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  The purpose of this experimental research was to study the concentrated 
language encounters learning and social reinforcement on Thai  Writing Ability of 
prathomsuksa II  students  at  Banbuamon (Jarearnrat -utit) School  in   Bngkhen  
District,  Bangkok in academic year 2005. The 16 subjects were randomly from 
population and then they were randomly divided into 2 groups : the experimental 
group and the control group. Each group was consisted of 8 students . The 
experimental group  was exposed to concentrated language encounters learning and 
social reinforcement : the control group was not exposed to the concentrated language 
encounters learning and social reinforcement. The research instrument was Thai 
writing ability test.   The data was analyzed by the Wilcoxon Matched Pairs Signed – 
Rank Test and the Mann – Whitney U test. 
 
 The result were as follows : 
 1. Thai writing ability of the students exposed to concentrated language 
encounters learning and social reinforcement was significantly increased than before 
the experiment at .01 level. 
 2. Thai writing ability of the students were not exposed to concentrated 
language encounters learning and social reinforcement was significantly increased than 
before the experiment at .01 level. 
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 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใชผลของการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา
และการใชแรงเสริมทางสังคม ที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร กลุม
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ไดมาจากการสุมอยางงายจากประชากร  และสุมอยางงายอีกครัง้หนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 8 คน กลุมทดลองไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริม
ทางสังคม และกลุมควบคมุไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการทดสอบของวิลคอกซันและแมนวิทนยี 
 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบ
มุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมี
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ประกาศคณุูประการ 
 

 งานวิจยัฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี อันเนื่องมาจากการที่ไดรับความกรุณาอยางสูงจาก 
อาจารยวไิลลักษณ   พงษโสภา อาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ รองศาสตราจารยเวธน ี     กรีทอง และ
อาจารยดร.พาสนา   จุลรัตน กรรมการสอบปากเปลา ที่ไดใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําจึงทําให
งานวิจยัฉบับนี้สําเร็จผล ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรณุาที่ไดรับและกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยเวธนี   กรีทอง ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน   
พลอยเล่ือมแสง และอาจารยพาสนา   จุลรัตน ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒ ิโดยพิจารณาตรวจ และให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือในการวจิัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยเสรมิศรี   ไชยเศรษฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและคณะ
ครูโรงเรียนวฒันาวิทยาลัย อาจารยใหญและคณะครูโรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ) ที่ให
ความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ
การวิจยัในครัง้นี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
               ขอขอบใจนักเรียนชั้น ป.2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบานบวัมล(เจริญราษฎรอุทิศ) ที่ให
ความรวมมือใหขอมูลและเปนกลุมทดลองจนเสร็จสิ้นในครั้งนี้ 
 ขอขอบใจนางสาวพสชนัน   นิรมิตรไชยนนท และเพื่อนทุกคนทีค่อยอยูเคียงขาง ให
กําลังใจ ใหความชวยเหลือ และคําแนะนําทีเ่ปนประโยชนเสมอมา 
 ทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมจนิดามณี   บุญมาลีรัตน    คุณพอจเร   ทองลักษณศิริ 
คุณตาดํารง   บุญมาลีรัตน และทุกคนในครอบครัวที่เปนกําลังใจและคอยดูแลขาพเจาเสมอมา ทั้งใน
ดานกําลังใจ กาํลังกาย กําลังทรัพย คอยดูแลใหความรักและความหวงใยเปนอยางดีเสมอมา ซ่ึงเปน
พลังใหเกดิความสําเร็จของงานวิจยัคร้ังนี้ คุณคาอันเกดิประโยชนของงานวิจยัฉบับนี้ ขอมอบแดทุก
คนที่ขาพเจาไดกลาวมาแลวทั้งหมด 
 
 
       อัคเรศ   ทองลักษณศิริ 
 
 
 
 
 



 3. The students exposed to concentrated language encounters learning and 
social reinforcement were significantly increased than the others who were not 
exposed to concentrated language encounters learning and social reinforcement at .01 
level 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ 
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาตใิหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกจิธุรการงานและดํารงชีวิตรวมกันใน
สังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.2545:3) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดบรรจวุิชาภาษาไทยใหอยูในกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรยีนรู การเรียนการสอนในวิชา
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา จึงมุงใหผูเรยีนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในดานการฟง พูด อาน และเขียน 
สามารถใชภาษาติดตอส่ือสารทั้งการรับความรูและการถายทอดความรูสึกนึกคิดอยางมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผล(กระทรวงศกึษาธิการ.2532:7) ดวยเหตุนีจ้ึงเปนภารกิจหลักของโรงเรียนที่จะจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 การสอนภาษาไทยใหไดประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูสอนจะตองใหผูเรียน
สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารไดอยางถูกตอง ซ่ึงจําเปนตองมีการฝกฝนทักษะพื้นฐานให
สัมพันธกันทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะทั้งส่ีดานนี้ การเขียนจัดไดวาเปน
ทักษะที่มีความสําคัญและตองใชเวลาฝกฝนมากกวาทักษะอื่น การเขียนเปนทักษะทีม่ีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดความรูสึก นึกคดิ ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ ใหผูอ่ืนรับทราบโดยใชระบบตัวอักษร เปน
การบันทึกถอยคํา และความคิดมิใหสูญหาย โดยเฉพาะการถายทอดวิทยาการตางๆ มนุษยใชการเขยีน
เพื่อประโยชนในชีวิตประจําวันหลายอยาง การเขียนใหมปีระสิทธิภาพนั้น ผูเขียนจะตองมี
ความสามารถในการฟง การพูด และการอานดวย ซ่ึง ประพีร  อุนจิต(ิ2531:2) กลาววาการเขียนมี
ความสําคัญตอการเรียนทุกวิชา เพราะตองอาศัยการจดบันทึก เพื่อรวบรวมขอมูลถอยคําจากครู เพื่อ
เขียนรายงานยอส่ิงที่ไดยินเพือ่เขียนตอบปญหาตางๆ เหลานี้ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เพ็ญ
ศิริ  ชูติกุล (2526:70) ที่วา การเขียนเปนทกัษะที่แสดงออกแทนคําพดู นับวาจําเปนตอการดําเนินชวีิต 
อีกทักษะหนึ่ง เพราะเปนเครื่องมือที่ถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขยีนใหคนอื่นรับรู ตลอดจนบนัทึก
เร่ืองตางๆ มิใหสูญหาย เราใชประโยชนจากการเขียนในชีวิตประจําวันหลายอยาง เชน การเขียน
จดหมาย ประโยค กลุมคํา วลี จะตองเขียนใหถูกตองตามอักขรวิธี หากเขียนไมถูกตองจะทําใหผูสงสาร
และผูรับสารไมสามารถสื่อความหมายไดตรงกัน ดวยความสําคัญของการเขียนดังกลาว 
กระทรวงศกึษาธิการจึงกําหนดจุดประสงคของการเขียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ในชวงชัน้ที่ 1(ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ) เมื่อจบแตละชวงชั้น ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ
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และคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังนี้ พดูและเขยีนแสดงความรู ความคิด ความรูสึกความตองการ 
และจินตนาการ จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชวีิตประจําวัน ใชคําคลองจองแตงบท
รอยกรองงายๆ  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ และนําไปใชในการพูดและเขียน มีมารยาทในการอาน 
การเขียน การฟง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอานและการเขียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.
2545:9) และมาตรฐานการเรยีนรูในสาระที ่2 : การเขียน  มาตรฐาน ท ๒.๑ : 1. สามารถเขียนคําไดถูก
ความหมายและสะกดการันตถูกตอง ใชความรูและประสบการณเขียนประโยค ขอความและเรื่องราว
แสดงความคิด ความรูสึก ความตองการ และจินตนาการ รวมทั้งใชกระบวนการเขยีนพัฒนางานเขยีน 2. 
มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและใชทักษะการเขียนจดบนัทกึความรูประสบการณและ
เร่ืองราวในชวีติประจําวนั (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.2545 :21) 
 ในปจจุบนัปญหาสําคัญในการสอนภาษาไทยคอืนักเรยีนไมสามารถเขียนภาษาไทยไดถูกตอง
ซ่ึงจากผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของกองวิจัย
ทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนมีคะแนนอยูในระดบัคอนขางต่ํา โดยเฉลี่ยอยูในระดับรอยละ 52 – 70 ซ่ึงทักษะที่มีปญหามาก
คือ ทักษะการเขียน (พนัธณยี  วิหคโต.2538 :7) จากสภาพการไมประสบผลสําเร็จดานการเขียนดังที่
กลาวมาแลว ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งคอื วิธีการสอนของครู เพราะครูยึดการสอนตามแนวเดิมไม
ใฝหาความรูเพิ่มเติม ใชการสอนแบบยึดผูสอนเปนศูนยกลาง ผูเรียนไมมีการฝกฝนการเขียนเพิ่มเติม 
นอกจากนั้นการออกขอสอบยังใชแบบปรนัย ทําใหผูเรียนไมไดใชทกัษะในการเขียนที่ควร 
 จากการที่ผูวจิยัเปนครูผูสอนวิชากจิกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6 โรงเรียนบานบวั
มล มาเปนเวลา 1 ป ไดสังเกตจากการรวมกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนพบวานักเรยีนในชวงช้ันที่ 1 มี
ปญหาในการเขียนภาษาไทย ไดแก นักเรยีนเขียนสะกดคาํไมถูกตอง เขยีนลําดับเรื่องราวเหตกุารณ
ตางๆ ไมถูกตอง ไมสามารถเขียนเรยีงคําใหเปนประโยคที่ถูกตองได     และการสัมภาษณครูผูสอนวิชา
ภาษาไทยชวงชั้นที่ 1  พบวานักเรียนมีปญหาดานการเรียนของทักษะภาษาไทย ดานการเขียนมากที่สุด
ในทั้งส่ีทักษะอันไดแก การฟง การพูด การอาน และ การเขียน นกัเรียนมีปญหาในการสะกดคํา ปญหา
ในการแตงประโยคใหถูกตอง ปญหาในการเขียนบอกเลาเรื่องราวตางๆ เพื่อเปนการสือ่ความหมายให
เขาใจ การผันเสียงวรรณยุกตตางๆ และการเขียนลําดับเหตุการณไมถูกตอง เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้
จําเปนที่จะตองไดรับการแกไขโดยเร็ว เพราะจะเกิดผลเสยีในการเรียนวชิาอื่นๆ ตามมา 
  จากการสัมภาษณครูผูสอนวชิาภาษาไทยชวงชั้นที่ 1 โรงเรียนบานบวัมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน พบวา นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มปีญหาในการเขียน
ภาษาไทยมากที่สุด จากจํานวนนกัเรียนทั้งหมด 73 คน เขียนภาษาไทยไมถูกตอง จํานวน 25 คน คดิเปน
รอยละ 34.24 เขียนสะกดคําไมถูกตอง 9 คน คิดเปนรอยละ 12.32 ปญหาในการแตงประโยค 11 คน คิด
เปนรอยละ 15.06 ลําดับเหตกุารณและบอกเลาเรื่องราวตางๆ ไดไมด ี9 คน คิดเปนรอยละ 12.32 ซ่ึงจาก
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เหตุนี้ผูวจิัยจึงตระหนกัถึงความสําคัญในการพัฒนาการเขียนภาษาไทยของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 ใหถูกตองและเหมาะสมยิง่ขึ้น  
 การพัฒนาการเขียนภาษาไทยของนักเรยีน สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเรียนรูโดยใชนาฎ
การ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา เปนตน ในที่นี้ผูวิจัยได
เลือกการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา เพราะการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษาเปนการจดัการ
เรียนรูใหผูเรียนมีประสบการณในการใชภาษาโดยใชบทเรียนเปนปจจยัปอนใหผูเรียนเขาใจความหมาย
โดยรวมของเรือ่งไปสูองคประกอบยอยของภาษาเริ่มจากการอานเปนจดุเริ่มตนของการพัฒนาไปสูการ
พัฒนาทักษะอืน่ๆ เพื่อนําความคิดรวบยอดที่สําคัญไปเขียนในรูปแบบทีเ่ปนความคิดของตนเอง
(เสาวลักษณ   รัตนวิชช. 2534 :18) 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร ไดศึกษาวิธีสอนที่จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการอานและการเขียน คือ วิธี
สอนแบบมุงประสบการณภาษา ซ่ึงไดมีนกัการศึกษาสนใจและนําไปทดลองสอน ไดแก ริชารด เบรน
ดัน บารทเล็ท และ เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2531 :9) นอกจากนี้ จากการสํารวจงานวจิยัที่เกีย่วกับการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษาในประเทศไทยพบวา ไดมีการศึกษาทดลองใชกับการสอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทั้งในระดบักอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษา และระดับอื่นๆ 
ดังนี้ ศศิธร   วงศชาลี (2542 : 117) สุภาพร   อินทรหอม(2542 : 60)                  มยุรี   เคราะหดี (2535 : 
104 - 105)  ชัญโย   ใครบุตร(2535 : 99 – 100) ซ่ึงการวจิัยสรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษามีความสามารถในการเขียนมากกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู 
 นอกจากนี้ผูวจิัยมีความคดิเห็นวาควรไดมกีารนําเทคนิคในการปรับพฤติกรรมมาใชรวมกับการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทย  ดังที่           ผองพรรณ   
เกิดพิทกัษ(252 : 90 - 124)   กลาววา   การใชเทคนิคสองเทคนิค  ไดผลดีกวาใชเทคนคิเดียว    และการที่
ใชแรงเสริมทางสังคมเพราะใชงาย   ไมส้ินเปลือง  และไมทําใหนกัเรียนตองการสิ่งของแทนการไดรับ
ความสุขทางจติใจอยางแทจริง  ดังเชน ผลงานวิจยัของ สมพร  สุทัศนีย  (2522 : 91) ทีศ่ึกษาเรื่องผลของ
การใชแรงเสรมิทางสังคมตอพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 พบวา การ
ใชแรงเสริมทางสังคมทําใหพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปรกติ
เพิ่มขึ้น               
 ดวยเหตุผลนี้   ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการสอนแบบมุงประสบการณภาษาควบคูกับการใช
แรงเสริมทางสังคม ที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไดรับการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไมไดรับการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน ที่ไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมกับนักเรียนทีไ่มไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสงัคม 

  
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลของการศึกษาคนควาในครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการพฒันาความสามารถในการเขยีน
ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2โดยใชการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคม  
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน         
บานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่มีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยนอย จํานวน   54  คน 
 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน     
บานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่มีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยนอย จํานวน 16 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก
ประชากร และสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน 
 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยโดยใชการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความสามารถในการเขียนภาษาไทย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเขยีน
ภาษาไทยไดถูกตองและเหมาะสม ไดแก สะกดคําไดถูกตอง การเรียบเรยีงคําใหเปนประโยค และการ
เขียนลําดับเรื่องราวได 
 2. การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูผานเรื่องราวหรอืนิทาน 
ที่จะทําใหนกัเรียนมีสวนรวม และไดประสบการณตรงในการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนอยางตอเนื่อง  เนนการบูรณาการดวยตนเองจากการพัฒนาความเขาใจความหมายโดยรวมของ
เร่ืองไปสูองคประกอบยอยของภาษาโดยยึดสื่อการเรียน และการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอยางมี
เปาหมายในการนํารูปแบบภาษาไปใชส่ือสารไดในชวีิตประจําวนัเปนหลัก โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี ้
  2.1 ขั้นนํา ผูวจิัยจดักิจกรรมตางๆ เพื่อเราความสนใจ ไดแก รองเพลง เลนเกม  
นําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนาซักถามเกีย่วกับนักเรียนคนใดที่มีปญหาในการเขียนภาษาไทย และโยง
เขาสูกิจกรรมหลัก   

2.2  ข้ันดําเนินการ 
   2.2.1 ผูวิจัยอานเรื่องใหนักเรยีนฟง  
   2.2.2 ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2นักเรียนสนทนาหรืออภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องทีผู่วิจัยเลา นกัเรยีนผลัดกันอานออกเสียง  และลําดับเรื่องราวตามความคิดของนักเรียน 
   2.2.3 นักเรียนและผูวิจยัเขยีนเร่ืองที่เลาในขอ 2.2.1 และ 2.2.2 รวมกัน 
   2.2.4 ผูวิจัยใหทําหนังสือเลมใหญ โดยใหนกัเรียนวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
ผูวิจัยเปนผูแจกอุปกรณ ไดแก กระดาษสําหรับวาด ดินสอ สี ยางลบ ไมบรรทัด นักเรียนวาดภาพตามที่
วางแผนไว ดังนี้ 
    2.2.4.1 จัดลําดบัภาพแตละภาพวาจะวาดภาพอะไรบาง ตรงไหน ใคร
เปนผูวาด  
    2.2.4.2 ตั้งชื่อเร่ืองแลวจัดทําปกหนังสือ โดยเขียนชื่อเร่ืองและวาด
ภาพประกอบ 
    2.2.4.3 ปกหลังหนังสือ เขียนชื่อ – นามสกุลของสมาชิกทุกคนใน
กลุม รวบรวมผลงานและจัดเรียงหนาใหเรยีบรอย นําไปเย็บเลม 
    2.2.4.4 นักเรียนอานทบทวน 
   2.2.5 กิจกรรมเสริมทักษะการเขียน ครูจัดกจิกรรมใหนักเรียนฝกปฏิบัตกิารใช
ภาษาจนเกดิความแมนยํา โดยวิธีการเขียนสะกดคํา การนําคําที่ครูใหมาแตงใหเปนประโยคที่มี
ความหมาย และการเขียนลําดับเรื่องราวเหตุการณที่ครูยกตัวอยางได 
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2.3 ขั้นสรุป 
   2.3.1 ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกนัสรุปถึงผลที่ไดจากการเรียนรู 
   2.3.2 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม 

3. การใชแรงเสริมทางสังคม หมายถึง วิธีการที่ครูใหส่ิงที่นักเรียนพอใจเมื่อมีความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยมากขึน้ ซ่ึงนักเรียนจะไดรับแรงเสริมทางสังคมแตละครั้งแตกตางกันไปตาม
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทย โดยนักเรียนจะไดรับคําชมเชยวาเกง  เกงมากและเกงที่สุด 
ตามลําดับจากความสามารถในการเขยีนภาษาไทยจากนอยไปหามาก หรือนักเรียนจะไดรับการพยกั
หนา การยิ้มให และการยิ้มใหพรอมกับแตะที่ไหลเบาๆ ตามลําดับจากความสามารถในการเขยีน
ภาษาไทยจากนอยไปหามาก 
 4.   การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม หมายถึง วิธีการที่ครู
ดําเนินการสอนตามขอ 2. แลวใชแรงเสรมิทางสังคมในชวงของการเรยีนที่มีการตอบคําถาม  ทํา
แบบฝกหัด ทําหนังสือเลมใหญ ไดแก เมื่อนกัเรียนสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง ครูชมเชยวา
นักเรียนเกงมาก นักเรยีนสามารถเลาและลําดับเรื่องราวไดอยางถูกตองครูยิ้มให และพูดชมเชยวาเกง
มาก เมื่อนักเรียนวาดรูปไดและระบายสีไดอยางสวยงาม ครูกลาวชมนกัเรียนเกงมาก พรอมกับยิ้มและ
แตะที่ไหลของนักเรียนเบาๆ  
               5. กลุมทดลอง   หมายถึง  นักเรยีนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใช
แรงเสริมทางสังคม  จํานวน 8  คน 
               6. กลุมควบคุม   หมายถึง  นักเรยีนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใช
แรงเสริมทางสังคม  จํานวน 8  คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
    กลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคม  

(กลุมทดลอง) 
 
 
   กลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคม  

(กลุมควบคุม) 

   
 
 
 
 

ความสามารถในการเขยีนภาษาไทย 

 
นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม   มี

ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยมากกวานักเรียนกลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม ผูวิจัยจึงขอตั้งสมมติฐานดังนี ้

 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 

3.นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเพิ่มขึน้มากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 



บทที่  2   
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.    เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 
       1.1    เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา  
       1.2    งานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 
2.    เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับแรงเสริมทางสังคม 

2.1   เอกสารที่เกี่ยวของกับแรงเสริมทางสังคม 
2.2   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับแรงเสริมทางสังคม 

3.    เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
3.1   เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
3.2  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

4.   เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนบานบวัมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 

1.    เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 
       1.1    เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 
  1.1.1 ความเปนมาของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

  การสอนแบบมุงประสบการณภาษา (Concentrated Language Encounters หรือ CLE) 
ไดรับการพัฒนามาจากนักภาษาศาสตร ผูเชี่ยวชาญทางการอาน และครูผูสอนภาษาหลายคน เชน ไบร  
อันเกรย  ดร.ริชารด  และเนยีเดอร จากประเทศออสเตรเลีย เมื่อตนป ค.ศ.1960 และเผยแพรออกไปทั่ว
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ในประเทศไทย
ไดมีการทดลองเปนครั้งแรกในวิชาภาษาองักฤษ กับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ ปที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในป พ.ศ.2527 ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2528 ได
เร่ิมการประชมุปฎิบัติการจดัทําหนังสือภาษาไทย สําหรับใชสอนดวยวิธีมุงประสบการณภาษากบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
ผลการทดลองพบวา นกัเรียนสามารถอาน เขียน ฟง และพูดเรื่องที่อานไดรวดเร็ว เปนที่นาพอใจ 
นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนุกสนานในการเรียนทุกขั้นตอน ในป 2530 สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดดําเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยรวมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร โดยความสนับสนุนดานงบประมาณจากมูลนิธิโรตารี
สากล ทําเปนโครงการนํารองกับนักเรยีนไทยที่มีปญหาทางภาษา ณ จังหวัดสุรินทร ผลปรากฎวา
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นักเรียนมีความสามารถในการเขียน การอานไดเปนอยางดี อีกทั้งมีความสนใจรักการอาน จากผลการ
ทดลองดังกลาว มูลนิธิโรตารีสากล ไดอนุมัติเงินทุนสนบัสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการอานใน 4 
จังหวดั เขตการศึกษา 11 โดยจัดงบประมาณใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      ประสานมิตร  
ดําเนินการโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ และดําเนินงานขยายเพิ่มในเขตการศึกษา 2 3  และ 11 ตั้งแต ปการศึกษา 2531 
และดําเนินการทดลองตอไปถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึง ส้ินสุดโครงการในปการศึกษา 2534 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2537 : 1) 
 ป พ.ศ.2540 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีนโยบายการปฏิรูปการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดเปดขยาย
หองเรียนที่สอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ครบทุกหองเรียนทัว่
ประเทศ โดยจดัสรรงบประมาณใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั ดําเนินการอบรมครู และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนสื่อประกอบการอบรม การสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา เอกสารเสริมความรูสําหรับครู และหนังสือประกอบการเรียนการสอน เพื่อเปน
แนวทางแกครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2540 : 4) 

   
1.1.2 หลักการและแนวทฤษฎีของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

   วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา ไดแนวทฤษฎีการสอนภาษาจากหลาย
ทฤษฎีดวยกัน ดังนี้ (เสาวลักษณ   รัตนวิชช 2534 : 20 – 30 ) 

   (1) การสอนเพื่อส่ือสาร (The Communicative Teaching Approach) แนว
ทฤษฎีการสอนแบบนีจ้ะเนนใชภาษาของผูเรียนเปนหลัก โดยอาศยัหลักการของภาษาศาสตรเชิงสังคม
วิทยา (Socillinguistics) ซ่ึงวาดวยเนื้อหาบริบท (Context) ภาษาและวฒันธรรมแตกตางกันในแตละ
ชุมชน ที่อาจผิดแผกแตกตางกันไปตาสภาพแวดลอม กระบวนการสอนตามแนวทฤษฎีนี้จะเนน
ปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียนเปนหลักสําคัญ การ
กระตุนใหผูเรยีนเกดิความรูสึกอยากแสดงออกทางภาษา หรือการทดลองการใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย
ดวยตนเองทั้ง การฟง การพดู การอาน และการเขียน ยอมจะทําใหการพัฒนาภาษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปอยางธรรมชาติได เนื้อหาทีจ่ัดขึ้นเปนบทเรียนจึงควรเนนบริบททางภาษาที่มี
ความหมายแกผูเรียนตามหลกัการใชภาษาในสังคม ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมตาม
กาละเทศะมากกวาจะจัดแบบวิเคราะหภาษาใหนักเรยีน เพียงเพื่อเขาใจระบบของเสียง คํา และ
ไวยากรณเทานั้น นอกจากนีก้ิจกรรมการเรยีนการสอนจําเปนอยางยิ่ง ทีผู่สอนจะตองจัดใหผูเรียนมี
โอกาส แสดงออกทางภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ ผูสอนจะมหีนาที่คอยชวยเหลือแนะนําและแกไขการ
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ใชภาษาที่ถูกตองแกผูเรียน กจิกรรมดังกลาว ไดแก การทํางานกลุมยอยเพื่อการอานรวมกัน การเขยีน
เร่ืองรวมกัน การไดตอบในการฟง การพูดรวมกัน 

   (2) แนวทฤษฎกีารสอนตามแบบธรรมชาติ (Natural Approach) ทฤษฎีการ
สอนอานแบบนี้จะเนนใหปจจัยปอนเขาทีม่ีความหมายเปนที่เขาใจแกผูเรียน (Comprehensible Input) 
โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูทางภาษาของผูเรียน (Language Acquistion) 
เปนหลัก ผลการเรียนรูจะประสบผลสําเร็จดังที่คาดหมายได ถาผูสอนเขาใจวิธีการใหปจจยัเขาอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับผูเรียน 

 การใหปจจัยปอนเขาที่มีความหมายเปนที่เขาใจแกผูเรียนนั้นจําเปนตองอาศัยกระบวนการสอน 
ความคิดรวบยอดทางภาษาทีถู่กตองซึ่งอาจจะลําดับการสอน ดังแผนภาพตอไปนี ้

 

   

 
 

 

 
 

 

1. ใชของจริงที่มีอยูในสภาพแวดลอม 2. สื่อทดแทนของจริง เชน ภาพ ไดอะแกรม 

5. สัญลักษณไดแก ตัวอักษร เครื่องหมาย 4. ภาษา  (ฟง  –  พูด)  

3. ความคิดรวบยอด (ความเขาใจ) 

ภาพประกอบ 1 แสดงลําดับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
(เสาวลักษณ   รัตนวิชช : การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา) 
 

 การใชวัสดุของจริงที่มีอยูในสภาพแวดลอม (ดังแผนภาพ หัวขอที่ 1 ) เชนวัตถุตางๆ ที่ผูเรียน
เคยเหน็และเคยใชอยูในชวีิตประจําวนัจะชวยใหผูเรียนเขาใจ และไดรับความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความหมายของสิ่งนั้นๆ ไดอยางรวดเร็ว 
 อยางไรก็ตาม  ถาเราจะนําของจริงทุกอยางมาใหผูเรียนเห็นคงเปนไปไดยาก ดังนัน้ การใชส่ิง
ทดแทนของจริงเหลานั้น ไดแก รูปภาพ ไดอะแกรม ก็อาจชวยใหผูเรียนเขาใจและไดรับความคิดรวบ
ยอดเกีย่วกับความหมายของสิ่งตางๆ เหลานั้นไดเปนอยางดี (ดังแผนภาพ หัวขอที่ 2) เพราะผูเรียน
สามารถถายโยงความคิดไปยังของจริงที่ตนเคยพบเห็นมากอนได การพัฒนาความคดิรวบยอด (ดัง
แผนภาพ หัวขอที่ 3) จะงายขึน้ หลังจากนั้นเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดยนิ ไดฟง เกีย่วกับสิ่งตางๆ ที่เขาใจ



 11

มาแลววาอยางไร การพัฒนาการฟง การพดูยอมงายและเปนที่เขาใจไดมากขึ้นเมื่อผูเรียนไดพบ
สัญลักษณ เชน ตัวอักษรที่เขียนขึ้นโดยมคีวามหมายตามที่เคยฟงเคยพูดมากอน การถายโยงการอานเพื่อ
ความเขาใจที่ถูกตองตามการรับรูของมนุษย 
   (3) แนวทฤษฎกีารสอนอาน (Teaching Reading Approach) การสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาไดใชแนวทฤษฎีการสอนอานทางภาษาศาสตรและทางจิตวิทยา โดยพิจารณาทั้งทาง
ลักษณะของธรรมชาติทางภาษาที่มนุษยพงึรับรูและมีประสบการณจากวัสดุที่อาน หรือส่ิงที่อานในชีวิต
จริงพรอมทั้งคํานึงถึงกระบวนการอานของมนุษยโดยธรรมชารติเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะเปนหลักการทาง
ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา(Psycholinguistics) ทําใหผูอานมีเจตคติในการอานที่ดี นอกจากนี้ทกัษะ
ทางการเขียน ซ่ึงเปนทักษะที่มีความสัมพนัธกับการอานจะไดรับการพัฒนาไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสมอีกดวย จึงนับวากระบวนการสอนอานและเขียนจะดําเนนิตอเนื่องกันอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย ถากระบวนการสอนอานดําเนนิไปอยางถูกตองเหมาะสม 
  ดวยหลักการและทฤษฎีทั้ง 3 ประการดังกลาว จึงสรุปไดวา การสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา จะเนนการพัฒนาภาษาในปริบทที่เปนไปตามการรบัรูโดยธรรมชาติ โดยการพฒันา
ความหมายรวมของภาษาไปสูองคประกอบยอยของภาษา ซ่ึง ไบรอัน   เกรย ผูริเร่ิมในประเทศ
ออสเตรเลียเขียนเมื่อคร้ังการประชุมสัมนาทางดานภาษาศาสตรประยกุตประจําป ค.ศ.1987 ณ ประเทศ
ออสเตรเลียวา “แนนอนที่สุดพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับโปรแกรมทางภาษาอันสมเหตุสมผลและจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้น คือ การเปดโอกาสใหเดก็ไดเรียน โดยกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติและ
ประสบการณที่เด็กเคยรูจักมกัคุนมาแลวเปนอยางด”ี 
 การจัดขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาจะจดัใหการอานเปนจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาทักษะภาษาไปสูการพฒันาทักษะอื่นๆ เชน การฟง การพูดและการเขียน ในลักษณะสัมพันธหรือ
ในลักษณะบูรณาการตามหลกัการสอนเพื่อการสื่อสาร นักเรียนจะใชปริบททางภาษาจากการอานเปน
ปจจัยปอนที่มคีวามหมายและพัฒนาปจจัยปอนนั้นโดยผานกระบวนการเรียนรูดวยการใชเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนในลักษณะสื่อสาร ซ่ึงเนนปฏิสัมพันธของผูเรียนเปนหลัก เพื่อเปดโอกาสให
ผูเรียนไดใชภาษาในทกัษะสัมพันธตางๆ ไดอยางเปนธรรมชาติและเกิดความคลองตัว จนเกิดความ
ชํานาญ ในการใชภาษาถึงขัน้นําไปประยกุตใชได อยางมีประสิทธิภาพ การสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษาจึงเนนการสอนความหมายรวมของภาษากอนจะสอนองคประกอบยอยของภาษา อันไดแก รูป
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และไวยากรณ 

 
1.1.3 ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

 จากหลักการและทฤษฎีดังกลาวแลวขางตน ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาจึง
ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมีลักษณะการพัฒนาภาษาอยางบรูณาการจากความหมายรวมของเรื่องไปสู
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องคประกอบยอยของภาษา และไมเพยีงแตจะเนนการพฒันาทักษะทางภาษาจากการอานไปสูทักษะ
อ่ืนๆ เปนทักษะสัมพันธ เชน การฟง และการเขียน แตจะเนนกระบวนการอานที่สําคัญแกผูเรียนอกีดวย 
โดยพยายามใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับการใชเทคนิคกับการอานบางประการ เชน การใหความสนใจ 
การใชประสบการณเดิม และการระลึกสิ่งที่อานได ทั้งนีเ้พื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการ
อานของตน ไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นก็คอื สามารถจับใจความสําคัญ ตีความ แปลความ และขยาย
ความของเรื่องที่อานได 

 ขั้นตอนการสอนดังกลาวแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอนตอเนือ่งกัน เปนการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา (เสาวลกัษณ   รัตนวิชช. 2530 : 22) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัภาพประกอบ 2 
 
 

ง 
 
 
 
 
 
 3.   เ
 
 
 
 
 5

 
 

ภาพประกอ
(เสาวลักษณ   รัตนวิชช : กา
 
1.1.4 รายละเอียดขั้นตอนก
             การจัดกิจกรรมการ
ขั้นตอนที่ 1  : ครูอานเรื่องใ
จุดมุงหมาย  : เพื่อใหนักเรยี
1.   ครูอานเลาเรื่องใหนกัเรียนฟ
 

 
2.   ใหนกัเรียนเลาเรื่องกลับ  ลําดับเรื่องสนทนา
หรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอานออกเสียงและเลน

บทบาทสมมติ 
ขียนเรื่องรวมกันระหวางครูและนักเรยีน 

ญ 

. เลน

บ 2 ข
รพัฒ

ารจัด
เรียน
หนัก
นเขา
4.  ทําหนังสือเลมให
เกมหรอืกิจกรรมเสริมภาษาอื่นๆ 

ั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
นาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา) 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
การสอนแบบมุงประสบการณภาษามี 5 ขั้นตอน ดงันี้ 
เรยีนฟง 
ใจความหมายโดยรวมของเรื่อง 
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ในขั้นตอนนี้ ครูอานเรื่องใหนักเรยีนฟงอยางมีชีวิตชีวา โดยอาศัยเทคนิคการเลาเรื่องใหนกัเรียนสนใจ
ฟง ไมควรอานไปเรื่อยๆ ตามหนังสือแตละหนา และไมจําเปนตองใชนิ้วไลตามตวัอักษรในขณะทีอ่าน 
อานทํานองการเลาก็เพียงพอแลว คําบางคําหรือบางประโยคครูจําเปนตองแสดงทาทางประกอบดวย ถา
ภาพยังไมสามารถสื่อความหมายไดเพียงพอ เชน คําหรือประโยคที่แสดงความรูสึก ไดแก คําวา 
“เสียใจ” “ดีใจ” “เหนื่อย” เปนตน  

กระบวนการเรียนการสอน : ในขั้นนี้ ครูควรใชการสนทนากับนกัเรียนเขาชวยในการสื่อ
ความหมายงายๆ และใหดูจากภาพประกอบเรื่องในแตละหนาทกุหนา ตั้งแตปกจนถึงทายเลม เชน ภาพ
นี้คืออะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร เปนตน ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดเกี่ยวกับเรื่อง โดยเนนการใช
ประสบการณเดิมของผูเรียน เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน ผูเรียนเริม่พัฒนาความคิดรวบยอดเกีย่วกับความหมาย
ตางๆ ของคําในเรื่องไดโดยงายและถูกตอง 

การประเมินผล : สังเกตดูวานักเรียนสามารถตอบคําถามครูงายๆ ไดวา เร่ืองนั้นเกีย่วกบัอะไร 
ที่ไหน อยางไร เปนตน 

 
ขั้นตอนที่ 2   : ใหนกัเรียนเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง สนทนาหรอือภิปรายเกีย่วกับเรื่อง อานออกเสียง 

และบทบาทสมมต ิ
จุดมุงหมาย    :  1) เพื่อฝกการระลึกสิ่งที่ฟงจากการอานได  
  2) เพื่อใหนักเรียนเขาใจในรายละเอียดของเรื่องได 
กระบวนการเรียนการสอน : ในขั้นนี้ ครูอาจดําเนนิการสอนตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 1 ไดทันที 

ถาเวลาในคาบเรียนยังมีอยู หรือนักเรียนยังไมเคยแสดงความรูสึกเบื่อหนายหรือเหนื่อยลาเสียกอน ครู
เร่ิมนําเขาสูบทเรียน โดยการถามคําถามงายๆ ใหนกัเรียนเลาเรื่องที่ครูอานใหฟงไปแลวในขั้นตอนที่ 1 
เชน ไหนลองเลาใหครูฟงวา เปนเรื่องอะไร มีใครบาง หรือมีอะไรบางในเรื่อง แลวอยางไรตอละ 

ครูควรพยายามกระตุนใหนกัเรียนทกุคนไดพูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อานไปแลว 
ครูอาจใชภาพประกอบในแตละหนา ใหนกัเรียนดูแลวนกัเรียนเลาเรื่อง เพื่อชวยใหนกัเรียนเลาเรื่องได
งายขึ้น 

เมื่อนักเรียนชวยกันเลาเรื่อง และลําดับเรื่องไดจนจบแลว ครูควรยอนกลับมาถามคําถาม และ
สนทนากับนกัเรียนเกีย่วกับเรื่องอีกครั้งเปนการทบทวน เชน เอาละนกัเรียนเกงมาก เรามาลองอานกัน
ใหมวา เร่ืองมนัเปนอยางไร มีอะไรบางนะ ในเรื่องที่หนชูอบ....(ตัวละคร) นี้ไหม หรือเปดหนังสือใหม
ทีละหนา แลวสนทนากันเกีย่วกับภาพในแตละหนานั้น ในแตละหนาที่นักเรียนกับครูสนทนากัน ครู
ควรอานออกเสียงเรื่องในหนานั้นใหมอีกครั้งอยางชัดเจน และใหนกัเรียนอานตาม ทําอยางนี้ไปทกุๆ 
หนา เมื่อสนทนากันนกัเรียนจนจบหนานัน้ๆ แลว ขอควรระวังครูไมควรใหนักเรียนอานออกเสียงตาม
ตั้งแตตนจบจบเรื่อง เพราะนักเรียนจะรูสึกเบื่อหนายและขาดความสนใจในการอานทันที 
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เมื่อนักเรียนลองอานออกเสียงตามครูแลว ครูควรใหนกัเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน โดยเลือกอาสาสมัครออกมาเปนผูแสดงตามบาบาทตัวละครตางๆ นักเรียนที่เหลือ
ใหออกเสยีงตามครู คลายกับครูเปนผูกํากบัการแสดงและกํากับบอกบท ในระยะแรกๆ นักเรียนบางคน
อายไมกลาอาสามาเลนบทบาทสมมติ ครูควรใจเย็นและใหนักเรยีนทกุคนไดลองเลนบทบาทสมมติเปน
ตัวละครตางๆ พรอมๆ กันเสียกอนสักเทีย่วหนึ่ง จากนั้นจึงคอยเรียกนกัเรียนที่คอนขางกลา ออกมา
แสดงกอน ทั้งนั้นเพื่อใหนกัเรียนที่ไมกลาแสดงออก ไดเกดิความคุนเคยกับบทที่เพื่อนๆ ไดแสดง
มาแลว และชวยใหเกิดความมั่นใจมากขึน้ เมื่อถึงคราวที่ตนตองออกไปแสดง 

ครูตองใชความอดทนในการสอนหนวยแรกๆ เพราะนักเรียนยังไมคอยคุนเคยกับวิธีสอนแบบ
นี้มากอน และยังไมชินกับการแสดงออกมากนัก 

การประเมินผล : สังเกตดูความถูกตองจากการเลาเรื่องยอนกลับของนักเรียน การลําดบัเรื่อง 
การสื่อความเขาใจเนื้อเร่ืองจากการแสดงบทบาทสมมติ 

 
ขั้นตอนที่ 3  :  เขียนเรื่องรวมกันระหวางครแูละนักเรียน 
จุดมุงหมาย  :  1) เพื่อฝกการระลึกเรื่องที่ฟงจากการอานได 
  2) เพื่อใหนักเรียนรูจักตวัอักษรที่ใชแทนความหมายของคําตางๆ ที่เคยเรียน

มาแลวในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จากการฟงและพูด 
  3) เพื่อใหนักเรียนเขาใจลีลาการเขียนอกัษรและความสัมพันธของเสียงกับ

ตัวอักษรนั้น 
  4) เพื่อใหนักเรียนส่ือความหมายของตน จากภาษาพูดเปนภาษาเขียนได 
  5) เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคและใชจนิตนาการ

ในการสื่อความหมาย 
กระบวนการเรียนการสอน : ในขั้นนี้ ครูเร่ิมนําเขาสูบทเรียนโดยการใหนักเรยีนชวยกันลําดับ

เร่ืองที่อานและเลนบทบาทสมมติอีกครั้ง ครูบอกกับนักเรียนวา ตอไปนี้จะชวยกันเขยีนเรื่องที่อานกัน
มาแลวเปนหนงัสือของนักเรียนเอง ครูใชกระดาษแผนใหญ มีขนาดพอที่นักเรียนทั้งชัน้จะอานและ
มองเห็นไดอยางทั่วถึง ติดไวบนกระดานหรือบนขางฝา จากนั้นครูจงึเริ่มใหนักเรียนตกลงกันวา จะเริ่ม
เร่ืองอยางไร ใชวิธีการถามตามไปเรื่อยๆ วามีอะไรเกดิขึ้น บางครูตองแนใจวา นักเรยีนตองการเขยีน
ประโยคใดแน ถาไมตกลงกนั ครูอาจตองประนีประนอมหาขอยุติ ในการเขียนประโยคนั้นๆ ลงบน
กระดาษแผนใหญ สําหรับในระดับขั้นตนๆ นักเรียนยังไมสามารถเขียนตัวอักษรเองได ครูควรเปน
ผูเขียนเรื่องใหทั้งหมดในระดับขั้นสูงขึ้น นักเรียนสามารถเขียนไดเองเปนอยางดแีลว ครูอาจออกมาให
นักเรียนเขียนเอง 
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ในขณะที่เขียน ครูไมควรหนัหลังใหนักเรยีน ครูควรยนืเอียงชิดดานขางของกระดาษและเขียน
เร่ือง นอกจากนี้แลว ทกุครั้งที่เขียนคําลงบนกระดาษแผนใหญ ครูควรออกเสียงคํานัน้ๆ ในขณะที่เขียน
ดวยทุกครั้ง ทัง้นี้เพื่อใหนักเรียนไดเห็นลีลาการเขียนที่ถูกตองและเขาใจความสัมพันธของเสียงกับ
ตัวอักษรที่เขยีนนั้นไปดวยในตัว 

เมื่อครูเขียนคําหรือประโยคหนึ่งๆ จบแลว ครูควรใหนกัเรียนอานทบทวนคําและประโยคซ้ํา
กอนเขียนคําหรือประโยคใหมทุกครั้ง เมื่อเขียนเรื่องไปไดสักระยะหรอืตอนหนึ่งของเรื่อง ครูควรให
นักเรียนออกมาวาดภาพประกอบตามเรื่องที่เขียนไว และใหนกัเรียนที่เหลืออานออกเสียงพรอมๆ กัน 
กับทวนเรื่องตั้งแตเร่ิมจนกระทั่งถึงตอนที่เขียนคางไว ทําเชนนี้เร่ือยไปจนกวาจะจบเรื่อง จากนั้นจงึให
นักเรียนชวยกนัอานทวนเรื่อง ตั้งแตตนจนจบและชวยกนัแตงชื่อเร่ือง 

ขอสังเกต : ในขณะที่ครูใหนกัเรียนอานเรื่องที่แตงจากกระดาษแผนใหญนั้น ครูอาจใชไมช้ีตาม
ตัวอักษรตามไปดวย และอาจชี้คําสลับที่ใหอานบาง เพือ่ดูวานกัเรียนอานไดแนหรือใชการจําตอเนื่อง
ในประโยค 

การประเมินผล : สังเกตดูการบอกลําดับเรื่องของนักเรียน การอานออกเสียงคําและประโยค
ตางๆ และการจําคําในประโยคตางๆ 

 
ขั้นตอนที่ 4  :  ใหนกัเรียนทําหนังสือเลมใหญ 
จุดมุงหมาย   :  เพื่อใหนักเรยีนไดฝกอานออกเสียงและแสดงถึงความเขาใจความหมายของคํา

และประโยคของเรื่องที่อานได 
กระบวนการเรียนการสอน : ในขั้นนี้ ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละประมาณ 4 – 5 คน 

สําหรับในขั้นตนๆ นักเรียนยังเขียนเองไมไดหรือยังไมคอยดีนกั ครูควรเขียนเรื่องโดยลอกประโยค
ตางๆ จากเรื่องที่เขียนไวในขั้นตอนที่ 3 ลงในกระดาษแผนใหญ พอทีจ่ะใชหนังสือเลมใหญ เพื่อเปน
แหลงในการเรียนรูของกลุมและนํามาอานหนาชั้นเรยีนใหนักเรยีนในชัน้อานและเห็นไดชัดเจน 

ครูควรตกลงกบันักเรียนวา จะใหครูเขยีนหนาใด วาดรูปที่ใด ครูควรจะเวนใหนักเรียนวาด
ภาพประกอบ ในแตละตอนของเรื่องและใหนักเรยีนวาดภาพปกตามแตจะตกลงกันในกลุมของนักเรียน
เอง 

หมายเหตุ :  ในตอนนี้ครูเขียนใหแตละกลุมไมทัน ครูอาจตองใชนอกเวลาเรียนเขยีนใหแตตอง
หลังจากที่ไดตกลงกับนักเรยีนวา เขาอยากใหภาพอยูตรงไหน ครูจึงเวนที่วางไวให ครูควรเอา
หนากระดาษที่เขียนแลวแบงใหนกัเรียนผลัดกันอานในกลุมเสียกอน จากนั้นจึงแบงงานใหนักเรยีนทุก
คนไดวาดภาพประกอบตามเรื่อง ครูควรลอกเรื่องที่เขียนไวหลายๆ ชุด เพื่อใหนักเรยีนแตละกลุมไดทํา
อยางทั่วถึงเมื่อนักเรียนวาดภาพประกอบเสร็จแลวและชวยกันอานเรื่องภายในกลุมของตนเรียบรอยแลว 
จึง ใหนักเรยีนเขียนชื่อ นามสกุล ของตนทั้งกลุมไวดานปกหลัง จากนั้นใหนกัเรียนแตละกลุมรวบรวม
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ผลงาน โดยเรียงหนากระดาษหนังสือเลมใหญของตนใหเรียบรอย แลวนําไปใหครูชวยเย็บปกและหุม
ดวยกระดาษกาว เพื่อใหคงทนพอที่จะใชไดนานๆ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว จึงใหนักเรยีนแตละกลุมนํา
หนังสือเลมใหญของตนออกมาแสดงโดยชวยกันอานใหเพื่อนฟงหนาชัน้ นักเรยีนจะสนุกสนานในการ
อาน – ฟง เพราะไดเห็นผลงานที่ตนไดวาดภาพประกอบเรื่องนั้นๆ 

การประเมินผล : 1) สังเกตการทํางานรวมกนัของนักเรียน ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 
การเก็บของเขาที่ การรูจักแขงขัน และการชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

  2) สังเกตภาพที่ส่ือความหมายของเรื่องวา มีความสอดคลองกับเรื่องไดด ี
 

ขั้นตอนที่ 5   : ใหนกัเรียนเลนเกมหรือกิจกรรมเสริมทางภาษา 
จุดมุงหมาย     :  เพื่อใหนักเรยีนฝกปฎิบัติการใชภาษาดวยองคประกอบยอยของภาษาตางๆ จน

เกิดความแมนยํา สามารถอาน เรียบเรียงคําเปนประโยค สะกดคําได เขยีนคําและประโยคได รวมทัง้
เขาใจการใชเครื่องหมายวรรคตอนที่เรียนมาแลวได 

กระบวนการเรียนการสอน : ในขั้นนี้  ครูจะใหนักเรยีนใชหนังสือเลมใหญของกลุมเปนแหลง
ในการเรยีนรู เพื่อนักเรียนไดคนควา การสะกดคํา การเขยีนคําและประโยค พรอมทั้งความหมายของคํา
และประโยคจากหนังสือ 

การประเมินผล : สังเกตความถกูตองในการทํากิจกรรมทางภาษาในแตละจุดประสงค เชน 
ความถูกตองในการเทียบคํา การเรียบเรียงคําเปนประโยค การเขียนสะกดคํา การจดัหรือเขียน
เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคหรือในการเลนเกมตางๆ  

  
1.1.5 การเตรียมความพรอมของผูเรียน 

 การเตรียมความพรอมของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญมาก การสอนแบบมุงประสบการณภาษา
สามารถใชในการเตรียมความพรอมของเด็กได โดยไมตองจัดประสบการณภาษานัน้ ผูสอนสามารถ
เตรียมความพรอมของเด็ก ในทุกขั้นตอนแลว เพียงแตผูสอนพิจารณาเลือกใชหนังสือที่ผูเรียนจะมี
โอกาสปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่ใชเตรียมความพรอมได เชน การใชนิว้มอื การฝกสายตา การเปรียบเทียบ
การเขียนลากเสน หนังสือที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอม ไดแก หนังสือประเภทวิธีการ เชน พับ
กระดาษอยางไร เปนตน 
 กระบวนการเรียนการสอนในแตละขั้นตอน จะชวยเตรียมความพรอมของเด็กหลายประการ 
เชน ในขัน้ตอนที่ 1 จะเตรียมความพรอมในการฟงและพูด รวมทั้งการคิดในขั้นตอนที่ 2 จะเสริมการ
พัฒนาภาษา โดยการแสดงออกทางวาจาและสีหนาทาทาง ในขั้นตอนที่ 3 จะชวยพฒันาประสาทสัมผัส
ระหวางสายตาและมือ โดยการลากเสน ระบายสี (เด็กวาดภาพประกอบ) พัฒนาดานความคิด ในการ
รวบรวมและลําดับเรื่องราว ในขั้นตอนที่ 4 จะเตรยีมความพรอมในการใชสายตา การใชกลามเนื้อ 
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(ลากเสน วาดภาพ แลการใชกรรไกร) ในการทําหนังสือเลมใหญ และในขั้นตอนที่ 5 จะเตรยีมความ
พรอมในดานสติปญญา เชน การเปรียบเทยีบความคลายคลึง และความแตกตาง (การเทียบคํา) ของ
ตัวอักษร การจินตนาการ การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดกับเนื้อหาบรบิทตางๆ ที่พบ 
 กระบวนการเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา จะจดัใหนักเรยีนมีประสบการณในการ
เรียน ในลักษณะกระบวนการทางสังคม ใชปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูสอนและผูเรียน และผูเรียน
กับผูเรียน จึงเปนการเตรียมความพรอมทางสังคมของเด็กไปในตัวดวย 
 

1.1.6 การจัดชัน้เรียน 
 ครูควรจัดหองเรียนใหมีบริเวณโลงและกวางพอควร สําหรับนักเรียนทํากิจกรรม ใหนกัเรียน
นั่งกับพื้นหรือบนเกาอ้ีเล็กๆ ในลักษณะครึง่วงกลมรายรอบครู 
 การจัดชั้นเรยีนในลักษณะนี ้จะชวยใหครูและนักเรียนมคีวามใกลชิดกนัมากขึ้น ซ่ึงจะงายตอ
การสอนและการใชปฏิสัมพันธระหวางครกูับนักเรยีน และนักเรียนกบันักเรียน นอกจากนี้แลว การ
ควบคุมวินยักง็ายขึ้นดวย เพราะครูสามารถกวาดสายตาไปไดอยางทัว่ถึง นักเรียนจะมีความรูสึกวาได
เรียนอยูในสภาพเปนกนัเองกับครูมากขึ้น และพนบรรยากาศของหองเรียนที่จําเจซ้ําซากแบบเดิม ที่วาง
ในชั้นเรยีนดานหนาหรือดานหลังหองเรียน จะชวยใหนกัเรียนไดทํากจิกรรม เชน การแสดงบทบาท
สมมต ิการทําหนังสือเลมใหญ การเลนเกมและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ไดสะดวกขึ้น 
 ครูควรจัดที่เกบ็ของและวัสดุที่จําเปน ในการทํากิจกรรมของนักเรียน โดยใหนักเรียนรูจัก
รับผิดชอบ ดูแลขาวของและเก็บเขาที่ เมื่อใชเรียบรอยแลวทุกครั้ง 
 บริเวณฝาผนังหองเรียนหรือบอรด อาจติดกระดาษแผนใหญที่นักเรยีนเขียนเรื่องกับครู (ใน
ขั้นตอนที่ 3) ไวสักระยะหนึ่งจนกวานักเรียนจะเรยีนจบหนวยการเรียนนั้นๆ ไปแลว และมีหนวยการ
เรียนอื่นมาใหม เปนตน 
 การจัดที่สําหรบัเก็บบัตรคํา และแขวนสมดุเลมใหญของนักเรียน ในแตละหนวยการเรียน ควร
จะเปนบรเิวณที่นักเรียน จะกลับมาอานหนังสือเลมใหญเหลานี้ไดสะดวก เชน หลังหองเรียน มุมหอง 
เปนตน บัตรคาํที่ใชแลว ครูควรเก็บใสกลองไวเปนชดุๆ พรอมทั้งเขียนชื่อเร่ืองที่นักเรียนเขยีนหนงัสือ
เลมใหญในกลุมไวดวย เพื่อใหนักเรยีนสะดวกที่จะกลับมาอานและคนควาไดตามตองการ 
 

1.1.7 การใชสือ่ในการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
 ส่ือที่ใชในการสอนแบบมุงประสบการณภาษานั้นแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (สนั่น   มี
ขันหมาก. 2538 : 308 – 309) 
 (1) ส่ือหลัก (Key Texts) คือแบบเรียนมุงประสบการณภาษา (CLE Texts) มีความสาํคัญใน
ฐานะที่เปนตนแบบพิมพเขียวการเรียนรูวธีิสอนนี้ขาดมิได เพราะจะตองใชพิมพเขยีวปอนขอมูลถาย
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โยงการเรียนรู (Tranfering) เขาสูสมองซีกซายของผูเรียนในกระบวนการรับรูภาษา (Acquisitive 
Process) แบบเรียนมุงประสบการณภาษาจงึเปนพิมพเขยีวการเรียนรู (Blueprint of Learning) ที่เปน
รากฐานกอนที่จะเสริมสรางประสบการณการเรียนรูในขั้นตอนตอไปหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ส่ือ
กลไก กลาวคอืแบบเรียนมุงประสบการณภาษาเปนตัวจกัรกลสวนหนึง่ในกระบวนการวิธีสอน 
(Teaching Process) ที่ขาดตัวจักรนี้ไมได ซ่ึงตางกับหนังสือเรียน แบบเรียนทั่วๆ ไป (แมจะมีรูปรางเปน
หนังสือเหมือนกัน) ซ่ึงมิไดมีบทบาทเปนจักรกลของการสอนที่แทจริงลักษณะของหนังสือเรียนมุง
ประสบการณภาษาอาจสรุปไดดังนี ้
  (1.1) เปนสื่อแบบเรียนอัตลักษณตนแบบ (Prototype Self - Text) ครูเปนผูเขียนขึ้นดวย
ตนเองตามสภาพความเหมาะสมของการเรียนการสอน และสอดคลองกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมวิถี
การดําเนนิชีวติของทอถ่ินของผูเรียนเอง 
  (1.2) ส่ือแบบเรียนดังกลาวสรางขึ้นจากกระบวนการวิธีผลิตตนฉบับแบบเรียนที่
ถูกตอง อยางมรีะบบ เร่ิมตนจากการวเิคราะหหลักสูตร และปริบททางสังคม และวัฒนธรรมกําหนด 
ความคิดรวบยอดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการอรรถลักษณะ (Genre Based Process) ผานการ
ทดสอบคุณภาพ (Tryout) และจัดทํารูปเลมตามระบบสากล 
  (1.3) ส่ือแบบเรียนมุงประสบการณภาษา จะเปนตัวกระตุนใหผูเรยีนเกิดแรงจูงใจทีจ่ะ
เขียนเรื่อง แตงเรื่องราวที่ไดเรียนรู ทําใหเกิดหนังสือเรียนตามอัตลักษณสรางสรรค(Creative Self - 
Texts) อีกชุดหนึ่งโดยคาดหวังวา ถาผูเรียนเรียนรูอะไร สามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาแตงเปนเรื่องราวได
ดวยตนเอง ถาไมรูหนังสือกรู็ไดดวยวิธีนี้ เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนของวิธีสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาจะเนนเรือ่งอานแลวเขยีนเปนหลัก เมื่ออาน (รับภาษาความรูแลว เขียนสรางพิมพ
เขียวการทํางานของตนเอง) ก็จะเกิดการสะสมความคิดที่จะไปประกอบการงานอะไรไดจากพิมพเขียว
ดังกลาว 
  (1.4) ส่ือแบบเรียนมุงประสบการณภาษามิใชหนังสือทีจ่ะตองไปผานกระบวนการ
พิมพจึงลงทุนนอยทุมเทแตสติปญญาของครูเอง ครูจะสอนอะไรก็เขยีนแบบเรียนของตนเอง ก็
สอดคลองกับปรัชญาที่วา คนเปนครูนั้นตอง สอนตนได ใชตนเปน รูปธรรมของการรูจักสอนตนเอง
ของครูคือ “แบบเรียนอัตลักษณ” ตนแบบนี้เองดังนัน้สวนใหญจึงใชตนฉบับทําดวยมือ (Manuscrip) 
  (1.5) ส่ือแบบเรียนเกดิขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลแกนนํา (Gide data) จากหนังสือเรียน
บังคับใชของกระทรวงศึกษาธิการ นํามาแตงขึ้นใหม เปนเรื่องราวสนองจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะ
บทเรยีนอีกชัน้หนึ่ง ซ่ึงแตกตางกับหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธกิาร ที่ใชคลุมทั้งระบบดังนัน้การ
ใชแบบเรียนจงึสามารถใชควบคูกับแบบเรียนบังคับใชไดอยางไมมีปญหา ดังที่หลายคนวจิารณ เพราะ
แบบเรียนมุงประสบการณภาษาก็ยอมเปนสื่อทั่วๆ ไป ที่ครูคิดสรางสรรคขึ้นและนํามาใชเชนเดียวกับ
แผนภูมิ ชุดการสอน เปนตน จึงไมผิดระเบยีบแบบแผนแตอยางใด 
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 (2.) ส่ือประกอบอื่นๆ เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูใหกวางขวางแกผูเรียน วิธีสอนแบบไม
จํากัด ถาสามารถมีส่ือสัมภาระหนกัเบา (Hardware and Software) มาประกอบใหสมบูรณมากเทาใดก็
เปนการดี แตถาสถานศึกษาประสบความยากจนขนแคน อยางนอยครูมีความสามารถในวิธีสอนกับมี
หนังสือเรียนมุงประสบการณภาษา รมทั้ง เครื่องอุปกรณการขีดการเขียน ก็สามารถสอนไดโดย
อุดมการณสอนของวิธีสอน ก็มุงรณรงคโรคไมรูหนังสือ และสงเคราะหเด็กยากไร (สนั่น มีขันหมาก. 
2538 : 308 – 309)  
 

1.1.8 แนวทางการวัดและประเมินผลการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
 การวัดและประเมินผลการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (เสาวลักษณ   รัตนวิชช. 2534 : 47 -
48) สามารถกระทําไดทุกระยะของการสอนในแตละขั้น โดยพิจารณาจดุมุงหมายของการสอนในแตละ
ขั้นตอนเปนสาํคัญ หากนักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามจุดมุงหมายทีว่างไว แสดงวาผูสอนตองซ้ําย้ําทวน
ขั้นตอนนั้นๆ ใหมเสียกอนจนกวาผูเรียนสวนใหญจะปฏิบัติไดตามจดุมุงหมายการใหผูเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ทางภาษาในแตละขั้นตอน ผูสอนสามารถประเมินผลของการปฏิบัตินั้นๆ ไดทุกครั้งโดย
ถือวาเปนการวัดผลและประเมินผลยอยอยางไมเปนทางการ ซ่ึงอาจคาดหมายผลของการปฏิบัติไวสูง
ดังตอไปนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ผูเรียนสามารถลําดับเรื่อง อธิบายเหตแุละผลของเรื่องและอภิปรายเรื่อง
ทั่วไปที่อานได 
  ขั้นตอนที่ 2 ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นสวนตัวเกีย่วกับเรื่องที่อาน จาก
ประสบการณ หรือความคิดสรางสรรคของตนเองได บอกความสําคัญของขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อาน 
  ขั้นตอนที่ 3 ผูเรียนสามารถแสดงความคิดของตนเอง และเขียนเรื่องที่คิดนั้นไดเปนที่
เขาใจ สามารถลําดับความสําคัญของเรื่องไดเปนที่เขาใจ โดยใชอรรถลักษณะตามบทเรียนที่เคยอานได 
  ขั้นตอนที่ 4 ผูเรียนสามารถเขาใจอรรถลักษณะของเรื่องที่เขียน และเขาใจประโยคที่
ถูกตอง รูจักใชคําที่เหมาะสมและสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงคําหรือประโยคใหมๆ เปนประโยคที่
ถูกตองไดเปนที่เขาใจ 

 ขั้นตอนที่ 5 ผูเรียนสามารถคนควาเรื่องที่อานเพิ่มเติม สามารถเขียนเรื่องในลักษณะ
ตางๆ ไดอยางหลากหลาย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเปนภาษาพูดและภาษาเขียนสามารถ
ถายทอดความคิดของตนจากการฟง การพดู การอานและการเขียน โดยการเลาและการเขียนดวยอรรถ
ลักษณะภาษาตางๆ 
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การวัดความสามารถโดยรวมของผูเรียนอาจทําไดหลายวิธี ดังนี ้
 1.) การใหฟงขอความตางๆ นอกเหนือจากเรื่องที่เรียนในชั้นเรียน โดยใชเทป หรือ

เสียงพูดหรืออานของผูสอน และใหผูเรียนเลาเรื่องกลับเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ไดแก ขาวจากวิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ โฆษณา ฯลฯ 

 2.) การใหผูเรยีนพูดในลักษณะตางๆ เชน การเสนองานในที่ประชุมการพูดในกลุม
ยอยกับเพื่อน การแสดงละครหรือการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆ 

 3.) การใหผูเรยีนอานขอความตางๆ โดยใชแบบทดสอบ แบบโคลซ (Cloze) หรือ
คําถามสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่อง  

 4.) การใหเขียนเรียงความ ตามเรื่องที่กําหนด หรือจากภาพที่กําหนดให 
 5.) การใหเขียนตามคําบอก ฯลฯ 
 

1.2    งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 
 1.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
 วอลคเกอร  และคนอื่น ๆ  (Walker and others.  1984  :  72 )  ไดทําการทดลองสอน  
ภาษาอังกฤษในเทรเกอร  พารค  เรียกวา  Concentrated  Language  Encounter  teaching  หรือ  การสอน
แบบมุงประสบการณภาษา  โดยทําการทดลองกับนักเรียนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สอง  ผลการทดลองเปนที่นาพอใจ  เดก็ในกลุมทดลองมีความเชื่อมั่นในการใชภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร  ทั้งการพูดและการเขียน 
 ตอมาในป  ค.ศ. 1984 วอลคเกอร  และคนอื่น ๆ  (Walker and others.  1984  :  45 )  ทําการ
ทดลองภาษาองักฤษ  เชนเดียวกับโปรแกรมที่เทรเกอร  พารค  ที่โรงเรียน  Napperby  และ  Marry  
Vale  โดยทําการทดลองกับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนในระดับ  Junior  และ  Senior  โดยใชเนื้อหาใน
การทดลอง  เปนเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารทั้ง 2  ระดับ  ใชเวลาทดลอง  18  เดือน  ผลการทดลองสรุปวา  
นักเรียนทั้ง  2  โรงเรียน  มีความเชื่อมั่นในการใชภาษาเพือ่การสื่อสารสูงขึ้นมาก   
 1.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
 ประภาพนัธ   นิลอรุณ (2530 :75) ไดศกึษาเปรียบเทียบความพรอมทางการเรียนภาษาไทยของ
เด็กปฐมวัยในทองถ่ินที่มีปญหาทางภาษาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษากับวิธีสอนตาม
แผนการจัดประสบการณช้ันเด็กเล็ก โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้เด็กเล็ก โรงเรียนบางสังขะ 
และโรงเรียนคมวิทยาคาร อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2530 จํานวน 50 คน 
ใชเวลาทดลอง  สัปดาห พบวานักเรียนปฐมวัยที่เรียนโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษามีความ
พรอมทางการเรียนภาษาไทยสูงกวาเด็กปฐมวัยทีเ่รียนตามแผนการจดัประสบการณช้ันเด็กเล็ก อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 
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 นัดดา   ขจรนที (2530 :104 ) ไดศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถทางการอาน และการเรียน
ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ และความคงทนในการจําของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
วิธีการสอนมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู จากนักเรียนกลุมตัวอยาง 60 คน ปรากฎวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีมุงประสบการณภาษามีความสามารถในการอานและเขียนมแีรงจูงใจ
และความคงทนสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 มัลลิกา   ภักดณีรงค (2531 : 104 – 110 ) ได ศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน การ
เขียน และทัศนคติตอการเรยีนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากนกัเรียนกลุมตัวอยาง 50 
คน ผลปรากฎวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษามีผลการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติดานความเขาใจในการอาน การเขียน และทัศนคติที่ระดับ .01    .05     และ .001 ตามลําดับ 
 สุธามาศ   สังลาโพธ์ิ (2531 : 108 – 114 ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ความสามารถในการเขยีนคาํ ความคงทนในการจําของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 จากกลุมตวัอยาง 
52 คน ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษากับวิธีสอนปกติผลปรากฎวานักเรียนที่เรียนโดยวิธี
สอนแบบมุงประสบการณภาษามีผลการเรียนสูงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติดานความเขาใจในการอานที่
ระดับ .01 ดานความสามารถในการเขียนคําที่ระดับ .05 และดานความคงทนในการจาํที่ระดับ .01 
 สุรศักดิ์   กาญจนการณุ (2531 : 85 – 93 ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคํา
และความคงทนในการจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่พูดภาษาเขมรเปนภาษาแม จากกลุม
ตัวอยาง 52 คน ที่เรียนโดยวธีิสอนแบบมุงประสบการณภาษากับวิธีสอนแบบปกติ ผลปรากฎวาในทุก
เร่ืองโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษาทําใหผลการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ชยันต    เพชรศรีจันทร (2533 : 92 - 93) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจใน
การอานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 จากการสอนแบบมุงประสบการณภาษาโดยสื่อหนังสือ
เรียนที่ใชภาพเหมือนกับสื่อที่ใชภาพการตนูผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการอาน และความสนใจ
ในการอานของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ และความสนใจในการอานสูงกวากลุมควบคมุ และกลุมทดลองที่ไดรับการ
สอนโดยใชส่ือหนังสือเรียนที่ใชภาพการตนูมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูง โดยมีขนาดอิทธิพล 1.63 ใน
ตําแหนง Percentile ที่ 94.84 
 นฤมล   กังวาลไกล (2534 : 95 - 98) ไดศกึษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
ความสามารถในการเขยีน เจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนปกติ ผลปรากฎวาความเขาใจในการอาน ความสามารถใน
การเขียน และเจตคติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   .01 และ .01 ตามลําดับ 
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  จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ สรุปไดวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา 
สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ของ
นักเรียนไดเปนอยางด ี
 
 
2.    เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงเสริมทางสังคม 

2.1   เอกสารที่เก่ียวของกับแรงเสริมทางสงัคม 
2.1.1 ความหมายของแรงเสริมทางสังคม 
สมโภชน     เอี่ยมสุภาษิต   (  2526 :  98  -  99  )   กลาวถึงการใชแรงเสริมทางสังคมดังนี ้

 แรงเสริมทางสังคม  ไดแก  การพูดจายกยองชมเชย  การใหความสนใจ  การแตะตวั  การกอด  
การแสดงออกทางสีหนา  (  การยิ้ม  การมองตา  การยักคิ้ว  เปนตน  )  แรงเสริมทางสังคมนั้นจัดไดวา
เปนแรงเสริมประเภทที่ตองวางเงื่อนไข  และสามารถนํามาใชในสถานการณทั่วไปไดอยาง
ประสิทธิภาพ  แรงเสริมทางสังคมนั้นอาจแบงออกไดเปนลักษณะใหญ ๆ  ได  2  ลักษณะคือ  ลักษณะที่
เปนภาษาพูดและลักษณะที่เปนภาษาทาทาง  ซ่ึงถาใหการใชแรงเสริมทางสังคมผูใชจะตองคํานึงถึงเรื่อง
ตอไปนี ้

ก. ในกรณีท่ีเปนภาษาพูด 
1.)  ผูใชจะตองแสดงความจริงใจออกมา  โดยที่ไมพดูในสิ่งที่ตนไมได  หมายถึง  เชน  ครูเห็น

นักเรียนวาดภาพอยูแลวพูดวา  “ ฉันชอบภาพวาดของเธอมากเลยนะ “  แตสายตากลับไปมองที่อ่ืน  จะ
ทําใหนกัเรียนทราบวาครูไมไดชอบอยางจริงใจ  ซ่ึงก็ไมเปนผลดีและไมเปนการเสรมิแรงดวย 

2.) ใชคําพูดทีม่ีลักษณะเปนสวนตัว  เชน  พูดวา  “ ครูภูมิใจในตัวของเธอมากที่เธอทํางานสง
ครูทุกครั้ง “  แทนที่จะพูดวา  “ มีความพยายามทํางานมาสงดีมาก  นาเล่ือมใส “ 

3. ) ใชคําพูดทีเ่จาะจงถึงพฤติกรรมมากกวาที่บุคคล  เพราะจะทาํใหเด็กรูวาตนไดรับการ
เสริมแรงเพราะอะไร  เชน  “ เธอทํางานมาสงครูทุกครั้ง  ดีมาก “  แทนที่จะพดูวา  “ เธอมีความ
รับผิดชอบดีมาก “  เปนตน 

ข.  ในกรณีท่ีเปนภาษาทาทาง 
1. ) ผูแสดงจะตองมีความจรงิใจ  ไมใชหนายิ้ม  แตมือกําหมัด  เปนตน 
2. ) จะตองทําสม่ําเสมอ  และนอกจากนี้ทาทางที่ครูใชในการเสริมแรงก็จะตองไมนาํมาใชใน

การลงโทษ  เชน  การที่ครูยิม้ยอมรับพฤติกรรมของเด็ก  ครูจะตองไมใชการยิ้มนั้นไปเกี่ยวโยงกับการ
ลงโทษเด็ก  เพราะวาจะทําใหเดก็ปรับตัวไมได 
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2.1.2 ขอดีของการใชแรงเสรมิทางสังคม 
 1.)ใชงาย  ทกุคนสามารถใชไดเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษยอยูแลว 
 2.) ไมรบกวนพฤติกรรมที่กําลังทําอยู  เชน  การที่เด็กกําลังทําแบบฝกหัดอยูนั้นครูอาจ 

จะเดนิเขาไปใกล  และแตะไหลเบา ๆ  เปนการแสดงความพอใจ  ซ่ึงการกระทําเพยีงนี้แคจะไมรบกวน
พฤติกรรมการทําแบบฝกหัดของเด็ก  แตยังชวยเสริมแรงการทําแบบฝกหัดอีกดวย 
  3.)  เปนตวัเสริมแรงชนิดแผขยาย  นัน่หมายความวา  ตัวเสริมแรงทางสังคมนั้นสามารถไปมี
ความสัมพันธกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ  ได  เชน  คุณพอบอกวา  “ ลูกพอขยนัทํางานจริง  อาทิตยนี้พอจะพา
ไปซื้อของเลน “  เปนตน  จากนั้นเด็กอาจจะคิดวาพอคุณพอชมอาทิตยนั้นอาจจะไดของเลน  ไดดู
ภาพยนตร  เปนตน  เหตุนี้จึงทําใหตวัเสริมแรงทางสังคมมีประสิทธิภาพมาก 
  4.)  เกิดขึน้ตามธรรมชาติในชีวิตประจําวันของมนุษย  ดังนั้นการใชโปรแกรมทางสังคมจึง
เปนการประหยัดอยางมาก  เพราะไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  เพียงแตผูใชอาจจะตองเลือกคําพูดหรือ
แสดงทาทางทีเ่หมาะสมกับสภาพการณ 
 

2.1.3 ขอควรระวังในการใชแรงเสริมทางสงัคม 
 ในการใชแรงเสริมทางสังคม  ผูใชจะตองระลึกไวเสมอวา  ตัวเสริมแรงทางสังคมเปนตัว
เสริมแรงชนิดที่ตองวางเงื่อนไข  ดังนัน้ตวัเสริมแรงทางสังคมจึงอาจจะไมเสริมแรงเดก็ทุกคน  ในการ
ใชตอนแรกจึงควรที่จะใชคูกบัตัวเสริมแรงอื่น ๆ  เชน  อาหารหรือส่ิงของที่เด็กพอใจเสียกอน  จากนั้น
จึงคอยใชตวัเสริมแรงทางสังคมแตเพียงอยางเดยีว 
 
2.2   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงเสริมทางสังคม 
 2.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
 แชดวิค และเดย (Chadwick and Day . 1971) ไดใชส่ิงของและตัวเสริมแรงทางสังคมในการ
เพิ่มพฤติกรรมการแสดงออกทางวิชาการกบันักเรียนดอยสัมฤทธิ์ จํานวน 25 คน ที่มีอายุ 8 -12 ป โดย
การวดัพฤตกิรรมการแสดงออกทางวิชาการ 3 ดาน คือ รอยละของเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมทางการ
เรียนทั้งหมด ตามที่ครูไดมอบหมายใหทาํในระหวางที่เด็กไดรวมกนัในโครงการนี้ ผลการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมการแสดงออกทางวิชาการทั้ง 3 ดาน เพิ่มขึ้นเมือ่ไดรับการเสริมทางสังคมรวมกับการใช
ส่ิงของในการเสริมแรง ไดแก 1) รอยละของเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมทางการเรียนทั้งหมดจากระยะ 
เสนฐาน (A) โดยเฉลี่ยรอยละ 39 ไดเพิ่มขึน้เปนโดยเฉลี่ยรอยละ 57 เมื่อไดรับการเสริมแรงทางสังคม
รวมกับการใชส่ิงของ 2) ความเร็วในการทํากิจกรรมทางการเรียนทั้งหมดจากระยะเสนฐาน (A) โดย
เฉล่ีย 1.40 ไดเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ 3.35 เมื่อไดรับการเสริมแรงทางสังคมเพียงอยางเดียว 3) ความถูกตองใน
การทํากิจกรรมทางการเรียนทั้งหมดจากระยะเสนฐาน (A) โดยเฉลี่ยรอยละ 50 ไดเพิม่ขึ้นเปนโดยเฉลี่ย
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รอยละ 70 เมื่อไดรับการเสริมแรงทางสังคมรวมกับการใชส่ิงของ และยังคงเพิ่มเปนโดยเฉลี่ยรอยละ 73 
เมื่อไดรับการเสริมแรงทางสังคมเพียงอยางเดียว และจากการวัดดวยแบบทดสอบ California 
Achievement test ในครั้งแรก (Pre - test) อยูในระดับ 3.6 ป ไดเพิ่มขึ้นอยูในระดับ 4.2 ป (Post - test) 
ในระหวางทีน่กัเรียนไดรวมโครงการนี้ 
 โรเซ็นบวมและเบรียลล่ิง (Rosenbaum and Breiling . 1976) ไดใชการชีแ้นะรวมกับการเสนอ
ตัวแบบและการเสริมแรงทางบวก เชน การเสริมแรงทางสังคม การใหของรางวัล เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ความเขาใจในการอานคํา หรือประโยคของเด็กผูหญิงที่เปนออทิสติค อายุ 12 ป โดยใหการชี้แนะดวย
คําพูดและการชี้แนะดวยทาทาง จากนัน้จงึเสนอตัวแบบในการอาน จะทําการทดสอบความเขาใจในการ
อานโดยการตอบสนองเนื้อหาที่ฝกหัดแลวอยางถูกตอง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมเปาหมายไดถูกตองแลว
ก็จะใหการเสริมแรงทางบวกแกเด็ก ผลการวิจัยพบวา เดก็สามารถตอบสนองเนื้อหาทีฝ่กหัดแลวอยาง
ถูกตองมากขึ้น ถึงแมตวัเสรมิแรงจะถูกถอดถอนไปแลว พฤติกรรมดังกลาวกย็ังคงอยูในระยะติดตามผล
เกือบถึงระดับรอยละ 100 
 บารตัน และแอสคอยน (Barton and Ascion. 1979) ไดใชวิธีการชี้แนะรวมกับการเสรมิแรง
ทางบวกในการฝกการพูดจากันและการทํางานรวมกนัของเด็กกอนวยัเรียนอายุ 3 ป ถึง 3 ป 6 เดือน ใน
การเลนรวมกนัในชวงเวลาอิสระ โดยแบงกลุมตัวอยาง เปน 4 กลุม ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 ใหดตูัวแบบการชี้แนะดวยคําพูด 

กลุมที่ 2 ใหดตูัวแบบชีแ้นะโดยการแสดงทาทาง 
กลุมที่ 3 ใหดตูัวแบบชีแ้นะดวยคําพูดและโดยการแสดงทาทาง 
กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุม 
เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบชีแ้นะก็จะไดรับการเสริมแรง เชน คําชมเชย การตบมือ 

การใหของรางวัล ผลการศึกษาพบวา การเสนอตัวแบบ และการเสริมแรงมีผลในการเพิ่มพฤติกรรมการ
พูดจากนัและการทํางานรวมกัน 

 
 2.2.2 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ในประเทศไทย  ไดมีผูศึกษาผลของการใชแรงเสริมทางสังคมดังนี้  

สมพร  สุทัศนีย  (  2522  :  91  )  ศึกษาผลของการใชแรงเสริมทางสังคมตอพฤติกรรมเงียบ
ขรึมผิดปรกติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  2  จํานวน  4  คน  อายรุะหวาง  7  -  8  ขวบ  ผลการวิจัย
ปรากฏวา  การใหแรงเสริมทางสังคมทําใหพฤติกรรมเงยีบขรึมผิดปกติลดลงและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการไมพูด  ไมสบตา  และปฏิกิริยาโตตอบอื่น ๆ 
 สมคิด  สกุลสถาปตย  (  2526  :  92  )  ศึกษาผลของการเสริมแรงสองแบบที่มีตอการฝก
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โดยแบงเปน  3  กลุม  คือ  กลุมที่  1  ฝกโดยไดรับการ
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เสริมแรงทางสังคมดวยวาจาและทาทาง  กลุมที่  2  ฝกโดยไดรับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรหรือ
ส่ิงของ  และกลุมที่  3  ฝกเพียงอยางเดียวไมไดรับการเสริมแรง  มีการฝกแกปญหาทกุวัน  วันละ  2  
ช่ัวโมง  เปนระยะเวลา  8  สัปดาหติดตอกนั  ผลการศึกษาพบวา  นกัเรยีนกลุมที่  1  มีความสามารถใน
การแกปญหาสูงกวากลุมที่  2  และกลุมที่  3  นักเรียนกลุมที่  2  มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวา
กลุมที่  3  นักเรียนหญิงที่ไดรับแรงเสริมทางสังคมและไดรับเบี้ยอรรถกร  มีความสามารถในการ
แกปญหาสูงกวานักเรียนชาย  นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงที่ไมไดรับการเสริมแรงในกลุมที่  3  มี
ความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน  และมีปฏิกิริยารวมระหวางการเสริมแรง  และเพศในการ
แกปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 สุดา   เหล่ียววริิยกิจ (2528 : 40) ศึกษาผลของการสอนโดยกลุมเพื่อนและการสอนโดยกลุม
เพื่อนรวมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเปนกลุม ตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 มีการสอนโดยกลุมเพื่อน 
รวมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงทางสังคม และเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรง กลุมที่ 2 มีการสอน
โดยกลุมเพื่อนเพียงอยางเดยีว และกลุมที่ 3 ไมมีการสอนโดยกลุมเพื่อน ผลการศึกษาพบวา จากการทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทัง้ 3 กลุม พบวา คาเฉลี่ยของกลุม
ที่มีการสอนโดยกลุมเพื่อนรวมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเปนกลุมสูงกวากลุมที่มีการสอนโดย
กลุมเพื่อนเพยีงอยางเดยีว และกลุมที่ไมมกีารสอนโดยกลุมเพื่อนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 อมรากุล   อินโอชานนท (2529 : 75) ศึกษาผลของเสริมแรงตามระยะเวลาแปรปรวนสองแบบ
ตอการปรับกับการคงอยูของพฤติกรรมในการทํางานของเด็กปญญาออน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม
ที่ 1 ไดรับการเสริมแรงตามระยะเวลาแปรปรวนแบบคงที่ กลุมที่ 2 ไดรับการเสริมแรงตามระยะเวลา
แปรปรวนแบบเพิ่มขึ้น โดยใชการเสริมแรงทางสังคมและเบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรง ผลการศึกษา
พบวา การเสรมิแรงตามระยะเวลาแปรปรวนแบบเพิ่มขึน้จะมีประสิทธิภาพดีกวาการเสริมแรงตาม
ระยะเวลาแปรปรวนแบบคงที่ คือทําใหพฤติกรรมคงอยูไดนานกวา และการเสริมแรงทั้งสองแบบตางก็
มีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมเปาหมายใหสูงขึน้ 
 กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ (2537 : 112) ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกในการสอนการคิดตอ
ความรูและความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการแกปญหาสุขภาพมารดาและทารกแรกเกดิใน
ชุมชน ซ่ึงมีตัวเสริมแรงทางบวกที่เลือกใชในการวิจัย 3 ประเภท คือ การเสริมแรงดวยวาจา การ
เสริมแรงดวยทาทาง และการเสริมแรงดวยวัตถุส่ิงของ ผลการศึกษาพบวา นักศกึษาพยาบาลที่ไดรับการ
เสริมแรงทางบวกในการสอนคิดในการฝกภาคปฏิบัติจะมีความรูเร่ืองการคนหาและวธีิการแกปญหา
สุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชนสูงกวากอนไดรับการเสริมแรงทางบวกในการสอนคิด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาขางตนนี้สรุปไดวา  
การใชแรงเสรมิทางสังคมสามารถลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคของ
นักเรียนได  เชน  พฤติกรรมเงียบขรึม  พฤติกรรมกาวราว  นอกจากนัน้ยังใชแรงเสริมพฤติกรรมการ
ทํางานของนักเรียนและฝกการแกปญหาในชั้นเรียนไดอีกดวย  จะเหน็ไดวาการใชแรงเสริมทางสังคม
นั้นเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่นาจะนํามาใชไดในสภาพการณตาง ๆ  เพราะเปนแรงเสริมที่ใชไดงาย  
และไมส้ินเปลอืงเปนสิ่งที่ทุกคนมีอยูแลว  เพียงแตผูใชตองเลือกคําพูดหรือแสดง 
 
3.    เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

3.1 เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
 ทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขยีน การเขียนเปนทักษะที่
มีความสําคัญในการถายทอดความรูสึกนึกคิดคลอดจนขอเท็จจริงตางๆ ใหผูอ่ืนรับทราบโดยใช
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ เปนการบันทึกถอยคําและความคิดมิใหสูญหาย มนษุยใชการเขียนเปน
ประโยชนในการติดตอส่ือสาร ในการเรยีนและการแสวงหาความรูจากงานเขียนประเภทตางๆ ใชการ
เขียนเพื่อผอนคลายอารมณหรือสรางความบันเทิงใจใหกับตนเองและผูอ่ืน บุคคลใดมีความสามารถใน
การเขียนก็สามารถยึดเปนอาชีพไดดใีนปจจุบัน ดังนั้นจงึเปนหนาที่ทีสํ่าคัญของครูผูสอนทุกคนที่
จะตองเสริมสรางความสามารถในการเขียนใหแกผูเรียน เนื่องจากการเขียนเปนปจจยัสําคัญประการ
หนึ่งที่พัฒนาบุคคลใหประสบความสําเร็จในการเรียนและการดํารงชวีิตที่ดี ทั้งในอนาคต 
 
 3.1.1 ความหมายของการเขียน 
 พจนานกุรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530 : 93) ใหความหมาย การเขียน หมายถึงขีดใหเปน
ตัวหนังสือหรือเลข ขีดใหเปนเสนหรือรูปตางๆ วาด แตงหนังสือ 
 การเขียนเปนการถายทอดความรู ความคิด ความในใจหรือความตองหารไปยังผูอานโดยใช
ตัวอักษรหรือสัญลักษณในการสื่อความหมาย เพื่อใหผูอานไดเขาใจในจุดประสงคของผูเขียน 
(อุทัยวรรณ ปนประชาสรร.2537: 9; ศรีจันทร พันธุพานิช.2538:2; ประทีป ศิริบงกช.2530:9;วิทยา 
ดํารงค เกียรตศิักดิ์.2531:1; สนิท ฉิมเล็ก 2540:180) 
 เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2534 :7) กลาววา การเขียนเปนเครื่องมือส่ือความรู ขอเท็จจริง ความ
เขาใจจนิตนาการ อารมณและความคิดเหน็ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เปนวิธีการสือ่สารที่ไดผลดี 
สะดวก รวดเร็ว และสามารถสงไดไกลทั่วโลก 
 สุนันท จันทวมิล (2541 : 137) กลาววา การเขียนคือการถายทอดความรูสึก ความรู 
ประสบการณ จินตนาการ และขาวสารโดยใชตวัหนังสือและเครื่องหมายตางๆ เปนสัญลักษณ 
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จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา   การเขียน คือการถายทอดความรู ความคิด จินตนาการ
และประสบการณตางๆ ของผูเขียนออกมาโดยใชสัญลักษณหรือตัวอักษรไดถูกตองและชัดเจน เพื่อส่ือ
ความหมายใหเปนที่เขาใจตรงกันระหวางผูเขียนและผูอาน 

3.1.2 ความสําคัญของการเขยีน 
 นพดล จันทรเพ็ญ (2531 : 9) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนไวดังนี ้

1.) การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย  
2.) การเขียนเปนเครื่องหมายถายทอดความรูและสติปญญาของมนุษย 
3.) การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในมนษุยชาต ิ
4.) การเขียนเปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 
5.) การเขียนสามารถทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวติ เชน การเลาเรียน เปนตน  
กลาวโดยสรุป การเขียนมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการการดํารงชีวิตประจําวัน เพราะ

เปนสิ่งจําเปนในการติดตอส่ือสาร การถายทอดความคิดและความตองการของตนใหผูอ่ืนทราบ 
3.1.3 จุดมุงหมายของการเขยีน  

การเขียนมจีุดมุงหมายเพื่อใหผูอ่ืนอาน ดังนั้นจึงตองมีจดุหมายวาเขยีนเพื่ออะไรซึ่งจะชวย
ทําใหการเขยีนอยูในแนวทางหรือขอบเขตที่แนนอนและเขียนไดงายขึน้ กมล การกุศล (2529 :207 -
208) กลาวถึงจุดมงหมายของการเขียนมี ดงันี้  

1.)  เขียนเพื่อเลาเรื่อง คือ เขียนเลาเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ใหผูอานทราบ เชนเลา
เร่ืองทองเที่ยว เลาประวัติของสถานที่ บุคคลหรือส่ิงตางๆ เปนตน 

2.) เขียนเพื่อเลาเรื่อง คือ เขียนเพือ่อธิบายวิธีการตางๆ หรือเขียนอธิบายความรูในเรื่อง
ตางๆ เชน การทําสวนครัว การถนอมอาหาร การอธิบายศัพท การเขียนบทความวิชาการตางๆ เปนตน 

3.) เขียนเพื่อแสดงความคิดเปน คือ เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ ใน
เร่ืองตางๆ เชน การเขียนบทความเสนอแนะทางดานการเมือง การเศรษฐกิจ การครองชีวติ  

4.) เขียนเพื่อชักจงู คือ การเขียนเพื่อชักจูง ปลุกใจ ปลอบประโลมใจหรือชักชวนใหทํา
หรือไมทําส่ิงใดๆ เชน เขียนบทความปลุกใจใหรักชาติ แนะแนวการแกไขปญหาชีวิต เขียนขอความ
หรือคําขวัญใหชวยกันรักษาความสะอาด เขียนโฆษณาซื้อสินคาหรือใชบริการ เปนตน 

5.) เขียนเพื่อสรางจินตนาการหรอืใหความบนัเทิง คือ การเขียนเพื่อใหอานแลวเกิดความ
เพลิดเพลินสนกุสนาน เกดิจนิตนาการ เชน การเขียนเรื่องสั้น นวนยิาย เร่ืองขําขัน เปนตน  

 อัจฉรา ชีวพันธ (2535 : 1-2) กลาววา การเขียนเปนสิ่งสําคัญตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
การสอนเขียน ในระดบัประถมศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคญั ดังนี้  

1.) เพื่อใหผูเรยีนสามารถเขียนดวยลายมือที่มรีะเบียบ และถูกตองตามลักษณะของ
อักษรไทยประเภทตางๆ 
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2.) เพื่อใหผูเรยีนสามารถสะกดคําไดถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว 
3.) เพื่อใหผูเรยีนสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
4.) เพื่อใหผูเรยีนสามารถใชจินตนาการและมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคในการถายทอด

ความรูสึกนึกคิดของตนเพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.) เพื่อใหผูเรยีนสามารถแสดงความคิดเหน็และใชวจิารณญาณ ในการเขียนเชิง

วิพากษวจิารณไดอยางมีเหตผุล 
6.) เพื่อใหผูเรยีนมีทักษะในการเขียนประเภทตางๆ และสามารถนําหลักเกณฑการเขียน

ไปใชในชวีิตประจําวนัได 
7.) เพื่อใหผูเรยีนเห็นคุณคาและความสําคัญของการเขียน สามารถสรางสรรคการเขียน

ไดดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนการใชเวลาวางใหเกดิประโยชนดวยการเขียน 
              สรุปไดวา จุดมุงหมายในการเขียนมีหลายประการ ผูเขียนจึงควรตั้งจุดมุงหมายของการเขยีน
ใหชัดเจนวาตองการเขียนเพือ่อะไร ซ่ึงจะเปนประโยชนทําใหเลือกใชถอยคําสํานวนภาษาและนําเสนอ
จุดขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสมกับผูอานและสื่อความหมายไดตามตองการ สวนนักเรียนมี
จุดมุงหมายเพือ่พัฒนาความสามารถดานการเขียนและเจตคติที่ดีตอการเขียนเปนประการสําคัญ 
 3.1.4 ความสามารถในการเขยีน 
 ความสามารถในการเขยีน เปนความสามารถในการเรียบเรียงขอความไดอยางเปนระบบ โดย
ใชภาษาเพื่อส่ือความเขาใจระหวางผูอานและผูเขียนไดตามจุดมุงหมาย นักศึกษาไดใหความหมายของ
ความสามารถในการเขยีน ดงันี้ 
 อารนตท (Arndt.1987:257) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวา เปนกระบวนการในการ
เชื่อมโยงความคิดกับความรูทางภาษาของผูเขียน โดยใชภาษาถายทอดความคิดออกมาเปนงานเขยีนที่มี
คุณภาพแกผูอาน 
 เบอรน (Byrne.1988:1) อธิบายถึงความสามารถในการเขยีนวา ไมใชเปนเพียงการเขียน
สัญลักษณทางภาษาเทานั้น แตหมายถึงกระบวนการในการถายทอดขอมูลขาวสารและความคิดของ
ผูเขียนออกเปนสัญลักษณหรืออักษร โดยมีการเรียบเรียงถอยคําจัดลําดับความคิดไดเหมาะสมสามารถ
ส่ือสารขอมูลนั้นไปสูผูอานไดตามวัตถุประสงคของผูเขียน 
 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 :108) อธิบายถึงความสามารถทางการเขียนวา เปน
กระบวนการทีม่ีความสําพันธเกี่ยวของกับความคิด เพราะผูเขียนจะตองคิดวาจะเขียนอะไร เพื่อใคร 
และมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร แลวรวบรวมขอมูล เลือกสรรและจัดลําดับความคิดเพื่อรวบรวมออกมาเปน
ตัวอักษร โดยใชความรูความสามารถในการใชภาษาในดานการเขยีน เชน การสะกดคํา เครื่องหมาย 
วรรคตอน กฎเกณฑทางไวยากรณ ตลอดจนวากยสัมพันธ ใหไดมาซึ่งงานเขียน ที่ผูเขยีนตองการ
ส่ือสารทางความคิดกับผูอาน 
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 ดังนั้น ความสามารถในการเขียน คือ กระบวนการในการถายทอดความคิดกับความรูทางภาษา
ของผูเขียนไดตามตองการ โดยสามารถเลือกใชคําเรียบเรียงเปนประโยค เปนขอความหรือเปนเรื่องราว
ที่ถูกตองชัดเจน สละสลวย เหมาะสมกับผูอานและตรงกบัจุดประสงคที่ผูเขียนตั้งไว 
 3.1.5 องคประกอบของความสามารถในการเขียน 
 การเขียนเปนทักษะทีใ่ชสัญลักษณหรือตัวอักษรในการสื่อความหมายแทนคําพูดเพื่อใหเกิด
ความเขาใจระหวางผูสงสารและผูรับสาร จึงตองอาศัยองคประกอบหลายประการดงัที่นักการศึกษาได
กลาวไวดังนี ้
 ฮีตัน (Heaton. 1979:138) กลาวถึงองคประกอบที่จําเปนและสําคัญตอความสามารถในการ
เขียนมีดังนี ้

1.)   ทักษะทางภาษา หมายถงึ ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง 
2.)   ทักษะลีลาในการเขยีน หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชประโยคและภาษาไดอยาง

เหมาะสม 
3.)   ทักษะกลไกในการเขียน หมายถึง ความสามารถในการใชเครื่องหมายวรรคตอน การเขียน

ตัวอักษรและสะกดคําไดถูกตอง 
4.)   ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถที่จะเขียนไดตามความคิด และลําดับความคิด

นั้นอยางสมเหตุสมผล มีลีลาการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองนั้น 
บรูคส และกรุนตี (Brookes and Grundy. 1990:14-26) ใหความเห็นวาองคประกอบของ 

ความสามารถในการเขยีน ทีผู่สอนควรสอนแกผูเรียน สรุปดังนี ้
1.) จุดมุงหมายในการเขียน เปนสิ่งจําเปนมากในการเขยีนงานแตละครั้งผูเขียน ตอง

จุดมุงหมายในการเขียนเสยีกอน จึงจะสามารถเริ่มลงมือเขียนได 
2.) ภาษาพดูและภาษาเขียน ผูเขยีนจะตองมีความเขาใจในการใชภาษาในการเขียน งานเขยีน

แตละชิ้นสวนใหญแลวมกัใชภาษาเขยีน นอกจากเปนงานเขียนที่มีบทพูดรวมดวยองคประกอบขอนี้ 
รวมการใชภาษาไดอยางถูกตองตามหลักการใชภาษาในบริบทของสังคม ตลอดจนการใชเครื่องหมาย
วรรคตอนตางๆ ไวดวย 

3.) ความเปนนกัอาน ผูเขียนจะตองเปนผูที่อานมาก ซ่ึงจะชวยผูเขียนไมเพยีงแตดานความรูที่
จะนํามาใชในการเขียนเทานัน้ แตจะชวยใหผูอานไดเห็นรูปแบบการเขยีนที่แตกตางกนัไปในงานเขยีน
แตละชิ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอการเขียนของผูเขียนเอง 

4.) กระบวนการและการผลิตผลของงานเขียน ผูเขียนจะตองมีความรูในกระบวนการเขียนวา
ในการเขยีนแตละครั้งจะตองมีลําดับขั้นตอนไมใชเขยีนเพียงครั้งเดยีว แตจะตองมีการศึกษาขอมูล มี
การวางแผน เพื่อเขียนรางตนฉบับกอน แลวจึงทบทวนแกไขใหไดงานเขียนที่มีคณุภาพ 
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5.) การวิเคราะหรูปแบบภาษาเขยีน ผูเขียนจะตองมีความรูและความเขาใจรูปแบบของงาน
เขียนแตละประเภท เพื่อเลือกใชรูปแบบนัน้ใหเหมาะสมกับงานเขียนทีผู่เขียนตองการ 

นอกจากนี้ ศิริพร พัวพันธ (2532 : 17-18) ไดสรุปองคประกอบของความสามารถในการ 
เขียนดังนี ้

1.) กลไกในการเขียน ไดแก การสะกดตวัอักษรที่ถูกตอง การใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
การใชตัวอักษรตัวใหญใหถูกตองตามระเบียบวิธีการเขยีนของแตละภาษา  

2.) หลักภาษา ไดแก การเขยีนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษานั้น 
3.) เนื้อหาซึ่งเปนที่สําคัญมาก ไดแก สาระในการเขียนใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคที่ผูเขียน

ตองการและเหมาะสมกับผูอาน 
สรุปไดวา องคประกอบของงานเขียนนั้น ประกอบไปดวยความรูความเขาใจในสิ่งที่จะ 

เขียนความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรูความคิดและประสบการณตางๆ อยางเปนระบบ รวมทั้ง
ความสามารถในการใชภาษาเขียนไดถูกตองหลักเกณฑทางภาษา 
 3.1.6 หลักสําคัญในการสอนทักษะการเขียน 
 สนิท ตั้งทวี (2531 : 38-40) เสนอแนะหลักสําคัญบางประการในการสอนเขียนไวดงันี้ 

1.) ครูควรจะไดทาํการทดสอบความรูพื้นฐานทางการเขียนของนักเรียนเสียกอนที่จะมกีาร 
สอนกรณีที่ไมมีแบบทดสอบมาตรฐานก็ควรสรางแบบทดสอบไวเอง สําหรับวัดความสามารถในการ
สะกดคํา การใชคํา การผูกประโยค และการเรียบเรียงขอความ แบบทดสอบดังกลาวจะชวยใหครูได
ทราบถึงการพัฒนาการทางการเขียน หลังจากไดสอนไปทุกระยะ 

2.) การสอนทักษะทางการเขียนไมวาจะเปนการเขียนเรื่องใดก็ตาม ครูไมควรกําหนดเรือ่งให
ตายตัว ควรใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเขยีน หรือเขาควรมีสวนรวมในการเสนอหัวเร่ืองดวย 

3.) การสอนทักษะทางการเขียน ครูไมควรแยกสอนจากทกัษะอื่นๆ คือการฟง การพูด การ
อานและสามารถใหสัมพันธไปถึงวิชาวรรณคดี หลักภาษา ศิลปะและวิชาอื่นๆ ไดก็เปนการด ี

4.) ทักษะการเขียน เปนทักษะทีค่อนขางยุงยากซับซอน นักเรียนสวนมากไมคอยสนใจเรียน
เหมือนทักษะอื่นๆ ดวยเหตนุี้ ผูสอนจึงควรใชหลักการเสริมแรงเสริมกําลังใจหลายรูปแบบ 

5.) การสอนเขียนนั้นครูไมควรมุงแตกฏเกณฑหรือทฤษฎี ควรใหการปฏิบัติจริง ทําจริง ให
รูจักคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน 

6.) การสอนทักษะการเขียนที่จะไดผลนั้น ไมควรใชคําอธิบายอยางเดียว ควรใชส่ือ
ประกอบดวย เพราะส่ือการสอนจะชวยใหนักเรียนเขาใจไดชัดเจนและไมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย 

7.) ครูควรวางแผนการสอนอยางละเอียด มวีัตถุประสงคอะไรบางและควรจะใหเปน
จุดประสงคเชงิพฤตกรรม ซ่ึงเนนพฤติกรรมการเขียนของผูเรียนไดอยางชัดเจน การนาํเขาสูบทเรียน 
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การเรียนการสอนการจัดกิจกรรมที่จะทําใหทักษะการเขียนสัมพันธกับวชิาอื่นๆ รวมทั้งการสื่อการสอน
และเกณฑการประเมินผล 

8.) นักเรียนควรจะมีสวนรวมในการวดัผลและสรางเกณฑในการประเมนิผลการเขียน ทัง้นี้
เพื่อใหทราบแนวทางในการวัดผลวาควรจะเปนอยางไร เพื่อผูเรียนจะไดใชดุลพินจิและวิจารณญาณใน
การทํางาน 

นอกจากนี้ สุภทัรา อักษรานุเคราะห. (2532 : 109-110) กลาววา ในการสอนทักษะการ 
เขียนผูสอนควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้

1.) ผูเรียนควรคุนเคยกับรูปแบบภาษาเขยีนหลายๆ แบบ ทั้งนี้ถาผูเขียนเหน็แตบทสนทนา  
หรือการเขียนแบบเลาเรื่อง ผูเรียนก็ไมสามารถเขียนจดหมายหรือรายงานได ดังนั้นจึงควรอธิบาย
รูปแบบการเขยีนแบบตางๆ เชน แบบเลาเรือ่ง (Narrative) แบบบรรยาย (Descriptive) เปนตน 

2.) ผูเรียนตองทราบวา กลไกตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขียนมอีะไรบาง เชน การเขียนตวัอักษร
กฎการเรียบเรยีงประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน เปนตน 

3.) ผูเรียนไดเขยีนสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตจริงเพือ่ชวยใหเกิดแรงจูงใจและเหน็ความสําคัญที่จะ
เขียน เพราะจะตองใชไดจริงในชีวิตประจาํวัน 

4.) ผูสอนพึงระลึกเสมอวาไมมวีิธีใดเปนวิธีทีด่ีที่สุดที่ผูสอนใชแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
อาจใชวิธีการสอนหลายแบบตามที่เปนวาเหมาะสมกับผูเรียน ไมวาจะเปนการเลียนแบบบริบทตางๆ 
การเขียนเรยีงความโดยการวางกรอบใหเขียน การเขยีนแบบอิสระ การฝกประโยค การวิเคราะหบริบท
ที่เปนพื้นฐานที่จะเปนของทกุวิธี 

5.) ผูสอนจะตองตระหนกัในหลักการที่วาการเขียน คือ การเขียนขอเขียนที่มีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน ไมใชเขียนแตเพียงประโยคเดี่ยวๆ เทานั้น ผูเขียนจะตองเขียนเพื่อสนองจุดประสงคของ
ตนและผูอาน 

6.) ผูสอนควรแลกเปลี่ยนลักษณะการทํางาน ระหวางผูสอนกับผูเรียนตวัตอตัวมาเปนผูสอน
และผูเรียนหลายๆ คน เปลี่ยนบทบาทจากผูช้ีผิดและตรวจสอบมาเปนผูอานและชวยวจิารณฉบับราง
ของผูเขียนแทน และผูเรียนกับผูเรียนแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการทํางานดวยตนเอง 

3.1.7  การพัฒนาความสามารถในการเขียน 
บันลือ  พฤกษะวนั  (  2536  : 49  -  55  )  ไดเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการเขียนใหเกดิ

ประสิทธิภาพที่ดีไว  ดังนี ้
1.) สงเสริมการเขียนบอกชื่อภาพ  เขียนอภิบายภาพ 

1.1)  ใหโอกาสเด็กวาดภาพตามที่ตองการโดยอิสระ  แตมีเงื่อนไขวาจะตองบอกชื่อภาพได 
1.2 ) กิจกรรมการสงเสริมการแสดงออกทางภาษาไมควรจํากัดเฉพาะเขยีน  ควรจดั

กิจกรรมการฝกและพัฒนาภาษาพูดควบคูกันหลายลักษณะสลับกันไป  เชน  เลนถาม  ทวนคํา  ทวน
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ประโยค  เลาเรื่องจากภาพ  ซ่ึงกิจกรรมการสงเสริมการพูดเปนประโยค  การเลาเรื่องจะชวยพัฒนาการ
ส่ือความคิดในการพูด  (  Speech  -  Thought  )  ปูพื้นฐานนําไปสูความคิดในการเขยีน    (  Writter  -  
Thought  )  ไดดีเปนลําดับ 

1.3)  สงเสริมการเขียนบอกรายละเอียดและเขียนบรรยายภาพ 
1.4)  การสงเสริมการเขียนโดยเติมคําบรรยายหรือบอกภาพ 

 2. )   สงเสริมการเขียนเลาประสบการณและนิทานใหฟง 
        2.1)  สงเสริมใหเขียนเลากิจวัตรประจําวัน 
        2.2 ) สงเสริมการเขียนเลาประสบการณหรือเหตุการณ 
        2.3 ) สงเสริมการเขียนนิทานที่เคยฟงมา 
 3. )   สงเสริมการเขียนเพื่อแสดงความตองการของตน  เชน  เกมเลนที่เธอชอบที่สุดเปนเกม
อะไรทําไมจึงชอบ  รายการโทรทัศนหรือนิทานที่ชอบเปนรายการหรอืเร่ืองใด ทําไมจึงชอบมาก  การ
ทองเที่ยวที่อยากจะไป  บอกสถานที่ การเดนิทางและจะสนุกอยางไร  ฯลฯ  เปนตน 
 4. )  สงเสริมการเขียนหรือแสดงความรูสึกนึกคิดในสถานการณตาง ๆ  โดยครูชวยกําหนด
สถานการณแลวใหนักเรียนเขียนบอกความรูสึกนึกคิด  ชอบ  เกลียด  กลัว  ในเวลา  หรือสถานที่ที่ทํา
ใหเกิดความรูสึกเชนนั้นและเปนเพราะสาเหตุใด  อาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได  เชน  ถาเธอไปเที่ยว
น้ําตก  เห็นปลากําลังวายทวนน้ํา  เธอรูสึกอยางไรบอกสาเหตุแหงความรูสึกนึกคิด  เปนตน 
 นอกจากนี้  สลิล  ศิริมงคล  (  2536  : 37 -  39  )  เสนอ  10  วิธีในการสอนเด็กใหเขยีนเร่ืองเปน  
สรุปไดดังนี ้
 1.)  อานบอย ๆ  การสงเสริมใหเดก็รักการอานเปนเรื่องที่สอดคลองกับการสอนเขียน  การอาน
มากเทาไร  นกัเรียนจะเก็บสะสมความรู  ความชํานาญและประสบการณทางภาษามากพอที่จะเปน
เครื่องมือในการเขียนได  ครูภาษาไทยจึงควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  เชน  โครงการยอดนกัอาน
นอย  เปนตน 
  2.)  คอยคิดคํา  หมายถึงการฝกการใชคําตาง ๆ  ใหคลองแคลว  เชน  กลุมคําคลองจองของคําที่
เปนสํานวนโวหาร  พังเพย  การเลือกใชคํามาใชไดถูกตองจะชวยใหสํานวนการเขียนราบรื่น 
 3.)  จําประโยค  ครูตองฝกประโยคตาง ๆ  ใหคลองแคลว  เชน  ประโยคบอกเลา  คําถาม  
ปฏิเสธ  และประโยคคําส่ัง  แลวจึงฝกแตงประโยคโดยใชคําที่กําหนดใหฝกเขยีนประโยคเสียใหมให
ถูกตอง  เปนตน 
 4. ) โลกสีสัน  เด็กทุกคนชอบวาดรูป  จึงควรเปดโอกาสใหเดก็วาดรูปพรอมระบายสไีดอยาง
อิสระ  ตามตองการโดยครูใหหวัขอ  เชน  สัตวเล้ียงที่ฉันชอบ  ดอกไมแสนสวย  แลวใหบรรยายภาพที่
ตนวาดนั้น 
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 5.)  ฝนสวยหรู  นักเรียนสรางจินตนาการในสิ่งที่ตนอยากได  อยากเปน  เปดโอกาสใหเดก็คิด
อยางเสรีแลวเขียนถายทอดสิ่งปรารถนา  เชน  ฉันอยากเปน  ...  อาชีพที่ฉันชอบในอนาคต  แลววาดรูป
ประกอบ 
 6. ) ดูแลวเขียน  เปนการบรรยายภาพ  อาจจะเปนภาพเดียว  แลวมีช่ือเรื่องใหหรือภาพหลาย ๆ  
ภาพตอเนื่องกนั  แลวตั้งชื่อเร่ืองให  หรืออาจใหเด็กตั้งชือ่เอง 
 7.)  เพียรตอเตมิ  คือ  การแตงเรื่องตอจากการที่ครูใหขอความไว  การตอเติมเรื่องในการฝกมี  3  
ลักษณะ 
     7.1)  ขั้นตนเรื่องใหเขียนบรรยายตอเติมสวนกลางเรื่องและสรุปจนจบ 
     7.2 ) ใหสวนกลางเรื่อง  และสรุปให  ใหนักเรยีนขึ้นตนเรื่อง 
     7.3)  ใหสวนตนและกลางเรื่องใหตอเตมิเรื่องจนจบอยางสมบูรณ 
 8. ) เสริมดวยคําจาก  ขอที่  1  ถึง  7  จะใหเด็กไดบรรยายอยางอิสระเสรี  ตามความคิด
สรางสรรค  เชน  มีภาพใหบรรยายแลว  ใหคําอีกประมาณ  4 – 5 คํา  หรือมีเพียงคําทีก่ําหนดและมช่ืีอ
เร่ืองใหเทานัน้ 
 9.)  ทําตามเกณฑ  หมายถึง  การเขียนเรื่องตามชื่อเร่ืองที่ครูกําหนดหรอืการบันทึกประจําวนั  
การบันทึกขาวเหตุการณตามแบบที่ถูกตอง  เนื้อหาของเรือ่งที่เขียนเปนไปตามหลักเกณฑของการเขยีน
เร่ืองการใชภาษาที่เหมาะสม 
 10.)  เลนกอนเขียน  เพื่อสรางความสนุกสนานเปนการกระตุนใหเกดิความอยากเขียน  เกมตอง
สอดคลองสัมพันธกับบทเรยีนและจุดประสงคการเขียน 
 3.1.8 การวัดผลและประเมินผลการเขียน 
 ฮีตัน (Heaton. 1990 : 105 ) กลาวถึง วิธีการประเมินผลทักษะทางการเขยีน ประเภท (Free 
Writing) วาเปนวิธีที่เหมาะสมที่จะใชประเมินความสามารถทางการเขียนของนักเรียน ซ่ึงไดแก การให
นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ ทั้งนี้ ฮีตัน กลาววา การวัดความสามารถดวยการเขียนดวยวิธีนี้นกัเรียนจะ
เกิดความคิด ทาํใหสามารถที่จะใชความสามารถอยางเต็มที่ในการถายทอดออกมาเปนภาษาเขยีน 
 การวัดผลดานความสามารถในการเขยีนสามารถจะทําใหเกิดความยุตธิรรมเที่ยงตรงและ
เปนปรนัยมากที่สุด โดยการสรางขอทดสอบอัตนัยใหมคีวามยากงายพอเหมาะกับผูเขียน เนื้อหาทีน่ํามา
ใหนกัเรียนเขยีนจะตองอยูในวงประสบการณและเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตของนกัเรียน 
 การกําหนดเกณฑหรือตวับงชี้ในการใหคะแนนเรยีงความในการพจิารณาหลักการตรวจ
เรียงความ มีประเด็นสําคัญทีจ่ะใหคะแนนได 3 ประเด็นหลัก คือ 
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   1.) ความสามารถในการวางโครงเรื่อง เชน 
    การเขียนคํานํา 
    การวางรูปแบบ 
    การเขียนสรุป 
   2.) ความสามารถในการนําเสนอเนื้อหา เชน 
    ความรูในเนื้อเร่ือง 
    แนวความคิดที่แปลกใหม 
    การลําดับเรื่อง 
    ความเปนเอกภาพ สัมพันธภาพ  
   3.) ความสามารถในการใชภาษา 
    คํา ประโยค สํานวน 
    กลไกในการเขียน อักขรวิธี เครื่องหมายวรรคตอน 
 
3.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
 3.2.1  งานวิจัยตางประเทศ 
 รอธสตีน  (  Rothstein.1970  :  2622  -  A  )  วิจยัเปรียบเทียบการสอนเรียงความโดยวิธีแบบ
โปรแกรมกับการสอนเรียงความแบบเดิม  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศกึษาระดับวิทยาลัย  โดยให
นักศึกษาทุกคนเขียนเรียงความสัปดาหละ  4  คร้ังเปนเวลา  4  เดือนแลวใหอาจารย  3  คนตรวจ  
ผลการวิจัยพบวา  การวเิคราะหคําผิดจากเรียงความที่นกัศึกษาเขยีนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จากแบบสอบถาม  พบวา  นักศกึษาพอใจการสอนแบบ
โปรแกรมมากกวา  สรุปวานกัศึกษาจะเขยีนเรียงความไดดี  เมื่อเขาเขียนสิ่งที่เขารูและเขียนจาก
ความรูสึกนึกคิดของเขาเอง 
 เซนต  โรเมน  (  St. Romain.1975  : 244  )  ไดศึกษาเรื่องความแตกตางของการเขียนแบบ
สรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับสิ่งเราตางกัน  การวจิัยนีไ้ดศึกษาถึงการใชภาพยนตรและภาพนิ่งเปนสิ่ง
เราในการเขยีนแบบสรางสรรค  ผลการวิจัยพบวาส่ิงเราทั้ง  2  อยางมปีระสิทธิภาพแตกตางกัน 
 โทมัส  (  Thomus. 1976  :  6320  -  A  )  ศึกษาขอบเขตความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ใน
การอานและผลสัมฤทธิ์ในการเขียนของนสิิตปที่  1  มหาวิทยาลัยเซาทคาโรไลนา  จํานวน  405  คน  
ความเขาใจในการอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเขียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  และพบวา
ผลสัมฤทธ์ิในการเขียน  มีความสัมพันธกบัจํานวนของการอานอยางมีนัยสําคัญและผลสัมฤทธิ์ในการ
อานอยางมีนยัสําคัญและผลสัมฤทธิ์ในการเขียน  มีความสัมพันธกับจาํนวนของการอานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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 3.2.2  งานวิจัยภายในประเทศ 
 ประชุมพร  ถิระวันธุ  (  2541 : 80  )  ไดศกึษาความเขาใจในการอาน  ความสามารถทางการ
เขียนและเจตคติตอการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการใหผูอานเลือก
คําที่มีปญหาจากเรื่องที่อาน  (  อาร  เอส  เอ็ม  )  กับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  นกัเรียนที่
ไดรับการสอนโดยวิธีการใหผูอานเลือกคาํที่มีปญหาจากเรื่องที่อาน  (  อาร  เอส  เอ็ม  )  มีความสามารถ
ในการเขยีนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีสอนแบบปกตอิยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ  .01 
 อรัญญา  ฤาชัย  (  2542 : 129  )  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  ความสามารถใน
การเขียนและเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  นกัเรียนกลุมทดลองมี
ความสามารถในการเขยีนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
 ศศิธร  วงชาลี  (  2542  : 121  )  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  ความสามารถใน
การเขียนและเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3  กับนกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือ
ครูแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 
 อรรัตน  รัตนสกล  (  2546  :149  )  ไดศกึษาความสามารถในการเขียนเร่ือง  และความสนใจ
ในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่สอนโดยใชแบบเรียนเลมเล็กเชิง
วรรณกรรมทีก่ําหนดอรรถลักษณะทางภาษา  ผลการวจิัยพบวา  นักเรียนที่สอนโดยใชแบบเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรมที่กําหนดอรรถลักษณะ  มคีวามสามารถในการเขยีนเรือ่งมากกวาที่สอนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
 จากเอกสารงานวิจยั  ทั้งในและตางประเทศสรุปไดวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา
และการใชแรงเสริมทางสังคม สามารถพัฒนาความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียนได  และ
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น ทั้งนี้ยังชวยใหนักเรียนเกดิพฤติกรรมที่พึง
ประสงคได เชน พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมตั้งใจเรียน และชวยลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ได เชน พฤตกิรรมกาวราว เงยีบขรึม แกลงเพื่อน เปนตน นอกจากนี้การใชแรงเสริมทางสังคมยังเปนวิธี
ที่ประหยดัคาใชจาย และไมทําใหนกัเรียนเปนคนที่มีนิสัยเหน็แกของรางวัล 
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4.   เอกสารที่เก่ียวของกับโรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)    เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
4.1 ประวัต ิ
           โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) ตั้งอยูเลขที่ 59/1 หมู 2 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวงทา

แรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กอตั้งเมือ่ป พ.ศ.2500 อยูในชุมชนชานเมือง มีเนื้อที่ 5 ไร 2 งาน 49 
ตารางวา ดานทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดตอกับคลองสาธารณะ ชุมชนที่รองอยูรอบโรงเรียนจะอาศัย
ตามแนวลําลางสาธารณะ ริมถนนสุขาภิบาล 5 และชุมชนวัดอาวุธ อาชีพสวนใหญของคนในชุมชนคือ
รับจางทั่วไป 

              ปจจบุันโรงเรียนบานบัวมล มีหองเรียน 19 หองเรียน   มีครู 28 คน   มีนักเรยีนจํานวน 686 
คน โดยทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวยัถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 
        4.2 ปรัชญาโรงเรียน 

ประพฤติดี มีวนิัย ใฝคณุธรรม ลํ้าเลิศสามัคคี 
         4.3  สีประจําโรงเรียน 

น้ําเงิน - ขาว 
          4.4  ตนไมประจําโรงเรียน 

ตนจามจุรี 
 



บทที่ 3 
การดําเนินการวิจัย 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่มีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยนอย จํานวน   54  คน 
 
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบานบัวมล(เจรญิราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยนอย จํานวน 16 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จากประชากร โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี ้
  1. ผูวิจัยคัดเลือกนักเรยีนที่มคีวามสามารถในการเขยีนภาษาไทยนอย จากนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ไดจํานวน 
54 คน 
  2. ผูวิจัยสัมภาษณนกัเรยีนในขอ 1 เพื่อสอบถามความสมัครใจในการเขารวมการ
ทดลอง  ปรากฎวานักเรียนสมัครใจทุกคน ผูวิจัยจึงสุมนักเรียนอยางงายมาจํานวน 16 คน แลวผูวจิัยสุม
อยางงายอีกครัง้หนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   มี   2  เครื่องมือ  ไดแก 

1. โปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 1. โปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
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  1.1 ผูวิจัยศกึษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษา การใชแรง
เสริมทางสังคม และความสามารถในการเขียนภาษาไทย เพื่อเปนแนวทางในการเขยีนโปรแกรมการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
  1.2 ผูวิจัยสรางโปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริม
ทางสังคม ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 
  1.3 ผูวิจัยนําโปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริม    
ทางสังคมไปใหผูทรงคุณวุฒิ   3 คน ไดแก รองศาสตราจารยเวธนี   กรีทอง       ผูชวยศาสตราจารย
พรรณรัตน   พลอยเล่ือมแสง และอาจารย ดร.พาสนา   จุลรัตน ตรวจสอบใหสอดคลองกับนิยามศัพท
เฉพาะ จุดประสงค เนื้อหา และกิจกรรม  
  1.4 ผูวิจัยนาํโปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคมที่แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว ไปทดลองใชกับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 8 คน ซ่ึงมิใชกลุมตัวอยาง เพื่อ
ปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชในการวิจัย 
  1.5 ผูวิจัยนําโปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคมไปดําเนินการทดลอง 12 คร้ัง   คร้ังละ   50    นาที  เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน คือในวัน
จันทร  เวลา 12.10 – 13.00 น. และวันศุกร เวลา 14.40 – 15.30 น. (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 2. แบบทดสอบความสามารถ การเขียนภาษาไทย 
  2.1 ผูวิจัยศึกษาขอบขายของเนื้อหาจุดประสงคการเขียนที่กําหนดไวในหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)  
  2.2 ผูวิจัยศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน จากตํารา เอกสาร 
และงานวิจัย แลวสรางแบบทดสอบ 
  2.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ชุดเดิม 
ตรวจสอบขอความใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของ     ผูทรงคุณวุฒิ 
  2.4 ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยดึงออกมา
จากจํานวนประชากร  จํานวนประมาณ 30 คน ซ่ึงเปนนักเรียนที่อยูในโรงเรียนเดียวกัน ซ่ึงมิใชกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ(r) ของแบบทดสอบโดยใช
เทคนิค 27% กลุมสูง – กลุมต่ํา เพื่อคัดเลือกขอสอบที่จะนําไปใชในการทดลอง  
  2.5  ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่คัดเลือกไดตามเกณฑในขอ 2.4 ไปหาคาความเชื่อมั่น โดย
ใช    คูเดอร  ริชารดสัน  20 (Kuder  Richardson – 20  หรือเรียกยอวา KR – 20)  
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แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
ตัวอยาง 
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบอัตนัย ชนดิเติม
คําตอบ ใหเตมิอักษรหรือสระใหไดคําที่มคีวามหมาย แตงประโยคจากคําที่ครูกําหนดใหใหไดใจความ
สมบูรณ และเรียงลําดับเรื่องราวใหถูกตอง  
 
ตอนที่ 1  คําชีแ้จง ใหนักเรยีนเติมอักษรหรือสระที่หายไปใหไดคําที่มีความหมาย 
1. __คร่ือ__หม__ย  
2. __รุง__ทพ__หา__ __ร 
 
 

ตอนที่ 2  คําชีแ้จง ใหนักเรยีนนําคําที่ครูกําหนดใหแตงประโยคใหไดใจความสมบูรณ 
1. อาหารกลางวัน 
........................................................................................................................................................... 
2. กิจกรรมยามวาง 
.......................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  คําชีแ้จง ใหนักเรยีนเรียงลําดับเหตุการณตอไปนี้ใหถูกตอง โดยใสหมายเลข 1 – 3 ลง
หนาขอความ 
..........  ฉันตื่นนอนแลวอาบน้ํา แปรงฟน 
.......... ฉันเดินทางมาโรงเรียน 
.......... ฉันรับประทานอาหารเชาบนรถของคุณพอ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ตอนที่ 1  
  ตอบถูกจากเฉลยให   1   คะแนน 
  ตอบผิดจากเฉลยให  0 คะแนน 
 ตอนที่ 2 
  แตงประโยคไดถูกตอง  1 คะแนน 
  แตงไมถูกตอง   0 คะแนน 
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. ตอนที่ 3  
  เรียงลําดับเหตกุารณไดถูกตอง 1 คะแนน 
  เรียงลําดับเหตกุารณไมถูกตอง 0 คะแนน 
 
แบบแผนการทดลอง 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง ดําเนนิการทดลองตามแบบแผนการทดลอง Randomized    
Control   Group   Pretest – Posttest    Design ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงแบบแผนการทดลองแบบ Randomized   Control   Group   Pretest – Posttest    
       Design 
 
การกําหนดการเขากลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

RE T1E X T2E 
RC T1C ~ T2C 

 
 
ความหมายของสัญลักษณ 
 RE แทน กลุมทดลองที่ไดรับการสุม 
 RC แทน กลุมควบคุมทีไ่มไดรับการสุม 
 X แทน  การเรียนรูที่ไดรับแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง 
                                         สังคม 

~          แทน  การเรียนรูที่ไมไดรับแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง 
                            สังคม 

 T1E แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)ของกลุมทดลอง 
 T1C แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)ของกลุมควบคุม 
 T2E แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)ของกลุมทดลอง 
 T2C แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)ของกลุมควบคุม 
 
 
 



 41

การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Randomized   Control   Group Pretest – 
Posttest   Design เปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  

1. ระยะกอนทดลอง 
 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย มาทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
ในวนัที่ 17 มกราคม 2549 แลวบันทึกคะแนนไวเปนคะแนนกอนการทดลอง 
 2. ระยะทดลอง 
 กลุมทดลองไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม ใชเวลา
ในการทดลอง 12  คร้ัง คร้ังละ   50    นาที  เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน คือในวันจนัทร  เวลา 
12.10 – 13.00 น. และวันศุกร เวลา 14.40 – 15.30 น. ตั้งแต วนัจันทรที ่23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง วัน
ศุกรที่ 3 มีนาคม 2549 
 3. ระยะหลังการทดลอง 
 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย มาทดสอบกับกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ในวันจันทรที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2549  แลวเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียน กอนและหลังไดรับการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียน กอนและหลังไมไดรับการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 3. เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ที่ไดรับการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมกับนักเรยีนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน  
  1.1 คามัธยฐาน (Median) 
  1.2 คาสวนเบีย่งเบนควอไทล (Quartile Deviation) 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
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  2.1 สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหหาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของ
แบบทดสอบโดยใชเทคนิค 27 %  กลุมสูง – กลุมต่ํา  
  2.2 วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คูเดอร  ริชารดสัน – 20 (Kuder  
Richardson - 20)  
  

3. สถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไดรับ
การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคม โดยใช การทดสอบของวิลคอกซัน 
(The Wilcoxon   Match Pairs Signed – Ranks Test) 
  3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไมได
รับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม โดยใช การทดสอบของ        
วิลคอกซัน (The Wilcoxon   Match Pairs Signed – Ranks Test) 
  3.3 เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียน ที่ไดรับ
การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม โดยใชการการทดสอบของแมน - วิทนยี (The 
Mann – Whitney U Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย เพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจยัจึงใช
สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 Mdn  แทน คามัธยฐานของความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
 Mdndiff  แทน คามัธยฐานความแตกตางของความสามารถในการเขียนภาษไทย 

QD  แทน คาสวนเบี่ยงเบนควอไทลของความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
Q.D.diff  แทน คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล ความแตกตางของความสามารถในการ 

เขียนภาษาไทย 
N  แทน จํานวนนักเรียน 
T  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาในการทดสอบของวิลคอกซัน 
U  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาในการทดสอบของแมน – วิทนยี 

  
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี ้
 ตอนที่ 1 เสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 ตอนที่ 2  เสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) กอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) ระหวางกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมและกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 เสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม  ดังแสดงในตาราง  2 
 
ตาราง 2  แสดง การเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
      โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา 
       และการใชแรงเสริมทางสังคม  
 
กลุมทดลอง N Mdn Q.D. T 
กอนทดลอง 

 
หลังทดลอง 

8 
 
8 

18.50 
 

31.50 

4.50 
 

3.00 
0** 

 
   ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 2 พบวานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ)   มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเพิ่มขึน้ หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและ
การใชแรงเสรมิทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ตอนที่ 2  เสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) กอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม    ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
      โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) กอนและหลังไมไดรับการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษา 
       และการใชแรงเสริมทางสังคม  
 

กลุมควบคุม N Mdn Q.D. T 

กอนทดลอง 
 

หลังทดลอง 

8 
 
8 

10.00 
 

14.50 

3.00 
 

2.00 
0** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 3 พบวานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ)  มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเพิ่มขึน้หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและ
การใชแรงเสรมิทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฏรอุทิศ) ระหวางกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมและกลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม  ดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4   แสดงการเปรียบเทยีบผลตางของความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ 
       ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฏรอุทิศ) ระหวางกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบมุง 
       ประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคมและกลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุง 
       ประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคม  
 

กลุมตัวอยาง N Mdndiff  Q.D.diff  U 

กลุมทดลอง 
 

กลุมควบคุม 

8 
 
8 

14.00 
 

5.00 

3.00 
 

2.50 
2.00** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) ที่
ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมีความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นกวานกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฏรอุทิศ) ที่ไมได
รับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
 



บทที่ 5 
บทยอ สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไดรับการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไมไดรับการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนักเรียน ที่ไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมกับนักเรียนทีไ่มไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสงัคม 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 

3.นักเรียนที่เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมีความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเพิ่มขึน้มากกวานักเรยีนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใช
แรงเสริมทางสังคม 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 
บานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่มีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยนอย จํานวน   54  คน 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบาน
บัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่มีความสามารถในการ
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เขียนภาษาไทยนอย จํานวน 16 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก
ประชากร และสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   มี   2  เครื่องมือ  ไดแก 

1. โปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม วิชาภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 คร้ัง พรอมดวยใบความรู ตัวอยางนทิาน และแบบฝกหัดทาย
โปรแกรม 

2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบอัตนัย 
ตอนที่ 1 เปนแบบเติมพยัญชนะและสระทีห่ายไปไดคําทีส่มบูรณ ตอนที่ 2 นําคําที่ครูกําหนดใหมาแตง
ประโยคใหไดใจความสมบูรณ ตอนที่ 3 ลําดับเรื่องราวไดถูกตอง ทั้ง 3 ตอนจํานวน 40 ขอ มีคาความ
ยากงาย (p)ระหวาง.31 - .75 มีคาอํานาจจําแนก (r)ระหวาง .25 - .88 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .8345 
 
วธีิดําเนินการศึกษาคนควา  

ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Randomized    Control   Group  Pretest 
– Posttest    Design เปน 3 ขัน้ตอน ดังนี ้
 1. ระยะกอนทดลอง 
 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย มาทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
ในวนัที่ 17 มกราคม 2549 แลวบันทึกคะแนนไวเปนคะแนนกอนการทดลอง 
 2. ระยะทดลอง 
 กลุมทดลองไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม ใชเวลา
ในการทดลอง 12  คร้ัง คร้ังละ   50    นาที  เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน คือในวันจนัทร  เวลา 
12.10 – 13.00 น. และวันศุกร เวลา 14.40 – 15.30 น. ตั้งแต วนัจันทรที ่23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง วัน
ศุกรที่ 3 มีนาคม 2549 
 3. ระยะหลังการทดลอง 
 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย มาทดสอบกับกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ในวันจันทรที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2549  แลวเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียน กอนและหลังไดรับการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
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 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียน กอนและหลังไมไดรับการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 3. เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ที่ไดรับการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมกับนักเรยีนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 
 สรุปผลการศกึษาคนควา 

1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.นักเรียนที่เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมีความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเพิ่มขึน้มากกวานักเรยีนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใช
แรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังนี้  เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยใชการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม กับการไมไดใชการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 1. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเพิ่มขึน้ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว แสดงวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยได ทั้งนี้เพราะการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา
และการใช  แรงเสริมทางสังคมกระบวนการเรียนรูผานเรื่องราวหรือนทิาน ที่จะทําใหนักเรยีนมีสวน
รวม และไดประสบการณตรงในการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขยีนอยางตอเนื่อง  
เนนการบูรณาการดวยตนเองจากการพัฒนาความเขาใจความหมายโดยรวมของเรื่องไปสูองคประกอบ
ยอยของภาษาโดยยดึสื่อการเรียน และการจัดกิจกรรมที่พฒันาขึ้นอยางมีเปาหมายในการนํารูปแบบ
ภาษาไปใชส่ือสารไดในชวีิตประจําวนัเปนหลัก ดังที่  แมค   คารธี (McCarty. 1990 : 9) ไดกลาววา การ
ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและศกัยภาพของตน ทาํใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง
เต็มที่ และมีความสุขในการเรียนรู พรอมทั้งไดปรับตัวในการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ สอดคลองกับ
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แนวความคิดของ สมศักดิ์   สินธุระเวชญ (2542 : 55) ที่กลาววาผูเรียนแตละคนมีความถนัด ความสมา
รถ ประสบการณและรูปแบบการเรียนรูทีแ่ตกตางกัน เมือ่เรียนรูรวมกนัจึงทําใหเกดิการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ผูเรียนที่เรียนรูนอยกวาสามารถเรียนรูจากผูเรียนที่มีประสบการณมากกวา 
ในขณะที่ผูเรียนที่เรียนรูมากกวาก็มีโอกาสเพิ่มทักษะการเรียนรู จากการชวยอธิบายใหผูอ่ืน และสงผล
ตอการพัฒนาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนทีเ่รียนรู โดยการจัดกิจกรรรมการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุธามาศ   สังลาโพธิ์ (2531 : 108 – 114 ) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานความสามารถในการเขียนคําและความคงทนใน
การจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนปกติ 
ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาสามรถชวยพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยไดดยีิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤมล   กังวาลไกล (2534 : 95 - 98) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานความสามารถในการเขียนและเจตคติตอการเรียน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา ผลการวิจัยพบวาการ
เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาสามารถชวยใหการอาน ความสามารถในการเขียน พัฒนาขึ้นและชวย
ใหนกัเรียนมีทศันคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย และทาํใหนกัเรียนทีไ่ดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
 จากการสังเกตของผูวิจัยในขณะทดลอง พบวา ในชวงแรกของการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบ
มุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมนักเรียนใหความสนใจและใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมเปนอยางดี  โดยเฉพาะในการทดลองครั้งที่ 9 – 11 ที่นักเรียนมีความสนใจและใหความ
รวมมือมากขึน้   เนื่องจากนกัเรียนไดมีการรวมแสดงละคร วาดภาพ ระบายสี จดัทําหนังสือนิทานดวย
ตัวของนักเรยีนเอง นักเรยีนมีความสนุกสนานที่ไดทํากจิกรรม ซ่ึงเปนผลมาจากการใชการเรียนรูแบบ
มุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใช
แรงเสริมทางสังคม ทําใหความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นได 
 2. นักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเพิ่มขึน้ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไวแสดงวาการไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคมก็สามารถพัฒนาความสามารถในการเขยีนภาษาไทยได ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่ไมไดรับ
การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคม สามารถเกิดการเรียนรูที่เพิ่มขึน้ได
จากการที่มีครูเปนผูคอยใหความรู แบบบรรยาย เร่ืองการเขียน ตามแผนการจัดการเรยีนการสอนของครู
โดยมีส่ือการสอนชวยใหนักเรียนเกดิความเขาใจไดมากยิง่ขึ้น 
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 จากการสังเกต พบวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคม สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยไดดีขึ้น จากการเสริมแรงของ
ครูผูสอน ดวยวิธีการตางๆ เชน การสอนตามแบบคูมือครู การใชส่ือการสอน การรองเพลงประกอบ 
การใหคะแนนความประพฤติ การใหของรางวัล ของครูผูสอนวิชาภาษาไทยสามารถทําใหนักเรียน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้  แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไมไดรับการเรยีนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นได  

3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเพิ่มขึน้มากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานขอที่ 3 
แสดงวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยไดเพิม่ขึ้นซึ่งมากกวาการไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคม ทั้งนี้เพราะการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคมชวยใหนกัเรยีนเกดิความกระตือรือลน เนื่องจากมีกจิกรรมที่หลากหลาย และเราให
นักเรียนเกดิความสนใจ พรอมทั้งการเสริมแรงทางสังคมยังชวยใหนักเรียนเกดิแรงกระตุนใหนักเรียนมี
ความสนใจทีจ่ะเรียนรูจากภายในตวัของนกัเรียนเอง โดยครูผูสอนใหคําชมเชย การยิ้ม การแสดงออก
ทางสีหนาถึงความพอใจ อยางทันทีที่นักเรยีนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ซ่ึงทําใหนักเรียนเกดิความ
ภาคภูมใิจ และอยากจะกระทําส่ิงนั้นอีก  นักเรียนจึงมีความสนใจในการเขียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การเรียนรูเร่ืองการเขียนในการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา นักเรียนไดฝกทกัษะการเขยีนที่เร่ิม
จากกจิกรรมทีเ่รียงลําดับ จากการเขียนสะกดคําซ่ึงเปนพืน้ฐานของการเขียน การเขยีนแตงประโยค ซ่ึง
เปนทักษะการนําคํามาแตงประโยค การเรียงลําดับเรื่องราวไดถูกตอง และสามารถสื่อความหมายได
เขาใจ คือการเขียนเพื่อบอกเลาเรื่องราวและลําดับเหตกุารณที่เกิดขึน้ไดอยางถูกตอง ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดยใหผูเรียนมสีวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง
ทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของสมศักดิ์    สินธุระเวชญ (2542 : 
54 – 55) ที่กลาววา กระบวนการเรียนรู จะเกิดขึ้นไดอยางมีพลังเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่เอื้ออํานวยตอ
การสรางสรรค ดวยตนเองและไดเห็นผลงานของตนเองที่มีความหมายและสรางความพึงพอใจสวนตัว 
อันจะเปนแรงจูงใจทีด่ี และการมีโอกาสเลือกปฏิบัติในกิจกรรมการเรยีนจึงเปนปจจยัสําคัญ หากผูเรียน
มีทางเลือกมากขึ้นเทาไร โอกาสที่จะเกิดความอยากลงมือกระทําก็มากขึ้นเทานั้น เมื่อผูเรียนสนใจงาน
ช้ินหนึ่งอยางจริงจัง โอกาสที่ไดหาความรูใหมๆ ยิ่งมีมากขึ้น  

              ในขณะทีน่ักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริม
ทางสังคม  แตไดรับการเรียนรูจากการเสรมิแรงของครูผูสอน ดวยวิธีการตางๆ เชน การสอนตามแบบ
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คูมือครู การใชส่ือการสอน การรองเพลงประกอบ การใหคะแนนความประพฤติ การใหของรางวลั ของ
ครูผูสอนวิชาภาษาไทยสามารถทําใหนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น  แตไมนาสนใจและ
ไมเราใจเทาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม     ทําใหผลการวจิัยที่
ปรากฎ  แสดงใหเห็นวา การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม ทําให
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย เพิ่มมากขึน้กวา นักเรยีนที่ไมไดรับ การเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 

ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุธามาศ   สังลาโพธิ์ (2531 : 108 – 114 ) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานความสามารถในการเขียนคําและความคงทนใน
การจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนปกติ 
ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาสามรถชวยพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยไดดกีวาการสอนตามคูมือครู ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ นฤมล   กังวาลไกล (2534 : 95 
- 98) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการศกึษาเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานความสามารถในการเขียนและเจตคติ
ตอการเรียนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอน
ปกติ ผลการวจิัยพบวาการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษาสามารถชวยใหการอาน ความสามารถใน
การเขียน พฒันาขึ้นและชวยใหนกัเรียนมีทศันคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย และทาํใหนกัเรียนที่
ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นกวาการสอนดวย
คูมือครู และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพร    อินทรหอม.(2542 : 92 - 97) ที่ศกึษาเกีย่วกับการ
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 2 กับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาสามารถทําใหนักเรียนมีความเขาใจในการอาน
และความสามารถในการเขียนภาษาไทยพฒันามากขึ้นมากกวาการสอนดวยคูมือครู 

จากการสังเกตนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคม กับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม พบวา 
นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมีความคิด
สรางสรรค ปรับตนเองใหอยูรวมกับผูอ่ืนได และเรียนรูไดเร็วกวานักเรียนทีไมไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม เปนเพราะนักเรียนที่ไดรับการเรยีนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมมีอิสระในการเรียนรูและสรางสรรคผลงาน ไดลงมือ
กระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ตามความคิดของตนเอง จึงทาํใหเกิดความนาสนใจ ในการเรียนรู ทําให
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียนทีไ่ดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการ
ใชแรงเสริมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการ
ใชแรงเสริมทางสังคม สวนนักเรียนทีไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง
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เสริมทางสังคม จะมีความสนใจในการเรยีนเปนชวงๆ เมื่อไดรับการกระตุนจากครู อีกทั้งไมกลาแสดง
ความคิดเหน็ หรือซักถาม ครูผูสอนจะตองมีการกระตุนอยูเสมอ 

ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา การไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคมและการไมไดรับการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมตางก็
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยไดทัง้ส้ิน แตการไดรับการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนไดมากกวาการไมไดรับการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคม 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1.1 เนื่องจากการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมสามารถ
พัฒนาการเขยีนภาษาไทยได   ดังนั้นครูที่สอนทางดานภาษาไทยจึงควรนําวิธีการนีไ้ปสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนหรือสอนทั้งโปรแกรมที่ใชในการทดลอง จะสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.2 ผูที่จะใชการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคมควรมี
การศึกษาขอมลูหรือไดรับการอบรมจนเกิดความชํานาญกอนที่จะนําไปใช 
 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
     2.1 ควรทดลองใชรูปแบบการสอนอื่นและเทคนิคทางจิตวิทยาอื่น มาพัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาษาไทย เชน การเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญและการเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร การเรียนรู
โดยใชแผนผังมโนทัศนและการเสริมแรงแบบจํากัดชวงเวลา เปนตน 
     2.2 ควรนําการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคมไปใชในการ
พัฒนาทักษะดานอื่น ๆ ดวย ไดแก  ทักษะดานการฟง ทกัษะดานการพดู และทักษะดานการเขียน  
      2.3 ควรทําการวิจยัเชนนีก้ับกลุมตัวอยางในระดับชั้นอื่น เชน ช้ันประถมศึกษาปที 3 – 6 และ    
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   เปนตน 
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โปรแกรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 

คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
1 ปฐมนิเทศ 1. เพื่อสรางความคุนเคย

ระหวางผูวิจยักับ
นักเรียน และนักเรียน
กับนักเรยีน 
2. เพื่อใหนักเรยีนทราบ
ถึงวัตถุประสงคของการ
เขารวม โปรแกรมการ
เรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและ
การใชแรงเสรมิทาง
สังคม 

1. ผูวิจัยใหนกัเรียนแนะนําตนเองและผูวิจยั
ใหนกัเรียนแนะนําตนเองใหเพื่อนรูจัก โดย
ใหบอกชื่อจริง – นามสกุล ช่ือเลน หองอะไร 
ชอบผลไมอะไร โดยครูจะมแีผนภาพผลไม
ใหนกัเรียนเลือก มีผลไม 8 ชนิดใหนักเรียน
เลือกคนละ 1 ชนิด  ไมซํ้ากนั นักเรยีนแตละ
คนตองจําชื่อเพื่อนใหได และบอกใหไดวา
เพื่อนแตละคนชอบผลไมประเภทใด  
2. ผูวิจัยชีแ้จงใหนกัเรียนในกลุมทดลอง
ทราบวัตถุประสงคของการเรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทาง
สังคม 
3. ผูวิจัยใหนกัเรียนทําแบบฝกหัดกอนการ
ทดลอง  
4. ผูวิจัยและนกัเรียนรวมกันวางระเบยีบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชวงเวลาการ
ทดลอง เชน การตรงตอเวลาในการฝก การ
สงแบบฝกหัด เปนตน 
5. ผูวิจัยนดัหมายเวลาและสถานที่ที่ใชใน
การทดลอง 

1. แผนภาพผลไม 

2 ความ 
สามารถใน
การสะกดคํา 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยใหนกัเรียนอานบัตรคําที่มีคํา
ดังตอไปนี้ “ ขนมเคก แมลง เหล็ก สามารถ 
เกือกมา”  แลวใหนกัเรียนลองเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางการเขยีนและการอาน 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องมาขนมเคกให
นักเรียนฟง 

1. นิทานเรื่อง “มา
ขนมเคก” 
2. ใบงานเขียนตาม
คําบอก 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
        2.2  ผูวิจัยแจกใบงานที่มีเนื้อเร่ืองมาขนม

เคกใหนักเรยีนทุกคนรวมกนัอาน และลอง
ผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดใูบงาน 
     2.3  นักเรียนทําแบบฝกหดัเขียนตามคํา
บอก โดยคําทีน่ักเรียนเขียนคือคําที่นักเรียน
ไดอานมาแลวในเรื่องมาขนมเคก 
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยและนักเรยีนรวมกันเฉลย 
แบบฝกหัดเขยีนตามคําบอก 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปการเขียนคํายาก 
จากคําที่เคยเหน็มาแลว  
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 
 

 

3 ความ 
สามารถใน
การเขียน
สะกดคํา 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยเลนเกมสะกดคํากบันักเรียนโดย
ผูวิจัยบอกคําทีละคําแลวใหนกัเรียนชวยกัน
ตอบวาคําที่ผูวจิัยบอกนั้นสะกดอยางไร โดย
กําหนดใหหนึง่คํามี 1 คะแนน มีทั้งหมด 5 
คํา 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องตุกตาขาวโพดให
นักเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกใบงานที่มีเนื้อเร่ืองตุกตา
ขาวโพดใหนกัเรียนทกุคนรวมกันอาน และ
ลองผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดูใบงาน 
2.3  ผูวิจัยใหนกัเรียนชวยกันคนหาคําที่มี
ตัวสะกดในแมเดียวกัน แตสะกดดวย
พยัญชนะคนละตัว เชน ขาวโพด : ปฎิบัติ 
เปนตน โดยใหคะแนนคูละ 1 คะแนน 
 

1. นิทานเรื่อง 
“ตุกตาขาวโพด” 
2. ใบงานเรื่อง
ตัวสะกดในมาตรา
ตางๆ 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
   2.4 นักเรียนทาํแบบฝกหัดเรื่องตัวสะกดใน

มาตราตางๆ  
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยและนักเรยีนรวมกันเฉลย 
แบบฝกหัดเรื่องตัวสะกดในมาตราตางๆ  
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องตัวสะกด  
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 

 

4 ความ 
สามารถใน
การเขียน
สะกดคํา 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยนาํนกัเรียนรองเพลง “อักษรนํา” 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องผีเสื้อรองเพลงให
นักเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกนิทานที่มีเนื้อเร่ืองผีเสื้อ
รองเพลงใหนกัเรียนทกุคนรวมกันอาน และ
ลองผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดูหนังสือ 
2.3 ผูวิจัยอธิบายเรื่อง อักษรนํา ใหนักเรยีน
เขาใจ และยกตัวอยางคําที่เปนอักษรนํา เชน 
หนังสือ หลากหลาย เปนตน 
2.4  ผูวิจัยใหนกัเรียนชวยกันคนหาคําที่เปน
อักษรนําจากเรื่องผีเสื้อรองเพลง ใหไดมาก
ที่สุด และใหนกัเรียนคดิคําที่เปนอักษรนํา
ดวยตนเอง คนละ 5 คํา 
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยและนักเรยีนรวมกันเฉลย คําที่
ใชอักษรนําในเรื่องผีเสื้อรองเพลงวามีคํา
ใดบาง 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องอักษรนํา  
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 
 
 

1. นิทานเรื่อง 
ผีเสื้อรองเพลง 
2. ใบงานอักษรนํา 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
5 การเรียบ

เรียงคําให
เปนประโยค 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เรียบเรียงคําใหเปน
ประโยค 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยเลนเกมกับนกัเรียนโดยใหคําแก
นักเรียน 1 คํา แลวใหนักเรียนชวยกันนําคําที่
ผูวิจัยใหมาแตงประโยคที่มีความหมาย
สมบูรณมากทีสุ่ดในเวลา 3 นาที 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องมอลลีผูกลาหาญ
ใหนกัเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกนิทานที่มีเนื้อเร่ืองมอลลีผู
กลาหาญใหนกัเรียนทกุคนรวมกันอาน และ
ลองผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดูหนังสือ
นิทาน 
     2.3 ผูวิจัยอธิบายวิธีการแตงประโยคให
ถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค 
     2.4  ผูวิจัยนําคําใหมจากนิทานเรื่องมอลลี
ผูกลาหาญ ออกมาจํานวน 5 คํา จากนั้นให
นักเรียนนําคําเหลานี้แตงประโยคใหมี
ความหมายสมบูรณและถูกตองตาม
โครงสรางของประโยค 
     2.5 นักเรียนนําประโยคที่ตนเองแตง
นําเสนอตอเพือ่นหนาหองทีท่ําการศึกษา  
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยคัดเลือกประโยคที่แตงได
ใจความสมบูรณและถูกตองตามหลัก
โครงสรางของภาษาไทยเพือ่ใหนกัเรียนดู
เปนตัวอยาง พรอมทั้งชี้แจงวาประโยคที่ยัง
ไมถูกตองนั้นมีขอที่ควรแกไขตรงที่ใด 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องการเรียบ
เรียงคําใหเปนประโยค 
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 

1. นิทานเรื่องมอล
ลีผูกลาหาญ  
2. ใบงาน 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
6 การเรียบ

เรียงคําให
เปนประโยค 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เรียบเรียงคําใหเปน
ประโยค 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยสนทนากับนกัเรียนวานักเรียนเคย
คิดหรือไมวา สัตวตางๆในโลกนี้จะมกีาร
พูดคุยกนั หากมีการพูดคุยกนัสัตวเหลานัน้
จะใชภาษาอะไร และคุยกันเรื่องอะไร ให
นักเรียนไดแสดงความคิดเหน็ 
 2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวจิัยเลานิทานเรื่องปลาผูรอบรูให
นักเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกนิทานที่มีเนื้อเร่ืองปลาผู
รอบรูใหนักเรยีนทุกคนรวมกันอาน และลอง
ผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดหูนังสือนิทาน 
     2.3  ผูวิจัยนําคําใหมจากนิทานเรื่องปลาผู
รอบรู ออกมาจํานวน 10 คํา แลวจับคูคําเปน 
5 คู ใหนักเรียนนําคําแตละคูมาแตงประโยค
ใหมีความหมายสมบูรณและถูกตองตาม
หลักโครงสรางประโยค โดยที่ในประโยค
นั้นจะตองมีคาํทั้งสองคํารวมอยูดวย 
     2.4 นักเรียนนักเรยีนนําประโยคที่ตนเอง
แตงนําเสนอตอเพื่อนหนาหองที่ทําการศึกษา  
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยคัดเลือกประโยคที่แตงได
ใจความสมบูรณและถูกตองตามหลัก
โครงสรางของภาษาไทยเพือ่ใหนกัเรียนดู
เปนตัวอยาง พรอมทั้งชี้แจงวาประโยคที่ยัง
ไมถูกตองนั้นมีขอที่ควรแกไขตรงที่ใด 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องการเรยีบ
เรียงคําใหเปนประโยค 
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 
 

1. นิทานเรื่องปลา
ผูรอบรู 
2. ใบงาน 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
7 การเรียบ

เรียงคําให
เปนประโยค 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เรียบเรียงคําใหเปน
ประโยค 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยสนทนากับนกัเรียนวา นักเรียนเคย
สงสัยหรือไมวา เพราะเหตใุดนกจึงรองเพลง
ในยามเชา ใหนักเรียนชวยกนัตอบ  
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องทําไมนกจึงรอง
เพลงในยามเชาใหนกัเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกนิทานที่มเีนื้อเร่ืองทําไมนก
จึงรองเพลงในยามเชาใหนักเรียนทุกคน
รวมกันอาน และลองผลัดกันเลาเรื่องราวโดย
ไมดูหนังสือนทิาน 
     2.3  ผูวิจัยอธิบายลักษณะประโยคคําส่ัง 
ประโยคบอกเลา และประโยคปฎิเสธ 
     2.4 ผูวิจัยใหนักเรยีนเลือกคําที่เปน
อักษรนํา และคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา
ตัวสะกด จากนิทานเรื่องทําไมนกจึงรอง
เพลงในยามเชา มาอยางละ 1 คํา และนําคํา
ทั้งสองมาแตงประโยคคําส่ัง ประโยคบอก
เลา และประโยคปฎิเสธ  
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยคัดเลือกประโยคที่แตงได
ใจความสมบูรณและถูกตองตามหลัก
โครงสรางของภาษาไทยเพือ่ใหนกัเรียนดู
เปนตัวอยาง พรอมทั้งชี้แจงวาประโยคที่ยัง
ไมถูกตองนั้นมีขอที่ควรแกไขตรงที่ใด 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องการเรียบ
เรียงคําใหเปนประโยค 
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 
 
 

1. นิทานเรื่อง
ทําไมนกจึงรอง
เพลงในยามเชา  
2. ใบงาน 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
8 การเขียน

ลําดับ
เร่ืองราว 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เขียนลําดับเรื่องราวได
ถูกตอง 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยเลนเกมตัวตอกับนกัเรียน และ
สนทนากับนกัเรียนวา หากมตีัวตอตัวใดตวั
หนึ่งหายไป หรือตอผิดที่จะไดรูปภาพ
สมบูรณครบถวนหรือไม  
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องฝนสามหยดให
นักเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกนิทานที่มีเนื้อเร่ืองฝนสาม
หยดใหนักเรยีนทุกคนรวมกนัอาน และลอง
ผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดหูนังสือนิทาน 
     2.3 ผูวิจัยอธิบายวิธีการในการลําดับ
เร่ืองราวเหตกุารณตางๆ ใหถูกตอง ให
นักเรียนฟง 
     2.4  ผูวิจัยนําเนื้อเร่ืองของนิทานเรื่องฝน
สามหยดที่ตดัแบงออกเปน 8 ตอน แจกให
นักเรียนคนละ 1 ตอน และใหนักเรยีน
ชวยกันเรียงลําดับเรื่องราว ใหเปนเรื่อง
ตอเนื่องและถูกตองดังเรื่องที่นักเรียนไดอาน
ไปเมื่อสักครู 
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยและนักเรยีนรวมกันเฉลย การ
เขียนลําดับเรื่องราวของนักเรยีนไดถูกตอง
หรือไม 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องการเขียน
ลําดับเรื่องราว 
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 
 
 
 

1. นิทานเรื่องฝน
สามหยด  
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
9 การเขียน

ลําดับ
เร่ืองราว 

เพื่อใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการ
เขียนลําดับเรื่องราวได
ถูกตอง 

1.ขั้นนํา 
     ครูสนทนากับนักเรยีนวาเวลานักเรยีนดู
ละครหรือฟงนิทานแลวเคยคิดวาตนเอง 
อยากแสดงเปนตัวละครในเรื่องตางๆ บาง
หรือไม หากเคยนักเรยีนอยากแสดงเปนใคร 
เพราะเหตุใด 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยเลานิทานเรื่องลิงนอยขอโทษ
นายใหนกัเรียนฟง 
     2.2  ผูวิจัยแจกนทิานที่มีเนื้อเร่ืองลิงนอย
ขอโทษใหนกัเรียนทุกคนรวมกันอาน และ
ลองผลัดกันเลาเรื่องราวโดยไมดูหนังสือ
นิทาน 
     2.3  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงบทบาทสมมติ
ตามเนื้อเร่ืองลิงนอยขอโทษ โดยนักเรียนทกุ
คนตองรวมแสดง  
     2.4 ผูวิจัยใหนักเรยีนแบงหนาที่กนัวาใคร
จะแสดงเปนอะไร และใหเวลาในการ
ฝกซอม 10 นาที  
     2.5 นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ
ในเรื่องลิงนอยขอโทษ ผูวิจยัทําหนาทีเ่ปน
ผูชม 
3. ขั้นสรุป 
     3.1 ผูวิจัยสรุปใหเหน็ความเชื่อมโยง
ระหวางการแสดงและการลาํดับเรื่องราว 
     3.2 นักเรียนรวมกนัสรุปเรื่องการลําดับ
เร่ืองราว 
     3.3  ผูวิจัยสรุปเนื้อหาเพิม่เติม 
 
 

1. นิทานเรื่องลิง
นอยขอโทษ  
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
10 จัดทํา

หนังสือเลม
ใหญ 

เพื่อใหนักเรยีนไดฝก
อานออกเสียงและแสดง
ถึงความเขาใจ
ความหมายของคําและ
ประโยคของเรื่องที่อาน
ได 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยสนทนากับนกัเรียนถึงนิทานเรื่อง 
ลิงนอยขอโทษที่นักเรยีนไดเรียนในคาบ
เรียนที่แลววานักเรียนประทบัใจตอนใดของ
เร่ืองมากที่สุด เพราะเหตุใด 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยแจงใหนักเรยีนทราบวาวันนี้
นกัเรียนจะไดทําหนังสือนิทานเปนของ
ตนเอง เปนนทิานเรื่องลิงนอยขอโทษ และ
ผูวิจัยอธิบายการทําหนังสือเลมใหญให
นักเรียนเขาใจ และใหนักเรียนวางแผนและ
แบงหนาทีก่ันทํางาน  เชน วาดภาพ ระบายสี 
เขียนเนื้อเร่ือง เปนตน 
     2.2  ผูวิจัยแจกกระดาษปอนด ขนาด  
26 x 38 เซนติเมตร  ใหกับนกัเรียนจํานวน 
13 แผน 
     2.3  นักเรียนดําเนนิขั้นตอนการทํา
หนังสือเลมใหญตามวิธีที่ผูวจิัยไดอธิบาย 
โดยผูวิจยัคอยดูแลและใหคําแนะนํา 
     2.4 ผูวิจัยและนักเรยีนนํากระดาษที่วาด
ภาพ ระบายสี และเขียนเร่ืองเรียบรอยแลว 
มาจัดเรียงเลขหนาใหไดใจความตามเนื้อ
เร่ือง และเย็บเปนเลมใหสมบูรณ 
     2.5 นักเรียนผลัดกันเลาเรื่องลิงนอย      
ขอโทษจากหนังสําเลมใหญที่นักเรียนทําขึน้  
 
 
 
 
 

1. นิทานเรื่องกบ
เลือกนาย  
2. กระดาษสําหรับ
ทาํหนังสือเลม
ใหญ 
3. สีไม 
4. ยางลบ 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
   3. ขั้นสรุป 

     3.1 ผูวิจัยใหนักเรยีนชวยกันสรุปถึงการ
ทําหนังสือเลมใหญ มีประโยชนในดาน
ใดบาง พัฒนาความสามารถในการเขยีน
ภาษาไทยของนักเรียนอยางไร      
   3.2  ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม 

 

11 กิจกรรม
เสริมทักษะ
การเขียน 

เพื่อใหนักเรยีนไดนํา
ความรูความสามารถที่
ไดจากการทดลองมาใช
ในการทําแบบทดสอบ 

1.ขั้นนํา 
     ผูวิจัยสนทนากับนกัเรียนถึงนิทานที่
นํามาใชประกอบการสอนทั้งหมด 8 เร่ือง 
นักเรียนประทบัใจเรื่องใดมากที่สุด เพราะ
เหตุใด 
2. ขั้นสอน 
     2.1  ผูวิจัยแจกแบบทดสอบความสามารถ
ในการเขยีนภาษาไทยใหแกนักเรียนคนละ 1 
ชุด ซ่ึงประกอบดวย 3 ตอน  
     2.2  ผูวิจัยอธิบายวิธีการทาํแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยทั้ง 3 
ตอนใหนักเรยีนทําอยางละเอียด 
     2.3  ผูวิจัยอานคําในแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทย ตอนที่ 1 
เพื่อใหนักเรยีนไดเติมพยัญชนะ หรือสระที่
หายไปใหครบ 
     2.4 ผูวิจัยควบคุมการทําแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยใหอยูใน
ความเรียบรอย และอยูในเวลาที่กําหนด เมื่อ
หมดเวลาในการทําแบบทดสอบผูวิจัยเก็บ
แบบทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยคืนมาจากนกัเรียน  
 
 

1. แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การเขียนภาษาไทย 
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คร้ังที่ เร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง อุปกรณ 
   3. ขั้นสรุป 

     3.1 ผูวิจัยเฉลยแบบทดสอบความสามารถ
ในการเขยีนภาษาไทยใหนักเรียนด ู
     3.2 นักเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปเรื่องการ
ทําแบบทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย 
     3.3  ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม 
 

 

12 ปจฉิมนิเทศ 1. เพื่อสรุปผลการ
ทดลองใหนกัเรียนเขาใจ
ถึงประโยชนที่ไดรับ
จากการทดลอง 
2. เพื่อใหนักเรยีนได
แสดงความคิดเห็นที่มี
ตอรูปแบบของการ
เรียนรูแบบมุง
ประสบการณภาษาและ
การใชแรงเสรมิทาง
สังคม 
3. เพื่อใหนักเรยีนทราบ
ผลการเรียนรูเพื่อสรุป
การเปลี่ยนแปลงความ
ถูกตองในการทํา
แบบฝกหัดการเขียน
ภาษาไทย 

1. ผูวิจัยใหนกัเรียนรายงานผลของการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง
เสริมทางสังคม ที่มีตอการพฒันา
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทย  
2. ใหนกัเรียนอภิปราย ความคิดเห็นที่มีตอ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการทาํ
แบบฝกหัดการเขียนภาษาไทยจากนั้นผูวจิัย
สรุปผลใหนักเรียนทราบ 
3. ผูวิจัยใหนกัเรียนชวยกนัสรุปหลักการ
เรียนรู เพื่อใหเกิดความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยและผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม 
4. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนที่เขารวมการ
ทดลองและกลาวปดการทดลอง 
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ตุกตาขาวโพด 
 

 ขณะที่ชาวนาคนหนึ่งกําลังเก็บเกีย่วตนขาวโพดอยูนั้น เขาก็คิดวาไดยนิเสียงรองของใครคน
หนึ่งดังมาจากที่ที่ไกลออกไป แตเขากย็ังคงตัดฟนตนขาวโพดตอไปอกี แลวเสยีงรองก็ดังขึ้นและดงัขึ้น
เร่ือยๆ  จนกระทั่งเหลือขาวโพดกลุมสุดทายและดูเหมือนวาเสียงรองจะดังขึ้นมาจากตนขาวโพดกลุม
นั้น ดังนัน้ เขาจึงเพงมองลงไปในกลุมขาวโพด และขางในนั้น เขาก็มองเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ทํา
ขึ้นมาจากตนขาวโพด กําลังนั่งรองไหสะอกึสะอื้นปานหวัใจแหลกสลาย 
 “เจามีปญหาอะไรหรือ” ชาวนาเอยถาม 
 ตุกตาขาวโพดตัวนอยๆ จึงเงยหนาขึน้มาและพูดวา “ทานไมสนใจไยดีหรอก” แลวก็รองไห
ตอไปอีก 
 ชาวนาเปนคนเอื้ออารี เขาจึงพูดวา “เลาปญหาของเจาใหฉันฟงสิ บางทีฉันอาจจะชวยอะไรได
บาง”  
 “พวกชาวนาไมสนใจหรอกวาจะเกดิอะไรขึ้นกับตุกตาขาวโพดอยางเรา” ตุกตากลาว 
 แตชาวนาไมเคยพบเหน็ตุกตาขาวโพดมากอนเลยแมแตตัวเดยีว ดังนั้น เขาจึงถามวา “ทําไมเจา
จึงคิดเชนนั้นละ” 
 ตุกตาขาวโพดจึงเงยหนาขึ้นแลวพูดตอไปวา “พวกเราอาศัยอยูในตนขาวโพด เราชวยปกปอง
รักษาตนขาวโพด และไมเคยทํารายผูใดเลย แตวาในทุกๆ ป พวกชาวนาอยางทานจะมาพรอมกับมีดโคง
อันคมกริบ แลวก็ตัดฟนตนขาวโพดทิ้งจนหมดสิ้น ทําใหตุกตาขาวโพดที่นาสงสารอยางพวกเราไรที่พัก
อาศัย” 
 ชาวนาจึงตอบวา “เราจําเปนที่จะตองตัดฟนตนขาวโพด แลวเอาฝกขาวโพดไปทําแปงเพื่อทํา
ขนมปงรับประทาน และแมเราจะไมตัดฟน พอถึงฤดูใบไมรวง ตนขาวโพดก็จะเหี่ยวเฉารวงโรยอยูดี 
และตุกตาขาวโพดอยางเจากจ็ะไรที่อยูอาศยั” 
 ตุกตาขาวโพดจึงสงเสียงรองไหขึ้นมาดังๆ และฟูมฟายวา “เปนเพราะพวกเราตวัเล็กและทํามา
จากเปลือกขาวโพด พวกทานจึงคิดวาจะปฎิบัติตอเราอยางไรก็ได และปลอยใหพวกเราตองปราศจากที่
อยูอาศัยในฤดหูนาว” 
 ชาวนาจึงบอกวา “ฉันจะหาที่อยูอาศัยใหเจา” แลวเขาก็จบัตุกตาขาวโพดขึ้นมา และนาํไปที่โรง
นา “ดูสิ” เขาวา “เจาสามารถอยูอาศัยอยูในที่นี้ไดอยางสุขสบายและอบอุนไปตลอดฤดูหนาว” 
 แตตุกตาขาวโพดก็พดูวา “ทานพักอยูอาศยัในบานอันสวยงามที่สรางดวยอิฐ แตเพราะวาตุกตา
ขาวโพดอยางพวกเราตวัเล็กและทํามาจากเปลือกขาวโพด ทานจึงคิดวาพวกเราไมมคีาพอที่จะพกัอาศัย
อยูในบานเรือนดีๆ” 
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 ชาวนาจึงบอกวา “ไมใชอยางนั้น” เขาหยิบตุกตาขาวโพดขึ้นมา นําเขาไปภายในบานของเขา 
แลววางบนขอบหนาตางในหองครัว 
 “ในนี”้ เขาวา “เจาสามารถพักอาศัยในนี้ได” 
 แตตุกตาขาวโพดก็ทําหนานิว่คิ้วขมวด และบอกวา “เพียงเพราะวาพวกเราตัวเล็กและทํามาจาก
เปลือกขาวโพด ทานจึงคิดวาพวกเราไมสมควรที่จะนั่งรวมกับทานและภรรยา” 
 ชาวนากก็ลาววา “ไมใชอยางนั้น” เขาหยิบตุกตาขาวโพดขึ้นมา นําไปทีข่างเตาผิง เขาดึงเกาอ้ีตวั
หนึ่งออกมา แลววางตุกตาขาวโพดนั่งลงตรงกลางระหวางเขากับภรรยา แตตุกตาขาวโพดก็ยังคงไมมี
ความสุข 
 “คราวนี้มีปญหาอะไรอีกหรือเปลา” ชาวนาถาม 
 “เพียงเพราะวาพวกเราตวัเล็กและทํามาจากเปลือกขาวโพด” ตุกตาขาวโพดกลาว “ทานจึงใหเรา
นั่งบนเกาอ้ีทีแ่ข็งกระดาง ในขณะที่ทานกับภรรยานั่งบนเกาอ้ีอันออนนุม” 
 “ไมใชอยางนัน้” ชาวนาบอก แลวเขาก็ยกเกาอ้ีที่ออนนุมมาใหตุกตาขาวโพด แตตุกตาขาวโพด
ก็ยังไมมีความสุข 
 “ยังมีปญหาอะไรอีกหรือ” ชาวนาถาม 
 ตุกตาขาวโพดจึงบอกวา “เพยีงเพราะวาพวกเราตัวเล็กและทํามาจากเปลือกขาวโพด ทานจึงให
เรานั่งอยูตรงนีข้ณะที่ทานกับภรรยานั่งอยูใกลเตาผิงอบอุนและสุขสบาย” 
 ชาวนาจึงบอกวา “ไมใชอยางนั้น เจาสามารถที่จะนั่งตรงไหนกไ็ด” เขาหยิบตุกตาขาวโพดไป
วางลงเบื้องหนาเตาผิง แลวในทันใด สะเก็ดไฟทีแ่ตกกระจายก็กระเดน็มาถูกรางของตุกตาขาวโพด และ
เพราะวามนัทาํมาจากเปลือกขาวโพด มันจงึปะทุเปนเปลวไฟขึ้นมา และเพราะวามันตัวเล็กมาก มนัจึง
ลุกไหมเปนเถาถานไปหมดกอนที่ชาวนากับภรรยาจะสามารถทําอะไรเพื่อปกปองมนัเอาไวได” 
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ผีเสื้อรองเพลง 
 

 ในกาลครั้งหนึง่ ผีเสื้อตัวนอยตัวหนึ่งเกาะอยูบนใบไมดวยสีหนาทาทางที่แสนจะเศราสรอย
หงอยเหงา 
 “มีปญหาอะไรหรือ” กบผูเปนสหายถามขึ้น 
 “โอ ไมมีใครชื่นชมในตวัฉันอยางแทจริงเลย” ผีเสื้อกลาวคร่ําครวญพลางกางปกสีแดงกับสีฟา
อันสวยงามออก แลวก็หุบเขาไปชิดกันดังเดิม 
 “เธอหมายความวาอยางไรกนั” สหายกบถาม “เมื่อเธอบินลองลอยไปมา ฉันก็บอกกบัตัวเองวา 
นั่นคือผีเสื้อที่สวยงามอยางนาอัศจรรย เพือ่นๆ ของฉันตางก็คิดวาเธอนี่ชางสวยงามอยางนาอัศจรรย 
เพื่อนๆ ของฉันตางก็คิดวาเธอนี่ชางงามสงาเหลือเกิน เธอนี่ชางนาพิศวงจริงๆ นะ”  
 “โอ อยางนั้นหรือ” ผีเสื้อนอยตอบ แลวมนัก็กางปกออกหนหนึ่ง “ใครจะไปสนใจไยดีกับ
รูปรางหนาตาละ เสียงขับรองของฉันตางหากที่ไมมีใครมาชื่นชมยินดีเลย” 
 “ฉันไมเคยไดยินเสียงขบัรองของเธอเลย แตหากวาเธอสามารถขับรองไดไพเราเทาเทียมกับ
รูปรางที่งดงามของเธอละก็ เธอคงสามารถเรียกความชืน่ชมได” สหายกบบอก 
 “นั่นละคือปญหา” ผีเสื้อนอยตอบ “ผูคนพากันกลาววา พวกเขาไมสามารถไดยินเสียงขับรอง
ของฉันเลย ฉันคิดวาอาจจะเปนเพราะเสยีงของฉันนุมนวลและสูงเสียจนโสตประสาทของพวกเขาไม
ละเอียดออนพอที่จะรับได” 
 “แตฉันพนนัไดเลยวาเสียงของเธอจะตองไพเราะแนๆ” กบวา 
 “ใช เปนเชนนัน้” ผีเสื้อนอยตอบ “เธออยากใหฉนัขับรองใหฟงไหมละ” 
 “แตวา... ฉันเกรงวาหูของฉันจะไมละเอียดออนพอที่จะรบัเสียงรองของเธอได แตฉันก็อยากจะ
ลองฟงดู” สหายกบบอก 
 ดังนั้น ผีเสื้อนอยจึงกางปกออก แลวก็อาปาก กบจองมองปกอันสวยงามของผีเสื้อดวยความลุม
หลง เพราะมนัไมเคยไดเหน็ปกของผีเสื้อในระยะใกลถึงเพียงนี้มากอน 
 ผีเสื้อนอยขับรองตอไปเรื่อยๆ และกบกย็ังคงเพงมองที่ปกของผีเสื้อราวกับตองมนตสะกด
แมวามนัจะไมไดยนิเสียงขับรองใดๆ เลย 
 แตแลว ในที่สุด ผีเสื้อนอยกร็องเพลงจบ และหุบปกเขาชดิกัน 
 “ชางงดงามเหลือเกิน” สหายกบวาขณะที่ครุนคิดถึงปกของผีเสื้อ 
 “ขอบคุณ” ผีเสื้อนอยกลาวดวยความรูสึกตื่นเตนในที่สุดมันก็สามารถพบผูที่มีความชื่นชมยินด ี
 นับจากวันนัน้เปนตนมา กบก็มาฟงผีเส้ือนอยรองเพลงทุกๆ วัน แตวาสายตาของมันกต็รึงนิ่งอยู
ที่ปกอันแสนงามของผีเสื้อตลอดเวลา และในแตละวนั ผีเสื้อก็ใชความพยายามมากขึน้ในการที่จะสราง
ความประทับใจใหแกสหายกบ แตวากบก็ไมเคยไดยินเสยีงเพลงของผีเสื้อเลย 
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 แตแลวในวันหนึ่ง ผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งที่อิจฉาที่ผีเสื้อนอยไดรับความสนใจจากผูคนมากมาย 
ก็บินลงมาเกาะที่ขางๆ ผีเสื้อนอย แลวเอยข้ึนวา “ผีเสื้อนอย เสียงเพลงของเธอชางนาชื่นชมเหลือเกนิ” 
 “ขอบคุณจะ” ผีเสื้อนอยตอบ 
 “หากวาเธอพยายามจะฝกฝนตอไปอีกสักหนอย” ผีเสื้อกลางคืนเจาเลหกลาว “เธอก็สามารถ
เปนนักรองทีม่ี่ช่ือเสียงไดเทียบเทากับนกไนติงเกลเชียวละ” 
 “เธอคิดอยางนัน้หรือ” ผีเสื้อนอยถาม พลางรูสึกภูมิใจกับคํายอ 
 “ฉันคิดยางนัน้จริงๆ “ผีเสื้อกลางคืนตอบ “วาที่จริง บางทีเธออาจจะขบัรองไดไพเราะกวานก
ไนติงเกลแลวก็เปนได เพยีงแตเปนเรื่องยากลําบากที่จะใสใจจดจออยูกบับทเพลงของเธอ ทั้งนี้เปน
เพราะปกอนัหรูหราของเธอไดหันเหความสนใจของผูฟงไปเสีย” 
  “เปนอยางนัน้หรือ” ผีเสื้อนอยถาม 

“ฉันคิดวาเปนอยางนั้น” ผีเสื้อกลางคืนตอบ “เธอสังเกตหรือเปลาวานกไนติงเกลฉลาดกวาจึง
สวมใสแตขนสีน้ําตาลขุนมัว เพื่อจะไดไมดึงดูดความสนใจไปจากเสยีงรองของตน” 

“เธอพูดถูก” ผีเสื้อนอยรองตอบ “ฉันโงเขลาเบาปญญาไปเองที่ไมไดตระหนกัถึงเรื่องนี้แต
แรก” แลวมันก็รีบตรงไปเอาดินมาขัดถูปกทั้งสอง จนกระทั่งสีสันถูกลบไปเกือบหมด และปกกลายเปน
สีเทา 

วันตอมา สหายกบก็มาเพื่อชมการแสดงเหมือนเชนปกติ แตเมื่อผีเสื้อนอยกางปกออก มันก็รอง
ขึ้นถามวา “โอ ผีเสื้อนอย เธอทําอะไรกับปกอันสวยงามของเธอนะ” และผีเสื้อนอยก็เลาเรื่องราวใหกบ
ฟง 

“ฉันคิดวาคราวนี้เธอคงจะใสใจกับเสียงเพลงของฉันไดมากยิ่งขึน้” ผีเสื้อนอยบอก 
แมกบจะพยายามตั้งใจฟง แตก็ไมบังเกดิผลอันใด เพราะมนัไมสามารถไดยินเสยีงอะไรเลย 

ดังนั้น ในไมชามันก็เร่ิมเบื่อหนาย มนัจึงกระโดดกลับลงไปในสระน้ํา และนับแตนั้นเปนตนมา 
ผีเสื้อนอยก็ไมสามารถหาใครมาฟงบทเพลงของมันไดอีกเลย 
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มอลลีผูกลาหาญ 
 

 คร้ังหนึ่ง ขณะทื่เด็กหญิงตวันอยๆ คนหนึง่กําลังติดอยูทามกลางพายุ ทองฟาเริ่มมืด
คร้ึมลง สายลมเริ่มพัดกระหน่ํา แลวในทันใดนั้น สายฟาก็ฟาดขามทองฟา และเสียงฟารองก็ดังคําราม
กึกกองไปรอบๆ ตัวเธอ มอลลีผูนาสงสารตัวส่ันเทาดวยความตกใจกลวั เธอปราถนาที่จะไดอยูในบาน
กับแมของเธอ แตแลวฝนก็เร่ิมเทลงมา ราวกับวากลุมเมฆเริ่มแตกกระจาย ประตูสวรรคเปดออก และ
ฝนที่สาดลงมาก็มีขนาดใหญโตเทาๆ กับกําปนของคนเรา 

ไกลออกไปเบือ้งหนา มอลลีมองเห็นกระทอมนอยหลังหนึ่ง เธอจึงรีบวิง่ตรงเขาไป และเมื่อ
พบวาบานประตูเปดอยู เธอจึงรีบมุดเขาไปในกระทอมอันมือสลัว แตทันทีที่เธอปดประตู ก็มีเสียง
คํารามลึกๆ ดังขึ้นมาวา “กรืออ......เธอเปนใคร” 

มอลลีเหลียวมองไปรอบๆ ภายในกระทอมคอนขางจะมืดมิด และเธอกม็องไมเห็นผูใดเลย 
“กรุณาเถอะคะ หนูช่ือมอลลี” เธอกลาว “แลว เธอเปนใคร” 
“กรือออ....... ฉันคือปศาจที่นาสะพรึงกลัว รูหรือเปลา” มีเสียงตอบรับดังขึ้นมา 
ทันใดนั้น ประกายสายฟาทีฟ่าดลงมาก็สองใหภายในกระทอมสวางขึน้มาเสี้ยววินาทีหนึ่ง และ

ในชั่วขณะนั้น มอลลีก็มองเห็นรางสีดําใหญโตกําลังงอตัวอยูที่ฝาผนังอีกดานหนึ่ง “โอะ”  มอลลีอุทาน   
“มีเรื่องอะไรหรือ” ปศาจที่นาสะพึงกลัวทําเสียงคําราม “เธอตกใจใชไหม” 
“ใช ฉันตกใจ” มอลลีตอบ “รางของเอสีดําราวกับถาน ใหญโตราวกับบาน แลวเธอก็มขีนปก

คลุมเต็มไปหมด” 
“และมีเสียงคํารามที่นากลัวดวย” ปศาจรายวา 
มอลลีผูนาสงสารผงะหลังดวยความตระหนก สายฝาผาฟาดลงมาอีกหนหนึ่ง ประกายสายฟา

สองใหเหน็รางของเจาปศาจราย และมอลลีก็มองเห็นวา มันมีกรงเล็บใหญโตสีดํา มีดวงตาเรืองเปน
ประกาย และมีฟนสีเหลืองซี่มหึมา 

“ตกใจกลัวใชไหม” เจาปศาจรายสําทับ 
“ชะ ใช” มอลลีตอบ 
“และฉันยังแขง็แรงเทียบเทากับววัสองรอยตัว” มันสงเสียงคําราม และเมื่อประกายสายฟาสวาง

ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มอลลีกส็ามารถมองเห็นมันใชขาหลังถีบหลังคากระทอมกระจายลอยขึ้นไปบน
ทองฟา 

“โอ...กรุณาเถอะคะ” มอลลีวิงวอน ในขณะที่สายฝนไหลรินลงมาที่ศรีษะของเธอ ฟารองดังขึ้น 
“และฉันกก็ินเด็กผูหญิงตัวนอยๆ เปนอาหารค่ํา” ปศาจรายทําเสียงคําราม และมันกมหัวลงและ

ยื่นนยันตาที่เรืองรองเปนประกายขางหนึ่งเขามาชิดรางของมอลลีผูนาสงสาร พลางพูดวา “เขาใจมั้ย” 
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“เอาเถอะ” มอลลีคิดอยูในใจ “ไมมีประโยชนที่จะหวาดกลัวอีกตอไปแลว หากวามนัจะกินฉัน 
มันก็ตองกนิ” ดังนั้น เธอจึงยกกระเปาหนังสือขึ้น แลวฟาดลงไปที่จมูกของเจาปศาจราย แลวเธอรูมั้ยวา
เกิดอะไรขึ้น เจาปศาจรายไมไดใชกรงเล็บอันใหญโตจกิตัวมอลลีขึ้นไป และกไ็มไดขย้ําเธอดวยฟนสี
เหลืองซี่ใหญโตของมัน แตส่ิงที่เกิดขึ้นกค็ือ แรกสุดมันเปลี่ยนเปนสีเขียว ตอมาเปนสดีํา แลวก็
เปลี่ยนไปเปนสีชมพูสดใส และมีดอกไมดอกหนึ่งงอกขึ้นมาจากหัวของมัน 

“อะไรกันนี่ เธอไมใชปศาจรายที่นาสะพึงกลัวเลยนี่นา” มอลลีรอง 
“ไมใชหรือ” ปศาจรายวา 
“ไมใชเลย” มอลลีบอก ทันใดนั้นก็มีริบบิน้สวยงามเสนหนึ่งผูกอยูรอบตัวเจาปศาจราย มอลลี

จึงควาริบบิ้นเอาไว แลวก็ดึง และรางของปศาจรายก็เปดออก เผยใหเหน็กระตายตัวนอยๆ อยูภายใน 
ทาทางของมันตื่นตระหนกมาก “ไดโปรดเถอะ อยาเอาฉนัไปทําขนมพายเลย” 

มอลลีผูกลาหาญจึงบอกวา “คร้ังนี้ฉันจะยังไมเอาเธอไปทาํขนมพาย แตวาเธออยาไดไปเที่ยว
หลอกเด็กเล็กๆ ใหตื่นตกใจอีกนะ” 

“ฉันจะไมทําอีก.... ฉันสัญญา” กระตายนอยตอบ แลวมนัก็รีบวิ่งหนีออกไปจากกระทอม 
ในขณะนัน้  ทองฟาก็สวางสดใสขึ้นมาอีกครั้ง ดวงอาทิตยเคล่ือนออกมาจากกลุมเมฆแลว   

มอลลีผูกลาหาญจึงออกเดินทางมุงหนากลบับาน และตลอดทางเธอก็ไมพบเห็นปศาจรายอีกเลยแมสัก
ตัวเดยีว 
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ปลาผูรอบรู 
 

คร้ังหนึ่ง ปลาเฮอรร่ิงตัวหนึ่งตกลงใจวาจะวายน้ําไปรอบโลก “ฉันรูสึกเบื่อหนายตอทองทะเล
เหนือเสียเหลือเกิน” มันบอกกับตวัเอง “ฉันอยากจะรูวาที่อ่ืนๆ ในโลกนี้เปนอยางไรบาง”  

ดังนั้น มันจึงแหวกวายลงไปทางทิศใต สุมหาสมุทรแอตแลนติกอันลึกลํ้า มันวายไกลออกไป
และไกลออกไปจากทองทะเลที่มันรูจัก มนัวายผานกระแสน้ําอุนตรงบริเวณเสนศูนยสูตร ลงไปสู
มหาสมุทรแอตแลนติกใต และตลอดทางมนัไดพบเห็นปลาตางๆ นานาที่นาแปลกนาพิศวง ซ่ึงมันไม
เคยเหน็มากอน คร้ังหนึ่งมันเกือบจะถกูปลาฉลามกิน และเกือบจะถูกปลาไหลไฟฟาชอต และอีกครั้ง
หนึ่งก็เกือบถูกปลากระเบนธงแทงเอา แตมนัก็คงแหวกวายตอไป มันวายออมปลายสุดของทวีป      
แอฟริกาเขาสูมหาสมุทรอินเดีย มีปลาตางๆ มายมายวายผานมันไป ทั้งปลากระเบน  ปลากระโดงสูง 
ปลาฉลาม ปลาดาบ ปลาน้ําเงิน ปลาดํา ปลาโคลน และปลาดวงอาทิตย มันรูสึกพิศวงกับรูปราง ขนาด 
และสีสันที่หลากหลายและแตกตางกันไปของปลาเหลานั้น 

มันวายตอไป จนเขาสูทะเลชวา มันพบเหน็ปลาที่กระโจนขึ้นไปเหนือผิวน้ํา ปลาที่อาศัยอยูกน
ทะเล และปลาที่สามารถเดินไดดวยครีบ มนัวายเขาไปสูทะเลคอรัล ซ่ึงมีหอยกับสิ่งมชีีวิตนับลานๆ 
กลายเปนหินและจับเกาะกนัเปนกอนใหญโตปานขุนเขา แตมันก็คงยังวายตอไป มันวายเขาไปสู
มหาสมุทรแปซิฟกอันกวางใหญ มันวายผานบริเวณที่ลึกที่สุดของมหาสมุทร ซ่ึงลึกเสียจนมองเห็นน้ําที่
กนมหาสมุทรเปนสีดํา ปลาบางชนิดตองแบกตะเกียงเอาไวที่หวั สวนปลาบางชนิดก็มแีสงเรืองที่หาง  
มันวายผานมหาสมุทรแปซิฟกแลวก็บายหนาขึ้นเหนือ มุงสูทะเลไซบีเรียอันหนาวเยน็ ที่นั่นมภีูเขา
น้ําแข็งสีขาวลอยเคลื่อนผานมันไปราวกบัเรือลําใหญมหมึา และมันก็ยงัคงวายตอไป มันวายเขาไปสู
มหาสมุทรอารกติกซึ่งหนาวเสียจนผิวน้ําทุกแหงกลายเปนน้ําแข็งไปเสียหมด มันวายตอไป ผาน
กรีนแลนด และไอซแลนด จนกระทั่งในทีสุ่ดก็วายน้ํากลบัมาสูทะเลเหนือของมันอีกครั้ง 

บรรดามิตรสหายและเครือญาติทั้งหลายพากันมารุมลอมมันกันอลวน พวกปลาจัดงานเลี้ยง
ใหญโตและสรรหาอาหารที่ดีที่สุดมาใหมนั แตปลาเฮอรร่ิงก็อาปากหาวนอนแลวบอกวา “ฉันวายไป
รอบโลกมาแลว ฉันไดพบเหน็ทุกสิ่งทุกอยาง และไดกินอาหารอันแสนมหัศจรรยยิ่งกวาที่พวกแกจะ
สามารถจินตนาการได” แลวมันก็ปฏิเสธไมยอมกินอะไรเลย 

แลวบรรดาเพือ่นๆ และญาติๆ  ก็วิงวอนขอใหมันไปรวมอยูในฝูงดวย แตมันปฏิเสธวา “ฉันเคย
ไปอยูมาทุกๆ แหงแลว และบริเวณโขดหนิเกาๆ นั่นก็มดืทึมและเล็กเกินไปสําหรับฉัน” แลวมันกว็ายน้ํา
ออกไปอยูตามลําพัง 

เมื่อถึงฤดุวางไข มันก็ปฏิเสธไมยอมเขาไปผสมพันธดวย และพูดวา “ฉันวายไปรอบโลก
มาแลว เวลานีฉ้ันรูแลววาในโลกนี้มีปลาจํานวนมากมาย และฉันกไ็มสนใจกับปลาเฮอรร่ิงอีกตอไป
แลว” 
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ในที่สุด ปลาเฮอรร่ิงแกชราตัวหนึ่งกว็ายเขาไปหาและบอกกับมันวา “ฟงนะ หากวาแกไมยอม
เขาไปรวมผสมพันธุกับพวกเรา ไขปลาเฮอรร่ิงจํานวนหนึ่งก็จะฝอไป และไมฟกออกมาเปนตวัปลา 
หากวาแกไมยอมอยูรวมกับครอบครัวของแก แกกจ็ะทําใหพวกเขาโศกเศรา และหากวาแกไมยอมกิน
อาหารแกก็จะตาย” 

แตปลาเฮอรร่ิงก็ตอบวา “ฉันไมสนใจหรอก ฉันไดไปมาทุกแหงที่ควรจะไป ฉันไดพบเห็นทุก
ส่ิงที่ควรจะเหน็ และเวลานีฉ้ันก็รูทุกอยางที่ควรจะรู” 

ปลาชราสั่นหัวพลางบอกวา “ไมเคยมีใครพบเห็นทกุสิ่งทุกอยางที่ควรจะเห็น หรือวารูทุกสิ่ง
ทุกอยางที่ควรจะรูหรอก”   

“ฟงนะ” ปลาเฮอรริงตอบ “ฉันไดวายผานทะเลเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย 
ทะเลชวา ทะเลคอรัล มหาสมุทรแปซิฟกันกวางใหญ ทะเลไซบีเรีย และมหาสมุทรอารกติกที่หนาวเย็น
จนกลายเปนน้าํแข็ง ชวยบอกฉันหนอยสิวา ยังมีอะไรทีจ่ะใหฉนัเหน็และรูอีก” 

“ฉันไมรูหรอก” ปลาชราตอบ “แตมันอาจจะมีบางสิ่งบางอยาง” 
ในขณะนัน้เองก็มีเรือหาปลาลําหนึ่งผานมา ปลาเฮอรริงทั้งหลายถุกลากติดอวนไป และถูก

นําไปยังตลาดในวนัเดยีวกันนั้นเอง มีชายคนหนึ่งมาซื้อปลาเฮอรริงตัวนัน้ไป แลวกินมนัเปนอาหารมือ้
ค่ํา และเขาก็ไมมีทางรูไดเลยวา ปลาเฮอรริงตัวที่เขากินเขาไปนั้น เคยวายไปรอบโลกมาแลว ไดเห็นสิ่ง
ตางๆ ที่ควรจะเหน็มาแลว และไดรูส่ิงตางๆ ที่ควรจะรูมาแลว 
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ทําไมนกจึงรองเพลงในยามเชา 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว นานเกินกวาที่ฉนัและเธอจะสามารถนึกออก และกอนทีจ่ะมีการ
แบงแยกระหวางกลางวันและกลางคืน พระราชาและพระราชินีแหงแสงสวางไดใหกาํเนิดธิดานอยองค
หนึ่ง เธอเปนเด็กทารกที่งดงามที่สุดในโลก เมื่อแรกที่เธอลืมตาขึ้นมา ดวงตาของเธอเปนประกายสดใส
เสียจนสองใหโลกนี้สวางไสวไปหมด ทุกแหงหนทีเ่ธอไป มนุษยโลกจะรูสึกปติยินดทีี่ไดพบเห็นเธอ 
แมกไมจะงอกงามขึ้นมาใหเธอจับตอง และยามใดที่เธอผานไป สัตวทัง้หลายจะออกมาจากโพรงไมเพื่อ
เฝามองเธอ 

ในถํ้าแหงหนึง่ซ่ึงอยูไมไกลออกไป เปนทีอ่าศัยของแมมดแหงความมืด นางเองก็มีลูกคนหนึ่ง 
เขาเปนเดก็ออนแอขี้โรค รางกายมักจะขาวซีดอยูเสมอ และบางครั้งก็ผายผอมมาก จนตองไดรับการ
พยาบาลดูแลอยูตลอดเวลา 

วันหนึ่งแมมดแหงความมืดกไ็ดนําลูกชายของนางเขาไปในทองพระโรงและเสนอการแตงงาน
ระหวางเขากับเจาหญิง เมื่อพระราชาแหงแสงสวางปฏิเสธ นางแมมดชราก็บันดาลโทสะ แลวในยามดึก
คืนนั้น นางกบัลูกชายก็ไดลักลอบเขาไปในพระราชวัง และลักพาตวัเจาหญิงผูเลอโฉมไป  สองแมลูกขัง
เธอไวในถํ้าอันมืดมิดซึ่งอยูอีกฟากหนึ่งของขุนเขา เจาหญิงตองอยูในนั้นเปนเวลานาน เธอรองไหแลวก็
รองไหอีก แตก็ไมบังเกดิผลอันใด นางแมมดไมยอมปลอยตัวเจาหญิงออกมาจนกวาเธอจะยนิยอม
แตงงานกับลูกชายของนาง 

ในระหวางนั้น เหลาสิงสาราสัตวก็ไปถามพระราชาวา “ธิดาของทานไปไหนเสยีละ เพราะเมื่อ
เธอจากเราไป โลกนี้ก็มืดมิดไปหมด เหลาพืชพันธไมอาจเติบโตงอกงาม และพวกเราจํานวนมากก็ไมมี
อาหารกิน” 

พระราชาจึงเลาเรื่องราวที่เกดิขึ้นใหฟง บรรดาสิงสาราสัตวทั้งหลายจึงตกลงกันวาจะชวย
พระองคคนหาธิดา 

ดังนั้น สิงโตกบัเสือจึงพากันไปคนหาเจาหญิงในปา กระตายกับตวัตุนพากันขุดรูไปคนหาใต
พื้นดิน สวนปลากับเตาก็ออกไปชวยกนัคนหาในทะเลกวาง แตไมมีสัตวตัวใดพบเหน็รองลอยของเธอ
เลย ในระหวางนั้น ฝูงนกก็บนิคนหาอยูตามทองฟาและยอดไม สวนนกอินทรีก็บินขึ้นไปสูยอดขุนเขา
มันบินสูงขึ้นไปและสูงขึ้นไป ขึ้นไปจนถึง ณ ที่ที่สูงสุดยอด แลวก็บนิขามลงไปอีกฟากหนึ่ง ซ่ึงเปนเขต
แดนที่มนัไมเคยไปมากอนเลย 

ในที่สุด นกอนิทรีก็เกดิความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา จึงจําตองรอนลงมาเกาะตามโขดหิน อยางไร
ก็ตาม มันเกาะอยูไดสักครูหนึ่ง ก็ไดยินเสยีงอันไพเราะออนหวานกําลังขับรองเพลงเศราๆ  มันจําได
ในทันทวีานั่นคือเสียงของเจาหญิง มันจึงรองเรียกหาเธอ แตวานกอินทรีมีแตเสียงรองอันแหบหาว จึง
ทําใหเจาหญิงคิดวานางแมมดชรากําลังกลับมา เธอหยุดขับรองทันทีและไมเปลงเสียงใดๆ ออกมาอีก
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เลย นกอินทรยีังคงเกาะอยูตรงนั้น พลางนกึสงสัยวาจะทาํอยางไรดี แตแลวมันก็มองเห็นจดุสีดําใน
ทองฟา นั่นคือลูกชายของแมมดที่กําลังขี่ไมกวาดของแมมาเยี่ยมเจาหญิง 

นกอินทรีจึงรีบหาที่หลบซอน และแอบดูลูกชายของนางแมมดกลิ้งกอนหินขนาดมหมึาที่ปด
ปากถ้ําออก ในทันใดนั้น แสงสวางเรืองรองก็สองออกมาจากปากถ้ํา และเมื่อเจาหญิงผูแสนงามออกมา
ภายนอก ทั่วทัง้บริเวณก็สวางไปหมด แตนยันตาของเธอเต็มไปดวยหยาดน้ําตา และมสีายรุงลอมรอบ
กายของเธอ 

“โอ” ลูกชายของนางแมมดรอง “ฉันเบื่อหนายกับการรอคอยเสียเหลือเกิน” เขาควารางของเธอ
แลวผลักจนลมลงไปบนพื้น ในขณะเดยีวกันนั้นเอง นกอินทรีก็รอนถลาลงมา มันใชจะงอยปากจกิตีลูก
ชายของนางแมมดอยางดุราย แลวก็ชอนรางของเจาหญิงขึ้นไวบนหลัง ลูกชายของนางแมมดจึงควาไม
กวาดขึน้มาเหวี่ยงฟาดนกอินทรี และโดยบังเอิญ เขาฟาดถูกศรีษะดานขางของเจาหญิงอยางแรงเสียจน
ไมกวาดหกัเปนสองทอน แตเจาหญิงกย็ังเกาะนกอินทรีเอาไวแนน แลวทั้งสองก็บินขึ้นไปสูทองฟา 

นกอินทรีพาเจาหญิงบินขามขุนเขากลับมา และเมื่อผานทีใ่ด เธอก็ทําใหโลกที่มืดมิดมาเปน
เวลานานสวางไสวขึ้น สวนลูกชายของนางแมมดก็ขึน้ไมกวาดตามนกอนิทรีกับเจาหญิงมา แตเนื่องจาก
ไมกวาดนั้นหกัแลว เขาจึงไมสามารถบินตามมาทัน กระนั้นก็ตาม ในที่สุด นกอินทรียก็ตองหยุดพัก
เหนื่อย มนัจึงปลอยใหเจาหญิงลงจากหลังของมัน และบอกใหเธอหาทีห่ลบซอน พรอมกับสัญญาวาจะ
ปลุกใหเธอตื่นขึ้นมาในทันททีี่ลูกชายของนางแมมดเหาะผานไปแลว 

ดังนั้น เจาหญงิจึงเขาไปซอนตัวอยูในถํ้า และเมื่อลูกชายที่ขาวซีดของนางแมมดเหาะผานไปใน
ทองฟา โลกภายนอกก็มืดมดิลงอีกครั้ง จนเมื่อเขาผานพนไปแลว นกอินทรีก็พยายามปลุกใหเจาหญิง
ตื่น แตแรงฟาดจากไมกวาดทําใหเจาหญิงหูอ้ือไปเล็กนอย เสียงรองอนัแหบหาวของนกอินทรีจึงไม
สามารถปลุกเธอได ดังนั้น นกอินทรีจึงไปขอความชวยเหลือจากนกกระจอก และฝูงนกกระจอกกพ็า
กันสงเสียงรองใหดังเทาที่จะดังได แตเจาหญิงก็ยังไมยอมตื่น นกอินทรีจึงบินไปตามเหลานนกกา
ทั้งหลายที่อยูใกลเคียง เพื่อใหพวกมันชวยขับรองประสานเสียงกนั จนในที่สุดเจาหญิงก็ตื่นขึ้นและ
ออกมาจากถ้ํา ทําใหโลกนี้สวางไสวขึ้นมาอีก 

“เร็วเขา” นกอนิทรีรองเรียก “ขึ้นมาบนหลงัของขา เราจะตองไปจากทีน่ี่กอนที่ลูกชายของนาง
แมมดจะขี่ไมกวาดผานมาอีกครั้ง” ดังนั้น เจาหญิงจึงปนขึ้นไปนั่งบนหลังของนกอินทรี แลวทั้งสองก็
บินออกไป พรอมกับนําแสงสวางไปยังทีท่ี่ทั้งสองบินผาน 

ทั้งนกอินทรียและเจาหญิงยงัคงบินตอไปเรื่อยๆ จนตราบเทาทุกวนันี้ เพราะทั้งสองได
กลายเปนดวงตะวนั ซ่ึงจะคอยเคลื่อนขึ้นไปบนทองฟา  สวนลูกชายของนางแมมดกไ็ดกลายเปนดวง
จันทร และเมือ่ส้ินสุดเวลาของแตละวนั นกอินทรีก็ตองพักผอน เจาหญิงก็ตองหาทีห่ลบซอนในขณะที่
ลูกชายของนางแมมดผานมา หากวาเรามองไปยังดวงจนัทร เราก็จะสามารถมองเห็นลูกชายของนางแม
มดถือไมกวาดที่หักแลวพาดไวบนบา เจาหญิงยังคงงดงามดังเชนที่เธอเคยเปนเมื่อคร้ังกระโนน เวลานี้
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เธอกลายเปนดวงตะวนัไปแลว แตหูของเธอก็ยังคงอื้ออยูเล็กนอย และนั้นคือสาเหตทุี่ทําใหเหลานกกา
ทั้งหลายตองขบัรองประสานเสียงกันดังๆ ทุกเชาเพื่อปลุกใหเธอตื่น 
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ฝนสามหยด 
 

ขณะหยาดฝนหยดทีห่นึ่งกําลังรวงลงมาจากกอนเมฆ มนัก็กลาวกับหยาดฝนอีกหยดหนึ่งที่รวง
ตามลงมาวา “ทั่วทั้งทองฟานี้ ฉันเปนหยาดฝนที่ใหญทีสุ่ดและดีที่สุด” 

“ใช เธอเปนหยาดฝนที่ด”ี หยาดฝนหยดทีส่องตอบ “แตวารูปรางของเธองดงามเทียบเทากับฉัน
ไมไดเลย และตามความเหน็ของฉันแลว รูปรางคือส่ิงที่สําคัญ ดังนั้นจึงควรถือวา ฉันเปนหยาดฝนทีด่ี
ที่สุดทั่วทั้งทองฟานี”้ 

หยาดฝนหยดแรกจึงกลาววา “เรามาหาขอยุติสําหรับเรื่องนี้โดยเรว็เถอะ” แลวทั้งสองก็ขอให
หยาดฝนหยดที่สามชวยพิจารณาตัดสินความ 

แตหยาดฝนหยดที่สามกลับตอบวา “เธอทั้งสองกําลังพูดเรื่องไรสาระอะไรกัน ใช เธออาจจะ
เปนหยาดฝนที่ใหญที่สุด และเธอก็เปนหยาดฝนที่มีรูปรางดี แตทุกคนตางก็รูทั่วกนัวา ความบริสุทธิ์
ตางหากที่มีความหมายโดยแทจริง ฉันสะอาดบริสุทธิ์กวาเธอทั้งสอง ดังนั้น ฉันจึงเปนหยาดฝนทีด่ีทีสุ่ด
ในทองฟานี”้ 

แตกอนทีห่ยาดฝนอีกสองหยดจะไดทนัโตแยงประการใด หยาดฝนทัง้สามก็ตกลงกระทบพื้น
แลวรวมกันเปนสวนหนึ่งของแองโคลน 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
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แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
 

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที ่2 เปนแบบ
อัตนัย ชนิดเติมคําตอบ ใหเติมอักษรหรือสระใหไดคําที่มีความหมาย แตงประโยคจาก
คําที่ครูกําหนดใหใหไดใจความสมบูรณ และเรียงลําดับเรื่องราวใหถูกตอง  
 

ตอนที่ 1  คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมอกัษรหรือสระที่หายไปใหไดคําที่มีความหมาย 
 

1. __ครื่อ__หม__ย   
2. __รุง__ทพ__หา__ __ร   
3. ป__ า __ จา __    
4. สั __ __ ป __ ะ __ ลาด   
5. __ __า สา__     
6. ม__า__มุ__ __    
7. __ ห __ น ค __ ว    
8. __ รั __ ย สิ __    
9. เห __ กา __ __    
10. ด __ ง อ __ ทิ __ __    
11. __ ค __ ง ก __ __ ดู __    
12. เ __ __ า ส __ อ ย    
13. ก __ ะ จก __ เ __ __    
14. __ ระ __ า __ วั __    
15. __ รี __ ะ     
16. ป __ ะ __ ย __ น    
17. บ __ เ ว __     
18. __ า __ พ่ี __ อง    
19. ขี้ __ กีย __     
20. ขอ __ ข __ __    



 103

ตอนที่ 2  คําชี้แจง ใหนักเรียนนําคําหรือกลุมคําที่ครูกําหนดใหแตงประโยคใหได
ใจความสมบูรณ 
 

1. อาหารกลางวัน 
............................................................................................................................. 
2. กิจกรรมยามวาง 
............................................................................................................................. 
3. ขาวโพด 
............................................................................................................................. 
4. น้ําตาล 
............................................................................................................................. 
5. กระโดด 
............................................................................................................................. 
6. ฝนตก 
............................................................................................................................. 
7. งดงาม 
............................................................................................................................. 
8. รองเทา 
............................................................................................................................. 
9. ลา 
............................................................................................................................. 
10.เตรียม 
............................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3  คําชี้แจง ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณตอไปนี้ใหถูกตอง โดยใส
หมายเลข 
 1 – 10 ลงหนาขอความ 
 
..........  นอนขดตัวสั่นอยูดวยความหนาว 
 
..........  หลังจากที่ไดรับความอบอุนแลวเจางูก็แข็งแรงขึ้น 
 
..........  เชาวันหนึ่งชาวนาเดินทางไปที่นาของเขาตามปกติ 
 
..........  ชาวนาเห็นแลวก็เกิดความสงสาร 
 
..........  เขาก็เหลือบไปเห็นงูตัวหนึ่ง 
 
..........  ปลอยใหชาวนาสิ้นใจตายอยูตรงนั้นเอง 
 
..........  ระหวางที่เขาเดินทางอยูนั้น  
 
..........  แลวมันก็หนัมากัดชาวนาแลวเลื้อยหนีไป 
 
..........  เพื่อที่จะใหความอบอุน 
 
..........  จึงเดินเขาไปอุมเจางูตัวนั้นมากอด 
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ภาคผนวก ง 
 

-   ตารางคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น 
(Reliabity) 

        -   ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลัง
ไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 -   ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลัง
ไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 -   ตารางเปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
กลุมทดลอง กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริม
ทางสังคม และนักเรียนกลุมควบคุมกอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณ
ภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคม 
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ตาราง 5 แสดงคาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (r) ของแบบทดสอบความสามารถ 
       ทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

ขอที่ คาความยากงาย(p) 
  

คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (r) 

1 .75 .25 
2 .63 .25 
3 .44 .63 
4 .44 .63 
5 .31 .38 
6 .44 .88 
7 .38 .75 
8 .50 .75 
9 .50 .75 
10 .69 .63 
11 .63 .50 
12 .56 .88 
13 .69 .63 
14 .69 .63 
15 .56 .88 
16 .69 .63 
17 .44 .63 
18 .56 .88 
19 .50 .75 
20 .63 .50 
21 .69 .38 
22 .56 .88 
23 .50 .50 
24 .69 .63 
25 .63 .25 
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ขอที่ คาความยากงาย(p) 
  

คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (r) 

26 .75 .25 
27 .63 .50 
28 .50 .75 
29 .38 .50 
30 .69 .38 
31 .75 .25 
32 .63 .25 
33 .69 .63 
34 .63 .75 
35 .50 .75 
36 .75 .50 
37 .50 .75 
38 .75 .25 
39 .69 .63 
40 .75 .50 

 
       คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน 
(Kuder  Richardson/ KR-20)     เทากับ  .8345 
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ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไดรับการ    
       เรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสรมิทางสังคม 
 

อันดับ คนที่ คะแนนกอน
ทดลอง 

คะแนนหลัง
ทดลอง 

ผลตาง 
+R  −R  

1 15 28 13 3 0 
2 12 27 15 6.5 0 
3 21 35 14 4.5 0 
4 20 35 15 6.5 0 
5 25 34 9 1.5 0 
6 23 32 9 1.5 0 
7 12 28 16 8 0 
8 17 31 14 4.5 0 

Mdn 18.50 31.50 - 
Q.D. 4.50 3.00 - 

∑ +R = 36 ∑ −R = 0 

 
 
 

T = 0** 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังไมไดรับ 
       การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม 
 

อันดับ คนที่ คะแนนกอน
ทดลอง 

คะแนนหลัง
ทดลอง 

ผลตาง 
+R  −R  

1 9 16 7 7 0 
2 13 18 5 4.5 0 
3 13 18 5 4.5 0 
4 8 12 6 6 0 
5 6 7 1 1.5 0 
6 3 15 12 8 0 
7 12 13 1 1.5 0 
8 11 14 3 3 0 

Mdn 10.00 14.50 - 
Q.D. 3.00 2.00 - 

∑ +R = 36 ∑ −R = 0 

 
 
 

T = 0** 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทยีบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุมทดลอง  
       กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรงเสริมทางสังคม และ 
       นักเรียนกลุมควบคุมกอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษาและการใชแรง 
       เสริมทางสังคม 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ กอน

ทดลอง 
หลัง

ทดลอง ผลตาง อันดับ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง ผลตาง อันดับ 

1 15 28 13 11 9 16 7 7 
2 12 27 15 14.5 13 18 5 4.5 
3 21 35 14 12.5 13 18 5 4.5 
4 20 35 15 14.5 8 12 6 6 
5 25 34 9 8.5 6 7 1 1.5 
6 23 32 9 8.5 3 15 12 10 
7 12 28 16 16 12 13 1 1.5 
8 17 31 14 12.5 11 14 3 3 

Mdn 18.50 31.50 - 10.00 14.50 - 
Q.D. 9.75 6.75 - 

∑ ER  
= 98 6.25 5.25 - 

∑ cR = 
38 

 
U = 2** 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 
U1 = n1 n2 + ( ) ∑−+

1
11

2
1

R
nn      U2 = n1 n2 +

( ) ∑−+
2

22

2
1

R
nn  

 
U1   = (64 +36) – 98      U2   = (64 +36) – 38 
 
 
U1 =  2        U2  =  62 
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ช่ือ – สกุล     นายอัคเรศ   ทองลักษณศิริ 
วัน เดือน ปเกดิ     15 มีนาคม 2523 
สถานที่เกิด     34 หมู 9 ตําบลตากตก อําเภอบานตาก  

จังหวดัตาก 
สถานที่อยูปจจุบัน    6720 เคเอส อพารทเมนทอาคาร 6  

ซอย มหาดไทย วังทองหลาง กรุงเทพฯ  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   อาจารย 1 ระดบั 3 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนบานบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ)  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศัพท    บาน  02-957-8725 
      มือถือ  09-161-9880 
      ที่ทํางาน  02-519-8825 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2534    ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

ตากสินราชานสุรณ อําเภอเมอืง จังหวดัตาก 
 พ.ศ. 2541    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 
      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 พ.ศ. 2545    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
      คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2546    การศึกษาบณัฑิต วิชาเอกการแนะแนว 
      คณะศกึษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 พ.ศ. 2549    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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