ์ ได้แก่ การเขียนบทละคร  
บทภาพยนตร ์บทเพลง เป็นตน้ 
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4. เขียนเพื่อไมตรีจิต เป็นการเขียนเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันระหว่าง
บคุคลหรือระหว่างองคก์ร มีจดุมุ่งหมายเฉพาะดงันี ้

4.1 เขียนเพื่อแสดงความรูส้ึก เป็นการเขียนเพื่อแสดงออกถึงมิตรภาพ ไดแ้ก่ 
การเขียนค าอวยพร การเขียนจดหมายแสดงความยินดี การเขียนแสดงความเสียใจ ฯลฯ 

4.2 เขียนเพื่อชื่นชม สรรเสริญ เป็นการเขียนเพื่อแสดงความรูส้ึกยกย่อง  
ชื่นชม เคารพศรทัธาบุคคล ไดแ้ก่ การเขียนค ากล่าวสุนทรพจน ์การเขียนเพลงสดุดี เขียนล าน า  
ยกย่อง เป็นตน้ 

4.3 เขียนเพื่อปรับความเข้าใจ เป็นการเขียนเพื่อลบล้างความรูส้ึกที่ไม่ดี 
ต่อกนัใหส้ิน้ไป ไดแ้ก่ การเขียนจดหมายปรบัความเขา้ใจ เขียนค าชีแ้จง เขียนรายงาน เป็นตน้ 

ชนกพร องัศวุิรยิะ (2560) ไดจ้ าแนกจดุมุ่งหมายของการเขียนไว ้ดงันี ้
1. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือการน าเหตกุารณห์รือเรื่องราวที่นกัเขียนประสบหรือ

ไดร้บัการถ่ายทอดมา น ามาเสนอเป็นงานเขียน นักเขียนสามารถใชว้ิธีการเล่าเรื่องใหน้่ าติดตาม 
ท าใหเ้ห็นภาพเหตุการณ์ หรือท าใหผู้อ่้านสนใจติดตามอ่านโดยตลอดเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่องให้
น่าสนใจ เช่น การสรา้งจดุเด่นตอนตน้เรื่อง การเรียงล าดบัเรื่องตามเหตกุารณห์รือเวลาใหเ้ห็นภาพ 
เป็นตน้ 

2. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนแบบใหร้ายละเอียด งานเขียนลักษณะนี ้
ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนประเภทต ารา หรืองานเขียนทางวิชาการ ดว้ยวิธีการแจกแจงขอ้เท็จจริง 
ความรู ้ท าความเขา้ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือล าดับขัน้ตอนต่างๆ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเนือ้หาของ
งานเขียน การใชภ้าษามกัเป็นแบบทางการหรือกึ่งทางการ 

3. การเขียนเพื่อโฆษณาจูงใจ คือ การเขียนเพื่อโนม้นา้วหรือดึงดูดใจผูอ่้านเป็น
ส าคญั นักเขียนจึงตอ้งใชภ้าษาที่เรียกความสนใจ จ าง่าย คลอ้งจอง สัน้กะทัดรดั สะดุดตาสะดุด
ใจผูอ่้าน หรือมีความแปลกใหม่  

4. การเขียนเพื่อปลกุใจ คือ การเขียนเพื่อใหค้นเกิดความตระหนกัถึงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เรา้ใจใหค้นเกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั หรือรูส้ึกฮึกเหิม ลกัษณะภาษาตอ้งกระชบั เนน้
ย า้ อาจเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นภาพ งานเขียนประเภทนี ้ไดแ้ก่ บทเพลงปลุกใจ ประเภทเพลงเพื่อ
ชีวิตหรือเพลงใหร้กัชาติ 

5. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนเพื่อน าเสนอความ คิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ ์เสียดสีประชดประชนั หรือการใหค้ าแนะน าของผูเ้ขียน เช่น บทความเชิงวิเคราะห ์
การวิจารณ์หนังสือ การแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ การเมืองการปกครอง การศึกษา 
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ปัญหาสังคม การเขียนประเภทนีต้้องระมัดระวังการน าเสนอขอ้เท็จจริงและข้อคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลที่อยู่บนพืน้ฐานของประโยชนท์ี่ผูอ่้านจะไดร้บั การใชภ้าษาในงานเขียนนีจ้ะตอ้งเขา้ใจง่าย 
มีตวัอย่างประกอบหรือขอ้มลูสนบัสนนุความคิดเห็นของนกัเขียน 

6. การเขียนเพื่อสรา้งจินตนาการ คือ การเขียนที่ตอ้งการใหผู้อ่้านเกิดจินตนาการ
ตามที่นกัเขียนตอ้งการน าเสนอ เช่น งานเขียนประเภทนิทาน นิยาย เรื่องสัน้ ฯลฯ หรือนกัเขียนอาจ
ใชส้  านวนโวหารเพื่อใหผู้อ่้านมีอารมณ์ ความรูส้ึกร่วมไปกับงานเขียน เช่น งานเขียนประเภทบท
เพลง บทประพนัธต่์างๆ  

จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการเขียนสรุปได้ว่า  การเขียนแต่ละประเภทจะมี
จดุมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั สามารถแบ่งได ้ดงันี ้

1. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณห์รือประสบการณ์
ของผูเ้ขียน 

2. การเขียนเพื่ออธิบาย เป็นการเขียนเพื่อบอกวิธี ขอ้มูลความรู ้หรือขอ้เท็จจริง
ใหก้บัผูอ่้าน  

3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเชิงวิจารณท์ี่ผูเ้ขียนแสดงความ
คิดเห็นลงไป มีเหตผุลและขอ้มลูประกอบเพื่อสนบัสนนุความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

4. การเขียนเพื่อโนม้นา้วใจ เป็นการเขียนที่ผูเ้ขียนจะตอ้งจงูใจผูอ่้านใหรู้ส้ึกคลอ้ย
ตามไปกบังานเขียนของตน โดยใชถ้อ้ยค าที่มีความสะดดุตา แปลกใหม่ และสรา้งความประทบัใจ
ใหก้บัผูอ่้าน 

5. การเขียนเพื่อปลกุใจ เป็นการเขียนเพื่อใหผู้อ่้านรูส้ึกฮึกเหิม หรือใหต้ระหนกัถึง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งและเกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

6. การเขียนเพื่อจินตนาการ เป็นการเขียนที่สมมุติเรื่องราว หรือเหตุการณ์ให้
ผูอ่้านไดเ้กิดการสรา้งภาพขึน้ตามที่ผูเ้ขียนสื่อ โดยใชถ้อ้ยค าพรรณนาเพื่อใหผู้อ่้านรูส้ึกนึกคิดตาม
ผูเ้ขียนไปดว้ย 

7. การเขียนเพื่อลอ้เลียนเสียดสี เป็นการเขียนเพื่อกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อย่างไม่ตรงไปตรงมา และมีการแสดงถึงความต าหนิอย่างนิ่มนวล 

5.4 หลักการเขียน 
ก่อนที่จะเริ่มตน้การเขียนนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งรูจ้ักหลักการเขียนเพื่อที่จะช่วยใหก้าร

สื่อสารดว้ยภาษาเขียนนัน้ไดผ้ลดียิ่งขึน้ ซึ่งผูรู้ท้างดา้นภาษาไดก้ลา่วถึงหลกัการเขียนที่ดีไว ้ดงันี ้
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ทวีศักดิ์ ป่ินทอง (2550) กล่าวว่า หลักการเขียนที่ดีจะตอ้งมีลักษณะส าคัญ 2 
ประการ ดงันี ้

1. ชดัเจนถกูตอ้ง คือ ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายตรงตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการ
สื่อมายงัผูอ่้านได ้

2. ชวนอ่าน คือ มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลัก ตรงไปตรงมา ไม่วกวน รู ้
มารยาท กาลเทศะและใหเ้กียรติผูอ่้าน 

วลัยา ชา้งขวญัยืน (2551) กลา่วว่า การเขียนที่ดีมีหลกัใหญ่ๆ ที่ควรค านึงถึง คือ 
1. การใชค้ าใหต้รงความหมาย ในภาษาเขียนที่ดีผูเ้ขียนตอ้งรูจ้กัใชค้  าใหต้รง

ความหมาย ใชค้  าสภุาพ ไม่ใชค้  าทบัศพัทต่์างประเทศโดยไม่จ าเป็น 
2. รูห้ลกัเกณฑใ์นการสรา้งประโยค จะตอ้งใหถู้กไวยากรณ ์ควรพิถีพิถนัเรื่อง

ความถูกตอ้งและชัดเจน ใหก้ะทัดรดัสละสลวย และรูจ้กัเนน้ส่วนส าคัญของประโยคใหม้ีน า้หนัก 
การเสนอความรูแ้ละความคิดจะมีประโยคค าน าเป็นประโยคแรก เพื่อเร้าความสนใจให้ผู้อ่าน
อยากรูเ้รื่องราวต่อไป 

3. มีลักษณะย่อหน้าที่ดี แต่ละย่อหน้าควรมีความคิดส าคัญเพียงความคิด
เดียว ย่อหนา้ท าหนา้ที่เรียงล าดบัเนือ้เรื่อง หรือเรียงความคิดส าคญัของผูเ้ขียนใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ไม่
สบัสน ย่อหน้ามีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ประโยคใจความส าคัญซึ่งอาจอยู่ที่ส่วนตน้ ส่วนกลาง 
หรือสว่นทา้ยของย่อหนา้ก็ได ้สว่นที่เหลือเป็นประโยคขยายความ 

4. การเขียนเรียบเรียงเรื่องราวความคิดที่จดัล าดบัไวอ้ย่างดี ผูเ้ขียนตอ้งเลือก
เขียนเรื่องที่มีความรูเ้พียงพอ ควรวางขอบเขตเรื่องที่จะเขียนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หา และความยาว
ของเรื่อง ตอ้งวางโครงเรื่องใหเ้ป็นหวัขอ้ที่สมัพนัธก์นัตามเหตผุล 

ดวงใจ ไทยอบุญุ (2554) ไดอ้ธิบายหลกัการเขียนไว ้ดงันี ้
1. มีความชัดเจน โดยใชค้ าที่มีความหมายชัดเจน ใชป้ระโยคไม่คลุมเครือ 

หรือก ากวม  
2. มีความถูกต้อง เขียนถูกต้องตามหลักของภาษาและเหมาะสมตาม

กาลเทศะ 
3. มีความกระชับ รวมประโยคให้ข้อความชัดเจนและมีน ้าหนัก เพื่อให้

ประโยคมีความกระชบั 
4. มีความเรียบง่ายในการใชภ้าษา ใชค้  าที่เขา้ใจง่าย ไม่ใชค้  าฟุ่ มเฟือย  
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5. มีความรบัผิดชอบในความถูกตอ้งของเนือ้หา โดยแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตผุล ละเอียดถ่ีถว้น ก่อใหเ้กิดความรูแ้ละเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่้าน 

6. มีความประทบัใจ ใชถ้อ้ยค าที่มีความหมายลกึซึง้กินใจผูอ่้าน 
7. มีความไพเราะในการใชภ้าษา ใชภ้าษาสุภาพ มีความไพเราะในการใช้

ภาษาและการเสนอเนือ้หา 
โอภส ์แกว้จ าปา (2556) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัหลกัการเขียนไว ้ดงันี ้

1. เขียนใหช้ัดเจน คือ ผูเ้ขียนตอ้งท าใหผู้อ่้านเขา้ใจสาระชัดเจนตามเจตนา 
ซึ่งตอ้งค านึงถึงสิ่งต่อไปนี ้

1.1 ใชค้  าที่มีความหมายชดัเจนตามเจตนา 
1.2 สรา้งประโยคและขอ้ความชดัเจน กระชบั 
1.3 เรียงความล าดบัดี เขา้ใจง่าย 
1.4 ใชข้อ้ความขยายไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

2. เขียนให้ถูกตอ้ง คือ ผู้เขียนตอ้งน าเสนอสาระที่ถูกตอ้งแก่ผูอ่้าน ซึ่งตอ้ง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี ้

2.1 เนือ้หาถกูตอ้ง 
2.2 แบบฟอรม์ถกูตอ้ง 
2.3 ใชภ้าษาถูกตอ้ง ทั้งทางหลักภาษา และถูกตอ้งตามวัฒนธรรมการ

สื่อสาร 
3. เขียนใหป้ระณีต คือ ผูเ้ขียนตอ้งเขียนดว้ยความรอบคอบ และมีศิลปะใน

การเขียน ซึ่งตอ้งค านึงถึงในสิ่งต่อไปนี ้
3.1 เขียนใหส้รา้งสรรค ์ไม่กระทบต่อสิ่งต่างๆ ในทางลบ ตอ้งใหผู้อ่้านเกิด

ความรูส้กึที่ดีต่อผูเ้ขียน ต่อสถาบนัหรือองคก์รของผูเ้ขียนและต่อเรื่องราวที่เขียน 
3.2 เขียนใหป้ระทับใจ คือ เขียนใหไ้พเราะสละสลวย กินใจ สะเทือนใจ

และเรา้ใจ 
4. เขียนโดยมีความรบัผิดชอบ คือ ผูเ้ขียนตอ้งรบัผิดชอบต่อผลไดผ้ลเสียที่

เกิดจากการเขียน ซึ่งตอ้งค านึงถึงสิ่งต่อไปนี ้
4.1 มีเหตผุล และมีหลกัฐานในการเขียน 
4.2 ใหค้วามส าคญั เคารพในลิขสิทธิ์ของแหลง่สืบคน้ 
4.3 ศกึษาคน้ควา้ ทบทวน ตรวจสอบใหแ้น่ชดัก่อนเขียน 
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4.4 มีจรรยาบรรณของนกัเขียน 
จากการศึกษาหลักการเขียนสรุปไดว้่า การเขียนควรประกอบไปดว้ย  1. ความ

ชดัเจน ผูเ้ขียนตอ้งใชค้  าและประโยคที่สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา  2. ความถูกตอ้ง ผูเ้ขียน
ตอ้งใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามหลักภาษาและกาลเทศะ  และ 3. การจัดล าดับความคิด ผูเ้ขียนตอ้ง
เรียบเรียงเนือ้เรื่องใหก้ระชบั ล าดบัเหตกุารณม์ีความต่อเนื่องกนั 

5.5 การวัดและประเมินผลการเขียน 
การใชเ้กณฑใ์นการวัดและประเมินผลการเขียน จะตอ้งเลือกเกณฑท์ี่เหมาะสมกับ

งานวิจัยมาปรบัใช ้เพื่อที่จะสามารถวัดความสามารถในการเขียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมี
นกัวิชาการไดก้ าหนดเกณฑต่์างๆ ดงัต่อไปนี ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ก าหนดแนวทางในการตรวจพิจารณาใหค้ะแนน
งานเขียน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบ หมายถึง ความถกูตอ้ง ระดบัคะแนน   2 คะแนน 

2. เนือ้หา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเนือ้หาและชื่อเรื่อง มีประเด็นที่
น่าสนใจและขอ้มลูสนบัสนนุชดัเจน ระดบัคะแนน 4 คะแนน 

3. ความคิดเชิงสรา้งสรรค ์หมายถึง การน าเสนอน่าสนใจ สอดแทรกขอ้คิด 
หรือขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติั มีแนวทางที่แปลกใหม่ มีคณุค่าต่อตนเองและสงัคม ระดบัคะแนน 
4 คะแนน 

4. การใชภ้าษา หมายถึง ใชภ้าษาถูกตอ้ง เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน 
และล าดบัความต่อเนื่อง ระดบัคะแนน 4 คะแนน 

5. อกัขรวิธี หมายถึง สะกดค า ใชอ้กัษร ใชส้ญัลกัษณ ์เครื่องหมายวรรคตอน 
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษาไทย ระดบัคะแนน 4 คะแนน 

6. ความสะอาด หมายถึง ลักษณะโดยทั่ วไปของชิ ้นงานโดยภาพรวม 
ตวัอกัษรอ่านง่ายและเป็นระเบียบ ระดบัคะแนน 2 คะแนน 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561)ได้ก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ความสามารถในการเขียนเรื่องไว ้ดงันี ้

1. สาระส าคญัของเรื่อง ระดบัคะแนน 5 คะแนน  
1.1 น าเสนอเนือ้หาตรงสาระส าคญัของภาพ 

1.2 ล าดบัความคิดต่อเนื่อง 
1.3 เนือ้หาสมัพนัธก์บัภาพ 
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1.4 มีความเป็นเหตเุป็นผล 
1.5 น าเสนอแนวคิดใหม่ 

2. การใชภ้าษา ระดบัคะแนน 3 คะแนน 
2.1 เลือกใชค้ าไดถ้กูตอ้ง 
2.2 ใชป้ระโยคสื่อความหมายได ้
2.3 เขียนเวน้วรรคตอนไดถ้กูตอ้ง และไม่เขียนฉีกค า 

3. ความสอดคลอ้งกบัภาพ ระดบัคะแนน 2 คะแนน 

3.1 มีการบรรยายตวัละคร 
3.2 มีการบรรยายเหตกุารณส์อดคลอ้งกบัภาพ 

4. การเขียนสะกดค า ระดบัคะแนน 3 คะแนน 
4.1 เขียนถกูตอ้งทกุค า 
4.2 เขียนผิด 1-2 ค า 
4.3 เขียนผิด 3 ค าขึน้ไป 

5. ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและถูกต้องตามค าชี ้แจง ระดับคะแนน  3 
คะแนน 

5.1 เขียนตวัอกัษรอ่านง่าย 
5.2 สะอาดเรียบรอ้ย 
5.3 เขียนไดต้ามจ านวนบรรทดัที่ก าหนด 

จากการศึกษาเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเขียน ผูว้ิจัยไดน้ าเกณฑข์องส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษามาปรับใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สาระส าคัญของเรื่อง  
การใชภ้าษา การเขียนสะกดค า ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและถกูตอ้งตามค าชีแ้จง  

 
6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี ้
กิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง (2560) ท าการศกึษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถใน

การใชภ้าษาอังกฤษ และพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธีการกบัการสอนแบบเดิม ผลสรุปว่า
นักเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสนใจในการเรียน รอ้ยละ 89.92 ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่ไดร้บัการ
สอนแบบเดิม  

จิตราพร ผอมนะ (2551) ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถในการพูด
เล่าเรื่องและการเขียนเชิงสรา้งสรรคภ์าษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ผลสรุปว่า  นักเรียนที่ ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษามีความสามารถในการพูดเล่าเรื่องและมีความสามารถในการเขียนเชิง
สรา้งสรรคห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

เกศริน จันทรห์อม (2549) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
ผลสรุปว่า ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคัญของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้
ไวร้อ้ยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 70.67 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับส่ือประสมอิเล็กทรอนิกส ์

ธนิตา ภูธา (2552) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อประสมเสริมทักษะการอ่าน 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร)์ ระดบัประถม ผลสรุปว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
โดยใชส้ื่อประสมเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนีน้กัเรียนมีความพงึพอใจต่อสื่อประสมเสรมิทกัษะ
การอ่าน วิชาภาษาไทย อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 

กานต์ อุทัยทัศ์ (2551) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อประสมสนับสนุนการ
เรียนรูแ้ละเสรมิสรา้งทกัษะการอ่านและการเขียนส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลสรุปว่า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีความพงึพอใจในการเรียนรูจ้ากสื่อประสมอยู่ในระดบัมาก 

วิภาฤดี วิภาวิน (2543) ท าการศึกษาเรื่องการสอนเขียนเชิงสรา้งสรรคส์  าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้สื่อประสม ผลสรุปว่า นักเรียนที่ได้รบัการสอนเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชส้ื่อประสมมีความสมารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อ
ประสม พบว่า นักเรียนรอ้ยละ 96.35 มีความคิดเห็นที่ดี โดยนักเรียนรูส้ึกชอบและตอ้งการใหน้ า
สื่อกลบัมาใชอี้ก รูส้ึกสนุกสนานกบัการเรียนการสอน นกัเรียนมีความสนใจ อยากเรียนรูต่้อไปมาก
ขึน้ เขา้ใจบทเรียนมากขึน้ 
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6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
วอลเกอร ์และคนอ่ืนๆ Walker et. al (1980 อา้งถึงใน เสาวลกัษณ ์รตันวิชช ์(2550) 

ท าการวิจยัและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียนชาวอะบอริจินสท์ี่เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง โรงเรียนเทเกอร ์พารค์ ประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนในโรงเรียน
แห่งนีม้ีความมั่นใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารไดดี้ นอกจากนีย้งัพบว่านกัเรียนสามารถ
เรียนวิชาอ่ืนๆ และพฒันาบคุลิกภาพไดดี้ขึน้ 

Donald & Condy (2008) ไดท้ดลองใชแ้นวการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนของนกัเรียนในแอฟริกาใต ้เกรด 1-7 พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการฟัง พดู อ่าน และเขียน เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน นกัเรียนมี
ความกระตือรือรน้และมีนิสยัรกัการอ่าน 

Unimuke (2020) ท าการศึกษาเรื่องผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการใชภ้าษาของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาในรฐัครอสริเวอร์ พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการฟังและการพูดสูงกว่า
นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบปกติ และนกัเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่านและมีความกระตือรือรน้ในการเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาจะสามารถช่วยพฒันาการเรียนรูท้างภาษา
ของนกัเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ครอบคลมุทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
โดยมีครูคอยช่วยเหลือสนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลาจนประสบผลส าเร็จ นอกจากนีก้าร
น าสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสเ์ข้ามาใช้ในการวิจัยก็จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความกระตือรือรน้ในการเรียนมาก
ยิ่งขึน้ 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศกึษาคน้ควา้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวงษ ์

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน              
รวมนกัเรียนทัง้หมดจ านวน 55 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัมหาวงษ ์

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน 
รวมนกัเรียนทัง้หมดจ านวน 26 คน ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ ดว้ยการจบัสลาก  

1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 17 ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาห์ละ 3 

ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 6 สัปดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้15 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลงัเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง 

1.4 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกเนือ้หาโดยพิจารณาจากโครงสรา้งของ

เนือ้หาตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานและตัวชีว้ัด ท1 .1 
ป .2 /3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน , ท1 .1 ป .2 /4 ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน, ท1 .1 ป .2 /5 แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานและตวัชีว้ดั ท1.2 ป.2/3 เขียนเรื่องสัน้ๆ ตามจินตนาการ  
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แบบแผนการวิจยั 
การศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองโดยประยุกต์

ตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design (พวงรตัน์ ทวีรัตน์, 2543) 
โดยมีแผนการทดลอง ดงันี ้

 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 

 
ความหมายของสญัลกัษณ ์

RE  แทน กลุม่ทดลองที่ไดม้าโดยการสุม่ 
T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
X  แทน การทดลองโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา

    รว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศกึษาคน้ควา้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้

2.1 แผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา
รว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 15 แผน  

2.2 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
2.3 แบบทดสอบความสามารถในการเขียน 

2.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณภ์าษา 

1. ศึกษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี วิธีการการจัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1 และจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 เพื่อวิเคราะหจ์ดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้
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3. วิเคราะหเ์นือ้หากลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
4. ก าหนดจุดประสงค ์เนือ้หา การจัดกิจกรรม และสื่อการสอน เพื่อสรา้งแผนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 ซึ่งผูว้ิจัย
เลือกเนือ้เรื่องจากหนงัสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ของระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 มาใชใ้นการ
ทดลองครัง้นี ้

5. สรา้งแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์
ภาษา รูปแบบที่ 1 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี ้

5.1 มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 
5.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
5.3 สาระส าคญั 
5.4 สาระการเรียนรู ้
5.5 สื่อการเรียนการสอน / แหลง่การเรียนรู ้
5.6 กิจกรรมอ่านจับใจความและการเขียน โดยใชก้ารสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษา รูปแบบที่ 1 
การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบ

ที่  1 ได้ก าหนดขั้นตอนการสอนไว้ ดังนี ้  ขั้นตอนที่  1 ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง ขั้นตอนที่  2              
ใหน้ักเรียนเล่าเรื่องกลับ ล าดับเรื่อง สนทนาหรืออภิปรายเก่ียวกับเรื่อง อ่านออกเสียง และเล่น
บทบาทสมมุติ ขั้นตอนที่  3 เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ขั้นตอนที่  4 ท าหนังสือ        
เลม่ใหญ่ และขัน้ตอนที่ 5 เลน่เกมและกิจกรรมเสรมิทางภาษาอ่ืนๆ 

5.7 การวดัและประเมินผล 
5.8 ขอ้เสนอแนะ 

6. น าแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์
ภาษา รูปแบบที่ 1 ที่สรา้งขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความ
สอดคล้อง ความเหมาะสมของเนือ้หา และองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ผูว้ิจยัไดแ้ผนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีค่า IOC 0.80 

7. น าแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์
ภาษา รูปแบบที่  1 ที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ขอ้บกพรอ่งแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองสอนจรงิกบักลุม่ตวัอย่าง 
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8. น าแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์
ภาษา รูปแบบที่ 1 ที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปด าเนินการสอนกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ 
การสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจบัใจความนี ้เป็นประเภทปรนยัมี  3 

ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย 
2. ศกึษาหลกัการ แนวทางการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเรียน 
3. สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ 

โดยสรา้งเป็นแบบทดสอบปรนัย มี  3 ตัวเลือก ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวให้
ครอบคลุมเนื ้อหาตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดการอ่านจับใจความ ของวิชาภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 20 ข้อ ก าหนดค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน 

4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ แลว้น าแบบทดสอบมาปรบัปรุงและแกไ้ขใหม้ีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้  

5. น าแบบทดสอบที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้น าผลมาตรวจใหค้ะแนน
และวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-
1.00 ซึ่งผูว้ิจยัคัดเลือกแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50-0.79  
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.21-0.79 

6. น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว ้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้
สูตร KR-20 ของคูเดอร-์ริชารด์สนั (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ไดผ้ลวิเคราะหค่์า
ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.71 

7. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
2 ไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

2.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียน 
1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย 
2. ศกึษาหลกัการและเอกสารที่เก่ียวขอ้งของแบบทดสอบในการเขียน 
3. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสรา้งเกณฑ์การประเมินงานเขียน เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการเขียน 
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4. สรา้งเกณฑก์ารประเมินในการเขียนและแบบทดสอบความสามารถในการเขียน  
5. น าเกณฑก์ารประเมินในการเขียนและแบบทดสอบความสามารถในการเขียนไป

ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของเกณฑก์ารประเมิน 
6. ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนโดยใชผู้ต้รวจ 2 ท่าน จากนั้นน าคะแนนของ

ผูต้รวจ 2 ท่าน มาหาร 2 เพื่อเป็นคะแนนที่ไดข้องผูส้อบ 
7. น าแบบทดสอบความสามารถในการเขียนไปทดลองใชก้ับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างจรงิ 
8. ทดสอบความเชื่อมั่นของเกณฑ์การใหค้ะแนน โดยใชผู้ต้รวจ 2 ท่าน และผูว้ิจัย

ค านวณหาค่าความสอดคลอ้งของคะแนนที่ไดจ้ากผูต้รวจทัง้ 2 คน หาค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์
การประเมินการเขียน โดยการใชสู้ตรการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson Correlation) 
(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543) ไดค่้าความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินเท่ากบั 0.79 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีด้  าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ท าการทดลองเป็น
เวลา 6 สปัดาห ์สัปดาหล์ะ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทดลองทัง้สิน้ 17 ชั่วโมง ซึ่งผูว้ิจัยด าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. สรา้งความคุน้เคยกับเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าความเขา้ใจกับผูเ้รียนถึงวิธีการ
เรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินผล 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและแบบทดสอบความสามารถในการเขียนกบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดั
มหาวงษ ์ก่อนท าการทดลอง 

3. ด าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ใช้แผนการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 1  

4. ทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียน หลงัการทดลองครบทัง้ 15 แผน 

5. น าผลคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาตรวจผลการ
ทดสอบ แลว้น าคะแนนที่ไดม้าวิเคราะหท์างสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และน าผลที่ได้มา
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่ออธิบายความหมายต่อไป 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (x̅), สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC), ค่า

ความยาก-ง่าย (p), ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 

3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ได้แก่ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-
Ranks Test 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 2 มีผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n        แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅       แทน คะแนนเฉลี่ยผลต่างของคะแนนทดสอบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
S.D.   แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
p        แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*         แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีล  าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

1. เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อ
ประสมอิเล็กทรอนิกส ์โดยใชส้ตูรThe Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
ก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
โดยใชส้ตูร The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
1. เป รียบ เที ยบความสามารถในการอ่านจับ ใจความของนัก เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อ
ประสมอิเล็กทรอนิกส ์

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
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อิเล็กทรอนิกส์ มาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีทางสถิติ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-
Ranks Test  ไดผ้ลดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกส ์

 

ความสามารถในการอ่านจบัใจความ n �̅� S.D. Sig. 

ก่อนเรียน 26 11.15 2.22 0.000* 

หลงัเรียน 26 15.42 1.98 

 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการอ่านจบัใจความ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส  ์มีค่าเฉลี่ย 11.15 และหลังเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ มี ค่าเฉลี่ย  15.42 เห็นได้ว่าผลการ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์สงูกว่าก่อนไดร้บัการ
จัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้วิจัยได้น าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความสามารถในการเขียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง  
การจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ มาเปรียบเทียบกัน
โดยใชว้ิธีทางสถิติ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test  ไดผ้ลดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
เรียนและหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ความสามารถในการเขียน n �̅� S.D. Sig. 

ก่อนเรียน 26 6.96 1.56 0.000* 

หลงัเรียน 26 9.73 1.57 

 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  2 ก่อนได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกส ์มีค่าเฉลี่ย 6.96 และหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบั
สื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์มีค่าเฉลี่ย 9.73 จะเห็นไดว้่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส  ์สูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา
รว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถ
ในการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์
ภาษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
2 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังไดร้บั 
การจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสส์งูขึน้ 

2. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 หลังได้รับการจัด 
การเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสส์งูขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวงษ ์

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน             
รวมนกัเรียนทัง้หมดจ านวน 55 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัมหาวงษ ์

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน 
รวมนกัเรียนทัง้หมด จ านวน 26 คน ดว้ยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ ดว้ยการจบัสลาก  
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ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 17 ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาห์ละ 3 

ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 6 สัปดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้15 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลงัเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกเนือ้หาโดยพิจารณาจากโครงสรา้งของ

เนือ้หาตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานและตัวชีว้ัด ท1 .1 
ป .2 /3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน , ท1 .1 ป .2 /4 ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน, ท1 .1 ป .2 /5 แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานและตวัชีว้ดั ท1.2 ป.2/3 เขียนเรื่องสัน้ๆ ตามจินตนาการ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  แผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา

รว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 15 แผน ใชเ้วลาทัง้หมด 15 ชั่วโมง 
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ จ านวน 20 ขอ้เป็นแบบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50 – 0.79 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ระหว่าง 0.21-0.79 และค่าความเชื่อมั่น 0.71 

3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียน จ านวน 1 ขอ้ เป็นแบบทดสอบการเขียน
บรรยายใตรู้ปภาพ ซึ่งวดัไดจ้ากแบบทดสอบความสามารถในการเขียน แลว้น าไปหาคณุภาพไดค่้า
ความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินเท่ากบั 0.79  

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ  และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียน จ านวน 1 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง จากนัน้น าผลคะแนนที่ไดม้าบนัทึกเป็น
คะแนนก่อนเรียน 

2. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างดว้ยแผนการเรียนการสอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ทัง้ 15 แผน กบักลุ่ม
ตัวอย่างโดยผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองใช้เวลา 15 คาบเรียน และเก็บรวบรวมคะแนน
แบบฝึกหดัระหว่างเรียนเพื่อวดัอตัราพฒันาการทางการเรียนและบนัทกึคะแนน 
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3. เมื่อสิน้สดุการทดลองใหน้ักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านจับใจความ  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน จ านวน 1 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง จากนัน้น าผลคะแนนที่
ไดม้าบนัทกึเป็นคะแนนหลงัเรียน 

4. น าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนที่ไดบ้ันทึกขอ้มูลไว ้มาท าการวิเคราะหข์อ้มูล
ทางสถิตเิพื่อทดสอบสมมติฐานและน าเสนอขอ้มลูต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติพื ้นฐานของการวิเคราะห์ครั้งนี ้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย x̅ ,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ตามล าดบัต่อไปนี ้

1. เป รียบ เที ยบความสามารถในการอ่านจับ ใจความของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อ
ประสมอิเล็กทรอนิกส ์โดยใชส้ตูร The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test   

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
โดยใชส้ตูร The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 2 หลังไดร้บัการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์      
สูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 หลงั
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีม้ีความหมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ
และความสามารถในการเขียน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการ
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เรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์จากผลการวิจยัขออภิปรายผล
ดงันี ้

1. การเปรียบ เทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อ
ประสมอิเล็กทรอนิกส ์ 

จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกส ์สูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกส ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที่ 1 ที่ตัง้ไวว้่า 
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสส์งูขึน้กว่าก่อนเรียน 

ทั้ งนี ้ เนื่ องมาจากการสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ ภาษา  (Concentrated 
Language Encounters หรือ CLE) นัน้ เป็นการสอนที่ใหค้วามส าคญักบักระบวนการอ่าน ความ
สนใจในการใชป้ระสบการณเ์ดิม การจดัขัน้ตอนการเรียนการสอน เนน้กระบวนการพฒันาภาษา
อย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก โดยใชบ้ทเรียนและกิจกรรมเป็นจุดเริ่มตน้ในการใหปั้จจัยป้อน และ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาทักษะทางภาษา ดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน 
คือ 1) ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง 2) ให้นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ล าดับเรื่อง สนทนาหรืออภิปราย
เก่ียวกบัเรื่อง อ่านออกเสียง และเลน่บทบาทสมมติุ 3) เขียนเรื่องร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน 4) 
ท าหนงัสือเลม่ใหญ่ และ5) เล่นเกมและกิจกรรมเสรมิทางภาษาอ่ืนๆ (เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2550) 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ังกล่าวผูว้ิจัย พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนการสอน มี
ความกระตือรือรน้ในการเรียน รูส้กึสนุกสนาน มีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้ เพราะผูเ้รียนได้
เลน่ผ่านการแสดงบทบาทสมมติุ มีการท างานกลุ่มรว่มกนั ไดเ้รียนรูผ้่านสิ่งต่างๆ ทัง้การฟัง การพดู 
การตอบค าถาม การอ่านเนือ้เรื่อง และน าไปสู่ขั้นตอนที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านจับ
ใจความแก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างชัดเจน คือขัน้ตอนที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน และ
ขัน้ตอนที่ 4 ท าหนังสือเล่มใหญ่ การที่ผูส้อนและผูเ้รียนไดม้ีการเขียนเรื่องร่วมกนันัน้เป็นการช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถจบัประเด็นส าคญัจากเนือ้เรื่องได ้เพราะครูจะมีการชีแ้นะและตัง้ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัเนือ้เรื่องเพื่อใหผู้เ้รียนตอบของการเขียนเนือ้เรื่องลงในกระดาษแต่ละหนา้ว่า เนือ้เรื่องนัน้
คืออะไร ตัวละครมีใครบา้ง เขาท าอะไร สถานที่คือที่ไหน เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้บา้งหลังจากที่
ผูส้อนและผูเ้รียนระดมความคิดเขียนเรื่องสรุปความร่วมกันแลว้ ขัน้ต่อมาคือการท าหนังสือเล่ม
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ใหญ่ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการย า้ ซ  า้ ทวนของผูเ้รียนในการระลึกจากเรื่องที่อ่านไดด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มต้องมีการช่วยกันเขียนเรื่องที่ได้จากการฟัง การพูด การอ่าน การ เล่นผ่านการแสดง
บทบาทสมมุติ สื่อออกมาเป็นการเขียนผ่านความเขา้ใจของกลุ่มตนเอง  มีการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ตามจินตนาการ ไดแ้ก่ การวาดภาพ การระบายสี การตกแต่งต่างๆ และเมื่อแต่ละกลุ่มท าหนงัสือ
เลม่ใหญ่ของกลุม่ตนเองเสรจ็ ผูส้อนก็จะใหแ้ต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอผลงานชัน้เรียนเพื่อใหผู้เ้รียน
ได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรูผ้่านการพูด และการฟังเนื ้อเรื่องจากกลุ่มอ่ืนๆ ถือเป็นการได้รับ
ประสบการณ์ทางภาษาที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งกระบวนดังกล่าวเป็นการใชป้ระสบการณ์เดิมและการ
ระลึกเรื่องที่อ่านได้นั้น จะช่วยใหผู้ ้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (นภาภรณ์ ทาโยธี, 2554) ที่
ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าพืน้ฐาน โดยใชแ้บบฝึกทักษะดว้ยการสอน
แบบมุ่งประสบการณท์างภาษารูปแบบที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทักษะ ดว้ยการสอนแบบ
มุ่งประสบการณท์างภาษารูปแบบที่ 1 มีความสามารถในการอ่านและเขียนค าพืน้ฐานหลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยการใช้
แบบฝึกทักษะ ดว้ยการสอนแบบมุ่งประสบการณท์างภาษาอยู่ในระดบัมากและ (Condy, 2008) 
ไดท้ าการศึกษาผลที่เกิดจากการใชว้ิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ในโรงเรียนต่างๆ ใน
ประเทศแถบแอฟริกาใต ้ส าหรบันักเรียนเกรด 1-7 พบว่า ผลการเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษมี
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีสูงขึ ้น  และมีความพึงพอใจอย่างมากกับการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณภ์าษา สอดคลอ้งกบั (Rosenblatt, 2004) ไดศ้ึกษาวิจยัการประยกุตใ์ชว้ิธีการจดัการ
เรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของผูเ้รียน ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและการฟัง ส าหรบันกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า นกัเรียน
กลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษา มีพัฒนาการดา้นการอ่านออกเสียงและ
การฟังสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  นอกจากนี ้ผู ้วิจัยได้น าสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ที่เล่นผ่านระบบคอมพิวเตอร ์เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์การเล่นเกมผ่าน
แอพพลิเคชั่น kahoot! Youtube มาร่วมในการวิจัย เพื่อเป็นการกระตุน้ช่วยใหผู้ ้เรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนยิ่งขึน้ และจากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนพบว่าในขณะท ากิจกรรมผูเ้รียน
รูส้ึกต่ืนเตน้ และสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ (กิดานันท ์มลิทอง, 2548, น.220) ที่
กล่าวว่า คอมพิวเตอรเ์ป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู ้เนื่องจากเป็นสิ่งเรา้ใหก้บั
ผูเ้รียนและมีการตอบสนองผูเ้รียนให้มีขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อเสริมแรง ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ด้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และ (จริยา เหนียนเฉลย, 2546, น.14) ไดก้ล่าวว่า การน าเอาสื่อการสอน
หลายอย่างมารวมกันมากกว่า 2 ชนิดขึน้ไป มาสมัพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน และมี
คณุค่าที่สง่เสรมิกนัและกนั สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใชเ้พื่อหาความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่ง
ใชเ้พื่ออธิบายขอ้เท็จริงของเนือ้หา และอีกชนิดอาจใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ลึกซึง้ การใชส้ื่อ
ประสมจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสมัผัสที่ผสมผสานกัน ไดค้น้พบวิธีการที่จะ
เรียนในสิ่งที่ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งขึน้ จากขอ้มูลดังกล่าว จะเห็นไดว้่าการน าสื่อมาใชใ้น
การจัดการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจการเรียนและส่งผลใหเ้รียนไดดี้
มากขึน้นั่นเอง 

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์

จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
2 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ สงูกว่า
ก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที่ 2 ที่ตั้งไวว้่า ความสามารถในการ
เขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา
รว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสส์งูขึน้กว่าก่อนเรียน 

ทั้ งนี ้ เนื่ องมาจากการสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ ภาษา (Concentrated 
Language Encounters หรือ CLE) นั้น จะมีการเน้นความแม่นย าในการเรียนรูข้องผูเ้รียนจนถึง
ขัน้ตอนสดุทา้ยของการเรียนรู ้และจากกิจกรรมต่างๆ จะสามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนและ
ผูส้อนตลอดเวลาว่า ผูเ้รียนสามารถบรรลเุป้าหมายที่ตอ้งการในแต่ละขัน้ตอนหรือไม่ จากที่ผูว้ิจัย
สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน พบว่า การที่ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเล่มใหญ่ที่ผ่านการสรุปความของกลุ่ม
ตนเองนัน้ จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นค าและจ าค านัน้ได ้สดุทา้ยส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเขียนค า น าค า
มาแต่งเป็นประโยค และต่อยอดจนสามารถเขียนขอ้ความเพื่อสื่อความหมายได ้นอกจากนีก้ารน า
กิจกรรมเสริมทักษะของผูส้อนก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขียนค า ตลอดจนผูเ้รียน
สามารถเขียนเรื่องจากภาพได ้ผูส้อนไดจ้ดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเริ่มจากการเขียนง่ายๆ ไปสู่การเขียน
ที่ยากขึน้ คือ เมื่อผูเ้รียนใชห้นังสือเล่มใหญ่ของกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู ้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ การสะกด
ค า การเขียนค า จนสามารถจ าค าได ้กิจกรรมต่อมาใหเ้ริ่มจากการเขียนตามค าบอก เขียนกลุ่มค า 
แต่งประโยค และทา้ยสดุคือการเขียนเรื่องนั่นเอง ในการฝึกเขียนเรื่องแต่ละครัง้ผูส้อนไดม้ีกิจกรรม
การเขียนที่หลากหลาย ไดแ้ก่ การน าค าที่ก าหนดมาเขียนเรื่อง การเปลี่ยนตอนจบจากนิทานดว้ย
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ตนเอง เพื่อใหม้ีความน่าสนใจและเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนรูส้ึกอยากเขียนเรื่องราวที่มีเนือ้หายาว
มากขึน้  จากการท ากิจกรรมเสริมทักษะดังกล่าวพบว่า โดยรวมแลว้ผูเ้รียนมีพัฒนาการในการ
เขียนที่ดีขึน้ ผูเ้รียนบางคนจากเดิมที่เขียนไม่ค่อยไดส้ามารถแต่งประโยคได ้และพัฒนาไปสู่การ
เขียนเรื่องได ้ซึ่งถือว่ากระบวนการและการจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนีก้ารที่ผูส้อนมีการเรียงล าดบัการเขียนจากง่ายไปยากนัน้ ถือว่าเป็น
การสรา้งแรงจูงใจที่ดีของการเขียนให้กับผู้เรียนอีกดว้ย จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ (จิตรวี อุทุมพร, 2561, น.70) ที่ไดศ้ึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า ความสามารถในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกับ
เทคนิคจิ๊กซอว ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความสามารถ
ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ(จิตราพร ผอมนะ , 2551) ที่ ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความสามารถในการพูดเล่าเรื่องและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการสอน
โดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีความสามารถในการพูดเล่าเรื่องหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนและวิธีการแต่ละขั้นตอนของการสอนแบบมุ่ ง

ประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้ขา้ใจอย่างละเอียด เพื่อจะไดช้่วยเหลือ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างถูกตอ้งตลอดระยะเวลาที่ท ากิจกรรม เนื่องจากการสอนในรูปแบบนีเ้นน้ผูเ้ รียนใช้
ทกัษะทางภาษาที่หลากหลาย ดงันัน้การศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งส  าคญั เพราะ
จะท าใหท้ราบถึงเป้าหมายของการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนไดอี้ก
ดว้ย  
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1.2 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ผูส้อนจะตอ้งสรา้งบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้
แบบเป็นกันเอง เพื่อให้ผูเ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็นและกลา้ที่จะตอบค าถาม ซึ่งจะท าใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

1.3 ในการจดัการเรียนการสอนผูส้อนไม่ควรขา้มขัน้ตอน เนื่องจากการขา้มขัน้ตอน
จะส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถใชป้ระสบการณ์ภาษาของตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง  เพราะการสอน
แบบมุ่งประสบการณภ์าษานัน้ ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝนการใชภ้าษาบ่อยๆ จนเกิดความ
ช านาญ 

1.4 ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทหนา้ที่
ในการท างานแต่ละครัง้ไม่ซ  า้กนั เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีประสบการณใ์นการท างานที่หลากหลาย และ
ผูส้อนจะตอ้งคอยสงัเกตผูเ้รียนทกุคนภายในกลุม่ใหม้ีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 

2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส ์ในกลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้น 
2.2 ควรศึกษาผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส ์กลุม่สาระภาษาไทยของผูเ้รียนในระดบัชัน้อ่ืน 
2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนการอ่านจับใจความและ

ความสามารถในการเขียน โดยใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งของผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ 

2.4 ควรศึกษาพัฒ นาการของความสามารถในการอ่านจับ ใจความและ
ความสามารถในการเขียนเป็นระยะๆ เพื่อจะไดเ้ห็นความเปลี่ยนแปลงและพฒันาการของผูเ้รียน
ไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการใหค้ าแนะน า ตรวจสอบ และแกไ้ขเครื่องมือในการท าปริญญานิพนธ ์

1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษา
รว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

1.1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมุาลี เชือ้ชยั 
 อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 1.2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศภุวรรณ  สจัจพิบลู 
  อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 1. 3 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
 ศกึษานิเทศกร์ะดบัช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก 
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

2.1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมุาลี เชือ้ชยั 
       อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2.2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศภุวรรณ  สจัจพิบลู 
 อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 2. 3 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
 ศกึษานิเทศกร์ะดบัช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา

นครนายก 
3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียน ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

3.1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมุาลี เชือ้ชยั 
 อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 3.2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศภุวรรณ  สจัจพิบลู 
 อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 3.3 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
 ศกึษานิเทศกร์ะดบัช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา

นครนายก 
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ภาคผนวก ค 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ

มุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
2. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
3. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
4. ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียน 
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ตาราง 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนการ
สอนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์ ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
สาระส าคัญ 

   1. ถกูตอ้งตามหลกัการ 
1 0 1 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์

   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 1 1 0 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์
   3. ครอบคลมุสมรรถภาพการเรยีนรู ้
ทัง้ดา้นความรู ้ความคิด และ
ความสามารถในการปฏิบตัิ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

สาระการเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
เนือ้หา       
   1. ครบถว้น ครอบคลมุ ในการสรา้ง
ความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

0 1 1 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์

   2. ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา 
และมีความทนัสมยั 

0 1 1 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์

   3. ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่
สบัสน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

กิจกรรมการเรียนการสอน 
   1. จดัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)       

   2. กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียน  
เป็นส าคญั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. จดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเป็น
กลัยาณมติร 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   4. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้และสรา้ง
องคค์วามรูเ้อง 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   5. ครูมีบทบาทใหค้ าปรกึษาแนะน า 
กระตุน้การเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   6. กิจกรรมส่งเสรมิการท างานเป็นกลุ่ม 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   7. น าความรู ้ความคดิ ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1 0 1 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์

สื่อการเรียนการสอน       
   1. สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   4. มีความนา่สนใจ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
การวัดผลและประเมินผล       
   1. สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
กระบวนการเรียนรู ้และขัน้ตอนกจิกรรม 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. จดัไดค้รอบคลมุเนือ้หาและสาระของ
การเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. เครื่องมือวดัผลมีการตรวจสอบได ้ 1 1 0 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์
   4. มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

1 0 1 3 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 7 ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 

 

ข้อค าถามความสามารถ 
ในการอ่านจับใจความ 

ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 

1 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
2 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
3 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
4 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
9 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
10 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
11 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
12 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
13 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
14 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
15 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
16 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
20 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบับ (IOC) 0.868 ผ่าน

เกณฑ ์
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ตาราง 8 ตารางผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
แปล

ความหมาย 
1 0.54 0.21 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.50 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.61 0.50 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
4 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
5 0.64 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
6 0.68 0.36 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.64 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
8 0.57 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
9 0.61 0.21 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
10 0.68 0.36 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
11 0.79 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
12 0.75 0.64 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
13 0.71 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
14 0.71 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
15 0.61 0.21 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
16 0.79 0.71 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.64 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
18 0.64 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
19 0.68 0.64 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
20 0.54 0.50 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับมีค่าเท่ากับ  0.713 
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ตาราง 9 ตารางผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียน 
 

ล าดับ ผู้ตรวจ (1) ผู้ตรวจ (2) ล าดับ ผู้ตรวจ (1) ผู้ตรวจ (2) 

1 10 9 21 11 13 

2 11 13 22 10 12 

3 8 7 23 9 10 

4 9 10 24 12 11 

5 7 9 25 10 12 

6 11 10 26 8 9 

7 6 8 27 9 9 

8 8 9 28 11 10 

9 8 10    

10 7 6    

11 10 11    

12 9 9    

13 13 12    

14 6 7    

15 9 10    

16 9 9    

17 7 8    

18 8 8    

19 8 9    

20 10 11    

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับมีค่าเท่ากับ  0.790 
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ภาคผนวก ง 
1. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบมุ่ง

ประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที ่๘ 

วิชา ภาษาไทย  

อ่านเร่ืองชวนสนุก 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

เวลา     ๑๕   ชั่วโมง             

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ เร่ือง ใจหาย เวลา     ๑     ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนางสาววทันยา ข าพงษไ์ผ่            โรงเรียนวัดมหาวงษ ์ สังกัด  สพป. สป.๑ 

 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีว้ัด 

ป.๒/๓ ตัง้ค าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน 
ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตกุารณจ์ากเรื่องที่อ่าน 

๒. สาระส าคัญ 
การอ่านจับใจความเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งหาสาระส าคญัของเนือ้เรื่อง ผูอ่้าน

ตอ้งสามารถบอกขอ้คิด ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได ้
๓.  สาระการเรียนรู้ 

การจบัใจความจากเรื่องที่ฟัง  
๔.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

๔.๑ ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังได ้(K) 
๔.๒ บอกขอ้คิดจากเรื่องได ้(K) 
๔.๓ อ่านออกเสียงได ้(P) 
๔.๔ อธิบายถึงประโยชนข์องการจบัใจความได ้(A) 

๕.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการสื่อสาร 

๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๖.๑ มีวินยั 
๖.๒ ใฝ่เรียนรู ้
๖.๓ มุ่งมั่นในการท างาน 



  88 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณภ์าษา)  
 ขั้นตอนที ่๑ ผู้สอนอ่านเร่ืองให้ผู้เรียนฟังทัง้เร่ือง 

๑. ผูส้อนน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์รื่องใจหาย มาใหผู้เ้รียนด ูโดยแนะน าภาพหนา้ปก
ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อพดูคยุในประเด็นต่างๆ ดงันี ้

๑.๑ นกัเรียนเห็นอะไรจากรูปภาพนี ้ 
๑.๒ ผูค้นก าลงัท าอะไร 
๑.๓ สภาพแวดลอ้มเป็นอย่างไร 

 
๒. ผู้สอนเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ีละหน้าและอ่านหนังสือให้ผูเ้รียนฟังอย่างมี

ชีวิตชีวา ขณะที่อ่านเนือ้เรื่องผูส้อนซกัถามผูเ้รียน โดยมีประเด็นดงันี ้ 
๒.๑ ตวัละครมีใครบา้ง 
๒.๒ เกิดเหตกุารณอ์ะไร 
๒.๓ ผูเ้รียนคิดว่าตวัละครตวันีจ้ะเป็นอย่างไร 
๒.๔ ผูเ้รียนคิดว่าเหตกุารณต่์อไปจะเป็นอย่างไร 
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 ขั้นตอนที ่๒ เล่าเร่ืองกลับ ล าดับเร่ือง สนทนาหรืออภปิรายเกี่ยวกับเร่ือง อ่าน

ออกเสียง และเล่นบทบาทสมมุติ 

๓. ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จากนัน้ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
เลา่เรื่อง ล าดบัเหตกุารณ ์หลงัจากท่ีไดฟั้งเนือ้เรื่องที่ผูส้อนอ่านใหฟั้งจนจบ  

๔. ผูส้อนขออาสาสมคัรใหผู้เ้รียนออกมาเลา่เรื่องยอ้นกลบัหนา้ชัน้เรียน 
๕. ผูส้อนสนทนาเก่ียวกับเนือ้เรื่อง โดยใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกับเนือ้เรื่องที่ไดฟั้ง 

โดยมีประเด็นดงันี ้ 
๕.๑ ตวัละครที่ชื่นชอบคือใคร พรอ้มบอกเหตผุล  
๕.๒ ขอ้คิดที่ไดคื้ออะไร 

๖. ผูส้อนใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงเนือ้เรื่องพรอ้มกนั 
๗. ผู้สอนให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทสมมุติ โดยผู้เรียนอาสาสมัครเป็นตัวละครต่างๆ 

ดว้ยตนเอง หรือมีการเพิ่มเติมตัวละครขึน้ เช่น ตน้ไม ้กอ้นหิน แม่น า้ สตัว ์เป็นตน้ และผูส้อนเป็น
ผูอ่้านบทใหแ้ก่ผูเ้รียนฟัง 

๘. ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเรื่องราว ขอ้คิดที่ไดจ้ากเนือ้เรื่องใจหาย และบอก
ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการจบัใจความ 

๙. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัทกัษะภาษา หนา้ ๑๐-๑๑ ขอ้ ๑-๕ 
๘.  ส่ือการเรียนการสอน/ แหล่งการเรียนรู้ 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์รื่องใจหาย  
๙. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
๑. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังได ้

(K) 
การตอบค าถามในชัน้เรียน ค าถาม 

๒. บอกขอ้คิดจากเรื่องได ้(K) สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

๓. อ่านออกเสียงได ้(P) สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

๔. อธิบายถึงประโยชนข์องการ
จบัใจความได ้(A) 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 



  90 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ส่ิงทีต่้องการวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

มีวินยั 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบขอ้บงัคบัของหอ้งเรียน

โรงเรียน  

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้

ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน 

และเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที่การงาน 

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์

 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ส่ิงทีต่้องการวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ความสามารถในการสื่อสาร การตอบค าถามในชัน้เรียน 
แบบประเมินสมรรถนะส าคญั

ของผูเ้รียน 
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เกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

(๓) 

ดี 

(๒) 

ผ่าน 

(๑) 

ไม่ผ่าน 

(๐) 

มีวินยั 

ปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลง 

กฎเกณฑ ์

ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของ

หอ้งเรียน

โรงเรียน  

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีค้รบทกุ

ประเด็น 

- ปฏิบติัตนตาม

ขอ้ตกลงในการเรียน 

- ตรงต่อเวลาในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

- เขา้เรียนทกุครัง้ 

แสดง

พฤติกรรม

เหลา่นีไ้ด ้๒ 

ประเด็น 

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีไ้ด ้๑ 

ประเด็น 

ไม่แสดง

พฤติกรรม 

ใฝ่เรียนรู ้

ตัง้ใจเพียร

พยายามในการ

เรียน และเขา้

รว่มกิจกรรมการ

เรียนรู ้

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีค้รบทกุ

ประเด็น 

- ตัง้ใจเรียน 

- เอาใจใสแ่ละมี

ความเพียรพยายาม

ในการเรียนรู ้

- สนใจเขา้รว่ม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต่างๆ  

- ศกึษาหาความรู้

จากสื่อต่างๆ 

แสดง

พฤติกรรม

เหลา่นีไ้ด ้๓ 

ประเด็น 

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีไ้ด ้๑-๒

ประเด็น 

ไม่แสดง

พฤติกรรม 
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เกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

(๓) 

ดี 

(๒) 

ผ่าน 

(๑) 

ไม่ผ่าน 

(๐) 

มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

ตัง้ใจและ

รบัผิดชอบใน

การปฏิบติั

หนา้ที่การงาน 

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีค้รบทกุ

ประเด็น 

- เอาใจใส่ต่อ

การปฏิบติัหนา้ที่

ที่ไดร้บั

มอบหมาย 

- รับผิดชอบใน

การท า งาน ให้

ส  าเรจ็ 

- ปรบัปรุงและ

พฒันาการ

ท างานดว้ย

ตนเอง 

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีไ้ด ้๒ 

ประเด็น 

แสดงพฤติกรรม

เหลา่นีไ้ด ้๑ 

ประเด็น 

ไม่แสดง

พฤติกรรม 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                           วนัที่........................................................ 
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนเขียนเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความจรงิ 
   ๓   หมายถึง  ปฏิบติัเป็นประจ า    
   ๒   หมายถึง  นานๆครัง้    
   ๑   หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติั 
 

ความสามารถ

ด้าน 
พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

ระดับ

พฤติกรรม 

๓ ๒ ๑ 

การสื่อสาร ๑. พดูบอกความคิด ความรูส้กึของตนเองกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบั

ขอ้มลูและประสบการณข์องตนเอง 

   

๒. อธิบายเหตผุลของการเลือกที่จะรบัและไม่รบัขอ้มลู

ข่าวสาร 

   

๓. เลือกใชว้ิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและค านึงถึง

ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

   

คะแนนรวม 

คะแนนเฉล่ีย 

   

 

  
สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย / ลงในวงกลม 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
o ควรปรบัปรุง (๑.๐๐-๑.๖๖) o  พอใช ้(๑.๖๗-๒.๓๓)          o  ดีมาก (๒.๓๔-๓.๐๐) 
หมายเหตุ 
 การหาระดบัคณุภาพหาไดจ้ากการน าคะแนนรวมในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ย
จ านวนขอ้จะไดค้ะแนนเฉลี่ย แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
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เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 
 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 

ปรับปรุง 

(๑) 

๑. ตอบค าถามจาก

เรื่องที่ฟังได ้(K) 

ตอบค าถามจากเรื่อง

ที่ฟังได ้ถกูตอ้ง 

ครอบคลมุเนือ้หา 

ตอบค าถามจากเรื่องที่

ฟังไดถ้กูตอ้งบาง

ประเด็น  

ตอบค าถามจากเรื่อง

ที่ฟังได ้โดยมีผูส้อน

คอยชีแ้นะ  

๒. บอกขอ้คิดจาก

เรื่องได ้(K) 

บอกขอ้คิดจากเรื่องได้

ถกูตอ้ง ตรงประเด็น 

บอกขอ้คิดจากเรื่องได้

ถกูตอ้ง โดยมีผูส้อน

คอยชีแ้นะ 

บอกขอ้คิดจากเรื่อง

ไม่ได ้

๓. อ่านออกเสียงได ้

(P) 

อ่านออกเสียงเนือ้

เรื่องไดถ้กูตอ้ง 

อ่านออกเสียงเนือ้เรื่อง

ไดถ้กูตอ้งบางประโยค 

อ่านออกเสียงได้

เฉพาะบางค า 

๔. อธิบายถึง

ประโยชนข์องการ

จบัใจความได ้(A) 

อธิบายประโยชนข์อง

การจบัใจความได้

ถกูตอ้ง 

อธิบายประโยชนข์อง

การจบัใจความได ้โดย

มีผูส้อนเป็นผูค้อย

กระตุน้ 

ไม่สามารถอธิบาย

ประโยชนข์องการจบั

ใจความได ้

 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต่ ๗ คะแนนขึน้ไป จึงจะผ่านเกณฑ ์

 

ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                    วนัที่........................................................ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที ่๘ 

วิชา ภาษาไทย  

อ่านเร่ืองชวนสนุก 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

เวลา     ๑๕   ชั่วโมง             

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒ เร่ือง ใจหาย เวลา     ๑     ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนางสาววทันยา ข าพงษไ์ผ่            โรงเรียนวัดมหาวงษ ์ สังกัด  สพป. สป.๑ 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีว้ัด 

ป.๒/๔ ระบใุจความส าคญัและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๒.๑ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. สาระส าคัญ 

การอ่านจับใจความผูอ่้านตอ้งอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งหาสาระส าคัญของเนือ้เรื่องได ้
และสามารถน าเนือ้เรื่องที่อ่านมาเขียนสรุปใจความไดอ้ย่างครบถว้น 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

การเขียนเรื่อง  
๔.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

๔.๑ บอกเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านได ้ (K) 
๔.๒ เขียนเรื่องไดถ้กูตอ้ง (P) 
๔.๓ ท าหนงัสือเลม่ใหญ่ได ้ (P) 
๔.๔ บอกสิ่งที่ไดร้บัจากการท าหนงัสือเลม่ใหญ่ได ้(A) 
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๕.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
๕.๒ ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๖.๑ มีวินยั 
๖.๒ ใฝ่เรียนรู ้
๖.๓ มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ (การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา)  
 ขั้นตอนที ่๓ เขียนเร่ืองร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

๑. ผูส้อนเปิดวิดีโอผ่านเว็ปไซต ์Youtube เรื่องใจหาย จากนัน้ทบทวนเนือ้เรื่อง โดย
น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสม์าเปิดใหผู้เ้รียนด ูจากนัน้ใหผู้เ้รียนรว่มกนัเลา่เรื่องราวหรือเหตกุารณต์าม
ภาพประกอบ 

๒. ผูส้อนติดกระดาษแผ่นใหญ่บนกระดาน จากนั้นก าหนดใหผู้เ้รียนเป็นผูบ้อกเนือ้
เรื่อง ส่วนผูส้อนท าหนา้ที่เขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่ ซึ่งผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกนัตกลงเรื่องราว
และประโยคที่เหมาะสมกนัก่อนที่จะใหผู้ส้อนเขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่ 

๓. ผูเ้รียนอ่านเนือ้เรื่องที่เขียนรว่มกนับนกระดาน 
 ขั้นตอนที ่๔ ท าหนังสือเล่มใหญ่ 

๔. ผูส้อนแจกกระดาษแผ่นใหญ่ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มท าหนงัสือเลม่ใหญ่ โดยใหแ้ต่ละ
กลุม่ออกแบบเขียนเรื่องดว้ยตนเองพรอ้มทัง้วาดภาพระบายสีประกอบ จากนัน้ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่ม
แบ่งหนา้ที่ในการรบัผิดชอบงาน ไดแ้ก่ เขียนเรื่อง วาดภาพ ระบายสี ส  าหรบัผูเ้รียนกลุ่มที่ยงัเขียน
ไม่คล่อง ผูส้อนจะตอ้งเขียนเรื่องใหแ้ละใหผู้เ้รียนตกลงกนัว่าจะใหผู้ส้อนเขียนเรื่องใหอ้ย่างไร และ
เวน้ที่ส  าหรบัวาดรูปไวต้รงไหน  

๕. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหนังสือเล่มใหญ่ของตนเองพรอ้มทั้ง
อ่านใหเ้พื่อนฟัง 

๖. ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกนัสรุปความรูแ้ละสิ่งที่ไดร้บัจากการท าหนงัสือเลม่ใหญ่ 
๘.  ส่ือการเรียนการสอน/ แหล่งการเรียนรู้ 

๘.๑ หนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์รื่องใจหาย 
๘.๒ อปุกรณก์ารท าหนงัสือเลม่ใหญ่ ไดแ้ก่ กระดาษ, ปากกาเคมี 
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๙. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

๑. บอกเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน

ได ้ (K) 
การตอบค าถามในชัน้เรียน ค าถาม 

๒. เขียนเรื่องไดถ้กูตอ้ง (P) การท าหนงัสือเลม่ใหญ่ 
แบบประเมินการท า 
หนงัสือเลม่ใหญ่ 

๓. ท าหนงัสือเลม่ใหญ่ได ้ (P) การท าหนงัสือเลม่ใหญ่ 
แบบประเมินการท า 
หนงัสือเลม่ใหญ่ 

๔. บอกสิ่งที่ไดร้บัจากการท า
หนงัสือเลม่ใหญ่ได ้(A) 

การตอบค าถามในชัน้เรียน ค าถาม 

 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ส่ิงทีต่้องการวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

มีวินยั 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครวั 

โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้

ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน 

และเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้
สงัเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที่การงาน 
สงัเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินคณุลกัษณะอนั

พงึประสงค ์
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การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ส่ิงทีต่้องการวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ความสามารถในการสื่อสาร การตอบค าถามในชัน้เรียน 
แบบประเมินสมรรถนะส าคญั

ของผูเ้รียน 

ความสามารถในการใชท้กัษะ

ชีวิต 
การท างานกลุม่ 

แบบประเมินสมรรถนะส าคญั

ของผูเ้รียน 

 
แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนเขียนเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความจรงิ 
   ๓   หมายถึง  ปฏิบติัเป็นประจ า    
   ๒   หมายถึง  นานๆ ครัง้    
   ๑   หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติั 

ความสามารถ

ด้าน 
พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

ระดับพฤติกรรม 

๓ ๒ ๑ 

การสื่อสาร ๑. พดูบอกความคิด ความรูส้กึของตนเองกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัขอ้มลู

และประสบการณข์องตนเอง 

   

๒. อธิบายเหตผุลของการเลือกที่จะรบัและไม่รบัขอ้มลูข่าวสาร    

๓. เลือกใชว้ิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและค านึงถึงผลกระทบที่

มีต่อตนเองและสงัคม 

   

การใชท้กัษะ

ชีวิต 

๑. สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้    

๒. จดัการปัญหาและความขดัแยง้ไดเ้หมาะสม    

๓. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่สง่ผลกระทบต่อตนเอง    

คะแนนรวม 

คะแนนเฉล่ีย 

   

 

  
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ ๖๐ ขึน้ไปจึงจะผ่านเกณฑ ์
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แบบประเมินการท าหนังสือเล่มใหญ่ 
 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

(๔) 

ดี 

(๓) 

พอใช้ 

(๒) 

ปรับปรุง 

(๑) 

๑. การเขียน

เรื่อง 

 

- เขียนเรื่อง

ตามล าดบั

เหตกุารณ์

ถกูตอ้งชดัเจนดี

มาก 

- เขียนเรื่อง

ตามล าดบั

เหตกุารณ ์ 

ถกูตอ้ง 

- เขียนเรื่อง

ตามล าดบั

เหตกุารณ ์

ยงัไม่ชดัเจนบาง

ประเด็น 

- เขียนเรื่องไม่

เป็นไป

ตามล าดบั

เหตกุารณ ์ 

 

๒. รูปเลม่  - ภาพประกอบ

และค าบรรยาย

สอดคลอ้งกนั 

 

- ภาพประกอบ

และค าบรรยายไม่

สอดคลอ้งกนั

เล็กนอ้ย 

- ภาพประกอบ

และค าบรรยาย

ไม่สอดคลอ้งกนั 

๓. การสะกด

ค า 

 สะกดค าถกูตอ้ง

ทกุค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน 

๓ ค า 

สะกดค าผิด

มากกว่า  

๓ ค าขึน้ไป 

 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรอ้ยละ ๖๐ ขึน้ไป จึงจะผ่านเกณฑ ์

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                    วนัที่........................................................ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที ่๘ 

วิชา ภาษาไทย  

อ่านเร่ืองชวนสนุก 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

เวลา     ๑๕   ชั่วโมง             

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ เร่ือง ใจหาย เวลา     ๑     ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนางสาววทันยา ข าพงษไ์ผ่            โรงเรียนวัดมหาวงษ ์ สังกัด  สพป. สป.๑ 

 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีว้ัด 

ป.๒/๔ ระบใุจความส าคญัและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๒.๑ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชีว้ัด 

ป.๒/๓ เขียนเรื่องสัน้ๆ ตามจินตนาการ 
๒. สาระส าคัญ 

การอ่านจับใจความเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งหาสาระส าคญัของเนือ้เรื่อง ผูอ่้าน
ตอ้งสามารถบอกขอ้คิด ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได ้ 

การเขียนเป็นสิ่งที่ผูเ้ขียนถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ึกนึกคิด ความรู ้ประสบการณ์และ
จินตนาการ เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยจะตอ้งเขียนใหถู้กตอ้งตามโครงสรา้งทางภาษาเพื่อสื่อให้
ผูอ่้านและผูเ้ขียนเขา้ใจตรงกนั 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

๓.๑ การอ่านจบัใจความ  
๓.๒ การเขียนเรื่องสัน้ 
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๔.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

๔.๑ ตอบค าถามจากเนือ้เรื่องได ้(K) 
๔.๒ เขียนเรื่องสัน้ได ้(P) 
๔.๓ อธิบายประโยชนข์องการเขียนได ้(A)              

๕.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
๕.๒ ความสามารถในการคิด 

๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๖.๑ มีวินยั 
๖.๒ ใฝ่เรียนรู ้
๖.๓ มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ (การสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา) 
 ขั้นตอนที ่๕ เล่นเกมและกิจกรรมเสริมทางภาษาอื่นๆ 

๑. ผูส้อนน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสม์าเปิดใหผู้เ้รียนดภูาพประกอบ จากนัน้ร่วมกนัเล่า
เรื่องและล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องใจหาย  

๒ . ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมตอบค าถามจากเรื่องใจหาย จ านวน ๕ ข้อ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Kahoot! โดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนเขา้แอพพลิเคชั่น Kahoot! ผ่านคอมพิวเตอร ์  
ตวัอย่างขอ้ค าถามจากเรื่องใจหาย 
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๓ . ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ ได้รับจากการเล่นเกมตอบค าถามผ่าน
แอพพลิเคชั่น Kahoot!  

๔. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มอ่านเนือ้เรื่องจากหนังสือเล่มใหญ่ของตนเอง จากนั้น
ผูส้อนน าบตัรค าซึ่งเป็นค าจากหนงัสือเล่มใหญ่ติดบนกระดาน และใหผู้เ้รียนช่วยกนัเรียงค าใหเ้ป็น
ประโยคที่ถกูตอ้ง 
ตวัอย่างบตัรค า 

 
 

 

เรียงใหม่เป็น 

 

 

 

๕. ผูเ้รียนเลือกค าศัพทจ์ากหนังสือเล่มใหญ่ของกลุ่มตนเองมา ๕ ค า จากนัน้น าค า
มาแต่งประโยคลงในสมดุ 

๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องการเขียน โดยให้ผู้เรียนเขียนเรื่องสั้นตาม
จินตนาการของตนเองจากค าศพัทท์ี่ก าหนด  

๗. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายถึงประโยชนข์องการเขียนร่วมกนั 
๘.  ส่ือการเรียนการสอน/ แหล่งการเรียนรู้ 

๘.๑ หนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์รื่องใจหาย 
๘.๒ หนงัสือเลม่ใหญ่ 
๘.๓ แอพพลิเคชั่น Kahoot!  
๘.๔ บตัรค าเรื่องใจหาย 
 
 
 
 
 
 
 

ฝน ตก หนกั 

ฝน ตก หนกั 
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๙. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
๑. ตอบค าถามจากเนือ้เรื่องได ้
(K) 

การตอบค าถามในชัน้เรียน 
ผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot! 

ค าถามในแอพพลิเคชั่น 
Kahoot! 

๒. เขียนเรื่องสัน้ได ้(P) ตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

๓. อธิบายประโยชนข์องการ

เขียนได ้(A)              
สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

(๓) 

พอใช้ 

(๒) 

ปรับปรุง 

(๑) 

อธิบายถึงประโยชน์

ของการจบัใจความ

ได ้(A) 

อธิบายประโยชนข์อง

การจบัใจความได้

ถกูตอ้ง 

อธิบายประโยชนข์อง

การจบัใจความได ้โดย

มีผูส้อนเป็นผูค้อย

กระตุน้ 

ไม่สามารถอธิบาย

ประโยชนข์องการจบั

ใจความได ้

 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต่ ๒ คะแนนขึน้ไป จึงจะผ่านเกณฑ ์
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนเขียนเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความจรงิ 

   ๓   หมายถึง  ปฏิบติัเป็นประจ า    
   ๒   หมายถึง  นานๆ ครัง้    
   ๑   หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติั 

 

ความสามารถ

ด้าน 
พฤติกรรมทีแ่สดงออก 

ระดับ

พฤติกรรม 

๓ ๒ ๑ 

การสื่อสาร ๑. พดูบอกความคิด ความรูส้กึของตนเองกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบั

ขอ้มลูและประสบการณข์องตนเอง 

   

๒. อธิบายเหตผุลของการเลือกที่จะรบัและไม่รบัขอ้มลู

ข่าวสาร 

   

๓. เลือกใชว้ิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและค านึงถึง

ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

   

การคิด ๑. มีความสามารถในการคิดนอกกรอบอย่างสรา้งสรรค ์    

๒. มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ    

๓. ตดัสินใจแกปั้ญหาเก่ียวกบัตนเองได ้    

คะแนนรวม 

คะแนนเฉล่ีย 

   

 

 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ ๖๐ ขึน้ไปจึงจะผ่านเกณฑ ์
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เกณฑป์ระเมินการเขียน 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. สาระส าคัญของเร่ือง 
    ๑.๑ใชค้ าที่ก าหนดทกุค า 
    ๑.๒ ล าดบัความคิดต่อเนื่อง 
    ๑.๓ มีความเป็นเหตเุป็นผล 
    ๑.๔ มีการน าเสนอ 
          แนวคิดใหม่ 

เขียนเรื่อง 
ได้

สาระส าคญั 
ตามเกณฑ ์
๔ ขอ้ 

เขียนเรื่อง 
ได้

สาระส าคญั 
ตามเกณฑ ์
๓ ขอ้ 

เขียนเรื่อง 
ได้

สาระส าคญั 
ตามเกณฑ ์
๒ ขอ้ 

เขียนเรื่อง 
ได้

สาระส าคญั 
ตามเกณฑ ์
๑ ขอ้ 

๒. การใช้ภาษา 
๒.๑ เลือกใชค้ าไดถ้กูตอ้ง 
๒.๒ ใชป้ระโยค 
      สื่อความหมายได ้
๒.๓ เขียนเวน้วรรคตอน       
      ไดถู้กตอ้ง และไม่เขียน 
      ฉีกค า 

คะแนนเต็ม 
๓ คะแนน 

การใชภ้าษา 
ไดต้าม

เกณฑค์รบ 
๓ ขอ้ 

การใชภ้าษา 
ไดต้าม
เกณฑ ์
๒ ขอ้ 

การใช้
ภาษา 
ไดต้าม
เกณฑ ์
๑ ขอ้ 

๓. การเขียนสะกดค า 
 (เขียนผิดซ า้ ใหน้บัเป็น ๑ ค า) คะแนนเต็ม 

๓ คะแนน 

เขียนถกูตอ้ง 
ทกุค า 

เขียนผิด 
๑ - ๒ ค า 

 

เขียนผิด 
๓ ค า ขึน้ไป 

 
๔. ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และถูกต้องตามค า
ชีแ้จง 
    ๔.๑ เขียนตวัอกัษรอ่านง่าย 
    ๔.๒ สะอาดเรียบรอ้ย 
    ๔.๓ เขียนไดต้ามจ านวน 
          บรรทดัที่ก าหนด 

คะแนนเต็ม 
๓ คะแนน 

เขียนได ้
ตามเกณฑ ์
๓ ขอ้ 

เขียนได ้
ตามเกณฑ ์
๒ ขอ้ 

เขียนได ้
ตามเกณฑ ์
๑ ขอ้ 

 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต่ ๗ คะแนนขึน้ไป จึงจะผ่านเกณฑ ์
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แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียน 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนน าค าที่ก าหนดมาเขียนเป็นเร่ืองราว ตามจินตนาการของตนเอง 
โดยมีความยาว ๕ บรรทดัขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

ก่อไฟ เตน็ท ์

ทีพั่ก ฟืน 

ไฟฉาย 
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แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

การวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับสื่อประสม

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนของนักเรียน  

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
2 ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษารว่มกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลงัไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษาร่วมกบัสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส ์

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งหา
สาระส าคัญของเนือ้เรื่อง ผูอ่้านตอ้งสามารถบอกขอ้คิด ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านไดว้่าใคร ท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร ่และอย่างไร ซึ่งวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ที่เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยพิจารณา
ตามล าดับขัน้ทางการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Education) ผูว้ิจัยเลือกออกขอ้สอบ
วดัพฤติกรรม 3 ระดับ ไดแ้ก่ ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ความสามารถของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  

ค าชีแ้จง 
1. แบบทดสอบฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

เป็นแบบทดสอบปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ รวม 20 คะแนน ใชเ้วลาในการทดสอบ 40 นาท ี
2. ให้นักเรียนท าข้อสอบทุกขอ้โดยท าเครื่องหมาย X บนตัวอักษรที่เป็นค าตอบที่

ถกูตอ้งลงในกระดาษค าตอบ 
3. หา้มท าเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค 

1 X   

 
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 1-3 
 

 

 

 

 

 

 

1. ฟักทองใหว้ิตามินชนิดใด  

ก. วิตามินเอ    ข. วิตามินบี   ค. วิตามินซี 

2. ฟักทองมีประโยชนอ์ย่างไร  

ก. ลดอาการเลือดออกตามไรฟัน  ข. ป้องกนัโรคเหน็บชา  ค. ชะลอความเสื่อม

ของดวงตา 

3. ขอ้ใดไม่ใช่สารอาหารที่อยู่ในฟักทอง  

ก. สารลทูีน    ข. ฟอสฟอรสั   ค. ซีแซนทีน 

 

 

ผลฟักทองใหว้ิตามินเอสูงมาก นอกจากจะดีต่อผิวพรรณแลว้ ยังช่วยในการมองเห็น 

บ ารุงสายตา ท าใหก้ารมองเห็นในที่มืดดีขึน้ และป้องกันเยื่อบุตาแหง้ ผลฟักทองมีสารส าคัญที่

เป็นประโยชนต่์อดวงตา คือ สารลูทีน (lutein) และซีแซนทีน (zeaxanthin) ซึ่งเป็นสารที่อยู่ใน

กลุม่แคโรทีนอยด ์(carotenoids)  

นอกจากนี ้ยงัมีฤทธิ์ตา้นอนมุลูอิสระ ชะลอความเสื่อมของดวงตา ป้องกนัโรคท่ีเกิดจาก

โรคตอ้กระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม และท าใหก้ารมองเห็นดีขึน้  
 

จากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ เร่ืองฟักทองชะลอดวงตาเสื่อม 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 4-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ปัจจบุนัทั่วโลกก าลงัประสบปัญหาเรื่องใด  

ก. ขยะพลาสติกลน้โลก   ข. ภาวะโลกรอ้น   ค. แหลง่น า้เน่าเสีย 

5. จากปัญหาดงักล่าว นกัเรียนควรปฏิบติัตนอย่างไร  

ก. ใชก้ล่องโฟมใสอ่าหาร   ข. ใชแ้กว้น า้พลาสติก ค. ใชถ้งุผา้ใสข่องไปตลาด 

6. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตทุี่ท าใหเ้กิดปัญหาดงักลา่ว  

ก. ผูค้นนิยมใชพ้ลาสติกมากขึน้   

ข. เกิดความมกัง่ายทิง้ขยะลงสูแ่หลง่น า้   

ค. น าขยะพลาสติกมารีไซเคิล 

7. “สารพิษจะเคลื่อนยา้ยตามโซ่อาหารกลบัสูม่นษุยไ์ด”้ จากขอ้ความ มีความหมายอย่างไร  

ก. มนษุยก์ินสตัวน์ า้ที่กลืนกินสารเคมีจากพลาสติก 

ข. มนษุยด่ื์มน า้จากแหลง่น า้ที่มีสารเคมีจากพลาสติก 

ค. มนุษยใ์ชบ้รรจภุณัฑท์ี่ท ามาจากพลาสติก 

 

 

 

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกก าลังประสบปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก และขยะ

พลาสติกบางส่วน  ไดเ้คลื่อนย้ายไปอยู่ในทะเล และก าลังเป็นอันตรายต่อสัตวแ์ละพืชใน

แหล่งน า้ เนื่องจากพลาสติกเป็นสิ่งที่มนุษยส์งัเคราะหข์ึน้มา และไม่สามารถย่อยสลายดว้ย
ตวัเอง จากความรูเ้ท่าไม่ถึงการณแ์ละความเห็นแก่ตวัของมนษุยท์ี่ทิง้ขยะพลาสติกลงสูแ่หล่ง

น ้า สารเคมีจากพลาสติกจึงรั่วไหลไปในแหล่งน ้าได้ ถ้าสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน ้ากลืนกิน

สารเคมีเหลา่นี ้แลว้มนษุยก์ินสตัวน์ า้ สารพิษจะเคลื่อนยา้ยตามโซ่อาหารกลบัสูม่นษุยไ์ด ้

 

จากนิตยสาร สสวท. ฉบบัที่ 214 กนัยายน – ตลุาคม 2561 เร่ืองพลาสติกใชง้่ายแต่เหลือรา้ย 

 

จุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 
ข้อสอบ 

คะแนนการ

พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 ท 1.1 ป.2/3   

ตัง้ค าถามและตอบ

ค าถามเก่ียวกบัเรื่อง 

ที่อ่าน 

 

17. ปัจจบุนัทั่วโลกก าลงัประสบปัญหาเรื่องใด 

(ความจ า) 

ก. ขยะพลาสติกลน้โลก  

ข. ภาวะโลกรอ้น    

ค. แหลง่น า้เน่าเสีย 

 

    

 ท 1.1 ป.2/5  

แสดงความคิดเห็น 

และคาดคะเน

เหตกุารณจ์ากเรื่อง 

ที่อ่าน 

 

18. จากปัญหาดงักลา่ว นกัเรียนควรปฏิบติัตนอย่างไร 

(การน าไปใช้) 

ก. ใชก้ล่องโฟมใสอ่าหาร  

ข. ใชแ้กว้น า้พลาสติก   

ค. ใชถ้งุผา้ใสข่องไปตลาด 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 8-10 

 

 

 

 

 

 

8. สารบอแรกซม์กัพบในอาหารชนิดใด  

ก. พิซซ่า    ข. ไสก้รอก   ค. ไข่เจียว 

9. ผูท้ี่ไดร้บัสารบอแรกซม์ากเกินไปจะมีอาการอย่างไร  

ก. คลื่นไส ้มีไขส้งู  ข. น า้มกูไหล ปวดศีรษะ  ค. อาเจียน อจุจาระร่วง 

10. จากขอ้ความ ถา้ตอ้งการใหส้ขุภาพปลอดภยัจากสารบอแรกซ ์ควรปฏิบติัตนตามขอ้ใด  

ก. ลา้งมือก่อนรบัประทานอาหารทกุครัง้ 

ข. รบัประทานผลไมด้องเป็นประจ าทกุวนั 

ค. ลา้งวตัถุดิบใหส้ะอาดก่อนท าอาหารทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบอแรกซ ์หรือน า้ประสานทอง คือสารเคมีที่ใชใ้นอุตสาหกรรม มักพบในอาหาร 

เช่น เนือ้สตัวบ์ด ลกูชิน้ ไสก้รอก ผลไมด้อง ซึ่งมีพิษต่อร่างกายหากไดร้บัในปริมาณมาก จะ

เกิดอาการเป็นพิษแบบเฉียบพลนั เช่น อาเจียน คลื่นไส ้ปวดศีรษะ อุจจาระร่วง บางรายถึง

ขัน้เสียชีวิตได ้ฉะนัน้จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่หยุ่น กรอบไดน้านผิดปกติ ก่อนน าวัตถุดิบมา

ปรุงอาหารจะตอ้งลา้งใหส้ะอาดเพื่อความปลอดภยัของสขุภาพ 
 

เรณมุาศ มาอุ่นและเขมฤทยั วรรณรสพากย ์หนงัสือสขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 

 

สารบอแรกซ ์หรือน า้ประสานทอง คือสารเคมีที่ใชใ้นอุตสาหกรรม มักพบในอาหาร 

เช่น เนือ้สตัวบ์ด ลกูชิน้ ไสก้รอก ผลไมด้อง ซึ่งมีพิษต่อร่างกายหากไดร้บัในปริมาณมาก จะ

เกิดอาการเป็นพิษแบบเฉียบพลนั เช่น อาเจียน คลื่นไส ้ปวดศีรษะ อุจจาระร่วง บางรายถึง

ขัน้เสียชีวิตได ้ฉะนัน้จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่หยุ่น กรอบไดน้านผิดปกติ ก่อนน าวัตถุดิบมา

ปรุงอาหารจะตอ้งลา้งใหส้ะอาดเพื่อความปลอดภยัของสขุภาพ 
 

เรณมุาศ มาอุ่นและเขมฤทยั วรรณรสพากย ์หนงัสือสขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 11 - 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. จากเนือ้เรื่องมีสตัวช์นิดใดบา้ง  

ก. อึ่งอ่าง, ววั    ข. ราชสีห,์ หนู   ค. แมว, ราชสีห ์

12. การท่ีราชสีหป์ลอ่ยหนไูป แสดงว่าราชสีหม์ีคณุธรรมเรื่องใด  

ก. รูจ้กัใหอ้ภยั    ข. มีเมตตา   ค. มีน า้ใจ 

13. เพราะเหตใุดราชสีหจ์ึงรอ้งค าราม  

ก. ข่มขู่ศตัรู    ข. เรียกเพื่อนของตน ค. ติดกบัดกันายพราน 

14. จากเนือ้เรื่อง นกัเรียนคิดว่าหนมูีคณุธรรมในดา้นใด  

ก. ความกตญัญ ู   ข. ความซื่อสตัย ์ ค. ความมีวินยั 

 

 

 

 

 

ราชสีหต์วัหนึ่งก าลงันอนหลบัพักผ่อนอย่างสบายใจ หนูตัวหนึ่งวิ่งเล่นซุกซนจนเผลอ

ไต่ขึน้ไปบนร่าง ของราชสีหท์ าใหร้าชสีหต์กใจต่ืน ค ารามดว้ยความโกรธและตะปบจับหนูไว ้

เจา้หนูกลวัจนตัวสั่นรอ้งออ้นวอนขอชีวิตว่า “ท่านไดโ้ปรดไวช้ีวิตขา้ดว้ยเถิด แลว้สกัวนัขา้จะ

กลบัมาช่วยเหลือท่านเป็นการตอบแทน” ราชสีหห์วัเราะลั่น “หนตูวัจอ้ยเช่นเจา้จะช่วยอะไรเจา้

ป่าอย่างขา้ได ้แต่เอาเถอะ เมื่อเจา้ไม่ไดต้ัง้ใจ ขา้ก็จะปลอ่ยเจา้เอาบญุแลว้กนั”  

หลายวนัต่อมา ขณะที่ราชสีหอ์อกล่าเหยื่อบงัเอิญพลาดท่าไปติดกบัดกัของนายพราน

เขา้  ราชสีหพ์ยายามดิน้หนีเท่าไรก็ไม่หลดุจึงไดแ้ต่รอ้งค ารามอย่างสิน้หวงั เจา้หนูไดย้ินเสียง

รอ้งของราชสีหก์็จ าได ้รีบว่ิงมาช่วยกดัแทะบ่วงทีละเสน้จนขาดออกในที่สดุ ราชสีหจ์ึงรอดชีวิต

มาได ้เพราะความช่วยเหลือจากหนตูวัเล็กๆ นี่เอง 
จาก http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=2242 

 

ราชสีหต์วัหนึ่งก าลงันอนหลบัพักผ่อนอย่างสบายใจ หนูตัวหนึ่งวิ่งเล่นซุกซนจนเผลอ

ไต่ขึน้ไปบนร่าง ของราชสีหท์ าใหร้าชสีหต์กใจต่ืน ค ารามดว้ยความโกรธและตะปบจับหนูไว ้

เจา้หนูกลวัจนตัวสั่นรอ้งออ้นวอนขอชีวิตว่า “ท่านไดโ้ปรดไวช้ีวิตขา้ดว้ยเถิด แลว้สกัวนัขา้จะ

กลับมาช่วยเหลือท่านเป็นการตอบแทน”              ราชสีหห์ัวเราะลั่น “หนูตัวจอ้ยเช่นเจา้จะ

ช่วยอะไรเจา้ป่าอย่างขา้ได ้แต่เอาเถอะ เมื่อเจา้ไม่ไดต้ัง้ใจ ขา้ก็จะปลอ่ยเจา้เอาบญุแลว้กนั”  

หลายวนัต่อมา ขณะที่ราชสีหอ์อกล่าเหยื่อบงัเอิญพลาดท่าไปติดกบัดกัของนายพราน

เขา้  ราชสีหพ์ยายามดิน้หนีเท่าไรก็ไม่หลดุจึงไดแ้ต่รอ้งค ารามอย่างสิน้หวงั เจา้หนูไดย้ินเสียง

รอ้งของราชสีหก์็จ าได ้รีบว่ิงมาช่วยกดัแทะบ่วงทีละเสน้จนขาดออกในที่สดุ ราชสีหจ์ึงรอดชีวิต

มาได ้เพราะความช่วยเหลือจากหนตูวัเล็กๆ นี่เอง 
จาก http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=2242 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 15-20 

 

 

 

 

 

 

15. สารใดในน า้อดัลมที่มีความหวานคลา้ยน า้ตาล  

ก. แซคคะรนิ    ข. แคลเซียม    ค. บอแรกซ ์

16. การด่ืมน า้อดัลมจะท าใหเ้กิดโรคใด  

ก. โรคเลือดออกตามไรฟัน  ข. โรคเหงือก    ค. ฟันผุ 

17. ผูท้ี่ด่ืมน า้อดัลมมากๆ อาจท าใหเ้กิดโรคใด  

ก. โรคหวัใจ   ข. โรคไขห้วดัใหญ่  ค. โรคมะเรง็ในกระเพาะ

อาหาร 

18. ถา้นกัเรียนด่ืมน า้อดัลมก่อนอาหาร จะสง่ผลอย่างไร  

ก. เกิดอาการปวดทอ้ง  ข. ทานอาหารไดน้อ้ยลง  ค. เกิดลมในกระเพาะอาหาร 

19. เมื่อด่ืมน า้อดัลม นกัเรียนควรปฏิบติัตนอย่างไรเพื่อไม่ใหฟั้นผ ุ 

ก. แปรงฟันก่อนนอน  ข. ใชน้ า้ยาบว้นปาก  ค. บว้นปากดว้ยน า้สะอาด 

20. ถา้นกัเรียนพบว่าคนในครอบครวัด่ืมน า้อดัลมเป็นประจ าทกุวนัควรท าอย่างไร  

ก. แอบน าน า้อดัลมไปทิง้ในถงัขยะ  

ข. ด่ืมดว้ยกนัเพราะน า้อดัลมมีรสชาติหวาน อรอ่ย 

ค. อธิบายถึงโทษของน า้อดัลมและบอกใหด่ื้มนอ้ยลง 

 

การด่ืมน า้อดัลมเป็นสาเหตขุองฟันผุ และถา้ด่ืมก่อนอาหารจะท าใหก้ินอาหารไดน้อ้ย 

การด่ืมน า้อดัลมมากๆ ท าใหเ้กิดโรคมะเรง็ เพราะในน า้อดัลมส่วนใหญ่ผสมสารที่เรียกว่า แซค

คะริน แซคคะรินดังกล่าว มีรสหวานคลา้ยน า้ตาล เมื่อผสมกับน า้แลว้บรรจุขวดก็กลายเป็น

น า้อดัลมได ้แต่สารดงักลา่วก่อใหเ้กิดมะเรง็   ในกระเพาะอาหาร ตลอดจนทางเดินของอาหาร 

เคยตรวจพบมะเรง็ในกระเพาะอาหารจากคนที่ชอบ ด่ืมน า้อดัลมเป็นประจ า 
 

อ านาจ เจริญศิลป์  วิทยาศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

ค าชี้แจง ใหน้ักเรียนเขียนบรรยายภาพตามจินตนาการเก่ียวกับบุคคลหรือบรรยากาศ 
ใหไ้ดใ้จความสมบูรณ ์ความยาว 5 บรรทดั ดว้ยตวัเต็มบรรทดั โดยใหเ้ขียนเวน้บรรทดั ใชเ้วลา 20 
นาที  

 

 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 

วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเป็นแบบอัตนัย จ านวน 1 ขอ้ คะแนนเต็ม 13 

คะแนน โดยเกณฑใ์นการวดัความสามารถในการเขียนแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สาระส าคญัของ
เรื่อง 4 คะแนน การใช้ภาษา 3 คะแนน การเขียนสะกดค า 3 คะแนน และความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยและถกูตอ้งตาม 
ค าชีแ้จง 3 คะแนน ซึ่งปรบัจากเกณฑข์องส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. สาระส าคัญของ
เร่ือง 
    1.1 เนือ้หามี
ความสมัพนัธก์บัภาพ 
    1.2 ล  าดบัความคิด
ต่อเนื่อง 
    1.3 มีความเป็น
เหตเุป็นผล 
    1.4 มีการน าเสนอ 
          แนวคิดใหม่ 

เขียนเรื่อง 
ได้

สาระส าคญั 
ตามเกณฑ ์4 

ขอ้ 

เขียนเรื่องได้
สาระ ส าคญั
ตามเกณฑ ์
3 ขอ้ ดงันี ้
1.1 เนือ้หามี
ความ สมัพนัธ์
กบัภาพ 
1.2 ล  าดบั
ความคิด
ต่อเนื่อง 
1.3 มีความ
เป็นเหตเุป็น
ผล 
 

เขียนเรื่องได้
สาระ ส าคญั
ตามเกณฑ ์ 
2 ขอ้ ดงันี ้
1.1 เนือ้หามี
ความ สมัพนัธ์
กบัภาพ 
1.2 ล  าดบั
ความคิด
ต่อเนื่อง 
 

เขียนเรื่องได้
สาระ ส าคญั
ตามเกณฑ ์ 
1 ขอ้ คือ 
เนือ้หามี
ความสมัพนัธ ์
กบัภาพ 
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2. การใช้ภาษา 
2.1 ใชป้ระโยคสื่อ

ความหมายได ้
2.2 เลือกใชค้ าได้

ถกูตอ้ง 
2.3 เขียนเวน้วรรค

ตอน      ไดถ้กูตอ้ง 
และไม่เขียนฉีกค า 

 
 
 
คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

การใชภ้าษา 
ไดต้ามเกณฑ์

ครบ 
3 ขอ้ 

การใชภ้าษา 
ไดต้ามเกณฑ ์
2 ขอ้ ดงันี ้
2.1 ใชป้ระโยค 
สื่อความหมาย
ได ้
2.2 เลือกใชค้ า
ไดถ้กูตอ้ง 

 

การใชภ้าษา 
ไดต้ามเกณฑ ์
1 ขอ้ คือ ใช้
ประโยค 
สื่อความหมาย
ได ้

3. การเขียนสะกด
ค า 
 (เขียนผิดซ า้ ให้
นบัเป็น 1 ค า) 

คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

เขียนถกูตอ้ง 
ทกุค า 

เขียนผิด 
1 - 2 ค า 

 

เขียนผิด 
3 ค า ขึน้ไป 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

4. ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และถูกต้องตามค า
ชีแ้จง 
    4.1 เขียนตวัอกัษร
อ่านง่าย 
    4.2 สะอาดเรียบรอ้ย 
    4.3 เขียนไดต้าม
จ านวน 
          บรรทดัที่ก าหนด 

คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

เขียนได ้
ตามเกณฑ ์

3 ขอ้ 

เขียนได ้
ตามเกณฑ ์

2 ขอ้ 

เขียนได ้
ตามเกณฑ ์

1 ขอ้ 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววทนัยา ข าพงษไ์ผ่ 
วัน เดือน ปี เกิด 19 มิถนุายน พ.ศ. 2534 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   

โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสพุรรณบรุี  
พ.ศ. 2557 ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์
สาขาวิชาการประถมศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 220 หมู่ 1 ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สพุรรณบรุี 72000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่าง
	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ศึกษา

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	1.1 ความสำคัญของภาษาไทย
	1.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

	2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
	2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
	2.2 หลักการและทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
	2.3 รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
	2.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
	2.5 รายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1

	3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์
	3.1 ความหมายของสื่อประสม
	3.2 องค์ประกอบของสื่อประสม
	3.3 ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	3.4 ประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ
	4.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ
	4.2 ความสำคัญของการอ่านจับใจความ
	4.3 หลักการอ่านจับใจความ
	4.4 การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ

	5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
	5.1 ความหมายของการเขียน
	5.2 ความสำคัญของการเขียน
	5.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน
	5.4 หลักการเขียน
	5.5 การวัดและประเมินผลการเขียน

	6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	6.1 งานวิจัยในประเทศ
	6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ


	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
	1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	1.2 กลุ่มตัวอย่าง
	1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	1.4 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

	2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	2.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
	2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ
	2.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียน

	3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	4. การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่าง
	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	วิธีดำเนินการทดลอง
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ
	1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
	2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป


	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ภาคผนวก ง
	ประวัติผู้เขียน

