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 รองศาสตราจารย์ ดร. บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พวงเกษม. 

 การศึกษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองมีจดุมุง่หมายสําคญั เพ่ือศกึษาผลการวดัประเมิน

การเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ และเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ และ

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วย

การจดบนัทกึ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนวิชากร ปีการศึกษา 2550 

จํานวน 60 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบแบง่กลุม่มา 2 ห้องเรียน ให้ห้องหนึง่เป็นกลุม่ทดลอง  

30 คน อีกห้องหนึง่เป็นกลุม่ควบคมุ 30 คน และใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pretest-Posttest 

Control Group Design โดยกลุม่ทดลองได้รับการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ กลุม่ควบคมุ

ได้รับการวดัประเมนิการเรียนรู้ตามปกต ิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วยเคร่ืองมือทดลอง 

ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบบนัทกึท่ีใช้ในการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก และเคร่ืองมือ

เก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย มีค่าความเชื่อมั่น โดยคํานวณจากสูตร 20KR −  เท่ากับ 

0.819, 0.834 และ 0.807 ตามลําดบั  และคํานวณจากสมัประสิทธ์ิ rB เท่ากบั 0.821, 0.835 และ 

0.809 ตามลําดบั การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูใช้แบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

 ผลการศกึษา พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความเข้าใจ

เนือ้หาดีขึน้ มีทกัษะการทํางานร่วมกนั ทํางานถกูต้อง มีความรับผิดชอบ ตรงตอ่เวลา และครูปรับปรุง

พฒันาการเรียนการสอนได้อยา่งเป็นระบบ และจากการศกึษาผลภายในแตล่ะวิธีพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับ

การวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกมีความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ และ

การอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สว่นนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ ให้ผลในทํานองเดียวกนั เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่

พบว่า ความสามารถในการอ่านคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  

ของกลุม่ทดลองมากกวา่กลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัพบวา่กลุม่ทดลอง มี

ความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์ และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยมากกวา่

กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตค่วามก้าวหน้าของความสามารถในการเขียน

คําศพัท์วิชาภาษาไทยเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกนั 
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 The main purpose of this experimental research was to investigate and compare  

the results of learning assessment of Prathomsuksa 2 students by recording the abilities in reading words, 

writing words, and reading for gist in Thai Subject. The samples were 60 Prathomsuksa 2 students 

of  Wichakarn School in 2007. They were in two classes obtained by cluster random sampling. 

One class of 30 students was the experimental group and another class of 30 students was  

the control group. The pretest-posttest control group design was used in the experiment. Students 

in the experimental group were assessed their learning by recording while the normal assessment 

was used with the control group. The instruments used in the experiment were learning plans,  

a recording form for learning assessment, and tools for collecting data comprising tests of ability in 

reading words, writing words and reading for gist with the reliabilities of 0.819, 0.834 and 0.807 

respectively by KR-20, and 0.821, 0.835 and 0.809 respectively by rB. The combination of 

quantitative and qualitative methods was used in the data analysis design. 

 The results of study revealed that the students with the use of learning assessment  

by recording had better understanding in contents, showed  teamwork skills, produced correct  work, 

and were responsible and punctual. The teachers improved their teaching more systemically. 

Regarding the results of each method, it was found that the abilities of students with learning 

assessment by recording in reading words, writing words and reading for gist were positively changed 

with statistical significance at the level of .05. For the students with the use of normal learning 

assessment, they produced the similar results. When comparing between groups, it was found that  

the abilities in reading words, writing words, and reading for gist of students in the experimental group 

were higher than those in the control group with statistical significance at the level of .05. The progress 

of abilities in reading words and reading for gist of students in the experimental group was also  

better than those in the control group with statistical significance at the level of .05. However,  

the progress in writing words in Thai subject of students in the two groups was similarly changed. 
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ประกาศคุณปการู  

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ําเร็จลลุ่วงไปด้วยความเรียบร้อย  เน่ืองจากได้รับความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อปริญญานิพนธ์ทุกขัน้ตอนจากท่านรองศาสตราจารย์  ดร.  บุญเชิด  

ภิญโญอนนัตพงษ์  และ  รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  พวงเกษม  คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์

ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการให้คําปรึกษา  รวมทัง้ยงัพจิารณาแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ  ด้วยความเอาใจใส่

เป็นอย่างดีเสมอมา  นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้รับข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ท่ีช่วยทําให้

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีมี้ความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้จากรองศาสตราจารย์ชูศรี  วงศ์รัตนะ  และ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  สุนันท์  ศลโกสุม  ซึ่งเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ีแต่งตัง้เพิ่มเติม  

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์เป็นอย่างสงูไว้  ณ  โอกาสนี ้

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ภาควชิาการวดัผลและวิจยัการศกึษาทกุท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิ

ประสาทความรู้  และให้คําแนะนํา  รวมถึงประสบการณ์ท่ีดีตลอดระยะเวลาที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาใน

มหาวทิยาลยัแห่งนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ประพนธ์  จ่ายเจริญ  อาจารย์อุดมศักดิ   นาดี์   

อาจารย์จลุศกัดิ   สขุสบาย์   อาจารย์หนึง่ฤทยั   เมฆวทตั   อาจารย์พิพธุพงษ์   แนวทอง  อาจารย์รัตนาภรณ์   

วงศ์ศรีอ่อน  อาจารย์ศภุมาส  ด่านพานิช  และอาจารย์ทยิดา  เลิศชนะ  ท่ีได้ให้ความกรุณาเป็น

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ  และให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหาร  คณาจารย์ของโรงเรียนวิชากร  เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  

และขอบใจนกัเรียนทกุคนท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมลูเป็นอยา่งดี  ทําให้ผู้วิจยัได้รับข้อมลูอนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการทําวิจยั  สง่ผลให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคณุพ่ี  ๆ เพ่ือน  ๆ สาขาวิชาการวดัผลการศกึษา ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจยัในทกุ  ๆ ด้าน  

รวมทัง้กําลงัใจท่ีดีท่ีให้ผู้วจิยัมาโดยตลอด 

 ท้ายท่ีสดุนีค้ณุงามความดี  ความสําเร็จท่ีเกิดขึน้ในการทําวจิยัครัง้นี ้  ขอมอบให้กบับิดามารดา  

ญาติพ่ีน้อง  และคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้อบรมสัง่สอน  ตลอดจนประสทิธิประสาทวทิยาการความรู้  และ์

ปลกูฝังส่ิงท่ีดีงามให้กบัผู้วจิยั  แตห่ากมีข้อบกพร่องประการใด  ผู้วจิยัขอน้อมรับด้วยความเคารพอยา่งยิ่ง 
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บทที่  1 
บทนํา 

ภมหิลังู  
 สงัคมโลกในปัจจบุนัมีแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก อนัเป็นผลมาจาก 

การท่ีในหลายประเทศต่างมุ่ งพัฒนาให้ มีความเจริญก้าวหน้า   ทําให้ เ กิดการแข่งขันใน

การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมกนัอยา่งมาก  ดงันัน้  รัฐบาล  หน่วยงาน  และสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดการศึกษาจําเป็นต้องจดัการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก  เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถท่ีหลากหลาย  การศึกษาใน

ฐานะท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันามนษุย์ให้ฉลาดและสมบรูณ์ย่ิงขึน้  จึงต้องมีการปรับปรุงให้เอือ้

และส่งเสริมต่อผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ 

ท่ีก้าวหน้าไปตามจดุมุง่หมายท่ีคาดหวงัไว้  (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  2542: 1-2)   

 สําหรับประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ และได้มีการออกพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาต ิ  พทุธศกัราช  2542  เพื่อเป็นกฎหมายแมบ่ทในการบริหารและจดัการศกึษาของชาติ  

ซึง่ได้เสนอสาระสําคญัอนัเป็นแนวทางการปฏิรูปการศกึษาไว้ในหมวด 4 การจดัการศกึษา  มาตรา  22  

โดยได้กําหนดไว้ว่า การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัการวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา 

ตนเองได้  และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ  กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  และสําหรับมาตรา  26  กําหนดว่า  ให้สถานศึกษาจดั 

การประเมินผู้ เรียน  โดยพิจารณาจากพฒันาการของผู้ เรียน  ความประพฤติ  การสงัเกตพฤติกรรม 

การเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ

แต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา โดยให้สถานศึกษาใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย (สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  2542: 12-14)   

 จากแนวทางการปฏรูิปการศกึษาดงักลา่ว  บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2547:  2-3)  กลา่ววา่  

การจดักระบวนการเรียนการสอนต้องยดึหลกัผู้ เรียนเป็นสําคญั  ขณะเดียวกนัการวดัประเมินการเรียนรู้

จะต้องทําควบคูไ่ปกบักระบวนการเรียนการสอน  และต้องออกแบบมาให้สอดคล้องเหมาะสมกบัรูปแบบ

การเรียนรู้ท่ีมีความถนดั  ความสนใจของผู้ เรียนต่างกนั  ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน  

แต่ควรมีรูปแบบท่ีเอือ้และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกและแสดงความรู้  ความสามารถ  ความรู้สึก 

ท่ีผู้ เรียนมีและประพฤติได้อย่างแท้จริง  เพ่ือให้ทราบว่าผู้ เรียนมีทักษะพืน้ฐานท่ีจะเรียนในระดับใด   

มีความรอบรู้เดิมมากน้อยเพียงใด มีความรู้ในสิง่ท่ีจะเรียนรู้ใหมห่รือไม ่ และจดัผู้ เรียนให้มีโอกาสเลือก

เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน  ทําการวัดประเมินในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้  
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เพื่อดูความก้าวหน้า   ข้อบกพร่องและสรุปรวมเม่ือสิ น้สุดการเ รียนการสอน   โดยดําเนิน  

การวดัประเมนิอยา่งต่อเน่ืองทกุคาบเรียน  และคํานงึถงึสภาพแวดล้อมทัง้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

ได้แก่  ส่ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน  และสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ  ได้แก่  บรรยากาศ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุๆ  คน  ซึง่อาศยัการวดัประเมนิท่ีมีลกัษณะ

สําคญั  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  และปรับปรุงการสอนของครู  โดยเลือกใช้

เคร่ืองมือวดัแบบปลายเปิด  ผู้ เรียนต้องเขียนคําตอบด้วยตนเอง  ค้นหาคําตอบ  ให้ตอบปากเปล่า   

ใช้ผลงานการเขียน  หรือผลงานต่างๆ  ตลอดจนการสังเกตจากการปฏิบัติ  ใช้การวัดประเมินท่ี

หลากหลาย  ใช้เวลาในการประเมินมาก  แต่ไม่สร้างความกดดนัต่อผู้ เรียน 

 ด้วยเหตุนี ้ เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้ในการวัดประเมินการเรียนรู้ท่ีควบคู่กับการเรียนการสอน   

จึงต้องเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน  ซึ่งถือเป็นการส่ือสารระหว่าง

ผู้สอนกบัผู้ เรียน  สอดคล้องกบั  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  (2544:  51)  ท่ีได้กลา่ว

ไว้ว่า  การส่ือสารระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียนในชัน้เรียน  ทําให้ผู้สอนและผู้ เรียนได้มีโอกาสใกล้ชิด  และ

สามารถติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผลสมัฤทธิทางการเรียน  และ

ตอบสนองตอ่จดุมุง่หมายการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจงึสามารถนําไปใช้เป็นวิธีการประเมินการเรียนรู้ท่ีเป็น

ผู้ เรียนเป็นสําคญัได้  สามารถพบร่องรอย  ความสําเร็จของผู้ เรียนรายบคุคลและทัง้ชัน้  รวมทัง้นําไป

เป็นแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงให้มีการเรียนรู้มากขึน้  ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544  ได้ระบุเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 

ช่วงชัน้ท่ี  1,2 และ 3  (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  1-3  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6  และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1-3  

จบการศึกษาภาคบงัคบั)  ไว้วา่  ผู้ เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ให้ได้

ตามเกณฑ์สถานศกึษากําหนด  และยงัได้กลา่วถงึการประเมินความสามารถในการอา่น  คิดวิเคราะห์  

และเขียน  ของผู้ เรียนตามจดุเน้นของหลกัสตูร  ภารกิจท่ีสถานศกึษาจะต้องดําเนินการ  คือ  กําหนด

มาตรฐานการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  กําหนดเกณฑ์สําหรับตดัสินผลการประเมินมาตรฐาน

การอา่น  คิดวิเคราะห์  และเขียน  กําหนดแนวทางและวิธีการประเมนิการอา่น  คิดวิเคราะห์  และเขียน  

การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ประเมินความสามารถในการอ่าน  

คดิวเิคราะห์  และเขียน  และประเมนิตดัสนิความสามารถในการอา่น คดิวิเคราะห์  และเขียนผ่านช่วงชัน้  

(กรมวิชาการ.  2545: 3-6) 

 เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้  และการประเมนิความสามารถในการอา่น  คิดวเิคราะห์  

และเขียน  ดงักล่าวข้างต้น  จะเห็นว่า  การอ่านและการเขียนเป็นทกัษะท่ีมีความจําเป็นและสําคญั

อย่างย่ิงในชีวิตประจําวัน การอ่านถือว่าเป็นทักษะในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือใน 

การแสวงหาความรู้  เพ่ือส่งเสริมความคิด  สติปัญญา และเสริมสร้างประสบการณ์  การอ่านท่ีมี
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ประสทิธิภาพ  จะต้องอ่านและจบัใจความได้  สรุปสาระสําคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้ แตจ่ากการประเมิน

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนพบว่า  ปัญหาท่ีสําคัญในการอ่านของผู้ เรียนก็คือ  อ่านแล้ว 

จบัใจความไม่ได้  ไมส่ามารถสรุปประเดน็ได้  ไมส่ามารถแยกความรู้  ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  ทําให้

ไมไ่ด้รับประโยชน์จากการอา่นเท่าท่ีควร  ทัง้ยงัเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้และการศกึษาวิชาตา่งๆ  ด้วย  

(กรมวิชาการ.  2546:  188)   

 ส่วนการเขียนเป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการคิด  การส่ือสาร  และการสะท้อนให้เห็นถึง 

ความเข้าใจในการรับสารจากการดู  ฟัง  พดู  และอ่าน  ดงันัน้การท่ีจะทําให้เกิดความสามารถใน 

การเขียนควรเร่ิมทนัทีหลงัการฝึกทกัษะการด ู การฟัง  การพดู  และการอา่นแล้ว  ซึง่โดยรวมแล้วการอา่น

และการเขียนจงึควรจดักิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองกนัและสง่เสริมซึง่กนัและกนั  นอกจากการอา่นและการเขียน

โดยทัว่ไปแล้ว  การอ่านและการเขียนคําถือวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีสําคญัของการเรียนรู้ภาษาทกุภาษา

ทัง้ในการเรียนระดบัพืน้ฐานและในระดับสูง  การเรียนในระดับพืน้ฐานจะเน้นในเร่ืองการอ่านและ 

การเขียนคําได้ถกูต้อง  แมน่ยําในหลกัเกณฑ์ทางภาษา  (กรมวิชาการ.  2546:  133)  จงึเป็นเร่ืองท่ีสําคญั

และจําเป็นท่ีผู้ เรียนต้องอ่านและเขียนคําได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจความหมายของคํา  จึงจะสามารถ

ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคและสรุปสาระสําคัญของเร่ืองได้  ถ้าผู้ เรียนขาดทักษะการอ่านและ 

การเขียนคําก็จะไม่สามารถเข้าใจเร่ือง  ทําให้สื่อความหมายตามความคดิของตนเองไม่ได้ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญต่อ 

การดํารงชีวติของคนไทย  ดงันัน้คนไทยจงึมีความจําเป็นต้องตระหนกัถงึความสําคญัของวชิาภาษาไทย  

ต้องทําความเข้าใจและศกึษาหลกัเกณฑ์ทางภาษาและฝึกฝนให้มีทกัษะการด ู ฟัง  พดู  อา่นและเขียน

ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือท่ีจะให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนและนําไปใช้ในการสื่อสารซึ่งกนั

และกนัได้อยา่งถกูต้อง  เกิดการเรียนรู้  สร้างความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั  และสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิ 

ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับตนเอง  สงัคมรอบๆ  ตัวเองและประเทศชาติในท่ีสดุ  ดงันัน้การวัดประเมิน 

การเรียนรู้จงึถือได้วา่เป็นสิง่สําคญัและจําเป็นอยา่งยิง่ท่ีต้องทําควบคู่กบัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

เพื่อผู้สอนจะได้นําข้อมลูท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผู้ เรียนแตล่ะคน 

จากการศกึษางานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัประเมนิแนวใหมข่อง บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์  

(2547:  บทคดัยอ่วิจยั)  ซึง่ได้ทําการวจิยัเร่ือง  การพฒันาโครงการครูนกัวิจยัและการประเมินแนวใหม่

พบว่า  ครูสามารถทําการวัดประเมินแนวใหม่และปฏิบัติจริง  เพื่อสะท้อนผลการเรียนการสอน 

อยา่งตอ่เน่ือง  ได้แก ่  วธีิการสงัเกต-บนัทกึ  วิธีการสนทนา-บนัทกึ  วิธีการตรวจ-บนัทกึ  วิธีการวดั

ประเมินจากงาน/กิจกรรมปฏิบัติ  วิธีวัดประเมินผลจากการปฏิบัติของนักเรียน  วิธีวัดประเมิน 

การปฏิบตัิด้วยพอตโฟลิโอนกัเรียน  (Student  Porfolio)  ตามลําดบั  ทัง้โดยรวมและแต่ละรายการ

ประเมนิเพ่ิมมากขึน้อย่างชดัเจน  ครูมีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัเพิ่มขึน้  และ
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มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ส่วนนักเรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึน้

อยา่งชดัเจน  และแสดงพฤติกรรมในการเรียนแต่ละด้านเพิ่มมากขึน้ 

 รูปแบบการวดัประเมินแนวใหมท่ี่ได้จากการวิจยัดงักลา่ว มีลกัษณะเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีดําเนินการ 

ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน  ครูสามารถนําข้อมลูจากการวดัประเมินไปใช้เพื่อแก้ไขปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึน้    โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  

ประเภทแรก  นกัเรียนเป็นผู้จดบนัทึกและตอบ  ได้แก่  1)  แบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนักเรียน  

แบบบนัทึกนีน้กัเรียนต้องส่งครูทกุครัง้ และครูต้องอ่านบนัทึกและนําไปใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง 

การเรียนการสอน  2)  แบบทดสอบ  มีทัง้แบบทดสอบสรุปรวม  และแบบทดสอบสะสมยอ่ย  สําหรับ

แบบทดสอบสรุปรวมได้แก่  แบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เป็นชนิดเลือกตอบ   

สว่นแบบทดสอบสะสมยอ่ย  มีทัง้ชนิดเลือกตอบและเขียนตอบสัน้ๆ    ประเภทที่สองครูเป็นผู้จดบนัทึก  

ได้แก่  1)  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน  เป็นแบบฟอร์มท่ีครูทําการบนัทึกผลการอา่นบนัทกึ

ประจําคาบเรียนของนักเรียน  เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับแก้การเรียนการสอนครัง้ต่อไป  เรียกว่า   

แบบอ่าน-บันทึก  2)  แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  เป็นแบบบันทึกบรรยากาศ 

การเรียนการสอนประจําคาบเรียน เรียกวา่  แบบสงัเกต-บนัทกึ  3)  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน  เป็นแบบบันทึกท่ีครูจดบันทึกการส่ือสารระหว่างครูกับนักเรียนในแต่ละคาบ  เรียกว่า  

สนทนา-บนัทกึ  4)  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  เป็นการบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  

แบบฝึกหดัและการบ้าน  โดยมีข้อเสนอแนะแกน่กัเรียน  เรียกวา่  แบบตรวจ-บนัทึก  5)  แบบบนัทกึผล

การสอบของนกัเรียน  เพื่อนําข้อมลูไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน  เรียกวา่  แบบทดสอบ-บนัทกึ 

 ดงันัน้  เพื่อให้การวดัประเมนิผลการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพในเกณฑ์ท่ีสงู   

ทําให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิในการเรียนรู้สงูขึน้  และเพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุกระบวนการจดัการเรียนการสอน ผู้วจิยั

จงึนําการวดัประเมินแนวใหม่มาใช้ควบคูก่บัการเรียนการสอน  โดยใช้เคร่ืองมือวดัท่ีเป็นการจดบนัทกึทัง้  2  

ประเภทที่กลา่วมา  ด้วยการให้ผู้ เรียนได้จดบนัทึกลงในแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน แล้วผู้สอน

เป็นผู้บนัทกึลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู    

แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  และแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  เพื่อให้ข้อมลูย้อนกลบั

แก่ผู้ เรียนและนําข้อมลูสารสนเทศท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และปรับปรุงผู้ เรียน  

ด้วยเหตนีุ ้  ผู้วจิยัจงึมีความสนใจศกึษาผลการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมีต่อความสามารถใน

การอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  

เพื่อจะได้นําผลการวดัประเมินการเรียนรู้ดงักลา่วนีไ้ปใช้สนบัสนนุการเรียนการสอน  นอกจากนีผู้้ วิจยัยงั

คาดหวงัวา่การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สอนวิชาภาษาไทย  ผู้สอน

วิชาอ่ืนๆ  นกัการศกึษา  และผู้สนใจในการสอนได้นําวิธีการดงักลา่วนีไ้ปใช้ในการเรียนการสอนตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือศกึษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกท่ีมี

ต่อความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 อย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับการวัดประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  

โดยมีจดุมุง่หมายเฉพาะดงันี ้

 1. เพื่อศกึษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมีต่อความสามารถในการอา่น

คําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  

ก่อนและหลงัการเรียน 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ และการอ่าน 

จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ดงันี ้

  2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศัพท์  และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน กอ่นและหลงัการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ 

  2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศัพท์  และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ก่อนและหลงัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้

ตามปกต ิ

  2.3  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศัพท์  และ 

การอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน   ระหว่างการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก

กบัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกต ิ

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ก่อนและหลงัการทดลอง  ระหวา่งการวดัประเมิน

การเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึกบัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมนิการเรียนรู้ตามปกต ิ

 

ความสาํคัญของการวิจยั 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งเน้นการใช้การวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึกท่ีมีผล

ตอ่ความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจับใจความวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ท่ีเน้นการจดัการเรียนการสอนโดยยดึหลกัผู้ เรียนสําคญัท่ีสดุ โดยวธีิการวดัประเมนิการเรียนรู้ควบคู่กบั

การเรียนการสอน โดยใช้การจดบนัทึก ทําให้ผู้สอนทราบข้อบกพร่องในการจดัการเรียนการสอนและ

ผู้ เรียนทราบข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตนเอง  ซึ่งจะทําให้ผู้ สอนสามารถแก้ไขให้ตรงตามสภาพ

ปัญหา และเอือ้ต่อการพฒันาผู้ เรียนได้เต็มตามศกัยภาพของแต่ละบคุคล  เน่ืองจากทําให้ทราบถึง
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ปัญหา  อปุสรรคของผู้ เรียนได้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพสามารถนําไปแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอน  

ได้ทันที  นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  และเป็นแนวทางใน 

การวดัประเมนิควบคูก่บัการเรียนการสอนของนกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ หรือวิชาอื่นๆ   และยงัสามารถ

นําแนวทางท่ีได้จากการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการศกึษาเพ่ิมเติม   และสามารถนําผลการศกึษาไป

ใช้ประโยชน์ในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 โรงเรียนวิชากร  

สังกัดสํานักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2550  จํานวน   

4  ห้องเรียน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด  124  คน 

 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  

ปีการศกึษา  2550  ของโรงเรียนวิชากร  สงักดัสํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวนนกัเรียน

ทัง้หมด  60  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)   

มา  2  ห้องเรียน  แล้วทําการสุ่มห้องเรียนอีกครัง้หนึ่ง  ให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง  จํานวนนักเรียน   

30  คน  อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  จํานวนนักเรียน  30  คน 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอสิระ  คือ  การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการวดัประเมินตา่งกนั  2  แบบ  คือ 

  1.1  การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก 

  1.2  การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ 
 2.  ตัวแปรตาม  คือ   
  2.1  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์ 

  2.2  ความสามารถในการเขียนคําศพัท์ 

  2.3  ความสามารถในการอา่นจบัใจความ 
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 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นเนือ้หาท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี 

สาระการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้  ท่ีกําหนดในกรอบของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พ.ศ.  2544  

กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ช่วงชัน้ท่ี  1 (ป.  1-3)  และการศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียน

วิชากรในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชัน้ท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้เนือ้หาท่ีเหมาะสมใน

การศึกษาผลการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึก ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านคําศัพท์   

การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  คือ 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1   กินดีมีสขุ 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2   โป้งแปะ 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3   เสือกบัแมโ่ค 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4   โรงเรียนน่าอยู่ 

 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2550  ใช้เวลา   

8  สปัดาห์  สปัดาห์ละ  7  ชัว่โมง  รวมเวลา  56  ชัว่โมง 

 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การวัดประเมินการเรียนร้ด้วยการจดบันทกึู   หมายถงึ การดําเนินการวดัประเมิน

ควบคู่กบักระบวนการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน 

การวดัประเมนิ  และครูให้ผลย้อนกลบัแก่นกัเรียนในชว่งของการเรียนการสอน  เพ่ือนําสารสนเทศที่ได้

ไปปรับปรุงการเรียนการสอน  และส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนให้เหมาะสม  ซึ่งจะทําให้เกิดผลดี

ต่อความสามารถในการอ่านคําศัพท์  การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย   

จากการท่ีนกัเรียนทําการบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  และครูบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน  

การบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  การบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  และการบนัทกึ

ผลการทํางานของนกัเรียนเพิ่มเติมจากการวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 1.1  การบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  หมายถงึ  การท่ีนกัเรียนทําการบนัทกึ

ประจําคาบเรียนในประเด็นท่ีว่า  เรียนเร่ืองอะไร  มีใจความสําคญัอยา่งไร  เรียนรู้ได้เข้าใจหรือไม่อยา่งไร 

สิ่งใดบ้างท่ีนกัเรียนเข้าใจและสิ่งใดบ้างท่ีนกัเรียนไม่เข้าใจ มีคําศพัท์  คําอา่น  สะกดคํา  แจกลกูคํา  

อา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  และความหมายของคําศพัท์อยา่งไรบ้างในบทเรียน  โดยให้นกัเรียนบนัทกึ
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ลงในแบบฟอร์มท่ีสร้างขึน้  แบบบนัทึกนีค้รูจะให้เวลานกัเรียนในการบนัทึกและส่งครูทุกชัว่โมงเรียน 

และครูต้องอา่นบนัทึก  เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน 

 1.2  การบันทึกผลการอ่านบันทึกของนักเรียน  หมายถึง  การที่ครูทําการบันทึก 

สรุปผลการอ่านบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  โดยบนัทึกเร่ืองท่ีนกัเรียนยงัไมเ่ข้าใจ  และเร่ืองท่ี

ปรับปรุง  ซึง่เป็นข้อมลูสารสนเทศสําคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้  และสะท้อนความก้าวหน้าของนกัเรียน 

เพื่อครูจะได้นําข้อมลูท่ีได้จากการอา่นบนัทกึของนกัเรียนไปใช้ในการปรับปรุง การจดัการเรียนการสอนใน

ครัง้ตอ่ไป  โดยครูบนัทกึเม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว 

 1.3  การบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  หมายถึง  การท่ีครูจดบันทึก

บรรยากาศการเรียนการสอนประจําคาบเรียนในประเดน็ท่ีวา่  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นอยา่งไร  

สอดคล้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้หรือไม ่  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งสอน  วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้

ในระหวา่งสอน  รวมไปถึงการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครัง้ต่อไป  โดยครูบนัทึกเม่ือสิน้สดุ 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.4  การบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  หมายถงึ  การท่ีครูจดบนัทกึผลการทํางาน

ของนกัเรียน  การจดบนัทึกการตรวจแบบฝึกหดั  และผลการตรวจการบ้าน  โดยมีข้อเสนอแนะแก้ไข 

ลงบนคําตอบของนกัเรียนได้อา่นเพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาด ซึง่ข้อมลูท่ีได้สามารถนําไปปรับปรุงการเรียนรู้ 

ของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี  เพราะการตรวจการทํางานของนกัเรียน  สามารถประเมินลกัษณะต่างๆ  

ทัง้ความรู้ความสามารถในเนือ้หาถกูต้องตรงประเด็น  นิสยัการทํางาน  ความรับผดิชอบ  การตรงตอ่เวลา  

ความเรียบร้อย  ทักษะการเขียนตวัสะกด  การันต์  การส่ือความหมาย  และเน้นเทคนิควิธีการท่ี

นํามาใช้ประเมินนกัเรียนอยา่งตอ่เน่ืองควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน ตัง้แตต้่นเทอมจนถงึปลายเทอม  

โดยครูบนัทกึเม่ือตรวจผลงานของนกัเรียนทกุครัง้ท่ีมีการทํางาน 

 1.5  การบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  หมายถงึ  การท่ีครูจดบนัทกึการส่ือสาร

ระหว่างครูกบันกัเรียนในแต่ละคาบ  โดยครูจดบนัทึกการเรียนรู้ในแต่ละคาบ  เพ่ือให้ทราบถึงความรู้

ความเข้าใจ  เจตคติ  และแรงจูงใจในการเรียนรู้  ทัง้ท่ีแสดงออกในชัน้เรียนและไม่ได้แสดงออกใน 

ชัน้เรียนและสอบถามในเร่ืองท่ียงัไม่เข้าใจของนกัเรียน  โดยครูบนัทกึระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.  การวัดประเมินการเรียนรู้ตามปกต ิ หมายถงึ  การดําเนินการวดัประเมนิท่ีพิจารณา

จากพัฒนาการของนักเรียนท่ีได้จากการสังเกตการทํางาน  และสมุดบันทึก  โดยการจัดการเรียน

การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้   

 3.  ความสามารถในการอ่านคาํศัพท์  หมายถงึ  การรับรู้และเข้าใจการอ่านคําศพัท์  

โดยการเขียนคําอ่านจากคําศพัท์  การอ่านสะกดคํา  การแจกลกูคํา  การอ่านและผนัวรรณยกุต์คํา  
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และสามารถอ่านได้ถกูต้องตามหลกัการอ่าน  โดยวดัได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

คําศพัท์วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 

 4.  ความสามารถในการเขียนคาํศัพท์  หมายถงึ  การรับรู้  จดจํา  เข้าใจความหมาย

ของคําศัพท์ การนําคําศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามความหมาย และสามารถเขียนได้ถูกต้อง 

ตามหลกัการเขียน  โดยวัดได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย   

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ 

 5.  ความสามารถในการอ่านจับใจความ  หมายถงึ  ความรู้  ความเข้าใจ  เก่ียวกบั

สาระของเร่ืองท่ีอ่าน  สามารถค้นหาส่วนท่ีเป็นใจความสําคญัและส่วนขยายใจความสาํคญัของเร่ือง 

โดยวดัได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  

ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 

 6.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาํศัพท์  หมายถงึ  แบบวดัและประเมิน

ความสามารถของนกัเรียนในด้านความรู้ความจํา  และความเข้าใจในการอ่านคําศพัท์วิชาภาษาไทย   

ซึ่งใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบทดสอบแบบเขียนตอบในการวดัประเมิน  โดยแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบแบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ  1)  ข้อคําถามเป็นคําศัพท์  มีตัวเลือกเป็นคําอ่าน   

การอา่นสะกดคํา  การอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  2)  ข้อคําถามเป็นคําอา่น การอา่นสะกดคํา  การอา่น

และผนัวรรณยกุต์คํา  มีตวัเลือกเป็นคําศพัท์ท่ีสอดคล้องกบัข้อคําถาม  โดยทัง้  2  รูปแบบ  มีตวัเลือก  

3  ตวัเลือก  และแบบทดสอบแบบเขียนตอบ  แบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ  1)  กําหนดคําศพัท์มาให้  

แล้วเขียนคําอา่น  การอา่นสะกดคํา  การแจกลกูคํา  การอ่านและผนัวรรณยกุต์จากคําศพัท์ท่ีกําหนดให้  

2)  กําหนดคําอา่น  การอา่นสะกดคํา  การแจกลกูคํา  การอา่นและผนัวรรณยกุต์คํามาให้  แล้วเขียน

คําศพัท์จากข้อคําถามที่กําหนดให้  ซึ่งทัง้แบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ   มีคะแนน

เป็น  0  และ  1  ถ้าตอบผิดได้  0  คะแนน  ตอบถกูได้  1  คะแนน 

 7.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนคาํศัพท์  หมายถงึ  แบบวดัและประเมนิ

ความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ความจํา  ความเข้าใจความหมายของคําศัพท์และการนํา

คําศัพท์ไปใช้ได้ถูกต้องตามความหมาย  และสามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน  ซึ่งใช้

แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  แบ่งออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  1)  เติมคําศพัท์ลงในช่องว่างให้เป็น

ประโยคท่ีสมบูรณ์  และมีความหมาย  2)  กําหนดภาพมาให้และเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับภาพ   

3)  เรียงสระ  พยญัชนะ  และวรรณยุกต์ให้เป็นคําศัพท์ท่ีมีความหมาย  4)  กําหนดคําศพัท์มาให้  

แล้วเติมส่วนของคําท่ีหายไปให้เป็นคําท่ีสมบูรณ์และมีความหมาย  5)  กําหนดความหมายของ

คําศัพท์มาให้แล้วเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับความหมาย   6)  กําหนดคําศัพท์มาให้  1  คํา  แล้วเขียน

คําคล้องจอง  2  พยางค์ท่ีมีความหมาย  7)  กําหนดคําศัพท์มาให้และเรียงคําศัพท์ให้เป็น
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ประโยคที่ได้ใจความถูกต้อง  ซึ่งแบบทดสอบแบบเขียนตอบทัง้  7  รูปแบบ  มีคะแนนเป็น  0  และ  1  

ถ้าตอบผิดได้  0  คะแนน  ตอบถกูได้  1  คะแนน 

 8.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  หมายถึง   แบบวดัและประเมนิ

ความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้  ความเข้าใจ  การค้นหาสาระสําคญัและการตอบคําถาม 

จากเร่ืองท่ีอา่น  ซึง่ใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  โดยผู้ วิจยัได้กําหนดเนือ้ความหรือ

เร่ืองราวให้อา่น  จากนัน้ให้ตอบคําถามจากเนือ้ความหรือเร่ืองท่ีอา่น  ซึง่ข้อคําถามอยูใ่นรูปข้อความ  

และตัวเลือกมี  3  ตัวเลือก  แบบทดสอบมีคะแนนเป็น  0  และ  1  ถ้าตอบผิดได้  0  คะแนน   

ตอบถกูได้  1  คะแนน 

 9.  คะแนนความก้าวหน้า  หมายถึง  ความสามารถในการอ่านคําศัพท์ การเขียน

คําศพัท์และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  ท่ีพฒันาขึน้จากก่อนการทดลอง  ซึ่งได้จากคะแนน

ผลต่างก่อนและหลงัการทดลอง 

 10.  ผ้เช่ียวชาญ  ู หมายถงึ  บคุคลผู้ มีความรู้ความสามารถในการตรวจเคร่ืองมือในการวิจยั  

ซึง่ได้แก่ 

 10.1  บคุคลท่ีมีวฒิุปริญญาโททางการวดัผลการศกึษา  ท่ีมีประสบการณ์ไมต่ํ่ากวา่  5  ปี  

จํานวน  5  ท่าน 

 10.2  บคุคลที่มีวฒุิปริญญาโททางภาษาไทย ท่ีมีประสบการณ์ไมต่ํ่ากวา่  5 ปี  จํานวน  

3  ท่าน 

 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 ก่อนท่ีผู้วจิยัจะเร่ิมทําการวิจยัเพ่ือศกึษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมีตอ่

ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยของนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ครัง้นี ้  ผู้วจิยัได้ทําการศกึษาเอกสารงานวจิยัของบญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์  

ซึง่ได้กลา่วถงึข้อค้นพบเก่ียวกบัการวดัประเมินแนวใหมด่งันี ้

 1.  การวัดประเมินแนวใหม่  ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาและเรียนรู้อย่างก้าวหน้า  สอดคล้องกบั

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีมีความถนัด  ความสนใจต่างกัน  มีรูปแบบท่ีเอือ้และเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนได้เลือกและแสดงความรู้  ความสามารถ  ความรู้สกึท่ีผู้ เรียนมีและประพฤติได้อยา่งแท้จริง  และ

นําข้อมลูมาสะท้อนภาพท่ีเป็นจริงของผู้ เรียน  เพ่ือเป็นข้อมลูในการนําไปปรับปรุงการสอนและปรับปรุง

พฒันาผู้ เรียน 
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 2.  การวดัประเมินแนวใหม ่ ต้องมีความหลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ  

กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน  และสามารถดําเนินการอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้

ของผู้ เรียน  โดยนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในระยะแรกของการเรียนรู้  เพ่ือให้ทราบวา่ผู้ เรียนมีทกัษะพืน้ฐาน  

มีความรู้เดิมเพียงใด  มีความรู้ในสิ่งท่ีจะเรียนรู้ใหม่หรือไม่  และจดัผู้ เรียนให้มีโอกาสเลือกเรียนตาม

รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน  ทําการวดัประเมินในระหวา่งการทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะสมยอ่ย  

เพื่อดคูวามก้าวหน้า  และทําการสรุปรวมเมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน 

 3.  การวดัประเมินแนวใหม ่ ต้องมีการคดิท่ีชดัเจนและสื่อสารเข้าใจ  ต้องเป็นการวดัประเมิน

ในระดับชัน้เรียน  ซึ่งผู้ สอนดําเนินการวัดต่อเน่ืองกัน  ผู้ ใช้ผลการวัดประเมินท่ีสําคัญคือผู้ เรียน   

มีจดุหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและเหมาะสมเป็นส่ิงสําคญัในการวดัประเมนิ 

 4.  การวดัประเมินแนวใหม่  จากการศึกษางานวิจัยพบว่า  ครูสามารถทําการวดัประเมิน 

แนวใหม่และปฏิบตัิจริง  เพ่ือสะท้อนผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  การจดัการเรียนการสอนใน

ภาพรวมเปลี่ยนแปลงเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัเพิม่มากขึน้อย่างเดน่ชดัและมีพฤติกรรมในการจดัการเรียน

การสอนแบบตา่งๆ  อยา่งหลากหลาย  ผู้ เรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึน้ 

 5.  การวดัประเมนิแนวใหม ่ มีรูปแบบการวดัประเมนิควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน  ครูสามารถ

นําข้อมลูไปใช้เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู  ซึง่เคร่ืองมือวดัแบง่ออกเป็น  

2  ประเภท  ประเภทแรก  ผู้ เรียนเป็นผู้จดบนัทกึ  ได้แก ่  1)  แบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  

2)  แบบทดสอบ  ประเภทที่สอง ครูเป็นผู้จดบนัทกึ  ได้แก ่ 1)  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน  

2)  แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  3)  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน   

4)  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  5)  แบบบนัทกึผลการสอบของนกัเรียน 

 จากข้อค้นพบดงักลา่ว  ทําให้ผู้วจิยัสนใจที่จะทดลองใช้การวดัประเมินแนวใหม ่ โดยใช้การจด

บนัทึกทัง้สองประเภท เพ่ือศึกษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกท่ีมีต่อความสามารถ 

ในการอ่านคําศัพท์  การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2  เพ่ือนํามาใช้ในการสง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอน  ทําให้ผู้ เรียนได้

ทราบถงึพฒันาการ  ความสนใจและความเข้าใจของผู้ เรียน  โดยข้อมลูสารสนเทศที่ได้นําไปปรับปรุง

การเรียนการสอนของครู  และนํามาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน  ผู้ วิจัยจึงได้นํา 

การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกไปทดลองใช้กบันักเรียน  แล้วนําไปเปรียบเทียบกบักลุ่ม

นกัเรียนท่ีไมไ่ด้ใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกวา่มีต่อความสามารถในการอา่นคําศพัท์  

การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยแตกตา่งกนัหรือไม ่
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สมมตฐิานของการวิจยั 
 1. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความสามารถในการอา่นคําศพัท์

วิชาภาษาไทย  หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความสามารถในการเขียนคําศพัท์

วิชาภาษาไทย  หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน 

 3. นักเรียนท่ีได้รับการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกมีความสามารถในการอ่าน 

จบัใจความวิชาภาษาไทย  หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน 

 4. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึและนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมิน

การเรียนรู้ตามปกติ  มีความสามารถในการอา่นคําศพัท์วิชาภาษาไทยแตกต่างกนั 

 5. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึและนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมิน

การเรียนรู้ตามปกติ  มีความสามารถในการเขียนคําศพัท์วชิาภาษาไทยแตกตา่งกนั 

 6. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึและนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมิน

การเรียนรู้ตามปกติ   มีความสามารถในการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยแตกต่างกนั 

  

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกท่ีมีต่อ

ความสามารถในการอ่านคําศัพท์ การเขียนคําศัพท์ และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 

 2.   การวดัประเมินแนวใหม ่

3. หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 

4. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ช่วงชัน้ท่ี  1   

 5.  เอกสารเก่ียวกบัการวดัประเมนิตามสภาพจริง 

5.1  ความหมายของการวดัประเมินตามสภาพจริง 
 5.2  แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัประเมินตามสภาพจริง 

 5.3  ประโยชน์ของการวดัประเมินตามสภาพจริง 

 5.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัประเมินตามสภาพจริง 

 5.5  การกําหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 5.6  การหาคณุภาพเคร่ืองมือวดัประเมนิตามสภาพจริง 

 6.  การวดัประเมินควบคู่กบัการเรียนการสอน  จากการส่ือสารสว่นบคุคล 

 7.  ทกัษะการอา่น   

 8.  ทกัษะการเขียน 

 9.  การอา่นและการเขียนคําวิชาภาษาไทย 

 10.  การอา่นจบัใจความ 

 11.  งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1.  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   

ซึง่ได้กลา่วถงึบทบญัญติัเก่ียวกบัศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียนโดยเฉพาะ ซึง่กลา่วโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ คือ  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2544:  6-14)   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็น

การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพฒันาสาระ

และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ด้วยเหตนีุใ้นมาตรา  22  จงึกลา่วไว้วา่การจดัการศกึษา

ต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ  

กระบวนการจดัการศึกษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ   

 ดงันัน้ สถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึต้องจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบั

ความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน  โดยคํานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  

การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน  และแก้ไขปัญหา    

จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบตัิให้ทําได้  คดิเป็น  ทําเป็น  รักการอา่น

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้

สดัส่วนสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทกุวิชา   

สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวก

เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้  

ทัง้นี ้ ผู้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหลง่วทิยาการประเภทตา่งๆ  

และจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผู้ปกครอง  

และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย   เพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ   จงึทําให้สถานศกึษาจดัการประเมิน

ผู้ เรียน  โดยพจิารณาจากพฒันาการของผู้ เรียน  ความประพฤต ิ  การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม

กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและ

รูปแบบการศกึษา 

 

2.  การวัดประเมนิแนวใหม่ 
 บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์   (2547:  22-27)  ได้กลา่วถงึ  การวดัประเมินแนวใหมไ่ว้ว่า   

 2.1  การวดัประเมินแนวใหม ่ เป็นการวดัประเมินการเรียนรู้ท่ีออกแบบมาให้สอดคล้องกบั

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนแตล่ะคนได้รับการพฒันา

และเรียนรู้ก้าวหน้าสูงสุด  โดยต้องทําให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีมี 

ความถนดั  ความสนใจต่างกนั  ไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกนัทกุคน  แต่ควรมีรูปแบบ 

ท่ีเอือ้และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกและแสดงความรู้  ความสามารถ  ความรู้สึกท่ีผู้ เรียนมีและ
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ประพฤติปฏิบติัได้อย่างแท้จริง  และอาศยัข้อมลูหลกัฐานเหล่านัน้สะท้อนภาพท่ีเป็นจริงของผู้ เรียน  

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการนําไปปรับปรุงวธีิการสอนของผู้สอน  และวิเคราะห์  วนิิจฉยั  ผู้ เรียนเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาผู้ เรียน ดงันัน้ การวดัประเมนิด้วยการสอบท่ีใช้วธีิขีด กาคําตอบ หรือ

เขียนตอบลงบนกระดาษคําตอบเพียงอยา่งเดียวจึงขาดความเหมาะสม และไม่เพียงพอท่ีจะให้ข้อมลู

หลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนได้ครบถ้วน 

 2.2  การวดัประเมินแนวใหม่  ต้องปรับเปล่ียน  เพิ่มเติมเทคนิค  วิธีการวดัประเมินให้

หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ  กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน  และสามารถ

ดําเนินการอย่างตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกบัการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ให้สามารถนําข้อมลูหลกัฐาน

ไปตดัสินใจใช้ตัง้แต่ก่อนเร่ิมต้นหรือระยะแรกของการเรียนรู้  เพ่ือให้ทราบว่าผู้ เรียนมีทกัษะพืน้ฐาน 

ท่ีจะเรียนระดบัใด  มีความรอบรู้เดิมมากน้อยระดบัใด  มีความรู้ในสิง่ท่ีจะเรียนรู้ใหมห่รือไม ่ และจดัให้

ผู้ เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนให้เหมาะสม  ทําการวดัประเมินใน

ระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะสมย่อย  (Formative)  เพื่อดูว่ากิจกรรมการเรียนรู้ใดบ้าง

ท่ีผู้ เรียนมีความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ  คนใดมีข้อบกพร่องต้องช่วยเหลือ  และทําการวดัประเมิน 

สรุปรวมเมื่อสิน้สดุการเรียนการสอนในแตล่ะหน่วยเรียนหรือรายวิชา  เพ่ือรับรองผลการเรียนวา่ผู้ เรียน

คนใดมีความรอบรู้หรือประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้เนือ้หานัน้สมควรเลื่อนไปเรียนในเนือ้หาต่อไป  

และเพ่ือพิจารณาว่าผู้ เรียนควรได้รับเกรดในระดับใด โดยต้องดําเนินการวดัประเมินอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลาทุกคาบเรียน  และคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ  ได้แก่บรรยากาศ  ปฏิสมัพันธ์

ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุๆ  คน 

 2.3  การวดัประเมนิแนวใหม ่  มีลกัษณะสําคญัเพ่ือปรับปรุงแก้ไข สง่เสริมการเรียนรู้ของ

นกัเรียนและปรับปรุงการสอนของครู  มุง่วดักลุม่วตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ขัน้สงูในเชิงบรูณาการจากงาน

หรือกิจกรรมด้วยวธีิการหลากหลาย  โดยเลือกใช้เคร่ืองมือวดัแบบปลายเปิด  ผู้ เรียนต้องเขียนคําตอบ

ด้วยตนเอง  ค้นหาคําตอบ  ให้ตอบปากเปล่า  ใช้ผลงานการเขียน  หรือผลงานต่างๆ  ตลอดจน 

การสังเกตจากการปฏิบัติ การให้คะแนนและรายงานผลมีความซับซ้อน และใช้การวัดประเมิน 

หลายมิติต้องใช้เวลาในการประเมินมาก   แตไ่ม่สร้างความกดดนัต่อผู้ เรียน 

 2.4  การวัดประเมินแนวใหม่  ต้องมีความคิดท่ีชัดเจนและสื่อสารเข้าใจ  ดังนัน้ใน 

การบอกความหมายของผลสมัฤทธิ  สามารถใช้คํา  ภาพ  การแสดง  ตวัอย่างและวิธีการอ่ืนๆ  ใน์  

การส่ือความหมายแทนที่จะใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียว ต้องเป็นการวัดประเมินในระดับชัน้เรียน  

ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ ดําเนินการวดัประเมินท่ีเกือบต่อเน่ืองติดต่อกนั  ผู้ ใช้ผลการวดัประเมินท่ีสําคญัท่ีสดุ

คือผู้ เรียน  จดุหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและเหมาะสมเป็นสิ่งสําคญัในการวดัประเมิน  ถือว่าการวดั

ประเมนิเป็นกระบวนการเรียนการสอนอยา่งหนึง่  ต้องเข้าใจความรู้สกึสว่นบคุคล  และการวดัประเมิน
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ต้องมีคณุภาพ ซึง่ประกอบด้วยเกณฑ์คณุภาพที่เฉพาะเจาะจง ตามมาตรฐานคือจดุมุ่งหมายของ 

การวดัประเมนิชดัเจน  จดุหมายการเรียนชดัเจนและเหมาะสม  วิธีการวดัประเมนิเหมาะสม  สุม่ตวัอยา่ง

การปฏิบตัิได้ดี  การวดัประเมินต้องแมน่ยําปลอดจากความลําเอียงและสิง่บดิเบือน 

 รูปแบบการวดัประเมนิแนวใหม ่   มีลกัษณะเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีดําเนินการควบคู่ไปกบั

การเรียนการสอน  ครูสามารถนําข้อมลูจากการวดัประเมินไปใช้เพ่ือแก้ไข  ปรับปรุง  และพฒันา 

การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบด้วยเคร่ืองมือวดัท่ีเป็นแบบบนัทึก

ประจําคาบเรียนของนักเรียน  แบบบันทึกผลงานของนักเรียน  ได้แก่  แบบฝึกหัด  การบ้าน   

ผลการแสดงกิจกรรม  การพดูแสดงความคิดเห็น  รวมทัง้แบบทดสอบชนิดตา่งๆ  จดัเป็นประเภทได้ดงันี ้

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547:  บทคดัยอ่วิจยั) 

 2.4.1  ประเภทท่ีนกัเรียนเป็นผู้จดบนัทกึและตอบ  ได้แก่ 

 2.4.1.1  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  เป็นแบบฟอร์มหรือสมดุท่ี

นกัเรียนบนัทกึประจําคาบเรียนใน  3  ประเด็น  คือ  เรียนเร่ืองอะไร – เรียนรู้ได้เข้าใจหรือไมอ่ยา่งไร- 

รู้สกึอยา่งไรขณะท่ีเรียน  แบบบนัทกึนีน้กัเรียนต้องสง่ครูในคาบเรียนถดัไปทกุครัง้  และครูต้องอา่น

บนัทกึเก็บความอยา่งรวดเร็วเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 2.4.1.2  แบบทดสอบ  มีทัง้แบบทดสอบสรุปรวม  (Summative  Test)  และ

แบบทดสอบสะสมยอ่ย  (Formative  Test)  สําหรับแบบทดสอบสรุปรวม  ได้แก ่  แบบทดสอบกลาง

ภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ซึง่เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบทัง้หมด  สว่นแบบทดสอบแบบสะสม

ยอ่ย มีทัง้ชนิดเลือกตอบ  และตอบสัน้ๆ  แตส่ว่นใหญ่เป็นชนิดเลือกตอบ   

 2.4.2  ประเภทท่ีครูเป็นผู้จดบนัทึก  ได้แก่ 

 2.4.2.1  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน  เป็นแบบฟอร์มท่ีครูทํา

การบนัทกึสรุปผลการอา่นบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ปรับแก้การเรียน 

การสอนในครัง้ตอ่ไปเรียกวา่แบบอ่าน-บนัทกึ 

 2.4.2.2  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  เป็นแบบจดบนัทึก

บรรยากาศการเรียนการสอนประจําคาบเรียนในภาพรวมในประเด็นตอ่ไปนี ้  

  -     ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้อะไร  จดัอยา่งไร  เป็นไปตามแผนการสอนหรือไม ่

  -  สรุปความเห็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และการปรับปรุงตนอย่างไร

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีสอน  เรียกวา่  แบบสงัเกต-บนัทกึ 

 2.4.2.3   แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  เป็นแบบฟอร์มท่ีครูจด

บนัทกึการส่ือสารระหวา่งครูกบันกัเรียนในแต่ละคาบเรียนได้แก่ 
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  -    การสนทนาพดูคยุทัว่ไป 

  -    การซกัถามพดูคยุเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ 

  -    การอภิปรายประเด็นการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียกวา่ แบบสนทนา-บนัทกึ 

 2.4.2.4  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  เป็นแบบฟอร์มท่ีครูจดบนัทกึ

ผลการทํางานของนักเรียน ได้แก่ บันทึกผลการตรวจแบบฝึกหัด  และผลการตรวจการบ้าน  โดยมี

ข้อเสนอแนะแก่นกัเรียน  เรียกวา่   แบบตรวจตรา-บนัทกึ 

 2.4.2.5  แบบบนัทึกผลการสอบของนกัเรียน  เป็นแบบฟอร์มท่ีครูจดบนัทึก

ผลการสอบของนกัเรียน  ได้แก่  ผลการสอบยอ่ยแตล่ะครัง้  เพื่อนําข้อมลูไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน  

เรียกวา่  แบบทดสอบ-บนัทกึ   

    

3.   หลักสตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  ู 2544 
 กรมวิชาการ  (2545:  2-25)  กลา่ววา่  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 

มุง่เน้นให้สถานศกึษาจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของผู้ เรียน

แต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย  โดยให้ความสําคัญทัง้ด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  

กระบวนการเรียนรู้  และความรับผิดชอบตอ่สงัคม  เพื่อพฒันาคนให้มีความสมดลุ  โดยยดึหลกัผู้ เรียน

เป็นสําคญั  ทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ให้ความสําคญัต่อความรู้เก่ียวกบัตนเอง และความสมัพนัธ์ของตนเอง 

กับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติและสังคมโลก  รวมทัง้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์  

ความเป็นมาของสงัคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ  ความรู้และทกัษะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์

เร่ืองการจดัการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดลุยัง่ยืน  ความรู้เก่ียวกบัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  การกีฬา  ภมิูปัญญาไทย  และการประยกุต์ 

ใช้ภมิูปัญญา  ความรู้และทกัษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง  

ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ  การดํารงชีวติในสงัคมอยา่งมีความสขุ 

 สถานศึกษาจึงต้องจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ  

การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ไขปัญหา  จดักิจกรรมให้ผู้ เรียน 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบตัิให้ทําได้  คิดเป็น  ทําเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้

อยา่งตอ่เน่ืองผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนั  ปลกูฝังคณุธรรม  คา่นิยม 

ท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้  อํานวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทัง้สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้   



 

 

18 

โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลของผู้ เรียน  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา  ทกุสถานท่ี  

และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ได้ทกุระบบการศกึษา 

 นอกจากนีใ้นเร่ืองของการวดัประเมินผลการเรียน   หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พทุธศกัราช   2544  

มีข้อกําหนดการประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลาง และแนวดําเนินการในการวดัและประเมนิผลการเรียนท่ี

สถานศกึษาจะต้องพจิารณานําไปกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบตัิให้เหมาะสมสําหรับ

สถานศกึษาของตนดงันี ้

 3.1  ดาํเนินการวัดและประเมนิผลระดับชัน้เรียน  ได้แก่  การประเมนิผลการเรียนรู้และ

พฒันาการของผู้ เรียนระหวา่งเรียน  เพ่ือหาคําตอบวา่ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้  ทกัษะกระบวนการ  

และคา่นิยมอนัพงึประสงค์  เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

และใช้สําหรับตดัสนิผลสมัฤทธิทางการเรียนในด้านตา่งๆ  ของผู้ เรียน์  

 3.2  ดาํเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษา  เพื่อนําผลไปใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง

ผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้  รวมทัง้นํา 

ผลการประเมนิไปใช้พจิารณาตดัสนิผลการเรียนรายวชิา   และตดัสินการเลื่อนช่วงชัน้ 

 3.3  ดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ได้แก่  การประเมินคุณภาพ 

ทางการศกึษาของผู้ เรียนทกุคนในปีสดุท้ายของแตล่ะช่วงชัน้  คือ  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3  และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  ในระดบัชาติ  ซึง่สถานศกึษาจะต้องจดัให้ผู้ เรียนได้

เข้ารับการประเมินผลระดับชาติ และกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนได้แสดงความสามารถในการประเมิน 

อย่างเต็มศักยภาพ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาท่ีแท้จริงของผู้ เรียน  ของสถานศึกษา  

และของประเทศชาต ิ  

 ส่วนในเร่ืองของการตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชัน้ หรือจบหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

ต้องตดัสินตามเกณฑ์มาตรฐานโดยช่วงชัน้ท่ี 1  ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ทัง้  8  กลุ่ม  

และผู้ เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์   เขียน  ต้องผ่านการประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์  และต้องเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนและผา่นการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษากําหนด  

 ด้วยเหตนีุเ้ป้าหมายสําคญัอยา่งหนึ่งของการวดัผลและประเมินผลการเรียน นอกจากจะตดัสนิ 

ผลการเรียนแล้วยงัต้องนําผลการประเมนิไปใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง  แก้ไข  สง่เสริมการเรียนรู้และ

พฒันาการของผู้ เรียนโดยตรง  และนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง  แก้ไข  พฒันาการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพยิง่ขึน้  ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ทกุบทหรือทกุหน่วยการเรียน  จงึจําเป็นต้อง

มีการวดัและประเมินผลตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในบทเรียนพฒันานกัเรียนได้อย่างตรงเป้าหมาย 

และต่อเน่ือง  ขณะเดียวกันก็จะได้ผลการประเมินในภาพรวมเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  แก้ไข

พฒันาการจดัการเรียนการสอนหรือการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูได้อีกด้วย   
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 แนวทางการวดัผลและประเมินผลตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
 1.  การประเมินผลก่อนเรียน   
 การประเมินผลก่อนเรียนเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนในแตล่ะรายวิชา  ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีต้องประเมินผลก่อนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผู้ เรียนในเบือ้งต้น สําหรับนําไปจดักระบวนการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับพืน้ฐานของผู้ เรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  

แตจ่ะไมนํ่าผลการประเมนินีไ้ปใช้ในการพิจารณาตดัสนิผลการเรียนการประเมินผลกอ่นเรียน 
 2.  การประเมินผลระหว่างเรียน 
 การประเมนิผลระหวา่งเรียน เป็นการประเมินผลท่ีมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผู้ เรียน

ว่าบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูได้วางแผนไว้หรือไม่  เพ่ือนําสารสนเทศ 

ท่ีได้จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน และส่งเสริมผู้ เรียนให้มีความรู้

ความสามารถและเกิดพฒันาการสงูสดุตามศกัยภาพ 

 การประเมนิผลระหวา่งเรียนมีแนวทางในการปฏิบติัตามขัน้ตอนดงันี ้

 2.1  วางแผนการเรียนร้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ู ผู้ สอนจัดทํา 

แผนการเรียนรู้ กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ และแนวทางการประเมนิผลให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ 

ท่ีคาดหวงั ซึ่งในแผนการเรียนรู้ควรระบภุาระงานท่ีจะทําให้ผู้ เรียนบรรลตุามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั

อยา่งเหมาะสม 
 2.2 เลือกวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลัก 
ที่กาํหนดให้ผ้เรียนปฏิบัติู  ทัง้นีว้ิธีการประเมินท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการประเมินระหวา่งเรียน  

ได้แก่  การประเมินจากสิ่งท่ีผู้ เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทกัษะ  และความสามารถ  ตลอดจน 

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อันเป็นผลจากการเรียนรู้ตามท่ีผู้ สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ 

วิธีการประเมนิท่ีผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินผลระหวา่งเรียน  มีดงันี ้

  2.2.1  การประเมินผลด้วยการสื่อสารสว่นบคุคล  ได้แก่ 

 2.2.1.1  การถามตอบระหวา่งทํากิจกรรมการเรียน 

 2.2.1.2  การพบปะสนทนาพดูคยุกบัผู้ เรียน 

 2.2.1.3  การพบปะสนทนาพดูคยุกบัผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 

 2.2.1.4  การสอบปากเปลา่เพ่ือประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทศันคต ิ

 2.2.1.5  การอา่นบนัทกึเหตกุารณ์ต่างๆ  ของผู้ เรียน 

 2.2.1.6  การตรวจแบบฝึกหดัและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมลูป้อนกลบั 
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 2.2.2  การประเมินผลจากการปฏิบตัิ  (Performance  Assessment)  เป็น

วิธีการประเมนิงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนปฏิบติัเพ่ือให้ได้ข้อมลูสารสนเทศวา่ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

 การประเมนิการปฏิบตั ิ ผู้สอนต้องเตรียมการในสิง่สําคญั  2  ประการ คือ 

 1.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้ เรียนปฏิบตัิ  (Tasks) 

 2.  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 

 วิธีการประเมนิการปฏิบตัิจะเป็นไปตามลกัษณะงานดงันี ้

 1.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้ สอนกําหนดให้ผู้ เรียนทําเป็นรายบุคคล

กลุม่จะประเมนิวิธีการทํางานตามขัน้ตอนและผลงานของผู้ เรียน 

 2.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้ เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจําวัน  

จะประเมนิด้วยวธีิการสงัเกต   จดบนัทึกเหตกุารณ์เก่ียวกบัผู้ เรียน 

 3.  การสาธิต ได้แก่ การให้ผู้ เรียนแสดงหรือปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ีกําหนด  

เช่น  การใช้เคร่ืองมือปฏิบตัิงาน  การทํากายบริหาร  การเลน่ดนตรี  จะประเมินวิธีการและขัน้ตอนใน

การสาธิตของผู้ เรียนด้วยวิธีการสงัเกต 

 4.  การทําโครงงาน  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

มุ่งหวังให้ผู้ สอนต้องมอบหมายให้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย  1  โครงงาน  ในทุกช่วงชัน้   

ดงันัน้ ผู้สอนจงึต้องกําหนดภาระงานในลกัษณะของโครงงานให้ผู้ เรียนปฏิบตัิในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ใน  

4  รูปแบบต่อไปนี ้

  4.1  โครงงานสํารวจ 

  4.2  โครงงานสิง่ประดิษฐ์ 

  4.3  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศกึษาค้นคว้า 

  4.4  โครงงานอาชีพ 

 วิธีการประเมนิผลโครงงาน  ควรประเมิน  3  ระยะ  คือ 

 1.  ระยะกอ่นทําโครงงาน  โดยประเมนิความพร้อม  การเตรียมการ  และ

ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิงาน 

 2. ระยะทําโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบตัิจริงตามแผนวิธีการและ

ขัน้ตอนกําหนดไว้  และการปรับปรุงงานระหวา่งปฏิบตั ิ

 3. ระยะสิน้สุดการทําโครงงาน  โดยการประเมินผลงานและวิธีการ

นําเสนอผลการดําเนินโครงงาน 
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  กําหนดให้ผู้ เรียนทําโครงงาน  สามารถทําได้  3  แบบ  คือ 

 1. โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตาม

ความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจ 

 2.  โครงงานกลุ่ม  เป็นการทําโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อน  ต้องให้

ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันทํา การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมิน

กระบวนการกลุม่ 

 3.  โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม  เป็นโครงงานท่ีผู้ เรียน 

ทําร่วมกนั  แตเ่ม่ือเสร็จงานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง  โดยไมต้่องได้รับการช่วยเหลือจาก

สมาชิกในกลุม่ 

 ในการประเมินการปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้น  ผู้สอนจําเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือ

เพื่อใช้ประกอบการประเมนิการปฏิบติั  เชน่ 

 1.  แบบวดัภาคปฏิบตั ิ

 2.  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 3.  แบบตรวจสอบรายการ 

 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  เป็นต้น 

 2.2.3   การประเมนิผลตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)  การประเมนิ

จากการปฏิบตัิงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้ เรียนปฏิบติั

จะเป็นงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือใกล้เคียงกบัชีวติจริงจงึเป็นงานที่สถานการณ์ซบัซ้อน และ

เป็นองค์รวม  มากกวา่งานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนทัว่ไป 

 วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการประเมินจากการปฏิบติั  

(Performance  Assessment)  เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เน่ืองจากเป็น

สถานการณ์จริง  หรือต้องจดัสถานการณ์ให้ใกล้จริง  แต่จะเกิดประโยชน์กบัผู้ เรียนมาก  เพราะจะ 

ทําให้ทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้ เรียนว่ามีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเร่ืองใด อันจะนําไปสู่ 

การแก้ไขท่ีตรงประเด็นท่ีสดุ 

 2.2.4  การประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) การประเมิน

ด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพจริง  มีความสมบรูณ์

สะท้อนศกัยภาพท่ีแท้จริงของผู้ เรียนมากขึน้  โดยการให้ผู้ เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect)  ผลงาน 

จากการปฏิบตัิจริงทัง้ในชัน้เรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มา 

จดัแสดงอยา่งเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจดุประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็น  (Reflect)  ความพยายาม  

เจตคติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิผล  ์ (Achievement)  ของการเรียนรู้ของผู้ เรียน   
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การวางแผนดําเนินงาน  การประเมินด้วยแฟ้มผลงานท่ีสมบรูณ์  จะชว่ยผู้สอนให้สามารถประเมนิจาก

แฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบตัิจริงได้ 

 การประเมนิด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการดําเนินงานดงันี ้

 1. กําหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวตัถปุระสงค์ของแฟ้มสะสมงาน

วา่ต้องการสะท้อนสิ่งใดเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้ เรียน  ทัง้นีอ้าจพิจารณาจาก 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามสาระการเรียนรู้ท่ีสะท้อนได้จากการให้ผู้ เรียนจดัทําแฟ้มสะสมงาน 

 2. กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ

แฟ้มสะสมงาน  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทําแฟ้มสะสมงาน 

 3.  กําหนดให้วธีิการประเมินงานเพื่อพฒันาชิน้งาน  ซึง่สง่ผลถึงการพฒันา

ผู้ เรียนให้มีความสามารถสงูสดุ  ทัง้นีค้รูอาจจดัทําเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)  สําหรับให้ผู้ เรียน

นําไปใช้เป็นข้อชีนํ้าในการพฒันางาน 

 4.  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพฒันางาน  โดยการมีส่วนร่วมใน 

การประเมนิจากทกุฝ่าย แล้วนําข้อมลูท่ีสอดคล้องกนัไปเป็นสารสนเทศหลกัในการให้ข้อมลูป้อนกลบั  

(Feedback)  สําหรับให้ผู้ เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

 5. จัดให้มีการนําเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้  โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม   

ซึง่ผู้สอนและผู้ เรียนควรวางแผนร่วมกนัในการคดัเลือกชิน้งานที่ดีท่ีสดุ ทัง้นีก้ารนําเสนอชิน้งานแตล่ะชิน้

ควรมีหลกัฐานการพฒันางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง  เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบ

ไว้ด้วย  ในการใช้วิธีการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน  ผู้สอนควรคํานงึถงึด้วยวา่แฟ้มสะสมงานมีหลาย

ประเภท  การเลือกใช้แฟ้มสะสมงานประเภทใดควรคํานงึถงึรูปแบบและแนวทางในการพฒันาแฟ้มสะสมงาน

ให้เหมาะสม  เพื่อให้แฟ้มสะสมงานช่วยพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียนด้วย 

 สรุปได้วา่การประเมินผลระหวา่งเรียนมีวตัถปุระสงค์หลกั  3  ประการ  ได้แก่ 

 1.  เพื่อนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมการเรียนรู้  

และพฒันาการของผู้ เรียน 

 2.  เพื่อนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลูปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนา 

การจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 3. เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินความสําเร็จ

ทางการศกึษาของผู้ เรียน 
 3.  การประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน 
 การประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียนเป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบความสําเร็จของ

ผู้ เรียน   เมื่อผา่นการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึง่   หรือสิน้สดุการเรียนรายวชิาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย 
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 3.1  การประเมินหลังเรียน  เป็นการประเมินผู้ เรียนในเร่ืองท่ีได้เรียนจบแล้ว   

เพื่อตรวจสอบวา่ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนท่ีคาดหวงัหรือไม ่  หรือเม่ือนําไปเปรียบเทียบกบั

ผลการประเมนิก่อนเรียนวา่ผู้ เรียนเกิดพฒันาการขึน้มากน้อยเพียงไร  ทําให้สามารถประเมินวา่ผู้ เรียน

มีศกัยภาพในการเรียนรู้เพียงไร และกิจกรรมการเรียนท่ีจดัขึน้มีประสทิธิภาพในการพฒันาผู้ เรียนเพียงไร  

ข้อมลูจากการประเมินภายหลงัการเรียน   สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกมาย   ได้แก่ 

 3.1.1  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้ เรียนให้บรรลุการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  หรือ

จดุประสงค์ของการเรียน 

 3.1.2  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 3.1.3  ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน 

 การประเมินหลังเรียนนี ้ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียน  เพ่ือ 

การเปรียบเทียบพฒันาการของผู้ เรียนสําหรับการวิจยัในชัน้เรียน  ควรใช้วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน

ชุดเดียวกันหรือคู่ขนานกนั 

 3.2   การประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค  เป็นการประเมินผลเพ่ือ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิของผู้ เ รียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี  ์

สําหรับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  1-3  ปีท่ี  4-6  และมธัยมศกึษาปีท่ี  1-3  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายภาค

สําหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  การประเมินผลนีน้อกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสิน

ความสําเร็จของผู้ เรียนในการเรียนสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค  เป็นสําคัญแล้วยังใช้เป็นข้อมูล

สําหรับปรับปรุงแก้ไข  ซอ่มเสริมผู้ เรียนท่ีไมผ่่านการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวิชาให้เกิด

พฒันาการ  และมีผลการเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ด้วย 

 การประเมนิผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค สามารถใช้วิธีการและเคร่ืองมือ

การประเมนิได้อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  เนือ้หาสาระ  กิจกรรม  และ

ช่วงเวลาในการประเมนิ  อยา่งไรก็ดี  เพ่ือให้การประเมนิผลการเรียนดงักลา่วมีสว่นท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์

และสนบัสนนุการเรียนการสอน จงึให้นําผลการประเมินระหวา่งเรียนไปใช้เป็นข้อมลูในการประเมินผล

การเรียนปลายปี/ปลายภาค โดยสัดส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผล

ปลายภาคเรียนหรือปลายปี  
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4.  สาระและมาตรฐานการเรียนร้วชิาภาษาไทย  ช่วงชัน้ที่  ู 1   
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ี  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย  

(กรมวิชาการ.  2546:  3-16) 

 สาระท่ี  1  การอา่น 

 มาตรฐาน  ท  1.1  ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตดัสินใจ  แก้ปัญหา

และสร้างวิสยัทศัน์ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสยัรักการอา่น 

 1.1.1  สามารถอา่นได้ถกูต้องตามหลกัการอา่น  อา่นได้คลอ่งและเร็ว  เข้าใจความหมาย

ของคําและข้อความท่ีอา่น 

 1.1.2  สามารถเข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้

แผนภาพโครงเร่ือง หรือแผนภาพความคิดเป็นเคร่ืองมือการพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถาม

เก่ียวกบัเนือ้หา  และแสดงความรู้  ความคิดคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอ่านและกําหนด

แนวทางการปฏิบตัิ 

 1.1.3  สามารถอ่านในใจและอา่นออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้รวดเร็วถกูต้อง

ตามลกัษณะคําประพนัธ์และอกัขรวิธีและจําบทร้อยกรองท่ีไพเราะ  เลือกอ่านหนงัสือท่ีเป็นประโยชน์

ทัง้ความรู้และความบนัเทิง มีมารยาทการอา่นและนิสยัรักการอา่น 

 สาระท่ี  2  การเขียน 

 มาตรฐาน  ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และ

เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง

มีประสทิธิภาพ 

 2.1.1 สามารถเขียนคําได้ถกูความหมายและสะกดการันต์ถกูต้อง ใช้ความรู้และประสบการณ์ 

เขียนประโยค  ข้อความ  และเร่ืองราวแสดงความคิด  ความรู้สึก  ความต้องการและจินตนาการ  

รวมทัง้ใช้กระบวนการเขียนพฒันางานเขียน 

 2.1.2  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน และใช้ทักษะการเขียนจดบันทึก

ความรู้  ประสบการณ์  และเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั 

 สาระที่  3  การฟัง  การด ู และการพดู 

 มาตรฐาน  ท  3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้  

ความคดิ  ความรู้สกึในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 

 3.1.1  สามารถจบัใจความสําคญัสิง่ท่ีฟังและได้ดแูละเข้าใจเนือ้เร่ือง  ถ้อยคํา การใช้

นํา้เสียง  และกิริยาท่าทางของผู้พดู  และแสดงทรรศนะเร่ืองท่ีฟังและดอูยา่งมีวจิารณญาณ 
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 3.1.2  สามารถตัง้คําถาม  ตอบคําถาม  สนทนาแสดงความคดิเห็นเลา่เร่ืองถา่ยทอด

ความรู้  ความคิด  ความรู้สกึ  และประสบการณ์  ใช้ถ้อยคําเหมาะแก่เร่ืองและอยา่งสร้างสรรค์ตาม

หลกัการพดู  มีมารยาทการฟัง  การด ูและการพดู 

 สาระที่  4  หลกัการใช้ภาษา 

 มาตรฐาน  ท  4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา  ภมิูปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาต ิ

 4.1.1  สามารถสะกดคําโดยนําเสียงและรูปของพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์

ประสมเป็นคําอา่นและเขียนคําได้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ของภาษา 

 4.1.2  เข้าใจความหมายและหน้าท่ีของคํา  กลุม่คํา  และประโยค  การเรียงลําดบัคํา

และเรียบเรียงประโยคตามลําดบัความคิดเป็นข้อความที่ชดัเจน 

 4.1.3  สามารถใช้ภาษาส่ือสารในชีวติประจําวนัแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยถ้อยคํา

สภุาพและรู้จกัคิดไตร่ตรองก่อนพดูและเขียน 

 4.1.4  เข้าใจวา่ภาษาไทยมีทัง้ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

 4.1.5  สามารถเลือกใช้คําคล้องจองแตง่บทร้อยกรองง่ายๆ 

 4.1.6  สามารถนําปริศนาคําทาย  และบทร้องเลน่ในท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนและเลน่ 

 มาตรฐาน  ท  4.2  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  เสริมสร้างลกัษณะนิสยั  บคุลิกภาพ  

และความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม  อาชีพ  สงัคม  และชีวติประจําวนั   

 4.2.1  สามารถใช้ทักษะทางภาษาเป็นเคร่ืองมือการเรียน  การแสวงหาความรู้และ

การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพฒันาการเรียน 

 4.2.2  เข้าใจความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  ใช้ภาษาได้เหมาะกับ

บคุคลและสถานการณ์  การส่ือสาร  ใช้ภาษาในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ  ในการพฒันาการอา่นและ

การเขียน  เห็นคณุค่าการใช้ตวัเลขไทย 

 4.2.3  ใช้ภาษาพดูและภาษาเขียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลเทศะและบคุคล 

 สาระท่ี  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน  ท  5.1  เข้าใจและแสดงความคดิเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคณุคา่  และนํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 

 สามารถอ่านนิทานเร่ืองสัน้ง่ายๆ  สําหรับเดก็  สารคดี  บทความ  บทร้อยกรอง  และบท

ละครเหมาะกบัวยัของเด็ก  ให้ได้ความรู้และความบนัเทิงได้ข้อคิดเห็นจากการอา่นและนําไปใช้ในชีวิตจริง 
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5.  เอกสารเกี่ยวกับการวัดประเมินตามสภาพจริง 
 5.1  ความหมายของการวัดประเมนิตามสภาพจริง 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544: 11)  ได้กลา่วไว้ว่า  การวดัการประเมิน 

สภาพจริง  หมายถงึ  การประเมนิการปฏิบตัิ  การนําเสนอของผู้ เรียนด้วยงาน  กิจกรรมท่ีมีความหมาย

ต่อการศึกษาโดยตรงแทน  การนําเสนอท่ีมีความหมายทางอ้อม  และการประเมินตามสภาพจริงเป็น

การประเมนิท่ีต้องอาศยัข้อมลูสารสนเทศของบคุคลท่ีเก่ียวข้องสามกลุ่ม คือ  ตวัผู้ เรียน ครูผู้สอน  และ

พอ่แม ่ ผู้ปกครอง   

 สมศกัดิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  ์ (2544:  93-96)  ได้กลา่ววา่  การวดัประเมินตามสภาพจริง  

เป็นการประเมนิท่ีใช้เทคนิคการประเมนิอยา่งหลากหลายวิธี  ตลอดช่วงระยะเวลาหนึง่  เพ่ือจะตรวจสอบ

คณุภาพงานของนกัเรียน  โดยนกัเรียนต้องมีการลงมือกระทําหรือปฏิบติัหรือแสดงออกเพ่ือแสดงถึง

ความเข้าใจ  และเพื่อแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู้  ตลอดจนการแสดงถึงกระบวนการหรือ 

วิธีการหนึง่ท่ีนกัเรียนใช้ 

 เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  (2546:  50)  ได้ให้ความหมายของการวดัประเมินตามสภาพจริง  

ไว้ว่า เป็นกระบวนการวัดผลและสังเกตผลอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการประเมินผลความสามารถ

ทางด้านตา่งๆ  ของผู้ เรียน  โดยมุง่ประเมินจากผลงานที่ปฏิบติัจริงมากกว่าประเมินจากผลการทดสอบ

ด้านข้อสอบแบบเลือกตอบ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงต้องมีผลสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

และการปฏิบตัิจริงในชีวติประจําวนั  (Real  World)  ของผู้ เรียน 

 กรมวิชาการ  (2539:  11)  ได้ให้ความหมายของการวดัประเมินตามสภาพจริงไว้ว่า  

กระบวนการสงัเกต  การบนัทึก  และการรวบรวมข้อมลูจากงานและวธีิการท่ีผู้ เรียนทํา  เพื่อเป็นพืน้ฐาน

ของการตดัสนิใจในการศกึษาถงึผลกระทบต่อผู้ เรียน  จะไมเ่น้นเฉพาะทกัษะพืน้ฐานแต่จะเน้นการประเมนิ

ทกัษะการคิดท่ีซบัซ้อนในการทํางานของผู้ เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงออกที่

เกิดจากการปฏิบตัิในสภาพจริงในการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  เป็นผู้ ค้นพบ  และประดิษฐ์

ความรู้  ฝึกปฏิบติัจริง  รวมทัง้พฒันาเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีสนองจดุประสงค์ของหลกัสตูรและความต้องการ

ของสงัคม 

 จากความหมายของการวดัประเมนิตามสภาพจริง  สรุปได้วา่  การวดัประเมนิตามสภาพจริง 

เป็นกระบวนการที่ใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดประเมินผู้ เรียน โดยเน้นการวัดประเมินจาก 

การปฏิบตัิจริงของผู้ เรียน  และจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  เพ่ือจะวดัผลการเรียนรู้

ได้ตรงตามความสามารถของผู้ เรียน  และผลที่ได้จากการวดัประเมินนัน้จะเป็นตวับอกระดบัความสามารถ

และความสําเร็จของผู้ เรียน 
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 5.2  แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินตามสภาพจริง 
 เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  (2546:  50-58)  ได้กลา่วแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัประเมนิ

ตามสภาพจริง  ไว้ดงันี ้

 1. การแสดงความสามารถของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  โดยใช้วธีิการประเมินท่ีเน้นงาน

ท่ีผู้ เรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ  (Performance)  เน้นการสังเกตกระบวนการเรียนรู้  (Process)   

ท่ีผู้ เรียนเลือกใช้ในการลงมือปฏิบตัิงาน  เน้นคณุภาพของผลผลติ  (Product)  ท่ีผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิ

ได้สําเร็จตามศกัยภาพของตน  และประเมินจากแฟ้มรวบรวมผลงาน  (Portfolio) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

สมัฤทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 

 2.  การบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอย่างแท้จริง  โดยจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร  

ได้กําหนดให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถทัง้ในด้านความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ใน

แตล่ะด้านตามธรรมชาติการเรียนรู้ในแตล่ะวิชา  ดงันัน้ การใช้การวดัประเมินตามสภาพจริง  ผู้สอนต้อง

สงัเกต  จดบนัทึก  และรวบรวมข้อมลูจากผลงานและวิธีการเรียนรู้สู่วิธีปฏิบติัของผู้ เรียนตลอดเวลา   

โดยยดึถือพฤติกรรมบง่ชีท่ี้กําหนดไว้ในหลกัสตูร  การจดัการเรียนการสอน  และการประเมนิผลการเรียนรู้

ตามพฤติกรรมท่ีคาดหวงั  และจะต้องกระทําไปพร้อมๆ  กนั  โดยไม่แยกการสอนกบัการประเมินผล

ออกจากกนั  และต้องดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนกบัพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร

ทกุระยะ 

 3.  การบูรณาการวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินอย่างหลากหลาย ผู้สอนต้อง

เลือกสรรเคร่ืองมือและวิธีการประเมนิอยา่งหลากหลาย  ต้องใกล้ชิดผู้ เรียนเพ่ือสงัเกต  สอบถาม  รวบรวม

เอกสาร  ตัวอย่างงาน  และสรรหาวิธีการท่ีสามารถกระตุ้ นให้ผู้ เรียนให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   

จนสามารถบอกได้ว่า  ผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้ได้อย่างไร  สามารถบูรณาการสิ่งท่ีเรียนรู้ 

เข้าด้วยกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม ่ และสามารถเช่ือมโยงผลการเรียนรู้ไปสูชี่วติจริง  

 4. การสะท้อนความสามารถในด้านต่างๆ และการประเมินระดบัความสามารถ 

ท่ีเป็นจริง  การวดัประเมินต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพจริงของผู้ เรียน  ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วย

การปฏิบตัิจริง  เพ่ือจะสามารถนําประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในการดําเนินชีวิต   

 5. สง่เสริมการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic  Learning) การประเมินตามสภาพจริง 

ของผู้ เรียนต้องประเมินจากการปฏิบตัิ  (Performance  Assessment)  โดยสงัเกตพฤติกรรมการทํางาน

ของผู้ เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหวงัหรือไม่ และต้องประเมินจากสภาพจริงท่ีผู้ เรียนลงมือ

ปฏิบตัิและแสดงพฤติกรรมในบริบทของความเป็นจริงในชีวิตประจําวนั   

 สมศกัดิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  ์ (2544:  98-99)  ได้กล่าวถงึ แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั

ประเมนิตามสภาพจริง  วา่ 
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 1. เป็นการประเมนิท่ีมุง่เน้นความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มีความหมายได้หลากหลายมิได้

มีความหมายเดียวสําหรับทกุคนในทกุโอกาส 

 2. การเรียนรู้เป็นเร่ืองของกระบวนการที่เป็นธรรมชาติมีบรูณาการและเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต  มิใช่เป็นเร่ืองของการหยิบย่ืนหรือยัดให้เรียนรู้  ผู้ เรียนต้องการกระตือรือร้นท่ีจะค้นคว้า 

เพื่อหาความหมายของสิ่งท่ีเรียน  การเรียนรู้จงึเป็นผลจากการปฏิบตัิจริงมากกวา่การทําซํา้ หรือทําตาม

คําบอกกล่าวเท่านัน้ 

 3.  การประเมินมุ่งเน้นกระบวนการ  (Process)  และผลผลิต (Product)  ท่ีเกิดขึน้  

กระบวนการมีความสําคญัเช่นเดียวกบัผลผลิตจากการกระทํา   

 4.  การประเมินมุ่งเน้นการสืบสวนสอบสวน  กล่าวคือ  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 

การแก้ปัญหาตามสภาพจริงในชีวิตประจําวนั   

 5.  การประเมินมีจุดหมายเพ่ือกระตุ้น  และอํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน  เม่ือผู้ เรียนได้รับข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัการเรียนจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับแนวทางใหม่ๆ  และ

สามารถพฒันาการเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึน้   

 6.  การประเมินเน้นการเช่ือมโยงระหว่างพทุธิพิสยั (Cognitive) จิตพิสยั  (Affective)  

และทกัษะพิสยั  (Skills)  เมื่อผู้ เรียนเห็นความสําคญัของกิจกรรมการเรียน  ผู้ เรียนยอ่มเกิดความสนใจ 

ท่ีจะศกึษาและเกิดความพยายามยิ่งขึน้  ซึง่สง่ผลให้สามารถเรียนรู้สิง่นัน้ๆ  ได้อยา่งมาก 

 7. การประเมินมีความเช่ือว่าการตดัสนิใจในสิ่งท่ีจะสอนและสิง่ท่ีจะวดัเป็นเร่ืองอตันยั  

และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัคณุคา่ 

 8.  การประเมนิ  เน้นการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  โดยผู้สอนควรร่วมมือกบัผู้ เรียนใน

การตดัสินใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนและร่วมกนัตรวจสอบว่าได้เรียนรู้มากน้อยเพียงใด  ซึง่นบัเป็นกระบวน 

การตดัสินใจเชิงประชาธิปไตย 

 9. การประเมนิเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือ กลา่วคือผู้ เรียน

และผู้สอนถือเป็นผู้ เรียนท่ีต้องร่วมมือกนั  มีอิสระท่ีจะแสดงออกทางความคิดและทดสอบความคิดซึง่กนั

และกนั  ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบทางปัญญาตอ่กนั  เพ่ือสร้างหลกัสตูรท่ีใช้ในชัน้เรียน 

 กลา่วโดยสรุป   แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัประเมินตามสภาพจริง    จะต้องเน้นการประเมิน

พฒันาการของผู้ เรียนและประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การทดสอบจะต้องครอบคลมุสภาพท่ีแท้จริง

และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียนทัง้กระบวนการและผลผลิต  ซึง่จะต้องประเมนิโดยใช้เคร่ืองมือ

ท่ีหลากหลายในการประเมินและจะต้องเน้นการมีสว่นร่วมอยา่งมากระหวา่งผู้ เรียน ครูและผู้ปกครอง  

โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อพฒันาสมรรถภาพของผู้ เรียนแต่ละคนให้เป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ 
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 5.3  ประโยชน์ของการวัดประเมินตามสภาพจริง   
 ภทัรา  นิคมานนท์  (2543:  43)  พิชิต  ฤทธิจรูญ  ์ (2545:  88)  และเอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  

(2546:  68-69)  ได้กลา่วถงึประโยชน์ของการวดัประเมินตามสภาพจริง  โดยสรุปดงันี ้

 5.3.1  ทําให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  กระตือรือร้นท่ีจะเรียน  และเช่ือมัน่ในสิง่ท่ีเรียนรู้ 

 5.3.2 การจัดเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดี จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และ

สามารถ  กําหนดทิศทางการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 5.3.3  ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ขึน้ได้   ถ้ามีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 

 5.3.4  ผู้ เรียนมีพฒันาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา

ด้วยอตัราท่ีแตกตา่งกนั 

 5.3.5  กระบวนการแก้ปัญหาจะช่วยให้ความรู้คงอยูม่ากกว่าการท่องจํา 

 5.3.6  ในสถานการณ์ท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน จะช่วยเสริมสร้างความรู้ได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

 5.3.7  การประเมินท่ีแท้จริง จะให้ข้อมลูท่ีเท่ียงตรงเก่ียวกบัผู้ เรียนรวมทัง้กระบวนการ

ทางการเรียนรู้ 

 5.3.8 เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการประเมินคณุค่าผลงานของ 

ตนเอง  ทําให้ผู้ เรียนเข้าใจและรู้จกัตนเองมากขึน้  ตามหลกัการประเมินตนเอง  (Self  Evaluation) 

 5.3.9  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ทํางานร่วมกันในการพัฒนาทักษะการเรียน  ทักษะ

วิชาการ  ทกัษะสงัคม  การฝึกฝนกระบวนการคิดวเิคราะห์  คดิสร้างสรรค์  และการปฏิบตัิงานอยา่งท่ีมี

ความหมายตอ่การเสริมสร้างทกัษะชีวติและการทํางาน 

 5.3.10 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนเรียนรู้และพฒันาการเรียนการสอน

ร่วมกบัผู้สอน  และมีโอกาสปรับปรุงผลการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา   

 5.3.11 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนนําเสนอผลงานที่ดีของตนในบรรยากาศที่ไมเ่คร่งครัดสามารถ 

เพิ่มแรงจูงใจทางการเรียนของผู้ เรียนให้สูงขึน้  เพราะได้รับทราบผลย้อนกลับ  คําแนะนํา  หรือคํา

ชมเชยจากผู้สอนและเพ่ือนๆ 

 5.3.12.  สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตามความแตกตา่งของผู้ เรียนแต่ละคนได้อยา่งแท้จริง  

ช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็นแนวทางการตดัสนิใจเลือกแผนการเรียนท่ีตนถนดั 

 5.3.13 เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา  เช่น  ผู้ เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ผู้บริหารสถานศกึษา  และผู้ มีอปุการะตอ่โรงเรียน 

 5.3.14   เป็นวธีิการวดัโดยสงัเกตจากหลกัฐานที่แสดงความพยายามของผู้ เรียน จนเกิด

พฒันาการ ความก้าวหน้า  และความสําเร็จของผู้ เรียนแต่ละคนในแตล่ะช่วงชัน้ของหลกัสตูร 
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 5.3.15  เป็นวิธีการวัดท่ีมีความเท่ียงตรง  (Validity)  สูง  เพราะสามารถประเมิน 

ความสามารถด้านตา่งๆ  และคณุลกัษณะของผู้ เรียนแตล่ะคนได้ตรงตามสภาพท่ีแท้จริง 

 5.3.16  ข้อมลูจากการวดัทัง้ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  และเม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน 

ช่วงสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการสอนของผู้สอนตามเกณฑ์วิชาชีพครู  และเป็นฐานข้อมลูสําหรับใช้

ประกอบการประชมุนิเทศภายในหมวด  ฝ่าย  กิจกรรม  และโครงการตา่งๆ  ท่ีจดัขึน้ตามเป้าหมายของ

หลกัสตูรสถานศกึษา 

  จากประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริงท่ีกลา่วถงึพอสรุปได้วา่ การประเมินตาม

สภาพจริงจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์  กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  กระตือรือร้นท่ีจะเรียน  

ทําให้ผู้ เรียนเกิดการส่ือสารกบับคุคลอ่ืนๆ  ไม่วา่จะเป็นครู  เพื่อน  และผู้ปกครอง  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

ได้ทํางานร่วมกนัในการพฒันาทกัษะท่ีหลากหลาย  และปฏิบตัิงานอยา่งมีความหมายต่อการเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและการทํางาน  และยังช่วยให้ผู้ เรียนมีทักษะทางด้านความคิดในขัน้สูง  มีพฤติกรรม

ท่ีกล้าแสดงออก และผู้สอนสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมินตามสภาพจริงไปปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน  การสอนของผู้สอน  และนําไปตดัสินผลการเรียนของผู้ เรียนด้วย 
 5.4   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดประเมินตามสภาพจริง 
 5.4.1  การสงัเกต  

 พิชิต  ฤทธิจรูญ  ์ (2545:  72)  ได้ให้ความหมายของการสังเกตว่า  เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้  5  ในลกัษณะของการเฝ้าด ู  ศกึษาเหตกุารณ์  ปรากฏการณ์  

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งท่ีสงัเกต หรือพฤติกรรมของสิ่งท่ีเราต้องการศึกษาอาจเป็น ลกัษณะ

บคุลิกภาพ  การใช้คําพดู  ภาษาท่าทางกิจกรรม  ทกัษะและความสามารถ  รวมทัง้สภาพแวดล้อมตา่งๆ   

 ลกัขณา  สรีวฒัน์  (2548:  51)  ได้ให้ความหมายของการสงัเกตโดยสรุปวา่  เป็น

วิธีการศึกษาบคุคลด้วยการมองและเฝ้าดพูฤติกรรมท่ีกําหนดขึน้  โดยไมเ่ข้าไปยุง่เก่ียวกบัพฤติกรรมนัน้  

และพยายามจดจําพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็น  แล้วนํามาเก็บรวบรวมข้อมลู 

 สมศกัดิ  ์  ภู่วิภาดาวรรธน์  (2531:   21-23)  และภทัรา  นิคมานนท์   (2543:  210)   

ได้กลา่วถงึหลกัเกณฑ์การสงัเกตท่ีด ี ไว้โดยสรุปวา่ 

 1. ผู้สงัเกตควรศกึษาจดุมุง่หมายของการสงัเกต รายละเอียดของคณุลกัษณะท่ี

ต้องการวดั  ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะที่ต้องการวดัให้เข้าใจเป็นอยา่งดี 

 2.  มีการจดบนัทกึส่ิงท่ีสงัเกตได้ท่ีตรงกบัจดุมุง่หมายของการสงัเกตไว้อยา่งครบถ้วน 

 3.  มีแบบบนัทกึผลการสงัเกต ช่วยในการบนัทกึ 

 4.  มีการตรวจสอบความมัน่ใจของการสงัเกตได้  โดยการสงัเกตหลายสถานการณ์  

 5.  สงัเกตอย่างละเอียด  มีขัน้ตอน  เป็นระบบ  และตัง้ใจตลอดระยะเวลาที่สงัเกต 
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 6.  ผู้สงัเกตควรมีสขุภาพปกติ  มีการรับรู้ท่ีถกูต้องและรวดเร็ว 

 7.  ผู้สงัเกตควรขจดัความอคติหรือลําเอียง  วางตวัเป็นกลาง 

 8.  ควรมีการฝึกการสงัเกตและบนัทึกเหตกุารณ์ 

 9.  ไมค่วรตีความขณะสงัเกตเพราะจะทําให้ความสนใจในการสงัเกตลดลง 

 10. ควรระมดัระวงัความคลาดเคลื่อนจากการสุม่เวลา  ดงันัน้บางเร่ืองอาจต้อง

สงัเกตตามช่วงเวลาต่างๆ  กนั หลายๆ  ครัง้  หรือใช้ผู้สงัเกตหลายๆ  คน  เพ่ือให้ผลการสงัเกตเช่ือถือได้ 

 11.  เราต้องสงัเกตพฤติกรรมท่ีผู้ เรียนแสดงออกในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนทําอยูเ่สมอ 

 12. สงัเกตผู้ เรียนเพียงคนเดียวในเวลาหนึ่งๆ เพราะเราไม่อาจสงัเกตพฤติกรรม

ของผู้ เรียนได้ถ่ีถ้วน  ถ้าหากสงัเกตหลายๆ คนในคราวเดียวกนั 

 ลกัขณา  สรีวฒัน์  (2548:  60-61)  ได้กลา่วถงึข้อดีและข้อเสียของการสงัเกตวา่ 

 ข้อดี 

 1.  ได้ข้อมลูจากแหลง่โดยตรงและได้รายละเอียดอยา่งลกึซึง้   

 2.  สามารถเก็บข้อมลูจากผู้ ท่ีพดูไมไ่ด้  เขียนไม่ได้  ไมมี่เวลา และไมใ่ห้ความร่วมมือ 

 3.  สามารถใช้เคร่ืองมืออ่ืนร่วมได้ 

 4.  สามารถเก็บข้อมลูท่ีเป็นความลบั ความละอาย  หรือข้อมลูท่ีเขาไม่เต็มใจจะตอบได้ 

 5.   สะดวกในการปฏิบตัิ 

 6. เป็นหลกัฐานสนบัสนนุหรือขดัแย้งความในเร่ืองเดียวกนัท่ีทราบจากการเก็บ

ข้อมลูโดยวธีิอ่ืน  หรือเสริมให้ชดัเจนขึน้ 

 ข้อเสีย 

 1.  ผู้สงัเกตอาจได้ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีถกูศกึษาเป็นสว่นน้อย 

 2. ผู้ ทําการสงัเกตอาจมีความลําเอียงและมีความแมน่ยําในการสงัเกต  ทําให้

แปลความหมายของพฤติกรรมผิดๆ  และไม่ถกูต้อง  เกิดความผิดพลาดได้ 

 3.  บางครัง้ไม่สามารถเฝ้าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เหมือนๆ  กนัได้  และบางครัง้

เหตกุารณ์เกิดขึน้ขณะไมไ่ด้เฝ้าสงัเกต หรือไมเ่กิดขึน้ขณะเฝ้าสงัเกตได้ 

 4.  ไมส่ามารถเก็บข้อมลูท่ีเจ้าของเหตกุารณ์ไมอ่นญุาต 

 5. หากผู้ สังเกตมีประสาทสัมผัสหรืออารมณ์ไม่ปกติ การสังเกตอาจไม่

ชัดเจนและมีความคลาดเคลื่อนได้ 

 6. หากผู้สงัเกตไมคุ่้นเคยกบัประเพณีวฒันธรรม  อาจทําให้แปลความหมาย

จากการสงัเกตผิดไปได้ 
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 5.4.2  การสมัภาษณ์ 

 สมนกึ  นนธิจนัทร์  (2540:  84)  กลา่วว่า  การสมัภาษณ์ หมายถงึ  การพบปะคน   

2  คน  หรือมากกวา่นัน้  โดยมีการนดัหมายกนัไว้ลว่งหน้า  เพ่ือสนทนากนัในเร่ืองบางเร่ือง  โดยมีจดุมุง่หมาย  

โดยการแลกเปลี่ยนข้อมลู  มีความเข้าใจในความรู้สกึและมีการวางแผนร่วมกนั 

 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2545:  45)  กลา่วถงึความหมายของการสมัภาษณ์วา่ เป็นวิธีการ

รวบรวมข้อมลูโดยผู้รวบรวมข้อมลูมีโอกาสพบปะสนทนากบัผู้ให้ข้อมลูโดยตรงและมีจดุมุง่หมายที่แน่นอน

ทัง้สองฝ่ายคือผู้สมัภาษณ์และผู้ให้สมัภาษณ์  การสมัภาษณ์จะทําให้ได้ความรู้  ความจริง  เก่ียวกบั

พฤติกรรม  คณุลกัษณะ  เจตคติ  บคุลกิภาพ ท่วงที  วาจา  อปุนิสยั  ปฏิภาณไหวพริบ  นบัวา่เป็น

วิธีการท่ีรวบรวมข้อมลูให้ละเอียด  

 พิชิต  ฤทธิจรูญ  ์ (2545:  75)   ได้กลา่วถึงหลกัและวิธีการสมัภาษณ์  ไว้ดงันี ้

 1. ก่อนการสัมภาษณ์  ผู้ สัมภาษณ์จะต้องแนะนําตัวเอง  บอกจุดมุ่งหมาย

ของการสมัภาษณ์  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  และแจ้งว่าจะไม่เปิดเผยข้อมลูในลกัษณะส่วนตวั รวมทัง้ 

หากมีการบนัทกึเทปต้องขออนญุาตผู้ให้สมัภาษณ์ก่อน และเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ  

ก่อนเร่ิมสมัภาษณ์ควรใช้เวลาสกัเลก็น้อยสนทนาเร่ืองท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์สนใจทัว่  ๆ ไปก่อนดําเนินการสมัภาษณ์

ในเร่ืองท่ีต้องการ 

 2.   ระหวา่งการสมัภาษณ์  มีสิ่งท่ีควรคํานงึถงึ ดงันี ้

 2.1  ถามทีละคําถาม  ด้วยคําถามท่ีเข้าใจง่าย  ชดัเจน  ฟังแล้วตอบได้ทนัที 

 2.2  ไมค่วรชีแ้นะคําตอบ  ไมค่วรเร่งรัดคําตอบจากผู้ให้สมัภาษณ์ 

 2.3  ไมว่ิจารณ์คําตอบ  หรือพดูในลกัษณะสัง่สอนผู้ให้สมัภาษณ์ 

 2.4  สงัเกตท่าทางของผู้ให้สมัภาษณ์ด้วยวา่เต็มใจท่ีจะให้สมัภาษณ์หรือไม ่

 2.5  กรณีท่ียงัไมไ่ด้คําตอบเม่ือจบการสมัภาษณ์แล้วให้ย้อนกลบัมาถามใหม ่

 2.6  กลา่วขอบคณุผู้ให้สมัภาษณ์ 

 3.  หลงัการสมัภาษณ์  มีสิ่งท่ีควรคํานงึถงึดงันี ้

 3.1  ต้องจดบนัทกึทนัทีหลงัสมัภาษณ์เสร็จแล้ว 

 3.2  บนัทกึเฉพาะเนือ้หาจากการสมัภาษณ์ ไมใ่สค่วามคิดเห็นของผู้สมัภาษณ์ลงไป 

 3.3  คําถามใดถ้าไมไ่ด้คําตอบ   ผู้สมัภาษณ์ควรจะบนัทึกเหตผุลด้วย 

 3.4  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของการจดบนัทกึก่อนการวิเคราะห์ 
 
 
 



 

 

33 

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์   (2540:  105)  ได้สรุปข้อดีข้อเสียไว้ดงันี ้

 ข้อดี 

 1.   การสมัภาษณ์ใช้ได้ดีกบับคุคลทกุประเภท  ทกุระดบัการศกึษา 

 2.  การสมัภาษณ์มีลกัษณะยืดหยุน่ได้มากกวา่การใช้แบบสอบถาม สามารถ

ดดัแปลงแก้ไขข้อคําถามจนกวา่มีความเหมาะสม 

 3.   การสมัภาษณ์  ช่วยให้ผู้สมัภาษณ์สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้   

 4.  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  เป็นเร่ืองของการแสวงหาความจริงทางด้าน

พฤติกรรมของมนษุย์ท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์  จิตใจ  ความคิดเห็นและทศันคติ  ดงันัน้

การรวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์จงึนบัวา่เหมาะสมท่ีสดุ 

 ข้อเสีย 

 1.  การสมัภาษณ์ขึน้อยูก่บัประสบการณ์  ความรอบรู้  และความชํานาญของ

ผู้สมัภาษณ์  ถ้าผู้สมัภาษณ์ขาดคณุสมบตัดิงักลา่วข้อมลูท่ีได้อาจเช่ือถือไมไ่ด้ 

 2.   ข้อมลูท่ีได้ขึน้อยูก่บัความร่วมมือของผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 3.  ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บางครัง้  ขึน้อยูก่บัความสามารถในการตีความ

ของผู้สมัภาษณ์ 

 4.  ในการสมัภาษณ์ถ้ามีสิ่งอื่นๆ  มารบกวนจะทําให้ผู้ตอบตอบไมเ่ตม็ท่ี  ตอบ

อยา่งเสียไมไ่ด้  ก็จะทําให้ข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์ และไมต่รงตามความเป็นจริง 

 5.  การสมัภาษณ์ต้องใช้เวลา  แรงงานและเงินเป็นจํานวนมาก 

 5.4.3  แบบสอบถาม 

 อทุมุพร  จามรมาน   (2540:  1)  กลา่ววา่  แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้

ผู้ตอบเติมคําตอบเอง ปกติจะมีรายการ หรือข้อความ หรือคําถามหลายหวัข้อรวมกนัในบางครัง้แทนท่ีจะ

เป็นข้อความก็เป็นภาพ   แบบสอบถามได้รับการออกแบบเพื่อการวดัความคิดเห็นและความจริงท่ียงัไมท่ราบ 

 แบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึง่ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมลูด้านต่างๆ  

ท่ีต้องการทราบจากผู้ตอบ  ซึง่จําแนกลกัษณะของข้อคําถาม  เป็นหลายชนิด  เช่น 

 1.  ข้อคําถามชนิดให้เขียนตอบ  อาจเป็นการเขียนสัน้ๆ  หรือเติมคําในช่องวา่งท่ี

กําหนดให้  ข้อคําถามชนิดนีม้กัจะใช้ในการเก็บข้อมลูท่ีหลากหลาย  ไม่สามารถคาดคะเนคําตอบ 

ได้วา่มีรายละเอียดอยา่งไร  หรือจดัเก็บหมวดหมูไ่ด้ยาก  ลกัษณะข้อมลูมีทัง้สว่นท่ีเป็นเท็จและเป็นจริง  

ซึง่เป็นข้อมลูเร่ืองทัว่ไปและความคดิของผู้ เรียน 
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 2. ข้อคําถามชนิดเลือกตอบท่ีกําหนดไว้  ซึง่อาจเป็นแบบเลือกตอบเพียงตวัเดียว

หรือหลายตวัเลือก  ข้อคําถามชนิดนีม้กัใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากคําถามท่ีมีแนวคําตอบท่ีแน่ชดัอยูแ่ล้ว 

ลกัษณะของข้อมลูมกัจะเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป 

 3.  ข้อคําถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  ซึง่ใช้กรณีท่ีต้องการข้อมลูความคดิเห็น

เก่ียวกบัระดบัความสําคญัหรือระดบัของปัญหาหรือระดบัความต้องการของข้อความวา่อยูใ่นระดบัใด 

 4.  ข้อคําถามชนิดท่ีให้จดัลําดบัความสําคญัของคําถามท่ีกําหนดให้ใช้กรณีท่ีต้องการ

ทราบลําดบัความสําคญัของข้อความแต่ละข้อ  ในกลุม่ข้อความท่ีกําหนดให้ 

 กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์  (2527:  270-271)  และสมศกัดิ  ์ ภู่วภิาดาวรรธน์  (2531:  113)  

ได้กลา่วถงึ  ข้อดีและข้อเสียของแบบสอบถาม  ไว้วา่ 

 ข้อดี 

 1.  ช่วยทําให้ทราบเร่ืองราวของผู้ เรียนในเวลาอนัสัน้ 

 2.  ช่วยให้รู้เร่ืองราวของผู้ เรียนในหลายๆ  ด้าน 

 3. ช่วยให้ได้ข้อมลูตา่งๆ  เพ่ือนํามาเพิ่มเติมข้อมลูพืน้ฐานบางอยา่งท่ีต้องการ

ให้ถกูต้องและตรงตามความเป็นจริงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการให้คําปรึกษา 

 ข้อเสีย 

  1.   การสร้างแรงจงูใจกระทําได้ยากไมเ่หมือนการสมัภาษณ์ 

  2.   ไมส่ามารถใช้ได้กบัผู้ ท่ีไมรู้่หนงัสือหรือเด็กเล็ก 

  3.   ผู้ตอบอาจหลีกเล่ียงความจริงบางอยา่ง  ทําให้ไมไ่ด้ข้อมลูท่ีแท้จริง 

  4.  ข้อมลูท่ีได้เป็นข้อมลูดิบท่ีต้องนํามากลัน่กรองอีกครัง้หนึ่ง  เพราะผู้ เก็บ

ข้อมลูไมไ่ด้เห็นสภาพตา่งๆ   ท่ีแท้จริงในขณะท่ีผู้ตอบตอบแบบสอบถาม 

  5.   ถ้าคําถามตา่ง  ๆ  ไมถ่กูต้องสมบรูณ์   ข้อมลูท่ีได้รับก็จะไมส่มบรูณ์ตามไปด้วย 

  6.   การสง่แบบสอบกลบัคืนมามกัได้ไม่ครบ    

  7.  การให้เวลาตอบแบบสอบถามนานๆ  จะทําให้ผู้ตอบมีโอกาสบดิพลิว้  แตง่

เตมิข้อมลูหรือปรึกษาคําตอบจากผู้ อ่ืน   ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นคําตอบของตนเอง   จงึมีผลทําให้ได้ข้อมลูไมถ่กูต้อง 

 5.4.4  การตรวจผลงาน 

 การตรวจผลงานเป็นวธีิการวดัประเมินท่ีครู  ผู้สอนใช้เป็นประจําและใช้บอ่ยท่ีสดุอีก

วิธีหนึง่  การตรวจผลงาน  จะเป็นการชว่ยเหลือนกัเรียนท่ียงัประสบปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนประการหนึง่  สว่นอีกประการหนึง่เป็นการนําข้อมลูท่ีได้จากการตรวจผลงานมาใช้ในการปรับปรุง

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ผู้สอน  ซึง่สามารถดําเนินการได้ตลอดเวลา  เช่น  การตรวจ
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แบบฝึกหัด  ผลการปฏิบตัิตามโครงการ  หรือโครงงานต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านีค้รูผู้สอนสามารถ

ประเมนิพฤตกิรรมระดบัสงูของผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี 

 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ  (2539:  8)  กลา่ววา่  โดยปกติ

ผู้สอนมกัประเมินผู้ เรียนทกุคนจากกงานที่ผู้สอนกําหนดขึน้  และเป็นงานชิน้เดียวกนั  การประเมิน

แนวใหม่มีข้อเสนอแนะให้ผู้สอนได้ยืดหยุน่การประเมนิจากการตรวจสอบผลงานมากขึน้  ดงันี ้

  5.4.4.1  ครูผู้ สอนอาจกําหนดงานร่วมกับผู้ เรียน  และไม่ควรเป็นชิน้เดียวกัน 

แต่ก็ไม่จําเป็นต้องนําทุกชิน้มาประเมิน  อาจเลือกเฉพาะชิน้งานท่ีผู้ เรียนทําได้ดี  และการบอก

ความหมาย  ความสามารถของผู้ เรียนตามลกัษณะท่ีครูต้องการประเมินได้  วิธีการเน้นจุดแข็งของ

ผู้ เรียนนบัเป็นการเสริมแรงสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายามผลติงานท่ีดีๆ   ออกมากขึน้อีกวธีิหนึง่ 

  5.4.4.2   ชิน้งานที่นําประเมนิไม่จําเป็นต้องเป็นเร่ืองเดียวกนั 

  5.4.4.3 อาจประเมนิชิน้งานท่ีผู้ เรียนทํานอกเหนือจากครูกําหนดได้แตต้่องมัน่ใจวา่

เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนทําเองจริงๆ  การใช้ข้อมลู  หลกัฐานแสดงผลงานอยา่งกว้างขวางจะทําให้ครูผู้สอนรู้จกั

ผู้ เรียนมากขึน้  และประเมนิความสามารถของผู้ เรียนตามสภาพที่แท้จริงของเขาได้แมน่ยํามากยิ่งขึน้ 

  5.4.4.4  ผลของการประเมินไม่ควรท่ีจะบอกคะแนน  หรือคณุภาพท่ีเป็นเฉพาะ 

ตวัเลขอยา่งเดียวแตค่วรท่ีจะบอกความหมายของผลคะแนนด้วย 

 5.4.5.  การบนัทกึจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง   

 สมนกึ  นนธิจนัทร์ (2540:  92-93)  กลา่วถงึบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียนท่ีใช้ประกอบ 

การประเมนิ  ประกอบด้วย 

 5.4.5.1  ครูในโรงเรียน   เป็นอีกบคุคลหนึ่งท่ีมีความใกล้ชิดกบัผู้ เรียนตลอดเวลา

ขณะอยู่โรงเรียน  แฟ้มสะสมผลงานการเรียนตลอดเวลา   ดงันัน้การประเมินท่ีได้จากเพ่ือนครูจึงเป็น

ข้อมลูท่ีน่าสนใจในการแสวงหาข้อมลูจากเพื่อนครูอาจทําได้หลายๆ  วิธีตามความสะดวกและความ

เหมาะสม เช่น  การสอบถาม  การสมัภาษณ์  และการประชมุรายกรณี  เก่ียวกบังาน  และผลงานของ

ผู้ เรียนอยา่งน้อยเดือนละ  1  ครัง้ 

 5.4.5.2  เพื่อนนักเรียน  ของผู้ เรียนเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีความใกล้ชิดกับ

ผู้ เรียนโดยเฉพาะในเด็กวยัเรียน  เพ่ือนจะมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ  ข้อมลูในด้านตา่งๆ  เพ่ือนผู้ เรียน

อาจจะสามารถรับรู้ได้เป็นอยา่งดี  เพื่อมีจดุเดน่จดุด้อยในสว่นใด  และควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขใน

ส่วนใด  ครูผู้สอนสามารถหาข้อมลูโดยใช้ข้อมลูโดยใช้ชัว่โมงสอนปกติสนทนา   วิพากษ์วิจารณ์เป็น

การสร้างสรรค์ 

 5.4.5.3  ผู้ปกครอง  เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนมากท่ีสุด  

ดังนัน้ข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ  จากผู้ปกครองจึงนับว่ามีความจําเป็นและความสําคัญต่อการนํามา
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ประกอบการประเมินเป็นอย่างยิ่ง  ในการรวบรวมข้อมลูจากผู้ปกครอง  ผู้สอนอาจใช้วิธีการติดต่อ  

จดหมายวารสารสมัพนัธ์  การประชมุผู้ปกครอง   แบบสอบถามและการเยี่ยมบ้าน  ควรให้ผู้ปกครอง

ได้อ่านงานเขียน  และแฟ้มสะสมงานของนกัเรียนทกุชิน้  ก่อนตอบคําถามทกุครัง้ให้โอกาสผู้ปกครองได้

สนทนากบัผู้ เรียนก่อน   เพื่อจะได้ข้อมลูท่ีเป็นจริงในการวิเคราะห์   สงัเคราะห์ประกอบการให้ข้อมลู 

 5.4.6.  การเยี่ยมบ้าน 

 ทศวร   มณีคํา  (2539:  79)  กลา่วว่า  การเย่ียมบ้าน  หมายถงึ  การท่ีครูไปพบปะ  

สนทนาเยี่ยมเยียนผู้ปกครองของผู้ เรียนท่ีบ้าน  เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี  และรู้จกักนัดีย่ิงขึน้  อีกทัง้

ยงัทําให้เกิดการยอมรับสภาพท่ีได้สมัผสัด้วยตนเอง  ตลอดจนสามารถทราบเจตคติของผู้ปกครองท่ีมี

ตอ่โรงเรียน  ตวันกัเรียน  และตวัครูอีกด้วย 

 สมนกึ  นนธิจนัทร์  (2540: 94-95)  ได้กลา่วถงึ  วตัถปุระสงค์ในการเย่ียมบ้านและ

ขัน้ตอนในการเยี่ยมบ้าน  ไว้วา่ 

 วตัถปุระสงค์ในการเย่ียมบ้าน 

  1.   เพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงและสภาพท่ีแท้จริงของผู้ เรียนเม่ืออยูบ้่าน   

  2.  เพ่ือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงบางประการที่เก่ียวกบัผู้ เรียนโดยไมส่ามารถรวบรวมได้

ด้วยวธีิการอ่ืน 

  3.  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีต่อกนั  ระหว่างบ้านกบัโรงเรียนระหว่าง

ครูกบัผู้ปกครอง 

 ลกัขณา  สรีวฒัน์  (2548 :  175-176)  ได้กล่าวถงึ  ประโยชน์ของการเยี่ยมบ้าน  วา่ 

 1. ผู้สอนได้มีโอกาสทราบสภาพแวดล้อม  และได้สงัเกตความเป็นอยู่ทางบ้าน

ของผู้ เรียน  อนันําไปสูก่ารรู้จกัและเข้าใจในตวัเขามากและถกูต้องยิง่ขึน้ 

 2.  ครอบครัวเกิดความรู้สึกว่าสถานศึกษามีความสนใจและเอาใจใส่ต่อผู้ เรียน  

และหากมีความจําเป็นต้องติดต่อกับสถานศึกษาก็จะรู้สึกว่าได้รู้จักกับบุคคลท่ีรู้จักในการให้ความ

สะดวกแกค่รอบครัว 

 3.  ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ เรียน  ครอบครัว  และผู้สอน  เมื่อมีอะไร

ก็สามารถท่ีจะทําการปรึกษาหารือกนัได้  อนัจะทําให้เกิดความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ซึง่กนัและกนัทกุฝ่าย 

 4.  ทําให้ทราบเจตคติของบคุคลในครอบครัวท่ีมีตอ่ผู้ เรียน  ทราบการดแูลสนบัสนนุ

ในด้านต่างๆ  ว่ามีหรือไม่  มากน้อยเพียงใด  และมีความมุ่งหวงัในอนาคตของเขา  ไม่ว่าจะด้าน

การศกึษาหรือด้านอาชีพการงานอยา่งไร 
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 5.  ทราบถงึภาวการณ์ปรับตวัของผู้ เรียนท่ีบ้านหรือในครอบครัววา่อยูใ่นลกัษณะใด  

เขามีความพงึพอใจหรือความคบัข้องใจในสภาพความเป็นอยูข่องเขาหรือไมเ่พียงใด ซึง่สภาพดงักลา่ว

จะมีผลกระทบตอ่การเรียน  หรือการทํางาน  และพฤติกรรมต่างๆ   ท่ีเขาแสดงออกมาด้วย 

 5.4.7  การศกึษารายกรณี  

 นนัทิกา  แย้มสรวล  (2529:  7)  ได้กลา่วถงึ การศกึษารายกรณีวา่  เป็นวิธีการศกึษา

บุคคลอย่างละเอียดทุกด้านต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน   ต่อจากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มารวมกนัเป็นระบบ  

เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และวินิจฉัยปัญหา  และเพ่ือให้มองเห็นบคุลิกภาพรวม

ของบคุคล  จนสามารถเข้าใจถงึธรรมชาติของบคุคลและสาเหตขุองปัญหาชดัเจน  แล้วจงึนําข้อมลูมา

พิจารณาวางแผน  ให้ความช่วยเหลือแนะแนว  ให้บคุคลพยายามแก้ปัญหาและพฒันาสภาพชีวิตของ

ตน ให้สามารถดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 สมนึก  นนธิจันทร์  (2540: 96-97)  เป็นการศึกษารายละเอียดท่ีต่อเน่ืองกัน

ในช่วงระยะเวลาหนึง่จนได้ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดท่ีพอจะวิเคราะห์หรือตีความได้ถกูต้องและเป็น

จริงของบคุคลหรือสิง่ท่ีต้องการศกึษา 

 จดุมุง่หมายของการศกึษารายกรณี 

 1.  เพื่อเป็นพืน้ฐานที่จะนําไปสูก่ารวินิจฉยัและการรักษา 

 2.  เพื่อใช้ในการวิจยั 

 3.  เพื่อใช้ในการทําความเข้าใจสิง่ต่างๆ 

 4.  เพื่อสืบค้นหาผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะพเิศษ 

 5.  เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนยิ่งขึน้ 

 6.  เพื่อทําความเข้าใจผู้ เรียนอยา่งลกึซึง้ 

 7.  เพื่อติดตามผลการใช้เทคนิค 

 8.  เพื่อใช้การประกอบการแนะแนว 

 9.  เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณีอ่ืนๆ 

 ลกัขณา  สรีวฒัน์  (2548:  29-30)  และนนัทิกา  แย้มสรวล  (2529:  9-11)  ได้กล่าวถงึ

ข้อดีและข้อเสียของการศกึษารายกรณี วา่ 

 ข้อดี 

  1.  ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ เรียนหลายด้าน  จงึรู้จกัและเข้าใจธรรมชาติ

ของบคุคลอยา่งแท้จริง  เป็นการฝึกผู้สอนให้ยอมรับความแตกต่างของบคุคลได้ดีขึน้   

  2. เข้าใจถึงสาเหตุและเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา   

จนทําให้ผู้สอนได้แนวคิดและมองเห็นแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนได้ทนัเวลาและเหตกุารณ์ 
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  3.  ผู้สอนมีความรู้  และเกิดทกัษะเพ่ิมขึน้  เป็นคนมีเหตผุล  รู้จกัเก็บข้อมลู

อยา่งเป็นระบบ  แก้ปัญหาโดยใช้ข้อเท็จจริงมาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ 

  4.  มีโอกาสได้ปรับปรุงตนเอง หรือแก้ปัญหาให้มีสภาพชีวติท่ีดีขึน้กวา่เดิม 

  5.  เข้าใจตนเอง  ยอมรับเง่ือนไขและข้อจํากดับางอย่างในชีวิต  และมีความ

เต็มใจท่ีจะดําเนินชีวติตอ่ไปอยา่งเข้มแข็งและมีความหวงั 

  6. ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหาและความต้องการของบุคคลจึงสามารถ

นําข้อเท็จจริงมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน   

  7.  สามารถนํามาใช้เป็นตวัอยา่งของการเกิดสถานการณ์ต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์

โดยตรงตอ่การสอน 

 ข้อเสีย 

 1.  ผู้สอนต้องเป็นคนท่ีมีวฒิุภาวะ  สามารถปรับตวัในสถานการณ์ต่างๆ  ได้

อยา่งเหมาะสม  มีประสบการณ์ในเร่ืองของความยากลําบาก 

 2.   ผู้สอนจะต้องระวงัความรู้สกึของตนเองไมใ่ห้ลําเอียงหรือมีอคต ิ

 3.  ผู้สอนอาจขาดความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมลู รวมไปถงึการแปล

ความหมายของข้อมลู   ทําให้การศกึษาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

 5.4.8.  การวดัการปฏิบตัิงานจริง 

 สุวิมล  ว่องวาณิช  (2546:  217-219)  ได้กล่าวถึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา 

เพื่อตดัสนิเก่ียวกบัการวดัการปฏิบติังาน  ไว้ดงันี ้

 1.  ส่ิงท่ีจะวดัต้องมีการปฏิบตัิอย่างแท้จริง  โดยใช้สถานการณ์เป็นสิง่เร้าให้ผู้ถกู

วดัแสดงพฤติกรรมการทํางานให้ด ู  

 2.  ความสามารถท่ีจะวดันัน้จําเป็นต้องวดักระบวนการปฏิบติังาน   เป็นการให้

ผู้ เรียนได้สงัเกตกระบวนการปฏิบตัิงานของผู้ เรียนด้วยตนเอง ในกรณีท่ีจดุมุง่หมายของหลกัสตูรเน้นให้

ผู้ เรียนมีทกัษะการปฏิบตั ิ  ผู้สอนต้องใช้กระบวนการวดัการปฏิบตัิงานในการทดสอบ 

 3.  ผลงานท่ีได้รับต้องอยูใ่นรูปท่ีสามารถวดัได้ เป็นการประเมนิคณุภาพของงาน

จากผลงานท่ีเป็นของจริง 

 4.  สิ่งท่ีวดัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทกัษะ  ในขณะท่ีการวดัความรู้  หรือความรู้สกึ  

สามารถวดัโดยใช้กระดาษและดินสอ  แต่ถ้าเป็นทักษะซึ่งต้องอาศยัการฝึกปฏิบติั  ทกัษะนีค้วรวดั 

โดยให้มีการปฏิบตัิหรือแสดงออกทางกายให้ด ู

 5.   ส่ิงท่ีวดัเป็นพฤติกรรมท่ีจะวดัเป็นรายบคุคลหรืองานกลุม่ 
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 6. สิ่งท่ีวัดเป็นการวัดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการวัดท่ีมี 

การแสดงให้ด ูผลงานท่ีปรากฏเป็นผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม   จะสะท้อนถงึกระบวนการที่แสดงถงึความรู้

ความเข้าใจ 

 คณุลกัษณะของการวดัการปฏิบตังิานจริง มีดงันี ้

 1.  ต้องกําหนดจดุประสงค์ของการวดัทกัษะให้ชดัเจนซึง่อาจวดัท่ีกระบวนการ หรือ

ผลงานทัง้สองสิง่ 

 2.  เนือ้หาสาระของงานที่ให้นกัเรียนปฏิบตัิมีความสอดคล้องกบัสภาพจริง 

 3.  คุณภาพของสิ่งท่ีจะสังเกตในครัง้หนึ่งๆ  มีจํานวนเพียงพอ  และสามารถ

สงัเกตได้โดยตรง 

 4.   กําหนดเง่ือนไขในการวดัได้ชดัเจน 

 5.  ในการวดัโดยใช้สิ่งเร้าท่ีจดัขึน้  (Structured  Stimulus)  จดัทําคําชีแ้จงอยา่ง

กระชบั  ชดัเจน  สมบรูณ์ 

 6. ผู้ เช่ียวชาญทุกคนหรือเกือบทุกคนเห็นว่าเนือ้หาสาระทัง้หมดท่ีวดัด้วยแบบ

ตรวจสอบรายการ  (Checklist  Scale)  หรือมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ตรงกับ

คณุลกัษณะของทกัษะท่ีสงัเกต 

 7.  ผู้ประเมนิใช้แบบตรวจสอบรายการหรือมาตราสว่นประมาณค่าได้สอดคล้องกนั

และแตล่ะคนมีความคงเส้นคงวาในการให้คะแนน 

 พิชิต    ฤทธิจรูญ  ์ (2545: 79)  กลา่วถงึ  ข้อดีและข้อเสียของการวดัการปฏบิตัิงานจริงไว้วา่ 

 ข้อดี 

 1. สามารถใช้สอบวดัการปฏิบติัได้จริง  หรือวดัได้สอดคล้องกบัสภาพจริง

 2.  สามารถสอบวดัทกัษะ และความสามารถในทางปฏิบตัิบางอยา่งท่ีไมอ่าจ

สอบวดัได้ด้วยเคร่ืองมืออย่างอ่ืน  เช่น  แบบทดสอบเขียนตอบ  แบบทดสอบเลือกตอบ  เป็นต้น 

 3.  สามารถใช้สอบวดัความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ได้เป็นอยา่งดี 

 4.  ชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการวดัการปฏิบตังิานจริง 

 ข้อเสีย 

 1. ใช้เวลาในการดําเนินการสอบมาก เน่ืองจากไมส่ามารถให้ผู้ เรียนสอบได้

พร้อมๆ กนัทัง้ชัน้   

 2.  สิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายมากเนื่องจากการวดัการปฏิบติัจริงต้องใช้วสัด ุ  อปุกรณ์  

ในการวดัเป็นรายบคุคล 
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 3.  การตรวจให้คะแนนการวัดการปฏิบัติจริง  จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ

แบบทดสอบแบบอัตนัย  ดังนัน้หากเกณฑ์ไม่ชัดเจน  หรือผู้ ตรวจหรือผู้ ประเมินมีความลําเอียง   

ผลการประเมินจะขาดความเช่ือถือ 

 5.4.9  ระเบียนสะสม 

 สมนึก  นนธิจันทร์  (2540: 99-100)  ได้ให้ความหมายของระเบียนสะสมว่า 

เป็นแหล่งข้อมลูท่ีสําคญัมากเก่ียวกบัความสามารถทางการเรียนของผู้ เรียน ตัง้แต่ระดบัก่อนระดบั

ประถมศึกษาขึน้มา  ระเบียนสะสมนอกจากจะรายงานผลการเรียน  และพฤติกรรมการเรียนในแต่ละ

วิชาครูประจําชัน้ยงับรรยายสรุปพฤติกรรมท่ีเดน่ๆ  ทางบวก  และทางลบเอาไว้  ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาพัฒนาการของผู้ เรียนทุกๆ  ด้าน  ได้แก่  ประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การศกึษา  ประวตัิสขุภาพ  และประวตัิการปรับตวัในสงัคม   

 ประโยชน์ของระเบียนสะสม   

 1.  ใช้ในการศกึษาพฒันาการของผู้ เรียน  หลกัฐานท่ีบนัทกึในระเบียนสะสม

ได้ใช้เวลาในการรวบรวมเป็นปี  จะช่วยให้เห็นแนวโน้มในการพฒันาและการเจริญเติบโตของผู้ เรียนใน

ด้านต่างๆ  ระเบียนสะสมจะช่วยให้เห็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัตวัผู้ เรียนในด้านผลสมัฤทธิ  ความพร้อม์

ทางด้านร่างกาย   ความมัน่ใจและคณุค่าต่างๆ   ท่ีมีอยูใ่นตวัผู้ เรียนทําให้เขาเข้าใจตวัเองได้มากขึน้ 

 2. ใช้ในการศึกษาความสามารถพิเศษของผู้ เรียน ระเบียนสะสมช่วยให้

ผู้สอนรู้จกัผู้ เรียนแตล่ะคน  และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้อยา่งถกูต้อง 

 5.4.10  แบบทดสอบ  

 พิชิต  ฤทธิจรูญ  ์ (2545:  61)  กลา่ววา่  แบบทดสอบ  เป็นชดุคําถามหรือกลุม่งานใดๆ  

ท่ีสร้างขึน้เพื่อจะชกันําให้ผู้ถกูทดสอบแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสงัเกตได้และวดัได้ 

 สมนกึ   ภทัทิยธาน  (2541:  63)  ได้แบง่ประเภทของแบบทดสอบ  ไว้ดงันี ้

 1.  แบ่งตามสภาพที่จะวัด  แบ่งเป็น 3  ประเภท  คือ 

 1.1  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพของ

สมองด้านตา่งๆ  ท่ีนกัเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ววา่มีอยู ่ เท่าใด  แบง่ออกเป็น 

  1.1.1  แบบทดสอบที่ครูสร้าง  แบบทดสอบที่มุ่งวดัผลสมัฤทธิของกลุ่ม์

นกัเรียนเฉพาะท่ีครูสอน  จะไมนํ่าไปใช้กบันกัเรียนกลุม่อ่ืน 

  1.1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบที่มุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิเช่น 

เดียวกับแบบทดสอบท่ีครูสร้าง  แต่มุง่หมายเพื่อเปรียบเทียบคณุภาพต่างๆ ของนกัเรียนท่ีต่างกนั 

 1.2  แบบทดสอบวดัความถนดั  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีมุง่วดัสมรรถภาพ

สมองของนกัเรียนวา่จะสามารถเรียนตอ่ไป  หรือจะประสบความสําเร็จเพียงใด 
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 1.3   แบบทดสอบวดับคุลิกภาพและทางสงัคม  หมายถึง  แบบทดสอบที่ใช้

วัดบุคลิกภาพ  และการปรับตัว  ให้เข้ากับสังคมซึ่งเป็นเร่ืองท่ีวัดได้ยาก  ผลท่ีได้ไม่คงท่ีแน่นอน  

เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงในตวับคุคล  และสงัคม 

 2.  แบ่งตามลักษณะการตอบ  แบง่เป็น  5  ประเภท  คือ 

  2.1   แบบทดสอบภาคปฏิบตัิ  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิจริง 

   2.2  แบบทดสอบข้อเขียน  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีใช้การเขียนตอบ  สามารถ

ตัง้คําถามให้เขียนตอบจํานวนมากๆ  หรือลกึซึง้เพียงใดก็ได้ 

  2.3  แบบทดสอบปากเปลา่  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีใช้การพดูโต้ตอบแทน

การเขียน 

  2.4  แบบทดสอบอตันยั  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีมีเฉพาะคําถาม  นกัเรียน

ต้องคิดคําตอบเองโดยการเขียนอยา่งเสรี  ลกัษณะคําตอบจะมีคงที่แน่นอน 

  2.5 แบบทดสอบปรนยั  หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีมีทัง้คําถามและคําตอบ

เฉพาะคงท่ีแน่นอน  นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีคิดว่าถูกโดยทําเคร่ืองหมายอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีข้อสอบ

กําหนดไว้ 

 ลกัขณา  สรีวฒัน์  (2548:  29-30)  กลา่วถงึ  ประโยชน์ของแบบทดสอบ  ไว้ว่า 

 1. ชว่ยให้ผู้ ใช้แบบทดสอบสามารถวินิจฉยัผู้ รับการทดสอบได้อย่างถกูต้องแมน่ยํา

และน่าเช่ือถือมากขึน้ 

 2.   ชว่ยให้สามารถจดัแบง่กลุม่หรือช่วยในการจดัวางตวับคุคลได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

 3. ข้อมูลท่ีได้ให้ความหมายชัดเจนกว่าข้อมูลท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่ใช่

เป็นแบบทดสอบ 

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือ และกลวิธีท่ีเป็นแบบทดสอบชว่ยให้ผู้สอนได้

ข้อมลูในเวลาอนัรวดเร็วและสามารถนําข้อมลูท่ีได้ไปร่วมกบัข้อมลูท่ีได้จากวิธีอ่ืน 

 5.   ช่วยให้ผู้ ได้รับการทดสอบรู้จกัตนเองและเข้าใจตนเอง 

 5.4.11  การประเมนิโดยใช้แฟ้มสะสมงาน   

 สมนึก  นนธิจันทร์  (2540:  100-101) กล่าวว่า  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

หมายถึง เป็นการจดัเก็บตวัอย่างผลงานที่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและกระทําอย่างต่อเน่ือง

ตลอดช่วงชัน้ของหลกัสตูรหรือโปรแกรมการเรียนเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ

ผู้ เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ  ทกัษะตา่งๆ  ท่ีผู้ เรียนพฒันาได้สําเร็จ รวมทัง้ความถนดั  ความสนใจ  

ความพยายาม  แรงจงูใจ  และความก้าวหน้าทางการเรียนท่ีสามารถนํามาประกอบการประเมินผล

สมัฤทธิของผู้ เรียนแตล่ะคนให้มีความน่าเช่ือถือ  ์ (Reliability)  มากยิ่งขึน้ 
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 ข้อดีของการประเมนิโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

 1.  สามารถนําไปใช้สอนเป็นรายบคุคลได้เป็นอย่างดี 

 2.  ทําให้ผู้ เรียนเกิดความภมิูใจในผลงานของตนเอง   เห็นการพฒันาตนเอง 

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และมีกําลงัใจท่ีจะแขง่ขนักบัตนเอง 

 3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการพฒันาการเรียนการสอนกบัครูและมีโอกาสได้ปรับปรุง 

กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 4.  ทําให้ผู้ เรียนได้รู้วธีิการคดัสรรผลงาน  และประเมินผลงาน 

 5.  ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งครู  ผู้ เรียนและผู้ปกครอง 

 ข้อเสียของการประเมนิโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

  1.  การใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลผู้ เรียนยงัมีปัญหาในเร่ืองความเช่ือมัน่

หรือความเห็นท่ีสอดคล้องกนัในการประเมิน  เน่ืองจากเกณฑ์ในการประเมินยงัไมช่ดัเจน 

  2. ใช้เวลามาก เน่ืองจากผู้ เรียนต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมผลงาน  

รวมทัง้ครูและผู้ เรียนยงัต้องใช้เวลาในการพจิารณาตรวจทาน ซึง่โดยทัว่ไปครูจะตรวจทานคนเดียวกบั

ผู้ เรียนทัง้ชัน้  ทําให้ต้องใช้เวลามาก 

  3.   มีปัญหาเร่ืองสถานท่ีเก็บรวบรวมผลงานโดยเฉพาะครูท่ีสอนหลายวิชา 

แตล่ะปีจะมีแฟ้มสะสมงานของผู้ เรียนแตล่ะรายวิชาแต่ละชัน้จํานวนมาก 
 5.5  การกาํหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 5.5.1  ความหมายของการกําหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน  (Scoring   Rubric) 

 สมศกัดิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  ์ (2544:  137)  ได้ให้ความหมายของการกําหนด

กฎเกณฑ์การให้คะแนนไว้ว่า  เป็นเคร่ืองมือในการให้คะแนน  (Scoring  Tool)  ท่ีมีการระบุเกณฑ์  

(Criteria)  ประเมินชิน้งานและคณุภาพ  (Quality)  ของชิน้งานในแตล่ะเกณฑ์ 

 เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  (2546:  235)  ได้ให้ความหมายว่า  เป็นเกณฑ์ท่ีใช้เป็น

แนวทางประเมินการปฏิบตังิานและผลงานของผู้ เรียนเรียกวา่  รูบริค  (Rubric)  ซึง่เป็นแนวทางการให้

คะแนนท่ีบรรยายถึงระดับความสามารถในการแสดงออกของผู้ เรียน  รวมถึงคุณภาพของผลงาน

ท่ีผู้ เรียนต้องกระทําได้ในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน  ทําให้ผู้สอนและผู้ เก่ียวข้องทราบวา่  ผู้ เรียนรู้อะไร  

และสามารถทําอะไรได้มากน้อยเพียงใด 

 รูบริคจงึมีสว่นสําคญัในการสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  เพราะสามารถ

กําหนดเป้าหมายของการแสดงออกของผู้ เรียนให้มีความชัดเจน  (Target  Reach)  และเป็น

กระบวนการปฏิบัติท่ีต่อเน่ืองกัน  เพ่ือนําไปสู่การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  และสมรรถภาพของ
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ผู้ เรียนตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้  รวมทัง้มาตรฐานการศกึษาของหลกัสตูรสถานศกึษาได้  

กําหนดเกณฑ์การประเมนิจงึต้องประกอบด้วย 

 1.  ประเด็นท่ีต้องการประเมิน  (Criteria) 

 2.  ระดบัความสามารถท่ีต้องการประเมิน  (Performance  Level) 

 3.  การบรรยายคณุภาพของความสามารถในแต่ละระดบั  (Quality  Description) 

 5.5.2  วิธีกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

 เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  (2546:  236) และสวุมิล  ว่องวาณิช  (2546:  234)  กลา่วว่า   

การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางของรูบริคตามท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไปมี  3  รูปแบบ  คือ 

 5.5.2.1  การกําหนดเกณฑ์โดยภาพรวม  (Holistic  Score)  เป็นการให้คะแนน

โดยพิจารณาผลงานของผู้ เรียนในภาพรวมว่า มีคณุภาพสอดคล้องกบัเกณฑ์ในระดบัใดบ้าง และมี

คะแนนเดี่ยวสําหรับงานนัน้  ซึง่จะมีคําอธิบายคณุภาพของงานประกอบการให้คะแนนและตดัสินระดบั

คะแนนต่างๆ  ได้ด้วย  การให้คะแนนแบบภาพรวม  มีวธีิพิจารณาหลายวิธีได้แก่ 

 วิธีท่ี 1  กําหนดตามระดบัความผิดพลาด  โดยพิจารณาจากความบกพร่อง

ของคําตอบวา่มีมากน้อยเพียงใด   แล้วหกัจากคะแนนสงูสดุทีละระดบั  

 วิธีท่ี  2   กําหนดระดบัของการยอมรับและคําอธิบาย 

 วิธีท่ี 3  แยกประเด็นพิจารณาออกเป็นประโยคยอ่ย  และทําเป็นตารางพจิารณา

ความถกูต้องของแต่ละประเดน็  กําหนดระดบัของคะแนนตามจํานวนท่ีปฏิบตัิได้ถกูต้องตามประเดน็เหลา่นัน้ 

 5.5.2.2  การกําหนดเกณฑ์แบบแยกองค์ประกอบ  (Analytic  Score)  เป็น 

การกําหนดเกณฑ์โดยจําแนกสิ่งต่างๆ  ท่ีต้องการประเมินออกมาเป็นประเด็นๆ  การให้คะแนนจะให้

ตามระดบัคณุภาพของแต่ละประเด็นท่ีกําหนดไว้  แล้วนําคะแนนจากการประเมินประเด็นทัง้หมดมา

รวมกนัอีกครัง้หนึ่ง  ซึ่งในการให้คะแนนนัน้  ควรจดัทําแบบฟอร์มเพ่ือบนัทึกการตรวจให้คะแนนและ

ผลการประเมนิ 

 5.5.2.3   การกําหนดเกณฑ์แบบองค์รวมก่อน  แล้วคอ่ยระบจุดุแข็งจดุออ่นสนบัสนนุ

การให้คะแนนแบบองค์รวม  (Annotated  rubrics) 

 5.5.3  ประโยชน์ของการกําหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 สมศกัด ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  ์ (2544:  139)  ได้กลา่ววา่  การกําหนดกฎเกณฑ์การให้

คะแนนมีประโยชน์อยา่งมากต่อการประเมิน   ทัง้นีเ้พราะเหตผุลดงันี ้

  5.5.3.1 ชว่ยให้การคาดหวงัของครูท่ีมีต่อผลงานของนกัเรียนบรรลผุลสําเร็จ โดย

นกัเรียนจะเกิดความเข้าใจ  และสามารถใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินและพฒันาชิน้งานของตน 
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  5.5.3.2  ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชดัย่ิงขึน้วา่ต้องการให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้

หรือพฒันาการอะไรบ้าง 

  5.5.3.3  ชว่ยให้นกัเรียนสามารถระบคุณุลกัษณะจากงานที่เป็นตวัอยา่งได้  โดย

ใช้เกณฑ์การประเมินตรวจสอบ 

  5.5.3.4    ชว่ยให้นกัเรียนสามารถควบคมุตนเองในการปฏิบตัิเพื่อไปสูค่วามสําเร็จได้ 

  5.5.3.5   เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการปฏิบตังิาน

ตา่งๆ  ของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

  5.5.3.6  ช่วยให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  ผู้ปกครอง  ผู้สนบัสนนุ  ผู้ นิเทศก์   

ได้เกิดความเข้าใจเกณฑ์ในการตดัสนิผลงานนกัเรียนท่ีครูใช้ 

  5.5.3.7   ช่วยให้การให้เหตผุลประกอบการให้เกรดนกัเรียนได้ 

  5.5.3.8    ชว่ยเพิ่มคณุภาพผลงานของนกัเรียน 

 5.5.4  จดุประสงค์ของการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 5.5.4.1  เพ่ือประเมินกระบวนการ  (Process)  เช่น  ประเมินการเรียนรู้เป็นทีม   

กลยทุธการสมัภาษณ์  เป็นต้น 

 5.5.4.2.   เพื่อประเมนิผลผลติ  (Product)  เช่น  ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  รายงาน

การวิจยั  นิทรรศการ  ผลงานศิลปะ  เป็นต้น 

 5.5.4.3    เพื่อประเมนิการปฏิบติั  (Performance)  เชน่  ประเมินการนําเสนอปากเปลา่  

การอภิปราย  การสาธิต  เป็นต้น 

 5.5.5  การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2544:  94)  กลา่วว่า  การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมนิต้องมีส่วนประกอบในการดําเนินการที่สําคญั  3  ขัน้ตอน  คือ 
 1.  กาํหนดการปฏิบัตใิห้ชัดเจน 
 1.1  ระบชุนิดของการปฏิบติัวา่  เป็นทกัษะวิธีการทําหรือผลงานสําเร็จท่ีสร้างขึน้ 

 1.2  กําหนดจดุสนใจของการประเมินวา่ สนใจเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ 

  1.3  กําหนดเกณฑ์การปฏิบตัิท่ีสะท้อนคณุลกัษณะท่ีสําคญัของการปฏิบตั ิ

 2.  ออกแบบกิจกรรมสาํหรับใช้ประเมิน  ดงันี ้

   2.1 ระบลุกัษณะของงานหรือกิจกรรมว่า  เป็นผลงานหรือการปฏิบตัิตามท่ี

มอบหมายให้ทําหรือเป็นการแสดงออกท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิ

   2.2  กําหนดรายการของงานหรือกิจกรรม  ได้แก่  นิยามจุดหมายของ 

การปฏิบตัิเง่ือนไขสถานการณ์ของการปฏิบตัิ  และเกณฑ์มาตรฐาน 
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   2.3  กําหนดจํานวนชิน้งาน  หรือกิจกรรมให้ทําวา่จะใช้เพียงงานเดียว  หรือ  

หลายงานจงึเพียงพอในสภาพการณ์นัน้ 

 3.  ให้คะแนนและจดบันทกึผล  ดงันี ้

  3.1  ระบุรูปแบบการให้คะแนนว่าใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบใด  เช่น 

แบบทัว่ไป   หรือแบบเฉพาะเนือ้หา   และแบบเกณฑ์รวมหรือเกณฑ์ย่อย 

  3.2  กําหนดวธีิการจดบนัทกึว่าเป็นแบบตรวจสอบรายการ  มาตรประเมินคา่

การปฏิบตัิ  การจดบนัทกึพฤติกรรมตามชว่ยตลอดเวลา  หรือการจดจําธรรมดา 

  3.3  ระบผุู้ประเมินวา่จะให้ใครเป็นผู้สงัเกตและประเมนิ  ผลการปฏิบตัจิะเป็น

ประโยชน์แกค่รูผู้สอน   ครูท่ีเคยสอน   ตวัผู้ เรียนเอง   หรือเพ่ือนๆ  ในกลุม่ 
 5.6  การหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดประเมินตามสภาพจริง 
 สุวิมล  ว่องวาณิช  (2546:  235-236)  ภัทรา  นิคมานนท์  (2543:  132-158)   

ไพศาล  หวงัพานิช  (2546:  9)  และล้วน  สายยศ  และองัคณา  สายยศ  (2538:  192-219)     

ได้กลา่วถงึการหาคณุภาพเคร่ืองมือวดัประเมนิตามสภาพจริง  โดยสรุปไว้วา่ 

 5.6.1  ความเช่ือมัน่  (Reliability)  ความคงเส้นคงวาของผลการวดั  การท่ีนําเคร่ืองมือ

นัน้ไปทดสอบกลุม่ตวัอย่างไมว่า่จะทดสอบก่ีครัง้ก็ตามก็ยงัคงได้คะแนนเท่าเดิม  แสดงวา่เคร่ืองมือวดั

นัน้มีความเช่ือมัน่  ความเช่ือมัน่นัน้ก็คือความคงที่แน่นอน  (Stability)  ของคะแนนที่ได้จากการวดั 

 5.6.1.1   วิธีใช้ข้อสอบคูข่นาน   วิธีนีถ้้าสร้างข้อสอบวดัเจตคติได้ลกัษณะเหมือนกนั  

2  ฉบับ  พิจารณาได้จากมาตรา  คะแนนเฉล่ีย  ความแปรปรวน  ของทัง้  2  ฉบับไมแ่ตกตา่งกนั  

ก็ถือวา่เป็นคู่ขนานกนัได้  การหาความเช่ือมัน่โดยเอาแบบทดสอบทัง้  2  ฉบบัสอบกลุม่ตวัอยา่งกลุ่ม

เดียวกนั  ตรวจให้คะแนนแล้วนําคะแนนของคนที่ทําฉบบัท่ี  1  และท่ี  2  มาหาสหสมัพนัธ์กนั   

 5.6.1.2    วิธีสอบซํา้  วิธีนีก้รณีมีแบบทดสอบฉบบัเดียว  นําไปสอบกลุม่ตวัอยา่ง  

2  ครัง้  โดยให้ระยะเวลาห่างกนัอย่างน้อย  7  วนั  แล้วเอาคะแนนของการสอบทัง้  2  ครัง้นีม้าหา

ความสมัพนัธ์  คะแนนสอบครัง้แรกเป็น  X  สอบครัง้ท่ี  2  เป็น  Y  คา่สหสมัพนัธ์เป็นคา่ความเช่ือมัน่ 

 5.6.1.3    วิธีหาสมัประสทิธิแอลฟา  ์ ( tCoefficien−α )  การหาค่าความเช่ือมัน่

โดยใช้สตูรครอนบคั  (Cronbach)  ได้ดัดแปลงมาจากสตูร  KR.-20  เม่ือปี  ค.ศ.  1951  ทัง้นีเ้ป็น

เพราะจะได้ใช้หาค่าความเช่ือมั่นกับเคร่ืองมือท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนน  1  กับ  0  ได้  เพราะสูตร

สมัประสิทธิแอลฟานีเ้คร่ืองมือไมจํ่าเป็นจะตรวจให้คะแนนเป็น  ์ 1  กบั  0  เสมอไป  จะตรวจให้คะแนน

ลักษณะใดก็ได้  เช่น  ถ้าทําถูกได้คะแนนเป็น  10, 8  หรือในลักษณะแบบสอบถามท่ีให้คะแนน 

แตล่ะข้อเป็น   3,2,1   หรือ   5,4,3,2,1   ฯลฯ   ก็ได้ 
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 5.6.2   ความเท่ียงตรง  (Validity)  ความสามารถของแบบทดสอบในการวดัสิ่งท่ีต้องการวดั

ได้มากน้อยเพียงใด การวดัความเท่ียงตรงจงึมกัวดัดงันี ้

 5.6.2.1  ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  หมายถงึ  การท่ีครูสอนนกัเรียนในเร่ืองอะไร

ก็ออกข้อสอบวัดเร่ืองนัน้  การท่ีจะรู้ว่าข้อสอบมีความเท่ียงตรงตามเนือ้หาหรือไม่  ก็นําข้อสอบไป

เปรียบเทียบกบัตารางวเิคราะห์หลกัสตูรภาคเนือ้หาวิชาวา่ข้อสอบฉบบันัน้วดัเนือ้หาที่สอนนกัเรียนไป

ได้ครอบคลมุเพียงใด  ถ้าวดัได้ครอบคลมุก็ถือว่ามีความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

 5.6.2.2   ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง  หมายถงึ  เคร่ืองมือวดัใดก็ตามท่ีสามารถ

วดัได้ตามลกัษณะหรือตามทฤษฎีตา่งๆ  ของโครงสร้างนัน้  ถ้าสามารถสร้างเคร่ืองมือวดัลกัษณะของ

สิ่งเหล่านีไ้ด้ก็ถือว่าเป็นความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง  ถ้าเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรีย์ น

ข้อสอบท่ีมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างก็คือข้อสอบท่ีสามารถวดัได้ครอบคลมุพฤติกรรมตา่งๆ  ในภาค

พฤติกรรมของตารางวเิคราะห์หลกัสตูรนัน่เอง 

 5.6.2.3   ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สมัพนัธ์  เป็นความเท่ียงตรงแบบอาศยัเกณฑ์

ท่ีต้องการเป็นหลกัแบง่ออกเป็น  2  อยา่งคือ 

 ก.  ความเท่ียงตรงตามสภาพ  (Concurrent  validity)  หมายถงึเคร่ืองมือท่ี

สามารถวดัได้ตามสภาพความเป็นจริงของกลุ่มตวัอย่าง   เช่น  ถ้าเด็กคนหนึ่งเวลาเรียนในห้องเรียน

เป็นคนเรียนเก่งมาก  ไม่ว่าครูจะถามอะไรเขาจะตอบได้หมด  เม่ือสร้างข้อสอบมาวัดเด็กห้องนัน้   

ก็ปรากฏวา่เขาทําได้คะแนนสงูสดุ  ถ้าเป็นอยา่งนีท้กุคนในกลุ่มแสดงวา่ข้อสอบฉบบันัน้มีความเที่ยงตรง

ตามสภาพความเป็นจริง   เกณฑ์ท่ีใช้ต้องเป็นเกณฑ์ปัจจบุนัเสมอ 

  ข.  ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์    (Predictive  Validity)  แบบทดสอบฉบบั

ใดก็ตามถ้ามีความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์แล้ว  เมื่อนําไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งก็สามารถท่ีจะพยากรณ์

อนาคตของกลุม่ตวัอย่างได้ถกูต้อง  ดงันัน้การหาความเที่ยงตรงประเภทนี ้ คือเอาผลงานที่สําเร็จไปของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์  แล้วเอาคะแนนเคร่ืองมือท่ีจะหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นีไ้ปสมัพันธ์ 

กบัเกณฑ์   ถ้ามีความสมัพนัธ์กนัสงูก็ถือวา่เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้นัน้มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์สงู 

 5.6.3  อํานาจจําแนก  (discrimination)  เป็นคณุสมบติัของแบบวดัเจตคติท่ีสามารถ

จําแนกบคุคลได้ตามระดบัความรู้สกึว่า  ใครมีระดบัความรู้สกึอยูใ่นระดบัดีมาก  ปานกลาง  แย ่   ใคร

มีเจตคตท่ีิดี  และใครมีเจตคติท่ีไมดี่  โดยยดึหลกัการวา่บคุคลท่ีมีระดบัความรู้สกึท่ีดีจะต้องตอบแบบ

วดัเจตคติอยูใ่นระดบัความรู้สกึท่ีดี  บคุคลท่ีมีระดบัความรู้สกึท่ีแยจ่ะต้องตอบแบบวดัเจตคติอยูใ่นระดบั

ความรู้สกึท่ีไมดี่  ซึง่จะต้องแยกบคุคลท่ีมีระดบัความรู้สกึแตกตา่งกนัออกจากกนัได้  อํานาจจําแนกมี

ความสมัพนัธ์กบัความเท่ียงตรงเชิงสภาพในทางบวก  กลา่วคือ  ถ้าเคร่ืองมือใดมีอํานาจจําแนกสงู  

เคร่ืองมือนัน้ก็มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสงูด้วย   
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  5.6.4  ความเป็นปรนยั  (objectivity)  หมายถึง  ความชดัเจน  ความถูกต้อง  และ

การเข้าใจตรงกนั  โดยยึดถือความถูกต้องทางวิชาการเป็นเกณฑ์  มีความหมายตรงกันข้ามกับ  

ความเป็นอัตนัย  (Subjectivity)  ซึง่ยดึถือความคิดเห็น  ความรู้สึก  และเหตผุลของแต่ละบคุคลเป็น

สําคญั  เหตผุลท่ีบคุคลหนึง่เห็นวา่ถกูต้อง  อาจจะไมถ่กูต้องในทศันะของอีกบคุคลหนึง่  ซึง่เหตผุลของ

แตล่ะคนตา่งก็ถกูต้อง  แตใ่นแง่มมุหรือสถานท่ีตา่งกนั 

 ในการวดัผลหรือสร้างแบบทดสอบ  เราจําเป็นต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ

สําหรับทกุๆ  คนในการพิจารณาตดัสินวา่สิ่งใดผดิสิง่ใดถกู  ดงันัน้  ความชดัเจนและถกูต้องตามหลกั

วิชาหรือท่ีเรียกวา่  ความเป็นปรนยั  ของแบบทดสอบ  จงึเป็นเร่ืองสําคญัประการหนึง่ 

 การพิจารณาความเป็นปรนยัของแบบทดสอบมีหลายประการ คณุสมบติัความ

เป็นปรนยัของแบบทดสอบที่สําคญั ได้แก่คณุสมบตัิ  3  ประการ  คือ  ชดัแจ้งในความหมายของ

คําถาม  ตรวจให้คะแนนได้ตรงกนั  และแปลความหมายของคะแนนได้ตรงกนั   

 5.6.5  ความยากง่าย  (Difficulty) เคร่ืองมือวัดท่ีจะต้องหาค่าความยากง่ายนัน้  

ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือวดัทางด้านสติปัญญา  (Cognitive  Domain)  เคร่ืองมือประเภทนีจ้ะต้องมี

คณุภาพทางด้านความยากง่าย  (P)  พอเหมาะ  คือเดก็สามารถทําถกู 50  เปอร์เซ็นต์  หรือคิดเป็น

สดัส่วนเท่ากับ  .50 หรือมีค่า  P = .50  ข้อคําถามท่ีถือว่ามีความยากง่ายท่ีใช้ได้  จะยึดเอาค่า  P  

ระหวา่ง  .20  ถงึ  .80  ถ้า  P  มีค่าต่ํากวา่  .20  ถือวา่ข้อคําถามนัน้ยากไป  และถ้า  P  สงูกวา่  .80  

ถือวา่ข้อคําถามง่ายไป  พดูรวมๆ  กลา่วไว้วา่  P  น้อยยาก  P  มากง่าย 

 

6.  การวัดประเมนิควบค่กับการเรียนการสอน  จากการสื่อสารส่วนบุคคลู  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544:  51-83)  และสุวิมล  ว่องวาณิช   

(2546:  153-156)  ได้กลา่ววา่  การสื่อสารส่วนบคุคล  หมายถงึ  การติดตอ่ส่ือสารและแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ผลสมัฤทธิทางการเรียน์  และตอบสนองต่อจดุมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ีหลากหลายระหวา่งผู้สอน

และผู้ เรียน  โดยให้ความสนใจข้อมลูสารสนเทศของผู้ เรียนรายบคุคลและรายกลุม่  ซึง่แยกเป็นวิธียอ่ยได้ดงันี ้
 6.1  การถามตอบในชัน้เรียน 
 เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนตัง้คําถามให้ผู้ เรียนตอบในระหวา่งดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้  ชว่ยให้

ผู้ เรียนได้คดิวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้  สามารถประเมินผลกระบวนการคิด  การให้เหตผุลของผู้ เรียน  

แตส่ิ่งท่ีสําคญัท่ีทําให้การถามตอบในชัน้เรียนมีประสิทธิภาพนัน้ขึน้อยูก่บัการตัง้คําถามและวิธีการถาม

ของผู้สอน  ดงันัน้ผู้สอนจะต้องตัง้คําถามหลกัล่วงหน้าท่ีมีความชดัเจน  กระชบั  ถามความคิดเห็น  

ถามคิดวิเคราะห์  อย่าถามท่ีเน้นความจํา  ตัง้คําถามก่อนแล้วจึงหาผู้ตอบโดยทิง้ช่วงเวลาให้ตอบ 

โดยบอกผู้ เรียนว่ากําลงัคอยคําตอบ  กล่าวช่ืนชมคนท่ีตอบได้อย่างมีคณุภาพ  ซกัถามคนท่ีตอบผิด 
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เพ่ือรู้สาเหตุ  สุดท้ายผู้ สอนต้องจําผลการถามตอบจากผู้ เรียน  ในกรณีท่ีผู้ เรียนจํานวนมากต้อง 

จดบนัทกึลงในแบบฟอร์ม 

 การถามตอบในชัน้เรียนครูผู้สอนต้องฟังคําตอบ  และแปลผลคําตอบเหล่านัน้  แล้ว 

ลงสรุปอ้างอิงระดบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามมาตรฐานภายในประสบการณ์ของผู้ เรียน  ดงันัน้เพ่ือใช้

เทคนิคนีใ้ห้ได้ผลดีท่ีสดุควรปฏิบตัิดงันี ้

 1.  วางแผนคําถามหลักๆ  ล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอน  เพื่อให้สอดคล้องกับ

จดุมุง่หมายการเรียน  และเหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียน 

 2.  ใช้คําถามสัน้  กระชบั  และชดัเจน  ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้ตอบตรงประเดน็ 

 3.  ซกัถามความคิดเห็นหลากหลายด้านอยา่ถามเฉพาะความจํา  และข้อเท็จจริงเท่านัน้ 

 4. ตัง้คําถามกอ่นแล้วจงึชีไ้ปยงัคนท่ีต้องการตอบ  วิธีนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนทกุคนมีสมาธิ

ในการฟัง  และสนใจในประเด็นคําถาม 

 5. เรียกทัง้คนที่ยกมือขอตอบและไมไ่ด้ยกมือ  เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วมใน

กิจกรรม 

 6.  ให้จําการทํางานของผู้ เรียนจํานวนน้อยๆ  ในระยะวนัสองวนัสําหรับการทําระยะยาว  

และผู้ เรียนจํานวนมากๆ   ต้องจดบนัทกึลงในแบบฟอร์ม 

 7.  กลา่วช่ืนชมคนท่ีตอบถกูและมีคณุภาพ  ซกัถามคนท่ีตอบผิดเพ่ือรู้สาเหต ุ แตต้่อง

ระมดัระวงัเร่ืองความรู้สกึของผู้ เรียนด้วย 

 8. หลงัตัง้คําถามแล้ว   ต้องทิง้ช่วงเวลารอคําตอบและบอกผู้ เรียนวา่ครูกําลงัคอยคําตอบ   

 การจดบนัทกึผลการตอบของผู้ เรียนแต่ละคนไว้เป็นหลกัฐานจะมีประโยชน์สําหรับพิจารณา

ปรับปรุงผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี  การจดบนัทึกอาจแยกเป็นสองฟอร์ม  คือ  แบบจดบันทึกบุคคลกับ 

แบบจดบนัทึกทัง้ห้อง 
 6.2  การพบปะพดคุยกับผ้เรียนู ู  
 เป็นการนดัพบพดูคยุระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดแรงจงูใจ  เกิดการพฒันาความรู้   ทกัษะและคณุธรรม   เกิดพลงัความรับผดิชอบในการประเมินผล

ความก้าวหน้าของตนเอง  มีความมุ่งมัน่ต่อความสําเร็จ  ดงันัน้ผู้สอนและผู้ เรียนต้องเปิดใจ  พดูคยุกนั

อยา่งตรงไปตรงมา  ตรงตามจดุมุง่หมายที่นดัพบ  มีเวลาเพียงพอ  และมีการสรุปผลการพดูคยุไว้เป็น

บทเรียนและแนวปฏิบตัติ่อไป  โดยจดบนัทกึผลการพดูคยุลงในแบบฟอร์ม 

 การประเมนิการพบปะพดูคยุปฏิบตัดิงันี ้

 1.  ทัง้ครูและนกัเรียนต้องเปิดใจพดูคยุกันอย่างตรงไปตรงมา  และยินดีตรวจสอบ

คณุลกัษณะสําคญัของการเรียนการสอน 
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 2.  คําถามในการพดูคยุต้องเฉพาะเจาะจงตรงตามจดุหมายการเรียน  และจดุมุง่หมาย

ของการนดัพบ 

 3.  คําถามต้องคิดขึน้ด้วยความไตร่ตรองรอบคอบ  และวางแผนลว่งหน้า  โดยอาจให้

ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการที่เตรียมนี ้

 4.  จดัเวลาให้เพียงพอเพ่ือให้สามารถพบปะพดูคยุได้จบกระบวนการ 

 5.  สรุปผลการพดูคยุไว้เป็นบทเรียนและใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกนัตอ่ไป  
 6.3  การพดคุยกับคนอ่ืนู  
 การพดูคยุกบัคนอ่ืนยงัสามารถนํามาใช้เป็นการประเมนิด้วยการสื่อสารสว่นตวัอีกแบบหนึง่  

สามารถใช้รวบรวมข้อมลูสารสนเทศด้านผลสมัฤทธิของกา์ รเรียนได้เป็นอย่างดี  บคุคลตา่งๆ  ท่ีสามารถ

เป็นแหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้แก่  ผู้ เรียนคนอ่ืนๆ  ท่ีเป็นเพ่ือนสนิทสนม  ใกล้ชิดของ

ผู้ เรียน  ครูผู้สอน  คนอ่ืนๆ  ท่ีเคยสอนผู้ เรียน  บคุลากรในโรงเรียน  เช่น  คนงาน  ภารโรง  เจ้าหน้าท่ี

ห้องสมดุ  รวมทัง้ญาติ  พ่อแม่  ผู้ปกครองผู้ เรียน  บุคคลเหล่านีจ้ะมีข้อมูลเก่ียวกับการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนในบางสว่นท่ีครูผู้สอนไมรู้่  และไมส่ามารถหาได้โดยตรงด้วยตนเอง 

 การพดูคยุเร่ืองการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากบคุคลต่างๆ  เหลา่นีจ้ะทําให้ครูผู้สอนได้  ข้อมลู

กว้างขวางครอบคลมุมากขึน้  และทําให้มัน่ใจในข้อมลูมากขึน้  อยา่งไรก็ตาม  ครู  ผู้สอนท่ีใช้วิธีการ

พดูคยุกบัผู้อื่นต้องใช้ความระมดัระวงัเพ่ือให้ได้ข้อมลูอย่างมีคณุภาพ  การพดูคยุจงึ  จําเป็นต้องซกัถาม

ลักษณะของคุณภาพของหลักฐานจากคนท่ีให้ข้อมูล  ครู  ผู้ สอนต้องแน่ใจว่าคนท่ีให้ข้อมูลใช้   

วิธีประเมนิท่ีนา่เช่ือถือ  ตวัอยา่งเหมาะสม  และมีการควบคมุความลําเอียง  หรือถามเฉพาะคนที่อยูใ่น

ฐานะท่ีจะรู้เกี่ยวกบัผลสมัฤทธิทางการเรียน  และรู้เก่ียวกบัเหตกุารณ์  สภาพแวดล้อมท่ีนํามาใช้ใน์  

การตดัสินใจท่ีสําคญั  เพื่อป้องกนัความลําเอียงท่ีอาจแอบแฝงอยูใ่นข้อมลู 
 6.4  การอภปิรายในชัน้เรียน 
 เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู้  ประสบการณ์ 

โดยผู้ เรียนจะต้องจดัระบบความคิด  การโต้แย้งอย่างมีเหตผุล  การใช้ทกัษะทางอารมณ์และสงัคม  

เพื่อให้ได้ข้อมลูและสารสนเทศท่ีสะท้อนความรู้  ทกัษะ  และคณุธรรมได้  การจดัอภิปรายในชัน้เรียน 

ท่ีดีควรมีการเตรียมประเดน็ไว้ลว่งหน้า  ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทัง้ท่ีพดูเก่ง

และไม่เก่งมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการนําเสนอความสามารถ  และควรมีการจดบนัทึกการอภิปราย 

โดยผู้สอนหรือผู้ เรียนท่ีได้รับมอบหมายในกลุม่ลงในแบบฟอร์ม 
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 การประเมนิการอภิปรายในชัน้เรียน   ควรดําเนินการตามหลกัการดงันี ้

 1.  เตรียมคําถามหรือประเดน็อภิปรายลว่งหน้าเพ่ือให้ตรงกบัจดุมุง่หมายท่ีต้องการ 

 2.  การนําผู้ เรียนเข้ามามีสว่นร่วมกระบวนการตระเตรียมคําถามควรมีการคละจํานวน

คําถาม   และประเด็นสําคญัในการอภิปรายคละกนัไป 

 3. ควรใช้รูปแบบการโต้วาที  หรือการเรียนเป็นรูปแบบทีมแบบตา่งๆ  เพื่อเพ่ิมจํานวน

ผู้ เก่ียวข้องโดยตรงให้มากท่ีสดุ  และต้องให้ความสนใจตอ่ผู้ มีผลสมัฤทธิต่ําด้วย์  

 4.  จดัรูปแบบการอภิปรายเพ่ือบอกบทบาทของแตล่ะคนวา่ทําอะไร   

 5.  ให้ผู้ เรียนทุกคนทัง้คนท่ีพูดเก่งและพูดไม่เก่งมีโอกาสเท่าเทียมกันการนําเสนอ

ความสามารถของตน 

 6.  สารสนเทศท่ีนําไปใช้ตดัสินใจท่ีสําคญั  เช่น  การใช้เกรดต้องใช้วิธีการจดบนัทึก 

ท่ีน่าเช่ือถือ 
 6.5  การสอบปากเปล่า 
 เป็นการประเมนิผลการเรียนรู้ท่ีลกึซึง้ท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมคําถามให้ผู้ เรียนสะท้อนความคิด

โดยการพดูตอบปากเปลา่   ซึง่มีข้อดีท่ีวา่ผู้สอนสามารถใช่คําถามเสริม  เพิ่มเติมได้  แต่จะต้องมีเกณฑ์

ในการแยกระหว่างเนือ้หาสาระ และความสามารถด้านการคิดออกจากความสามารถในการใช้คําพดู  

และควรมีการจดบนัทกึ  เพ่ือให้สามารถประเมนิผลซํา้ภายหลงัได้   ดงันัน้การใช้การสอบปากเปลา่ให้ม

คณุภาพ  ควรใช้หลกัการประเมิน  และข้อเสนอแนะดงันี ้

 6.5.1  สร้างคําถามสัน้ๆ  ท่ีเน้นจดุหมายการเรียนรู้ท่ีต้องการ 

 6.5.2 ใช้คําถามที่เช่ือถือได้วา่สามารถบง่ชีค้วามรู้ท่ีต้องการ  สามารถระบคุวามคิด 

ท่ีใช้และสามารถบง่ชีม้าตรฐานท่ีจะนําไปตดัสินคําตอบ 

 6.5.3 มัน่ใจวา่มีเกณฑ์ท่ีสามารถแยกเนือ้หาสาระและความสามารถด้านการคิดออก

จากความสามารถในการใช้คําพดู 

 6.5.4  เตรียมเนือ้หาในการแก้ปัญหาผู้ เรียนท่ีมีอปุสรรคในการใช้ภาษา 

 6.5.5 มีแบบตรวจสอบรายการ  มาตรประเมินค่า  หรือวิธีการจดับนัทึกผลต่างๆ  

พร้อมท่ีจะใช้ประเมนิทนัที 

 6.5.6  ถ้าเป็นไปได้ควรมีการจดบนัทกึคําตอบเพื่อให้สามารถประเมนิซํา้ภายหลงัได้ 
 6.6  การอ่านบันทกึเหตุการณ์ของผ้เรียน  ู  
 เป็นการส่ือสารในรูปแบบของการเขียนของผู้ เรียนโดยผู้ เรียนเขียนบนัทึกการเรียนรู้ หรือ

การแก้ปัญหา  บนัทึกความดี  ซึ่งผู้สอนสามารถใช้บนัทึกเหล่านัน้ประกอบการประเมินผลทัง้ในด้าน
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ความรู้  ทกัษะและคณุธรรม  และผู้สอนสามารถเขียนตอบในบนัทกึซึง่เป็นการช่วยเหลือสนบัสนนุ  หรือ

สะท้อนความก้าวหน้า   เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถปรับปรุงตนเองได้   

 เป้าหมายของการเขียนบนัทึกเก่ียวกบัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สะท้อนความคิดวเิคราะห์  

การอธิบาย  และการประเมิน  ประสบการณ์การเรียนรู้และความสําเร็จ  รูปแบบ  การเขียนบนัทึก 

อาจแบง่เป็นส่ีแบบคือ   

 1.  การเขียนบนัทึกคําตอบ  เป็นวธีิการท่ีนําไปใช้ได้มากท่ีสดุในวิชาการอา่นเม่ือผู้ เรียน

อา่นเร่ืองท่ีกําหนดแล้วต้องการแสดงความคิดเห็นต่อสาระประเด็นท่ีอา่น  โดยทัว่ไปครูจะกําหนดกรอบ

ประเด็นให้เขียนบนัทกึคําตอบ 

 2.  การเขียนบนัทึกสว่นตวั  หรือการเขียนบนัทกึประจําวนั  เป็นวิธีการเขียนบนัทกึท่ีมี

อิสระในการเขียนบนัทกึมากท่ีสดุ  ครูผู้สอนจะให้เวลาผู้ เรียนเขียนบนัทกึความคิดเห็นในช่วงการเรียน

แตล่ะคาบเรียนโดยผู้ เรียนสามารถเขียนบนัทกึประเดน็ตา่งๆ  ตามความสนใจของผู้ เรียน  บนัทกึเหลา่นัน้

สามารถนําไปใช้ประเมนผลหรือใช้เป็นแบบฝึกปฏิบตัิการเขียนของผู้ เรียนก็ได้  ในกรณีท่ีมีการประเมินผล 

การเขียนบนัทกึอาจให้ครูเป็นผู้ตดัสิน  หรือให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสิน  หรืออาจใช้ทัง้ครู  และผู้ เรียนร่วมกนัก็ได้ 

 3. การจดบนัทึกการเรียนรู้ เป็นวิธีการติดต่อส่ือสารอีกวิธีหนึ่งมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้

ผู้ เรียนสะท้อนความคิดวิเคราะห์  อธิบาย  และประเมินประสบการณ์การเรียนรู้  ความสําเร็จ  และ 

การเขียนข้อสรุป  การบนัทกึการเรียนรู้จะทําควบคู่ไปกบัการจดบนัทกึ 

 ข้อพิจารณาในการใช้บนัทกึของผู้ เรียน 

 1.  การเขียนบนัทึกต้องอาศยัความพร้อมด้านการเขียนเบือ้งต้นของผู้ เรียน  

ดงันัน้ควรใช้กบัระดบัชัน้ท่ีผู้ เรียนอา่นออกเขียนได้ 

 2.  การบนัทกึ  อยา่ให้เป็นภาระหนกักบัผู้ เรียน  ครูอาจพิจารณาวา่เม่ือสอน  

และทํากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จในชั่วโมงนัน้ๆ  ให้เวลากับผู้ เรียนบันทึกสัน้ๆ  2-3  บรรทัด 

แล้วแต่ความคิดของแตล่ะคน  ครูอาจช่วยให้ง่ายขึน้โดยให้ผู้ เรียนบนัทึกความยาวอยา่งน้อยสามบรรทดั  

ทกุครัง้ท่ีเรียนวชิานี ้  ให้เลือกสิ่งท่ีจะเขียนเองอยา่งเขียนตามเพ่ือน  แต่ควรเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเรียน  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจดุประสงค์ของครู 

 3.  เน่ืองจากการบันทึกเป็นเร่ืองราวท่ีเป็นส่วนตัว  ควรทําความเข้าใจกับ

ผู้ เรียนว่าครูจะไม่เปิดเผยบนัทึกให้ผู้ อ่ืนอ่าน  ครูจะใช้บนัทึกเพ่ือทําความรู้จกักบัผู้ เรียนแต่ละคน  และ

ไมห่กัคะแนนเมื่อเขียนผดิ 

 4.  การเขียนบนัทึกโต้ตอบระหว่างครู  และผู้ เรียน  เม่ือครูเร่ิมต้นให้ผู้ เรียน

เขียน  ครูต้องเขียนโต้ตอบสม่ําเสมอ   จะเล็กน้อยอย่างไรก็ต้องทํา   เพราะถือเป็นบทบาทสําคัญ   

ถ้าครูคดิวา่ตนเองไมมี่เวลา  หรือมีผู้ เรียนจํานวนมากเกินไป  ก็ไมค่วรใช้การบนัทกึแบบโต้ตอบนี ้
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  5. ครูอาจจะให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแนวทางการเขียนบนัทึกโดยอภิปราย

ร่วมกนัในชัน้ 

  6.   ครูอาจปรับใช้กบัการบนัทกึเป็นกลุม่  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีแสดงความรู้สกึนกึคดิ

ของผู้ เรียนเป็นกลุม่  โดยผู้ เรียนช่วยกนับนัทกึ 
 6.7  การตรวจแบบฝึกหดัและการบ้าน 
 เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนทราบว่าตนเองมีข้อผิดพลาด

อยา่งไร  และประเดน็ท่ีถกูต้องคืออะไร  ทําให้ผู้ เรียนสามารถนําไปปรับปรุงการเรียนรู้ได้  สิง่ท่ีเป็นผล 

ท่ีตามมาจากการตรวจแบบฝึกหดันอกเหนือจากการประเมินผลความรู้ความสามารถแล้ว  คือ  นิสยั

การทํางาน  ความรับผิดชอบ  ความตรงต่อเวลา  ความมีระเบียบวนิยั  ความเรียบร้อย  และทกัษะ 

การเขียน   ซึง่ทําให้ผู้สอนเห็นความก้าวหน้าของผู้ เรียนและสะท้อนการเรียนรู้อีกวิธีหนึง่ได้ 

 

7.  ทกัษะการอ่าน 
7.1  ความหมายของทักษะการอ่าน 

 วรรณี  โสมประยรู  (2537:  121)  กลา่ววา่  ทกัษะการอา่นเป็นกระบวนการทางสมองท่ี

ต้องใช้สายตาสัมผัสตัวอักษะหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  รับรู้และเข้าใจความหมายของคําหรือสัญลักษณ์   

โดยแปลออกมาเป็นความหมายที่ใช้ส่ือความคิด และความรู้ระหวา่งผู้ เขียนกบัผู้อ่านให้เข้าใจตรงกนั  

และผู้อา่นสามารถนําเอาความหมายนัน้ๆ  ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

 ทิศนา  แขมณี  (2544: 101)  ได้กลา่วถงึ  ทกัษะการอ่านวา่  เป็นทกัษะพืน้ฐานเบือ้งต้น

ในการส่ือสาร  และเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของความคดิ 

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (2548:  6)  ได้ให้ความหมายของทกัษะ

การอ่านว่า  เป็นการแปลความหมายของตวัอกัษรท่ีอ่านออกมาเป็นความรู้  ความคิดและเกิดความ

เข้าใจเร่ืองราวที่อา่นตรงกบัเร่ืองราวท่ีผู้ เขียนส่ือความหมาย  ผู้อ่านสามารถนําความรู้  ความคิด  หรือ

สาระจากเร่ืองราวที่อา่นใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 สมศักดิ  สินธุระเวชญ์  ์ (2544:  111)  ให้ความหมายของทักษะการอ่านว่า  เป็น 

การแปลความของตวัอกัษรออกเป็นความคิด  และนําความคดินัน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 กองเทพ  เคลือบพณิชกลุ  (2542:  81-82)  กลา่วถงึ  ทกัษะการอา่นวา่  เป็นสว่นหนึง่

ของกระบวนการสื่อสาร  โดยผู้อ่านใช้ประสาทสมัผสัรับตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ผ่านกระบวนการทาง

ความคิด  เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองราวนัน้  แล้วตีความหมายออกมาทัง้ความหมายตรงและ

ความหมายแฝงอย่างถกูต้องและตรงตามวตัถุประสงค์ของผู้ เขียน  แล้วยงัสามารถสรุปความหมาย

แนวความคิดตามขัน้ตอน 
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 กล่าวโดยสรุป  ทักษะการอ่าน  เป็นการแปลความหมายของสิ่งท่ีสายตาสัมผัสหรือ

สญัลกัษณ์ต่างๆ  แล้วผา่นกระบวนการทางสมอง  เพ่ือตีความหมายของสญัลกัษณ์นัน้ 
 7.2  กระบวนการของทักษะการอ่าน 
 วรรณี  โสมประยรู  (2537:  124)  กองเทพ  เคลือบพณิชกลุ  (2542:  84-85)  และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2548:  7)  ได้กล่าวถึง  กระบวนการของทักษะ 

การอ่าน  ไว้สอดคล้องกันว่า  เป็นกระบวนการทางด้านความคิด  การประเมินค่า  การตัดสิน   

การจินตนาการ  การใช้เหตผุลและการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 

 7.2.1  การรู้จกัคํา  คือ  การท่ีผู้อา่นตระหนกัหรือระลกึรู้ประสบการณ์จากการถกูกระตุ้น  

ทําให้รู้จกัคําท่ีปรากฏนัน้ดีพอท่ีจะเข้าใจความหมาย  โดยมีลําดบัดงันี ้

 7.2.1.1  จําคําศพัท์ได้โดยการท่องจําเป็นสว่นใหญ่ 

 7.2.1.2  ถ่ายทอดเสียงโดยการโยงหน่วยเสียง  (Phoneme)  กบัหน่วยคํา  (Morpheme) 

 7.2.1.3  ถ่ายทอดความหมายของคําในบริบทได้ 

 7.2.2  เข้าใจความหมายของคํา  คือ  เม่ือเห็นวลี  ประโยค  ซึง่ประกอบเป็นข้อความ

แล้วเข้าใจความหมาย  โดยอาศยัประสบการณ์เดิมมาตีความหมายคําในบริบท 

 7.2.3  ปฏิกิริยา  คือ  การคิดวา่ข้อความนัน้หมายถงึอะไร  ซึง่ข้อความหนึง่อาจมี

ความหมายได้หลายทางต้องอา่นแล้วประเมินได้วา่  ข้อความนัน้ต้องการส่ิงใด  โดยอาศยัประสบการณ์

ช่วยประกอบการพจิารณา 

 7.2.4  บรูณาการ  คือ  การทําความเข้าใจข้อความท่ีอา่น  แล้วสร้างความคิดใหมข่ึน้ 

 จากกระบวนการของทักษะการอ่านดังกล่าว  สรุปได้ว่า  กระบวนการของทักษะ 

การอ่าน จะต้องเร่ิมจากการท่ีผู้ อ่านรู้จักคําเสียก่อน  เม่ือผู้อ่านรู้จักคําและรับรู้ความหมายของคํา  

ผู้อา่นจะสามารถเข้าใจข้อความหรือประโยคท่ีผู้ เขียนเขียนส่ือความหมายออกมา สามารถตีความหมาย 

และเข้าใจความหมายได้ด้วยการใช้ประสบการณ์เดิมของผู้อา่นเอง  ซึง่อาจทําให้ผู้อา่นเปล่ียนความคิด

หรือเกิดแนวความคิดใหม่ๆ   ขึน้มา 
 7.3  องค์ประกอบของทักษะการอ่าน 
 วรรณี  โสมประยูร  (2537:  124)  และกองเทพ  เคลือบพณิชกุล  (2542:  88)   

ได้กลา่วถงึองค์ประกอบของทกัษะการอา่น  ไว้ดงันี ้

 7.3.1  ผู้อา่น  เป็นองค์ประกอบแรกของการอา่น  ผู้อา่นจะใช้สายตาสมัผสัตวัอกัษร

หรือสญัลกัษณ์  แล้วเกิดการรับรู้รูปร่างลกัษณะของคําเม่ือได้สมัผสั  เกิดการตีความหมายของคํา  วลี

หรือประโยค 
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 7.3.2  สาร  หรือตวัหนงัสือ  ตวัอกัษร  สญัลกัษณ์  เนือ้หา  เร่ืองราว  ซึง่ทําให้เกิด

ความคดิแก่ผู้อา่น  ถ้าผู้อ่าน  อา่นไมไ่ด้หรืออ่านไมอ่อก  การอา่นก็จะไมส่มัฤทธิผล 

 7.3.3  เข้าใจความหมาย  ผู้อา่นต้องเข้าใจความหมายของคําท่ีผู้ เขียนเขียน  การอา่น

จงึจะเกิดขึน้ตอ่ไปได้ 

 7.3.4  การเลือกความหมาย  ความหมายของคําในภาษาไทยมีมากมาย  ผู้ อ่าน

จะต้องเลือกใช้ให้ถกูต้อง  ต้องเข้าใจจดุมุง่หมายของผู้ เขียนในการเขียนคํานัน้  ถ้าทัง้ผู้ เขียนและผู้อา่น

เข้าใจตรงกนั  ก็สามารถอ่านได้ความหมายท่ีถกูต้อง  หากเข้าใจไมต่รงกนัก็ทําให้เข้าใจผิดได้เช่นกนั 

 7.3.5  ใช้ความหมายที่ได้มาหรือการนําไปใช้  การอา่นจะได้ผลตรงตามจดุประสงค์

ของผู้ เขียน  ก็ต่อเม่ือผู้อา่นสามารถเข้าใจตามเร่ืองราวถกูต้อง  แล้วเลือกส่ิงท่ีดี  ถกูต้องเหมาะสม  และ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัหรือทําประโยชน์ให้กบัตนและสงัคมได้ 

 จากองค์ประกอบของทักษะการอ่านดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  ทักษะการอ่าน   

ต้องประกอบด้วย  ผู้อ่าน  ซึ่งเป็นผู้ สัมผัสและรับรู้สารท่ีเป็นตัวอกัษรหรือสญัลักษณ์ท่ีผู้ เขียนเขียน   

เพื่อส่ือความหมายหรือส่ือความคิดของผู้ เขียน  ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายให้ตรงกบัจดุประสงค์ 

ท่ีผู้ เขียนต้องการ  เพ่ือจะได้เลือกและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยผู้อา่นจะต้องอา่นได้

จงึจะสมัฤทธิผลตรงตามจดุประสงค์ของการเขียนและการอา่น 
 7.4  ประเภทของทักษะการอ่าน 
 ทิพวัลย์  มาแสง  (2532: 116)  วรรณี  โสมประยูร  (2537:  125-127)  และ 

กองเทพ  เคลือบพณิชยกุล  (2542:  93-99)  ได้กล่าวถึงประเภทของทักษะการอ่านไว้ว่า  

มี  2  ประเภท  คือ 

 7.4.1  การอา่นออกเสียง  (Oral  Reading)  หมายถงึ  การเปลง่เสียงตามตวัอกัษร  

ถ้อยคํา  และเคร่ืองหมายตา่งๆ  ท่ีเขียนไว้ออกมาให้ถกูต้อง  ชดัถ้อยชดัคํา  และเป็นท่ีเข้าใจแก่ผู้ ฟัง  

การอา่นออกเสียงจงึเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองระหวา่งสายตา  สมอง  และการเปลง่เสียง  โดยเร่ิมต้นท่ี

สายตาจะต้องจ้องมองตวัอกัษรและเคร่ืองหมายตา่งๆ  ท่ีเขียนไว้  สมองต้องประมวลให้เป็นถ้อยคํา

จากนัน้เปล่งเสียงออกมา  ดังนัน้การอ่านออกเสียงจึงเป็นทักษะท่ีควรฝึกฝนและให้ความสนใจ   

เพราะการฝึกออกเสียงสระ  พยญัชนะ  คําและประโยคต่างๆ  ให้ถกูต้องชดัเจนตรงกบัความหมาย   

เป็นพืน้ฐานของการอ่านในใจอย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําหลกัการอ่านออก

เสียงคําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฟังและพดู  นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความหมายของคําท่ีนกัเรียนเรียนรู้จากการฟังและพดูเข้ากบัรูปคําท่ีนกัเรียนพบในสื่ออ่ืนๆ  อีกด้วย 
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 7.4.2  การอา่นในใจ  (Silent  Reading)  หมายถงึ  การถ่ายทอดตวัอกัษรออกมา

เป็นความคิดโดยตรงเวลาอ่านจะใช้เฉพาะสายตากวาดไปบนตวัอกัษร  สายตารับภาพแล้วสง่สญัญาณ

ผ่านประสาทตาไปยงัประสาทสมองให้รับรู้เพ่ือจดจําและตีความตา่งๆ  ออกมา 

 การอ่านในใจเป็นการอ่านท่ีมุ่งค้นคว้าหาความรู้  เพ่ือเก็บใจความสําคัญหรือหา

สาระสําคญัของเร่ืองอย่างละเอียดทกุคําหรือทกุตอนเพ่ือการปฏิบติั  วิเคราะห์วิจารณ์เพ่ือหาเหตผุล  

ไตร่ตรองโดยใช้วิจารญาณเพ่ือหาข้อเท็จจริง  ข้อดี  ข้อเสีย  สําหรับเลือกแนวทางปฏิบติัและเป็น 

การอา่นแบบคร่าวๆ  เพ่ือสงัเกตและจดจําสิง่ต่างๆ 

 

8.  ทกัษะการเขียน 
 8.1  ความหมายของทักษะการเขียน 
 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (2542:  24)  ได้กลา่วถงึ ความหมายของ

ทกัษะการเขียนวา่  การแสดงความรู้ความคิด  และความรู้สกึท่ีมีอยูใ่นใจออกมาให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้  โดยใช้

วิธีใช้สญัลกัษณ์ท่ีเรียกวา่  ตวัอกัษร  เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจเจตนาของผู้ เขียน  ผู้อา่นสามารถรับรู้ความในใจ

ของผู้ เขียนได้ดีหรือไมน่ัน้  ก็อยูท่ี่ว่าผู้ เขียนมีทกัษะในด้านการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงใด 

 อัจจิมา  เกิดผล  และคณะ  (2536:  73-74)  กล่าวว่า  ทักษะการเขียนเป็นทักษะ 

อยา่งหนึง่ในทกัษะทางภาษาทัง้  4  ทกัษะ  ได้แก่  ทกัษะการฟัง  การพดู  การอา่น  การเขียน  เป็น 

การสื่อความหมายอย่างหนึ่งไปยงัผู้อ่าน  โดยใช้ตวัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการส่งสาร  เพ่ือให้ผู้อ่าน

ทราบความรู้  ความคดิ  ความรู้สกึของผู้ เขียน 

 อัญญารัตน์  เจริญพฤฒินาถ  (2546:  24)  ได้ให้ความหมายของทักษะการเขียน   

โดยสรุปวา่  ความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราว  ความคิด  สิง่ท่ีต้องการแสดงออกโดยแสดงออกมา

เป็นสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษร 

 กองเทพ  เคลอืบพณิชกลุ  (2542:  123)  ได้ให้ความหมายของทกัษะการเขียนวา่  เป็น

ทกัษะการใช้ภาษา  เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  จินตนาการ  ประสบการณ์ตา่งๆ  รวมทัง้อารมณ์

และความรู้สกึกบัข่าวสาร  เป็นการส่ือสารหรือส่ือความหมาย  โดยมีตวัหนงัสือหรือสญัลกัษณ์แทน

ถ้อยคํา  เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจได้ตามจดุประสงค์ของผู้ เขียน 

 จากความหมายของทกัษะการเขียนดงักลา่วข้างต้น จงึสรุปความหมายได้วา่ ทกัษะการเขียน 

เป็นการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สกึออกมาเป็นภาษาเขียน  เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อา่นเข้าใจและ

เข้าใจจดุประสงค์ของผู้ เขียน 
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 8.2  กระบวนการของทักษะการเขียน 
 กองเทพ  เคลือบพณิชกุล  (2542:  130-131)  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน  (2548:  24-25)  ได้กล่าวถึง  กระบวนการของทักษะการเขียนไว้สอดคล้องกนัว่า  เป็น

กระบวนการแสดงความรู้สกึนกึคดิ  โดยถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้ผู้ อ่ืนอา่นแล้ว

เข้าใจความคิดและจดุประสงค์ของผู้ เขียน  การเขียนท่ีดีจงึต้องมีการเตรียมการเขียน  ดงันี ้

 8.2.1   เร่ืองท่ีจะเขียน  เตรียมศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนด้วยการอ่านและฟัง 

 8.2.2   การจดัลําดบัความคดิ โดยจดัให้เป็นเร่ืองราววา่จะเขียนประเดน็ใดกอ่นหลงั 

 8.2.3   การหาข้อมลูหลกัฐาน เพ่ือสนบัสนนุให้เร่ืองท่ีจะเขียนนัน้น่าเช่ือถือ 

 8.2.4   การเตรียมหาข้อสรุป  เพ่ือให้กระชบัและตรงประเดน็แล้วจงึลงมือเขียน 

 8.2.5  การลงมือเขียน  โดยการนําข้อมลูท่ีได้มาทัง้หมดมาเขียน  โดยใช้ถ้อยคําให้

เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเขียน 

 ในขัน้ลงมือเขียน  ผู้ เขียนควรใช้ถ้อยคําให้เหมาะสม  ซึง่สรุปหลกัเกณฑ์การเลือกใช้

ถ้อยคํามาใช้เขียนให้เหมาะสมกบัเร่ืองดงันี ้

 1)  ความชดัเจน  จะช่วยให้การส่ือความหมายระหวา่งผู้ เขียนกบัผู้อา่นได้ตรงกนั  

ได้แก่  การใช้คําท่ีรู้จกักบัดีอยูแ่ล้ว  การใช้คําท่ีเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ  ทําให้ผู้อา่นมองเห็นภาพและ

เข้าใจได้ชดัเจน  และการใช้คําท่ีสมบรูณ์ไมล่ะคําใดคําหนึง่ 

 2)  ความเรียบง่าย  การใช้คําธรรมดาท่ีเข้าใจง่าย  แตมี่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึ

ของผู้อา่น  การใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายนัน้  ควรหลีกเล่ียงการใช้ถ้อยคําท่ีฟุ่ มเฟือย  คําปฏิเสธ  ซ้อนปฏิเสธ 

 3)  ความกระชบั  การใช้คําน้อยแตไ่ด้ความหมายชดัเจนและมีนํา้หนกั 

 4)  ความประทบัใจ  เกิดจากการท่ีผู้ เขียนใช้ถ้อยคําเร้าความรู้สกึของผู้อา่น 

 5)  ความไพเราะ  การเลือกใช้คําท่ีมีความราบร่ืนไพเราะห ู ความราบร่ืนของถ้อยคํา  

ทําให้งานเขียนมีความไพเราะ 

 6)  ลีลา  ผู้ เขียนท่ีมีความสามารถในการเขียน  จะรู้จกัเลือกสรรคํามาใช้ผกูประโยค

ให้อา่นออกเสียงแล้วฟังสนิทห ู

 7)  มีความหมายดี  ผู้ เขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมายของคํา  และ

เลือกคํามาใช้ให้ตรงตามความต้องการได้ 

 8)  ความถกูต้องเหมาะสม  ต้องใช้ถ้อยคําให้ถกูต้องตามระเบียบของภาษา  ตาม

ความนิยม  เหมาะสมกบับคุคลและกาลเทศะ 

 9)  การสร้างภาพ  เป็นการเขียนท่ีทําให้ผู้อา่นมองเห็นภาพ  การเขียนจะต้องใช้

ถ้อยคําท่ีให้ความรู้สกึและมีอารมณ์ 
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 10)  โครงสร้างของประโยค  การมีความคิดสําคญัเพียงความคดิเดียว  ถ้ามีอนปุระโยค

หลายประโยคประกอบอนปุระโยคเหลา่นี ้ จะต้องมีความเก่ียวข้องกบัใจความสําคญั 

 กลา่วโดยสรุป  กระบวนการของทกัษะการเขียน  ประกอบด้วย  เร่ืองจะเขียน  โดยผู้ เขียน

จะต้องศึกษาหาความรู้  เพ่ือหาข้อมูลหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียน  เพ่ือนํามาจัดลําดับความคิด  

ก่อนท่ีจะมาเขียนเป็นเร่ืองราวให้ตรงประเดน็และตรงจดุประสงค์ของผู้ เขียน  ซึง่ผู้ เขียนจะต้องเลอืกใช้

ถ้อยคําให้เหมาะสมกบับคุคล  กาลเทศะและเร่ืองท่ีเขียน 
 8.3  องค์ประกอบของทักษะการเขียน 
 วรรณี  โสมประยรู  (2537:  142-148)  และกองเทพ  เคลือบพณิชกลุ  (2542:  127-129)  

ได้กลา่วถงึองค์ประกอบของทกัษะการเขียนไว้ว่า 

 8.3.1  ผู้ เขียนหรือผู้ส่งสาร  ผู้ เขียนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความคิดของผู้ เขียน  ในการส่ือความคิดริเร่ิม  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  โดยผู้ เขียนต้องมี

ความรู้หรือประสบการณ์ในการเขียน  มีความสามารถในการเลือกเนือ้หาและการใช้ภาษาได้ถกูต้อง

เหมาะสม 

 8.3.2   เนือ้หา  เร่ืองราวที่ผู้ เขียนต้องการให้ผู้อา่นได้รับทราบ  ซึง่อาจจะเป็นเหตกุารณ์  

ข้อคิดเห็น  อารมณ์และความรู้สกึ  เป็นต้น 

 8.3.3    ภาษา (สาร)  มีการใช้ถ้อยคําท่ีเหมาะสมกบับคุคลทกุฐานะ  ทกุโอกาส  และ

ทกุสถานที่  ภาษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีสดุสําหรับการถ่ายทอด  เป็นเร่ืองท่ีเขียนจะต้องมีความรอบคอบ  

ละเอียดออ่นในการเลือกคํา  ประโยค  สํานวนโวหารต่างๆ  ให้เหมาะสมกบักาลเทศะและรูปแบบ 

 8.3.4   เคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดการส่ือสาร  ได้แก ่

 8.3.4.1  ตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์  ถือเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก  ตวัอกัษรในการเขียน

จะต้องชดัเจน  เพื่อให้ผู้อา่นเข้าใจ 

 8.3.4.2  เคร่ืองหมายวรรคตอน  เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านอ่านได้สะดวก  และป้องกนั

ความเข้าใจผิดเก่ียวกบัความหมายของประโยคที่เขียน นอกจากนีเ้คร่ืองหมายวรรคตอนยงัสามารถส่ือ

อารมณ์และความรู้สกึได้ดี  แต่ไมค่วรใช้อย่างพร่ําเพร่ือควรใช้ให้เหมาะสมแก่เนือ้เร่ือง  รูปแบบและใช

อยา่งระมดัระวงั 

 8.3.4.3  รูปแบบ  ซึง่รูปแบบของการเขียนแบง่ออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 

 1)  รูปแบบร้อยแก้ว  คือ  การใช้ถ้อยคําสามญัรวมทัง้คําราชาศพัท์มาเรียบเรียง

เป็นความเรียงทัว่ไป  เชน่  เรียงความ  จดหมาย  รายงาน  เป็นต้น   

 2)   รูปแบบร้อยกรอง  คือ  การนําถ้อยคําภาษาท่ีเลือกแล้วมาเรียบเรียงให้เข้า

รูปแบบตามกฎเกณฑ์ของคําประพนัธ์นัน้ๆ  เชน่  โคลง  ฉนัท์  กาพย์  กลอน  ร่าย  เป็นต้น   
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 8.3.5  ผู้อา่นหรือผู้ รับสาร  งานเขียนบางอยา่งผู้ เขียนมีเจตนาให้บคุคลเฉพาะกลุม่อา่น  

ดงันัน้ผู้ เขียนจึงต้องเลือกเนือ้หา  วิธีเขียน  รูปแบบการเขียน  และจะต้องใช้ภาษาให้แตกต่างกนัตาม

ลกัษณะความสนใจและความต้องการของผู้ เขียน  ซึง่ในการเขียนนัน้ผู้ เขียนจะต้องนําผู้อ่านไปพจิารณา

ประกอบงานเขียนของตนด้วย 

 จากองค์ประกอบของทกัษะการเขียนดงักลา่วข้างต้น  สรุปได้วา่  ทกัษะการเขียนประกอบด้วย  

ผู้ เขียนหรือผู้สง่สาร  เป็นผู้ ถ่ายทอดเนือ้หาสาระ  โดยใช้ถ้อยคําภาษาหรือสารให้เหมาะกบับคุคลและ

กาลเทศะ  เพือ่ถ่ายทอดความรู้สกึนกึคดิของผู้ เขียนออกมา ให้ผู้อา่นเข้าใจและรับรู้ให้ตรงกบัจดุประสงค์

และความต้องการของผู้ เขียนเอง 
 8.4  ประเภทของทักษะการเขียน 
 สนิท  ตัง้ทวี  (2529:  125)  วรรณี  โสมประยรู  (2537:  139-140)  และกรมวิชาการ  

(2546:  223-284)  ได้กล่าวถงึประเภทของทกัษะการเขียนไว้วา่  ทกัษะการเขียนแบง่ออกเป็น  2  ประเภท  คือ   

  8.4.1  การเขียนท่ีเป็นแบบแผน  คือ  การเขียนท่ีมีรูปแบบโดยเฉพาะ และใช้ภาษา

แบบแผนหรือกึง่แบบแผนท่ีเป็นภาษาราชการ  เป็นคําสภุาพ  การเขียนท่ีเป็นแบบแผนมีดงันี ้

 8.4.1.1  การเขียนเรียงความ  เป็นการเขียนบรรยาย  ถ่ายทอดความรู้  ความคดิ  

ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้ เขียนสู่ผู้ อ่าน ทําให้ผู้ อ่านได้รับความรู้  ความเพลิดเพลินและ

ความคดิใหม่ๆ   จากการอา่น 

 8.4.1.2  การเขียนบนัทึก  ซึ่งได้แก่  การเขียนรายงานการประชมุหรือการเขียน

บนัทกึรายงานทางวิชาการ  เป็นการบนัทกึท่ีต้องเขียนให้ได้ใจความสําคญั  ได้สาระความรู้  ความคิด

และข้อเสนอแนะตา่งๆ  การเขียนจะต้องเขียนให้ถกูต้องตามรูปแบบ 

 8.4.1.3   การเขียนบทความ  เป็นการเขียนท่ีแสดงออกซึง่ความรู้  ความคิดเห็นใน

เร่ืองทัว่ๆ  ไป  และมกัจะเก่ียวกบัข่าวสําคญัๆ  ในระยะนัน้ๆ 

 8.4.1.4  การเขียนบนัทึกความรู้  การจดเร่ืองราวท่ีได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ  มาบนัทึกเนือ้เร่ืองของความรู้ลงในกระดาษ  สมดุ  บตัร  ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 8.4.1.5  การเขียนหนงัสือราชการ  เป็นการเขียนท่ีต้องตัง้จดุประสงค์ในการเขียน

วา่เขียนเพื่ออะไร  แยกเป็นประเด็นตา่งๆ  ได้วา่  ส่ิงใดเป็นเหตแุละส่ิงใดเป็นผล  ก่อนเขียนจงึต้องวาง

โครงเร่ือง  เนือ้ความ  จะได้ราบเรียบต่อเน่ืองกนั 

 8.4.2  การเขียนท่ีไม่เป็นแบบแผน  คือ  การเขียนท่ีไมมี่รูปแบบเฉพาะ  ซึง่แบง่ออกได้

หลายประการดงันี ้
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  8.4.2.1  การเขียนแสดงความรู้สกึนกึคิด  เป็นการถ่ายทอดความนกึคดิท่ีมีอยูใ่ห้

ผู้อื่นได้รับรู้  โดยการเขียน  ซึง่สะท้อนจากความรู้สกึท่ีได้พบเห็น  ภาพ  เหตกุารณ์  สถานท่ี  หรือ

สิ่งของตา่งๆ  แทนการพดูให้ผู้ อ่ืนฟัง 

  8.4.2.2  การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจําวัน  เป็นการเขียนข่าวท่ีเกิดขึน้ใน 

แตล่ะวนัและมีความสําคญัตอ่บคุคล  การเมือง  การปกครอง  ทางสงัคมและเศรษฐกิจ  และเป็นข่าวท่ี

อยูใ่นความสนใจของบคุคลทัว่ไป 

  8.4.2.3  การเขียนอนุทิน  เป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ประจําท่ีเกิดขึน้กับ

ตนเอง  ครอบครัว  สงัคม  และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัว่ไป  ผู้จดบนัทกึสามารถใสค่วามรู้สกึนกึคดิของตน

ลงไปได้  และต้องจดบนัทกึตามลําดบัเวลา 

  

9.  การอ่านและการเขียนคาํวชิาภาษาไทย 
 กรมวิชาการ  (2546:  133-179)  ได้กลา่ววา่  การอา่นและการเขียนคําเป็นทกัษะพืน้ฐาน

สําคญัของการเรียนรู้ภาษาทัง้ในการเรียนระดบัพืน้ฐาน  การเรียนในระดบัพืน้ฐานจะเน้นในด้านการอา่น  

การเขียนได้ถกูต้องมีความแม่นยําในหลกัเกณฑ์ทางภาษา  ซึง่หลกัและกฎเกณฑ์ของภาษาไทยมีดงันี ้
 9.1  การแจกลกและการสะกดคาํู  
 การแจกลกูและการสะกดคํา  เป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานของการนําเสียงพยญัชนะต้น  

สระ  วรรณยกุต์  และเสียงตวัสะกดมาประสมเสียงกัน  ทําให้ออกเสียงคําต่างๆ  ท่ีมีความหมายใน

ภาษาไทย  ซึง่แยกออกได้ดงันี ้

 9.1.1  การแจกลูก  มีความหมายเป็น  2  ประการ  ประการแรก  การแจกลูก  

หมายถงึ  การแจกลกูในมาตราตวัสะกดแม ่  ก กา  กง  กน  กม  เกย  เกอว  กก  กด  และกบ   

โดยการสอนให้จําและออกเสียงพยญัชนะและสระให้ได้กอ่น  จากนัน้เร่ิมแจกลกูในมาตราแม ่  ก กา  

ใช้การสะกดคําไปทีละคําไลไ่ปตามลําดบัของสระ  แล้วจงึอา่นโดยไมส่ะกดคําจงึเรียกวา่  แจกลกูสะกดคํา  

ผู้ เรียนต้องอ่านคําในมาตราตัวสะกดทุกตัวสะกดให้คล่องตามลําดับ  จากนัน้จะอ่านเป็นเร่ือง   

เพ่ือประยกุต์หลกัการอา่นไปสูก่ารอ่านคําท่ีเป็นเร่ือง  ประการท่ีสอง  การแจกลกู  หมายถงึ  การเทียบเสียง  

เม่ือผู้ เรียนอา่นคําให้นํารูปคํามาแจกลกูโดยการเปลี่ยนพยญัชนะต้นหรือพยญัชนะท้าย 

 9.1.2  การสะกดคํา  เป็นการอา่นโดยนําเสียงพยญัชนะต้น  สระ  วรรณยกุต์  และ

ตัวสะกดมาประสมเป็นคําอ่าน  โดยให้ผู้ เรียนสังเกตรูปคําพร้อมกับการอ่านและสอนอ่านสะกดคํา

พร้อมกบัการเขียน  ควรจะต้องให้นกัเรียนอ่านสะกดคําแล้วเขียนคําพร้อมๆ  กนั  การสอนสะกดคํา 

จะนําคําท่ีมีความหมายมาสอน  เม่ือจําได้แล้วต่อไปจะต้องไม่ใช้วิธีการสะกดคํา  เพราะการสะกดคํา

จะใช้สําหรับการอา่นคําใหม ่ จงึให้อา่นเป็นคําโดยไมส่ะกดคํา  ไมเ่ช่นนัน้ผู้ เรียนจะอา่นจบัใจความไมไ่ด้ 
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 แนวการวดัประเมนิ  ผู้ เรียนจะสามารถสะกดคําได้หรือไม ่ อย่างไร  สามารถดําเนินการ

ได้ทัง้ขณะสอนและสิน้สดุการสอนดงันี ้

 1)  การสงัเกต  โดยสงัเกตขณะอา่นแจกลกูสะกดคํา  แล้วบนัทกึพฤติกรรมของ

ผู้ เรียนในแบบสงัเกตที่เตรียมไว้ 

 2)  การทดสอบในระหวา่งชัว่โมงเรียน  ครูสร้างแบบทดสอบให้นกัเรียนเติมสระ  

พยญัชนะท่ีขาดหายไปหรือจําแนกคําท่ีกําหนดในตารางแจกลกู 

 3)  การสอบถาม  ตัง้คําถามให้นกัเรียนตอบปากเปลา่เก่ียวกบัตําแหนง่ของสระ  

รูปร่างของสระ  หรือเขียนคําใหมท่ี่ใช้พยญัชนะ  หรือสระ  หรือตวัสะกด  เหมือนกบัคําท่ีหายไป 
 9.2  การผันเสียงวรรณยุกต์   
 การผนัเสียงวรรณยกุต์  เป็นการอา่นคําโดยแจกแจงเสียงวรรณยกุต์ของคําไปตามลําดบัเสียง  

โดยมีเคร่ืองหมายวรรณยกุต์เป็นตวักําหนด  เคร่ืองหมายของวรรณยกุต์มี  4  รูป  ได้แก ่  ◌่   ◌ ้    ◌๊   

◌๋  

สว่นเสียงวรรณยกุต์ของภาษาไทยมี  5  เสียง ได้แก ่  เสียงสามญั  เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี  และ

เสียงจตัวา  เคร่ืองหมายวรรณยกุต์ท่ีกํากบัคําตา่งๆ  ทําให้เสียงของคําและความหมายของคําแตกตา่งกนั 

 แนวการวดัประเมิน  ผู้ เรียนจะสามารถผนัเสียงวรรณยุกต์ได้หรือไม่  อย่างไร  โดยใช้

วิธีการวดัประเมินดงันี ้

 1)   การทดสอบปากเปลา่  โดยกําหนดคําแล้วให้ผนัเสียงวรรณยกุต์ 

 2)  การเขียนตามคําบอก  โดยคดัเลือกคําท่ีมกัเขียนวรรณยกุต์ผิดมาให้ผู้ เรียนเขียน

ตามคําบอก 

 3)  การทดสอบ  โดยสร้างแบบทดสอบแบบให้ตอบสัน้ๆ  หรือแบบเลือกตอบ 
 9.3  มาตราตัวสะกด   
 มาตราตวัสะกด  เป็นพยญัชนะท่ีประกอบอยูท้่ายสระแลมีเสียงประสมเข้ากบัสระ  ทําให้

เสียงของคําแตกต่างกนัตามตวัพยญัชนะท่ีนํามาประกอบ  โดยจําแนกเป็น  2  ประเภท  คือ 

 9.3.1   ตวัสะกดตรงมาตรา  ได้แก่  แมก่ง  กม  เกย  และเกอว  ท่ีมีตวัสะกดเพียงตวัเดียว

คือ  ง  ม  ย  ว  ตามลําดบั 

 9.3.2  ตวัสะกดไมต่รงมาตรา  ได้แก่  แมก่น  กบ  กก  และกด  ท่ีมีพยญัชนะอ่ืนเป็น

ตวัสะกดร่วม 

 แนวการวัดประเมิน  ผู้ เรียนจะสามารถรู้และเข้าใจเก่ียวกับมาตราตัวสะกด  โดยใช้ 

การวัดประเมินดงันี ้
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 1)  การทดสอบปากเปลา่  โดยกําหนดคําสะกดในมาตราตา่งๆ  ทัง้ท่ีสะกดตรงมาตรา

และไมต่รงตามมาตราให้ผู้ เรียนอา่น  แล้วสงัเกตเพื่อประเมนิผู้ เรียนวา่สามารถอ่านตวัสะกดท่ีกําหนด

ได้ถกูต้องหรือไม ่

 2)  การเขียนตามคําบอก  โดยเลือกคําท่ีสะกดในมาตราตา่งๆ  ทัง้ท่ีสะกดตรงมาตรา

และไมต่รงมาตรา  บอกให้ผู้ เรียนเขียนแล้ว  ผู้สอนตวัแก้การเขียนตวัสะกดของผู้ เรียน 

 3)  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  โดยเขียนคําอ่านของตวัสะกดท่ีกําหนดให้

หรือใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ให้ผู้ เรียนเลือกคําในตวัเลือกใดท่ีเขียนคําอ่านถกูต้องหรือเลือก

ตวัเลือกใดท่ีเขียนคําอา่นไมถ่กูต้อง 
 9.4  อักษรนํา 
 อกัษรนํา  เป็นคําท่ีมีพยญัชนะ  2  ตวั  ประสมสระเดียวกนั 

 แนวการวัดประเมิน  ผู้ เรียนสามารถอ่านและเขียนคําท่ีมีอักษรนําได้หรือไม่  อย่างไร   

โดยใช้วธีิการวดัประเมินดงันี ้

 1)  ประเมินการอา่นของผู้ เรียน  โดยให้นกัเรียนอา่นออกเสียงคําหรือข้อความแล้วบนัทึก

ลงในแบบประเมินผลการอา่นท่ีเตรียมไว้ 

 2)  ทดสอบการอา่นของผู้ เรียน  โดยใช้แบบทดสอบแบบให้ผู้ เรียนเขียนคําอา่น  หรือ

ใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
 9.5  อักษรควบหรืออักษรควบกลํา้   
 อกัษรควบหรืออกัษรควบกลํา้  เป็นพยญัชนะท่ีควบกบั  ร  ล  ว  ประสมสระเดียวกนั 

ออกเสียงควบกลํา้กนัเป็นพยางค์เดียว   โดยออกเสียงวรรณยกุต์ตามพยญัชนะตวัหน้า   แบง่ออกเป็น  

2  ชนิด  คือ 

 9.5.1   อกัษรควบแท้  เป็นอกัษรควบท่ีออกเสียงพยญัชนะ  2  ตวั  ควบกลํา้กนั 

 9.5.2  อกัษรควบไม่แท้  เป็นอกัษรควบที่ออกเสียงพยญัชนะตวัหน้าเพียงตวัเดียวหรือ

ออกเสียงเป็นอย่างอื่น 

 แนวการวดัประเมนิ  ผู้ เรียนจะสามารถอา่นออกเสียงควบกลํา้ได้ถกูต้องหรือไม่   โดยกําหนดคํา

หรือข้อความหรือเพลงที่มีคําควบกลํา้แล้วให้ผู้ เรียนอ่านให้ฟัง  แล้วครูบนัทึกผลการประเมินในแบบ

ประเมนิการอา่น 
 9.6  การคัดลายมือ 
 การคดัลายมือ  เป็นการฝึกเขียนตวัอกัษรไทยให้ถกูต้องตามหลกัการเขียนคําไทย  เป็น

ทักษะท่ีจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย  เขียนให้อ่านง่าย  มีช่องไฟ  มีวรรคตอน  
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ตวัอกัษรเสมอกนั  วางพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ได้ถกูท่ี  ตวัสะกดการันต์ถกูต้อง  และลายมือสวยงาม  

การคดัลายมือจะสมัพนัธ์กบัการเขียนตวัสะกดการันต์ด้วย  ช่วยทําให้ผู้ เรียนเขียนคําได้ถกูต้อง 

 แนวการวดัประเมิน  โดยให้นกัเรียนคดัข้อความท่ีกําหนดให้ในเวลาท่ีกําหนด  สงัเกตท่าทาง

การคดัของผู้ เรียนวา่ถกูต้องหรือไม ่  และตรวจผลงานโดยใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนน  เชน่  การเขียน

ตวัอกัษรถกูต้อง  การวางวรรณยกุต์ถกูท่ี  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด  เป็นต้น 

 

10.  การอ่านจบัใจความ 
 10.1  ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
 กระทรวงศกึษาธิการ  (2539:  133)  และกลัยา  ยวนมาลยั  (2539:  32)  ได้กล่าวถงึ

ความหมายของการอา่นจบัใจความไว้สอดคล้องกนัวา่  การอา่นข้อความ เร่ืองราวต่างๆ  แล้วสามารถ

บอกใจความสําคญัของเร่ือง  สรุปสาระสําคญัของเร่ือง  ระบคุวามสําคญัของข้อความหรือเร่ืองราวนัน้  ๆ ได้  

โดยผู้อา่นต้องจบัใจความสําคญัให้ได้วา่ผู้ เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไร    

 นํา้อ้อย  อริยะสขุสกลุ  (2546:  20)  ได้สรุปความหมายของการอา่นจบัใจความ  ไว้วา่  

เป็นการอ่านท่ีผู้ อ่านมุ่งจับความสําคัญให้ได้  อ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึงสาระสําคัญของข้อเขียน 

ในแงม่มุต่างๆ  กนั 

 จากความหมายของการอา่นจบัใจความดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่  การอา่นจบัใจความ  

หมายถงึ  การอา่นท่ีผู้อา่นจะต้องค้นหาสาระของเร่ืองหรือเนือ้ความท่ีเป็นสว่นใจความสําคญั  และ

สว่นท่ีขยายใจความสําคญั  เพ่ือให้ทราบจดุมุง่หมายของเร่ืองหรือเนือ้ความนัน้ๆ  ได้ถกูต้อง 
 10.2  ความสาํคัญของการอ่านจับใจความ 
 ผกาศรี  เยน็บตุร  (2526:  26)  ผสุดี  กฎุอนิทร์  (2526:  53)  พรเทวี  ไชยเนตร  (2528:  62)  

และสมบตั ิ มหารศ  (2533:  47)  ได้กลา่วถงึความสําคญัของการอา่นจบัใจความไว้สอดคล้องกนัดงันี ้

 10.2.1  ทําให้คนมีความฉลาดรอบรู้  และเป็นนกัปราชญ์ได้ในอนาคต  เป็นเคร่ืองมือใน

การพฒันาความพร้อม  พฒันานิสยัและทกัษะความรู้ให้ผู้ เรียนทกุคน 

 10.2.2  เป็นส่ิงสําคญัและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการอา่นหนงัสือทกุประเภท  และยงัเป็น

พืน้ฐานในการอา่น  เพื่อแสดงความคดิเห็น  เพื่อตีความหรือวิจารณ์ 

 10.2.3  ทําให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจเร่ืองราวท่ีผู้ เขียนประสงค์ให้ผู้อา่นทราบ  ซึง่ถ้าขาดทกัษะนี ้

ยอ่มทําให้ประสบความล้มเหลวในการอา่นอย่างแน่นอน 

 จากความสําคญัของการอ่านจบัใจความข้างต้น  อาจกล่าวได้ว่า  การอ่านจบัใจความ 

จะช่วยให้ผู้อา่นอา่นหนงัสือได้รวดเร็ว  เข้าใจเร่ืองราวและความหมายของเร่ืองท่ีผู้ เขียนต้องให้ผู้อา่นทราบ  

ดงันัน้ผู้อา่นจะต้องฝึกฝนให้สามารถจบัใจความได้อยา่งถกูต้อง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการอา่นมากท่ีสดุ 
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 10.3  ลักษณะของการอ่านจับใจความ 
ชวาล  แพรัตกลุ  (2520:  135)  และกลัยา  ยวนมาลยั  (2539:  32-33)  ได้เสนอแนวคิด 

ท่ีสอดคล้องกบัความเข้าใจในการอ่านไว้ว่า  เป็นการผสมแล้วขยายความรู้  ความจําให้กว้างไกล

ออกไปจากเดิมอย่างสมเหตสุมผล  ความเข้าใจเป็นสมรรถภาพทางปัญญา  เป็นความสามารถของ

สมองท่ีจะดดัแปลงความรู้ให้มีรูปลกัษณะใหม ่  แล้วนําไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนท่ีแปลกออกมา  ซึง่ผู้ ท่ี

จะกระทําได้ต้องมีคณุสมบติั  4  ประการ  คือ 

 1)  รู้ความหมายและรายละเอียดตา่งๆ  ของเร่ืองนัน้มากอ่นแล้ว 

 2)  รู้ความเก่ียวข้องความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ยอ่ยๆ  เหลา่นัน้ 

 3)  สามารถอธิบายชีแ้จงให้ผู้อื่นทราบได้ด้วยภาษาของตน 

 4)  สามารถตอบและอธิบายสิ่งอ่ืนท่ีม่ีสภาพทํานองเดียวกนักบัท่ีเคยรู้มาแล้ว 

 บอนด์  และทิงเจอร์  (นํา้อ้อย  อริยะสขุสกลุ.  2546:  21;  อ้างอิงจาก  Bond&Thinker.  

1957.  A  Reading  difficulties:  Their  diagnosis  and  correction.  pp.  235)  ได้เสนอสิง่ท่ีเป็น

พืน้ฐานของความเข้าใจในการอา่นจากสว่นยอ่ยไปจนถึงความเข้าใจในสว่นรวม  ผู้อา่นท่ีมีความเข้าใจ

ในการอา่นในสิง่ท่ีตนเองต้องอา่นจะต้องมีลกัษณะดงันี ้

  1)   ความเข้าใจในความหมายของคํา 

2) ความเข้าใจหน่วยความคิดของกลุม่คํา 

3) ความเข้าใจประโยชน์ 

4) ความเข้าใจความเป็นตอนๆ 

5) ความเข้าใจเร่ืองราวทัง้หมด 

 จากคณุสมบตัิข้างต้น  สามารถแสดงออกได้  3  ประการ  คือ 

  1)  การแปลความ  คือ  ความสามารถแปลความของสิ่งตา่งๆ  โดยแปลตามลกัษณะ

หรือนยัของเร่ือง  ซึง่เป็นความหมายที่ถกูต้องและใช้ได้ดีสําหรับเร่ืองนัน้โดยเฉพาะ 

  2)  การตีความ  คือ  ความสามารถจบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นยอ่ยๆ  ของเร่ืองนัน้  

จนสามารถจะนํามากลา่วแบบนยัหนึง่ได้ 

  3)  การขยายความ  คือ ความสามารถขยายความหมายและนยัของเร่ืองให้กว้างไกล

ไปจากสภาพข้อเท็จจริงได้ 

 จากลกัษณะการอา่นจบัใจความดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นอาจสรุปได้วา่  การอา่นจบัใจความ

ท่ีดีนัน้ผู้อา่นจะต้องรู้ความหมายของคําก่อน  ถงึจะอา่นเร่ืองราวต่างๆ  ได้เข้าใจถงึความคิดของแต่ละตอน  

และเร่ืองทัง้หมด  โดยใช้พฤติกรรมทางสมอง  ในขัน้ความเข้าใจ  ซึ่งจะแสดงออกในลกัษณะของ 

การแปลความ  ตีความ  และขยายความจากข้อความหรือเนือ้เร่ืองท่ีอา่นได้ถกูต้องเหมาะสม 
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 10.4  ประเภทของความสามารถในการอ่านจับใจความ   
 มณีรัตน์  สุขโชติรัตน์  (2538:  240-242)  ได้จําแนกประเภทของความสามารถใน 

การอา่นจบัใจความ  ออกเป็นทกัษะยอ่ยๆ  ดงันี ้

 10.4.1  การอา่นตามอกัษร  คือ  การอ่านท่ีผู้อา่นทําความเข้าใจเนือ้หาสาระที่ผู้ เขียน

กลา่วออกมาโดยตรง  จําแนกเป็นทกัษะยอ่ยๆ  ได้  ดงันี ้

 10.4.1.1  การชีส้รรพนามท่ีใช้แทนคํานาม 

 10.4.1.2  การหาความจริงจากเร่ือง 

 10.4.1.3  การไปตามทิศทาง 

 10.4.1.4  การหาประโยคสําคญั 

 10.4.1.5  การตัง้หวัข้อเร่ือง 

 10.4.1.6  การเก็บใจความสําคญัของเร่ือง 

 10.4.1.7  การเก็บรายละเอียดสําคญั 

 10.4.1.8  การเรียงลําดบัเหตกุารณ์ 

 10.4.1.9  การเปรียบเทียบ 

 10.4.1.10  การชีอ้ปุนิสยัของบคุคลในเร่ือง 

 10.4.2  การอ่านตีความ  คือ การอ่านท่ีผู้อ่านต้องแสวงหาความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ใน

ข้อความท่ีปรากฏอยู่  ซึง่ผู้ เขียนไม่ได้กล่าวออกมาโดยตรง  เพ่ือประเมินค่าสิ่งท่ีผู้ เขียนเขียน  โดยใช้

ความรู้และประสบการณ์รวมทัง้ความสามารถในการอา่นตามอกัษร  จําแนกเป็นทกัษะย่อยๆ  ได้ดงันี ้

 10.4.2.1  การกลา่วสรุป 

 10.4.2.2  การสรุปกฎ 

 10.4.2.3  การคาดคะเนเหตกุารณ์ลว่งหน้า 

 10.4.2.4  การเข้าใจสํานวนภาษา 

 10.4.2.5  การตัง้หวัข้อเร่ือง 

 10.4.2.6  การเก็บใจความสําคญั 

 10.4.2.7  การเก็บรายละเอียดสําคญั 

 10.4.2.8  การเรียงลําดบัเหตกุารณ์ 

 10.4.2.9  การเปรียบเทียบ 

 10.4.2.10  การเข้าใจความสมัพนัธ์ของเหตแุละผล 

 10.4.2.11  การชีอ้ปุนิสยัของบคุคลในเร่ือง 
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 10.4.3  การอา่นโดยใช้วจิารณญาณ  หมายถงึ  การอา่นท่ีผู้อา่นต้องใช้ความสามารถใน

การพิจารณาตัดสิน  เพ่ือประเมินค่าสิ่งท่ีผู้ เขียนเขียนโดยใช้ความรู้และประสบการณ์  รวมทัง้

ความสามารถในการอา่นตามอกัษรและการอา่นตีความ  จําแนกเป็นทกัษะยอ่ยๆ  ได้ดงันี ้

 10.4.3.1  การแยกข้อเท็จจริงกบัความคิดเห็น 

 10.4.3.2  การแยกเร่ืองท่ีเป็นจริงกบัเร่ืองเพ้อฝัน 

 10.4.3.3  การหาเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องหรือไมเ่ก่ียวข้อง 

 10.4.3.4  การพิจารณาโฆษณาชวนเช่ือ 

 10.4.3.5  การพิจารณาเหตผุลท่ีทําให้ชวนเช่ือ 

 10.4.3.6  การพิจารณาความเหมาะสมและคณุคา่  การยอมรับความคดิ 

 10.4.3.7  การชีว้ตัถปุระสงค์ของผู้แต่ง 

 10.4.3.8  การแสดงความรู้สกึและการจบัความรู้สกึ 

 10.4.4  การอา่นขัน้นําไปใช้  หมายถงึ  การอา่นท่ีผู้อ่านสามารถที่จะนําความรู้  ประสบการณ์  

และข้อคิดตา่งๆ  ท่ีได้จากอา่นนัน้ไปใช้กบัสถานการณ์อืน่ในทํานองเดียวกนัต่อไป 

 การจําแนกประเภทของความสามารถในการอา่นจบัใจความดงักลา่วข้างต้น  จะจําแนก

ประเภทจากการเรียนรู้ง่ายไปหายาก  ด้วยเหตุนีก้ารท่ีจะให้ผู้ เรียนได้มีทักษะการอ่านจับใจความ

จําเป็นต้องพิจารณาความรู้พืน้ฐาน  วุฒิภาวะหรือพัฒนาการของผู้ เรียนประกอบด้วยจึงจะช่วยให้ 

การพฒันาความสามารถในการอา่นจบัใจความของผู้ เรียนประสบความสําเร็จด้วยดี 
 10.5  จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ 
 สมบตั ิ มหารศ  (2533:  44)  กลา่วถงึจดุมุง่หมายของการอา่นจบัใจความไว้ดงันี ้

 1)  เพื่อให้นกัเรียนอา่นและจบัใจความสําคญัได้  เพ่ือให้กิจกรรมการอา่นมีความหมาย   

 2)  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่นว่ามีสาระอะไรบ้าง  โดยให้

เลา่ให้ทราบให้รายงานได้อยา่งชดัเจนท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้  จงึจะแสดงวา่ผู้อ่านมีความเข้าใจเร่ืองท่ีอา่น 

 3)  อา่นเพ่ือปฏิบตัิตามคําสัง่หรือคําแนะนํา 

 4)  การฝึกการใช้สายตา  การอ่านเพ่ือความเข้าใจนิยมฝึกทักษะในการอ่าน  และ

ตอบคําถามได้ถกูต้องแม่นยํา 

 5)  อ่านเพ่ือให้สรุปหรือย่อได้ว่าเร่ืองท่ีอ่านนัน้เก่ียวกบัอะไร  แม้จะไม่ละเอียดแค่ให้

สามารถบอกได้บ้างแม้จะไมค่รบบริบรูณ์ก็ตาม 

 6)   อา่นแล้วสามารถคาดการณ์  ทํานายวา่เร่ืองท่ีอา่นนัน้จะลงเอยในรูปแบบใด 

 7)   อา่นเพ่ือหาความจริงและแสดงข้อคิดเห็นประกอบได้ 
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 นอกจากนีว้รรณี  โสมประยูร  (2544:  128)  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน 

จบัใจความไว้ดงันี ้

 1)  สามารถอา่นได้เร็วและจบัใจความได้ดี 

 2)  สามารถเพิม่พนูความชํานาญในการอา่น  และมีสมาธิในการอา่น 

 3)  สามารถนําสิง่ท่ีได้จากการอา่นไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนั 

 4)  สามารถนําการอา่นไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5)  สามารถบอกประโยชน์ของการอา่นและรักการอา่นหนงัสือ 

 6)  สามารถสง่เสริมให้เด็กรู้จกัหาความหมายของคําศพัท์  โดยใช้หนงัสืออ้างอิงจาก

พจนานกุรมหรือปทานกุรม 

 7)  สามารถส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ในสิ่งแวดล้อมและสนใจปัญหาและเหตุการณ์

ประจําวนัโดยการอา่น 

 จากมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความดงักล่าวข้างต้น  มีจดุมุ่งหมายท่ีต้องการให้ผู้ เรียน

เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน  สามารถค้นหาสาระสําคญัและบอกรายละเอียดของเร่ืองได้  ตลอดจนสามารถ

วิเคราะห์ข้อความหรือเร่ืองท่ีอ่าน  บอกข้อคิดและการนําข้อคิดท่ีได้จากข้อความหรือเร่ืองไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัตรงตามจดุมุง่หมายของผู้ เขียน 
 10.6  แนวการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมิน 
 กรมวิชาการ  (2546:  190-200)  ได้กลา่วถงึแนวการจดัการเรียนการสอน  และการวดั

ประเมนิการอา่นจบัใจความสําคญัไว้พอสรุปได้ดงันี ้

 10.6.1  จัดตามแนวทางการสอนอ่านในใจ   การอ่านจับใจความเป็นการอ่านในใจ 

อย่างหนึ่งท่ีมุ่งจับประเด็นสําคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  ดงันัน้  การสอนอ่านในใจ  จึงเป็นการสอนอ่าน

เพื่อจบัใจความวิธีหนึง่ท่ีเหมาะสําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี  1  (ป.1-3) โดยครูควรพิจารณาความสามารถ

ของนกัเรียนเพื่อตดัสนิใจวา่ควรจะเลือกใช้กิจกรรมใดบ้าง  การสอนอา่นในใจมี  3  ขัน้ตอน  คือ 

 10.6.1.1  ขัน้เตรียมการอา่น  ประกอบด้วย 

 1)  การสร้างประสบการณ์พืน้ฐาน  เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน  

โดยจดักิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่หรือหลายกิจกรรม  เชน่  สนทนาเก่ียวกบัช่ือเร่ืองและแนวคิดของเร่ือง  

ดภูาพในหนงัสือแล้วสนทนาเก่ียวกบัภาพ  เลา่เร่ืองท่ีอา่นพอสงัเขป  อ่านบทนําเร่ือง  เพ่ือให้รู้เร่ืองราว

ตา่งๆ  ทดสอบเก่ียวกบัคําศพัท์  เป็นต้น 

 2)  การอา่นคํายาก  เป็นการสอนอา่นคํายากในบทเรียนเพ่ือให้เข้าใจความหมาย

ได้ดียิง่ขึน้ 

 3)   การตัง้จดุประสงค์ในการอา่น  เป็นการบอกแนวทางการเรียนให้แกน่กัเรียน 
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  10.6.1.2   ขัน้อา่นในใจ  ประกอบด้วย 

 1)  อา่นสํารวจและตัง้คําถาม  ให้นกัเรียนอ่านเร็วๆ  และตัง้คําถามช่วยกนับอก

คําถามท่ีคดิขึน้  แล้วครูเขียนบนกระดานดํา 

 2)  อ่านพินิจแล้วตอบคําถาม  เป็นการอ่านเร่ืองอีกครัง้อย่างพินิจ  พิจารณา   

เพื่อหาคําตอบ  จบัประเดน็สําคญั  หารายละเอียดของเร่ือง  หาเหตแุละผลของเหตกุารณ์  ลําดบั

เหตกุารณ์  เป็นต้น 

 3)  ตอบคําถามและทบทวน  ให้นักเรียนตอบคําถามแล้วตรวจสอบคําตอบ 

จากเร่ืองท่ีอ่านอีกครัง้หนึ่ง 

 10.6.1.3  ขัน้หลงัอา่นในใจ  ฝึกให้นกัเรียนทําแผนภาพโครงเร่ือง  เพื่อสร้างความเข้าใจ  

ซึง่จะนําไปสูก่ารพดู  การฟัง  การเขียน 

 10.6.1.4  การวดัประเมิน  มีวิธีการดงันี ้

 1)  สงัเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2)  พิจารณาจากความสามารถในการเล่าเร่ือง 

 3)  พิจารณาจากความสามารถในการตัง้คําถามและตอบคําถาม 

 4)  พิจารณาจากความสามารถในการทําแผนภาพโครงเร่ือง 

 10.6.2  จัดตามขัน้ตอนการฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   การอ่านจับใจความเป็น

ทกัษะท่ีต้องฝึกฝน  ซึง่มีแนวปฏิบตัิดงันี ้

 10.6.2.1  ขัน้การเตรียมความพร้อมในการอา่น  มีขัน้ตอนดงันี ้

 1)  ให้นกัเรียนฝึกการใช้ท่าทางและปฏิบตัตินในการอา่นในใจอยา่งถกูต้องโดยให้

นกัเรียนอา่นเอกสารที่นํามา  และครูคอยสงัเกตท่าทาง  การปฏิบติัตนในการอา่นท่ีถกูต้อง 

 2) ให้นกัเรียนฝึกอ่านแบบเคลื่อนสายตาตามแนวขวางและแนวนอน  โดยใช้

อกัษรเดียว  คําเดียว  กลุม่อกัษร  และคําท่ีมีความหมายเดียวกนักบัคําท่ีกําหนด  โดยเปรียบเทียบ

เวลาในการอา่นแต่ละเท่ียว  และตอบคําถามได้ถกูต้อง 

 3)  ให้นกัเรียนฝึกจําคําต่างๆ  ซึ่งเป็นการฝึกขัน้พืน้ฐานในการอ่านจบัใจความ 

ทําให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําได้ถูกต้อง  รู้จักคํามากขึน้  รู้ความแตกต่างและ

ความหมายของคําท่ีหลากหลายมากขึน้ 

 4)  ให้นกัเรียนฝึกอา่นเป็นวลี  เพื่อเก็บหน่วยความคดิ  แล้วรวบรวมหนว่ยความคดิ

เป็นความเข้าใจเร่ืองท่ีอา่น 
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 5)  ให้นักเรียนฝึกอ่านแบบเจาะจง  เป็นการฝึกทักษะในการกวาดสายตาใน 

การอา่นบรรทดัอยา่งรวดเร็ว  เพ่ือค้นหาคําตอบ  ค้นหาตําแหน่ง  ค้นหาความหมายของคํา  ข้อสรุป  

หรือข้อเท็จจริงเฉพาะอยา่ง 

 6)  ให้นกัเรียนฝึกอา่นข้ามคํา  โดยการข้ามคําหรือวลท่ีีไม่สําคญัและอา่นเฉพาะ

คําวลี  ประโยคที่สําคญั  เพ่ืออา่นได้อยา่งรวดเร็วและจบัใจความสําคญัได้  โดยครูจะต้องจดัทํา  หรือ

จดัหาแบบฝึกมาให้นกัเรียนอา่นอยา่งหลากหลายโดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก 

 10.6.2.2  ขัน้การสร้างคําศพัท์  การรู้จกัคําศพัท์มาก  ทําให้อา่นเร่ืองและเขียนเร่ือง

ได้ดี มีวธีิการฝึกคือ 

 1)  ให้นักเรียนฝึกการใช้บริบท  ซึ่งได้แก่คําหรือข้อความแวดล้อม  เพ่ือช่วยให้

เข้าใจความหมาย 

 2)  ให้นกัเรียนฝึกการใช้ร่องรอยท่ีเห็นได้  เชน่  รูปภาพ  เคร่ืองหมาย  สญัลกัษณ์  

ท่ีจะช่วยให้รู้ความหมายของเร่ืองท่ีอา่นได้งา่ยขึน้ 

 3)  ให้นกัเรียนฝึกการหาความหมายจากส่วนของคํา  คําท่ีเป็นคําประสม    ถ้า

นกัเรียนรู้ความหมายของคําหนึ่ง  ก็จะรู้ความหมายของอีกคําหนึง่  การฝึกสงัเกตคําท่ีมีสว่นของคําท่ี

ประสมกนัอยู ่ จะทําให้สร้างคําศพัท์  และรู้ความหมายของคําศพัท์มากขึน้ 

 4)  ให้นกัเรียนฝึกหาคําท่ีมีหลายความหมาย  คําบางคําเขียนเหมือนกนัออกเสียง

เหมือนกนั  แต่ความหมายต่างกนั  การฝึกหาคําท่ีมีหลายความหมายมารวบรวมไว้  จะทําให้สร้าง

คําศพัท์ได้มาก  และเป็นประโยชน์ต่อการอา่นจบัใจความ 

 5)  ให้นกัเรียนฝึกการหาความหมายจากพจนานกุรม  พจนานกุรมช่วยรู้ความหมาย

ของคํา  ท่ีมาของคํา  ชนิดของคํา  การสะกด  การออกเสียง  ดงันัน้  การเปิดพจนานกุรมเป็นส่ิงจําเป็น

อยา่งยิ่งในการอา่นและการเขียน  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการใช้ภาษาไทยมากยิง่ขึน้ 

 6)  ให้นกัเรียนฝึกการจดบนัทกึและรวบรวมคําท่ีได้ศกึษา  จดบนัทกึไว้  จะช่วยให้

รู้จกัคําหลากหลาย  และรู้ความหมายของคําศพัท์มากขึน้  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการอา่นและการเขียน  

ทําให้เลือกใช้คําท่ีเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 การวดัประเมิน   โดยใช้วิธีการวดัประเมินจากความสนใจในการอา่นและจากกิจกรรม

ตา่งๆ  ท่ีนกัเรียนได้ฝึกตามลําดบัชัน้  สว่นการประเมินผลให้ประเมินจากแบบประเมินความเข้าใจในการอา่น 

 10.6.2.3  ขัน้การใช้เคร่ืองชว่ยอ่าน  เคร่ืองช่วยอา่นมิใช่เคร่ืองกลไกใดๆ  หากแตเ่ป็น

เทคนิคหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้การอา่นเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  มีการฝึกดงันี ้

  1)  ฝึกให้นกัเรียนดสูว่นตา่งๆ  ของหนงัสือ  เช่น  ช่ือเร่ือง  คํานํา  สารบญั  

เป็นต้น 
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  2)  ฝึกให้นกัเรียนพิจารณาบทความหรือเนือ้หาแต่ละบท   ได้แก่  ช่ือเร่ือง  

หวัข้อยอ่ย  ภาพ  แผนภมิู  แผ่นภาพ  ตาราง  ประโยคแรกของแตล่ะย่อหน้า  ยอ่หน้าแรก  คําถามท้าย

บท  เร่ืองยอ่ท้ายบท  เป็นต้น 

  3)  ฝึกให้นกัเรียนเตรียมอา่นโดยจดบนัทกึความรู้เดิม  ทําแผนภาพคํา  ระดมสมอง  

และเขียนอิสระ  เป็นต้น 

  4)  ฝึกให้นกัเรียนใช้สว่นอ่ืน  ๆ ของหนงัสือ  เป็นเคร่ืองช่วยอา่น  เช่น  ตาราง  ภาพ  

แผนภมิู  กราฟ  เป็นต้น 

 การวัดประเมิน  เช่น   ตรวจผลงานของนักเรียน   สังเกตความตัง้ใจใน 

การทํางาน   และสงัเกตการมีสว่นร่วมในกจิกรรมการทํางาน 

 10.6.2.4  ขัน้การหาความคิดหลกั  โดยการอา่นจบัใจความสําคญัของแต่ละยอ่หน้า

ให้ถกูต้อง  ซึง่ใจความสําคญัของแต่ละย่อหน้า  จะอยู่ในส่วนต่างๆ  เช่น  ตอนต้น  ตอนกลาง  หรือ

ตอนท้ายของยอ่หน้า  แต่บางครัง้ก็ไมป่รากฏข้อความสําคญั  ซึง่ผู้อา่นต้องสรุปเอง 

 สว่นการวดัประเมนิก็จะมีลกัษณะเชน่เดียวกบัขัน้การใช้เคร่ืองช่วยอา่น   คือ  การตรวจ

ผลงานจากกิจกรรม  การสงัเกต  ความตัง้ใจ  และสงัเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

 10.6.2.5  ขัน้การหาข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  ขัน้นีเ้ป็นการฝึกอา่น  แล้ววเิคราะห์

ให้ได้วา่  สว่นใดเป็นข้อเท็จจริง  และสว่นใดเป็นข้อคิดเห็น 

 ในขัน้นี ้  อาจให้นกัเรียนฝึกวิเคราะห์  โดยหาบทอ่านให้นกัเรียนฝึกและแบ่งหวัข้อ 

การวิเคราะห์ออกเป็นด้านๆ  เช่น  ด้านเนือ้เร่ือง  เทคนิคการเขียนของผู้ เขียน  ความรู้ท่ีปรากฏ  

ความรู้สึก  หรือความคิดเห็นของผู้ แต่ง  เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีแนวในการวิเคราะห์ไม่

สะเปะสะปะ 

 การวดัประเมินการอา่นเพ่ือหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก็คือ  การตรวจผลงาน  การสงัเกต

ความตัง้ใจ  และพฤติกรรมการอา่นของนกัเรียน 

 10.6.2.6  ขัน้การอธิบายความและการหาข้อสรุป  การฝึกขัน้นีใ้ห้นกัเรียนฝึกทําความ

เข้าใจในคําอธิบายความของผู้ เขียนวา่  มีความคิดเห็นหรือรายละเอียดอย่างไร  และแปลความให้ได้ว่า  

ความคดิสําคญัหรือรายละเอียดของข้อความ  เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคดิเห็น  แล้วจงึหาข้อสรุป 

  การวดัประเมนิจะเป็นการตรวจผลงานและแบบฝึกหดัตา่งๆ  จากครู 

 10.6.2.7  ขัน้การอา่นสูก่ารเขียน  ขัน้นีใ้ห้นกัเรียนฝึกจดบนัทกึใจความสําคญัของเร่ือง

ท่ีอ่าน  แล้วเรียบเรียงให้เป็นข้อความท่ีสละสลวยด้วยสํานวนภาษาของนักเรียนเอง  ส่วนการวัด

ประเมินก็ใช้วิธีการตรวจผลงานการจดบนัทึก  ส่วนการประเมินผลควรประเมินจากคุณภาพผลงาน

และพฤติกรรมการอา่นของนกัเรียน 
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 10.6.3  สอนอา่นจบัใจความโดยใช้แผนภาพโครงเร่ือง    การสอนโดยใช้แผนภาพโครงเร่ือง  

จะช่วยให้นกัเรียนสามารถจบัใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้ดี  และเกิดความแมน่ยําในการเรียนรู้ 

 แผนภาพโครงเร่ืองมีหลายรูปแบบ  เชน่  โครงสร้างเหตกุารณ์  โครงสร้างรายละเอียด  

โครงสร้างบทนําหรือคํานํา  โครงสร้างบทสรุป  โครงสร้างแบบความหมาย  โครงสร้างสาธก  โครงสร้าง

เปรียบเทียบ  และโครงสร้างแบบแก้ปัญหา  ซึง่ครูจะต้องเลือกนํามาใช้ให้เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอา่น 

 10.6.3.1  ขัน้ตอนการสอนแผนภาพโครงเร่ือง  มีขัน้ตอนสําคญัๆ  ดงันี ้

 1)  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองให้สมบรูณ์ก่อนเพ่ือเป็นคูมื่อครู 

 2) แจกแผนภาพโครงเร่ืองหรือเขียนแผนภาพโครงเร่ืองบนกระดานดํา  โดยไมมี่

รายละเอียดของเร่ือง 

 3)   ให้นกัเรียนอา่นเร่ือง 

 4)  ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเนือ้เร่ือง  แล้วช่วยกนัเตมิข้อความหรือรายละเอียด

ของแผนภาพโครงเร่ือง  เพ่ือหาใจความสําคัญของเร่ือง  เหตุการณ์ท่ีสําคัญและคุณค่าหรือข้อคิด 

จากเร่ืองท่ีอา่น  หากนกัเรียนทําไม่ได้  ครูอาจใช้คําถามนําเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนคดิวเิคราะห์ 

 5)   ให้นกัเรียนเลา่เร่ืองตามแผนภาพโครงเร่ืองและปรับเร่ืองให้สมบรูณ์ 

 6)  ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองตามแผนภาพโครงเร่ืองด้วยถ้อยคําของนกัเรียน  เพ่ือดู

ความเข้าใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ผู้อา่น 

 การวดัประเมนิ  โดยใช้การตรวจผลงานหาใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอา่นเหตกุารณ์

สําคญั  คณุค่า  หรือข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  การเติมภาพโครงเร่ือง  การเล่าเร่ือง  และการเขียนเร่ือง

ตามแผนภาพได้ถกูต้องตามเนือ้หาสาระท่ีอา่น  และสงัเกตความตัง้ใจในการทํางาน  การมีสว่นร่วม

กิจกรรมกบัผู้ อ่ืนด้วย 

 10.6.4  สอนอา่นจบัใจความโดยใช้กิจกรรมตา่งๆ การสอนอา่นจบัใจความโดยใช้วจิารณญาณ  

จะช่วยให้นักเรียน  โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีความสนุกสนาน  ความสนใจ  และ 

การกระตือรือร้นท่ีจะเรียนโดยไม่เบ่ือหน่าย  ซึ่งครูควรคิดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือนํามาใช้ในการสอน 

อา่นจบัใจความของนกัเรียน 
 

11.    งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 คาร์เกส-โบส  (Karges-Bone. 1995:  96A)  ได้ศึกษาผลที่เกิดขึน้จากการประเมินตาม 

สภาพจริงในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน  และได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูใหม่  และครู 

ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนใช้การประเมินผลตามสภาพจริงครัง้แรกในชัน้เรียน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า  

ไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองความถ่ีในการประเมินระหว่างครูใหม่กบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน  
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แตเ่จตคติของครู  ระหวา่งครูใหม่กบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนแตกตา่งกนั  โดยครูท่ีมีประสบการณ์

ทางการสอนเช่ือวา่การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นไปตามนิยมเท่านัน้  แตค่รูใหมเ่ช่ือวา่การประเมนิผล

ตามสภาพจริงเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนของครู  ทัง้สองกลุม่มีความคดิเห็น

ตรงกนัวา่การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินท่ีขึน้อยูก่บัผู้ประเมนิเป็นสําคญั  จงึไมส่ะดวก

ในการตดัสิน  และการให้ระดบัผลการเรียน  จากงานวิจยัในครัง้นีไ้ด้ข้อเสนอแนะสําหรับครู  นกัศกึษา  

และผู้ เช่ียวชาญ  เพื่อใช้ในการเตรียมครูใหม ่ และครูผู้ มีประสบการณ์ในการประเมนิผลตามสภาพจริง 

 แพกตนั  (Paxton. 1996:  2014A)  ได้ศึกษารายกรณีเก่ียวกับการแนะนําการประเมินผล

ตามสภาพจริงในสถานศกึษาระดบัจงัหวดั  ระดบัผู้สอน  และระดบัห้องเรียน  โดยได้ทําการศกึษาใน

ประเด็นต่อไปนี ้  1)  วิธีการบริหารจดัการการประเมินผลตามสภาพจริงให้โรงเรียนในระดบัจังหวดั   

2)  ศกึษาเจตคติของครูท่ีมีต่อการประเมนิผลตามสภาพจริงในชัน้เรียน  และความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งสําหรับการปฏิรูปการศึกษาและการประเมินผลตาม

สภาพจริง  ได้รับการเสนอวา่เป็นวธีิการท่ีเหมาะสมในการทดสอบความรู้  และทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับ

อนาคต  ผลการวิจยัพบวา่  ยงัมีประเดน็เก่ียวกบัการประเมินผลตามสภาพจริงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไม่

มีเวลาในการประเมินปัญหาการสื่อสารระหว่างครู  ผู้บริหาร  นกัเรียน  ผู้ปกครอง  และการได้รับ 

การสนบัสนนุจากผู้บริหาร 

 ไซมอน  (Simon. 1999:  online)  ได้ศึกษาบทบาทของการประเมินผลตามสภาพจริงใน 

การประเมินการคิดวิจารญาณ  ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้การประเมินผลตามสภาพจริงในการตรวจสอบ 

การคิดวิจารณญาณ  โดยแบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ  1)  ประเมินเชิงธรรมชาติซึ่งจะใช้การรวบรวม

ข้อมูลเก่ียวกับการคิดของนักเรียนระหว่างเรียนในเวลาปกติ  2)  การประเมินภาคปฏิบัตินักเรียน

จะต้องปฏิบตัิภาระงานที่ซบัซ้อน  3)  การประเมินแฟ้มสะสมงานซึง่เป็นการรวบรวมงานของนกัเรียน

เพื่อแสดงถงึความสามารถของนกัเรียน 

 คอนเดอแมน  (Conderman. 2003:  Online )  ได้ศึกษาการให้แฟ้มสะสมผลงานใน

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนวิชาชีพครูตามแผนการศกึษาพิเศษ  พบวา่  การพิจารณาการคิดและ

การปฏิบตัิในปัจจบุนัได้ใช้แฟ้มสะสมผลงานสําหรับนกัศกึษา โดยแฟ้มสะสมผลงานนีไ้ด้รับอนญุาตให้

ครูเป็นหลกัฐานในการดําเนินการประเมินพฤติกรรมสภาพจริง ซึง่มีบทบาทในการสอนของครูผู้วิจยัได้

อธิบายว่า วิธีปฏิบติัท่ีหลากหลายสําหรับการใช้แฟ้มสะสมผลงานกบันกัศึกษาท่ีเรียนวิชาชีพครูตาม

แผนการศกึษาพิเศษสามารถใช้แฟ้มสะสมผลงานสําหรับนกัศกึษาและการประเมินผลงานประกอบไป

ด้วย  ข้อแนะนําสําหรับการใช้แฟ้มสะสมงานที่ถกูวธีิ  การประเมนิแฟ้มสะสมผลงานและใช้แฟ้มสะสม

ผลงานเป็นทางเลือกหนึง่ในการรับรองวชิาชีพครู 
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 บอยด์ - บาทสโตน  (Boyd - Batstone .  2004:  Online)   ได้ศึกษากิจกรรมการประเมิน 

การบนัทึกจากเกร็ดประวตัิ  โดยการใช้เคร่ืองมือการประเมินตามสภาพจริงระหว่างการประเมินระดบั

ใหญ่และระดบัเล็ก  โดยการอภิปรายเนือ้หาเพ่ือนํามาประยกุต์เป็นหลกัวิธีการท่ีเป็นแบบแผนสําหรับ

การวดัแนวโน้มและนโยบายที่สร้างขึน้โดยคณุสมบตัท่ีิต้องการวดัคือ  กฎเกณฑ์  ประวติันกัเรียน  และ

แบบบนัทกึการสงัเกตโดยการให้นกัเรียนเติมข้อความลงในช่องวา่ง โดยครูมีหน้าท่ีให้ผลย้อนกลบัทนัที  

จดุประสงค์การวิจยั  คือ  เพ่ือศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสงัเกตสําหรับการวดัประเมินตามสภาพจริง 

โดยเน้นการประเมินด้วยการบนัทกึประวตันิกัเรียนเพ่ือการรวบรวมเทคนิคสําหรับการบนัทกึการดําเนินงาน

และการวิเคราะห์แบบบนัทึกการสงัเกตซึง่มีส่วนประกอบอยู่  5  ส่วน  คือ  1)  สงัเกตนกัเรียนในช่วง

ระยะเวลาของการสอน  2)  เน้นการดําเนินงานที่เป็นพืน้ฐานโดยรวม  3)  บันทึกประวติันักเรียน   

4)  การจดัการแบบบนัทกึประวตันิกัเรียน  และ  5)  การใช้แบบบนัทกึในการประเมนิ   

 งานวิจัยนีป้ระกอบไปด้วยรูปแบบการบนัทึก  ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต  การเน้นใจความ

สําคัญ โดยสรุปความต้องการและการชีแ้นะการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินด้วยการบันทึก

ประวตันิกัเรียนจะช่วยให้ข้อมลูในการประเมินมรีะเบียบและอํานวยความสะดวกในเร่ืองการติดตอ่ส่ือสาร

กบันกัเรียน  ครอบครัว   และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 

 ดอนเนลลี (Donnelly. 2005: Online) ได้ศึกษาการใช้แฟ้มสะสมงานในการแสดงถึง

ความสามารถด้วยวิธีการสมัภาษณ์   พบวา่  การปฏิรูปการสอนของครูด้วยการสอนโดยการใช้แฟ้มสะสม

ผลงานจะต้องออกแบบขัน้ตอนกระบวนการ  โดยครูจะต้องเตรียมตนเองให้มีความสามารถในการศกึษา

ค้นคว้า ตลอดจนพฒันาแฟ้มสะสมผลงานในการศึกษาค้นคว้าให้ได้มาตรฐานในระหว่างการเรียน 

การสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานรายงานประโยชน์ท่ีได้จากแผนปฏิบัติงานที่มาจากการสังเกต 

โดยผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบันักเรียน  ผลการสํารวจนักเรียนบ่งชีใ้ห้เห็นว่ากิจกรรมท่ีอยู่ในแฟ้มสะสม

ผลงานทําให้เกิดผลตอ่เน่ืองในทางบวกท่ีหลากหลายทัง้ความสามารถสว่นบคุคล และความเช่ียวชาญ

ทางด้านอาชีพ  ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนท่ีสําคัญ  คือ  การประเมินตนเองตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้   

ความรับผดิชอบสว่นบคุคล  และการพฒันาทางด้านอาชีพ 

 ทรงศรี  ตุ่นทอง  (2545:  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรก  45  คน  ครูสอน

คณิตศาสตร์  1  คน  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  3  คน  กลุ่มท่ี  2  นกัเรียนจํานวน   

40  คน  ประกอบด้วย  แบบสมัภาษณ์  แบบสอบถาม  และแบบทดสอบจํานวน  10  ฉบบั  ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริงท่ีสร้างพัฒนาขึน้  มีความเหมาะสมสามารถสื่อความเข้าใจได้ดี  มีความเท่ียงตรง  

ครอบคลมุ  และมีความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้  เมื่อนํารูปแบบไปใช้จริงในโรงเรียนท่ีเป็น 
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กลุ่มตวัอย่างพบว่ารูปแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทําให้นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์  มีความเช่ือในสมรรถภาพตนและมีการกํากบัตนเองในการเรียนดีขึน้  โดยทัง้นกัเรียน  

ครูผู้ สอน   ผู้บริหารและผู้ปกครองหรือกรรมการสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในผลท่ีเกิดขึน้จาก 

การนํารูปแบบไปปฏิบติัเห็นประโยชน์ของการมีสว่นร่วมในการประเมินและเห็นวา่สามารถนํารูปแบบ

การประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีพฒันาได้ไปปฏิบติัได้จริงในสถานศกึษา 

 พิภพชัย  นาชัยเวียง  (2546:  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการประเมินตาม 

สภาพจริง  วิชาภาษาไทยที่สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3  พบวา่ 

 1.  กระบวนการประเมนิตามสภาพจริง  ในวิชาภาษาไทยที่สอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา  

และความเท่ียงของแฟ้มสะสมงาน  ซึง่แฟ้มสะสมงานท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีมี้ความเท่ียงระหวา่งผู้ประเมิน  

(Interrater  Reliability)  ในทกัษะการฟัง  การพดู  การอา่นและการเขียน  เท่ากบั  0.95,  0.94,  0.94  

และ  0.80  ตามลําดบั 

 2.  ผลการเรียนของนกัเรียน ในวิชาภาษาไทยท่ีสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาด้านทกัษะ

การฟัง  ทกัษะการพดู  ทกัษะการอา่น  และทกัษะการเขียน 

 2.1  ความสามารถของนกัเรียนในด้านทกัษะการฟัง 

 กลุ่มเก่ง  มีคะแนนเฉลี่ยตัง้หน่วยการเรียนท่ี  1-4  คิดเป็นร้อยละ  96,100, 100  

และ  95  ตามลําดบั  กลุม่กลาง  มีคะแนนเฉลี่ย  คดิเป็นร้อยละ  82,96,89  และ 94  ตามลําดบั  และ

กลุม่อ่อน  มีคะแนนเฉล่ีย  คดิเป็นร้อยละ  61,82,70  และ  75  ตามลําดบั 

2.2  ความสามารถของนกัเรียนในด้านทกัษะการพดู 

 กลุม่เก่ง  มีคะแนนเฉล่ียตัง้แตห่น่วยการเรียนท่ี  1-4  คดิเป็นร้อยละ  96, 86, 82  

และ86  ตามลําดบั  กลุม่กลาง  มีคะแนนเฉล่ีย  คดิเป็นร้อยละ  93,87,81  และ  86  ตามลําดบั  และ

กลุม่อ่อน  มีคะแนนเฉล่ีย  คดิเป็นร้อยละ  91,84,81  และ  81  ตามลําดบั 

2.3  ความสามารถของนกัเรียนในด้านทกัษะการอา่น 

 กลุม่เก่ง  มีคะแนนเฉลี่ยตัง้แตห่น่วยการเรียนท่ี  1-4  คดิเป็นร้อยละ  100, 100,  97 

และ  97  ตามลําดบั  กลุม่กลาง  มีคะแนนเฉลี่ย  คดิเป็นร้อยละ  91,92,92  และ  85  ตามลําดบั  และ

กลุม่อ่อน  มีคะแนนเฉล่ีย  คดิเป็นร้อยละ  50,72,71  และ  69  ตามลําดบั 

2.4  ความสามารถของนกัเรียนในด้านทกัษะการเขียน 

 กลุม่เก่ง  มีคะแนนเฉล่ียตัง้แตห่น่วยการเรียนท่ี  1-4  คดิเป็นร้อยละ  100, 96, 96  

และ  100  ตามลําดบั  กลุ่มกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ  81,80,74  และ  83  ตามลําดบั 

และกลุม่อ่อน  มีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ  60,71,64  และ  63  ตามลําดบั 
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 3. ปัญหาของกระบวนการประเมนิตามสภาพจริงในวิชาภาษาไทยท่ีสอนแบบมุง่ประสบการณ์

ภาษาในด้านตวันกัเรียน  พบว่า  นกัเรียนใช้เวลานานในการสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  ทําให้

เวลาท่ีจดัไว้ไม่เพียงพอ  ในด้านตวัครู  ผู้วจิยัในฐานะครูผู้สอนได้ทุ่มเท  ทํางานหนกั  และเสียสละเวลา

ในการติดตามประเมินผลงานของนักเรียนทุกชิน้งานอย่างสมํ่าเสมอ  จึงทําให้การปฏิบติังานเป็นไป

ด้วยความราบร่ืนไมมี่ปัญหา  ในด้านตวัผู้บริหาร  พบว่า  ผู้บริหารไมมี่เวลาในการกํากบั  นิเทศ  ติดตาม

การประเมินตามสภาพจริง  และในด้านตัวผู้ ปกครอง  พบว่า  ผู้ ปกครองบางคนส่งแบบแสดง 

ความคดิเห็นไมค่รบและไมต่รงเวลา 

 พวงเพชร  ขาวปลอด  (2546:  บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาผลการวดัและการประเมนิตามสภาพจริง

วิชาคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1  จํานวน  1  ห้องเรียน  49  คน  ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงประกอบด้วย แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ แบบตรวจสอบการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบ

การพิจารณาการสง่งานของนกัเรียนได้  แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบข้อเขียนและแบบทดสอบ

วดัความสามารถตามสภาพจริง  เม่ือนําไปวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน

พบว่า ในแต่ละช่วงของการประเมินนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดีขึน้ มีความ 

พงึพอใจและมีความกระตือรือร้นตัง้ใจเรียนมากขึน้กวา่เดิม  สามารถเรียนรู้และสรุปความคดิรวบยอด

ได้ด้วยตนเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกหรืออธิบาย  เม่ือถึงช่วงสดุท้ายของการประเมินนกัเรียนชอบเรียน

วิชาคณิตศาสตร์สนกุสนาน เม่ือได้ทํากิจกรรมคณิตศาสตร์สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน์

วิชาคณิตศาสตร์ดีขึน้ 

 ณฐัธยาน์  สงคราม  (2547:  บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  โดยใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินจากสภาพจริง  

โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ใน  4  ขัน้ตอน  คือ  การเข้าใจ

ปัญหา  การวางแผนแก้ปัญหา  การดําเนินตามแผนและการตรวจสอบ  พบวา่   

 1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ท่ีใช้กิจกรรมประกอบเทคนิค

การประเมินจากสภาพจริง  มีพัฒนาการสูงขึน้จากระยะท่ี  1  ถึงระยะท่ี  4  ซึ่งพิจารณาจากผล 

การทําใบกิจกรรมและแฟ้มสะสมงาน 

 2.  นกัเรียนกลุม่ท่ีใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพจริง   มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนท่ีใช้กิจกรรมตามแนวคู่มือครูอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั  .01 

 3. นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สงูขึน้  หลงัใช้กิจกรรมประกอบ

เทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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 สุดาจิต  สุ่มมาตย์  (2547:  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการประเมินตามสภาพจริงในทักษะ 

การอ่านและการเขียนวิชาภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6:  กรณีศึกษาโรงเรียน

บ้านนาแพง โดยการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  เพ่ือ  1)  พฒันากระบวนการประเมินตามสภาพจริงใน

ทกัษะการอา่นและการเขียนวิชาภาษาองักฤษ  2)  ประเมินกระบวนการเรียนรู้และประเมนิผลการเรียนรู้

ในทกัษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาองักฤษ  3)  ศกึษาคณุภาพของการประเมินตามสภาพจริงใน

ด้านความตรงและความเที่ยง  พบวา่ 

 1.  การพัฒนากระบวนการประเมินตามสภาพจริง  พบว่า  กิจกรรมการเรียนและ 

การประเมินตามสภาพจริงท่ีจดัขึน้สง่ผลให้เกิดพฒันาการแก่ผู้ เรียนคือได้กระบวนการและผลการเรียนรู้

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 2.  ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้  ดําเนินการโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อ 

การส่ือสารควบคู่ไปกบัการประเมนิตามสภาพจริง  พบวา่ 

 2.1  การประเมินความรู้  โดยใช้แบบบนัทึกผลการตรวจใบงาน  นกัเรียนส่วนใหญ่

สามารถทําใบงานได้ถกูต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  หากมีนกัเรียนไมผ่่านเกณฑ์จะให้นกัเรียนแก้ไขผลงาน

ให้ถูกต้องอีกครัง้  และจากการประเมินการเขียนและการคดัลายมือพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่เขียน

เรียงความและคดัลายมือได้ในระดบัดีถงึดีมาก 

 2.2  การประเมินกระบวนการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการ  โดยใช้แบบประเมนิทกัษะ 

การอา่นออกเสียง  นกัเรียนสามารถพฒันาการอา่นออกเสียงของตนได้ดีขึน้  และรักษาระดบัการอา่น 

ท่ีดีของตนไว้ได้  และแบบประเมินผลงานภาคปฏิบตัิพบวา่  นกัเรียนทกุคนสามารถปฏิบตัิงานได้ในระดบัดีมาก 

 2.3  การประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านเจตคติ  ด้านคณุธรรม  จริยธรรมและ

ด้านคา่นิยม  โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน  พบว่า  นกัเรียนสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนใน

ระดบัดีมาก  แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม  พบว่า  นกัเรียนสามารถพฒันาการทํางานกลุ่ม

อยา่งตอ่เน่ืองจนเป็นท่ีน่าพอใจ  และแบบประเมินตนเองของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนสามารถพฒันา

ตนเองให้มีพฤติกรรมต่างๆ  ตามรายการประเมินท่ีกําหนดมากขึน้จนครบทกุรายการ 

 3.  ผลการประเมินผลการเรียนรู้   เป็นการประเมนิโดยใช้เคร่ืองมือดงันี ้

 3.1  แบบบันทึกผลการตรวจแบบฝึกหัด  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิท่ีกําหนด   หากมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จะให้นกัเรียนปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องอีกครัง้   

 3.2   แบบทดสอบวดัความก้าวหน้าด้านการอา่นออกเสียง  พบวา่  นกัเรียนมีพฒันาการ

ด้านการอา่นออกเสียงดีขึน้อยา่งต่อเน่ือง  และเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึน้จนเป็นท่ีพอใจ 

 3.3   แบบทดสอบวดัความก้าวหน้าด้านการอา่นในใจและการเขียน  พบวา่  นกัเรียน

ทกุคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรอบรู้ท่ีกําหนดและมีคะแนนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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 3.4   โครงงานภาษาองักฤษ  พบวา่  นกัเรียนทกุคนทําโครงงานได้ในระดบัดีมาก 

 4.  ผลการประเมินสรุปผลการเรียนรู้  โดยใช้เคร่ืองมือดงันี ้

 4.1  แบบวัดภาคปฏิบัติทักษะการอ่านออกเสียง  พบว่า นักเรียนร้อยละ 93.33   

อา่นออกเสียงได้ในระดบัดีถึงดีมาก 

 4.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิด้านการอ่านในใจและการเขียน  พบว่า  นักเรียน์  

ทกุคนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  ์ 80.10  ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ความรอบรู้ท่ีกําหนดร้อยละ 60  

และเกณฑ์จํานวนนกัเรียนท่ีกําหนดร้อยละ  80 

 5.  ผลการศกึษาคณุภาพของการประเมนิตามสภาพจริงด้านความตรง  และความเท่ียง  

ความตรงเชิงเนือ้หาได้ตรวจสอบโดยคณะผู้ เช่ียวชาญ  ด้านความเท่ียงได้ค่าความเที่ยงระหวา่งการประเมนิ

โดยผู้วจิยัและผู้ช่วยวิจยัระหวา่ง  .90-1.00 

 บลัลงัก์  มะเจ่ียว  (2548:  บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาผลการใช้การวดัประเมินควบคูก่บัการเรียน

การสอน  และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีใช้การวัดประเมินควบคู่กับการเรียนการสอน  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ปีการศึกษา  2547  จํานวน  71  คน  ท่ีได้มาจาก

การสุม่อยา่งง่าย  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่  ได้กลุม่ทดลอง  35  คน  กลุม่ควบคมุ  36  คน  

และใช้แบบแผนการทดลองแบบ  Pretest –Posttest  Control  Group Design    โดยกลุ่มทดลองได้รับ

การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมนิควบคูก่บัการเรียนการสอน โดยพิจารณาพฒันาการของนกัเรียน  

จากการบันทึกการถามตอบทักษะการคิด  การบันทึกผลการพูดคุยกับนักเรียน  การบันทึกผล 

การพูดคุยกับเพ่ือนสนิท  การบันทึกการอภิปรายในชัน้เรียน  การบันทึกการอภิปรายตนเอง   

การบันทึกโต้ตอบ  การบันทึกประจําวัน  การบันทึกผลการอ่านบันทึกประจําวัน  และการบันทึก 

การตรวจงาน  กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินตามปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยเคร่ืองมือทดลอง  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบนัทึกท่ีใช้ใน 

การวดัประเมนิควบคูก่บัการเรียนการสอน  และเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก่  แบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  และแบบทดสอบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ผลการศึกษา  

พบวา่  นกัเรียนท่ีใช้การวดัประเมินควบคูก่บัการเรียนการสอนมีการพฒันาการเขียน  มีทกัษะการทํางาน

ร่วมกนั  ทํางานถกูต้อง  ตรงเวลาและเป็นระเบียบ  และมีความใกล้ชิดกบัครูส่งผลต่อการพฒันา 

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และการศกึษาผลภายในแตล่ะวธีิพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินควบคู่

กบัการเรียนการสอน  มีทัง้ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มากขึน้และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์เปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีขึน้  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ส่วนนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินควบคู่กบั

การเรียนการสอนกบัท่ีได้รับการประเมินตามปกติ มีคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ย
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่คะแนนเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ย 

แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  และมีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่าง 

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  แตมี่คะแนนเจตคติตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เปล่ียนแปลงใกล้เคียงกนั 

 เดือนดี  ศรีสม  (2548:  บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาผลการใช้การวดัประเมินควบคูก่บัการเรียนการสอน  

และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  และทัศนคติต่อการเรียนวิชาบัญชีเบือ้งต้น  ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชัน้ปีท่ี 1  โรงเรียนพณิชยการเพชรบรีุ ท่ีใช้การวดัประเมนิควบคู่กบัการเรียน

การสอน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี  1  โรงเรียนพณิชยการเพชรบรีุ  

ปีการศึกษา  2548  จํานวน  60 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  โดยการจบัฉลากห้องเรียนได้กลุ่ม

ทดลอง  30  คน  กลุ่มควบคมุ  60  คน  และใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ  Pretest –Posttest  

Control  Group  Design  โดยกลุ่มทดลองได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินควบคู่กบัการเรียน

การสอน  กลุม่ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินตามปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา

ค้นคว้าประกอบด้วยเคร่ืองมือทดลองได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบบนัทึกท่ีใช้ในการวดัประเมนิ

ควบคู่กบัการเรียนการสอน  และเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

วิชาบญัชีเบือ้งต้น  1  และแบบวดัทศันคตติ่อวชิาบญัชีมีความเชื่อมัน่เท่ากบั  .84  และ  .90  ตามลําดบั  

การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูใช้แบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพพบว่า  จากการบนัทกึผลการพดูคยุ

กบันกัเรียน  บนัทึกผลการอ่านบนัทึกประจําวนัคาบเรียน  และบนัทึกการตรวจงาน  แสดงให้เห็นว่า  

นกัเรียนกลุ่มทดลอง  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความพร้อมในการเรียนเพิ่มขึน้ นักเรียนมี

พฒันาการในการเรียนรู้  เข้าใจเร่ืองท่ีเรียนมากขึน้  นกัเรียนบนัทึกประจําคาบเรียนโดยสรุป  อธิบาย

และยกตวัอย่างได้ดี  นกัเรียนทํางานเป็นการเรียนบญัชี  พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีทัง้ผลการเรียนรู้

วิชาบัญชีเบือ้งต้น 1 มากขึน้  และทัศนคติต่อการเรียนวิชาบัญชีเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้อย่าง 

มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  สว่นนกัเรียนกลุม่ควบคมุ  ก็ให้ผลในทํานองเดียวกนั  เม่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่ม  พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลการเรียนรู้วิชาบัญชีเบือ้งต้น  1  โดยเฉลี่ย

มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และยังพบว่ากลุ่มทดลอง  มีคะแนน

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากกว่ากลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และมีคะแนน

ทศันคติต่อการเรียนวิชาบญัชีเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05 

   

 



บทที่  3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ดําเนินงานตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.  วิธีการดําเนินการวิจยั 

 4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  โรงเรียนวิชากร  

สงักดัสํานกังานเขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา  2550  จํานวน  4  ห้องเรียน  

จํานวนนกัเรียนทัง้หมด  124  คน 

 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  

ปีการศกึษา  2550  ของโรงเรียนวิชากร  สงักดัสํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวนนกัเรียน

ทัง้หมด  60  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)   

มา  2  ห้องเรียน  แล้วทําการสุ่มห้องเรียนอีกครัง้หนึ่ง  ให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง  จํานวนนักเรียน   

30  คน  อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  จํานวนนักเรียน  30  คน 

 
 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นเนือ้หาท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี 

สาระการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้  ท่ีกําหนดในกรอบของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พ.ศ.  2544  

กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ช่วงชัน้ท่ี  1 (ป.  1-3)  และการศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียน

วิชากรในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชัน้ท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้เนือ้หาท่ีเหมาะสมใน

การศึกษาผลการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึก ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านคําศัพท์  

การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2  ซึ่งมี

รายละเอียดดงันี ้
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ตาราง  1  แสดงคําศพัท์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หลกัภาษา  และการใช้ภาษา 

หน่วยการเรียนรู้/คาํศัพท์ หลักภาษา การใช้ภาษา 
หน่วยการเรียนร้ทีู่  1    
กินดีมีสุข   มีคําศพัท์ดงันี ้

เข่ีย  ทิง้  ประโยชน์  ช้อน  ปกติ   

ดิบ  ต้นหอม  ผกัชี  มะเขือเทศ  

ข้าวเปลือก  เท่านัน้  สารอาหาร  

หมู ่ เติบโต  ไขมนั แข็งแรง  

เนือ้สตัว์  แป้ง  นํา้ตาล  วิตามิน  

ถกูต้อง  เกลือแร่  ซ่อมแซม  โรค  

สกึหรอ  สกุ  อวยัวะ  ครบ  

ผิวพรรณ  สดใส  พยายาม   กิน

จบุจิบ  เกิน    อ้วน 

 

1.  มาตราแม ่ก กา 

2.  มาตราตวัสะกด   

แม ่กก  แม ่กด   

แม ่กบ  และแม ่กง 

3.  มาตราตวัสะกด   

แม ่กน  แม ่กม   

แม ่เกย  และแม ่เกอว 

4.  การอา่นสะกดคําท่ี

ประสมด้วยสระอะ, เอะ,  

และโอะ  ท่ีมีตวัสะกด 

5.  การอา่นสะกดคําท่ี

ประสมด้วยสระเออ  

และอวั  ท่ีมีตวัสะกด 

 

1.  การอภิปราย  ตอบคําถาม  และ

นําเสนองานกลุม่จากการอ่าน 

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

2.  การอภิปรายภาพอาหาร  และ

แสดงเหตผุลประกอบ 

3.  การนําเสนอภาพและรายละเอียด

ของภาพให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ 

4.  การพดูเลา่เร่ืองจากคําท่ีประสมด้วย

สระอะ  เอะ, โอะ,  เออ, อวั   

ท่ีมีตวัสะกด 

5.  การใช้ภาษาในการพดูทกัทาย

เพ่ือนและครู 

6.  การถาม  การตอบคําถาม   

พร้อมทัง้นําเสนอความคดิเห็นจาก 

บทสนทนาท่ีได้ฟัง 

7.  การสรุปเร่ือง  การฝึกท่องจํา   

เร่ือง  “กุ๊กไก่”  และท่องให้ผู้อืน่ฟัง 

หน่วยการเรียนร้ทีู่  2    
โป้งแปะ   มีคําศพัท์ดงันี ้

โป้งแปะ  กําบงั  สถานท่ี  ซอ่น  ปิด 

ยอ่ง  ทนั  จบั  ตะโกน  ตอบ   ป้อม  

แรก  ขณะ  เร่ิม  นัน้  เผลอ  โธ่เอ๊ย  

บริเวณ 

 
 

1. การอา่นและผนั

วรรณยกุต์คําท่ีมี

พยญัชนะต้นเป็นอกัษร

กลาง  อกัษรสงู  และ

อกัษรต่ํา ท่ีประสมด้ว

สระอะ,  เอะ,  และโอะ  

มีตวัสะกด 

 
 

1.  การตอบคําถามและนําเสนองาน  

จากการอา่นเร่ือง  “โป้งแปะ” 

2.  การเลา่เหตกุารณ์สัน้ๆ  จากภาพ  

และคํา 

3.  การนําคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 

มาแตง่เป็นเร่ืองสัน้และเลา่ให้ผู้ อ่ืน 

ฟังได้ใจความ 
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ตาราง  1 (ต่อ)  แสดงคําศพัท์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หลกัภาษา  และการใช้ภาษา 

หน่วยการเรียนรู้/คาํศัพท์ หลักภาษา การใช้ภาษา 

 2.  การอา่นและผนั

วรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะ

ต้นเป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู  

และอกัษรต่ํา ท่ีประสมด้ว

สระเออ  และอวั  มีตวัสะกด 

3.  การอา่นสะกดคํา 

ท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 

4.  การเรียงคําให้เป็นประโยค 

5.  การอภิปรายภาพท่ีได้ดเูก่ียวกบั

มารยาทในการฟัง  พร้อมทัง้แสดง

เหตผุลประกอบ 

6.  การสนทนาแสดงความคดิเห็นและ

ท่องจําวรรณกรรมเร่ือง  “จนัทร์เจ้า”   

หน่วยการเรียนร้ทีู่  3   
เสือกับแม่โค  มีคําศพัท์ดงันี ้

โค  แมโ่ค  นาง  อยา่  บงัเอญิ  กดั 

โชคร้าย  ทําท่า  สติ  อ้อนวอน  ฆา่ 

ถ้อยคํา  ปลอ่ย  ข้า หมดแรง  แอบ 

ล่ําลา  เจ้า  ถงึ  ลกูโค  เห็นใจ ตาม 

ใจออ่น  ร่ําไห้  เกิด  แทน   ขอร้อง 

สงสาร  ซ่ือสตัย์  กตญั  ู

 

1.  การอา่นคําท่ีมีมาตรา

แมก่ง  แมก่น  แม่กม   

แมเ่กย  และแมเ่กอว  

เป็นตวัสะกด 

2.  การอา่นและผนั

วรรณยกุต์คําท่ีมี  ห   

เป็นอกัษรนํา 

 

1.  การฟัง  สนทนาแสดงความคดิเห็น

และการเขียนเลา่เร่ือง  “เสือกบัแมโ่ค” 

2.  การตอบคําถามและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน   

เร่ือง  “เสือกบัแมโ่ค” 

3.  การเติมคําลงในชอ่งวา่ง 

4.  การแตง่นิทานสัน้  ๆ จากภาพและคํา 

5.  การเขียนคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 

6.  การเขียนคําท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ง  

แมก่น  แม่กม  แมเ่กย  และแม่เกอว 

7.  การนําคําท่ีสะกดด้วยมาตรา 

แมก่ง,  กน,  กม,  เกย  และเกอว  

มาแตง่ประโยค 

8.  การใช้ภาษาในการพดู  การแสดง

บทบาทสมมตท่ีิเก่ียวข้องกบัมารยาท

ในการพดู 

9.  การสนทนาแสดงความคดิเห็นและ

ตอบคําถามจากวรรณกรรมเร่ือง   

“นกเขากบัมด” 
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ตาราง  1 (ต่อ)  แสดงคําศพัท์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หลกัภาษา  และการใช้ภาษา 

หน่วยการเรียนรู้/คาํศัพท์ หลักภาษา การใช้ภาษา 
หน่วยการเรียนร้ทีู่  4  
โรงเรียนน่าอยู่  มีคําศพัท์ดงันี ้

ทกุคน  แนะนํา  วิธีการ  น่าอยู ่ลบ

สถานที่  ชัว่โมง  ห้องเรียน  สว่น 

พวกเรา  ทกุๆ  วนั  ร่วม  จดัโต๊ะ  

กระดานดํา  กวาด  ห้อง  สกปรก  

เตือน  ครับ  ขีด  เขียน  ผนงั  เก็บ 

โรงอาหาร  ภาชนะ  แก้วนํา้  ทิ ้

รองรับ เศษอาหาร  ขยะ  ถงัขยะ  

ถงุ  ราดนํา้  ส้วม  อา่งล้างหน้า 

รักษา  รับประทาน  เสร็จ  พืน้ 

 
 

1.  การอา่นคําท่ีสะกด

ด้วยมาตราตวัสะกด 

แมก่ก  แมก่ด  และแม่กบ 

2.  การอา่นและผนั

วรรณยกุต์คําท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนํา  และมีตวัสะกด

ในมาตราแมก่ก  แมก่ด   

และแมก่บ 

3.  การอา่นสะกดคําท่ีมี 

อ  เป็นอกัษรนํา ย   

 
 

1.  การเขียนสรุปความคดิ   

เร่ือง  “โรงเรียนน่าอยู”่ 

2.  การตัง้ค◌ําถาม  และการ

อภิปรายเก่ียวกบัเร่ือง  “โรงเรียนน่า

อยู”่ 

3.  การแตง่กลอนส่ี  ในหวัข้อ  

“โรงเรียนน่าอยู่” 

4.  การนําคําท่ีกําหนดให้จาก 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  “โรงเรียนน่าอยู”่   

มาแตง่ประโยค 

5.  การแตง่ประโยคบอกเลา่จากคํา 

ท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ก  แมก่ด  

และแมก่บ 

6.  การสนทนาแสดงความคดิเห็น

และตอบคําถามจากเร่ือง   

“ถ้าควายไปโรงเรียน.....จะเกิดอะไรขึน้” 

โดยมีคําถามดงันี ้

6.1  นกัเรียนรู้สกึอย่างไรเม่ือได้ 

อ่านเร่ืองนี ้

     6.2  ถ้าควายไปโรงเรียนได้จริงจะ

มีข้อดีอยา่งไรบ้าง 

     6.3  ถ้าควายไปโรงเรียนแตไ่ม่

อยากเรียนหนงัสือจะเกิดอะไรขึน้ 

     6.4  นกัเรียนจะเป็นเพ่ือนกบั 

ควายท่ีไปโรงเรียนได้หรือไม ่ เพราะอะไร 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วย 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสขุ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  

เร่ือง โป้งแปะ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  เสือกบัแมโ่ค  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  โรงเรียนน่าอยู่  

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2 

 2.  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 3.  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน   

 4.  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู   

 5.  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน   

 6.  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน   

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย 

 1.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์   

 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์   

 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ 

 
 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้ วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย   

ท  12101  โดยมีลําดบัดงันี ้

 1.  ศกึษาหลกัสตูรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  วชิาภาษาไทย  ท 12101  ตามหลกัสตูร

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช   2544  ได้พิจารณาขอบข่ายเนือ้หา  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 2.  ศกึษารายละเอียดรูปแบบการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึจากเอกสารตา่งๆ 

 3.  จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ 

 4.  เลือกเนือ้หารายวิชาภาษาไทย  ท 12101 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

พุทธศักราช  2544  สําหรับช่วงชัน้ท่ี  1  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2  เพื่อนํามาใช้ทดลอง  โดยเลือก 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสขุ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง โป้งแปะ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

เร่ือง  เสือกบัแม่โค  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  โรงเรียนน่าอยู่  ใช้เวลา  8  สปัดาห์  สปัดาห์ละ   

7  ชัว่โมง  รวมเวลา  56  ชัว่โมง   ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง  2  แสดงตวัอยา่งเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

1.  การอา่นและเขียนคําใหม ่ 

คํายาก  ความหมายของคํา   

และจบัใจความจากเนือ้ความ

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา   

บอกความหมายของคํา  และ 

ใช้คําได้อยา่งถกูต้อง  

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกต 

การประสมคํา  และเขียนคํา 

จากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเนือ้ความท่ีอา่นได้อย่าง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

4.  นกัเรียนเข้าใจคําถามที่ฟัง

และสามารถตอบคําถามได้อย่าง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

2 1  กินดีมีสขุ 

2.  การอภิปราย  ตอบคําถาม  

และนําเสนองานกลุม่ 

จากการอา่นเร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

1.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความรู้และความคิดเก่ียวกบั 

เร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2) 

2.  นกัเรียนสามารถตอบคําถาม

และนําเสนอเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น

ได้ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง 

และสงัเกตได้ถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

2 
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ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตวัอย่างเนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 4.  นกัเรียนสามารถเขียนสรุป

คําตอบจากการฟังได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 4.1.3) 

 

3.  การอภิปรายภาพอาหารและ

แสดงเหตผุลประกอบ 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดและบอกช่ือภาพได้

อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีสงัเกต

ได้อยา่งถกูต้อง   

(มาตรฐาน ท 3.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟังและ 

เขียนสรุปจากการพดูแสดง 

ความคดิเห็นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

4.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

บอกวิธีการนําแนวคิดท่ีได้ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2) 

1 

 

4.  การนําเสนอภาพและ

รายละเอียดของภาพให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดและบอกช่ือภาพได้

อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนส่ือ

ความหมายของภาพพร้อมทัง้

นําเสนอได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 
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ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตวัอย่างเนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถฟัง  พดู  อา่น

และเขียนสื่อความหมายจากภาพ

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2,  ท 2.1.1, 

ท 3.1.1) 

 

5.  มาตราแม ่ ก  กา 1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําในมาตรา 

แม ่ ก  กา  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําใน

มาตราแม ่ก กา ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีสะกดในมาตราแม่ ก  กา  

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

6.  มาตราตวัสะกด  แม ่กก   

แม ่กด   แม ่กบ  และแม่ กง 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําในมาตราตวัสะกด 

แม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําใน

มาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  

กบ,  กง  ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

1 
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ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตวัอย่างเนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ 

ใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกด 

แม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

 

7.  มาตราตวัสะกด  แม ่กน  แม ่

กม  แม่ เกย  และแม ่ เกอว 

1. นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําในมาตราตวัสะกด

แม ่ กน,  กม,  เกย  และเกอว   

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําใน

มาตราตวัสะกดแม ่ กน,  กม,  

เกย  และเกอว  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกด

แม ่ กน,  กม,  เกย  และเกอว  

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

8.  การอา่นสะกดคําท่ีประสม

ด้วยสระอะ,  เอะ,  และโอะ   

ท่ีมีตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําท่ีประสมด้วย

สระอะ,  เอะ,  โอะ ท่ีมีตวัสะกด 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

1 
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ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตวัอย่างเนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถฟัง สงัเกต

และบอกลกัษณะของคําท่ีประสม

ด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ  ท่ีมี

ตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  

โอะ  ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

 

9.  การอา่นสะกดคําท่ีประสม

ด้วยสระเออ  และอวั  ท่ีมี

ตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําท่ีประสมด้วยสระ

เออ  และอวั  ท่ีมีตวัสะกด 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง สงัเกต

และบอกลกัษณะของคําท่ีประสม

ด้วยสระเออ  และอวั ท่ีมีตวัสะกด

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั 

ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

10.  การพดูเลา่เร่ืองจากคําท่ี

ประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ,  

เออ,  อวั  ท่ีมีตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคําและใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

1 
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ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตวัอย่างเนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา

และนําคํามาแตง่เป็นเร่ืองตาม

จินตนาการได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถ่ายทอด

ความรู้จากเร่ืองท่ีแต่งให้ผู้ อ่ืนฟัง

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีฟังและ

พดูแสดงความคดิเห็นได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

 

11.  การใช้ภาษาในการพดู

ทกัทายเพื่อนและครู 

 

1.  นกัเรียนสามารถใช้ภาษาจาก

การฟัง  และการอา่นในการพดู

ทกัทายครูและเพื่อนได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  4.2.3) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ

เขียนสรุปเหตกุารณ์จากการใช้

คําพดูทกัทายได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1, ท  4.2.2) 

3.  นกัเรียนสามารถแสดงท่าทาง

และถ้อยคําในการพดูทกัทายได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1  ท  4.2.1,   

ท  4.2.3) 

1 

 

12.  การถาม  การตอบคําถาม  

พร้อมทัง้นําเสนอความคดิเห็น

จากบทสนทนาที่ได้ฟัง 

1.  นกัเรียนฟังบทสนทนาและ 

พดูตามได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.1,  ท  3.1.2) 

1 
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ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตวัอย่างเนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

พดูมารยาทในการพดูท่ีดี 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  3.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจาก

การฟังบทสนทนาได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ 

เขียนคําพดูทกัทายจากบทสนทนา

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1,  ท  3.1.2) 

  

13.  การสรุปเร่ือง  การฝึกท่องจํา  

เร่ือง  “กุ๊กไก่” และท่องให้ผู้อืน่ฟัง 

1.  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  

และคดัลายมือจากเร่ืองท่ีอา่นได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  2.1.1,  

ท  3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  5.1.1) 

3. นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา  

และบอกความหมายของคําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

4. นกัเรียนสามารถท่องจําและ

บอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ืองได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 
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 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้นัน้มีเนือ้หาสาระในแต่ละสปัดาห์  และชัว่โมง 

ท่ีใช้ในการทดลอง  ดงันี ้

ตาราง  3  แสดงเนือ้หาสาระในแต่ละสปัดาห์  และชัว่โมงท่ีใช้ในการทดลอง  

สัปดาห์ที่ เนือ้หาสาระ ช่ัวโมงที่ 

การอา่นและเขียนคําใหม ่คํายาก  ความหมายของคํา  และจบัใจความ 

จากเนือ้ความเร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

1-2 

การอภิปราย  ตอบคําถาม  และนําเสนองานกลุม่จากการอา่น 

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

3-4 

การอภิปรายภาพอาหารและแสดงเหตผุลประกอบ 5 

การนําเสนอภาพและรายละเอียดของภาพให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 6 

1 

มาตราแม ่ ก  กา 7 

มาตราตวัสะกด  แม ่กก  แม ่กด   แม ่กบ  และแม ่กง 8 

มาตราตวัสะกด  แม ่กน  แม ่กม  แม ่เกย  และแม ่ เกอว 9 

การอา่นสะกดคําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  และโอะ  ท่ีมีตวัสะกด 10 

การอา่นสะกดคําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั  ท่ีมีตวัสะกด 11 

การพดูเลา่เร่ืองจากคําท่ีประสมด้วยสระอะ  เอะ, โอะ,  เออ, อวั ท่ีมีตวัสะกด 12 

การใช้ภาษาในการพดูทกัทายเพ่ือนและครู 13 

2 

การถาม  การตอบคําถาม  พร้อมทัง้นําเสนอความคิดเห็นจากบทสนทนาที่ได้ฟัง 14 

การสรุปเร่ือง  การฝึกท่องจํา  เร่ือง  “กุ๊กไก่” และท่องให้ผู้ อ่ืนฟัง 15 

การอา่นและเขียนคําใหม ่ คํายาก  ความหมายของคํา  และจบัใจความจาก

เนือ้ความได้ 

16-17 

การตอบคําถามและนําเสนองาน  จากการอ่าน  เร่ือง “โป้งแปะ” 18 

การเลา่เหตกุารณ์สัน้ๆ  จากภาพ  และคํา 19 

การอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู  

และอกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  และโอะ  มีตวัสะกด 

20 

3 

การอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู  

และอกัษรต่ํา ท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั  มีตวัสะกด 

21 
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ตาราง  3 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระในแต่ละสปัดาห์  และชัว่โมงท่ีใช้ในการทดลอง 

สัปดาห์ที่ เนือ้หาสาระ ช่ัวโมงที่ 

การอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 22-23 

การนําคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํามาแตง่เป็นเร่ืองสัน้  ๆ และเลา่ให้ผู้อื่นฟังได้ใจความ 24 

การเรียงคําให้เป็นประโยค 25 

การอภิปรายภาพที่ได้ดเูก่ียวกบัมารยาทในการฟัง  พร้อมทัง้แสดงเหตผุลประกอบ 26 

การสนทนาแสดงความคดิเห็นและท่องจําวรรณกรรมเร่ือง  “จนัทร์เจ้า” 27 

4 

การอา่นและเขียนคําใหม ่ คํายาก  ความหมายของคํา  และจบัใจความ 

จากเนือ้ความได้ 

28 

การอา่นและเขียนคําใหม ่ คํายาก  ความหมายของคํา  และจบัใจความ 

จากเนือ้ความได้ 

29 

การฟัง  สนทนาแสดงความคดิเห็นและการเขียนเลา่เร่ือง  “เสือกบัแมโ่ค” 30-31 

การตอบคําถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้อืน่  เร่ือง  “เสือกบัแมโ่ค” 32 

การเติมคําลงในช่องวา่ง 33 

การแตง่นิทานสัน้ๆ  จากภาพและคํา 34 

5 

การอ่านคําท่ีมีมาตราแมก่ง  แม่กน  แมก่ม  แมเ่กย  และแมเ่กอว เป็นตวัสะกด 35 

การอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 36-37 

การเขียนคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 38 

การเขียนคําท่ีสะกดด้วยมาตราแม ่ กง  แม่  กน  แม ่ กม  แม่ เกย  และแม ่เกอว 39 

การนําคําท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ง,  กน,  กม,  เกย  และเกอว มาแตง่ประโยค 40 

การใช้ภาษาในการพดู การแสดงบทบาทสมมติท่ีเก่ียวข้องกบัมารยาทในการพดู 41 

6 

การสนทนาแสดงความคดิเห็นและตอบคําถามจากวรรณกรรมเร่ือง  “นกเขากบัมด” 42 

การอา่นและเขียนคําใหม ่ คํายาก  ความหมายของคํา  และการจบัใจความเนือ้ความ 43-44 

การเขียนสรุปความคดิเร่ือง  “โรงเรียนน่าอยู่” 45 

การตัง้คําถามและการอภิปรายเก่ียวกบัเร่ือง  “โรงเรียนน่าอยู่” 46 

การแตง่กลอนสี่  ในหวัข้อ  “โรงเรียนน่าอยู”่ 47-48 

7 

การนําคําท่ีกําหนดให้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   

“โรงเรียนน่าอยู่”  มาแตง่ประโยค 

49 
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ตาราง  3 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระในแต่ละสปัดาห์  และชัว่โมงท่ีใช้ในการทดลอง 

สัปดาห์ที่ เนือ้หาสาระ ช่ัวโมงที่ 

การอา่นคําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกดแมก่ก  แมก่ด  และแมก่บ 50 

การอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําและมีตวัสะกดในมาตรา

แมก่ก  แมก่ด  และแม่กบ 

51-52 

การอ่านสะกดคําท่ีมี  อ  เป็นอกัษรนํา  ย 53-54 

การแตง่ประโยคบอกเลา่จากคําท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ก  แมก่ด  และแมก่บ 55 

8 

การสนทนาแสดงความคดิเห็นและตอบคําถามจากเร่ือง   

“ถ้าควายไปโรงเรียน.....จะเกิดอะไรขึน้” 

56 

 
 5.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  จํานวน  56  แผน   เวลา  8  สัปดาห์  สปัดาห์ละ   

7  ชัว่โมง  รวมเวลา  56  ชั่วโมง    ซึง่ตวัอยา่งของแผนการจดัการเรียนรู้มีดงัตอ่ไปนี ้

ตัวอย่าง   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    1    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนคําใหม่  คํายาก  ความหมายของคํา  และจับใจความจากเนือ้ความ 

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 
2.  สาระสาํคัญ 
 การอา่นคํา  การเขียนคํา  และความเข้าใจความหมายของคํา  ทําให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้ความ

ท่ีอา่น  สามารถค้นหาสาระสําคญั  และตอบคําถามจากเนือ้ความที่อา่นได้  และสามารถใช้ภาษาใน

การส่ือสารได้อย่างถกูต้อง 
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3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอกความหมายของคํา  และใช้คําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถสงัเกตการประสมคํา  และเขียนคําจากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเนือ้ความท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

 3.4  นกัเรียนเข้าใจคําถามท่ีฟังและสามารถตอบคําถามได้อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
  นกัเรียนดบูตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่ และสงัเกตวา่อาหารหลกั  5  หมูมี่อะไรบ้าง   

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนับอกช่ืออาหารที่อยูใ่นภาพ  พร้อมกบัออกมาหยิบบตัรคํา

ให้ตรงกบัภาพท่ีปรากฏ 

 
บัตรคาํ 

 

 

 

 

 

 

   
 ขัน้สอน 
  1)  นักเรียนอ่านเนือ้ความของหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสุข  หน้าท่ี  1   

ยอ่หน้าท่ี  1  “น้องแป้ง.......ถงึ  ยอ่หน้าท่ี  4  “อาหาร  5  หมู.่........สดใสนะจ๊ะ”  เม่ืออา่นจบครู 

เนือ้สตัว์ 

พืชผกั 

นม 

ไข่ 

นํา้ตาล 

ข้าว 

ผลไม้ 

ถัว่ 

แป้ง 



 94 

ตัง้คําถามเก่ียวกับเนือ้ความท่ีอ่านว่า  “เนือ้ความท่ีอ่านเก่ียวกับเร่ืองอะไร”  และ  “อาหาร  5  หมู่  

ได้แก่อะไรบ้าง”  และให้นกัเรียนตอบคําถาม  โดยการพดู 

  2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ให้แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัหาคําใหม่  และคํายาก

ในเนือ้ความท่ีอ่าน  จากนัน้ให้ร่วมกนัหาคําอ่านและความหมายของคําใหม่  คํายาก กลุ่มละ  2  คํา 

โดยเปิดพจนานกุรม 

  3)  ครูนําบตัรคําและบตัรแสดงความหมายของคํามาติดไว้บนกระดานดํา  แล้วให้

นกัเรียนจบัคูใ่ห้ถกูต้อง  จากนัน้ให้นกัเรียนอา่นคําทีละคํา  พร้อมกบัอา่นความหมายของคํา   

 
 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข่ีย 

ประโยชน์ 

ต้นหอม 

ผกัชี 

มะเขือเทศ 

สารอาหาร 

เติบโต 

แข็งแรง 

เนือ้สตัว์ 

นํา้ตาล 

ไขมนั 

ผิวพรรณ 

ช่ือของไม้ล้มลกุประเภทผกั  กลิน่ฉนุ  ใช้ปรุงอาหาร 

ไขและมนัท่ีอยูใ่นร่างกาย  โดยเฉพาะหน้าท้อง 

ของกินท่ีมีองค์ประกอบเป็นอยา่งเดียวกนัมีสมบตัิเฉพาะไมส่ามารถแบง่แยกได้ 

ส่ิงท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคณุ 

สารประกอบคาร์โบโฮเดรต  มีรสหวาน 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่ต้นและใบกินได้  มีกลิ่นฉนุ 

โตขึน้  เติบใหญ่ 

สีเนือ้  ผิวเนือ้ 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่  ผลกินได้ 

สว่นของร่างกายสตัว์อยูถ่ดัหนงัเข้าไปใช้เป็นอาหาร 

มีกําลงัมาก  มัน่คง  คงทน 

ทําให้สิง่หนึง่สิง่ใดเคลื่อนท่ีออกไป 
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  จากนัน้นกัเรียนจดบนัทกึคํา คําอา่น และความหมายของคํา ลงในแบบบนัทึกประจํา

คาบเรียนของนกัเรียน (ดตูวัอยา่งแบบบนัทึกในภาคผนวก จ)  (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะ

นําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอ่าน  แล้วครูจดบนัทกึลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึ

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)    เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน)  

  4)  นกัเรียนชว่ยกนัสรุปเนือ้ความท่ีอา่น  โดยครูนําแถบประโยคมาตดิไว้บนกระดานดํา  

แล้วให้นกัเรียนออกมาช่วยกนัเรียงให้เป็นใจความที่สมบรูณ์ 
 

แถบประโยค 
 

 

 

 

 

 

 

   

  5)   นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความและนําเสนอให้เพ่ือนฟัง  

จากนัน้ให้นกัเรียนจดบนัทกึเร่ืองและใจความสําคญั  รวมไปถงึเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ  ลงในแบบบนัทึกประจํา

คาบเรียนของนกัเรียน  (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)  (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  ครู

จะนําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วจดบนัทกึลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึก

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทึกในภาคผนวก จ)    เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน) จากนัน้ให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดั เนือ้ความหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  “กินดีมีสขุ”  เม่ือ

นกัเรียนทําเสร็จแล้ว  ครูเฉลยแบบฝึกหดั 

  6)  นกัเรียนเลือกคําท่ีได้จากเนือ้ความมาแตง่เป็นประโยคให้ถกูต้องตรงความหมาย   

โดยครูสุม่นกัเรียนออกมานําเสนอประโยคที่แตง่บนกระดานดําให้เพ่ือนฟัง  จากนัน้ครูอธิบายการนําคํามา

แตง่ประโยคให้นกัเรียนฟังอีกครัง้  และให้นกัเรียนเลือกคําแล้วนํากลบัไปทําเป็นการบ้านมาสง่ครูในชัว่โมง

ต่อไป  (โดยครูจะบนัทึกผลการตรวจการบ้านลงในแบบบนัทึกผลการทํางานของนักเรียน (ดตูวัอยา่ง

แบบบนัทกึในภาคผนวก จ)  ในเร่ืองของความรับผดิชอบ  การตรงตอ่เวลา  และความเรียบร้อย  เม่ือ

นกัเรียนนําการบ้านมาสง่) 

น้องแป้งไมช่อบกินผกัและมกัเลือกกินอาหารท่ีชอบ 

แม่เตือนน้องแป้งวา่  คนเราต้องการสารอาหารครบ  5  หมู่  ร่างกายจงึจะเจริญเติบโต 

อาหาร 5 หมู ่มี เนือ้สตัว์ ไข ่ ถัว่  นม ข้าว  แป้ง  นํา้ตาล  พืช  ผกั ผลไม้  และไขมนัจากพืชและสตัว์ 

น้องแป้งกินอาหารครบ 5 หมู ่ จะมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสดใส โดยเฉพาะกินผกัและผลไม้ 
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 ขัน้สรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปคําศพัท์ท่ีได้จากเนือ้ความ  ความหมายของคํา  และการอ่านคํา  

โดยครูนําบตัรคํามาวางบนกระดานดํา  แล้วนกัเรียนจบัคูคํ่าและความหมายของคําให้ถกูต้อง  จากนัน้

นกัเรียนแตล่ะกลุม่แขง่ขนักนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความ  โดยการออกมาติดแถบประโยคเรียงให้

เป็นใจความท่ีสมบูรณ์  ถ้ากลุ่มใดเรียงได้ถูกต้อง  ได้ใจความ  กลุ่มนัน้เป็นผู้ ชนะ  แล้วให้นักเรียน 

อา่นใจความท่ีได้อีกครัง้ 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  

 5.3  แถบประโยค  จํานวน  4  แถบ 

 5.4  บตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่  จํานวน  1  บตัร 

 5.5  บตัรคํา-คําศพัท์   ความหมายของคํา   จํานวน  21  คํา   

 5.6  แบบฝึกหดั  
 6.  การวัดประเมินผล 
 แบบบนัทกึและแบบประเมินท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 6.2  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน 

 6.3  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 6.4  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู 

 6.5  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 6.6  แบบประเมนิการเขียน  (การแตง่ประโยค) 

 6.7  แบบประเมนิการอา่น 

 6.8  แบบประเมนิการพดู 

 6.9  แบบประเมนิการฟัง 

 6.10  แบบประเมินการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.11  แบบประเมินสงัเกต  (การประสมคําและเขียนคํา) 
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ตัวอย่าง   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    1    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนคําใหม่  คํายาก  ความหมายของคํา  และจับใจความจากเนือ้ความ 

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 
2.  สาระสาํคัญ 
 การอา่นคํา  การเขียนคํา  และความเข้าใจความหมายของคํา  ทําให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้ความ

ท่ีอ่าน  สามารถค้นหาสาระสําคญั  และตอบคําถามจากเนือ้ความท่ีอ่านได้  และสามารถใช้ภาษาใน

การส่ือสารได้อย่างถกูต้อง 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอกความหมายของคํา  และใช้คําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถสงัเกตการประสมคํา  และเขียนคําจากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเนือ้ความท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

 3.4  นกัเรียนเข้าใจคําถามท่ีฟังและสามารถตอบคําถามได้อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
  นกัเรียนดบูตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่ และสงัเกตวา่อาหารหลกั  5  หมูมี่อะไรบ้าง   
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 จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนับอกช่ืออาหารที่อยู่ในภาพ  พร้อมกบัออกมาหยิบบตัรคํา

ให้ตรงกบัภาพท่ีปรากฏ 

 
บัตรคาํ 

 

 

 

 

 

 

   
 ขัน้สอน 
  1)  นักเรียนอ่านเนือ้ความของหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสุข  หน้าท่ี  1   

ย่อหน้าท่ี  1  “น้องแป้ง.......ถึง  ย่อหน้าท่ี  4  “อาหาร  5  หมู่.........สดใสนะจ๊ะ”  เมื่ออ่านจบครู 

ตัง้คําถามเก่ียวกับเนือ้ความท่ีอ่านว่า  “เนือ้ความท่ีอ่านเก่ียวกับเร่ืองอะไร”  และ  “อาหาร  5  หมู่  

ได้แก่อะไรบ้าง”  และให้นกัเรียนตอบคําถาม  โดยการพดู 

  2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ให้แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัหาคําใหม่  และคํายาก

ในเนือ้ความท่ีอ่าน จากนัน้ให้ร่วมกนัหาคําอ่านและความหมายของคําใหม่  คํายาก กลุ่มละ  2  คํา 

โดยเปิดพจนานกุรม 

  3)  ครูนําบตัรคําและบตัรแสดงความหมายของคํามาติดไว้บนกระดานดํา  แล้วให้

นกัเรียนจบัคูใ่ห้ถกูต้อง  จากนัน้ให้นกัเรียนอา่นคําทีละคํา  พร้อมกบัอา่นความหมายของคํา   

 
 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 
 

 

 

 

 

 

 

เนือ้สตัว์ 

พืชผกั 

นม 

ไข่ 

นํา้ตาล 

ข้าว 

ผลไม้ 

ถัว่ 

แป้ง 

เข่ีย 

ประโยชน์ 

ต้นหอม 

สารอาหาร 

ช่ือของไม้ล้มลกุประเภทผกั  กลิน่ฉนุ  ใช้ปรุงอาหาร 

ไขและมนัท่ีอยูใ่นร่างกาย  โดยเฉพาะหน้าท้อง 

ของกินท่ีมีองค์ประกอบเป็นอยา่งเดียวกนัมีสมบตัิเฉพาะไมส่ามารถแบง่แยกได้ 

สิ่งท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคณุ 



 99 

 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้นกัเรียนจดบนัทกึคํา  คําอา่น  และความหมายของคํา  ลงในในสมดุ 

  4)  นกัเรียนชว่ยกนัสรุปเนือ้ความท่ีอา่น  โดยครูนําแถบประโยคมาตดิไว้บนกระดานดํา  

แล้วให้นกัเรียนออกมาช่วยกนัเรียงให้เป็นใจความที่สมบรูณ์ 
 

แถบประโยค 
 

 

 

 

 

 

 

   

  5)   นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความและนําเสนอให้เพ่ือนฟัง  

จากนัน้ให้นกัเรียนจดลงในสมดุ 

 

ผกัชี ทําให้สิง่หนึง่สิง่ใดเคลื่อนท่ีออกไป 

มะเขือเทศ 

เติบโต 

แข็งแรง 

เนือ้สตัว์ 

นํา้ตาล 

ไขมนั 

ผิวพรรณ 

สารประกอบคาร์โบโฮเดรต  มีรสหวาน 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่ต้นและใบกินได้  มีกลิ่นฉนุ 

โตขึน้  เติบใหญ่ 

สีเนือ้  ผิวเนือ้ 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึ่ง  ผลกินได้ 

สว่นของร่างกายสตัว์อยูถ่ดัหนงัเข้าไปใช้เป็นอาหาร 

มีกําลงัมาก  มัน่คง  คงทน 

น้องแป้งไมช่อบกินผกัและมกัเลือกกินอาหารท่ีชอบ 

แม่เตือนน้องแป้งวา่  คนเราต้องการสารอาหารครบ  5  หมู่  ร่างกายจงึจะเจริญเติบโต 

อาหาร 5 หมู ่มี เนือ้สตัว์ ไข ่ ถัว่  นม ข้าว  แป้ง  นํา้ตาล  พืช  ผกั ผลไม้  และไขมนัจากพืชและสตัว์ 

น้องแป้งกินอาหารครบ 5 หมู ่ จะมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสดใส โดยเฉพาะกินผกัและผลไม้ 
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  6)  นกัเรียนเลือกคําท่ีได้จากเนือ้ความมาแต่งเป็นประโยคให้ถกูต้องตรงความหมาย   

โดยครูสุม่นกัเรียนออกมานําเสนอประโยคที่แตง่บนกระดานดําให้เพ่ือนฟัง  จากนัน้ครูอธิบายการนําคํามา

แตง่ประโยคให้นกัเรียนฟังอีกครัง้  และให้นกัเรียนเลือกคําแล้วนํากลบัไปทําเป็นการบ้านมาสง่ครูในชัว่โมงต่อไป   
 ขัน้สรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปคําศพัท์ท่ีได้จากเนือ้ความ  ความหมายของคํา  และการอา่นคํา  

โดยครูนําบตัรคํามาวางบนกระดานดํา  แล้วนกัเรียนจบัคูคํ่าและความหมายของคําให้ถกูต้อง  จากนัน้

นกัเรียนแตล่ะกลุม่แขง่ขนักนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความ  โดยการออกมาติดแถบประโยคเรียงให้

เป็นใจความท่ีสมบูรณ์  ถ้ากลุ่มใดเรียงได้ถูกต้อง  ได้ใจความ  กลุ่มนัน้เป็นผู้ ชนะ  แล้วให้นักเรียน 

อา่นใจความท่ีได้อีกครัง้ 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  

 5.3  แถบประโยค  จํานวน  4  แถบ 

 5.4  บตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่  จํานวน  1  บตัร 

 5.5  บตัรคํา-คําศพัท์   ความหมายของคํา   จํานวน  21  คํา   

 5.6  แบบฝึกหดั  
6.  การวัดประเมินผล 
 แบบประเมนิท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบประเมนิการเขียน  (การแตง่ประโยค) 

 6.2  แบบประเมินการอา่น 

 6.3  แบบประเมนิการพดู 

 6.4  แบบประเมินการฟัง 

 6.5  แบบประเมินการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.6  แบบประเมินสงัเกต  (การประสมคําและเขียนคํา) 

 6.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  3  ทา่น  ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  ความเหมาะสมของการใช้ภาษา  ความสอดคล้องใน

การดําเนินกิจกรรม  และสื่อการสอน  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ ตรวจ

อย่างน้อย  2  ท่าน  ผลปรากฏวา่มี  3  ท่าน  เห็นว่าเหมาะสมที่จะนําไปใช้   

 7.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งตอ่ไป 
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 ขัน้ตอนการดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบบันทกึประจาํคาบเรียนของนักเรียน  
 การสร้างแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 2.  ศกึษาจดุประสงค์ของการสร้างแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 3. สร้างแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  โดยมีประเดน็ คือ  เรียนเร่ืองอะไร  

มีใจความสําคญัอยา่งไร  เรียนรู้ได้เข้าใจหรือไมอ่ยา่งไร สิง่ใดบ้างท่ีนกัเรียนเข้าใจและส่ิงใดบ้างท่ีนกัเรียน

ไมเ่ข้าใจ มีคําศพัท์  คําอา่น  สะกดคํา  แจกลกูคํา  อา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  และความหมายของ

คําศพัท์อยา่งไรบ้างในบทเรียน   

 4.  ตรวจสอบรูปแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  โดยผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบบันทึกประจําคาบเรียนของนักเรียน  โดยใช้เกณฑ์ 

การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตรวจอย่างน้อย  2  ท่าน  ผลปรากฏว่าทัง้  3  ท่าน  เห็นว่า

เหมาะสม   

 5.  นําแบบบนัทึกท่ีสร้างขึน้และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ

แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่มีหลกัปฏิบตัิดงันี ้ (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2544:  72-73)  

 5.1  ให้เวลาในการเขียนบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน   

 5.2 ทําความเข้าใจกบันกัเรียนวา่จะไม่เปิดเผยบนัทกึให้ผู้ อ่ืนอา่น  และไมห่กัคะแนน

เม่ือเขียนผิด  ครูจะใช้บนัทึกทําความรู้จกักบันกัเรียนแต่ละคนวา่ มีความเข้าใจในบทเรียนท่ีเรียนหรือไม่  

สามารถจบัใจความ  รู้จกัคําศพัท์  คําอา่น  สะกดคํา  แจกลกูคํา  อา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  และเข้าใจ

ความหมายของคําศพัท์ท่ีได้จากบทเรียนหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

แบบบันทกึประจาํคาบเรียนของนักเรียน 

ชื่อ..............................................................นามสกลุ...........................................................ชัน้..................เลขที่...................... 

หน่วยการเรียนรู้ที่................เรื่อง...............................................สปัดาห์ที่.........วนัที่................................................................... 

เรื่องที่ไม่เข้าใจ คาํศัพท์-คาํอ่าน-สะกดคาํ-แจกลกคาํู -อ่านและผันวรรณยุกต์คาํ-ความหมาย 
เรื่อง-ใจความสาํคัญ 

ตอนใดที่เข้าใจ ตอนใดที่ไม่เข้าใจ คําศพัท์ คําอา่น สะกดคํา แจกลกูคํา อา่นและผนัวรรณยกุต์ ความหมาย 
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 ขัน้ตอนการดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบบันทกึผลการอ่านบันทกึของนักเรียน 
 การสร้างแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน  ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน   

 2.  ศกึษาจดุประสงค์ของการสร้างแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน   

 3. สร้างแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน  โดยมีประเด็นคือ  เร่ืองท่ีนกัเรียน

ไมเ่ข้าใจ  และเร่ืองท่ีปรับปรุง 

 4.  ตรวจสอบรูปแบบบนัทกึผลการอ่านบนัทกึของนกัเรียน   โดยผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบบันทึกผลการอ่านบันทึกของนักเรียน  โดยใช้เกณฑ์ 

การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ ตรวจอย่างน้อย  2  ท่าน  ผลปรากฏวา่ทัง้  3  ท่าน  เห็นว่า

เหมาะสม   

 5.  นําแบบบนัทึกท่ีสร้างขึน้และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ

แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี ้  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์.  2544:  68-69)   

ครูอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล จากนัน้ทําการบันทึกผลการอ่านบันทึก

ของนักเรียนลงในแบบบนัทึกในประเด็นเร่ืองท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ  และเร่ืองท่ีปรับปรุง โดยครูบนัทึก

เม่ือสิน้สดุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  เพ่ือนํามาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ในเร่ือง

ท่ีนกัเรียนขาดความเข้าใจ   
 

ตัวอย่าง  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........เร่ือง.........................................สปัดาห์ท่ี.........วนัท่ี..................................... 
 

ผลการอ่านบันทกึของนักเรียน 
เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล 

เร่ืองที่ไม่เข้าใจ เร่ืองที่ปรับปรุง 
1.  ........................................... 

........................................... 

.......................................... 

........................................... 

........................................... 

...........................................  

2.  ........................................... 
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 ขัน้ตอนการดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบบันทกึพฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู   
 การสร้างแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู   

 2.  ศกึษาจดุประสงค์ของการสร้างแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู   

 3. สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  โดยมีประเด็นในการสร้าง

แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ดงันี ้

 3.1  ผลการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งไร  เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หรือไม่ 

 3.2  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งสอน 

 3.3  วิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งสอน 

 3.4  การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในครัง้ต่อไป 

 4.  ตรวจสอบรูปแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู   โดยผู้ เช่ียวชาญ  3  ทา่น  

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  โดยใช้เกณฑ์ 

การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตรวจอย่างน้อย  2  ท่าน  ผลปรากฏว่าทัง้  3  ท่าน  เห็นว่า

เหมาะสม   

 5.  นําแบบบนัทึกท่ีสร้างขึน้และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ

แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่มีหลกัปฏิบตัดิงันี ้ (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547:  บทคดัย่อวิจยั)  

ครูจดบันทึกบรรยากาศการเรียนการสอนประจําคาบเรียนทุกชั่วโมงเรียน  ถึงความสอดคล้องของ

แผนการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งสอน  วธีิการแก้ไขปัญหา  

และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาพัฒนา  และปรับปรุง

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูในครัง้ต่อไป  โดยครูบนัทึกเม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตัวอย่าง   แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู     

การบันทกึพฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.............หน่วยการเรียนรู้ท่ี...................เร่ือง.............................................. 

สปัดาห์ท่ี.....................วนัท่ี........................................................................................................  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้………………………………………………………………………… 

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

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

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างสอน……………………………………………………………………….. 

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

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

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

วิธีการแก้ไขปัญหา…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

การพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้……………………………………………………………….. 

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

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

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

  
 ขัน้ตอนการดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบบันทกึผลการทาํงานของนักเรียน 
  การสร้างแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 2.  ศกึษาจดุประสงค์ของการสร้างแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  

 3. สร้างแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน โดยมีประเดน็ในการสร้างแบบบนัทกึ 

ผลการทํางานของนกัเรียน  ดงันี ้

 3.1  ความรับผิดชอบ 

 3.2  การตรงตอ่เวลา 

 3.3  ความเรียบร้อย 
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 4.  ตรวจสอบแบบบันทึกผลการทํางานของนักเรียน  โดยผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  

ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา

จากความคิดเห็นของผู้ตรวจอย่างน้อย  2  ท่าน  ผลปรากฏว่าทัง้  3  ท่าน  เห็นว่าเหมาะสม  

 5.  นําแบบบนัทึกท่ีสร้างขึน้และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ

แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  ซึ่งมีหลกัปฏิบตัิดงันี ้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์.  2544:  76)  เม่ือครู

ตรวจผลงานและแสดงความคิดเห็นลงบนชิน้งานแล้ว  ทําการบนัทึกผลการทํางานของนกัเรียน  โดย

ประเมินความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  เพ่ือให้นําข้อมูลสารสนเทศท่ีได้

จากการบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพฒันานกัเรียนให้

ดีขึน้  โดยครูบันทึกเม่ือตรวจผลงานของนกัเรียนทกุครัง้ท่ีมีการทํางาน 
 

ตัวอย่าง   แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........เร่ือง.........................................สปัดาห์ท่ี.........วนัท่ี..................................... 
 

บันทกึผลการทาํงานของนักเรียน 
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความเรียบร้อย เลขที่ ช่ือ-นามสกุล 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1.           

2.           

3.           

4.           

  
 จากแบบบันทึกผลการทํางานของนักเรียน  ได้สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเร่ืองของ 

ความรับผดิชอบ  การตรงตอ่เวลา  และความเรียบร้อย  ไว้ดงันี ้
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ตาราง  4  แสดงประเด็นการประเมิน และระดบัคะแนน 

 

ระดับคะแนน 
ประเดน็การประเมิน 

2 1 0 

ความรับผดิชอบ ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบ 

หมายเสร็จ และแก้ไข

งานเม่ือพบความบกพร่อง   

ปฏิบตัิงานที่ได้รับ 

มอบหมายเสร็จ  

แต่ไม่แก้ไขงานเมื่อพบ

ความบกพร่อง 

ไมป่ฏิบตัิงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

การตรงตอ่เวลา เสร็จตามกําหนดและ

ผลงานมีคณุภาพ 

เสร็จช้ากวา่กําหนด

เล็กน้อยและผลงาน 

มีคณุภาพพอใช้ 

ไมเ่สร็จตาม

กําหนดเวลา 

ความเรียบร้อย ปฏิบตัิงานสะอาด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย  

เขียนตวัสะกด  การันต์  

ถกูต้อง  80%-100% 

ปฏิบตัิงานสะอาด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย  

เขียนตวัสะกด  การันต์  

ถกูต้อง  50%-79% 

ปฏิบตัิงานสะอาด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย  

เขียนตวัสะกด  การันต์  

ถกูต้อง  ต่ํากวา่  50% 

 
 ขัน้ตอนการดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน   
 การสร้างแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 2.  ศกึษาจดุประสงค์ของการสร้างแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  

 3. สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยมีประเด็นในการสร้าง 

แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  ดงันี ้

 3.1  พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน 

 3.2  การสนทนาพดูคยุทัว่ไป 

 3.3  การซกัถามพดูคยุเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ 

 4.   ตรวจสอบแบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน   โดยผู้ เช่ียวชาญ  3  ทา่น  

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  โดยใช้เกณฑ์

การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตรวจอย่างน้อย  2  ท่าน  ผลปรากฏว่าทัง้  3  ท่าน  เห็นว่า

เหมาะสม   
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  5.   นําแบบบนัทึกท่ีสร้างขึน้และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ

แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่มีหลกัปฏิบตัิดงันี ้ (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2544:  59)   

 5.1   ครูสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนขณะเรียนในห้องเรียน 

 5.2 ครูและนกัเรียนต้องเปิดใจพดูคยุกนัอยา่งตรงไปตรงมาในการสนทนาเร่ืองทัว่ไป  

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้   

 5.3   คําถามในการพดูคยุต้องตรงตามจุดหมายการเรียน  และจุดมุ่งหมายของ

การสนทนา  ตลอดจนคําถามจะต้องมีการเตรียมวางแผนลว่งหน้า  และให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเตรียม 

 5.4   จดัเวลาให้เพียงพอในการสนทนา  และสรุปผลการสนทนาลงในแบบบนัทกึ

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
 

ตัวอย่าง   แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........เร่ือง.........................................สปัดาห์ท่ี.........วนัท่ี..................................... 
 

พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน 
เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล พฤตกิรรมการเรียน

ในห้องเรียน 
การสนทนาเร่ือง

ทั่วไป 
การสนทนาเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ 

1.  ................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

2.  ................................ 

................................ 

................................  

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
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 ขัน้ตอนการดาํเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
คาํศัพท์  การเขียนคาํศัพท์    และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย 
 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์  และการอา่น

จบัใจความวิชาภาษาไทย  มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1.  กําหนดจดุมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคําศพัท์

การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  เพื่อวดัความสามารถ

ในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ และการอา่นจบัใจความของนกัเรียนท่ีมีการใช้การวดัประเมิน

การเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 2.  ศกึษาทฤษฎีและงานที่เก่ียวข้อง หลกัสตูร คู่มือครูและแบบเรียนวชิาภาษาไทย 

 3.  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีสาระการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้

ท่ีกําหนดในกรอบของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  

ช่วงชัน้ท่ี  1  (ป. 1-3)  และการศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิชากรในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  

ช่วงชัน้ท่ี  1  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ซึง่เป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั

ได้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีเหมาะสมในการศึกษาผลการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึก  

ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านคําศพัท์   การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสุข หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  

เ ร่ื อง   โ ป้งแปะ   หน่วยการ เ รียน รู้ ท่ี   3   เ ร่ื อง   เสือกับแม่ โค   และหน่วยการ เ รียน รู้ ท่ี  4    

เร่ือง  โรงเรียนน่าอยู่  ซึง่ปรากฏตามตารางดงันี ้
 

ตาราง  5   ตารางวเิคราะห์เนือ้หา  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และจํานวนข้อสอบ 

ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  จาํนวนข้อ 
ความสามารถในการอ่านคาํศัพท์ 
       1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอกความหมายของคํา  และใช้คําได้อยา่งถกูต้อง 

         2.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําในมาตราแม ่ ก  กา  ได้อยา่งถกูต้อง        

       3. นกัเรียนสามารถอ่านสะกดคําและแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, 

 ได้อยา่งถกูต้อง         

       4.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กน,  กม,  

เกย  และเกอว  ได้อยา่งถกูต้อง 

 
3 

2 

1 

 

2 
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ตาราง  5 (ต่อ)  ตารางวเิคราะห์เนือ้หา  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และจํานวนข้อสอบ 

ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  จาํนวนข้อ 
ความสามารถในการอ่านคาํศัพท์ 
        5.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ  

ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

        6.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั   

ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

        7.  นกัเรียนสามารถอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  

อกัษรสงู  และอกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ  มีตวัสะกดได้อย่างถกูต้อง 

        8.  นกัเรียนสามารถอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  

อกัษรสงู  และอกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั  มีตวัสะกดได้อย่างถกูต้อง 

        9.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้อย่างถกูต้อง 

         10.  นกัเรียนสามารถอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้อย่างถกูต้อง 

         11.   นกัเรียนสามารถอา่นคําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกดแมก่ก  แมก่ด  และแมก่บ   

ได้อยา่งถกูต้อง 

       12.  นกัเรียนสามารถอา่นและผนัวรรณยกุต์คําท่ีมี ห  เป็นอกัษรนํา  และมีตวัสะกด

ในมาตราแมก่ก   แมก่ด  และแมก่บ  ได้อยา่งถกูต้อง 

      13.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําท่ีมี  อ  เป็นอกัษรนํา  ย  ได้อย่างถกูต้อง 

 
2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

2 

3 

 

2 

 

3 

รวม 30 
ความสามารถในการเขียนคาํศัพท์ 
      1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอกความหมายของคําและใช้คําได้อยา่งถกูต้อง 

        2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีสะกดในมาตราแม ่ ก กา  ได้อยา่งถกูต้อง 

        3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  กง,  

ได้อยา่งถกูต้อง 

        4.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกดแม ่ กน,  กม,  

เกย  และเกอว  ได้อยา่งถกูต้อง 

          5.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ   

ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 
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ตาราง 5 (ต่อ)  ตารางวเิคราะห์เนือ้หา  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และจํานวนข้อสอบ 

ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  จาํนวนข้อ 
ความสามารถในการเขียนคาํศัพท์ 
        6.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั ท่ีมีตวัสะกด

ได้อยา่งถกูต้อง 

        7.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู 

และอกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ  มีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

        8.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู 

และอกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั  มีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

        9.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้อยา่งถกูต้อง 

        10.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคําและเขียนเรียงคําให้เป็นประโยคท่ีถกูต้องได้ตาม

หลกัการเขียน 

         11.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา  และเลือกคํามาเตมิในช่องวา่งของประโยคให้ได้

ถกูต้อง 

         12.  นกัเรียนสามารถสงัเกตรายละเอียดของภาพและบอกชื่อภาพท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนําได้อย่างถกูต้อง 

 13.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําคล้องจองได้อยา่งถกูต้อง 

         14.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําและมีตวัสะกดใน

มาตราแมก่ก  แมก่ด  และแมก่บ  ได้อยา่งถกูต้อง        

         15.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมี  อ  เป็นอกัษรนํา  ย  ได้อยา่งถกูต้อง   

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

รวม 30 
ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
       1.  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเนือ้ความท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

       2.  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง   

 
15 

15 

รวม 30 
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 4. เมื่อวิเคราะห์เนือ้หาแล้ว นํามาสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

คําศพัท์วิชาภาษาไทย ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบและแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จํานวน  60  ข้อ  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย  ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ  

จํานวน  60  ข้อ  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ  ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ  จํานวน  60  ข้อ 

 5.  ตรวจสอบข้อคําถาม   โดยผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความถกูต้อง  

และแก้ไขความเหมาะสมของข้อคําถาม พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับผลการเรียนรู้ 

ท่ีคาดหวงั  โดยใช้ดัชนี  IOC   ได้ค่า  IOC  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคําศัพท์ 

วิชาภาษาไทย  ตัง้แต่  0.800  ถึง  1.000   ได้ค่า  IOC  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน

คําศพัท์วิชาภาษาไทย  ตัง้แต ่ 0.600  ถงึ  1.000  และคา่  IOC  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย   มีค่า  1.000   จากนัน้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา

ของผู้ เช่ียวชาญ 

 6. นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้ว

ไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง  เพื่อนํามาหาประสทิธิภาพ 

 7.   วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  คา่ความยาก )p(  คา่อํานาจจําแนก )r(  โดยแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการอ่านคําศัพท์วิชาภาษาไทย มีค่า p  ตัง้แต่  0.158  ถึง  0.938  และ 

ค่า r  ตัง้แต่  0.037  ถึง  0.773  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย   

มีค่า  p  ตัง้แต่  0.356  ถึง  0.952  และค่า r  ตัง้แต่  0.111  ถึง  0.632  และแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  มีค่า  p  ตัง้แต่  0.178  ถึง  0.822  และ 

คา่   r  ตัง้แต ่ 0.012  ถงึ  0.504  แล้วคดัเลือกข้อสอบโดยยดึคา่ความยากอยูร่ะหวา่ง 0.200-0.800  และ

ค่าอํานาจจําแนก  ตัง้แต่  0.200  ขึน้ไป  ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคําศัพท์

วิชาภาษาไทย  จํานวน  30  ข้อ  ได้ค่า p  ตัง้แต่  0.459  ถึง  0.747  และค่า r  ตัง้แต่  0.239   

ถึง  0.773  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนคําศัพท์วิชาภาษาไทย จํานวน  30  ข้อ  

ได้ค่า p  ตัง้แต่  0.356  ถึง  0.795  และค่า  r  ตัง้แต่  0.209  ถึง  0.632  และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  จํานวน  30  ข้อ  ได้ค่า p  ตัง้แต่  0.356  

ถึง   0.795  และค่า  r   ตัง้แต่   0.206  ถึง   0.504  แล้วนําไปวิ เคราะห์ค่าความเ ช่ือมั่น

ของแบบทดสอบ  โดยใช้สูตร 20KR −  ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  (Kuder-Richardson)   ได้ค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.819,  0.834  และ  0.807  ตามลําดบั   และคา่ความเช่ือมัน่  โดยคํานวณจาก

สมัประสิทธิ  rB  เท่ากบั  0.821,  0.835  และ  0.809  ตามลําดบั  ซึง่มีคา่สงูเพียงพอที่จะนําไปใช้ 

 8.   เขียนคูมื่อดําเนินการสอบ  และจดัพิมพ์เป็นชดุ 
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ตัวอย่าง   แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ 

 คาํชีแ้จง   แบบทดสอบฉบบันีมี้  30  ข้อ  แบง่ออกเป็น  8  ตอน  ให้เวลา  1  ชัว่โมง 

 ตอนที่  1  ให้นกัเรียนเลือกคําตอบที่ถกูต้องเพียงคําตอบเดียว  จากตวัเลือก  ก  ข  และ  ค  

ท่ีกําหนดให้  แล้วกาเคร่ืองหมาย  X  ลงในกระดาษคําตอบ   
 ตัวอย่าง 
 

ก ข ค 

   
 

 ถ้านกัเรียนจะเปลี่ยนคําตอบให้ทําดงันี ้

  

 

 

 0)  “เร็ว”  อา่นสะกดคําได้อยา่งไร? 

  ก.  รอ-เอ-วอ-เร็ว 

  ข.  รอ-เอะ-วอ-เร็ว 

  ค.  รอ-เอา-วอ-เร็ว 

 00)  คําวา่ “ป่วย” ผนัวรรณยกุต์วา่อย่างไร? 

  ก.  ปอ-อวั-ยอ-ปวย-ปวย-เอก-ป่วย 

  ข.  ปอ-วอ-ยอ-ปวย-ปวย-เอก-ป่วย 

   ค.  ปอ-ออ-ยอ-ปวย-ปวย-เอก-ป่วย 

 ตอนที่  2  ให้นกัเรียนเขียนคําอา่นจากคําต่อไปนี ้

  0)  ขยะ    อา่นวา่......................... 

  00)  กตญั  ู  อา่นวา่......................... 

 ตอนที่  3  ให้นกัเรียนเขียนคําจากคําอา่นต่อไปนี ้

  0)  เสด-อา-หาน  เขียนวา่........................ 

  00)  ประ-โหยด  เขียนวา่........................ 

 ตอนที่  4  ให้นกัเรียนเขียนสะกดคําอ่านจากคําต่อไปนี ้

  0)  ข้า     อา่นวา่......................... 

  00)  ปลาย  อา่นวา่......................... 

ก ข ค 
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 ตอนที่  5 ให้นกัเรียนเขียนคําจากการอา่นสะกดคําจากคําตอ่ไปนี ้

  0)  กอ-วอ-อา-กวา-กวา-ดอ เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

  00)  คอ-เออ-ยอ   เขียนเป็นคําได้วา่.....................  

 ตอนที่  6  ให้นกัเรียนแจกลกูคําจากคําตอ่ไปนีม้า  1  คํา 

  0)  ช่อ     แจกลกูคําได้วา่................................................................ 

  00)  ช้อน  แจกลกูคําได้วา่................................................................ 

 ตอนที่  7  ให้นกัเรียนเขียนการผนัวรรณยกุต์จากคําต่อไปนี ้

  0)  เบิ่ง    อา่นวา่....................................................................... 

  00)  ใหญ่  อา่นวา่....................................................................... 

 ตอนที่  8  ให้นกัเรียนเขียนคําจากการผนัวรรณยกุต์ตอ่ไปนี ้

  0)  รอ-อวั-มอ-รวม-รวม-เอก   เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

  00)  ยอ-โอะ-นอ-ยน-ยน-เอก เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

 

ตัวอย่าง   แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์ 

 คาํชีแ้จง  แบบทดสอบฉบบันีมี้  30  ข้อ  ให้เวลา  1  ชัว่โมง  แบง่ออกเป็น  7 ตอน  คือ 

 ตอนที่  1  ให้นกัเรียนพจิารณาประโยคตอ่ไปนี ้แล้วเติมคําลงในช่องวา่งให้เป็นประโยค

ท่ีสมบรูณ์และมีความหมาย 

 0)  สาธิตเป็นเด็ก.................จนครูและเพื่อนๆ  เบ่ือหน่าย  เพราะเขาชอบแกล้งเพ่ือน 

 00)  บ้านของฟ้า....................มาก ไม่มีเงินแม้กระทัง่ซือ้อาหารมารับประทาน 

 ตอนที่  2  ให้นกัเรียนพิจารณารูปภาพตอ่ไปนี ้ แล้วเขียนคําให้ตรงกบัภาพท่ีกําหนดให้ 

 

 0)  

 
 

 ตอบ.................... 

 00)  

 
   

 

 ตอบ.................... 
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 ตอนที่  3  ให้นกัเรียนพจิารณาสระ  พยญัชนะ  และวรรณยกุต์ท่ีกําหนดให้ แล้วเรียงให้

เป็นคําท่ีมีความหมาย 

 0)  ค    ร    ย     -◌ ้   -า     โ-   ช 

 ตอบ.................... 

 00)   -◌ิ     ด     เ-อ     ม     ท     ป 

 ตอบ.................... 

 ตอนที่  4  ให้นกัเรียนพจิารณาคําตอ่ไปนี ้  แล้วเติมสว่นของคําท่ีหายไปให้เป็นคําท่ีสมบรูณ์

และมีความหมาย 

 0)  เพลิ.......เพลิน 

 ตอบ.................... 

 00)  ส้.....หลน่ 

 ตอบ.................... 

 ตอนที่  5  ให้นกัเรียนเขียนคําให้ตรงกบัความหมายที่กําหนดให้ 

 0)  ชีแ้จงให้ปฏิบตั ิ เรียกวา่ 

 ตอบ.................... 

 00)  ร้องไห้และรําพนัคอ่นข้างนาน  เรียกวา่ 

 ตอบ.................... 

 ตอนที่  6  ให้นกัเรียนพจิารณาคําตอ่ไปนี ้  แล้วเขียนคํา 2  พยางค์ท่ีมีความหมายให้

คล้องจองกบัคําท่ีกําหนดให้ 

 0)  รองรับ คล้องจองกบัคําวา่........................ 

 00)  แก้วนํา้ คล้องจองกบัคําวา่........................ 

 ตอนที่  7  ให้นกัเรียนพจิารณาคําตา่ง  ๆ ตอ่ไปนี ้ แล้วเรียงให้เป็นประโยคท่ีได้ใจความถกูต้อง 

 0)  จิว  แตง่งาน  ได้  ของเธอ  จดั  หรูหรามาก  งาน 

 ตอบ.................... 

 00)  ฝัน  ช้าง  ทบั  เธอ  อ้อ  เห็น  ตวัใหญ่  ร่างกาย 

 ตอบ.................... 
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ตัวอย่าง   แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ 
 
 คาํชีแ้จง   แบบทดสอบฉบบันีมี้  30  ข้อ  ให้เวลา  1  ชัว่โมง  โดยให้นกัเรียนเลอืกคําตอบท่ี

ถกูต้องเพียงคําตอบเดียว  จากตวัเลือก  ก  ข  และ  ค  ท่ีกําหนดให้  แล้วกาเคร่ืองหมาย  X  ลงใน

กระดาษคําตอบ  
  

 ตัวอย่าง 
 

ก ข ค 

   
  
 ถ้านกัเรียนจะเปลี่ยนคําตอบให้ทําดงันี ้

 

 

 

 
 คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้ความตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจ   

  
 
 
 
 
 
 

 
 0)  ก่อนนอนเด็กควรทําอยา่งไร? 

 ก.  กราบไหว้พอ่แม่ 

 ข.  อาบนํา้แปรงฟัน 

 ค.  สวดมนต์ไหว้พระ 

ก ข ค 

   

 “ส้มโอมีหลายพนัธุ์ ท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุมาจากนครชยัศรี รสดีมาก  มีทบัทิมสีชมพ ู เนือ้แฉะหน่อย  

แตร่สดี  อยา่งอ่ืนก็มีพวงขาว  ขาวจีบ  ทองดีอร่อยมาก  เนือ้แห้งแกะเป็นกลีบได้ใหญ่ๆ  จดัจาน

ผลไม้ได้สวยงาม  ส้มโอท่ีมีเปลือกหนาปอกให้ดีๆ  แกะสลักเสลาและบรรจุส้มโอนัน้เข้าไปอีก  

ตัง้โต๊ะรับแขกได้งดงาม ส้มโอเปลือกหนานีเ้อาไปเช่ือมเป็นเปลือกส้มโอเช่ือมได้อีก  ใส่เกลือ   

ถ้าเป็นส้มโอท่ีเปรีย้วๆ  ก็เอาไปทําเม่ียงส้มโอได้อีกด้วย  มีมะพร้าวขดูคลกุนํา้ตาลปึก  ใสเ่กลื

เล็กน้อย  ช่วยให้ส้มโออร่อยขึน้  กลบความเปรีย้วไปได้  หรือเอาไปทํากบัข้าว  ทํายําส้มโอก็ได้   

ใส่หม ู  กุ้ง  มะพร้าวคัว่  ปรุงรสด้วยนํา้ตาล  นํา้ปลา  ราดหวักะทิหน่อย  ก็อร่อยถมไป  ย่ิงได้ 

ส้มโอสีแดงก็ได้  นอกจากอร่อยแล้วยงัสีสวยจดัด้วยผกักาดหอมสีเขียวสวยมาก  คนภาคใต้นิยม

ใส่ในข้าวยํา  ซึ่งมีผักหั่นฝอยๆ  หลายอย่าง  มีส้มโอเปรีย้วแกะด้วย  ช่วยให้อร่อยมากขึน้   

ไมต้่องบีบมะนาว” 

ทิพย์วาณี  สนิทวงศ์  ณ  อยธุยา 

จากหนงัสือเร่ือง  “เม่ือคณุตาคณุยายยงัเด็ก”  เล่ม  4 
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 0)  จากเนือ้ความข้างต้น  กลา่วถงึเร่ืองใด? 

 ก.  พนัธุ์ของส้มโอ 

 ข.  ลกัษณะของส้มโอ 

 ค.  ประโยชน์ของส้มโอ 

 00)  จากเนือ้ความข้างต้น  ไม่ได้  กลา่วถึงส้มโอพนัธุ์ใด? 

 ก.  ขาวพวง 

 ข.  นครชยัศรี 

 ค.  ทบัทิมสีชมพ ู

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเร่ืองตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมตตาพาปลอดภยั 
 
 “กาลครัง้หนึง่  มีชายหนุ่มคนหนึง่เป็นผู้ มีความขยนัขนัแข็ง ช่ือวา่  มฆมาณพ  เขามกัจะ

ถือจอบไปปรับสนามในหมูบ้่านให้ราบเรียบ  เพ่ือจะได้เป็นท่ีพกัผอ่นและเป็นสถานท่ีเลน่สําหรับ

เด็กๆ  เม่ือผ่านไปท่ีรกเขาจะช่วยตดัก่ิงไม้ท่ีเกะกะทางเดิน  ช่วยทําถนน  ทําสะพาน  ขดุสระนํา้ 

สร้างศาลาพกัร้อน  ทําให้ชมุชนน่าอยู ่ ตอ่มาชายหนุ่มในหมูบ้่านมาร่วมทําความดีกบัมฆมาณพ

อีก  32  คน 

 ผู้ ใหญ่บ้านมีความเข้าใจผิดไม่ชอบการกระทําของมฆมาณพ  คิดทําลาย  จึงไปกราบ

ทลูพระราชาว่ามฆมาณพและเพื่อนๆ  เป็นโจร  พระราชาจงึรับสัง่ให้จบัมฆมาณพและสหายมา

ลงโทษ  โดยให้นอนท่ีกลางสนามเพ่ือให้ช้างเหยียบ  มฆมาณพและสหายจึงแผ่เมตตา   

(ความปรารถนาดี)  ให้พระราชา  ผู้ใหญ่บ้าน  ช้างท่ีจะเหยียบ  สหายและตนเอง  เม่ือควาญช้าง

ไสช้างเข้าไป  ช้างไม่สามารถเหยียบหรือเดินเข้าใกล้ได้  พระราชาเข้าใจว่าช้างคงตื่นตกใจ  

จึงรับสัง่เอาเสือ่มาคลมุเสียก่อน  แล้วให้ควาญช้างไสช้างเข้าไปอีก  ช้างไมย่อมเข้าใกล้กลบัถอย

หลังหนีร้องลั่น  พระราชาจึงรับสั่งให้นําช้างหลายเชือกเข้าไปเหยียบแต่ไม่มีช้างใดเข้าใกล้ 

มฆมานพและสหายได้เลย  ในท่ีสดุพระราชาทรงสอบถามความจริงจึงทราบว่า  มฆมาณพและ

เพื่อนๆ  ได้รักษาศีล  ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดมาและได้แผ่เมตตาให้พระราชา  ผู้ ใหญ่บ้าน  

ช้างและตนเอง  ด้วยผลของการแผ่เมตตานี ้ จึงทําให้เขาปลอดภยัจากการถกูช้างเหยียบ” 

 

จากหนงัสือพทุธกิจ  ๔๕  พรรษา  ของกระทรวงศกึษาธิการ 
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 0)  นกัเรียนคดิวา่  มฆมาณพ  มีนิสยัอย่างไร? 

 ก.  ชอบมุง่ร้ายทําลายผู้อื่น 

 ข.  ขยนัขนัแข็งและมีเมตตา 

 ค.  ชอบหยิบของของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 

 00)  สถานที่ท่ีมฆมาณพอาศยัอยู่กลายเป็นชมุชนน่าอยู ่ เพราะเหตใุด? 

 ก.  เพราะเขาทําให้คนในชมุชนมีความเมตตาและขยนั 

 ข.  เพราะเขาชอบเก็บขยะและทําความสะอาดอยูเ่สมอ 

 ค.  เพราะเขาช่วยทําถนน  สะพาน  และศาลาพกัร้อนให้แกช่มุชน 

วธีิการดาํเนินการวิจยั 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงทดลอง ผู้วจิยัใช้แผนการทดลองแบบ Pretest –

Posttest  Control  Group Design    (วิราพร  พงศ์อาจารย์.  2542:  63) 

 

ตาราง  6  แบบแผนการทดลอง  Pretest –Posttest  Control  Group Design     
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ให้ส่ิงทดลอง ทดสอบหลัง 
R  Experimental Group Oe1 X Oe2 

R  Control  Group Oc1  Oc2 

 
 2.  วิธีดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้วจิยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้

 2.1 ขออนุญาตทดลองใช้การวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึก โดยติดต่อ 

ขอความอนเุคราะห์ผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  เพ่ือขออนญุาตทดลองใช้การวดัประเมนิ 

การวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกเป็นเวลา  8  สปัดาห์ 

 2.2   สุม่กลุม่ตวัอยา่งจากประชากรท่ีเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1   

ปีการศึกษา  2550  ของโรงเรียนวิชากร  สงักดัสํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวนนกัเรียน

ทัง้หมด  60  คน  โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)   

มา  2  ห้องเรียน  แล้วทําการสุ่มห้องเรียนอีกครัง้หนึ่ง  ให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง  จํานวนนักเรียน   

30  คน  อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคมุ  จํานวนนกัเรียน  30  คน 
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 2.3  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์  และการอา่น

จบัใจความวิชาภาษาไทย  ท่ีได้ผ่านการหาประสทิธิภาพแล้ว  ไปทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

ก่อนการทดลอง เพ่ือนําไว้เปรียบเทียบหลงัจากทดลองเรียบร้อยแล้ว  ซึง่แบบทดสอบแตล่ะฉบบัใช้

เวลาฉบบัละ  1  ชัว่โมง โดยผู้วจิยัขออนญุาตโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  นําแบบทดสอบแต่ละฉบบั

มาทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัเลิกเรียนวนัละ  1  ชัว่โมง  จํานวน  3  วนั 

 2.4   ชีแ้จ้งรายละเอียดในการเรียนการสอน  และการทดลอง  ดงันี ้

 2.4.1  การจดัการเรียนการสอน  ผู้วิจยัเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  ใช้เวลาทัง้สิน้  8  สปัดาห์ 

 2.4.2 การปฏิบตัิการทดลอง  โดยให้กลุม่ทดลองได้รับการวดัประเมนิการเรียนรู้

ด้วยการจดบนัทกึและกลุ่มควบคุมได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  นําผลท่ีได้มาสรุปผล 

การดําเนินงาน  พร้อมทัง้ศกึษาวา่มีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึน้กบันกัเรียนบ้าง  ทัง้ท่ีเป็นเหตกุารณ์ท่ีตัง้ใจ 

และไมต่ัง้ใจพร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นกัเรียนเสนอแนะถงึการใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก 

 2.4.3  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ และการอ่าน

จบัใจความวิชาภาษาไทย ไปทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  หลงัการทดลอง  ซึง่แบบทดสอบ

แตล่ะฉบบัใช้เวลาฉบบัละ  1  ชัว่โมง โดยผู้วจิยัขออนญุาตโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  นําแบบทดสอบ

แตล่ะฉบบัมาทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัเลิกเรียนวนัละ  1  ชัว่โมง  จํานวน  3  วนั 

 2.4.4  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียน

คําศพัท์ และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทย  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

การจดักระทาํและการวเิคราะห์ข้อมลู  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิจัยครัง้นีแ้ยกการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  และการวิเคราะห์หาคณุภาพรูปแบบ  โดยวเิคราะห์ตามลําดบัดงันี ้
 1.  การวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.1   คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย โดยใช้สตูร 20KR −  ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson)  

(บญุเชิด   ภิญโญอนนัตพงษ์.   2545:  218) 

 1.2   คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียน

คําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  โดยคํานวณจากสัมประสิทธิ rB (Coeffcient)   

(บญุเชิด   ภิญโญอนนัตพงษ์.   2545:  223) 

 1.3  คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั  (Standard  Error  of  Measurment:  

measSE )  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2545:  242) 
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  1.4   คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์   

การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  

แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  แบบบนัทกึ

ผลการทํางานของนกัเรียน  และแบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  โดยหาจากการพจิารณา

คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ (Index of  Congruency:  IOC)  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  

2527:  69) 
 1.5   หาคา่ความยากของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์   การเขียน

คําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  โดยหาค่าดัชนีความยากของแบบทดสอบ  

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2524:  146)  

 1.6  หาคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์   การเขียน

คําศัพท์ และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  โดยหาค่าดัชนีอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ   

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  ม.ป.ป.:  5) 
 2.  การทดสอบสมมติฐาน   
 2.1   เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน ก่อนและหลงัการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึโดยใช้สถิติ  

t-test for  Dependent  Sample  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  105) 

         2.2   เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่าน

จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ก่อนและหลงัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ   

โดยใช้สถิติ  t-test  for  Dependent  Sample  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  105) 

             2.3   เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่น 

จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ระหวา่งการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกกบัการเรียนรู้

ท่ีใช้การวัดประเมินการเรียนรู้ตามปกติ โดยใช้สถิติ t-test for Independent Sample  

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  101;  อ้างอิงจาก  McCall.  1970) 

 2.4   เปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง  ระหว่างการวดัประเมิน

การเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึกบัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมนิการเรียนรู้ตามปกต ิ  โดยใช้สถิติ  t-test  

for  Independent  Sample  (Scott.  1967:  264) 
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 3.  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 3.1  ค่าสถติพิืน้ฐาน   
 3.1.1  คา่เฉลี่ยเลขคณิต  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  36) 

X   = 
N

X∑  

 เม่ือ   X  แทน  คา่เฉล่ีย 

    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    N  แทน  จํานวนคนทัง้หมด 

 3.1.2  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  55) 

S.D.  = 
1)N(N

X)(XN 22

−

−∑ ∑  

 เม่ือ   S.D    แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    ∑ 2X    แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

    ∑ 2X)( แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

    N    แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 3.2  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.2.1  คํานวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยหาจากการพิจารณาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of  Congruency:  IOC)  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2527:  69) 

 IOC  = 
N

R∑  

 

 เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคล้องมีคา่อยูร่ะหวา่ง  -1  ถงึ +1 

   ∑R  แทน  ผลรวมของการพจิารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

   N  แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 3.2.2   คํานวณคา่ความยาก    แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ 

การ เขียนคําศัพท์   และการอ่ านจับใจความวิชาภาษาไทย   โดยหาค่าดัช นีความยาก   

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2524:  146) 
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  p  = 
t

r

N
N  

 เม่ือ  p  แทน  ดชันีความยาก 

    rN  แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อนัน้ถกู 

    tN  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําข้อสอบนัน้ 

 3.2.3  คํานวณหาคา่อํานาจจําแนก  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  

การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย   โดยหาคา่ดชันีอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  ม.ป.ป.:  5)   

pbisr  = 
X

qp

S
XX − . pq  

 เม่ือ  pbisr  แทน  คา่อํานาจจําแนก 

    pX  แทน  คา่เฉล่ียคะแนนกลุม่ตอบถกู 

    qX  แทน  คา่เฉล่ียคะแนนกลุม่ตอบผิด 

    XS  แทน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    p  แทน  คา่ความยากง่าย 

    q  แทน  p1−  

 3.2.4  คํานวณหาค่าความเช่ือมั่น  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน

คําศัพท์  การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย โดยใช้สูตร 20KR −  ของ 

คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson)   (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2545:  218) 

  ttr  = 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
∑

2
tS
pq

1
1k

k
 

 เม่ือ  ttr  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

k  แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

    p  แทน  สดัสว่นของคนท่ีทําข้อสอบได้ 

    q  แทน  สดัสวนของคนที่ตอบผิดในแต่ละข้อหรือเท่ากบั  p1−  

    2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด 
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 3.2.5  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียน

คําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย โดยคํานวณจากสัมประสิทธิ rB (Coeffcient)  

(บญุเชิด   ภิญโญอนนัตพงษ์.   2545:  223) 

 ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑ −−
∑−

=
S

P1P1
λ1

1r
2
X

ii
2
i

B
 … 

 เม่ือ  rB แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   Pi  แทน  คา่ความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 

S2
X  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

λi  แทน  คา่นํา้หนกัความสําคญัของแต่ละสว่น 

 คา่  λi   หาได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

( )[ ]
( )[ ]

( )[ ]
∑=
∑ −−=

∑ −−=

∑ −−=

PiX

S1XPB iλ

                  
S1XP2B i2λ

S1XP1B i1λ1

2
x

2
x2

2
x

KKK

MM  

 เม่ือ  X  แทน  ผลรวมของคา่ความยากแต่ละข้อ 

   Bji  แทน  สดัสว่นจํานวนผู้ตอบสองข้อใด ๆ ตรงกนั 

 3.2.6  คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั  (Standard  Error  of  Measurment:  

measSE )  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2545:  242) 

 ttXmeas r1SSE −=  

 เม่ือ  measSE  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั 

   XS  แทน  คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ttr  แทน  ความเช่ือมัน่ 
 3.3  สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 3.3.1  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง  และ 

กลุม่ควบคมุ  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent  Sample (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  105) 
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  t  = 
D

S
D  

 เม่ือ  
D

S  = 
n

SD  

 df  = 1n −  

 เม่ือ  D  แทน คา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนน 

   
D

S  แทน คา่ความคลาดเคลื่อนของผลต่างของคะแนน 

   n  แทน จํานวนนกัเรียน 

 3.3.2  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน  ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  โดยใช้สถิติ   

t-test  for  Independent  Sample (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521ข:  101;  อ้างอิงจาก  McCall.  1970) 

 t  = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−  

  df  = 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

1n
n
S

1n
n
S

n
S

n
S

2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2
2

2

2
1

 

 เม่ือ  t  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงแบบที 

   1X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ี  1 

   2X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ี  2 

   1n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี  1 

   2n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี  2 

   2
1S  แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี  1 

   2
2S  แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี  1 
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 3.3.3  เปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียน

คําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทย ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ  โดยใช้  t-test  

for  Independent  Sample  (Scott.  1967:  264) 

  t   = 
21 MDMD

21

S
MDMD

−

−  

  
21 MDMDS −  = 

2

2
D

1

2
D

n
S

n
S

−    

 df   = 1n + 2n -2 

  2
DS   = 

1NN
 )MD(D)MD(D 

21

2
22

2
11

−+

−+− ∑∑  

 
 เม่ือ  t  แทน   คา่ท่ีใช้พจิารณาการแจกแจงแบบที 

    1MD  แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งระหว่างการสอบหลงัและ 

ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง 

    2MD  แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งระหว่างการสอบหลงัและ 

ก่อนการทดลองของกลุม่ควบคมุ 

    1D  แทน ผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัและก่อน 

การทดลองของกลุม่ทดลอง 

    2D  แทน ผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัและก่อน 

การทดลองของกลุม่ควบคมุ 

    2
DS  แทน คา่ความแปรปรวนของผลตา่งระหวา่งการทดสอบ

หลงัและก่อนการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

21 MDMDS −  แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหวา่ง 

การทดสอบหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

    1N  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 

    2N  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ 

 

 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  
 เพื่อให้เข้าใจในสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลของข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลูตรงกนั  

ผู้วจิยัจงึได้กําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี 

 N   แทน จํานวนนกัเรียน 

 X   แทน คา่เฉล่ียของคะแนนสอบ 

 S.D.   แทน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 D   แทน คา่เฉล่ียผลต่างของคะแนนสอบ 

 
D

S   แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยผลตา่ง 

 t   แทน คา่ท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 p   แทน คา่ระดบันยัสําคญั 

 ttr   แทน   ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 20KR −  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบที่คํานวณโดยใช้สตูร  20KR −  

 rB  แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบที่คํานวณโดยใช้สตูร   rB 

 measSE  แทน   คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั 

 2S   แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

 preX   แทน คา่เฉล่ียของคะแนนกอ่นการทดลอง 

 postX   แทน คา่เฉล่ียของคะแนนหลงัการทดลอง 

 1MD   แทน คา่เฉล่ียของผลต่างระหวา่งการสอบหลงัและก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง 

 2MD   แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งระหวา่งการสอบหลงัและก่อนการทดลองของกลุม่ควบคมุ 

 
21 MDMDS −  แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหวา่งการทดสอบ 

หลงัการเรียนกบัก่อนการเรียนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 กลุม่ทดลอง แทน กลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ 

 กลุม่ควบคมุ แทน กลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมนิการเรียนรู้ตามปกติ 

 

 

 

 



 

 

127 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
 การวิจยัครังนีผู้วิจยัได้เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามลําดบัดงันี 

 ตอนท่ี  1 สรุปสภาพการจดัการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี  2 ค่าสถิติพืนฐานของคะแนนแบบทดสอบ 

 ตอนท่ี  3   การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 

 ตอนท่ี  4 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศัพท์  การเขียนคําศัพท์ และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ  

 ตอนท่ี  5 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     

 ตอนท่ี  6 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
 ตอนท่ี  1 สรุปสภาพการจดัการเรียนการสอน 

 การวิเคราะห์ในตอนนี  เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูของนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้

ด้วยการจดบันทึก  จํานวน  30  คน  มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อสรุปสภาพการจัดการเรียนการสอน  

การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน  และความก้าวหน้าท่ีเกิดขึนในแต่ละสปัดาห์ 

 สปัดาห์ท่ี  1  (วนัท่ี  9-13 กรกฎาคม  พ.ศ.  2550) 

 จากการสงัเกตการบันทึกประจําคาบเรียนของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่  

(ร้อยละ 86)  บนัทกึประเด็นท่ีครูกําหนดให้ครบทกุประเด็น  นกัเรียนบางสว่น  (ร้อยละ  13)  ไม่บนัทึก

เร่ืองท่ีเรียน  และบนัทึกเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจยงัไมช่ดัเจน  ทําให้ครูไมท่ราบวา่นกัเรียนเรียนเร่ืองใดและไม่เข้าใจ

ในเร่ืองใด  แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบายเหตผุลของการบนัทึกเร่ืองท่ีเรียนและหลกัการบนัทึกเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ  

พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  ซึง่พบวา่  นกัเรียนบนัทกึเร่ืองท่ีเรียนและบนัทกึเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจได้ชดัเจนมากขนึ  

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ  73)  

มีความเข้าใจหลกัการอา่นจบัใจความสําคญัของหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียน  โดยสงัเกตจากการบนัทกึการตอบ

คําถาม  การอภิปรายและการนําเสนอท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียน  มีนักเรียนบางส่วน  

(ร้อยละ 27)  ไม่เข้าใจหลกัการอ่านจบัใจความสําคญั  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายหลกัการอ่านจบั

ใจความ  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนอ่านจบัใจความสําคญัจากเนือความท่ีครูกําหนดให้  ซึง่

พบวา่  นกัเรียนมีความเข้าใจหลกัการอา่นจบัใจความมากขนึและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ  นอกจากนี
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นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ  80)  มีความเข้าใจการอ่านคําศพัท์  การสะกดคํา   และความหมายของคํา  

มีเพียงนกัเรียนบางสว่น (ร้อยละ 20) ยงัไมเ่ข้าใจ แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบายหลกัการอ่านคํา การสะกดคํา  

การแจกลกูคํา  และความหมายของคํา  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนอา่นคํา  อ่านสะกดคํา  ฝึก

การแจกลกูคํา  และคดัคําอา่น  การสะกดคํา  และความหมายของคํา  ซําๆบ่อยๆ  พบวา่  นกัเรียนจดจําคํ

ได้อย่างแม่นยําและเขียนคําถกูต้องมากขนึ 

 ผลการบนัทกึการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมนิ

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบว่า  นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ  63)  

ขาดความรับผดิชอบ  สง่งานไมต่รงเวลา  และทํางานไมเ่รียบร้อย  ซึง่ครูได้เขียนข้อเสนอแนะและแก้ไข

บนงานของนกัเรียน  และอธิบายหลกัการทํางาน  เพ่ือให้นกัเรียนได้เห็นคณุค่าของการทํางาน  ซึง่พบว่า  

นกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางานดีขนึ  นอกจากนีจากการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  พบว่า  

นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ  83)  ให้ความร่วมมือในการทํางานกลุม่และกิจกรรมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี  

มีนกัเรียนเพียงบางสว่น  (ร้อยละ  17)  ไมใ่ห้ความร่วมมือในกิจกรรมและการทํางาน  แก้ไขปัญหาโดย

ครูพดูคยุกบันักเรียน  อธิบายให้เห็นประโยชน์ในการทํางานกลุ่มและกิจกรรมในห้องเรียน  ซึ่งพบว่า  

นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขนึ 

 สปัดาห์ท่ี  2  (วนัท่ี  16-20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2550) 

 จากการสงัเกตการบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนทกุคนบนัทกึ

ประเด็นท่ีครูกําหนดให้ครบทกุประเด็น และหลงัจากท่ีครูได้อธิบายเหตผุลของการบนัทึกเร่ืองท่ีเรียน

และหลกัการบนัทกึเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ  พร้อมกบัยกตวัอย่างในสปัดาห์ท่ีผ่านมา  พบวา่ นกัเรียนบางสว่น  

(ร้อยละ 7)  ไมบ่นัทกึเร่ืองท่ีเรียนและบนัทกึเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ  ไม่ชดัเจน  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายยํ

ให้นกัเรียนฟังทกุชัว่โมงของการเรียน  ซึง่พบวา่  นกัเรียนบนัทกึเร่ืองท่ีเรียนและบนัทกึเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจได้

ชดัเจนมากขนึ 

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  ครูให้นกัเรียนแจกลกูคําในหน่วยยอ่ย

การเรียนรู้และการอ่านสะกดคําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ,  เออและอวั  ท่ีมีตวัสะกด  พบว่า  

นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ  77)  แจกลกูคําได้ถกูต้องตามหลกัการแจกลกูคํา  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น

(ร้อยละ  23)  ไม่เข้าใจหลกัการแจกลกูคํา  แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบายหลกัการแจกลกูคํา  พร้อมกบั

ยกตัวอย่าง  และให้นักเรียนฝึกการแจกลกูคํา พบว่า  นักเรียนมีความเข้าใจหลกัการแจกลกูคําดีขึน  

นอกจากนีนกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 70) มีความเข้าใจคําศพัท์ คําอ่าน การสะกดคํา และความหมาย

ของคําถูกต้อง มีนักเรียนเพียงบางส่วน (ร้อยละ 30)  ยังไม่เข้าใจ  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบาย

หลกัการอา่นคําศพัท์  การสะกดคํา  และความหมายของคํา  แล้วให้นกัเรียนฝึกคดัคําศพัท์  คําอา่น  สะกดคํา  

และความหมายของคําเหลา่นนัให้มากขนึ  พบวา่  นกัเรียนมีความเข้าใจและจดจําคําได้แมน่ยําดีขนึ 
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 ผลการบนัทกึการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมนิ

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 63)  

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไปในทางท่ีดีขนึ  มีนกัเรียนบางส่วน  (ร้อยละ 37)  ท่ียงัขาดความ

รับผิดชอบ  สง่งานไมต่รงเวลา  และทํางานไมเ่รียบร้อย  แก้ไขปัญหาโดยครูพดูคยุกบันกัเรียน  ให้นกัเรียน

ทํางานให้เสร็จเรียบร้อย  แล้วกําหนดเวลาในการสง่งานอีกครัง  ซึง่พบวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางาน

ท่ีดีขนึ  และจากผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ 90)  

ให้ความร่วมมือในการทํางานกลุม่และกิจกรรมภายในห้องเรียนเป็นอย่างดี  มีนกัเรียนบางสว่น  (ร้อยละ 10)  

ยังคุยและเล่นกับเพ่ือน  แก้ไขปัญหาโดยครูพูดคุยกับนักเรียนและอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ของ 

การทํางานกลุม่และการทํากิจกรรมในห้องเรียน  พบว่า  นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีขนึ 

 สปัดาห์ท่ี  3  (วนัท่ี  1-7 สิงหาคม  พ.ศ.  2550) 

 จากการสงัเกตการบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนทกุคนบนัทกึ

ประเด็นท่ีครูกําหนดให้ครบทกุประเด็น  และหลงัจากท่ีครูได้อธิบายเหตผุลของการบนัทึกเร่ืองท่ีเรียน

และหลกัการบนัทึกเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ  พร้อมกบัยกตวัอย่างในสปัดาห์ท่ี 1-2  พบว่า  นกัเรียนบนัทึกเร่ือง

ท่ีเรียนและบนัทกึเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจได้ชดัเจนมากขนึ 

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 93)  

มีความเข้าใจหลักการอ่านจับใจความสําคัญของหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียนดีขึนกว่าสัปดาห์ท่ีผ่านมา  

โดยสงัเกตจากการตอบคําถาม  และการเรียนในหน่วยยอ่ยการเรียนรู้อ่ืน  ๆ มีนกัเรียนเพียงบางสว่น  (ร้อยละ 7)  

ท่ีไม่เข้าใจ  แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบายหลกัการอ่านจบัใจความสําคญั  พร้อมกับยกตวัอย่าง  แล้วให้

นกัเรียนฝึกการอ่านจับใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีครูกําหนดให้  พบว่า  นักเรียนเข้าใจหลักการอ่าน

จบัใจความสําคญัและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ  ในทางตรงกนัข้าม  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 67)  

ไมเ่ข้าใจหลกัการถอดความจากบทร้อยกรองเพื่อสรุปใจความสําคญั  เน่ืองจากนกัเรียนสรุปตามจินตนาการ

และตามบทร้อยกรองท่ีอา่น  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น  (ร้อยละ  33)  ท่ีเข้าใจ  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบาย

หลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนฝึกถอดความจากบทร้อยกรอง

ท่ีครูกําหนดให้ พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขนึและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ  นอกจากนี

นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ  77)  มีความเข้าใจคําศพัท์  คําอา่น  การสะกดคํา  และการอา่นและผนัวรรณยกุต์

ถกูต้องตามหลกัการใช้ภาษา มีนกัเรียนบางสว่น (ร้อยละ 23) ท่ีไมเ่ข้าใจ แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบาย

หลกัการอา่นคําศพัท์  การสะกดคํา  และการอ่านและผนัวรรณยกุต์  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้

นกัเรียนคดัคําศพัท์  การสะกดคํา  และฝึกการอา่นและผนัวรรณยกุต์คําให้มากขนึ  พบว่า  นกัเรียน

จดจําคําได้อยา่งแมน่ยํา  และมีความเข้าใจการอ่านและผนัวรรณยกุต์คําดีขนึ 
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 ผลการบนัทกึการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมนิ

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่  (ร้อยละ 67)  

มีพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขนึ  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ 33)  ทํางานไม่

เรียบร้อย แก้ไขปัญหา โดยครูพูดคุยกับนักเรียน  อธิบายหลักการทํางาน  การเก็บงานให้เรียบร้อย   

ซึง่พบวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางานดีขนึ  และจากผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  

พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90)  มีพฤติกรรมในการทํางานกลุ่มและทํากิจกรรมในห้องเรียน

เปล่ียนแปลงดีขึนกว่าสปัดาห์ท่ีผ่านมา  ส่วนนักเรียนบางส่วน (ร้อยละ 10)  ยงัมีพฤติกรรมการเรียน

ไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 สปัดาห์ท่ี  4  (วนัท่ี  8-14 สิงหาคม  พ.ศ.  2550) 

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 77)  

เข้าใจหลกัการถอดความจากบทร้อยกรองเพ่ือสรุปใจความสําคญั มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ  23)  

ท่ียงัไม่เข้าใจ  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายหลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง พร้อมกบัยกตวัอย่าง  

แล้วให้นกัเรียนฝึกการถอดความจากบทร้อยกรองท่ีครูกําหนดให้  พบวา่  นกัเรียนเข้าใจหลกัการถอดความ

จากบทร้อยกรองมากขึนและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ  นอกจากนีนกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 80)  มี

ความเข้าใจคําศพัท์  คําอา่น  การสะกดคํา  การแจกลกูคํา  และความหมายของคํา  มีนกัเรียนบางสว่น  

(ร้อยละ 20) ท่ีไม่เข้าใจ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากคําท่ีใช้เรียนมีมากเกินไป แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบาย

หลกัการอา่นคํา  สะกดคํา  แจกลกูคํา  และความหมายของคํา  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนฝึก

อา่นคําศพัท์   สะกดคํา   รวมไปถงึให้นกัเรียนได้คดัคําศพัท์  คําอ่าน  สะกดคํา  และฝึกการแจกลกูคําซําๆ 

บอ่ยๆ  ซึง่พบวา่  นกัเรียนมีความรู้เข้าใจ  จดจําคําได้แมน่ยํา  และเข้าใจหลกัการแจกลกูคํามากขนึ   

 ผลการบนัทกึการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมนิ

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 77)  

มีพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงดีขนึ มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ 23)  เท่านนัท่ียงัขาดความ

รับผิดชอบ  สง่งานไมต่รงเวลา  และทํางานไมเ่รียบร้อย  แก้ไขปัญหา โดยครูพดูคยุกบันกัเรียน  และ

อธิบายหลกัการทํางาน  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงดีขึน  นอกจากนีจากผล

การบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน พบว่า  นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93)  ให้ความร่วมมือ

ในการทํางานกลุม่และกิจกรรมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ 7)  ท่ีไมร่่วม

กิจกรรม แก้ไขปัญหา โดยครูพูดคุยกับนักเรียน  แล้วอธิบายให้เห็นคุณค่าของการทํางาน  และ 

การร่วมมือในการทํางานกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความสามคัคีและวนิยัในกลุม่ 
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 สปัดาห์ท่ี  5  (วนัท่ี  15-22 สิงหาคม  พ.ศ.  2550) 

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียน  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 87)  เข้าใจหลกัการอา่น

จบัใจความสําคญัจากหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียน  โดยสงัเกตจากการตอบคําถาม  และการเรียนในหนว่ยยอ่ย

การเรียนรู้อ่ืนๆ  มีนกัเรียนเพยีงบางสว่น (ร้อยละ 13) ยงัไมเ่ข้าใจ  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายหลกัการอา่น

จบัใจความสําคญั  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนอา่นจบัใจความสําคญัจากเนือความที่ครูกําหนดให้  

พบวา่  นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขนึและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ  และนกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 73)  

มีความเข้าใจและเขียนคําศพัท์  การสะกดคํา  และความหมายของคําได้ถกูต้อง  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น 

(ร้อยละ 27)  ยงัไมเ่ข้าใจและเขียนคําไม่ถกูต้อง  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายหลกัการสะกดคํา  และ

ความหมายของคํา  พร้อมกบัยกตวัอย่าง  แล้วให้นกัเรียนฝึกอา่นสะกดคํา  ทําความเข้าใจความหมาย

ของคํา  และคดัคําศพัท์  สะกดคํา  ซําๆ  บอ่ยๆ  พบวา่  นกัเรียนมีความเข้าใจความหมายของคํา  จดจําคํ

ได้อยา่งแม่นยํา  และเขียนคําได้ถกูต้องมากขึน   

 ผลการบนัทกึการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมนิ

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบว่า  จากการติดตามของครู  

นกัเรียนส่วนใหญ่  (ร้อยละ 90)  มีพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ  มีนกัเรียนเพียง

บางสว่น  (ร้อยละ 10)  ท่ีมีพฤติกรรมการทํางานไม่ดีขนึ  แก้ไขปัญหาโดย  ครูพดูคยุกบันกัเรียน  และ

อธิบายหลกัการทํางาน  การจดัสรรเวลาในการทํางานให้แก่นกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางานดีขนึ  

และจากผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนร่วมมือในการทํากิจกรรมในห้องเรียน

เป็นอยา่งดี  และสว่นใหญ่  (ร้อยละ  97)  ให้ความร่วมมือในการทํางานกลุม่  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ 3)  

ไมใ่ห้ความร่วมมือ  แก้ไขปัญหา โดยครูพดูคยุกบันกัเรียนและอธิบายเหตผุลของการทํางานกลุม่ เพ่ือให้

นกัเรียนตระหนกัและเห็นคณุคา่ของการทํางานกลุม่ 

 สปัดาห์ท่ี  6  (วนัท่ี  23-29 สิงหาคม  พ.ศ.  2550) 

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  จากการท่ีครูอธิบายหลกัการถอดความ

จากบทร้อยกรองเพื่อสรุปใจความสําคัญในสัปดาห์ท่ีผ่านมา  ทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)   

มีความเข้าใจดีขนึ  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ 20)  ท่ียงัไมเ่ข้าใจหลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง

เพื่อสรุปใจความสําคญั  แก้ไขปัญหา โดยครูอธิบายหลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง พร้อมกับ

ยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนฝึกถอดความจากบทร้อยกรองท่ีครูกําหนดให้  ซึง่พบวา่ นกัเรียนมีความรู้

ความเข้าใจดีขึน นอกจากนีนกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83) มีความเข้าใจคําศพัท์  คําอา่น  และผนัวรรณยกุต์  

และความหมายของคํา  มีนักเรียนเพียงบางส่วน (ร้อยละ 17) ท่ียงัไม่เข้าใจ และเขียนคําโดยใส่สระ

และวรรณยุกต์ผิดท่ี  แก้ไขปัญหา  ครูอธิบายหลักการเขียนคําอ่าน  การอ่านและผันวรรณยุกต์  

ความหมายของคํา  และการใสส่ระและวรรณยกุต์ให้ถกูท่ี  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง เพ่ือให้นกัเรียนเห็น
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ความแตกตา่งระหวา่งการวางสระและวรรณยกุต์ถกูท่ีกบัการวางสระและวรรณยกุต์ผิดท่ี แล้วให้นกัเรียน

อา่นคําศพัท์  คําอา่น  และความหมายของคํา   ฝึกการอา่นและผนัวรรณยกุต์  พร้อมกบัให้นกัเรียนคดัคําศพัท์  

คําอา่น  ซําๆ  บอ่ยๆ   พบวา่  นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ   จดจําคําได้อยา่งแม่นยํา  และเขียนคําได

ถกูต้องมากขนึ 

 ผลการบนัทกึการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมนิ

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบวา่  จากการที่ครูชีแนะหลกัการ

ทํางานให้แก่นกัเรียน  นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานไปในทางที่ดีขึนอย่างมาก  และจาก

ผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียน  พบวา่  นกัเรียนให้ความร่วมมือในการทํางานกลุม่  และทํากิจกรรม

ในห้องเรียนเป็นอยา่งดี 

 สปัดาห์ท่ี  7  (วนัท่ี  30 สิงหาคม-5  กนัยายน  พ.ศ.  2550) 

 ผลการอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 97)  

มีความเข้าใจหลกัการอา่นจบัใจความจากหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียนดีขนึ  มีนกัเรียนเพียงบางสว่น (ร้อยละ 3)  

เท่านนัท่ีไม่เข้าใจ  และสรุปใจความสําคญัไมต่รงกบัเนือความท่ีอา่น  แก้ไขปัญหา  โดยครูให้นกัเรียน

อา่นเนือความใหม ่  แล้วทําความเข้าใจกบันกัเรียนวา่  การอา่นจบัใจความสําคญัเป็นการสรุปใจความ

สําคญัจากเนือความท่ีอ่าน  ไม่ควรนําความรู้สึกหรือข้อเท็จจริงมาสรุปด้วย  พบวา่ นกัเรียนมีความรู้

ความเข้าใจมากขนึและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ  และนกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 87)  มีความรู้ความ

เข้าใจคําศพัท์  คําอา่น และการสะกดคํา  มีนกัเรียนบางสว่น (ร้อยละ 13)  ท่ีไมเ่ข้าใจหลกัการอา่นคํา  

การสะกดคํา  และเขียนคําผิด  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายคําอา่นและการสะกดคําให้นกัเรียนเข้าใจ  

พร้อมกบัยกตวัอยา่ง แล้วให้นกัเรียนคดัคําเหลา่นนัซํา  ๆบ่อยๆ  จากนนัให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดัการเขียนคํา  

และการสะกดคําเพ่ิมเติม  พบวา่  นกัเรียนมีความเข้าใจและจดจําคําศพัท์ได้ดีขนึ  นอกจากนีนกัเรียน

สว่นใหญ่(ร้อยละ 60) ไมเ่ข้าใจหลกัการเขียนคําคล้องจองและหลกัการแตง่กลอนส่ี  มีนกัเรียนบางสว่น 

(ร้อยละ 40) ท่ีเข้าใจ  แก้ไขปัญหา  ครูอธิบายหลกัการเขียนคําคล้องจองและหลักการแต่งกลอนส่ี  

พร้อมกบัยกตวัอย่าง  แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัเขียนคําคล้องจองและช่วยกนัแต่งกลอนสี่ในห้องเรียน  

โดยครูคอยให้การชีแนะ  ซึง่พบว่า นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจดีขนึ 

 ผลการบนัทึกการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมิน

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบว่า  จากการที่ครูได้ปรับปรุง

แก้ไขลกัษณะนิสยัการทํางานของนกัเรียน ทําให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ สง่งานตรงเวลา และทํางาน

เรียบร้อย  ซึง่เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขนึ  และจากผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  พบวา่  

นกัเรียนให้ความร่วมมือในการทํางานกลุม่และการร่วมกิจกรรมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี 
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 สปัดาห์ท่ี  8  (วนัท่ี  6-12 กนัยายน  พ.ศ.  2550) 

 ผลการอา่นบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 90) มี

ความเข้าใจหลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง  เพ่ือสรุปใจความสําคญั และหลกัการอา่นจบัใจความ

จากเนือความ มีความก้าวหน้าดีขนึ  โดยสงัเกตจากการบนัทกึและการตอบคําถาม มีนกัเรียนบางสว่น 

(ร้อยละ 10)  ท่ีไมเ่ข้าใจและสรุปใจความยงัไมด่ีขนึ  แก้ไขปัญหา  ครูอธิบายหลกัการถอดความจากบท

ร้อยกรอง และหลกัการอา่นจบัใจความ พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนถอดความจากบทร้อยกรอง

และอา่นจบัใจความจากเนือความท่ีครูกําหนดให้ พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขนึ  นอกจากนี

นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 97)  มีความเข้าใจคําศพัท์  คําอ่าน  การสะกดคํา  และความหมายของคํา

จากเนือเร่ืองท่ีเรียน  และหน่วยยอ่ยการเรียนรู้ในเร่ืองของคําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกดแม ่กก,  กด  และกบ  

และคําท่ีมี อ เป็นอกัษรนํา ย  มีนกัเรียนบางสว่น (ร้อยละ 3) ท่ียงัไมเ่ข้าใจในเร่ืองดงักลา่ว  แก้ไขปัญหา  

โดยครูอธิบายหลกัการเขียนคํา  คําอา่น  และการสะกดคํา  แล้วให้นกัเรียนเขียนคํา  คําอา่น  และการสะกดคํา

ให้มากขึน  พร้อมกบัอธิบายความหมายของคําให้ฟังหลงัการทํากิจกรรม  พบว่า  นกัเรียนมีความรู้

ความเข้าใจ  และจดจําคําได้อยา่งแมน่ยํา 

 ผลการบนัทึกการทํางานของนกัเรียนจากสมดุ  ใบงานและแบบฝึกหดั  โดยประเมิน

ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  พบว่า  จากการที่ครูคอยติดตาม  

และให้กําลงัใจแก่นกัเรียน  นกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปในทางท่ีดีขนึอยา่งมาก  

และจากผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน พบวา่  นกัเรียนให้ความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม

และการทํากิจกรรมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี 

 ผลการวเิคราะห์พบวา่  ผลการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  ทําให้นกัเรียน

มีความเข้าใจการอา่นจบัใจความเพ่ือสรุปเร่ืองและใจความสําคญั  มีความเข้าใจเร่ืองของคําศพัท์  คําอา่น  

การสะกดคํา  การแจกลกูคํา  การอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  และความหมายของคํามากขนึ  เน่ืองจาก

นกัเรียนได้มีการใช้แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนในการจดบนัทกึความรู้ความเข้าใจต่างๆ  ท่ี

นกัเรียนได้รับในแต่ละชัว่โมงเรียน  และครูได้นําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  และ

บนัทึกผลการอ่านบนัทึกของนักเรียนลงในแบบบนัทึกผลการอ่านบนัทึก  ทําให้ครูทราบว่านักเรียนมี

ความเข้าใจหรือไม่เข้าใจในเร่ืองใด  ซึ่งครูได้จดัการเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนในชัว่โมง

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนมากขึน  รวมไปถึงการใช้

แบบบนัทึกผลการทํางานของนกัเรียน  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  และแบบบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  ทําให้ครูทราบลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมของนกัเรียน  แล้วนําไป

ปรับปรุงแก้ไขนกัเรียน  ทําให้นกัเรียนมีความเป็นระเบียบ  และทํางานอยา่งเป็นระบบมากขนึ 
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 ตอนท่ี  2 ค่าสถิติพืนฐานของคะแนนแบบทดสอบ 

 การวิเคราะห์ในตอนนีเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูของนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้

ด้วยการจดบันทึก  จํานวน  30  คน  และนักเรียนท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  จํานวน  

30  คน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงค่าสถิติพืนฐานคือ  ค่าเฉลี่ย  ( X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(S.D. )  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  20)(KR −  คา่สมัประสิทธิ  rB  และคา่ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการวัด  )(SE meas  จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียน

คําศพัท์ และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ปรากฏดงัตาราง  7 

 

ตาราง  7  คา่สถิติพืนฐานของคะแนนการวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ 

     และในการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ttr  ttr  ตัวแปรตาม กลุ่ม 
X  S.D.

 20KR−
 

rB 
 

measSE
 

X  S.D.  

20KR−
 

rB measSE  

ความสามารถใน 

การอา่นคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

15.500 

13.433 

4.841 

4.739 

0.724 

0.719 

0.730 

0.727 

2.543 

2.512 

26.200 

20.833 

3.605 

4.572 

0.781 

0.732 

0.794 

0.738 

1.687 

2.367 

ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

16.000 

12.967 

5.433 

5.068 

0.803 

0.772 

0.820 

0.777 

2.411 

2.420 

25.100 

22.300 

4.467 

4.949 

0.839 

0.809 

0.853 

0.813 

1.792 

2.163 

ความสามารถใน 

การอา่นจบัใจความ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

12.667 

11.933 

5.188 

5.037 

0.773 

0.759 

0.780 

0.763 

2.472 

2.473 

22.067 

17.833 

4.884 

5.682 

0.803 

0.782 

0.812 

0.786 

2.168 

2.653 

  

 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง  7  พบวา่  คะแนนการวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์

ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 15.500  คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  4.841  

และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากับ  2.543  และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

13.433   คะแนน   คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  4.739   และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั

เท่ากบั  2.512  สว่นหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  26.200  คะแนน  คา่เบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  3.605  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั 1.687 และกลุม่ควบคมุ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.833 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.572 และคา่ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการวดัเท่ากบั  2.367  และมีค่าความเช่ือมัน่  20KR −  และคา่สมัประสิทธิ  rB ทงัก่อน

และหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอยูใ่นระดบัสงู 
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 คะแนนการวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง  มีคา่เฉลี่ย

เท่ากบั 16.000  คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.433  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการวดัเท่ากบั  2.411 และกลุม่ควบคมุ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  12.967  คะแนน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  5.068  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั  2.420  ส่วนหลงัการทดลอง

ของกลุ่มทดลอง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  25.100  คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.467  และ

คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั  1.792  และกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  22.300  คะแนน  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.949  และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั  2.163  

และมีค่าความเช่ือมัน่  20KR −  และค่าสมัประสิทธิ  rB ทงัก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและ

กลุม่ควบคมุอยูใ่นระดบัสงู 

 คะแนนการวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง มีคา่เฉล่ีย

เท่ากบั 12.667  คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.188  และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการวดัเทา่กบั 2.472 และกลุม่ควบคมุมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั  11.933 คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  5.037  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั 2.473  สว่นหลงัการทดลอง

ของกลุม่ทดลอง  มีคา่เฉล่ียเท่ากบั  22.067  คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  4.884  และค่าความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั  2.168  และกลุม่ควบคมุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  17.833  คะแนน  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  5.682  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัเท่ากบั  2.653  

และมีค่าความเชื่อมัน่  20KR −  และคา่สมัประสิทธิ  rB ทงัก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง

และกลุม่ควบคมุอยูใ่นระดบัสงู 

 ตอนท่ี  3   การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 

 การวิเคราะห์ตอนนีผู้วจิยัได้นําคะแนนการวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ 

และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง มาหาค่าเฉล่ีย ( X )  

และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) แล้วนํามาเปรียบเทียบกนั โดยใช้สถิติ t-test for Dependent   

Sample  ทดสอบ ดงัปรากฏในตาราง  8 
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ตาราง  8  การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความ 

       วิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 

 

ตัวแปรตาม 
รปแบบู  

การทดลอง X  S.D.  D  D
S  t  p  

ความสามารถใน 

การอา่นคําศพัท์ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

15.500 

26.200 

4.841 

3.605 
10.700 0.887 12.065 0.000 

ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

16.000 

25.100 

5.433 

4.467 
9.100 1.255 7.067 0.000 

ความสามารถใน

การอา่นจบัใจความ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

12.667 

22.067 

5.188 

4.884 
9.400 0.313 30.038 0.000 

 

 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง  8  พบวา่  ความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง  แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แสดงว่า  กลุ่มทดลองเม่ือได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจด

บนัทกึมีความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยหลงั

การทดลองดีกวา่กอ่นการทดลอง 

 ตอนท่ี  4 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศัพท์  การเขียนคําศัพท์ และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 

 การวิเคราะห์ตอนนีผู้วิจยัได้นําคะแนนการวดัความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ มาหาค่าเฉล่ีย  ( X )  

และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) แล้วนํามาเปรียบเทียบกนั โดยใช้สถิติ t-test for Dependent  Sample  

ทดสอบ  ดงัปรากฏในตาราง  9 
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ตาราง  9  การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความ 

       วิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 

 

ตัวแปรตาม 
รปแบบู  

การทดลอง X  S.D.  D  D
S  t  p  

ความสามารถใน 

การอา่นคําศพัท์ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

13.433 

20.833 

4.739 

4.572 
7.400 1.340 5.521 0.000 

ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

12.967 

22.300 

5.068 

4.949 
9.333 0.539 17.319 0.000 

ความสามารถใน

การอา่นจบัใจความ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

11.933 

17.833 

5.037 

5.682 
5.900 0.515 11.457 0.000 

 

 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง  9  พบวา่  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ แตกต่างกันอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แสดงว่า  กลุ่มควบคมุท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  มีความ 

สามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยหลงัการทดลอง

ดีกวา่ก่อนการทดลอง 

 ตอนท่ี  5 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     

 5.1  การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่น

จบัใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 การวิเคราะห์ตอนนี  ผู้วจิยัได้นําคะแนนการวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียน

คําศพัท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และความแปรปรวน )S( 2   แล้วนํามาเปรียบเทียบกนั  โดยใช้สถิติ  t-test  for  

Independent  Sample  ทดสอบ  ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง  10 
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ตาราง  10  การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่น 

     จบัใจความวชิาภาษาไทย  ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

ก่อนการทดลอง 
ตัวแปรตาม กลุ่ม N  

X  2S  
t  p  

ความสามารถใน 

การอา่นคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

15.500 

13.433 

23.435 

22.458 
1.671 0.100 

ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

16.000 

12.967 

29.517 

25.685 
2.236 0.029 

ความสามารถใน

การอา่นจบัใจความ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

12.667 

11.933 

26.915 

25.371 
0.555 0.581 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  10  พบว่า  ความสามารถในการอ่านคําศัพท์ และ

ความสามารถในการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

แตกต่างกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ  แสดงวา่  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  และความสามารถ

ในการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุใกล้เคียงกนั  

สว่นความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  แสดงว่า  ความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชา

ภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองมากกวา่กลุม่ควบคมุ 

 5.2  การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่น

จบัใจความวิชาภาษาไทย หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 การวิเคราะห์ตอนนี  ผู้วจิยัได้นําคะแนนการวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียน

คําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  มาหา

ค่าเฉล่ีย ( X ) และความแปรปรวน )S( 2  แล้วนํามาเปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติ  t-test  for 

Independent  Sample  ทดสอบ  ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง  11 
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ตาราง  11  การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่น 

     จบัใจความวชิาภาษาไทย  หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

หลังการทดลอง 
ตัวแปรตาม กลุ่ม N  

X  2S  
t  p  

ความสามารถใน 

การอา่นคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

26.200 

20.833 

12.996 

20.903 
5.049 0.000 

ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

25.100 

22.300 

19.954 

24.493 
2.300 0.025 

ความสามารถใน

การอา่นจบัใจความ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

22.067 

17.833 

23.853 

32.285 
3.095 0.003 

 

 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง  11  พบวา่  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  เขียนคําศพัท์ 

และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  แตกตา่งกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  แสดงวา่  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  เขียนคําศพัท์ และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย หลังการทดลองของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคมุ   

 ตอนท่ี  6 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม    

 การวิเคราะห์ตอนนี  ผู้ วิจัยได้นําคะแนนผลต่างของความสามารถในการอ่านคําศัพท์  

การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   

มาหาค่าเฉล่ีย  ( X )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. )  แล้วนํามาเปรียบเทียบกนั  โดยใช้สถิติ  t-test  

for  Independent  Sample  ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง  12 
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ตาราง  12  การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ 

     และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทย  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม    

 

ตัวแปรตาม กลุ่ม N  preX  postX  MD  
 

21 MDMDS −
 

t  p  

ความสามารถใน 

การอา่นคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

15.500 

13.433 

26.200 

20.833 

10.700 

7.400 
1.607 2.053 0.045 

ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

16.000 

12.967 

25.100 

22.300 

9.100 

9.333 
1.396 -0.167 0.868 

ความสามารถใน

การอา่นจบัใจความ 

ทดลอง 

ควบคมุ 

30 

30 

12.667 

11.953 

22.067 

17.833 

9.400 

5.900 
0.603 5.808 0.000 

 

 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง  12  พบวา่  ความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์  

และความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05  แสดงว่า  ความก้าวหน้าของความสามารถใน

การอา่นคําศพัท์  และความสามารถในการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยของกลุม่ทดลอง มีความก้าวหน้า

มากกว่ากลุม่ควบคมุ สว่นความก้าวหน้าของความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย ระหวา่ง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  แสดงว่า  

ความก้าวหน้าของความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทยของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

มีความก้าวหน้าใกล้เคียงกนั 



บทที่  5 
สรุปการวจิัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 การวิจยัครังนีมีจดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือศกึษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมี

ต่อความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชันประถมศึกษาปีท่ี 2 อย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับการวัดประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  

โดยมีจดุมุง่หมายเฉพาะดงันี 

 1. เพื่อศกึษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมีต่อความสามารถในการอา่น

คําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีท่ี  2  

ก่อนและหลงัการเรียน 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ และการอ่าน 

จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ดงันี 

 2.1  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศัพท์  และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน กอ่นและหลงัการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ 

 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศัพท์  และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ก่อนและหลงัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้

ตามปกต ิ

 2.3  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศัพท์  และ 

การอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน   ระหว่างการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก

กบัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ก่อนและหลงัการทดลอง  ระหวา่งการวดัประเมิน

การเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึกบัการเรียนรู้ท่ีใช้การวดัประเมนิการเรียนรู้ตามปกต ิ

 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าครังนี  เป็นนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีท่ี  2 โรงเรียนวิชากร  

สังกัดสํานักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2550  จํานวน   

4  ห้องเรียน  จํานวนนกัเรียนทงัหมด  124  คน 
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 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครังนี  เป็นนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  

ปีการศกึษา  2550  ของโรงเรียนวิชากร  สงักดัสํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวนนกัเรียน

ทังหมด  60  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)   

มา  2  ห้องเรียน  แล้วทําการสุ่มห้องเรียนอีกครังหนึ่ง  ให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง  จํานวนนักเรียน   

30  คน  อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคมุ  จํานวนนกัเรียน  30  คน 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอสิระ  คือ  การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการวดัประเมินตา่งกนั  2  แบบ  คือ 

  1.1  การวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก 

  1.2  การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติ 
 2.  ตัวแปรตาม  คือ   
  2.1  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์ 

  2.2  ความสามารถในการเขียนคําศพัท์ 

  2.3  ความสามารถในการอา่นจบัใจความ 

 

สมมตฐิานของการวิจยั 
 1. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความสามารถในการอา่นคําศพัท์

วิชาภาษาไทย  หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความสามารถในการเขียนคําศพัท์

วิชาภาษาไทย  หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน 

 3. นักเรียนท่ีได้รับการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกมีความสามารถในการอ่าน 

จบัใจความวิชาภาษาไทย  หลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน 

 4. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึและนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมิน

การเรียนรู้ตามปกติ  มีความสามารถในการอา่นคําศพัท์วิชาภาษาไทยแตกต่างกนั 

 5. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึและนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมิน

การเรียนรู้ตามปกติ  มีความสามารถในการเขียนคําศพัท์วชิาภาษาไทยแตกตา่งกนั 

 6. นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึและนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมิน

การเรียนรู้ตามปกติ   มีความสามารถในการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยแตกต่างกนั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคําศัพท์วิชาภาษาไทย  จํานวน  30  ข้อ   

ซึ่งวัดความสามารถในการอ่านคําศัพท์วิชาภาษาไทย  ผู้ วิจัยสร้างขึนโดยผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ เช่ียวชาญ  5  ท่าน  ได้คา่  IOC  ระหวา่ง 0.800-1.000   แล้วตรวจสอบหาคณุภาพแตล่ะข้อ  ได้ค่า

ความยาก ( p )  ระหว่าง   0.459-0.747 และค่าอํานาจจําแนก  ( r )  ระหว่าง  0.239-0.773  

แล้วนําไปวเิคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ได้คา่ 20KR −  = 0.819  และ  rB = 0.821  ซึง่มี

คา่ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสงู 

 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนคําศัพท์วิชาภาษาไทย  จํานวน  30  ข้อ   

ซึ่งวัดความสามารถในการเขียนคําศัพท์วิชาภาษาไทย  ผู้ วิจัยสร้างขึนโดยผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ เช่ียวชาญ  5  ท่าน  ได้คา่  IOC  ระหวา่ง 0.600-1.000   แล้วตรวจสอบหาคณุภาพแตล่ะข้อ  ได้ค่า

ความยาก ( p )  ระหว่าง   0.356-0.795  และค่าอํานาจจําแนก  ( r )  ระหว่าง  0.209-0.632  

แล้วนําไปวเิคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  ได้ค่า 20KR −  = 0.834  และ  rB = 0.835  ซึง่มี

คา่ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสงู 

 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  จํานวน  30  ข้อ   

ซึ่งวัดความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  ผู้ วิจัยสร้างขึนโดยผ่านการพิจารณา

จากผู้ เช่ียวชาญ  5  ท่าน  ได้ค่า  IOC  เท่ากบั  1.000   แล้วตรวจสอบหาคณุภาพแตล่ะข้อ  ได้ค่า

ความยาก  ( p )  ระหว่าง   0.356-0.795  และค่าอํานาจจําแนก  ( r )  ระหว่าง  0.206-0.504  

แล้วนําไปวิ เคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  ได้ค่า 20KR −  = 0.807  และ  rB = 0.809 

ซึง่มีค่าความเชื่อมัน่อยูใ่นระดบัสงู 

 4.  แบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  เป็นแบบบนัทึกท่ีผู้ วิจัยให้นักเรียนบนัทึกใน 

แตล่ะคาบเรียน  โดยมีประเด็นในการบนัทกึ คือ  เรียนเร่ืองอะไร  มีใจความสําคญัอย่างไร  เรียนรู้ได้

เข้าใจหรือไม่อย่างไร สิ่งใดบ้างท่ีนกัเรียนเข้าใจและสิ่งใดบ้างท่ีนกัเรียนไม่เข้าใจ มีคําศพัท์  คําอ่าน  

สะกดคํา  แจกลกูคํา  อ่านและผนัวรรณยกุต์คํา  และความหมายของคําศพัท์อย่างไรบ้างในบทเรียน   

ผู้วจิยัสร้างขนึโดยผา่นการพจิารณาจากผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม โดยใช้

เกณฑ์การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตรวจอยา่งน้อย  2  ท่าน ผลปรากฏว่าทงั  3  ท่าน  เห็นวา่

เหมาะสม จงึนําแบบบนัทกึท่ีสร้างขนึ และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไป

ใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 5.  แบบบันทึกผลการอ่านบันทึกของนักเ รียน   เ ป็นแบบบันทึก ท่ีผู้ วิ จัยใ ช้บันทึก   

เม่ืออ่านบันทึกประจําคาบเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยบันทึกในประเด็นเร่ืองท่ีนักเรียน 

ไมเ่ข้าใจ  และเร่ืองท่ีปรับปรุง ผู้วจิยัสร้างขนึโดยผา่นการพจิารณาจากผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบ
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ความถกูต้องเหมาะสม  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตรวจอย่างน้อย  2  ท่าน  

ผลปรากฏว่าทงั  3  ท่าน  เห็นวา่เหมาะสม จึงนําแบบบนัทกึท่ีสร้างขนึ และได้ดําเนินการปรับแก้ตาม

คําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 6.  แบบบันทึกแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  เป็นแบบบันทึกท่ีผู้ วิจัยใช้

บนัทกึผลการจดัการเรียนรู้  ปัญหาท่ีเกิดขนึในระหวา่งสอน  วิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขนึในระหวา่งสอน

และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครังต่อไป  ผู้ วิจัยสร้างขึนโดยผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความคิดเห็นของ

ผู้ตรวจอยา่งน้อย  2  ท่าน ผลปรากฏว่าทงั  3  ท่าน  เห็นว่าเหมาะสม จึงนําแบบบนัทกึท่ีสร้างขนึ 

และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 7.  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  เป็นแบบบนัทกึท่ีผู้วิจยัใช้บนัทกึผลการทํางานของ

นกัเรียนเป็นรายบคุคล  โดยแบง่เป็น  3  ประเด็น  คือ  ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความ

เรียบร้อย  ผู้ วิจัยสร้างขึนโดยผ่านการพิจารณาจากผู้ เ ช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบความ  

ถกูต้องเหมาะสม  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความคดิเห็นของผู้ตรวจอยา่งน้อย  2  ท่าน ผลปรากฏว่า

ทงั  3  ท่าน  เห็นวา่เหมาะสม  จึงนําแบบบนัทกึท่ีสร้างขนึ และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของ

ผู้ เช่ียวชาญแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 8.  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน    เป็นแบบบนัทกึท่ีผู้วจิยัใช้บนัทกึพฤติกรรมการเรียน

ในห้องเรียน  การสนทนาพดูคยุทัว่ไป  และการซกัถามพดูคยุเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ ผู้ วิจัยสร้างขึน

โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  โดยใช้เกณฑ์

การพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตรวจอยา่งน้อย  2  ท่าน ผลปรากฏวา่ทงั  3  ท่าน  เห็นวา่เหมาะสม  

จงึนําแบบบนัทกึท่ีสร้างขนึ และได้ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

 

วธีิดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้วจิยัได้ดําเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งทงั  2  กลุม่  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา  2550  

เป็นเวลา  56  ชัว่โมง  สปัดาห์ละ  7  ชัว่โมง  ในเวลา  2  เดือน  โดยมีขนัตอนในการดําเนินการทดลองดงันี 

 1. ขออนุญาตทดลองใช้การวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึก โดยติดต่อ 

ขอความอนเุคราะห์ผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  เพ่ือขออนญุาตทดลองใช้การวดัประเมนิ 

การเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึเป็นเวลา  8  สปัดาห์ 

 2.   สุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1   

ปีการศกึษา  2550  ของโรงเรียนวิชากร  สงักดัสํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จํานวนนกัเรียน

ทังหมด  60  คน  โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)   
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มา  2  ห้องเรียน  แล้วทําการสุ่มห้องเรียนอีกครังหนึ่ง  ให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง  จํานวนนักเรียน   

30  คน  อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคมุ  จํานวนนกัเรียน  30  คน 

 3.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์  และการอ่าน

จบัใจความวิชาภาษาไทย  ท่ีได้ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว  ไปทดสอบกับกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม  ก่อนการทดลอง เพ่ือนําไว้เปรียบเทียบหลงัจากทดลองเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งแบบทดสอบแต่

ละฉบบัใช้เวลาฉบบัละ  1  ชัว่โมง โดยผู้วจิยัขออนญุาตโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  นําแบบทดสอบ

แตล่ะฉบบัมาทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุหลงัเลิกเรียนวนัละ  1  ชัว่โมง  จํานวน  3  วนั 

 4   ชีแจ้งรายละเอียดในการเรียนการสอน  และการทดลอง  ดงันี 

 4.1   การจดัการเรียนการสอน  ผู้วิจยัเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  ใช้เวลาทงัสิน  8  สปัดาห์ 

 4.2 การปฏิบัติการทดลอง  โดยให้กลุ่มทดลองได้รับการวัดประเมินการเรียนรู้

ด้วยการจดบันทึกและกลุ่มควบคุมได้รับการวัดประเมินการเรียนรู้ตามปกติ  นําผลท่ีได้มาสรุปผล 

การดําเนินงาน  พร้อมทงัศกึษาวา่มีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขนึกบันกัเรียนบ้าง  ทงัท่ีเป็นเหตกุารณ์ท่ีตงัใจ 

และไมต่งัใจพร้อมทงัเปิดโอกาสให้นกัเรียนเสนอแนะถงึการใช้การวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ 

 4.3   นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์ และการอา่น

จบัใจความวิชาภาษาไทย ไปทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  หลงัการทดลอง  ซึง่แบบทดสอบ

แตล่ะฉบบัใช้เวลาฉบบัละ  1  ชัว่โมง โดยผู้วิจยัขออนญุาตโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  นําแบบทดสอบ

แตล่ะฉบบัมาทดสอบกบักลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุหลงัเลิกเรียนวนัละ  1  ชัว่โมง  จํานวน  3  วนั 

 4.4  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ 

และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
 การวิจยันีเป็นการศึกษาความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่าน

จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  และนกัเรียน 

ท่ีใช้การวดัประเมินการเรียนรู้ตามปกติวา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่โดยทําการศกึษาแยกเป็น  6 ตอนดงันี 

 ตอนท่ี  1 สรุปสภาพการจดัการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี  2 ค่าสถิติพืนฐานของคะแนนแบบทดสอบ 

 ตอนท่ี  3   การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 

 ตอนท่ี  4 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศัพท์  การเขียนคําศัพท์ และ 

การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ  
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 ตอนท่ี  5 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และ

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     

 ตอนท่ี  6 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์ การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
 การวิเคราะห์ข้อมลูสรุปผลได้ดงันี 

 1.  ผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก  โดยใช้เคร่ืองมือการจดบันทึก  ได้แก่  

นกัเรียนเป็นผู้จดบนัทกึ  คือ  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  ครูเป็นผู้จดบนัทกึ  คือ  แบบบนัทกึ

ผลการอ่านบนัทึกของนกัเรียน  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  แบบบนัทึกพฤติกรรม

การเรียนของนกัเรียน  และแบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน  ได้ข้อค้นพบจากการจบัประเดน็จาก

แบบบันทึกต่างๆ  ซึ่งได้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน  พฤติกรรมการเรียน  และ

พฤติกรรมการทํางานของนกัเรียน  โดยมีรายละเอียดดงันี 

 จากการสงัเกตการบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  ในทกุช่วงของการเรียนรู้  

นกัเรียนบนัทกึประเด็นท่ีครูกําหนดครบทกุประเด็น  ในช่วงสปัดาห์ท่ี  1-3  นกัเรียนบางสว่นไมบ่นัทกึ

เร่ืองท่ีเรียน  และบนัทึกเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ  ไม่ชดัเจน  แต่เม่ือครูอธิบายเหตผุลของการบนัทึกเร่ืองท่ีเรียน

และหลักการบันทึกเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ  พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ  พบว่า  ในช่วงสัปดาห์ท่ี  4-8  

นกัเรียนบนัทกึได้ชดัเจนขนึอยา่งตอ่เน่ือง 

 ผลการอา่นบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  พบวา่  ในช่วงสปัดาห์ท่ี  1-4  นกัเรียน

บางสว่นไมเ่ข้าใจหลกัการอา่นจบัใจความสําคญั  แก้ไขปัญหา  โดยครูอธิบายหลกัการอา่นจบัใจความสําคญั  

พร้อมกบัยกตวัอย่าง  แล้วให้นกัเรียนฝึกการอ่านจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีครูกําหนดให้  ซึ่งพบว่า  

ในช่วงสปัดาห์ท่ี  5-8  นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลกัการอา่นจบัใจความมากขนึและสรุปใจความ

สําคัญได้ดีขึนอย่างต่อเน่ือง  ในทางตรงกันข้าม  ในช่วงสปัดาห์ท่ี  3-4  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

หลกัการถอดความจากบทร้อยกรองเพื่อสรุปใจความสําคญั  เน่ืองจากนักเรียนสรุปตามจินตนาการ

และตามบทร้อยกรองที่อา่น  มีนกัเรียนบางสว่นท่ีเข้าใจ  ซึง่ครูได้แก้ไขปัญหาโดยการอธิบายหลกัการถอดความ

จากบทร้อยกรอง  พร้อมกับยกตวัอย่างประกอบ  แล้วให้นักเรียนฝึกการถอดความจากบทร้อยกรอง 

ท่ีครูกําหนดให้  พบว่า  ในช่วงสปัดาห์ท่ี  5-8  นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลกัการถอดความจาก 

บทร้อยกรองมากขนึและสรุปใจความสําคญัได้ดีขนึ 

 นอกจากนีจากผลการอา่นบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน พบวา่ ในทกุช่วงของการจดั 

การเรียนรู้  นกัเรียนสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจคําศพัท์  คําอา่น  การสะกดคํา  และความหมายของคํา  
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มีนักเรียนบางส่วนเท่านันท่ีไม่เข้าใจ  แก้ไขปัญหา  เม่ือครูพบว่าในช่วงของการจัดการเรียนรู้ใด  

นกัเรียนไม่เข้าใจในเร่ืองดงักล่าว  ครูจะอธิบายหลกัการอ่านคํา  สะกดคํา  และความหมายของคํา  

พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนฝึกอา่นคํา  ฝึกสะกดคํา  จากนนัให้นกัเรียนคดัคําศพัท์  คําอา่น  

และเขียนสะกดคําเหลา่นนั  ซําๆ  บอ่ยๆ  พบวา่  นกัเรียนจดจําคําได้อยา่งแมน่ยํา  และเขียนคําถกูต้อ

มากขนึ  ส่วนในเร่ืองของการแจกลกูคํา  พบวา่  ในบางช่วงท่ีมีการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการแจกลกูคํา  

นกัเรียนสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจหลกัการแจกลกูคํา  มีนกัเรียนบางสว่นท่ีไมเ่ข้าใจ  แก้ไขปัญหา  

ครูจะอธิบายหลกัการแจกลกูคํา  พร้อมกบัยกตวัอย่าง  แล้วให้นกัเรียนฝึกการแจกลกูคํา  โดยมีครูคอย

ให้คําชีแนะ  พบวา่  นกัเรียนเข้าใจหลกัการแจกลกูคําและแจกลกูคําได้ดีขนึอยา่งตอ่เน่ือง  สว่นปัญหา

ในเร่ืองของการอ่านและผันวรรณยุกต์คํา  พบว่า  บางช่วงท่ีมีการจัดการเรียนรู้ในเร่ืองดังกล่าว  

นกัเรียนสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจหลกัการอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  มีเพียงนกัเรียนบางสว่นท่ีไมเ่ข้าใจ  

แก้ไขปัญหาโดยครูอธิบายหลกัการอ่านและผนัวรรณยุกต์คํา  พร้อมกบัยกตวัอย่าง  แล้วให้นักเรียน

อ่านและผันวรรณยุกต์คําต่างๆ  เหล่านันอีกครัง  จากนันให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  พบว่า  

นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขนึ  อ่านและผนัวรรณยกุต์คําได้ดีขนึอยา่งตอ่เน่ือง 

 ผลการบนัทึกการทํางานของนกัเรียน  และผลการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

พบวา่  ในช่วงสปัดาห์ท่ี  1-4  นกัเรียนขาดความรับผิดชอบ  สง่งานไม่ตรงเวลา  และทํางานไมเ่รียบร้อย  

และนกัเรียนบางสว่นไมร่่วมมือทํางานกลุม่และกิจกรรมในห้องเรียน  ซึง่หลงัจากที่ครูได้พดูคยุกบันกัเรียน  

เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา  อธิบายหลกัการทํางาน  และอธิบายให้นกัเรียนเห็นคณุคา่ของการทํางานกลุม่

และการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน  นอกจากนีในทุกช่วงของการจัดการเรียนรู้  ครูได้ติดตามแก้ไข

พฤติกรรมการทํางานของนกัเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ   พบวา่   ในช่วง

สปัดาห์ท่ี  5-8  นกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมการเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน

อยา่งตอ่เน่ือง 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง  พบว่า  กลุ่มทดลอง

เม่ือได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความสามารถในอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม พบว่า  กลุ่มควบคุมท่ีใช้การวัด

ประเมินการเรียนรู้ตามปกติ มีความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์ และการอ่านจบั

ใจความวิชาภาษาไทย หลงัการทดลองดีกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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 4.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่ ความสามารถในการอา่น

คําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ  ความสามารถในการอ่านคําศัพท์  และการอ่าน 

จับใจความวิชาภาษาไทย  ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใกล้เคียงกัน  ส่วน

ความสามารถในการเขียนคําศพัท์วชิาภาษาไทยก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่  

ความสามารถในการเขียนคําศพัท์วชิาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองมากกว่ากลุม่ควบคมุ  

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 5.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทย หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ  พบวา่ ความสามารถในการอา่น

คําศัพท์  การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังการทดลองของกลุม่ทดลอง

มากกว่ากลุม่ควบคมุ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 6.  ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าความก้าวหน้า

ของความสามารถในการอ่านคําศพัท์  และความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของ

กลุ่มทดลอง มีความก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ส่วน

ความก้าวหน้าของความสามารถในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

มีความก้าวหน้าแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ  นัน่คือ  ความก้าวหน้าของความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มีความก้าวหน้าใกล้เคียงกนั 

 

อภปิรายผล 
 การวิจยัครังนีมีจดุมุง่หมายสําคญั  เพ่ือศึกษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ

ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย  

และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความ 

วิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ซึง่อภิปรายผลการวจิยัได้ดงันี 

 1.  ศกึษาผลการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมีตอ่ความสามารถในการอ่านคําศพัท์  

การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยของนกัเรียน 

 นกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  ในช่วงแรก  นกัเรียนขาดทกัษะ

ในการจดบนัทกึ  แตเ่มื่อได้รับคําแนะนําและชีแนะ  นกัเรียนจดบนัทกึได้ดีขนึ  ผลการอา่นบนัทึกประจํา

คาบเรียนของนกัเรียน  ในชว่งสปัดาห์ท่ี  1-4   นกัเรียนขาดความรู้ความเข้าใจหลกัการอา่นจบัใจความ
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สําคญั  และในช่วงสปัดาห์ท่ี  3-4  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง 

เพ่ือสรุปใจความสําคญั  แตเ่มื่อครูได้อธิบายหลกัการอา่นจบัใจความและหลกัการถอดความจากบทร้อยกรอง  

พร้อมกบัยกตวัอยา่ง  แล้วให้นกัเรียนฝึกการอา่นจบัใจความและถอดความจากบทร้อยกรองที่ครูกําหนดให้  

พบวา่  นกัเรียนสามารถอา่นจบัใจความสําคญัและถอดความจากบทร้อยกรองเพ่ือสรุปใจความสําคญั

ได้ดีขนึอยา่งตอ่เน่ือง  สว่นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัคําศพัท์  คําอา่น  การสะกดคํา  การแจกลกูคํา  

การอ่านและผันวรรณยุกต์คํา  และความหมายของคํา  พบว่า  ในบางช่วงของการจัดการเรียนรู้  

นกัเรียนบางส่วนไม่เข้าใจในเร่ืองดงักล่าว  อาจเป็นเพราะว่าในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย  คําศพัท์ 

มีมากและยากเกินไป    ซึ่งได้อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ  แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านคําศพัท์   

ฝึกการสะกดคํา  ฝึกการอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  และฝึกการแจกลกูคํา  จากนนัให้นกัเรียนคดัคําศพัท์  

คําอา่น  และการสะกดคําเหล่านนั  ซําๆ  บอ่ย  ๆ พบว่า  นกัเรียนสามารถอ่านคําศพัท์   สะกดคํา  แจกลกูคํา  

อา่นและผนัวรรณยกุต์คํา  เข้าใจความหมายของคํา  และเขียนคําได้ถกูต้องมากขนึ 

 ผลการบันทึกการทํางานของนักเรียนจากสมุด  ใบงานและแบบฝึกหัด  ในช่วงแรก  

นกัเรียนขาดความรับผิดชอบ  ทํางานสง่ไมต่รงเวลา  และทํางานไมเ่รียบร้อย  แต่เม่ือครูได้ทําการพดูคยุ  

ชีแนะเหตุผล  และหลักการทํางานให้แก่นักเรียน  พบว่า  นักเรียนมีพัฒนาการการทํางานท่ีดีขึน

ตามลําดบัในทุกช่วงของการเรียน  และจากการบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  และบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู   เพ่ือจดบนัทกึปัญหาและแนวทางแก้ไข  พบวา่  การท่ีครูจดบนัทึก

ในทุกชั่วโมง  ทําให้ครูสามารถแก้ไขปัญหาการทํางานกลุ่มและปัญหาการเรียนของนักเรียนใน

ห้องเรียนได้ดีขึน  นักเรียนได้รับการปรับปรุงพฤติกรรมในทุกช่วง  ทําให้มีพฒันาการทางการเรียน

ท่ีดีขึนตามลําดับ  จะเห็นได้ว่าการศึกษาผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  ทําให้ครูมี

โอกาสทราบถึงความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมการเรียน  การทํางาน  และลักษณะนิสัยของ

นกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง  และครูได้อาศยัข้อมลูท่ีได้จากการจดบนัทกึมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู   

ซึง่จากการวิจยัพบวา่  นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความดีขนึ  เน่ืองจากนกัเรียนได้มีการจดบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  ครูนําแบบบนัทกึประจํา

คาบเรียนมาอ่าน  แล้วบนัทึกเพ่ือให้ผลย้อนกลับแก่นักเรียน  ให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล  อนัเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาตนเอง  และครูได้รับข้อมลูของนกัเรียน  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการสอน

ของตน  และสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ข้อเสนอแนะและการอธิบายในเร่ืองท่ีนักเรียนไม่

เข้าใจในทกุช่วงของการเรียนรู้  กลายเป็นการกระตุ้น  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิในการจดบนัทกึ  และการพฒันา

ความสามารถทางด้านต่างๆ  เพิ่มขึนตามลําดับ  ซึ่งสอดคล้องกับ  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  

(2547:  22-27)  ท่ีว่า  การวดัประเมินการเรียนรู้ควรมีรูปแบบท่ีเอือและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือก

และแสดงความรู้  ความสามารถ  ความรู้สกึท่ีผู้ เรียนมีและประพฤตปิฏิบตัิได้อย่างแท้จริง  และอาศยั
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ข้อมลูหลกัฐานเหล่านนัมาสะท้อนภาพที่เป็นจริงของนกัเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการนําไปปรับปรุง

วิธีการสอนของครู  และวเิคราะห์  วนิิจฉยันกัเรียน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผู้ เรียน  

และสอดคล้องกับ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  (2544: 33-36)  ท่ีว่า  การวดัประเมินการเรียนรู้

ช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบของการเขียนท่ีดี  จนเกิดความเข้าใจ และมองเห็นข้อบกพร่อง

ในการเขียน  ซึ่งนักเรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบปรับปรุงให้ดีขึนและติดตามการปรับปรุงด้วยตนเอง  

และสารสนเทศของการประเมินเป็นแรงกระตุ้นท่ีจําเป็นก่อให้เกิดพลงัสําคญัในระบบการเรียนรู้ของ

นักเรียน เพราะนักเรียนมีความสําเร็จแล้วนักเรียนจะสร้างความหวังจากความสําเร็จ และคาดหวงั

ความสําเร็จท่ีสูงขึนต่อไป  หลักฐานของนักเรียนดังกล่าวนักเรียนได้รับจากครูท่ีทําการวดัประเมิน 

การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทย ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง  พบว่า  กลุม่ทดลองเมื่อได้รับการวดั

ประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึมีความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่น

จบัใจความวิชาภาษาไทยหลงัการทดลองดีกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี  1-3  ทังนีอาจเป็นเพราะนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมินการเรียนรู้

ด้วยการจดบันทึกได้ทบทวนในเนือหาสาระ  เร่ืองท่ีเรียนทังในและนอกชั่วโมงเรียน  ส่งผลให้

ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทยดีขนึ  จาก

การอ่านบนัทึกประจําคาบเรียนของนักเรียน  การบนัทึกผลการทํางานของนกัเรียน  และการบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  ทําให้ผู้วิจยัทราบถงึปัญหา  ความต้องการ  และสิง่ท่ีนกัเรียนไมเ่ข้าใจ

ในเนือหาสาระที่เรียนได้ทันที  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของศิริพร  มาวรรณา  (2546:  บทคดัย่อ)   

ท่ีได้ศึกษาผลการใช้ทักษะการสื่อสารและการประเมินตามสภาพจริงท่ีมีต่อผลสมัฤทธิทางการเรียน

ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีท่ี  2  เร่ือง  การนําเสนอข้อมลูก่อนเรียนกบัหลงัเรียนจากการได้รับการสอน

ตามคูมื่อครู  โดยแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ทกัษะการสื่อสารและการประเมนิผลตามสภาพจริง  

ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลงัได้รับการสอนตามคูมื่อครู

โดยแทรกกิจกรรม การเรียนการสอนที่ใช้ทกัษะการสื่อสารและการเมินผลตามสภาพจริงสงูกว่าก่อน

ได้รับการสอน  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และสอดคล้องกบังานวิจยัของศวสักร  นนัทะบนั  

(2547:  บทคัดย่อ)   ท่ีได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคแม่แบบท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียง

ภาษาไทยของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนบ้านโนนแดง  อําเภอวารินชําราบ  จงัหวดั

อบุลราชธานี  ซึง่พบวา่  นกัเรียนในกลุม่ทดลองหลงัจากได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบมีความสามารถใน

การอา่นออกเสียงภาษาไทยดีขนึ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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 3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทยหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  พบวา่  ความสามารถในการอา่น

คําศัพท์  การเขียนคําศัพท์  และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังการทดลองของกลุม่ทดลอง

มากกว่ากลุม่ควบคมุ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี  4-6  

ทงันีอาจเป็นเพราะนกัเรียนท่ีได้รับการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึได้มีการจดบนัทึกความรู้

ความเข้าใจด้วยตนเอง  ทําให้นกัเรียนทราบว่าปัจจุบนันกัเรียนมีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนไป

มากน้อยเพียงใด  สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องและจุดอ่อนของตนเอง  ทําให้ทราบความสามารถ

ท่ีแท้จริงและพฒันาปรับปรุงการเรียนของตนเองอยู่เสมอ  ในการบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน  

นอกจากนกัเรียนสามารถทบทวนเนือหาสาระท่ีเรียนในชัว่โมงเรียนนนัแล้ว  ผู้ วิจยัเม่ือนําแบบบนัทึก

ประจําคาบเรียนมาอา่น  ทําให้ทราบถงึการเรียนรู้ของนกัเรียน  รับทราบเนือหาสาระท่ีนกัเรียนเข้าใจ

และไม่เข้าใจ  รวมไปถึงเร่ืองท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งผู้ วิจัยจะแก้ปัญหาการรับทราบข้อมลูท่ีนกัเรียน

เข้าใจไม่ถูกต้อง  ให้เข้าใจถูกต้อง  และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเก่งมีความเข้าใจและหาความรู้

เพิ่มเติมมากขึน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสีไพร  อินอ่อน  (2541:  บทคัดย่อ)  ท่ีได้ศึกษา

ผลสมัฤทธิทางการอา่นของนกัเรียน  โดยใช้การประเมนิแฟ้มสะสมงานโดยนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีท่ี  5  

ซึง่ผลสมัฤทธิทางด้านการอา่นหลงัเรียนของนกัเรียนทงัสามกลุม่สงูกวา่คะแนนผลสมัฤทธิด้านการอา่น

ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของปทุม  หนูนา   

(2542:  บทคดัย่อ)  ท่ีได้ศกึษาผลสมัฤทธิและความคงทนในการเขียนสะกดคําควบกลํา  ร ล ว  ของ

นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีท่ี  4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้หลกัการเรียนรู้เพ่ือรู้แจ้ง  ซึง่พบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับ

การสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้เพ่ือรู้แจ้งมีผลสัมฤทธิในการเขียนสะกดคําควบกลํา ร ล ว  สูงกว่า

นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 4.  ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  

และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย  ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  พบวา่  ความก้าวหน้าของ

ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  และความสามารถในการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของกลุม่ทดลอง  

มีความก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ทังนีอาจเป็นเพราะ

ผู้ สอนได้ใช้การวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึก  ซึ่งถือเป็นกระบวนการส่ือสารระหว่าง

นักเรียนกับผู้ สอน  โดยแบ่งเป็นนักเรียนเป็นผู้ จดบันทึก  ได้แก่  แบบบันทึกประจําคาบเรียนของ

นกัเรียน  และผู้สอนเป็นผู้ จดบนัทึก  ได้แก ่ แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน  แบบบนัทกึผล

การทํางานของนกัเรียน  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู และแบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียน

ของนกัเรียน ทําให้เกิดการแลก เปลี่ยนข้อมลู  ผู้สอนทราบพฒันาการในการเรียนรู้ของนกัเรียน  และทราบ

ถึงสภาพปัญหา  ความต้องการ  ลกัษณะนิสยัการทํางาน  และพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  อนั
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เป็นข้อมลูท่ีทําให้ผู้สอนเข้าใจตวันกัเรียนและใช้ข้อมลูในการปรับปรุงแก้ไขตวันกัเรียน  และปรับปรุง

การเรียนการสอนของตนเอง  ซึ่งส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรู้  ปรับปรุงตนเอง และสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของบัลลังก์  มะเจ่ียว  (2548:  บทคัดย่อ)  ท่ีได้ศึกษาผล

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยใช้แบบบันทึกในการวัดประเมินควบคู่กับการเรียน

การสอน  ซึ่งนกัเรียนท่ีใช้การวดัประเมินควบคู่กบัการเรียนการสอน  มีพฒันาการเขียน  มีทกัษะใน 

การทํางาน  ทํางานถกูต้อง  ตรงเวลาและเป็นระเบียบ และมีความใกล้ชิดกบัครูส่งผลต่อการพฒันา 

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มีคะแนนความก้าวหน้าใน 

การเรียนรู้แตกตา่งกนั อยา่งมีนยั สําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคล้องกบังานวิจยัของเดือนดี  ศรีสม  

(2548:  บทคดัยอ่)  ท่ีได้ศกึษาผลการใช้การวดัประเมินควบคู่กบัการเรียนการสอน  และเปรียบเทียบผล

การเรียนรู้วชิาบญัชีเบืองต้นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชนัปีท่ี  1  โรงเรียนพณิชยการ

เพชรบุรี  โดยใช้แบบบนัทึกในการวดัประเมินควบคู่กบัการเรียนการสอน  พบว่า  จากการบนัทึกผล 

การพดูคยุกบันกัเรียน  บนัทกึผลการอา่นบนัทึกประจําคาบเรียน  และบนัทกึการตรวจงาน  แสดงให้

เห็นว่า  นักเรียนกลุ่มทดลอง  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความพร้อมในการเรียนเพิ่มขึน  

นกัเรียนมีพฒันาการในการเรียนรู้  เข้าใจเร่ืองท่ีเรียนมากขนึ  นกัเรียนบนัทกึประจําคาบเรียนโดยสรุป  

อธิบาย  และยกตวัอยา่งได้ดี  และกลุม่ทดลองมีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากกวา่กลุม่ควบคมุ  

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  

  5.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  พบวา่  ความสามารถในการอ่าน

คําศพัท์ และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

แตกต่างกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถติิ  นัน่คือ  ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  และการอา่นจบั

ใจความวิชาภาษาไทยของทงัสองกลุม่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั  สว่นความสามารถในการเขียนคําศพัท์

วิชาภาษาไทย ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  พบวา่  ความสามารถในการเขียน

คําศพัท์วิชาภาษาไทย  ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนยัสําคัญทาง

สถิติท่ีระดบั  .05  ซึง่จะเห็นได้วา่  พืนฐานความสามารถในการอ่านคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความ

วิชาภาษาไทยของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีพืนฐานในระดบัใกล้เคียงกนั  ในขณะที่ความสามารถ

ในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกับพบว่า  กลุ่มทดลองมีพืนฐาน

ความสามารถในการเขียนคําศพัท์มากกว่ากลุ่มควบคมุ  ด้วยเหตนีุเมื่อผู้วิจยัได้ทําการทดลองการวดั

ประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  ความแตกตา่งทางด้านความสามารถในการเขียนคําศพัท์ท่ีกลุม่

ทดลองมีมากกว่ากลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง จึงส่งผลให้ความสามารถในการเขียนคําศัพท์หลัง 

การทดลองของกลุม่ทดลองมีมากกวา่กลุ่มควบคมุตามไปด้วย  จงึไมท่ราบวา่ ความสามารถในการเขียน
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คําศพัท์ของกลุ่มทดลองท่ีมีมากกว่ากลุ่มควบคมุ เกิดจากการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึก

หรือไม ่ ท่ีเป็นเช่นนีเน่ืองมาจากพืนฐานความรู้เดิมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ควรจะมีความรู้

อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนัก่อนท่ีจะนําทงัสองกลุ่มมาใช้ในการทดลอง  เพื่อทําให้ผลการทดลองมีความ

เท่ียงตรงมากที่สุด  ซึง่สอดคล้องกบัคํากลา่วขององัคณา  สายยศ  (2523:  211)  ท่ีว่า  ถ้าหากกลุม่

ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่มีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัมาแตเ่ดิม  อาจเกดิความคลาดเคลื่อน  ทําให้ไมส่ามารถสรุป

ได้วา่  ความแตกต่างท่ีค้นพบจากการทดลอง  เป็นผลมาจากการจัดกระทําใดในการทดลอง  ฉะนัน

ผู้ วิจัยจึงจําเป็นต้องศกึษาพืนฐานของกลุม่ตวัอย่างและประชากร  เพ่ือควบคมุไมใ่ห้กลุม่ตวัอย่างมีความ

แตกต่างกนัมากเกินไป  อย่างไรก็ตามเม่ือสงัเกตจากคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนในกลุม่ทดลองกบันกัเรียนใน

กลุม่ควบคมุ  พบวา่  มีคะแนนเฉลี่ยกอ่นการทดลองไม่แตกตา่งกนัมากนกั  ซึง่สามารถนํามาใช้เป็นกลุม่

ตวัอยา่งในการทดลองได้ 

 จากผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของความสามารถในการอ่านคําศพัท์  การเขียน

คําศพัท์ และการอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทยระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  พบวา่  ความสามารถ

ในการเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย  ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  มีความก้าวหน้าใกล้เคียงกนั  

ทงัท่ีความสามารถในการเขียนคําศพัท์ทงัก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองมากกวา่

กลุม่ควบคมุ  แตเ่มื่อสงัเกตจากคะแนนเฉลี่ยทงัก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบวา่ ทงัสองกลุม่

มีคะแนนไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  จะเห็นได้จากคา่เฉล่ียของผลตา่งระหวา่งการสอบหลงัและก่อนการทดลอง

จากตาราง 12  ซึง่จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วอาจจะเป็นเพราะวา่  ประการแรก ความสามารถใน

การเขียนคําศพัท์  เป็นทกัษะท่ีต้องมีการฝึกฝนเขียนคําอยา่งสมํ่าเสมอและต้องใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเข้า

มาช่วยในการฝึกฝน  เพ่ือให้นกัเรียนจดจําคําศพัท์ได้อยา่งแม่นยําและเขียนคําได้ถกูต้อง  ประการท่ีสอง  

การท่ีจะทําให้นกัเรียนเขียนคําศพัท์ได้ถกูต้องแมน่ยํานนัต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกมาก และฝึกอยา่ง

สม่ําเสมอ  ผู้วจิยัทําการทดลองโดยใช้ระยะเวลาอนัสนั  จํานวนคําศพัท์ท่ีใช้ในการสอนมีจํานวนมาก 

ด้วยเหตนีุในบางชัว่โมงจงึขาดการทบทวนให้แก่นกัเรียน  ประการท่ีสาม  ในหน่วยการเรียนรู้แตล่ะหน่วยมี

คําศพัท์ท่ียาก  ซึ่งการสอนเขียนคําในแต่ละครังคําศพัท์ควรจะมีตงัแต่ง่ายไปถึงยาก หรือมีความยาก

ง่ายปะปะกนั  เพ่ือครูจะได้วดัประเมนิศกัยภาพของนกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง  ว่านกัเรียนมีพืนฐานอยูใ่น

ระดบัใด  และจดัการเรียนการสอนให้ตรงตามศกัยภาพของนกัเรียน  ซึง่สอดคล้องกบั กรรณิการ์  พวงเกษม  

(2535:  37)  ท่ีได้กลา่วถงึ  การเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  ไว้วา่  เป็นวชิาทกัษะต้องอาศยัการฝึกฝน

อย่างสมํ่าเสมอ  จงึจะเขียนสะกดคําได้อยา่งถกูต้อง  และเกิดความชํานาญจนพฒันาการเรียนรู้ของ

ตนเองได้มากยิ่งขนึ  การฝึกบ่อยๆ  ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ผลเร็วขึน  การฝึกบ่อยๆ  จะทําให้เกิด

ความแม่นยําในเนือหาดีขึน  เขียนคําผิดน้อยลง   
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจยัครังนี  สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  และการวจิยัตอ่ไปนี  ดงันี 

 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 จากผลการศกึษาผลการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึ  ทําให้นกัเรียนมีความสามารถ 

และมีความก้าวหน้าในการอ่านคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย

ดีกวา่การวดัประเมนิตามปกติ  ซึง่ถ้านกัเรียนได้มีการใช้แบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียนจะสง่ผล

ต่อการพฒันาผลการเรียนรู้  และความสามารถในด้านต่างๆ  และการจดบนัทึกช่วยให้นกัเรียนฝึก

การคิด วิเคราะห์  และการเขียนส่ือความ  และเม่ือครูนําแบบบนัทึกประจําคาบเรียนไปอ่าน  เพ่ือจด

บนัทกึลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียน  จะทําให้ครูทราบถงึข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  

พฒันาการของนกัเรียน  และความก้าวหน้าของนกัเรียนได้อยา่งรวดเร็ว  สามารถนําแบบบนัทึกไปใช้

ในการประเมนิการอา่น  คิดวิเคราะห์  และเขียนส่ือความ  สามารถนําแบบบนัทกึผลการทํางานของ

นักเรียน  มาใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  และปรับปรุงและพัฒนา

พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนให้ดีขึน  สามารถนําแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน   

มาใช้สําหรับสงัเกตพฤติกรรมการเรียน  การทํากิจกรรม  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  พฒันาพฤติกรรมการเรียน

ของนกัเรียนในด้านต่างๆ  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และสามารถนําแบบบนัทึกพฤติกรรม

การเรียนการสอนของครู มาใช้ในการบนัทกึผลการจดัการเรียนรู้  ปัญหาท่ีเกิดขนึในระหวา่งการสอน  

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขนึในระหวา่งการสอน  และการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้   เพ่ือนําไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน  และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้ดีขนึ 

 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังตอ่ไป 

 จากผลการวิจยัพบวา่  ผลการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึท่ีมีตอ่ความสามารถใน

การอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีท่ี  2  

ทําให้ความสามารถในการอา่นคําศพัท์  การเขียนคําศพัท์  และการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนดีขึน  มีความก้าวหน้ามากขึน  และมีส่วนช่วยในการพัฒนาการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ 

การเขียนส่ือความ  พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน  ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาพฤติกรรม

การทํางานของนกัเรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอน  และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู  

จงึควรมีการศกึษาในประเดน็ตอ่ไปนี 

 2.1  ศกึษาการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึวิชาภาษาไทยในระดบัชนัอ่ืนๆ  และ

ศึกษาเป็นบางประเภทของการจดบนัทึก  โดยศึกษาให้เหมาะสมกบัระดบัการเรียนและตามศกัยภาพ

ของนกัเรียน 
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 2.2  ศึกษาการวดัประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทึกวิชาภาษาไทยในทกัษะด้านอ่ืนๆ  

ของนกัเรียนในระดบัชนัตา่งๆ 

 2.3  ศกึษาการวดัประเมนิการเรียนรู้ด้วยการจดบนัทกึในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  เพ่ือ

พฒันาความสามารถของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

 2.4  ควรมีการศกึษารูปแบบการจดบนัทกึท่ีต่างระยะเวลากนัวา่มีผลตอ่การบนัทกึ  มีผล

ตอ่ผลการเรียนรู้  และมีผลตอ่เจตคติของนกัเรียนในการจดบนัทกึหรือไม ่ อยา่งไร 
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ตาราง  13  คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นคําศพัท์ 

     วิชาภาษาไทย 

 

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1 1.00 21 0.80 41 1.00 
2 1.00 22 1.00 42 1.00 
3 1.00 23 1.00 43 1.00 
4 1.00 24 1.00 44 1.00 
5 1.00 25 1.00 45 1.00 
6 1.00 26 1.00 46 1.00 
7 1.00 27 1.00 47 1.00 
8 1.00 28 1.00 48 1.00 
9 1.00 29 1.00 49 1.00 

10 1.00 30 1.00 50 1.00 
11 0.80 31 1.00 51 1.00 
12 0.80 32 1.00 52 1.00 
13 0.80 33 0.80 53 1.00 
14 0.80 34 0.80 54 1.00 
15 0.80 35 0.80 55 1.00 
16 1.00 36 0.80 56 1.00 
17 1.00 37 0.80 57 1.00 
18 0.80 38 0.80 58 1.00 
19 1.00 39 0.80 59 1.00 
20 1.00 40 1.00 60 1.00 
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ตาราง  14  คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนคําศพัท์ 

     วิชาภาษาไทย 

 

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1 0.80 21 1.00 41 1.00 

2 0.80 22 1.00 42 1.00 

3 0.60 23 1.00 43 1.00 

4 0.60 24 1.00 44 1.00 

5 0.80 25 0.80 45 1.00 

6 0.80 26 1.00 46 0.80 

7 0.80 27 1.00 47 1.00 

8 1.00 28 1.00 48 0.80 

9 0.80 29 1.00 49 0.80 

10 0.60 30 1.00 50 1.00 

11 0.60 31 1.00 51 0.80 

12 0.80 32 1.00 52 0.80 

13 0.80 33 1.00 53 0.80 

14 0.80 34 1.00 54 0.80 

15 0.80 35 1.00 55 1.00 

16 0.80 36 1.00 56 1.00 

17 1.00 37 1.00 57 1.00 

18 0.80 38 1.00 58 1.00 

19 0.80 39 1.00 59 1.00 

20 1.00 40 1.00 60 1.00 
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ตาราง  15  คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ 

     วิชาภาษาไทย 

 

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1 1.00 21 1.00 41 1.00 
2 1.00 22 1.00 42 1.00 
3 1.00 23 1.00 43 1.00 
4 1.00 24 1.00 44 1.00 
5 1.00 25 1.00 45 1.00 
6 1.00 26 1.00 46 1.00 
7 1.00 27 1.00 47 1.00 
8 1.00 28 1.00 48 1.00 
9 1.00 29 1.00 49 1.00 

10 1.00 30 1.00 50 1.00 
11 1.00 31 1.00 51 1.00 
12 1.00 32 1.00 52 1.00 
13 1.00 33 1.00 53 1.00 
14 1.00 34 1.00 54 1.00 
15 1.00 35 1.00 55 1.00 
16 1.00 36 1.00 56 1.00 
17 1.00 37 1.00 57 1.00 
18 1.00 38 1.00 58 1.00 
19 1.00 39 1.00 59 1.00 
20 1.00 40 1.00 60 1.00 
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ตาราง  16  คา่ความยาก  ( p )  และอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

     การอา่นคําศพัท์วชิาภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r ) ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) 

1 0.918 0.232  *27 0.466 0.416 

2 0.890 0.039 28 0.836 0.262 

3 0.801 0.330 29 0.815 0.132 

4 0.568 0.091  *30 0.541 0.552 

5 0.884 0.357  *31 0.575 0.518 

6 0.801 0.589  *32 0.562 0.417 

7 0.801 0.458  *33 0.664 0.255 

8 0.815 0.451  *34 0.493 0.372 

 *9 0.534 0.504 35 0.158 0.157 

10 0.815 0.236  *36 0.493 0.474 

*11 0.630 0.276 37 0.822 0.157 

*12 0.548 0.502 38 0.815 0.214 

13 0.801 0.442  *39 0.459 0.447 

14 0.849 0.391 40 0.938 0.068 

*15 0.610 0.352  *41 0.555 0.239 

*16 0.589 0.267 42 0.877 0.149 

17 0.801 0.472  *43 0.575 0.301 

18 0.884 0.089  *44 0.589 0.258 

19 0.541 0.069 45 0.918 0.094 

*20 0.568 0.297  *46 0.630 0.324 

21 0.829 0.417  *47 0.747 0.362 

*22 0.466 0.335  *48 0.548 0.286 

*23 0.568 0.252 49 0.836 0.090 

*24 0.534 0.561 50 0.849 0.191 

*25 0.671 0.343  *51 0.699 0.587 

26 0.192 0.172 52 0.842 0.037 
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ตาราง  16  (ต่อ) คา่ความยาก  ( p )  และอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

     การอา่นคําศพัท์วชิาภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r ) ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) 

*53 0.568 0.457  *57 0.630 0.586 

*54 0.637 0.400 58 0.863 0.050 

55 0.199 0.093  *59 0.521 0.556 

*56 0.685 0.773 60 0.548 0.057 

 

หมายเหตุ   *  หมายถงึ  ข้อท่ีคดัเลือกไว้ 
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ตาราง  17  คา่ความยาก  ( p )  และอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

     การเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r ) ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) 

 *1 0.767 0.473 27 0.801 0.530 

 *2 0.795 0.541 28 0.877 0.617 

3 0.808 0.485  *29 0.390 0.214 

 *4 0.753 0.286 30 0.932 0.368 

5 0.842 0.111  *31 0.589 0.373 

6 0.945 0.495  *32 0.637 0.470 

7 0.884 0.225 33 0.938 0.406 

8 0.795 0.223 34 0.897 0.127 

9 0.856 0.448  *35 0.596 0.464 

*10 0.644 0.632 36 0.808 0.240 

*11 0.541 0.453  *37 0.363 0.400 

12 0.884 0.403 38 0.863 0.309 

13 0.877 0.608  *39 0.568 0.332 

14 0.815 0.399  *40 0.658 0.209 

15 0.815 0.496 41 0.849 0.277 

*16 0.733 0.395 42 0.808 0.319 

*17 0.795 0.472  *43 0.658 0.374 

18 0.781 0.119  *44 0.356 0.300 

*19 0.712 0.500  *45 0.726 0.343 

*20 0.705 0.368  *46 0.644 0.407 

*21 0.678 0.441  *47 0.507 0.227 

22 0.822 0.534 48 0.952 0.302 

23 0.829 0.386  *49 0.541 0.421 

24 0.808 0.454  *50 0.500 0.307 

*25 0.795 0.531 51 0.870 0.282 

26 0.815 0.444 52 0.842 0.415 
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ตาราง  17  (ต่อ) คา่ความยาก  ( p )  และอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

     การเขียนคําศพัท์วิชาภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r ) ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) 

*53 0.616 0.339 57 0.849 0.473 

*54 0.664 0.269  *58 0.589 0.251 

55 0.829 0.523  *59 0.630 0.326 

56 0.870 0.409  *60 0.747 0.546 

 

หมายเหตุ   *  หมายถงึ  ข้อท่ีคดัเลือกไว้ 
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ตาราง  18  คา่ความยาก  ( p )  และอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

     การอา่นจบัใจความวชิาภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r ) ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) 

 *1 0.630 0.220  *27 0.671 0.207 

 *2 0.500 0.289  *28 0.445 0.301 

 *3 0.521 0.267  *29 0.671 0.439 

 *4 0.527 0.257  *30 0.541 0.345 

5 0.432 0.051 31 0.815 0.129 

 *6 0.568 0.296 32 0.623 0.072 

7 0.500 0.191 33 0.822 0.206 

8 0.651 0.017 34 0.575 0.118 

9 0.671 0.193 35 0.822 0.334 

10 0.205 0.034 36 0.466 0.048 

11 0.301 0.012 37 0.664 0.184 

*12 0.541 0.334 38 0.740 0.076 

13 0.507 0.037 39 0.805 0.299 

*14 0.493 0.272 40 0.178 0.093 

*15 0.548 0.247  *41 0.795 0.465 

*16 0.479 0.240  *42 0.479 0.349 

17 0.205 0.123  *43 0.747 0.462 

18 0.342 0.102  *44 0.719 0.436 

19 0.582 0.110  *45 0.589 0.405 

20 0.596 0.182   46 0.500 0.137 

21 0.418 0.132  *47 0.692 0.347 

22 0.308 0.193  *48 0.664 0.504 

23 0.555 0.183  *49 0.705 0.365 

24 0.685 0.028  *50 0.418 0.340 

*25 0.630 0.206  *51 0.356 0.333 

*26 0.534 0.269  *52 0.493 0.228 
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ตาราง  18  (ต่อ) คา่ความยาก  ( p )  และอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

     การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r ) ข้อ ค่าความยาก ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) 

*53 0.507 0.457 57 0.274 0.034 

*54 0.719 0.282 58 0.541 0.148 

*55 0.568 0.406 59 0.479 0.109 

*56 0.397 0.326 60 0.363 0.052 

 

หมายเหตุ   *  หมายถงึ  ข้อท่ีคดัเลือกไว้ 
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาํศัพท์วชิาภาษาไทย 

คาํชีแ้จง   แบบทดสอบฉบบันีมี้  30  ข้อ  แบง่ออกเป็น  8  ตอน  ให้เวลา  1  ชัว่โมง 

 ตอนที่  1  ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูต้องเพียงคําตอบเดียว  จากตวัเลือก  ก  ข  และ  ค   

ท่ีกําหนดให้  แล้วกาเคร่ืองหมาย  X  ลงในกระดาษคําตอบ  

  
 ตัวอย่าง 
 

ก ข ค 

   
  
 ถ้านกัเรียนจะเปลี่ยนคําตอบให้ทําดงันี ้

 

 

 

 

1)  “เร็ว”  อา่นสะกดคําได้อยา่งไร? 

 ก.  รอ-เอ-วอ-เร็ว 

 ข.  รอ-เอะ-วอ-เร็ว 

 ค.  รอ-เอา-วอ-เร็ว 

2)  คําวา่ “ป่วย” ผนัวรรณยกุต์วา่อยา่งไร? 

 ก.  ปอ-อวั-ยอ-ปวย-ปวย-เอก-ป่วย 

 ข.  ปอ-วอ-ยอ-ปวย-ปวย-เอก-ป่วย 

 ค.  ปอ-ออ-ยอ-ปวย-ปวย-เอก-ป่วย 

3)  คําวา่ “ขม่” ผนัวรรณยกุต์วา่อยา่งไร? 

 ก.  ขอ-โอ-มอ-ขม-ขม-เอก-ขม่ 

 ข.  ขอ-อะ-มอ-ขม-ขม-เอก-ขม่ 

 ค.  ขอ-โอะ-มอ-ขม-ขม-เอก-ขม่ 

 

 

4)  คําวา่ “ก้ม” ผนัวรรณยกุต์วา่อยา่งไร? 

              ก.  กอ-โอ-มอ-กม-กม-โท-ก้ม 

 ข.  กอ-โอะ-มอ-กม-กม-โท-ก้ม 

 ค.  กอ-ออ-มอ-กม-กม-โท-ก้ม 

5)  “หมอ”  อา่นสะกดคําได้อยา่งไร? 

 ก.  หอ-มอ-หมอ 

 ข.  หอ-มอ-อะ-หมอ 

 ค.  หอ-มอ-ออ-หมอ 

6)  คําวา่ “หยาด” ผนัวรรณยกุต์วา่อย่างไร? 

              ก.  หอ-ยอ-อา-หยา-หยา-ดอ-หยาด 

              ข.  หอ-ยอ-อา-หยา-หยา-ดะ-หยาด 

              ค.  หอ-ยอ-ออ-หยา-หยา-ดอ-หยาด 

 

 

ก ข ค 
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7)  “อยาก”  อา่นสะกดคําได้อย่างไร?         8)  ออ-ยอ-อยา-อยา-เอก เป็นการอา่น 

 ก.  หอ-ยอ-อา-หยา-หยา-กอ-อยาก                สะกดคําของคําใด? 

 ข.  ออ-ยอ-อา-อยา-อยา-กอ-อยาก           ก.  อยา่ 

 ค.  ออ-ยอ-ออ-อา-อยา-อยา-กอ-อยาก            ข.  หย่า 

                ค.  อยา่ง 

 

 ตอนที่  2   ให้นกัเรียนเขียนคําอา่นจากคําต่อไปนี ้

  

 9)  ขยะ    อา่นวา่......................... 

 10)  กตญั  ู อา่นวา่......................... 

 11)  เสร็จ  อา่นวา่......................... 

 

 ตอนที่  3 ให้นกัเรียนเขียนคําจากคําอา่นต่อไปนี ้

 

 12)  เสด-อา-หาน เขียนวา่........................ 

 13)  ประ-โหยด เขียนวา่........................ 

 14)  โรก  เขียนวา่........................ 

 

 ตอนที่  4 ให้นกัเรียนเขียนสะกดคําอา่นจากคําต่อไปนี ้

 

 15)  ข้า  อา่นวา่......................... 

 16)  ปลาย  อา่นวา่......................... 

 17)  ขม  อา่นวา่......................... 

 18)  อยู ่  อา่นวา่......................... 

 

 ตอนที่  5 ให้นกัเรียนเขียนคําจากการอา่นสะกดคําจากคําตอ่ไปนี ้

 

 19)  กอ-วอ-อา-กวา-กวา-ดอ เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

 20)  คอ-เออ-ยอ   เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

 21)  หอ-งอ-เอา   เขียนเป็นคําได้วา่..................... 
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 ตอนที่  6 ให้นกัเรียนแจกลกูคําจากคําตอ่ไปนีม้า  1  คํา 

 

 22)  ช่อ แจกลกูคําได้วา่................................... 

 23)  ช้อน แจกลกูคําได้วา่................................... 

 24)  นวม แจกลกูคําได้วา่................................... 

 

 ตอนที่  7 ให้นกัเรียนเขียนการผนัวรรณยกุต์จากคําต่อไปนี ้

 

 25)  เบิ่ง อา่นวา่........................................................................................... 

 26)  ใหญ่ อา่นวา่........................................................................................... 

 27)  หวดั อา่นวา่........................................................................................... 

 

 ตอนที่  8  ให้นกัเรียนเขียนคําจากการผนัวรรณยกุต์ตอ่ไปนี ้

 

 28)  รอ-อวั-มอ-รวม-รวม-เอก เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

 29)  ยอ-โอะ-นอ-ยน-ยน-เอก เขียนเป็นคําได้วา่..................... 

 30)  หอ-นอ-ออ-หนอ-หนอ-เอก เขียนเป็นคําได้วา่..................... 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนคาํศัพท์วชิาภาษาไทย 

คาํชีแ้จง  แบบทดสอบฉบบันีมี้  30  ข้อ  แบง่ออกเป็น  7  ตอน   ให้เวลา  1  ชัว่โมง   

 ตอนที่  1   ให้นกัเรียนพจิารณาประโยคตอ่ไปนี ้ แล้วเติมคําลงในช่องวา่งให้เป็นประโยค

ท่ีสมบรูณ์และมีความหมาย 

 

 1)  สาธิตเป็นเด็ก.................จนครูและเพื่อนๆ  เบ่ือหน่าย  เพราะเขาชอบแกล้งเพ่ือน 

 2)  บ้านของฟ้า....................มาก ไม่มีเงินแม้กระทัง่ซือ้อาหารมารับประทาน 

 3)  บ้านของมานพ.................มาก  เขาอยากได้รถยนต์ก็สามารถซือ้ได้ 

 4)  หน่อยยกสิ่งของจน.................เพราะใช้กําลงัมาก 

 5)  ปลาใช้.................ไมส่ภุาพเวลาพดูกบัเพ่ือนๆ 

 

 ตอนที่  2   ให้นกัเรียนพจิารณารูปภาพตอ่ไปนี ้ แล้วเขียนคําให้ตรงกบัภาพท่ีกําหนดให้ 

 

 6)  

 
   

 

  

  

 ตอบ.................... 

 

 7) 

  

 

 

 

 ตอบ.................... 

 

 

8)   

 

 

 

  

  

 ตอบ.................... 

 

9) 

 

 

 

 

 ตอบ.................... 
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 10) 

 

 

 

 

 

 ตอบ.................... 

 

 ตอนที่  3   ให้นกัเรียนพจิารณาสระ  พยญัชนะ  และวรรณยกุต์ท่ีกําหนดให้  

แล้วเรียงให้เป็นคําท่ีมีความหมาย 

 

 11)  ค    ร    ย     -◌ ้   -า     โ-   ช 

 ตอบ.................... 

 12)  -◌ิ     ด     เ-อ     ม     ท     ป 

 ตอบ.................... 

 13)  เ-      -◌ิ     น     -า     น     น     -�    น 

 ตอบ.................... 

 14)  -อ     ก    -า     ร     ม     ห     บ     บ 

 ตอบ.................... 

 

 ตอนที่  4 ให้นกัเรียนพจิารณาคําตอ่ไปนี ้แล้วเติมสว่นของคําท่ีหายไปให้เป็นคํา 

ท่ีสมบรูณ์และมีความหมาย 

 

15) เพล.ิ......เพลนิ 

16) ส้.....หลน่ 

 17)  เหงา........อย 

 18)  ........บหนี 
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 ตอนที่  5 ให้นกัเรียนเขียนคําให้ตรงกบัความหมายที่กําหนดให้ 

 

 19)  ชีแ้จงให้ปฏิบตั ิ เรียกวา่ 

 ตอบ.................... 

  20)  ร้องไห้และรําพนัคอ่นข้างนาน  เรียกวา่ 

 ตอบ.................... 

 21)  รู้สกึไม่สบายเพราะโรคภยัไข้เจ็บ  เรียกว่า 

 ตอบ.................... 

 22)  เรียกเอาสิง่ของท่ีเป็นของตนหรือท่ีติดค้างกลบัคืน  เรียกวา่ 

 ตอบ.................... 

 23)  ไมเ่ป็นสาระ,  ไมไ่ด้เร่ือง  เรียกว่า 

 ตอบ.................... 

  24)  แบบ,  ชนิด, เย่ียง  เรียกว่า 

 ตอบ.................... 

 25)  ต้องการ  เรียกวา่ 

 ตอบ.................... 

 ตอนที่  6   ให้นกัเรียนพจิารณาคําตอ่ไปนี ้ แล้วเขียนคํา 2  พยางค์ท่ีมีความหมาย 

ให้คล้องจองกบัคําท่ีกําหนดให้ 

 

 26)  รองรับ  คล้องจองกบัคําวา่........................ 

 27)  แก้วนํา้ คล้องจองกบัคําวา่........................ 
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 ตอนที่  7   ให้นกัเรียนพจิารณาคําตา่ง  ๆ ต่อไปนี ้ แล้วเรียงให้เป็นประโยคท่ีได้ใจความถกูต้อง 

 

28)  จ๋ิว  แตง่งาน  ได้  ของเธอ  จดั  หรูหรามาก  งาน 

 ตอบ..................................................................................................................... 

29)  ฝัน  ช้าง  ทบั  เธอ  อ้อ  เห็น  ตวัใหญ่  ร่างกาย 

 ตอบ..................................................................................................................... 

 30)  ใส ่  ไป  ไร่  ทํา  หมวก  มานิตย์ 

 ตอบ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย 

คาํชีแ้จง   แบบทดสอบฉบบันีมี้  30  ข้อ  ให้เวลา  1  ชัว่โมง  โดยให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้อง

เพียงคําตอบเดียว  จากตัวเลือก  ก  ข  และ  ค  ท่ีกําหนดให้  แล้วกาเคร่ืองหมาย  X  ลงใน

กระดาษคําตอบ  
  

 ตัวอย่าง 
 

ก ข ค 

   
  
 ถ้านกัเรียนจะเปล่ียนคําตอบให้ทําดงันี ้

 

   
 
 
 คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้ความต่อไปนีใ้ห้เข้าใจ  แล้วตอบคําถามข้อ  1-5 

 

 

 

 

 

 

 

ก ข ค 

   

 “ส้มโอมีหลายพนัธุ์ ท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุมาจากนครชยัศรี รสดีมาก  มีทบัทิมสีชมพ ู เนือ้แฉะหน่อย  

แตร่สดี  อยา่งอ่ืนก็มีพวงขาว  ขาวจีบ  ทองดีอร่อยมาก  เนือ้แห้งแกะเป็นกลีบได้ใหญ่ๆ  จดัจาน

ผลไม้ได้สวยงาม  ส้มโอท่ีมีเปลือกหนาปอกให้ดีๆ  แกะสลกัเสลาและบรรจุส้มโอนัน้เข้าไปอีก  

ตัง้โต๊ะรับแขกได้งดงาม ส้มโอเปลือกหนานีเ้อาไปเช่ือมเป็นเปลือกส้มโอเช่ือมได้อีก  ใส่เกลือ   

ถ้าเป็นส้มโอท่ีเปรีย้วๆ  ก็เอาไปทําเม่ียงส้มโอได้อีกด้วย  มีมะพร้าวขดูคลกุนํา้ตาลปึก  ใสเ่กลื

เล็กน้อย  ช่วยให้ส้มโออร่อยขึน้  กลบความเปรีย้วไปได้  หรือเอาไปทํากบัข้าว  ทํายําส้มโอก็ได้   

ใส่หม ู  กุ้ ง  มะพร้าวคัว่  ปรุงรสด้วยนํา้ตาล  นํา้ปลา  ราดหัวกะทิหน่อย  ก็อร่อยถมไป  ย่ิงได้ 

ส้มโอสีแดงก็ได้  นอกจากอร่อยแล้วยงัสีสวยจดัด้วยผกักาดหอมสีเขียวสวยมาก  คนภาคใต้นิยม

ใส่ในข้าวยํา  ซึ่งมีผักหั่นฝอยๆ  หลายอย่าง  มีส้มโอเปรีย้วแกะด้วย  ช่วยให้อร่อยมากขึน้   

ไม่ต้องบีบมะนาว” 

ทิพย์วาณี  สนิทวงศ์  ณ  อยธุยา 

จากหนงัสือเร่ือง  “เม่ือคณุตาคณุยายยงัเด็ก”  เลม่  4 
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1)  จากเนือ้ความข้างต้น  กลา่วถงึเร่ืองใด? 

 ก.  พนัธุ์ของส้มโอ 

 ข.  ลกัษณะของส้มโอ 

 ค.  ประโยชน์ของส้มโอ 

2)  จากเนือ้ความข้างต้น  ไม่ได้  

 กลา่วถึงส้มโอพนัธุ์ใด? 

 ก.  ขาวพวง 

 ข.  นครชยัศรี 

 ค.  ทบัทิมสีชมพ ู

3)  ส้มโอท่ีมีเปลือกหนา  สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้อยา่งไร? 

 ก.  นําไปทําเป็นยําส้มโอ 

 ข.  นําไปทําเป็นเมี่ยงส้มโอ 

 ค.  นําไปแกะสลกัตัง้โต๊ะรับแขก 

 

4)  ส้มโอท่ีมีรสเปรีย้ว  สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้อยา่งไร? 

 ก.  นําไปประกอบเป็นอาหาร 

 ข.  นําไปเช่ือมเป็นขนมหวาน 

 ค.  นําไปแกะเป็นกลีบใสจ่านผลไม้ 

5)  คนภาคใต้นิยมนําส้มโอเปรีย้วไปใช้

ประโยชน์ในเร่ืองใด? 

 ก.  ใสใ่นข้าวยํา  เพ่ือให้อาหารอร่อย 

 ข.  ใสใ่นข้าวยํา  เพื่อให้อาหารสวยงาม 

 ค.  ใสใ่นข้าวยํา  เพื่อเพ่ิมคณุค่าทางอาหาร 

 

 

 

 คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้ความต่อไปนีใ้ห้เข้าใจ  แล้วตอบคําถามข้อ  6-9 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  
 
 

 “คร่ัง  เป็นแมลงชนิดหนึง่ท่ีสามารถผลิตสินค้าออกให้แก่ประเทศไทยได้ไมแ่พ้สนิค้าอ่ืน

บางชนิด  ตวัแมลงคร่ัง  เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากแทบจะมองเห็นไม่ชดัด้วยตาเปล่า  มีสีแดง  

รังของแมลงคร่ัง  มีลกัษณะคล้ายยางแข็งๆ  หุ้มก่ิงไม้  เพ่ือช่วยป้องกนัภยัตา่งๆ  ท่ีจะมารบกวน 

 ผลผลติจากคร่ังสามารถนํามาทําผลติภณัฑ์ได้หลายอยา่ง  เม่ือประมาณ  30  ปีมาแล้ว  

เราสามารถฟังเสียงเพลงได้จากผลผลิตจากคร่ัง  เพราะมีคนนําเอาคร่ังมาผลิตแผ่นเสียง  

ปัจจบุนัแผ่นเสยีงผลติจากวสัดชุนิดอ่ืนประเภทพลาสติก  ซึง่มีราคาถกูกว่าผลติจากคร่ัง  และตกไมแ่ตก 

 ความมนับนผิวของเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ  ตู้  ชดุรับแขก  ท่ีมีความสวยงามทัง้หลาย  

ก็เป็นผลผลติจากคร่ัง 

 ยาสมนุไพร  ท่ีใช้รักษาโรคโลหิตจาง  ก็เป็นผลผลิตจากคร่ัง 

 สีย้อมผ้า  สีใส่อาหาร  ขนมบางอยา่ง  ก็เป็นผลผลิตจากคร่ัง 

ดิสรณ์  พรปัทมา 

เร่ือง  “คร่ัง” 

จากหนงัสืออา่นประกอบอ้างอิงสําหรับเด็กชัน้ประถมศกึษา 
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6)  จากเนือ้ความข้างต้น  ผู้ เขียนต้องการ

กลา่วถงึเร่ืองใด? 

 ก.  ลกัษณะของแมลงครั่ง 

 ข.  ประโยชน์ของแมลงคร่ัง 

 ค.  ท่ีอยูอ่าศยัของแมลงคร่ัง 

7)  รังของคร่ัง  มีประโยชน์อยา่งไร? 

 ก.  ป้องกนัภยัท่ีมารบกวน 

 ข.  นํามาทําผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

 ค.  เป็นแหลง่อาหารให้แก่แมลงคร่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  คํากลา่วใดต่อไปนี ้ ไม่ใช่  ประโยชน์ของ

แมลงคร่ัง? 

 ก.  ใช้ฟังเสียงเพลง 

 ข.  ใช้ทําผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

 ค.  ใช้ทํายาสมนุไพรรักษาโรค 

9)  เพราะเหตใุด  ปัจจบุนัจงึผลติแผ่นเสียงจาก

วสัดชุนิดอ่ืนแทนการผลติด้วยคร่ัง? 

 ก.  วสัดชุนิดอ่ืนทนทานและแข็งแรงกว่า 

 ข.  วสัดชุนิดอ่ืนทนทานและราคาถกูกว่า 

 ค.  วสัดชุนิดอ่ืนทนทานและมี

คณุภาพมากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้ความตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจ  แล้วตอบคําถามข้อ  10-15 

  “นกัวทิยาศาสตร์ชาวญ่ีปุ่ นพบความลบัของฮิปโปโปเตมสัสตัว์ท่ีมีรูปร่าง  มีความแปลก

ประหลาดเก่ียวกบัเหง่ือของมนั  คือ  มนัสามารถผลิตยากนัแดด  เป็นเคร่ืองสําอางป้องกนัรักษา

ผิวหนงัจากแสงแดดและยาสมานแผลไว้ใช้ของตวัเองได้ 

 ฮิปโปโปเตมัสสามารถขับเหง่ือออกมาได้สองสี  คือ  สีแดงกับสีส้ม  เหง่ือสีแดง 

มีสรรพคุณเป็นทัง้ยาฆ่าเชือ้โรคและยาสมานแผล  ช่วยให้แผลท่ีอยู่ตามเนือ้ตัว อนัเน่ืองจาก 

การกดักนัเองอยูเ่ป็นประจําหายได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

 เหง่ือสแีดงที่ผดุอยูต่ามผิวหนงัของมนัมีความสําคญัมาก  เพราะช่วยให้มนัมีชีวติอยูไ่ด้  

มนัต้องหาพืชกินตอนกลางคืน  สว่นตอนกลางวนัต้องหลบแดดลงนํา้เพ่ือพกัผ่อนและยอ่ยอาหาร

ไปด้วย  มันต้องใช้เวลาในการย่อยอาหารนาน  เน่ืองจากกินอาหารหยาบ  มันจึงต้องกินจุ  

บางครัง้ต้องตากแดดหาอาหารเพิ่มอยู่ในนํา้  ธรรมชาติจึงช่วยให้ผิวหนงัของมนัไม่มีขน  สร้าง

เหง่ือท่ีเป็นยาทากนัแดดในตวั  และยงัช่วยควบคมุอณุหภมูิของร่างกาย  และเป็นยาฆา่เชือ้โรคด้วย 

 เหง่ือสีแดงของฮิปโปโปเตมสัมีความมหศัจรรย์น่าสนใจมาก  แต่ถ้าใครคิดจะเอาเหงื่อ

ของมนัมาทําเป็นเคร่ืองสําอางสําหรับคนนัน้คงจะยาก  เพราะเหงื่อสีแดงนีมี้กล่ินเหมน็ฉนุมาก 

 

“โลกโศภิณ” 

จากหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบบัวนัเสาร์ท่ี  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2547   
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10)  จากเนือ้ความข้างต้น  กลา่วถงึเร่ืองใด? 

 ก.  เหง่ือของฮิปโปโปเตมสั 

 ข.  ผิวหนงัของฮิปโปโปเตมสั 

 ค.  ความลบัของฮิปโปโปเตมสั 

11)  เหง่ือของฮิปโปโปเตมสั  มีประโยชน์

อย่างไร? 

 ก.  ใช้ทําเคร่ืองสําอางและยารักษาโรค 

 ข.  ใช้ทํายาสมานแผลและยาฆา่เชือ้โรค 

 ค.  ใช้ทําเคร่ืองสําอางและควบคมุ

นํา้หนกัของร่างกาย 

12)  เหง่ือของฮิปโปโปเตมสั  มีลกัษณะอยา่งไร? 

 ก.  มีสีแดงกบัสีส้ม  กลิ่นเหม็นฉนุ 

 ข.  มีสีแดงกบัสีส้ม  ผดุขึน้ตาม

ผิวหนงัท่ีมีขน 

 ค.  มีสีขาวใส  ไหลซมึออกมาตาม

ผิวหนงัปกคลมุ 

 

 

 

 

13)  เหง่ือสีแดงท่ีผดุขึน้ตามผิวหนงัของ

ฮิปโปโปเตมสั  มีประโยชน์อยา่งไร? 

 ก.  ทําเคร่ืองสําอางสําหรับคน 

 ข.  ป้องกนัผิวหนงัไมใ่ห้เกิดอนัตราย 

 ค.  สร้างและยอ่ยอาหารเพื่อให้มนัมี

ชีวิตอยูไ่ด้ 

14)  ฮิปโปโปเตมสัต้องหลบแดดและลงนํา้ใ

ตอนกลางวนั  เพราะเหตใุด? 

 ก.  หาอาหารกิน 

 ข.  พกัผ่อนและยอ่ยอาหาร 

 ค.  ควบคมุอณุหภมูิของร่างกาย 

15)  เราไม่นําเหง่ือของฮิปโปโปเตมสัมาทํา

เคร่ืองสําอางใช้กบัคน  เพราะเหตใุด? 

 ก.  กลิน่เหม็นฉนุ 

 ข.  มีสีแดงคล้ายเลือด 

 ค.  หายากและราคาแพง 
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คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเร่ืองตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจ  แล้วตอบคําถามข้อ  16-20 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

 1)  จากเร่ืองข้างต้น  กล่าวถึง  “เพื่อน”  ไว้วา่อยา่งไร? 

 

 

 

 

 

16)  นกัเรียนคิดวา่  มฆมาณพ  มีนิสยัอย่างไร? 

 ก.  ชอบมุง่ร้ายทําลายผู้อื่น 

 ข.  ขยนัขนัแข็งและมีเมตตา 

 ค.  ชอบหยิบของของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 

 

 

 

 

 

17)  สถานที่ท่ีมฆมาณพอาศยัอยู่กลายเป็น

ชมุชนน่าอยู ่ เพราะเหตใุด? 

 ก.  เพราะเขาทําให้คนในชมุชนมี

ความเมตตาและขยนั 

 ข.  เพราะเขาชอบเก็บขยะและทํา

ความสะอาดอยูเ่สมอ 

 ค.  เพราะเขาช่วยทําถนน  สะพาน  

และศาลาพกัร้อนให้แกช่มุชน 

 

เมตตาพาปลอดภยั 
 
 “กาลครัง้หนึง่  มีชายหนุ่มคนหนึง่เป็นผู้ มีความขยนัขนัแข็ง ช่ือวา่  มฆมาณพ  เขามกัจะ

ถือจอบไปปรับสนามในหมูบ้่านให้ราบเรียบ  เพ่ือจะได้เป็นท่ีพกัผอ่นและเป็นสถานท่ีเลน่สําหรับ

เด็กๆ  เม่ือผ่านไปท่ีรกเขาจะช่วยตดัก่ิงไม้ท่ีเกะกะทางเดิน  ช่วยทําถนน  ทําสะพาน  ขดุสระนํา้ 

สร้างศาลาพกัร้อน  ทําให้ชมุชนน่าอยู ่ ตอ่มาชายหนุ่มในหมูบ้่านมาร่วมทําความดีกบัมฆมาณพ

อีก  32  คน 

 ผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจผิดไมช่อบการกระทําของมฆมาณพ  คิดทําลาย  จงึไปกราบทลู

พระราชาว่ามฆมาณพและเพื่อนๆ  เป็นโจร  พระราชาจึงรับสัง่ให้จับมฆมาณพและสหายมา

ลงโทษ  โดยให้นอนท่ีกลางสนามเพ่ือให้ช้างเหยียบ  มฆมาณพและสหายจึงแผ่เมตตา   

(ความปรารถนาดี)  ให้พระราชา  ผู้ใหญ่บ้าน  ช้างท่ีจะเหยียบ  สหายและตนเอง  เม่ือควาญช้าง

ไสช้างเข้าไป  ช้างไม่สามารถเหยียบหรือเดินเข้าใกล้ได้  พระราชาเข้าใจว่าช้างคงตื่นตกใจ  

จึงรับสัง่เอาเสือ่มาคลมุเสียก่อน  แล้วให้ควาญช้างไสช้างเข้าไปอีก  ช้างไมย่อมเข้าใกล้กลบัถอย

หลังหนีร้องลั่น  พระราชาจึงรับสั่งให้นําช้างหลายเชือกเข้าไปเหยียบแต่ไม่มีช้างใดเข้าใกล้ 

มฆมานพและสหายได้เลย  ในท่ีสดุพระราชาทรงสอบถามความจริงจึงทราบว่า  มฆมาณพและ

เพื่อนๆ  ได้รักษาศีล  ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดมาและได้แผ่เมตตาให้พระราชา  ผู้ ใหญ่บ้าน  

ช้างและตนเอง  ด้วยผลของการแผ่เมตตานี ้ จงึทําให้เขาปลอดภยัจากการถกูช้างเหยียบ” 

 

จากหนงัสือพทุธกิจ  ๔๕  พรรษา  ของกระทรวงศกึษาธิการ 
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18)  มฆมาณพ  และเพ่ือนๆ  ถกูลงโทษ   

เพราะเหตใุด? 

 ก.  ถกูกล่าวหาวา่เป็นโจร 

 ข.  ถกูกล่าวหาวา่ทําร้ายผู้ ใหญ่บ้าน 

 ค.  ถกูกล่าวหาวา่ทําลายทรัพย์สิน

ของผู้ อ่ืน 

19)  พระราชาใช้วิธีการใดลงโทษมฆมาณพ  

และเพ่ือนๆ 

 ก.  เฆ่ียนตี 

 ข.  ประหารชีวิต 

 ค.  ใช้ช้างเหยียบ 

20)  มฆมานพ  และเพ่ือนๆ  รอดจาก 

การถกูลงโทษได้อยา่งไร? 

 ก.  แผ่เมตตา 

 ข.  ร้องขอความเป็นธรรม 

 ค.  บอกความจริงแก่พระราชา 
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คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเร่ืองตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจ  แล้วตอบคําถามข้อ  21-25 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุ๋งกิ๋งท้องผกู  
 

  “กุ๋งก๋ิงหนนู้อยหน้าใส  ช่างมีนํา้ใจโอบอ้อมอารี 

 กุ๋งก๋ิงหนนู้อยตวักลม   ใครต่างช่ืนชมวา่เป็นเด็กดี 

 กุ๋งก๋ิงชอบกินอาหาร   ทัง้คาวทัง้หวานอาหารมากมี 

 ไก่ยา่งก๋วยเตี๋ยวไอศกรีม   กุ๋งก๋ิงได้ชิม  “อํา้....อร่อยดี 

 ยกเว้น  ผกั  ผลไม้   กุ๋งก๋ิงโวยวายเอาแตร้่องยี ้

 ร้องไห้สา่ยหน้าท่าเดียว   ย่ิงผกัใบเขียวเคีย้วแล้วขมป๋ี 

 ผลไม้ก็เปรีย้วเขด็ฟัน   ไมเ่ห็นหวานมนัเหมือนขนมเลยนี่ 

 กุ๋งก๋ิงแอบคายผกัทิง้   ไมช่อบจริงๆ  จะทําไงดี 

 จนแมแ่สนเอือมระอา   กุ๋งก๋ิงลกูจ๋ากินผกับ้างซี 

 ไมอ่ร่อย  ไมเ่อา  ไมช่อบ   ทัง้ขู ่ ทัง้ปลอบ  ไมกิ่นสกัที 

 วนัหนึง่กุ๋งก๋ิงปวดท้อง   ได้แตน่ัง่ร้องครางดงั  “อ๋ี...อ๋ี” 

 ท้องอืดอดึอดัเกินไป   กุ๋งก๋ิงกลุ้มใจ ทํายงัไงดี   

 เข้าห้องนํา้ออกแรงรีบเบง่   ขาสัน่นัง่เกร็งตวัแข็งกบัท่ี 

 อบึ!อืด  หน้าแดงปนเขียว   กดัฟันแน่นเชียวปากเบีย้วตาหยี 

 ย่ิงเบ่งเต็มแรงเท่าไร   ไมรู้่ทําไม  ไมอ่อกสกัที 

 ก๊อก!ก๊อก!  แมเ่คาะประต ู  ทําอะไรอยูถ่งึนานอยา่งนี ้

 แมข่า......หนอู ึไมอ่อก   กุ๋งก๋ิงร้องบอกให้แมช่่วยที 

 แมรี่บเดินเข้าไปหา   โอ๊ะโอ.๋....ลกูจ๋าไมเ่ป็นไรคนดี 

 ปวดท้อง  ท้องอืด  ท้องผกู  ก็เป็นเพราะลกูไมกิ่นผกัน่ะซี 

 พืชผกัประโยชน์หลากหลาย  วิตามินมากมาย  เกลือแร่มากมี 

 กากใยในผกัผลไม้   ช่วยให้ขบัถ่ายสะดวกคลอ่งดี 

 นอกจากผลไม้และผกั   หนตู้องรู้จกัดแูลถ้วนถ่ี 

 ดื่มนํา้ออกกําลงักาย   ฝึกการขบัถ่ายเป็นเวลาให้ดี 

 ตื่นเช้าแปรงฟัน    นัง่ส้วมทนัที 

 สบายท้องไมต้่องร้องไห้   ออึอกง้าย.....ง่าย อารมณ์ดี......ดี” 
 

มนฤดี  ทองกลอย 

จากหนงัสือชดุสง่เสริมสขุนิสยั 
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21)  กุ๋งก๋ิงไม่ชอบรับประทานอาหารชนิดใด? 

 ก.  ผกัและผลไม้ 

 ข.  เนือ้สตัว์และของหวาน 

 ค.  ผลไม้และขนมขบเคีย้ว 

22)  กุ๋งก๋ิงไม่ชอบรับประทานอาหารชนิด

ดงักลา่ว  เพราะเหตใุด? 

 ก.  ขมและเปรีย้วเกินไป 

 ข.  มนัและเปรีย้วเกินไป 

 ค.  เหม็นและหวานเกินไป 

23)  เกิดเหตกุารณ์ใดขึน้  เม่ือกุ๋งก๋ิงไม่

รับประทานอาหารชนิดดงักลา่ว? 

 ก.  กุ๋งก๋ิงโดนตี 

 ข.  กุ๋งก๋ิงท้องผกู 

 ค.  กุ๋งก๋ิงท้องเสีย 

 

 

24)  พืชผกัและผลไม้  ทําให้เราขบัถ่ายสะดวก  

เพราะเหตใุด? 

 ก.  มีวิตามิน 

 ข.  มีเกลือแร่ 

 ค.  มีกากใยอาหาร 

25)  นอกจากต้องรับประทานผกัและผลไม้แล้ว  

กุ๋งก๋ิงยงัต้องดแูลตนเองในเร่ืองใด? 

 ก.  ฝึกนิสยัการขบัถ่ายให้เป็นเวลา 

 ข.  ฝึกนิสยัในการเข้าห้องนํา้ให้เป็นเวลา 

 ค.  ฝึกนิสยัในการรับประทานให้เป็นเวลา 
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คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นเร่ืองตอ่ไปนีใ้ห้เข้าใจ  แล้วตอบคําถามข้อ  26-30 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นก 
 
 นกเป็นสตัว์ปีกแสนสวย  ท่ีอยู่คู่โลกมาตัง้แต่ยคุดึกดําบรรพ์  พบเห็นทัง้ในดินแดนไกล

แสนไกลหรืออยู่ใกล้กระทัง่ใต้ชายคาบ้านของเรา  นกมีมากกว่าแปดพนัชนิด แม้จะเป็นสตัว์ปีก  

แต่บางชนิดบินไม่ได้  บางชนิดว่ิงได้ว่องปราดเปรียว  บางชนิดว่ายนํา้หรือดํานํา้ได้   นกเป

สัตว์เลือดอุ่น  จึงมีขนปกคลุมทัง้ตัว  เพ่ือช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงท่ี  ไม่ว่าอากาศ

ภายนอกจะร้อนหรือเยน็เพียงใด  นกทัว่ไปมกัมีรูปร่างเพรียวยาว  มีสองปีก  ซึง่ประกอบด้วยขน

หลายแบบ  และมีกระดูกกลวงเบาเพื่อช่วยในการบิน  นกชอบอาศัยตามแหล่งอาหารท่ีอุดม

สมบูรณ์  ส่วนใหญ่มักออกหากินในตอนกลางวัน  แต่มีบางชนิดออกหากินในตอนกลางคืน  

อาหารของนกได้แก ่ สตัว์ขนาดเล็ก  แมลง  ผลไม้  เมล็ดพืช  และนํา้หวานของดอกไม้   นกตวัผู้ มี

ขนสีสวยสด  และมีเสียงร้องไพเราะ  เพ่ือดึงดดูความสนใจจากนกตวัเมีย  เม่ือพบคู่ท่ีถกูใจแล้ว  

ก็จะออกหากินด้วยกนั  และเตรียมสร้างครอบครัว  พ่อนกและแม่นกช่วยกนัสร้างรัง  ด้วยเศษ

หญ้า  ก่ิงไม้  ใบไม้  เตรียมพร้อมสําหรับลูกน้อยของพวกมนั  แม่นกออกไข่ครัง้ละหลายฟอง   

พ่อนกและแมน่กช่วยกนัดแูลและผลดักนักกไข ่  จนกระทัง่ไขเ่ป็นตวั  ลกูนกตวัน้อยกินเก่งและโตไว  

พ่อนกและแม่นกจึงช่วยกันออกไปหาอาหารมาให้ลูกกินทัง้วัน  เม่ือลูกนกโตเต็มท่ีและบินได้  

พวกมนัก็จะบินจากพอ่แมไ่ปใช้ชีวติของมนัเอง 

 นกเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นอสิระท่ีจะโบยบินไปได้ทกุหนทกุแห่ง  และเป็นสตัว์โลก

แสนสวยที่ช่วยสร้างสรรค์ความมีชีวติชีวาและความสมดลุแก่ธรรมชาติของเรา 

 

เร่ือง  “นก” 

น้านกฮกู 

(จากหนงัสือชดุธรรมชาตหิรรษา) 
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26)  จากเร่ืองข้างต้น  คํากล่าวใด  ไม่  ถกูต้อง? 

ก.  นกเป็นสตัว์ปีกจงึบินได้  แต่ว่ิงไมไ่ด้ 

ข.  เราสามารถพบนกได้ทัง้ในบริเวณ 

ใกล้และไกล 

ค.  นกบางชนิดว่ิงไมไ่ด้  แต่มีบาง 

ชนิดวา่ยนํา้หรือดํานํา้ได้ 

27)  ขนของนก  มีประโยชน์อย่างไร? 

 ก.  ช่วยรักษาอณุหภมิูในร่างกาย 

 ข.  ช่วยให้นกบินไปไหนมาไหนได้สะดวก 

 ค.  ช่วยป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบั

ร่างกาย 

28)  นกมีลกัษณะอยา่งไร? 

 ก.  มีสองปีก และมีกระดกูกลวงเบา  

เพื่อช่วยในการบิน 

 ข.  มีรูปร่างเพรียว  และมีกระดกูหนา  

เพื่อช่วยในการบิน 

 ค.  มีขนหลายแบบ  และกระดกูกลวง

เบา  เพ่ือช่วยในการวิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29)  นกตวัผู้ มีขนสีสวยสดและมีเสียงร้อง

ไพเราะ  เพ่ือประโยชน์ในเร่ืองใด? 

 ก.  เพื่อใช้ในการสร้างอาหาร 

 ข.  เพ่ือใช้ในการสร้างครอบครัว 

 ค.  เพ่ือใช้ดงึดดูความสนใจจากนกตวัเมีย 

30)  นกเป็นสญัลกัษณ์ของสิ่งใด? 

 ก.  ความมีชีวิตชีวาและสีสนัให้แก่โลก 

 ข.  ความเป็นอสิระท่ีจะโบยบินไป

แห่งใดก็ได้ 

 ค.  ความสมดลุของชีวิตมนษุย์และสตัว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

เนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนร้  ผลการเรียนู ร้ที่คาดหวัง  และจาํนวนช่ัวโมงู  
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ตาราง  19  แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

1.  การอา่นและเขียนคําใหม ่ 

คํายาก  ความหมายของคํา   

และจบัใจความจากเนือ้ความ

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา   

บอกความหมายของคํา  และ 

ใช้คําได้อยา่งถกูต้อง  

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกต 

การประสมคํา  และเขียนคํา 

จากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเนือ้ความท่ีอา่นได้อย่าง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

4.  นกัเรียนเข้าใจคําถามที่ฟัง

และสามารถตอบคําถามได้อย่าง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

2 1  กินดีมีสขุ 

2.  การอภิปราย  ตอบคําถาม  

และนําเสนองานกลุม่ 

จากการอา่นเร่ือง  “กินดีมีสขุ” 

1.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความรู้และความคิดเก่ียวกบั 

เร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2) 

2.  นกัเรียนสามารถตอบคําถาม

และนําเสนอเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น

ได้ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง 

และสงัเกตได้ถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

2 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 4.  นกัเรียนสามารถเขียนสรุป

คําตอบจากการฟังได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 4.1.3) 

 

3.  การอภิปรายภาพอาหารและ

แสดงเหตผุลประกอบ 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดและบอกช่ือภาพได้

อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีสงัเกต

ได้อยา่งถกูต้อง   

(มาตรฐาน ท 3.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟังและ 

เขียนสรุปจากการพดูแสดง 

ความคดิเห็นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

4.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

บอกวิธีการนําแนวคิดท่ีได้ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2) 

1 

 

4.  การนําเสนอภาพและ

รายละเอียดของภาพให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดและบอกช่ือภาพได้

อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนส่ือ

ความหมายของภาพพร้อมทัง้

นําเสนอได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

 



 195 

ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถฟัง  พดู  อา่น

และเขียนสื่อความหมายจากภาพ

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2,  ท 2.1.1, 

ท 3.1.1) 

 

5.  มาตราแม ่ ก  กา 1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําในมาตรา 

แม ่ ก  กา  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําใน

มาตราแม ่ก กา ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีสะกดในมาตราแม่ ก  กา  

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

6.  มาตราตวัสะกด  แม ่กก   

แม ่กด   แม ่กบ  และแม่ กง 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําในมาตราตวัสะกด 

แม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําใน

มาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  

กบ,  กง  ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

1 

 



 196 

ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ 

ใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกด 

แม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

 

7.  มาตราตวัสะกด  แม ่กน  แม ่

กม  แม่ เกย  และแม ่ เกอว 

1. นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําในมาตราตวัสะกด

แม ่ กน,  กม,  เกย  และเกอว   

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําใน

มาตราตวัสะกดแม ่ กน,  กม,  

เกย  และเกอว  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกด

แม ่ กน,  กม,  เกย  และเกอว  

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

8.  การอา่นสะกดคําท่ีประสม

ด้วยสระอะ,  เอะ,  และโอะ   

ท่ีมีตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําท่ีประสมด้วย

สระอะ,  เอะ,  โอะ ท่ีมีตวัสะกด 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถฟัง สงัเกต

และบอกลกัษณะของคําท่ีประสม

ด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ  ท่ีมี

ตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  

โอะ  ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

 

9.  การอา่นสะกดคําท่ีประสม

ด้วยสระเออ  และอวั  ท่ีมี

ตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําท่ีประสมด้วยสระ

เออ  และอวั  ท่ีมีตวัสะกด 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง สงัเกต

และบอกลกัษณะของคําท่ีประสม

ด้วยสระเออ  และอวั ท่ีมีตวัสะกด

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีประสมด้วยสระเออ  และอวั 

ท่ีมีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

10.  การพดูเลา่เร่ืองจากคําท่ี

ประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ,  

เออ,  อวั  ท่ีมีตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคําและใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหู วัง ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา

และนําคํามาแตง่เป็นเร่ืองตาม

จินตนาการได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถ่ายทอด

ความรู้จากเร่ืองท่ีแต่งให้ผู้ อ่ืนฟัง

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีฟังและ

พดูแสดงความคดิเห็นได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

 

11.  การใช้ภาษาในการพดู

ทกัทายเพื่อนและครู 

 

1.  นกัเรียนสามารถใช้ภาษาจาก

การฟัง  และการอา่นในการพดู

ทกัทายครูและเพื่อนได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  4.2.3) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ

เขียนสรุปเหตกุารณ์จากการใช้

คําพดูทกัทายได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1, ท  4.2.2) 

3.  นกัเรียนสามารถแสดงท่าทาง

และถ้อยคําในการพดูทกัทายได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1  ท  4.2.1,   

ท  4.2.3) 

1 

 

12.  การถาม  การตอบคําถาม  

พร้อมทัง้นําเสนอความคดิเห็น

จากบทสนทนาที่ได้ฟัง 

1.  นกัเรียนฟังบทสนทนาและ 

พดูตามได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.1,  ท  3.1.2) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

พดูมารยาทในการพดูท่ีดี 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  3.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจาก

การฟังบทสนทนาได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ 

เขียนคําพดูทกัทายจากบทสนทนา

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1,  ท  3.1.2) 

  

13.  การสรุปเร่ือง  การฝึกท่องจํา  

เร่ือง  “กุ๊กไก่” และท่องให้ผู้อืน่ฟัง 

1.  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  

และคดัลายมือจากเร่ืองท่ีอา่นได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  2.1.1,  

ท  3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  5.1.1) 

3. นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา  

และบอกความหมายของคําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

4. นกัเรียนสามารถท่องจําและ

บอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ืองได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

1.  การอา่นและเขียนคําใหม ่  

คํายาก  ความหมายของคํา  และ

จบัใจความจากเนือ้ความได้ 

1. นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง   

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกต 

การประสมคํา  และเขียนคํา 

จากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเนือ้ความท่ีอา่นได้อย่าง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

4.  นกัเรียนเข้าใจคําถามที่ฟัง

และสามารถตอบคําถามได้อย่าง

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

2 2  โป้งแปะ 

2.  การตอบคําถามและนําเสนองาน  

จากการอา่น  เร่ือง “โป้งแปะ” 

1.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความรู้และความคิดเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2) 

2.  นกัเรียนสามารถตอบคําถาม

และนําเสนอเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง

และสงัเกตได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 4.  นกัเรียนสามารถเขียนสรุป

คําตอบจากการฟังได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 4.1.3) 

 

3.  การเลา่เหตกุารณ์สัน้ๆ   

จากภาพ  และคํา 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

2.  นกัเรียนสงัเกตและเขียนเลา่

เหตกุารณ์สัน้ๆ  จากภาพและคํา

ท่ีกําหนดให้ได้ถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถ่ายทอด

ความรู้จากเร่ืองท่ีแต่งได้ถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 

 

4.  การอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา

ท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  

อกัษรสงู  และอกัษรต่ําท่ีประส

ด้วยสระอะ,  เอะ,  และโอะ   

มีตวัสะกด 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นและผนั

วรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้น

เป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู  และ

อกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระอะ,  

เอะ,  โอะ  มีตวัสะกดได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  4.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษร

กลาง  อกัษรสงู และอกัษรต่ําที

ประสมด้วยสระอะ,  เอะ,  โอะ   

มีตวัสะกดได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

  

5.  การอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา

ท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง  

อกัษรสงู  และอกัษรต่ํา ท่ีประส

ด้วยสระเออ  และอวั  มีตวัสะกด 

1. นกัเรียนสามารถอา่นและผนั

วรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้น

เป็นอกัษรกลาง  อกัษรสงู  และ

อกัษรต่ําท่ีประสมด้วยสระเออ

และอวั มีตวัสะกดได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษร

กลาง  อกัษรสงู และอกัษรต่ําที

ประสมด้วยสระเออ และอวั   

มีตวัสะกดได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

6.  การอา่นสะกดคําท่ีมี   

ห  เป็นอกัษรนํา 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคํา

และแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนํา  ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําท่ีมี  ห  

เป็นอกัษรนําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา   

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

2  

7.  การนําคําท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนํามาแตง่เป็นเร่ืองสัน้ๆ  

และเลา่ให้ผู้ อ่ืนฟังได้ใจความ 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ

นําคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํามาแต่ง

เป็นเร่ืองสัน้ๆ  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถา่ยทอด

ความรู้จากเร่ืองท่ีแตง่ขึน้ให้ผู้ อ่ืน

ฟังได้อย่างถกูต้องและได้ใจความ 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีฟังและ

พดูแสดงความคดิเห็นได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

8.  การเรียงคําให้เป็นประโยค 1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา   

บอกความหมายของคําและใช้คํา 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา

และเขียนเรียงคําให้เป็นประโยค

ท่ีถกูต้องได้ตามหลกัการเขียน 

(มาตรฐาน ท 4.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถ่ายทอด

ความรู้จากประโยคที่เกิดจาก 

การเรียงคําให้ผู้อื่นฟังได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจประโยค 

ท่ีเกิดจากการเรียงคําท่ีฟังและพดู 

แสดงความคดิเห็นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1  

9.  การอภิปรายภาพท่ีได้ดู

เก่ียวกบัมารยาทในการฟัง  

พร้อมทัง้แสดงเหตผุลประกอบ 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดและอภิปรายภาพ

เก่ียวกบัมารยาทในการฟัง  

พร้อมทัง้แสดงเหตผุลประกอบได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถอา่นเก่ียวกบั

มารยาทในการฟังท่ีดีพร้อมทัง้

ปฏิบตัตินได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  1.1.2) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถฟังและเขียน

สรุปเก่ียวกบัมารยาทในการฟังท่ีดี

ได้อย่างถกูต้องท่ีดีได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1, ท  3.11) 

  

10.  การสนทนาแสดง 

ความคดิเห็นและท่องจํา

วรรณกรรมเร่ือง  “จนัทร์เจ้า” 

1.  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  

และพดูแสดงความคดิเห็นจาก

เร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  3.1.1) 

2. นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  5.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคําและ

บอกความหมายของคําได้อยา่ง

ถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถท่องจําและ

บอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ืองได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 

3.  เสือกบัแมโ่ค 1.  การอา่นและเขียนคําใหม ่  

คํายาก  ความหมายของคํา 

และจบัใจความจากเนือ้ความได้ 

 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง  

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกต 

การประสมคํา  และเขียนคําจาก

เนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

2 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเนือ้ความท่ีอา่นได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

4.  นกัเรียนเข้าใจคําถามที่ฟังและ

สามารถตอบคําถามได้อย่าง

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

 

2.  การฟัง  สนทนาแสดง 

ความคดิเห็นและการเขียนเลา่

เร่ือง  “เสือกบัแมโ่ค” 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดของภาพและสนทนา

แสดงความคดิเห็นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถแสดงความรู้

และความคดิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนเลา่เร่ือง

และนําเสนอได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.2.1) 

4.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟังได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

2 

 

3.  การตอบคําถามและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

กบัผู้ อ่ืน  เร่ือง  “เสือกบัแมโ่ค” 

 

1.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความรู้ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.2) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถตอบคําถาม

จากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถสนทนาแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟังและ

สงัเกตได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถเขียนสรุป

คําตอบจากการฟังได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 4.1.3) 

 

4.  การเติมคําลงในช่องวา่ง 1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา  

และเลือกคํามาเติมในช่องวา่งของ

ประโยคให้ได้ถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 4.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถา่ยทอด

ประโยคที่เกิดจากการเติมคําให้

ผู้อื่นฟังได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจประโยคที่ฟัง

และพดูแสดงความคดิเห็นได้อย่าง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 

 

5.  การแตง่นิทานสัน้ๆ  จากภาพ

และคํา 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ

แตง่นิทานสัน้ๆ  จากภาพและคํา 

ท่ีกําหนดให้ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถา่ยทอด

ความรู้จากนิทานท่ีแตง่ได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได้

อยา่งถกูต้อง  

(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

 

6.  การอา่นคําท่ีมีมาตราแมก่ง  

แมก่น  แม่กม  แมเ่กย  และ 

แมเ่กอว  เป็นตวัสะกด 

1. นกัเรียนสามารถอา่นคํา บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําใน

มาตราแมก่ง,  กน,  กม,  เกย  

และเกอว  ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําในมาตรา

แมก่ง,  กน,  กม,  เกย  และเกอว   

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

1 

 

7.  การอา่นและผนัวรรณยกุต์ 

คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

ผนัวรรณยกุต์คําท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนําได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1) 

2 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ทีู่ คาดหวัง ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟัง สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

 

8.  การเขียนคําท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนํา 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดของภาพและบอก 

ช่ือภาพที่มี  ห  เป็นอกัษรนําได้

อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถฟังและอา่น

คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้อย่าง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท 4.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 

 

9. การเขียนคําท่ีสะกดด้วย

มาตราแม ่ กง  แม ่ กน  แม ่ กม   

แม ่เกย  และแม ่เกอว 

1.  นกัเรียนสามารถฟังและ 

อา่นคําท่ีสะกดด้วยมาตรา

ตวัสะกดแม่กง,  กน,  กม,  เกย  

และเกอว ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําในมาตราตวัสะกดแม่กง,  

กน,  กม,  เกย  และเกอว  

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถสงัเกตและ

บอกความหมายของคําในมาตรา

แมก่ง,  กน,  กม,  เกย  และเกอว  

ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.2) 

 

10.  การนําคําท่ีสะกดด้วยมาตรา

แมก่ง,  กน,  กม,  เกย  และเกอว 

มาแตง่ประโยค 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา 

และนําคํามาแตง่ประโยคได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน  ท 4.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถา่ยทอด

ความรู้จากประโยคท่ีแตง่ให้ผู้ อ่ืน

ฟังได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจประโยคท่ีแตง่

และพดูแสดงความคดิเห็นได้อย่าง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  3.1.1)  

1 

 

11.  การใช้ภาษาในการพดู  

การแสดงบทบาทสมมติ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัมารยาทในการพดู 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

พดูมารยาทในการพดูพร้อม 

ทัง้ปฏิบติัตนได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  1.1.2) 

2.  นกัเรียนสามารถเลา่เหตกุารณ์

และแสดงบทบาทสมมตเิก่ียวกบั

การมีมารยาทในการพดูได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  4.2.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

การแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกบั

การมีมารยาทในการพดูพร้อมทัง้

เขียนสรุปการมีมารยาทในการพดู

ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.1,  ท  2.1.1) 

  

12.  การสนทนาแสดงความ

คดิเห็นและตอบคําถามจาก

วรรณกรรมเร่ือง  “นกเขากบัมด” 

1.  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  

และพดูแสดงความคดิเห็นจาก

เร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา 

และบอกความหมายของคําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  5.1.1) 

4.  นกัเรียนสามารถตอบคําถาม  

เขียนสรุปและบอกแนวความคดิท่ี

ได้จากเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1,  ท  3.1.2) 

1 

4.  โรงเรียนนา่อยู่ 1.  การอา่นและเขียนคําใหม ่  

คํายาก  ความหมายของคํา   

และการจบัใจความเนือ้ความ 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา   

บอกความหมายของคํา  และ 

ใช้คําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 1.1.1) 

2 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถสงัเกต 

การประสมคํา  และเขียนคํา 

จากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

3. นกัเรียนสามารถจบัใจความจาก

เนือ้ความท่ีอา่นได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

4.  นกัเรียนเข้าใจคําถามท่ีฟังและ

สามารถตอบคําถามได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

  

2.  การเขียนสรุปความคิด 

เร่ือง  “โรงเรียนน่าอยู่” 

1.  นกัเรียนสามารถสงัเกต

รายละเอียดของสถานที่ต่างๆ   

ท่ีอยูใ่นโรงเรียนของตนและพดู

แสดงความคดิเห็นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 3.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความรู้และความคิดเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 1.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถเขียนสรุป

ความคดิจากเร่ืองและนําเสนอ 

ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.2.1) 

4.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นจากเร่ืองท่ีฟังได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท 3.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

3.  การตัง้คําถามและการอภิปราย

เก่ียวกบัเร่ือง  “โรงเรียนน่าอยู่” 

1.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความรู้และความคิดเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 1.1.2) 

2.  นกัเรียนสามารถตัง้คําถาม

และอภิปราย  พร้อมกบันําเสนอ

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1,  ท 3.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและ

สงัเกตได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 3.1.1) 

4.  นกัเรียนสามารถเขียนสรุป

คําตอบที่ได้จากการตัง้คําถาม 

และอภิปรายได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.2,  ท 4.1.3) 

1  

4.  การแตง่กลอนส่ี  ในหวัข้อ 

“โรงเรียนน่าอยู่” 

1.  นกัเรียนสามารถอา่น  สงัเกต  

และบอกคําคล้องจองจากกลอน

ส่ีได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.1,  ท 4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําคล้องจองได้ถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถแตง่กลอนส่ี

และนําเสนอให้ผู้อื่นฟังได้อยา่ง

ถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 4.1.5,  ท 3.1.2) 

2 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 4.  นกัเรียนสามารถพดูแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบักลอนส่ีท่ี

แตง่ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

 

5.  การนําคําท่ีกําหนดให้ 

จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   

“โรงเรียนน่าอยู่”  มาแตง่ประโยค 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา   

บอกความหมายของคํา  และ 

ใช้คําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคําและ 

นําคํามาแต่งประโยคได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 4.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถา่ยทอด

ความรู้จากประโยคท่ีแตง่ให้ผู้ อ่ืน

ฟังได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจประโยคท่ีฟัง

และพดูแสดงความคดิเห็นได้ 

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

1 

 

6.  การอา่นคําท่ีสะกดด้วย

มาตราตวัสะกดแมก่ก  แมก่ด  

และแมก่บ 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคําท่ีสะกด

ด้วยมาตราตวัสะกดแมก่ก  แม่กด  

และแมก่บ  ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกด

แมก่ก  แมก่ด  และแม่กบ  ได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 3.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคําและ

นําคําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกด

แมก่ก  แมก่ด  และแม่กบ   

มาแตง่ประโยคและพดูถ่ายทอด

ความรู้จากประโยคที่แตง่ให้ผู้ อ่ืน

ฟังได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 4.1.2,  ท  3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจประโยคที่ฟัง

และพดูแสดงความคดิเห็นได้

อยา่งถกูต้อง(มาตรฐาน ท  3.1.1) 

 

7.  การอา่นและผนัวรรณยกุต์คํา

ท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําและ 

มีตวัสะกดในมาตราแมก่ก   

แมก่ด  และแมก่บ 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นและ 

ผนัวรรณยกุต์คําท่ีมี ห เป็นอกัษรนํา 

และมีตวัสะกดในมาตราแมก่ก  

แมก่ด  และแมก่บ  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและ

ใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําและมี

ตวัสะกดในมาตราแมก่ก   แมก่ด  

และแมก่บ  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3.  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

2 

 

8.  การอา่นสะกดคําท่ีมี อ   

เป็นอกัษรนํา ย   

1.  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําท่ีมี  

อ  เป็นอกัษรนํา  ย  ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1) 

2 

 



 216 

ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 2.  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้

คําท่ีมี  อ เป็นอกัษรนํา  ย  ได้อยา่ง

ถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  2.1.1) 

3. นกัเรียนสามารถฟัง สงัเกต  

และบอกลกัษณะของคําได้อยา่ง

ถกูต้อง (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

 

9.  การแตง่ประโยคบอกเลา่ 

จากคําท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ก   

แมก่ด  และแมก่บ 

1.  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอก

ความหมายของคํา  และใช้คําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท 1.1.1) 

2.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคําและ

นําคําท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ก  

แมก่ด  และแมก่บ  มาแต่ง

ประโยคบอกเลา่ได้อย่างถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 4.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถพดูถ่ายทอด

ความรู้จากประโยคที่แตง่ให้ผู้ อ่ืน

ฟังได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.2) 

4.  นกัเรียนเข้าใจประโยคที่แตง่

และพดูแสดงความคดิเห็นได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

1 

 

10.  การสนทนาแสดงความ

คดิเห็นและตอบคําถามจากเร่ือง   

“ถ้าควายไปโรงเรียน.....จะเกิด

อะไรขึน้”  โดยมีคําถามดงันี ้

1.  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  

และพดูแสดงความคดิเห็นจาก

เร่ืองท่ีแตง่ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  3.1.1) 

1 
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงเนือ้หาสาระของแตล่ะหน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และจํานวนชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หาสาระ ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  ช่ัวโมง 

 10.1   นกัเรียนรู้สกึอยา่งไร 
เม่ือได้อา่นเร่ืองนี ้

     10.2  ถ้าควายไปโรงเรียน 

ได้จริงจะมีข้อดีอยา่งไรบ้าง 

     10.3  ถ้าควายไปโรงเรียนแต่

ไมอ่ยากเรียนหนงัสือจะเกิด 

อะไรขึน้ 

     10.4  นกัเรียนจะเป็นเพ่ือนกบั 

ควายที่ไปโรงเรียนได้หรือไม่   

เพราะอะไร 

2.  นกัเรียนสามารถจบัใจความ

จากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.2) 

3.  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา

และบอกความหมายของคําได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

4.  นกัเรียนสามารถตอบคําถาม

และบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ืองได้

อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  3.1.1,  ท   3.1.2) 
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ภาคผนวก  ง 

ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนร้ที่ใช้ในการวัดประเมินการเรียนร้ด้วยการจดบันทกึู ู  
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    1    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนคําใหม่  คํายาก  ความหมายของคํา  และจับใจความจากเนือ้ความ 

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 
2.  สาระสาํคัญ 
 การอา่นคํา  การเขียนคํา  และความเข้าใจความหมายของคํา  ทําให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้ความ

ท่ีอ่าน  สามารถค้นหาสาระสําคญั  และตอบคําถามจากเนือ้ความท่ีอ่านได้  และสามารถใช้ภาษาใน

การส่ือสารได้อย่างถกูต้อง 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอกความหมายของคํา  และใช้คําได้อยา่งถกูต้อง  

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถสงัเกตการประสมคํา  และเขียนคําจากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเนือ้ความท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

 3.4  นกัเรียนเข้าใจคําถามท่ีฟังและสามารถตอบคําถามได้อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.2) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 นกัเรียนดบูตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่ และสงัเกตวา่อาหารหลกั  5  หมู่มีอะไรบ้าง   
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 จากนัน้ให้นักเรียนช่วยกนับอกช่ืออาหารท่ีอยู่ในภาพ  พร้อมกบัออกมาหยิบบตัรคําให้

ตรงกบัภาพท่ีปรากฏ 
บัตรคาํ 

 

 

 

 

 

 

   
 ขัน้สอน 
 1)  นักเรียนอ่านเนือ้ความของหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสุข  หน้าท่ี  1   

ย่อหน้าท่ี  1  “น้องแป้ง.......ถึง  ย่อหน้าท่ี  4  “อาหาร  5  หมู่.........สดใสนะจ๊ะ”  เม่ืออ่านจบครู 

ตัง้คําถามเก่ียวกับเนือ้ความท่ีอ่านว่า  “เนือ้ความท่ีอ่านเก่ียวกับเร่ืองอะไร”  และ  “อาหาร  5  หมู่  

ได้แก่อะไรบ้าง”  และให้นกัเรียนตอบคําถาม  โดยการพดู 

 2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ให้แตล่ะกลุม่ช่วยกนัหาคําใหม ่  และคํายากใน

เนือ้ความท่ีอา่น จากนัน้ให้ร่วมกนัหาคําอา่นและความหมายของคําใหม ่  คํายาก กลุม่ละ  2  คํา โดย

เปิดพจนานกุรม 

 3)  ครูนําบัตรคําและบัตรแสดงความหมายของคํามาติดไว้บนกระดานดํา  แล้วให้

นกัเรียนจบัคูใ่ห้ถกูต้อง  จากนัน้ให้นกัเรียนอา่นคําทีละคํา  พร้อมกบัอา่นความหมายของคํา   

 
 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เนือ้สตัว์ 

พืชผกั 

นม 

ไข่ 

นํา้ตาล 

ข้าว 

ผลไม้ 

ถัว่ 

แป้ง 

เข่ีย 

ประโยชน์ 

ต้นหอม 

ผกัชี 

สารอาหาร 

ช่ือของไม้ล้มลกุประเภทผกั  กลิน่ฉนุ  ใช้ปรุงอาหาร 

ไขและมนัท่ีอยูใ่นร่างกาย  โดยเฉพาะหน้าท้อง 

ของกินท่ีมีองค์ประกอบเป็นอยา่งเดียวกนัมีสมบตัิเฉพาะไมส่ามารถแบง่แยกได้ 

ส่ิงท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคณุ 

ทําให้สิง่หนึง่สิง่ใดเคลื่อนท่ีออกไป 



 221 

 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นักเรียนจดบันทึกคํา  คําอ่าน  และความหมายของคํา  ลงในแบบบันทึก

ประจําคาบเรียนของนกัเรียน(ดตูวัอยา่งแบบบนัทึกในภาคผนวก จ)  (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  

ครูจะนําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วครูจดบนัทกึลงในแบบบนัทกึผลการอา่น

บนัทึกของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ) เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุง

การเรียนของนกัเรียน)  

 4)  นกัเรียนช่วยกนัสรุปเนือ้ความท่ีอ่าน  โดยครูนําแถบประโยคมาติดไว้บนกระดานดํา  

แล้วให้นกัเรียนออกมาช่วยกนัเรียงให้เป็นใจความที่สมบรูณ์ 
 

แถบประโยค 
 

 

 

 

 

 

 

   

มะเขือเทศ 

เติบโต 

แข็งแรง 

เนือ้สตัว์ 

นํา้ตาล 

ไขมนั 

ผิวพรรณ 

สารประกอบคาร์โบโฮเดรต  มีรสหวาน 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่ต้นและใบกินได้  มีกลิ่นฉนุ 

โตขึน้  เติบใหญ่ 

สีเนือ้  ผิวเนือ้ 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่  ผลกินได้ 

สว่นของร่างกายสตัว์อยูถ่ดัหนงัเข้าไปใช้เป็นอาหาร 

มีกําลงัมาก  มัน่คง  คงทน 

น้องแป้งไมช่อบกินผกัและมกัเลือกกินอาหารท่ีชอบ 

แม่เตือนน้องแป้งวา่  คนเราต้องการสารอาหารครบ  5  หมู่  ร่างกายจงึจะเจริญเติบโต 

อาหาร 5 หมู ่มี เนือ้สตัว์ ไข ่ ถัว่  นม ข้าว  แป้ง  นํา้ตาล  พืช  ผกั ผลไม้  และไขมนัจากพืชและสตัว์ 

น้องแป้งกินอาหารครบ 5 หมู ่ จะมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสดใส โดยเฉพาะกินผกัและผลไม้ 
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 5)   นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความ และนําเสนอให้เพ่ือนฟัง  

จากนัน้ให้นกัเรียนจดบนัทกึเร่ืองและใจความสําคญั  รวมไปถงึเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ  ลงในแบบบนัทึกประจํา

คาบเรียนของนกัเรียน (ดตูวัอย่างแบบบนัทึกในภาคผนวก จ) (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน   

ครูจะนําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วจดบนัทึกลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึก

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)  เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน) จากนัน้ให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดั เนือ้ความหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  “กินดีมีสขุ”  เม่ือ

นกัเรียนทําเสร็จแล้ว  ครูเฉลยแบบฝึกหดั 

 6)  นักเรียนเลือกคําท่ีได้จากเนือ้ความมาแต่งเป็นประโยคให้ถูกต้องตรงความหมาย   

โดยครูสุม่นกัเรียนออกมานําเสนอประโยคที่แตง่บนกระดานดําให้เพ่ือนฟัง  จากนัน้ครูอธิบายการนําคํามา

แตง่ประโยคให้นกัเรียนฟังอีกครัง้  และให้นกัเรียนเลือกคําแล้วนํากลบัไปทําเป็นการบ้านมาสง่ครูในชัว่โมง

ต่อไป (โดยครูจะบนัทึกผลการตรวจการบ้านลงในแบบบนัทึกผลการทํางานของนักเรียน (ดตูวัอย่าง

แบบบันทึกในภาคผนวก จ)  ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย   

เมื่อนกัเรียนนําการบ้านมาสง่) 
 ขัน้สรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปคําศัพท์ท่ีได้จากเนือ้ความ  ความหมายของคํา  และการอ่านคํา  

โดยครูนําบตัรคํามาวางบนกระดานดํา  แล้วนกัเรียนจบัคูคํ่าและความหมายของคําให้ถกูต้อง  จากนัน้

นกัเรียนแตล่ะกลุม่แขง่ขนักนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความ  โดยการออกมาติดแถบประโยคเรียงให้

เป็นใจความท่ีสมบรูณ์  ถ้ากลุม่ใดเรียงได้ถกูต้อง  ได้ใจความ  กลุม่นัน้เป็นผู้ชนะ  แล้วให้นกัเรียนอา่น

ใจความท่ีได้อีกครัง้ 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  

 5.3  แถบประโยค  จํานวน  4  แถบ 

 5.4  บตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่  จํานวน  1  บตัร 

 5.5  บตัรคํา-คําศพัท์   ความหมายของคํา   จํานวน  21  คํา   

 5.6  แบบฝึกหดั  
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 6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบบนัทกึและแบบประเมินท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 6.2  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน 

 6.3  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 6.4  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู 

 6.5  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 6.6  แบบประเมนิการเขียน  (การแตง่ประโยค) 

 6.7  แบบประเมนิการอา่น 

 6.8  แบบประเมนิการพดู 

 6.9  แบบประเมนิการฟัง 

 6.10  แบบประเมินการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.11  แบบประเมินสงัเกต  (การประสมคําและเขียนคํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

       รองผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิากร                                      ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    2    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 มาตราตวัสะกด  แม ่กก  แม ่กด   แม ่กบ  และแม ่กง 
2.  สาระสาํคัญ 
 มาตราตวัสะกด  เป็นคําท่ีมีพยญัชนะเป็นตวัสะกด  ซึ่งได้แก่  ตวัสะกดในมาตราแม่  กก,  

แม่ กด,  แม่ กบ,  และแม่ กง  การอ่านสะกดคําและบอกลกัษณะของคําในมาตราตวัสะกดต่างๆ   

ท่ีกลา่วมา  เป็นการนําเสียงพยญัชนะต้น  สระ  วรรณยกุต์และตวัสะกดมาประสมกนั  การอา่นสะกดคํา

จะทําไปพร้อมๆ  กับการเขียน  ทําให้นักเรียนสามารถออกเสียงคําต่างๆ  เขียนคํา และใช้คําใน

ภาษาไทยได้ถกูต้องตรงความหมาย  ส่วนการแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดต่างๆ  จะเป็นการเปลี่ยน

พยญัชนะต้น  สระ  วรรณยกุต์  และตวัสะกด  เพ่ือให้ได้คําเพิ่มมากขึน้และนกัเรียนได้หลกัเกณฑ์ทาง

ภาษาทัง้การอา่นและการเขียนไปพร้อมกนั 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1   นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, 

ได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  และบอกลกัษณะของคําในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  

กบ,  กง  ได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  กง,  

ได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  2.1.1) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 1)  นกัเรียนอา่นบทกลอนที่ครูกําหนดให้พร้อมกนั จากนัน้ให้นกัเรียนสงัเกตวา่บทกลอน

นัน้มีคําใดบ้างท่ีอยู่ในมาตราตวัสะกดแม่กก,  กด,  กบ,  และกง  โดยให้นกัเรียนออกมาขีดเส้นใต้คํานัน้ 
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บทกลอน 
 
   ปากเอย๋ปาก    ใช้มากจริงหนอ 

  ใช้พดูเยนิยอ     ขอร้องให้ช่วย 

  ใช้กลา่วตกัเตือน     เม่ือเพื่อนวางมวย 

  ใช้ชมของสวย     ช่วยให้สขุอรุา 

   ปากเอย๋ปาก    เหน่ือยยากจริงหนา 

  ใช้ปากทกุเวลา     เจรจาพาที 

  ปากเคีย้วอาหาร     รับประทานของด ี

  โปรดหยดุสกัที     ปากนีเ้ม่ือยเอย 

 

หนงัสือเสริมทกัษะภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 

 2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ให้แตล่ะกลุม่ออกมาแขง่ขนัเขียนคําท่ีสะกดใน

มาตราตวัสะกดแมก่ก,  กด,  กบ,  และกง  กลุม่ใดเขียนได้มากท่ีสดุเป็นผู้ชนะ 
 ขัน้สอน 
 1)  นักเรียนสังเกตคําท่ีแต่ละกลุ่มออกมาเขียนว่ามีลักษณะของคําท่ีเหมือนกันและ

แตกต่างกนัอยา่งไร  จากนัน้ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่คําท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแมก่ก,  กด,  กบ,  

และกง  เป็นคําท่ีสะกดด้วยพยญัชนะ  ก  ด  บ และ ง  พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 
 

ตัวอย่างประกอบ 
 

 มาตราตัวสะกดแม่กก   ได้แก่   รัก  ผกั  ตกั  เป็นต้น 

  มาตราตัวสะกดแม่กด  ได้แก่   ผดั  ลดั  ปัด  กรด  เป็นต้น 

  มาตราตัวสะกดแม่กบ   ได้แก่  เก็บ  กลบ  ลบ  เป็นต้น 

  มาตราตัวสะกดแม่กง    ได้แก่  กรง   จง  ปลง  เป็นต้น 

   

 2)  นักเรียนอ่านบัตรคําในมาตราตัวสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  ท่ีติดไว้บน

กระดานดํา  
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บัตรคาํมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง 
 

 

 

 

  

 

 
 

 จากนัน้ให้นักเรียนอ่านสะกดคําไปทีละคํา โดยครูคอยให้คําแนะนํา  เม่ือนักเรียนอ่าน

สะกดคําเสร็จสิน้แล้ว  ครูอธิบายหลกัการอา่นสะกดคําในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  

ให้นกัเรียนฟัง  เพ่ือเพิม่ความเข้าใจให้แก่นกัเรียน 

 3)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัออกมาเขียนสะกดคําอา่นจากคําท่ีครูกําหนดให้ในบตัรคํา  

แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ตรวจสอบกนัเองวา่คําใดท่ีเขียนสะกดคําอา่นผิด  และให้แต่ละกลุม่แก้ไขให้

ถูกต้อง  จากนัน้ให้นักเรียนอ่านสะกดคําในมาตราตัวสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  อีกครัง้  

นกัเรียนจดบนัทึกคําและการเขียนสะกดคําอา่นในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  ลงใน

แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน  (ดตูวัอยา่งแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)    (เม่ือสิน้สดุกิจกรรม

การเรียนการสอน  ครูจะนําแบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วจดบนัทกึลงในแบบ

บนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)   เพ่ือนําข้อมลู

ท่ีได้มาปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน) 

 4)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัแจกลกูคําจากบตัรคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  

และ กง  ท่ีครูตดิบนกระดานดํา  แล้วเขียนแจกลกูคําในกระดาษที่ครูแจกให้  โดยครูอธิบายวา่นกัเรียน

ควรเร่ิมแจกลกูคําจากพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์  และตวัสะกด  ตามลําดบั  ซึง่คําท่ีนกัเรียนแจกลกูคํา

ออกมานัน้จะต้องมีความหมาย 

 5)  นกัเรียนสง่ตวัแทนกลุม่ออกมาเขียนแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  

และ กง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาว่าคําใดบ้างท่ีแจกลูกคําผิดและไม่มีความหมาย  แล้วให้

แตล่ะกลุม่ออกมาแก้ไขให้ถกูต้องและมีความหมาย  จากนัน้ครูอธิบายหลกัการแจกลกูคําให้นกัเรียนฟัง

อีกครัง้  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้  นกัเรียนจดบนัทึกคําและเขียนแจกลกูคําในมาตรา

ตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  มาเพียงคนละ  2  คํา  ลงในแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของ

นกัเรียน (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ) (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะนําแบบ

บันทึกประจําคาบเรียนของนักเรียนมาอ่าน  แล้วจดบันทึกลงในแบบบันทึกผลการอ่านบันทึกของ

ปาก มาก ตกั ยาก ปัก 

รด ปวด กรด คดั เป็ด 

นบั เจ็บ จบ    เฉิบ  บวบ 

ดงั เก็ง คง เพิง ทวง 
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นักเรียนเป็นรายบุคคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)    เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน) 

 6)  นกัเรียนทําใบงาน  มาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง  โดยให้นกัเรียนเติมคํา

ในมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  ลงในช่องว่างให้เป็นคําท่ีสมบรูณ์และมีความหมาย  

โดยให้เวลาทํา  10  นาที  จากนัน้ครูให้นกัเรียนนํามาสง่ตรวจในห้องเรียนพร้อมกบัอธิบายให้นกัเรียนฟัง

อีกครัง้ (โดยครูจะบันทึกผลการตรวจงานลงในแบบบันทึกผลการทํางานของนักเรียน (ดตูวัอย่าง

แบบบนัทึกในภาคผนวก จ)  ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  เม่ือ

นกัเรียนนํามาสง่) 
 ขัน้สรุป 
 ให้นกัเรียนช่วยกนัจําแนกคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง  จากบตัรคํา

ท่ีครูตดิบนกระดานดําอีกครัง้หนึ่ง   

 
บัตรคาํมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 แล้วช่วยกนัสรุปลกัษณะของคําในมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  บทกลอน 

 5.3  ตวัอยา่งประกอบคําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง 

 5.4  บตัรคํามาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง   จํานวน  20  คํา 

 5.5  ใบงาน 

 

 

ปาก มาก ตกั ยาก ปัก 

รด ปวด กรด คดั เป็ด 

นบั เจ็บ จบ    เฉิบ  บวบ 

ดงั เก็ง คง เพิง ทวง 
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6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบบนัทกึและแบบประเมินท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 6.2  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน 

 6.3  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 6.4  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู 

 6.5  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 6.6  แบบประเมนิการอา่น 

 6.6  แบบประเมนิการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.7  แบบประเมนิการพดู 

 6.8  แบบประเมนิการฟัง 

 6.9  แบบประเมนิการเขียน  (การเขียนคํา) 

 6.10  แบบประเมินการสงัเกต  (ลกัษณะของคํา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

    รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิชากร                                      ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    3    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การสรุปเร่ือง  การฝึกท่องจําเร่ือง  “กุ๊กไก่”  และท่องให้ผู้อื่นฟัง 
2.  สาระสาํคัญ 
 การอา่นเร่ือง  และเข้าใจความหมายของคําท่ีนกัเรียนอา่นจากเร่ือง  ทําให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีอา่น  

สามารถค้นหาสาระสําคญั  จบัใจความจากเร่ืองท่ีอา่นและบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ือง  รวมถงึการท่องจํา

และการคดัลายมือจากเร่ืองท่ีอา่น  ทําให้นกัเรียนจดจํา  เข้าใจเร่ืองได้มากขึน้ 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  และคดัลายมือจากเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถกูต้อง   

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  2.1.1, ท  3.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  5.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา  และบอกความหมายของคําได้อย่างถกูต้อง   

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

 3.4  นกัเรียนสามารถท่องจําและบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ืองได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  3.1.1) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 นกัเรียนสงัเกตบตัรภาพท่ีครูติดไว้บนกระดานดํา  ซึ่งเป็นภาพเก่ียวกบัแม่ไก่และลกูไก่ 

กําลงัหาอาหาร   
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 แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปราย  จากนัน้ช่วยกนัสรุปวา่”แมไ่ก่และลกูกําลงัทําอะไรในภาพ”  

และ  “แมไ่ก่และลกูไก่แตล่ะตวัมีลกัษณะท่าทางอยา่งไร”  โดยการพดู    
 ขัน้สอน 
 1)  นักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านเสริมเร่ือง  “กุ๊กไก่”  ในหนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้

พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  หน้าท่ี  12  เม่ืออา่นจบครูตัง้คําถามเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองวา่  

“จากเร่ือง “กุ๊กไก่”  แมไ่ก่เลีย้งลกูอยา่งไร”  และให้นกัเรียนตอบคําถามโดยการพดู 

 2)  นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  5-6  คน  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคําศัพท์จากเร่ือง   

“กุ๊กไก่” จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัหาคําอ่าน และความหมายของคํา  โดยเปิดพจนานุกรม  แล้วให้

นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกมาเขียนคํา  คําอา่นและความหมายของคําบนกระดานดํา 

 3) นกัเรียนช่วยกนัสรุปคําศพัท์  คําอา่นและความหมายของคําท่ีได้จากบทอา่นเสริมเร่ือง 

“กุ๊ กไก่”   จากนัน้นักเรียนจดบันทึกคํา  คําอ่านและความหมายของคํา  ลงในแบบบันทึกประจํา 

คาบเรียนของนกัเรียน (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)  (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  

ครูจะนําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วจดบนัทึกลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึก

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอยา่งแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)  เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน) 

 4)  นกัเรียนช่วยกนัสรุปใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นและบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ือง  โดย

การพดูและออกมาเขียนสรุปใจความสําคญับนกระดานดํา นกัเรียนอา่นออกเสียงพร้อมกนั จากนัน้ให้

นกัเรียนจดบนัทึกเร่ืองและใจความสําคญั  รวมไปถงึเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ  ลงในแบบบนัทกึประจําคาบเรียน

ของนกัเรียน (ดตูวัอย่างแบบบนัทึกในภาคผนวก จ)  (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะนํา

แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วจดบนัทกึลงในแบบบนัทึกผลการอา่นบนัทกึของ

นกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอยา่งแบบบนัทกึในภาคผนวก จ) เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียน

ของนกัเรียน) 

 5)  นักเรียนคัดลายมือจากเร่ือง  “กุ๊ กไก่”  แล้วนํามาส่งครู  (โดยครูจะบันทึกผล 

การตรวจงานลงในแบบบนัทึกผลการทํางานของนกัเรียน  (ดตูวัอย่างแบบบนัทึกในภาคผนวก จ)  ใน

เร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และความเรียบร้อย  เม่ือนกัเรียนนํางานมาส่ง)  จากนัน้

นกัเรียนจบัคูก่บัเพื่อนฝึกท่องจําเร่ือง  “กุ๊กไก่”  แล้วนํามาท่องให้ครูฟังระหวา่งพกักลางวนัของทกุวนั 
 ขัน้สรุป 
 นักเรียนอ่านเร่ือง  “กุ๊ กไก่”  แล้วร่วมกันสรุปคํา  คําอ่าน  และความหมายของคํา   

โดยออกมาเขียนบนกระดานดํา  จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปใจความสําคญัของเร่ือง  โดยการพดู 
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5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525 

 5.3  บตัรภาพ จํานวน  1  บตัร 

 5.4  แบบฝึกหดั 
6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบบนัทกึและแบบประเมินท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 6.2  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน 

 6.3  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 6.4  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู 

 6.5  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 6.6  แบบประเมนิการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.7  แบบประเมนิการอา่น 

 6.8  แบบประเมินการเขียน  (การสรุปใจความ) 

 6.9  แบบประเมินการเขียน  (การคดัลายมือ) 

 6.10  แบบประเมินการพดู  (การท่องจํา) 

 6.11  แบบประเมินการฟัง   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

      รองผู้ อํานวยการโรงเรียนวิชากร                                     ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   2  เร่ือง  โป้งแปะ      เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    4    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 
2.  สาระสาํคัญ 
 คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้แก่  ห นํา ง  ห นํา ญ  ห นํา น  ห นํา ม  ห นํา ร  ห นํา ล  และ  

ห นํา ว  การอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  นํา จงึออกเสียงพยญัชนะนําก่อน  แล้วจงึสะกดเสียงสระ  วรรณยกุต์  

และตัวสะกด  ทําให้นักเรียนสามารถออกเสียงคําต่างๆ  เขียนคํา  และใช้คําในภาษาไทยได้ 

อย่างถูกต้อง  ตรงความหมาย  ส่วนการแจกลกูคําของคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  จะเป็นการเปลี่ยน

พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์และตัวสะกดทีละตัว  เพื่อให้ได้คําเพิ่มมากขึน้  และนักเรียนได้

หลกัเกณฑ์ทางภาษาทัง้การอา่นและการเขียนไปพร้อมกนั 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  และบอกลกัษณะของคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 1)  นกัเรียนเลน่เกมทายปัญหา  โดยนกัเรียนออกมาหน้าชัน้เรียน  อา่นปัญหาจากแถบ

ประโยคท่ีครูเตรียมไว้ให้   
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แถบประโยคเกมทายปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 เม่ือนกัเรียนได้คําตอบแล้ว  ให้ออกมาเขียนคําตอบบนกระดานดํา  จากนัน้ครูเฉลยและ

นกัเรียนอา่นออกเสียงคําพร้อมกนั 

 2)  นักเรียนสังเกตคําบนกระดานดําว่ามีอะไรท่ีเหมือนกัน และแตกต่างกัน  แล้วให้

นกัเรียนตอบโดยการพดู  จากนัน้ครูอธิบายเพ่ิมเติมวา่  คําดงักลา่วมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ  มี  ห นํา  หน้า  

พยัญชนะต้นเหมือนกัน  บางคําใช้สระต่างกัน  แล้วให้นักเรียนเขียนคําและอ่านคําท่ีมี  ห  เป็น

อกัษรนําอีกครัง้ 
 ขัน้สอน 
 1)  นกัเรียนเรียงพยญัชนะและสระบนกระดานดํา  จากบตัรพยญัชนะและสระท่ีครูนํามา

วางไว้บนกระดานดํา  ซึง่จะได้คําดงัต่อไปนี ้
 

คาํ 
 

  หงอน    หนอง     หนอน     หมอง     หลาน     หลอน     หวาน 
 

บัตรพยัญชนะและสระ 
 
 คาํที่  1  
 
 คาํที่  2        
 
 คาํที่  3        
 
 คาํที่  4 
  
 คาํที่  5  
 

ตวัฉนัคือใคร   ตวัใหญ่ร้องอู๊ด 

ตวัฉนัคือใคร  ว่ิงไวร้องจีด 

ตวัฉนัคือใคร  เอาไว้หนนุนอน 

 -อ หง 

หน  -อ ง 

-อ  หน 

-อ  หม ง 

-า หล 

 น 

 น 

 น 
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บัตรพยัญชนะและสระ 
 
 คาํที่  6  
 
 คาํที่  7         
 
 2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ช่วยกนัเปิดพจนานกุรมหาความหมายของคําใน

ข้อ  1  จากนัน้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชัน้เรียน  หลงัจากนัน้นกัเรียนทกุคนช่วยกนั

สรุปความหมายของคําดงักล่าวอีกครัง้หนึ่ง  เพ่ือให้ได้ความหมายที่ถกูต้องตรงความหมาย  นกัเรียน

บนัทกึคํา  ความหมายของคํา  ลงในแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึใน

ภาคผนวก จ)  (เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะนําแบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียน

มาอา่น แล้วครูจดบนัทึกลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทกึของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอยา่งแบบ

บนัทกึในภาคผนวก จ)   เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน)  

 3)  ครูอธิบายหลกัการอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ให้นกัเรียนฟัง  แล้วให้นกัเรียน

แตล่ะกลุม่อา่นคําท่ีเรียงบนกระดานดํา  จากนัน้นกัเรียนอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ไปทีละคํา  

โดยมีครูคอยให้คําแนะนํา   

 4)  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกมาเขียนสะกดคําอ่านจากคําท่ีมี  ห  เป็นอักษรนํา  

แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ตรวจสอบกนัเองวา่ คําใดท่ีนกัเรียนเขียนสะกดคําอา่นผิดและแก้ไขให้ถกูต้อง  

จากนัน้นกัเรียนอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําอีกครัง้  นกัเรียนจดบนัทกึคํา  และการเขียนสะกดคําอ่าน  

ลงในแบบบันทึกประจําคาบเรียนของนักเรียน  (ดูตัวอย่างแบบบันทึกในภาคผนวก จ)   เม่ือสิน้สดุ

กิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะนําแบบบนัทึกประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้วครูจดบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียนเป็นรายบคุคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทึกในภาคผนวก จ)   

เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน)  

 5)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ท่ีนกัเรียนช่วยกนัเรียงจาก

บตัรอกัษร  แล้วเขียนแจกลกูคําในกระดาษที่ครูแจกให้  โดยครูอธิบายว่านกัเรียนควรเร่ิมแจกลูกคํา  

โดยเร่ิมต้นจากพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์  และตวัสะกด  ตามลําดบั  ซึ่งคําท่ีนกัเรียนแจกลูกคํา

ออกมานัน้ทกุคําจะต้องมีความหมาย 

 6)  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมานําเสนอการเขียนแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําบน

กระดานดํา  แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัพิจารณาว่าคําใดบ้างท่ีเขียนแจกลูกคําผิดและไม่มีความหมาย  

เพื่อจะได้แก้ไขให้ถกูต้องและมีความหมาย  จากนัน้ครูอธิบายหลกัการแจกลกูคําให้นกัเรียนฟัง เพ่ือให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้  นักเรียนจดบันทึกคําและเขียนแจกลูกคําท่ีมี  ห  เป็นอักษรนํา   

น หล -อ 

น หว -า 
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มาเพียงคนละ  2  คํา  ลงในแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน (ดตูวัอยา่งแบบบนัทกึในภาคผนวก จ)   

(เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะนําแบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียนมาอา่น  แล้ว

ครูจดบนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการอ่านบนัทึกของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (ดตูวัอย่างแบบบนัทึกใน

ภาคผนวก จ)  เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน)  

 7)  นกัเรียนทําใบงาน  คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  โดยให้นกัเรียนเติมคําลงในช่องวา่งให้

เป็นประโยคที่สมบรูณ์และมีความหมาย  ภายในเวลา  10  นาที  จากนัน้ครูให้นกัเรียนนํามาสง่ตรวจ

ในห้องเรียน  พร้อมกบัอธิบายให้นกัเรียนฟัง  (โดยครูจะบนัทึกผลการตรวจงานลงในแบบบนัทึกผล 

การทํางานของนกัเรียน (ดตูวัอย่างแบบบนัทกึในภาคผนวก จ) ในเร่ืองของความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  

และความเรียบร้อย  เม่ือนกัเรียนนํางานมาสง่) 
 ขัน้สรุป 
 นักเรียนช่วยกันสรุปลกัษณะของคําท่ีมี  ห  เป็นอักษรนํา  หลกัการอ่านสะกดคําและ 

แจกลกูคํา  ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัยกตวัอยา่งคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  พร้อมกบัเขียนสะกดคําอา่นและ

เขียนแจกลกูคําบนกระดานดํา มากลุม่ละ  2  คํา 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  

 5.3  บตัรพยญัชนะและสระ  จํานวน  18  บตัร 

 5.4  แถบประโยคเกมทายปัญหา  จํานวน  3  แถบ 

 5.5  ใบงาน 
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6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบบนัทกึและแบบประเมินท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบบนัทกึประจําคาบเรียนของนกัเรียน 

 6.2  แบบบนัทกึผลการอา่นบนัทึกของนกัเรียน 

 6.3  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 6.4  แบบบนัทกึพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู 

 6.5  แบบบนัทกึผลการทํางานของนกัเรียน 

 6.6  แบบประเมนิการอา่น 

 6.7  แบบประเมนิการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.8  แบบประเมนิการพดู 

 6.9  แบบประเมนิการฟัง 

 6.10  แบบประเมินการเขียน  (การเขียนคํา) 

 6.11  แบบประเมินการสงัเกต  (ลกัษณะของคํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

    รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิชากร                                     ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ภาคผนวก  จ 

 ตวัอย่าง  แผนการจดัการเรียนร้ที่ใช้ในการวัดประเมินการเรียนร้ตามปกติู ู  
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    1    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนคําใหม่  คํายาก  ความหมายของคํา  และจับใจความจากเนือ้ความ 

เร่ือง  “กินดีมีสขุ” 
2.  สาระสาํคัญ 
 การอา่นคํา  การเขียนคํา  และความเข้าใจความหมายของคํา  ทําให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้ความ

ท่ีอ่าน  สามารถค้นหาสาระสําคญั  และตอบคําถามจากเนือ้ความท่ีอ่านได้  และสามารถใช้ภาษาใน

การส่ือสารได้อย่างถกูต้อง 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถอา่นคํา  บอกความหมายของคํา  และใช้คําได้อยา่งถกูต้อง  

(มาตรฐาน  ท 1.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถสงัเกตการประสมคํา  และเขียนคําจากเนือ้ความได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท 2.1.1,  ท 4.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเนือ้ความท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท 3.1.1) 

 3.4  นกัเรียนเข้าใจคําถามท่ีฟังและสามารถตอบคําถามได้อยา่งถกูต้อง (มาตรฐาน ท 3.1.2) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 นกัเรียนดบูตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่ และสงัเกตวา่อาหารหลกั  5  หมู่มีอะไรบ้าง   
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 จากนัน้ให้นักเรียนช่วยกนับอกช่ืออาหารท่ีอยู่ในภาพ  พร้อมกบัออกมาหยิบบตัรคําให้

ตรงกบัภาพท่ีปรากฏ 
 

บัตรคาํ 
 

 

 

 

 

 

   
 ขัน้สอน 
 1)  นักเรียนอ่านเนือ้ความของหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  กินดีมีสุข  หน้าท่ี  1   

ย่อหน้าท่ี  1  “น้องแป้ง.......ถึง  ย่อหน้าท่ี  4  “อาหาร  5  หมู่.........สดใสนะจ๊ะ”  เม่ืออ่านจบครู 

ตัง้คําถามเก่ียวกับเนือ้ความท่ีอ่านว่า  “เนือ้ความท่ีอ่านเก่ียวกับเร่ืองอะไร”  และ  “อาหาร  5  หมู่  

ได้แก่อะไรบ้าง”  และให้นกัเรียนตอบคําถาม  โดยการพดู 

 2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ให้แตล่ะกลุม่ช่วยกนัหาคําใหม ่  และคํายากใน

เนือ้ความท่ีอา่น จากนัน้ให้ร่วมกนัหาคําอา่นและความหมายของคําใหม ่  คํายาก กลุม่ละ  2  คํา โดย

เปิดพจนานกุรม 

 3)  ครูนําบัตรคําและบัตรแสดงความหมายของคํามาติดไว้บนกระดานดํา  แล้วให้

นกัเรียนจบัคูใ่ห้ถกูต้อง  จากนัน้ให้นกัเรียนอา่นคําทีละคํา  พร้อมกบัอา่นความหมายของคํา   
 

 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เนือ้สตัว์ 

พืชผกั 

นม 

ไข่ 

นํา้ตาล 

ข้าว 

ผลไม้ 

ถัว่ 

แป้ง 

เข่ีย 

ประโยชน์ 

ต้นหอม 

ผกัชี 

สารอาหาร 

ช่ือของไม้ล้มลกุประเภทผกั  กลิน่ฉนุ  ใช้ปรุงอาหาร 

ไขและมนัท่ีอยูใ่นร่างกาย  โดยเฉพาะหน้าท้อง 

ของกินท่ีมีองค์ประกอบเป็นอยา่งเดียวกนัมีสมบตัิเฉพาะไมส่ามารถแบง่แยกได้ 

ส่ิงท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคณุ 

ทําให้สิง่หนึง่สิง่ใดเคลื่อนท่ีออกไป 
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 บัตรคาํ    บัตรแสดงความหมายของคาํ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นักเรียนจดลงในสมุด 

 4)  นกัเรียนช่วยกนัสรุปเนือ้ความท่ีอ่าน  โดยครูนําแถบประโยคมาติดไว้บนกระดานดํา  

แล้วให้นกัเรียนออกมาช่วยกนัเรียงให้เป็นใจความที่สมบรูณ์ 
 

แถบประโยค 
 

 

 

 

 

 

 

   

 5)   นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความ และนําเสนอให้เพ่ือนฟัง  

จากนัน้ให้นักเรียนจดลงในสมุด  แล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด  เนือ้ความหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  

เร่ือง  “กินดีมีสขุ”  เม่ือนกัเรียนทําเสร็จแล้ว  ครูเฉลยแบบฝึกหดั 

มะเขือเทศ 

เติบโต 

แข็งแรง 

เนือ้สตัว์ 

นํา้ตาล 

ไขมนั 

ผิวพรรณ 

สารประกอบคาร์โบโฮเดรต  มีรสหวาน 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่ต้นและใบกินได้  มีกลิ่นฉนุ 

โตขึน้  เติบใหญ่ 

สีเนือ้  ผิวเนือ้ 

ช่ือไม้ล้มลกุชนิดหนึง่  ผลกินได้ 

สว่นของร่างกายสตัว์อยูถ่ดัหนงัเข้าไปใช้เป็นอาหาร 

มีกําลงัมาก  มัน่คง  คงทน 

น้องแป้งไมช่อบกินผกัและมกัเลือกกินอาหารท่ีชอบ 

แม่เตือนน้องแป้งวา่  คนเราต้องการสารอาหารครบ  5  หมู่  ร่างกายจงึจะเจริญเติบโต 

อาหาร 5 หมู ่มี เนือ้สตัว์ ไข ่ ถัว่  นม ข้าว  แป้ง  นํา้ตาล  พืช  ผกั ผลไม้  และไขมนัจากพืชและสตัว์ 

น้องแป้งกินอาหารครบ 5 หมู ่ จะมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสดใส โดยเฉพาะกินผกัและผลไม้ 
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 6)  นักเรียนเลือกคําท่ีได้จากเนือ้ความมาแต่งเป็นประโยคให้ถูกต้องตรงความหมาย   

โดยครูสุม่นกัเรียนออกมานําเสนอประโยคที่แตง่บนกระดานดําให้เพ่ือนฟัง  จากนัน้ครูอธิบายการนําคํามา

แตง่ประโยคให้นกัเรียนฟังอีกครัง้  และให้นกัเรียนเลือกคําแล้วนํากลบัไปทําเป็นการบ้านมาสง่ครูในชัว่โมงต่อไป   
 ขัน้สรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปคําศัพท์ท่ีได้จากเนือ้ความ  ความหมายของคํา  และการอ่านคํา  

โดยครูนําบตัรคํามาวางบนกระดานดํา  แล้วนกัเรียนจบัคูคํ่าและความหมายของคําให้ถกูต้อง  จากนัน้

นกัเรียนแตล่ะกลุม่แขง่ขนักนัสรุปใจความสําคญัจากเนือ้ความ  โดยการออกมาติดแถบประโยคเรียงให้

เป็นใจความท่ีสมบรูณ์  ถ้ากลุม่ใดเรียงได้ถกูต้อง  ได้ใจความ  กลุม่นัน้เป็นผู้ชนะ  แล้วให้นกัเรียนอา่น

ใจความท่ีได้อีกครัง้ 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  

 5.3  แถบประโยค  จํานวน  4  แถบ 

 5.4  บตัรภาพอาหารหลกั  5  หมู ่  จํานวน  1  บตัร 

 5.5  บตัรคํา-คําศพัท์   ความหมายของคํา   จํานวน  21  คํา   

 5.6  แบบฝึกหดั  
 6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบประเมนิท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบประเมนิการอา่น 

 6.2  แบบประเมนิการพดู 

 6.3  แบบประเมนิการฟัง 

 6.4  แบบประเมินการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.5  แบบประเมินสงัเกต  (การประสมคําและเขียนคํา) 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

       รองผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิากร                                      ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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  ตวัอย่าง  แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    2    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 มาตราตวัสะกด  แม ่กก  แม ่กด   แม ่กบ  และแม ่กง 
2.  สาระสาํคัญ 
 มาตราตวัสะกด  เป็นคําท่ีมีพยญัชนะเป็นตวัสะกด  ซึ่งได้แก่  ตวัสะกดในมาตราแม่  กก,  

แม่ กด,  แม่ กบ,  และแม่ กง  การอ่านสะกดคําและบอกลกัษณะของคําในมาตราตวัสะกดต่างๆ   

ท่ีกลา่วมา  เป็นการนําเสียงพยญัชนะต้น  สระ  วรรณยกุต์และตวัสะกดมาประสมกนั  การอา่นสะกดคํา

จะทําไปพร้อมๆ  กับการเขียน  ทําให้นักเรียนสามารถออกเสียงคําต่างๆ  เขียนคํา และใช้คําใน

ภาษาไทยได้ถกูต้องตรงความหมาย  ส่วนการแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดต่างๆ  จะเป็นการเปลี่ยน

พยญัชนะต้น  สระ  วรรณยกุต์  และตวัสะกด  เพ่ือให้ได้คําเพิ่มมากขึน้และนกัเรียนได้หลกัเกณฑ์ทาง

ภาษาทัง้การอา่นและการเขียนไปพร้อมกนั 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1   นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  กง, 

ได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  และบอกลกัษณะของคําในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  

กบ,  กง  ได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  1.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีสะกดในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  กง,  

ได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  2.1.1) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 1)  นกัเรียนอา่นบทกลอนที่ครูกําหนดให้พร้อมกนั จากนัน้ให้นกัเรียนสงัเกตวา่บทกลอน

นัน้มีคําใดบ้างท่ีอยู่ในมาตราตวัสะกดแม่กก,  กด,  กบ,  และกง  โดยให้นกัเรียนออกมาขีดเส้นใต้คํานัน้ 
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บทกลอน 
 
   ปากเอย๋ปาก    ใช้มากจริงหนอ 

  ใช้พดูเยนิยอ     ขอร้องให้ช่วย 

  ใช้กลา่วตกัเตือน     เม่ือเพื่อนวางมวย 

  ใช้ชมของสวย     ช่วยให้สขุอรุา 

   ปากเอย๋ปาก    เหน่ือยยากจริงหนา 

  ใช้ปากทกุเวลา     เจรจาพาที 

  ปากเคีย้วอาหาร     รับประทานของด ี

  โปรดหยดุสกัที     ปากนีเ้ม่ือยเอย 

 

หนงัสือเสริมทกัษะภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 

 2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ให้แตล่ะกลุม่ออกมาแขง่ขนัเขียนคําท่ีสะกดใน

มาตราตวัสะกดแมก่ก,  กด,  กบ,  และกง  กลุม่ใดเขียนได้มากท่ีสดุเป็นผู้ชนะ 
 ขัน้สอน 
 1)  นักเรียนสังเกตคําท่ีแต่ละกลุ่มออกมาเขียนว่ามีลักษณะของคําท่ีเหมือนกันและ

แตกต่างกนัอยา่งไร  จากนัน้ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่คําท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแมก่ก,  กด,  กบ,  

และกง  เป็นคําท่ีสะกดด้วยพยญัชนะ  ก  ด  บ และ ง  พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 
 

ตัวอย่างประกอบ 
 

 มาตราตัวสะกดแม่กก   ได้แก่   รัก  ผกั  ตกั  เป็นต้น 

  มาตราตัวสะกดแม่กด  ได้แก่   ผดั  ลดั  ปัด  กรด  เป็นต้น 

  มาตราตัวสะกดแม่กบ   ได้แก่  เก็บ  กลบ  ลบ  เป็นต้น 

  มาตราตัวสะกดแม่กง    ได้แก่  กรง   จง  ปลง  เป็นต้น 

   

 2)  นักเรียนอ่านบัตรคําในมาตราตัวสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  ท่ีติดไว้บน

กระดานดํา  
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บัตรคาํมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง 
 

 

 

 

  

 

 
 

 จากนัน้ให้นักเรียนอ่านสะกดคําไปทีละคํา โดยครูคอยให้คําแนะนํา  เม่ือนักเรียนอ่าน

สะกดคําเสร็จสิน้แล้ว  ครูอธิบายหลกัการอา่นสะกดคําในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  

ให้นกัเรียนฟัง  เพ่ือเพิม่ความเข้าใจให้แก่นกัเรียน 

 3)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัออกมาเขียนสะกดคําอา่นจากคําท่ีครูกําหนดให้ในบตัรคํา  

แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ตรวจสอบกนัเองวา่คําใดท่ีเขียนสะกดคําอา่นผิด  และให้แต่ละกลุม่แก้ไขให้

ถูกต้อง  จากนัน้ให้นักเรียนอ่านสะกดคําในมาตราตัวสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  อีกครัง้  

นกัเรียนจดคําและการเขียนสะกดคําอา่นในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง  ลงในสมดุ 

 4)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัแจกลกูคําจากบตัรคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  

และ กง  ท่ีครูตดิบนกระดานดํา  แล้วเขียนแจกลกูคําในกระดาษที่ครูแจกให้  โดยครูอธิบายวา่นกัเรียน

ควรเร่ิมแจกลกูคําจากพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์  และตวัสะกด  ตามลําดบั  ซึง่คําท่ีนกัเรียนแจกลกูคํา

ออกมานัน้จะต้องมีความหมาย 

 5)  นกัเรียนสง่ตวัแทนกลุม่ออกมาเขียนแจกลกูคําในมาตราตวัสะกดแม ่  กก,  กด,  กบ,  

และ กง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาว่าคําใดบ้างท่ีแจกลูกคําผิดและไม่มีความหมาย  แล้วให้

แตล่ะกลุม่ออกมาแก้ไขให้ถกูต้องและมีความหมาย  จากนัน้ครูอธิบายหลกัการแจกลกูคําให้นกัเรียนฟัง

อีกครัง้  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้ นกัเรียนจดคําและเขียนแจกลกูคําในมาตราตวัสะกด

แม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  ลงในสมดุ 

 6)  นกัเรียนทําใบงาน  มาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง  โดยให้นกัเรียนเติมคํา

ในมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง  ลงในช่องว่างให้เป็นคําท่ีสมบรูณ์และมีความหมาย  

โดยให้เวลาทํา  10  นาที  จากนัน้ครูให้นกัเรียนนํามาสง่ตรวจในห้องเรียนพร้อมกบัอธิบายให้นกัเรียนฟัง

อีกครัง้   

 

 

ปาก มาก ตกั ยาก ปัก 

รด ปวด กรด คดั เป็ด 

นบั เจ็บ จบ    เฉิบ  บวบ 

ดงั เก็ง คง เพิง ทวง 
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 ขัน้สรุป 
 ให้นกัเรียนช่วยกนัจําแนกคําในมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง  จากบตัรคํา

ท่ีครูตดิบนกระดานดําอีกครัง้หนึ่ง   

 
บัตรคาํมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 แล้วช่วยกนัสรุปลกัษณะของคําในมาตราตวัสะกดแม่  กก,  กด,  กบ,  และ กง 

 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  บทกลอน 

 5.3  ตวัอยา่งประกอบคําท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง 

 5.4  บตัรคํามาตราตวัสะกดแม ่ กก,  กด,  กบ,  และ กง   จํานวน  20  คํา 

 5.5  ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาก มาก ตกั ยาก ปัก 

รด ปวด กรด คดั เป็ด 

นบั เจ็บ จบ    เฉิบ  บวบ 

ดงั เก็ง คง เพิง ทวง 
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6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบประเมนิท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบประเมนิการอา่น 

 6.2  แบบประเมนิการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.3  แบบประเมนิการพดู 

 6.4  แบบประเมนิการฟัง 

 6.5  แบบประเมนิการเขียน  (การเขียนคํา) 

 6.6  แบบประเมนิการสงัเกต  (ลกัษณะของคํา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

    รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิชากร                                      ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   1  เร่ือง  กินดีมีสขุ       เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    3    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การสรุปเร่ือง  การฝึกท่องจําเร่ือง  “กุ๊กไก่”  และท่องให้ผู้อื่นฟัง 
2.  สาระสาํคัญ 
 การอา่นเร่ือง  และเข้าใจความหมายของคําท่ีนกัเรียนอา่นจากเร่ือง  ทําให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีอา่น  

สามารถค้นหาสาระสําคญั  จบัใจความจากเร่ืองท่ีอา่นและบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ือง  รวมถงึการท่องจํา

และการคดัลายมือจากเร่ืองท่ีอา่น  ทําให้นกัเรียนจดจํา  เข้าใจเร่ืองได้มากขึน้ 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถฟัง  อา่น  และคดัลายมือจากเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถกูต้อง   

(มาตรฐาน ท  1.1.1,  ท  2.1.1, ท  3.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  1.1.2,  ท  5.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถสงัเกตคํา  และบอกความหมายของคําได้อย่างถกูต้อง   

(มาตรฐาน ท  4.1.1,  ท   4.1.2) 

 3.4  นกัเรียนสามารถท่องจําและบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ืองได้อยา่งถกูต้อง  (มาตรฐาน ท  3.1.1) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 นกัเรียนสงัเกตบตัรภาพท่ีครูติดไว้บนกระดานดํา  ซึ่งเป็นภาพเก่ียวกบัแม่ไก่และลกูไก่ 

กําลงัหาอาหาร   
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 แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปราย  จากนัน้ช่วยกนัสรุปวา่”แมไ่ก่และลกูกําลงัทําอะไรในภาพ”  

และ  “แมไ่ก่และลกูไก่แตล่ะตวัมีลกัษณะท่าทางอยา่งไร”  โดยการพดู    
 ขัน้สอน 
 1)  นักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านเสริมเร่ือง  “กุ๊กไก่”  ในหนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้

พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2  หน้าท่ี  12  เม่ืออา่นจบครูตัง้คําถามเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองวา่  

“จากเร่ือง “กุ๊กไก่”  แมไ่ก่เลีย้งลกูอยา่งไร”  และให้นกัเรียนตอบคําถามโดยการพดู 

 2)  นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  5-6  คน  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคําศัพท์จากเร่ือง   

“กุ๊กไก่” จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัหาคําอ่าน และความหมายของคํา  โดยเปิดพจนานุกรม  แล้วให้

นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกมาเขียนคํา  คําอา่นและความหมายของคําบนกระดานดํา 

 3) นกัเรียนช่วยกนัสรุปคําศพัท์  คําอา่นและความหมายของคําท่ีได้จากบทอา่นเสริมเร่ือง 

“กุ๊ กไก่”   จากนัน้นักเรียนจดลงในสมุด 

 4)  นกัเรียนช่วยกนัสรุปใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นและบอกแนวคิดท่ีได้จากเร่ือง  โดย

การพดูและออกมาเขียนสรุปใจความสําคญับนกระดานดํา นกัเรียนอา่นออกเสียงพร้อมกนั จากนัน้ให้

นกัเรียนจดลงในสมดุ 

 5)  นักเรียนคัดลายมือจากเร่ือง  “กุ๊ กไก่”  แล้วนํามาส่งครู  จากนัน้นกัเรียนจบัคู่

กบัเพื่อนฝึกท่องจําเร่ือง  “กุ๊กไก่”  แล้วนํามาท่องให้ครูฟังระหวา่งพกักลางวนัของทกุวนั 
 ขัน้สรุป 
 นักเรียนอ่านเร่ือง  “กุ๊ กไก่”  แล้วร่วมกันสรุปคํา  คําอ่าน  และความหมายของคํา   

โดยออกมาเขียนบนกระดานดํา  จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปใจความสําคญัของเร่ือง  โดยการพดู 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525 

 5.3  บตัรภาพ จํานวน  1  บตัร 

 5.4  แบบฝึกหดั 
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6.  การวัดและประเมนิผล   
 แบบประเมนิท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบประเมนิการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.2  แบบประเมนิการอา่น 

 6.3  แบบประเมินการเขียน  (การสรุปใจความ) 

 6.4  แบบประเมินการเขียน  (การคดัลายมือ) 

 6.5  แบบประเมนิการพดู  (การท่องจํา) 

 6.6  แบบประเมินการฟัง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

      รองผู้ อํานวยการโรงเรียนวิชากร                                     ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ตวัอย่าง  แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนร้วิชาู   ภาษาไทย ชัน้     ประถมศกึษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1/2550    

หน่วยการเรียนร้ทีู่   2  เร่ือง  โป้งแปะ      เวลา 1  ช่ัวโมง    

สัปดาห์ที่    4    วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.  .................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา 
2.  สาระสาํคัญ 
 คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้แก่  ห นํา ง  ห นํา ญ  ห นํา น  ห นํา ม  ห นํา ร  ห นํา ล  และ  

ห นํา ว  การอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  นํา จงึออกเสียงพยญัชนะนําก่อน  แล้วจงึสะกดเสียงสระ  วรรณยกุต์  

และตัวสะกด  ทําให้นักเรียนสามารถออกเสียงคําต่างๆ  เขียนคํา  และใช้คําในภาษาไทยได้ 

อย่างถูกต้อง  ตรงความหมาย  ส่วนการแจกลกูคําของคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  จะเป็นการเปลี่ยน

พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์และตัวสะกดทีละตัว  เพื่อให้ได้คําเพิ่มมากขึน้  และนักเรียนได้

หลกัเกณฑ์ทางภาษาทัง้การอา่นและการเขียนไปพร้อมกนั 
3.  ผลการเรียนร้ที่คาดหวังู  
 3.1  นกัเรียนสามารถอา่นสะกดคําและแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน  ท  1.1.1,  ท  4.1.1) 

 3.2  นกัเรียนสามารถเขียนคําและใช้คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  1.1.1) 

 3.3  นกัเรียนสามารถฟัง  สงัเกต  และบอกลกัษณะของคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําได้อยา่งถกูต้อง 

(มาตรฐาน ท  2.1.1) 
4.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้นํา 
 1)  นกัเรียนเลน่เกมทายปัญหา  โดยนกัเรียนออกมาหน้าชัน้เรียน  อา่นปัญหาจากแถบ

ประโยคท่ีครูเตรียมไว้ให้   
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แถบประโยคเกมทายปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 เม่ือนกัเรียนได้คําตอบแล้ว  ให้ออกมาเขียนคําตอบบนกระดานดํา  จากนัน้ครูเฉลยและ

นกัเรียนอา่นออกเสียงคําพร้อมกนั 

 2)  นกัเรียนสงัเกตคําบนกระดานดําวา่มีอะไรท่ีเหมือนกนั และแตกตา่งกนั  แล้วให้นกัเรียน

ตอบโดยการพดู  จากนัน้ครูอธิบายเพิม่เติมวา่  คําดงักลา่วมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ  มี  ห นํา  หน้า  

พยญัชนะต้นเหมือนกนั  บางคําใช้สระต่างกนั  แล้วให้นกัเรียนเขียนคําและอา่นคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําอีกครัง้ 
 ขัน้สอน 
 1)  นกัเรียนเรียงพยญัชนะและสระบนกระดานดํา  จากบตัรพยญัชนะและสระท่ีครูนํามา

วางไว้บนกระดานดํา  ซึง่จะได้คําดงัต่อไปนี ้ 
คาํ 

 

  หงอน    หนอง     หนอน     หมอง     หลาน     หลอน     หวาน 
บัตรพยัญชนะและสระ 

 
 คาํที่  1  
 
 คาํที่  2        
 
 คาํที่  3        
 
 คาํที่  4 
  
 คาํที่  5  
 
 คาํที่  6  
 
 คาํที่  7         

ตวัฉนัคือใคร   ตวัใหญ่ร้องอู๊ด 

ตวัฉนัคือใคร  ว่ิงไวร้องจีด 

ตวัฉนัคือใคร  เอาไว้หนนุนอน 

 -อ หง 

หน  -อ ง 

-อ  หน 

-อ  หม ง 

-า หล 

น หล -อ 

น หว -า 

 น 

 น 

 น 
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 2)  นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5-6  คน  ช่วยกนัเปิดพจนานกุรมหาความหมายของคําใน

ข้อ  1  จากนัน้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชัน้เรียน  หลงัจากนัน้นกัเรียนทกุคนช่วยกนั

สรุปความหมายของคําดงักล่าวอีกครัง้หนึ่ง  เพ่ือให้ได้ความหมายท่ีถูกต้องตรงควาหมาย  นกัเรียน

จดคํา และความหมายของคํา  ลงในสมดุ  

 3)  ครูอธิบายหลกัการอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ให้นกัเรียนฟัง  แล้วให้นกัเรียน

แตล่ะกลุม่อา่นคําท่ีเรียงบนกระดานดํา  จากนัน้นกัเรียนอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ไปทีละคํา  

โดยมีครูคอยให้คําแนะนํา   

 4)  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกมาเขียนสะกดคําอ่านจากคําท่ีมี  ห  เป็นอักษรนํา  

แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ตรวจสอบกนัเองวา่ คําใดท่ีนกัเรียนเขียนสะกดคําอา่นผิดและแก้ไขให้ถกูต้อง  

จากนัน้นกัเรียนอา่นสะกดคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําอีกครัง้  นกัเรียนจดคํา  และการเขียนสะกดคําอา่น  ลงในสมดุ 

 5)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ท่ีนกัเรียนช่วยกนัเรียงจาก

บตัรอกัษร  แล้วเขียนแจกลกูคําในกระดาษที่ครูแจกให้  โดยครูอธิบายว่านกัเรียนควรเร่ิมแจกลูกคํา  

โดยเร่ิมต้นจากพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์  และตวัสะกด  ตามลําดบั  ซึ่งคําท่ีนักเรียนแจกลูกคํา

ออกมานัน้ทกุคําจะต้องมีความหมาย 

 6)  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมานําเสนอการเขียนแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนําบน

กระดานดํา  แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัพิจารณาว่าคําใดบ้างท่ีเขียนแจกลูกคําผิดและไม่มีความหมาย  

เพื่อจะได้แก้ไขให้ถกูต้องและมีความหมาย  จากนัน้ครูอธิบายหลกัการแจกลกูคําให้นกัเรียนฟัง เพ่ือให้

นกัเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้  นกัเรียนจดคําและเขียนแจกลกูคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  ลงในสมดุ 

 7)  นกัเรียนทําใบงาน  คําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  โดยให้นกัเรียนเติมคําลงในช่องวา่งให้

เป็นประโยคที่สมบรูณ์และมีความหมาย  ภายในเวลา  10  นาที  จากนัน้ครูให้นกัเรียนนํามาสง่ตรวจ

ในห้องเรียน  พร้อมกบัอธิบายให้นกัเรียนฟัง   
 ขัน้สรุป 
 นักเรียนช่วยกันสรุปลกัษณะของคําท่ีมี  ห  เป็นอักษรนํา  หลกัการอ่านสะกดคําและ 

แจกลกูคํา  ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัยกตวัอยา่งคําท่ีมี  ห  เป็นอกัษรนํา  พร้อมกบัเขียนสะกดคําอา่นและ

เขียนแจกลกูคําบนกระดานดํา มากลุม่ละ  2  คํา 
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5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 5.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวชิาภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2 

 5.2  พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  

 5.3  บตัรพยญัชนะและสระ  จํานวน  18  บตัร 

 5.4  แถบประโยคเกมทายปัญหา  จํานวน  3  แถบ 

 5.5  ใบงาน 
6.  การวัดและประเมนิผล 
 แบบประเมนิท่ีใช้ในการวดัประเมนิผลมีดงัต่อไปนี ้

 6.1  แบบประเมนิการอา่น 

 6.2  แบบประเมินการสงัเกต  (การทํางานกลุม่) 

 6.3  แบบประเมนิการพดู 

 6.4  แบบประเมนิการฟัง 

 6.5  แบบประเมนิการเขียน  (การเขียนคํา) 

 6.6  แบบประเมนิการสงัเกต  (ลกัษณะของคํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................               ลงช่ือ.................................................

(...........................................................)                         (นางสาวนพมาศ    พุม่ฉวี) 

    รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิชากร                                     ครู  คศ. 1 

 วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............                          วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ……….. 
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ภาคผนวก  ฉ 

แบบบนัทกึที่ใช้ในการวัดประเมินการเรียนร้ด้วยการจดบนัทกึู  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึประจาํคาบเรียนของนักเรียน 
 

แบบบันทกึประจาํคาบเรียนของนักเรียน 
ชื่อ..............................................................นามสกลุ...........................................................ชัน้..................เลขที่...................... 

หน่วยการเรียนรู้ที่................เรื่อง...............................................สปัดาห์ที่.........วนัที่................................................................... 
เรื่องที่ไม่เข้าใจ คาํศัพท์-คาํอ่าน-สะกดคาํ-แจกลกคาํู -อ่านและผันวรรณยุกต์คาํ-ความหมาย 

เรื่อง-ใจความสาํคัญ 
ตอนใดที่เข้าใจ ตอนใดที่ไม่เข้าใจ คําศพัท์ คําอา่น สะกดคํา แจกลกูคํา อา่นและผนัวรรณยกุต์ ความหมาย 
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แบบบันทึกผลการอ่านบันทกึของนักเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........เร่ือง.........................................สปัดาห์ท่ี.........วนัท่ี..................................... 
 

ผลการอ่านบันทกึของนักเรียน 
เลขที่ ช่ือ-นามสกุล 

เร่ืองที่ไม่เข้าใจ เร่ืองที่ปรับปรุง 

  ........................................... 
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แบบบันทกึพฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู 

การบันทกึพฤตกิรรมการเรียนการสอนของครู 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.............หน่วยการเรียนรู้ท่ี...................เร่ือง.............................................. 

สปัดาห์ท่ี.....................วนัท่ี........................................................................................................  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างสอน……………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

วิธีการแก้ไขปัญหา…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

การพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้……………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึผลการทาํงานของนักเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........เร่ือง.........................................สปัดาห์ท่ี.........วนัท่ี..................................... 
 

บันทกึผลการทาํงานของนักเรียน 
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความเรียบร้อย เลขที่ ช่ือ-นามสกุล 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 
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แบบบันทกึพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี........เร่ือง.........................................สปัดาห์ท่ี.........วนัท่ี..................................... 
 

พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน 
เลขที่ ช่ือ-นามสกุล พฤตกิรรมการเรียน

ในห้องเรียน 
การสนทนาเร่ือง

ทั่วไป 
การสนทนาเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ 
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รายช่ือผ้เช่ียวชาญู  
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รายช่ือผ้เช่ียวชาญู  

อาจารย์อดุมศกัดิ   นาดี์  หวัหน้ากลุม่งานประเมินผลการจดัการศกึษา 

 สํานกังานยทุธศาสตร์การศกึษา   

 สํานกัการศกึษา  กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์จลุศกัดิ   สขุสบาย์    อาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมติร  (ฝ่ายประถม) 

อาจารย์หนึง่ฤทยั   เมฆวทตั   อาจารย์ 

      สาขาวชิาการทดสอบและวจิยัทางการศกึษา 

      คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

อาจารย์พิพธุพงษ์   แนวทอง   ครู  คศ. 2  โรงเรียนสามเสนนอก   

สํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์รัตนาภรณ์   วงศ์ศรีออ่น   ครู  คศ. 1  โรงเรียนสามเสนนอก   

สํานกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย์ประพนธ์  จ่ายเจริญ  อาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมติร  (ฝ่ายประถม) 

อาจารย์ศภุมาส  ดา่นพานิช   อาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมติร  (ฝ่ายประถม) 

อาจารย์ทยิดา  เลศิชนะ    อาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ประวัตย่ิอผ้วจิัยู  
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ประวัตย่ิอผ้วิจยัู  

ช่ือ  ช่ือสกลุ นางสาวนพมาศ  พุม่ฉวี 

วนัเดือนปีเกิด 17  พฤศจิกายน  2521 

สถานที่เกิด อําเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 

สถานที่อยูปั่จจบุนั 683/121  ถนนจรัญสนิทวงศ์   แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย    

จงัหวดักรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย์  10700       

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานในปัจจบุนั  ครู  คศ. 1 

สถานที่ทํางานปัจจบุนั  โรงเรียนวิชากร    ตัง้อยูเ่ลขท่ี  3981  ถนนมติรไมตรี  แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10400 

ประวตัิการศกึษา 

 พ.ศ.  2540  มธัยมศกึษา  จากโรงเรียนชลกนัยานกุลู 

   อําเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 

 พ.ศ.  2544 การศกึษาบณัฑิต  (กศ.บ.)  วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศกึษา 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวทิยาลยับรูพา   จงัหวดัชลบรีุ 

 พ.ศ.  2550  การศกึษามหาบณัฑิต  (กศ.ม.)  วิชาเอกการวดัผลการศกึษา 

   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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