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This  purposes of this experimental research were to study the  effects  of   

integrated   learning   with  social   reinforcement  on   the   Thai   reading   skill  of   prathom   

suksa  II   students  of  Bannadee  school  in academic year 2006. The subjects were 14 

prathom suksa II students  with  lower  Thai   reading   skill . Then they were randomly 

divided into experimental group and control group; each group was  consisted of 7 

students. The  experimental group was exposed to  the  integrated  learning  with  social   

reinforcement  program. The  control  group  was  not  exposed  to the  integrated  learning  

with  social   reinforcement  program.  The instrument  was the Thai   reading   skill test.   

The data  was  analyzed  by t-test. 

 

The results were as follows  : 

1. The  students’ Thai   reading   skill   exposed to  integrated   learning   with  social   

reinforcement  was   significantly  better   than  the experiment  at .01 level. 

2. The  students’ Thai   reading   skill  that not  exposed to  integrated   learning   

with  social   reinforcement  was   significantly  better   than  the experiment  at .01 level. 

3. The  students’ Thai   reading   skill   exposed to  integrated   learning   with  social   

reinforcement  was   significantly  better   than  the  others students’ Thai   reading   skill  

that not  exposed to  integrated   learning   with  social   reinforcement  at .01 level. 
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บทที่  1   
บทนํา 

ภูมิหลัง 
                ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติและเปนเอกลักษณของชาติไทย ทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการ

ติดตอส่ือสารเพื่อความเขาใจของคนในชาติ  นอกจากนัน้ภาษาไทยยังเปนมรดกทางวัฒนธรรม ที่      

คนไทยภูมิใจที่จะใชและธํารงไวใหยัง่ยนื   ( วารสารวิชาการ. 2545 : 7 )  ดังนัน้ภาษาไทยจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งของการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และภาษาไทยยงัเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู

วิชาอ่ืนอีกๆดวย  จงึมีความจาํเปนมากที่จะใชภาษาไทย 

    การพฒันาทักษะการใชภาษาไทยนั้น  การอานถือวามีความสําคัญมาก  เพราะเปนทกัษะ

พื้นฐานทางภาษาที่ใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษา  ทักษะการอานเปนทกัษะที่นกัภาษาศาสตรยอมรับ

กันวาเปนส่ิงทีม่ีคุณคาที่สุด  เปนพืน้ฐานที่สําคัญแกการเรียนรูสรรพวิทยาการทัง้ปวง  ดังนัน้จึงอาจ

กลาวไดวาทกัษะการอานเปนทกัษะที่จําเปนที่สุด  ผูที่เปนนกัปราชญและผูที่มีชื่อเสียงเกือบทัง้หมดจะ

เปนนกัอาน  เพราะเขาเหลานั้นแสวงหาความรูจากการอานทัง้ส้ิน  จะเหน็ไดวาความกาวหนาใน

สาขาวิชาตางๆ  ไมวาจะเปนทางดานวิทยาศาสตร   ทางสังคม  หรือทางการศึกษา  ลวนเกิดจากการ

เรียนรูที่ไดจากการอานแทบทั้งส้ิน ( บันลือ  พฤกษะวัน. 2529: 4 – 11 ) 

      เด็กในวัยเรียนควรมนีิสัยรักการอาน  อยากรูอยากเรียน  และอยากอานมากข้ึน  ดังพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่ว

ประเทศไววา  หนังสือเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับการพัฒนาทั้งกาย   ทัง้อาชีพ  ทั้งความรูวิชาการ  ทัง้การ

คนควา  และในท่ีสุดความพอใจในทางจิตใจของมนุษยชั้นสูงที่สุด  ผูรอบรูก็ยอมตองอาศัยหนงัสือเปน

การสะสมความรูและทุกส่ิงทุกอยางที่มนษุยไดสรางทาํมา  คิดมาแตโบราณกาลจนถงึทุกวนันี ้ หนงัสือ

จึงเปนส่ิงสําคัญคลายๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน( อุทัย วาดีเจริญ. 2548 : 1 ; อางอิงจาก

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.2515:6–7 ) 

   กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดจุดประสงคของการอานในหลักสูตรประถมศึกษา  

พุทธศักราช  2521     ( ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533 ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2  ดังนี ้ สามารถอาน

จับใจความสําคัญจากเร่ืองทีอ่านได  สามารถอานออกเสียงคํา  วลี  ประโยค ตามหลักเกณฑการอาน

ไดและสามารถอานบทรอยกรองเปนทาํนองเสนาะไดอยางคลองแคลว  รวดเร็ว   ถูกตองตามอักขรวธิ ี 

ซึ่งปญหาสําคัญในการเรียนของนักเรียนคือ  ปญหาดานการอาน  นักเรียนยังไมมีทักษะในการอาน  

โดยการไมมทีกัษะในการอานนัน้สงผลตอการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆตามมา  เพราะเมื่อนกัเรียนไม

สามารถอานได  ก็ไมสามารถเรียนรูได (  กอ  สวัสด์ิพาณิชย. 2523: 34 ) 
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   ผูวิจัยเปนครูผูสอนทกุกลุมสาระการเรียนรู    ชัน้ประถมศึกษาปที ่  3  โรงเรียนบานนาดี             

อําเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแกว  มาเปนเวลา  3  ป  จากประสบการณทาํงานผูวิจัยสังเกตเห็นวา              

ในการสอนวิชาภาษาไทย  นักเรียนไมสามารถอานจับใจความสําคัญได   ไมสามารถอานผัน

วรรณยุกต   และออกเสียงคําควบกลํ้าไมถกูตอง   

  ผูวิจัยจึงไดสํารวจปญหาเบ้ืองตน  โดยการใชแบบสอบถามปลายเปด  จํานวน  2   ขอ                   

ถามนักเรียนชวงช้ันที ่ 1 ( ชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 – 3 ) จํานวน  56  คน  ดังนี ้  

   คําถามขอที ่ 1 ถามวา“ ขณะทีน่ักเรียนเรียนอยูนี ้  นกัเรียนคิดวามีปญหาหรือไมถามีคือ

ปญหาใด ”  ผลสํารวจพบวา  นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  จํานวน  18  คน  มีปญหาดานการเรียน

จํานวน   12  คน  คิดเปนรอยละ  66.67   โดยแบงออกเปนปญหาดานการอานภาษาไทย  จาํนวน  7  

คน  คิดเปนรอยละ  38.88   ปญหาดานการเขียน  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  27.78    นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่  2  จํานวน  24  คน     มีปญหาดานการเรียนจํานวน   19  คน  คิดเปนรอยละ  

79.16   โดยแบงออกเปนปญหาดานการอานภาษาไทย จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ  53.33  ปญหา

ดานการเขียน  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  20.83  นกัเรียน      ชัน้ประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  14  

คน  มีปญหาดานการเรียนจํานวน   10  คน  คิดเปนรอยละ  71.43   โดยแบงออกเปนปญหาดานการ

อานภาษาไทย  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  42.86    ปญหาดานการเขียน  จาํนวน   4  คน  คิด

เปนรอยละ  28.57     

   คําถามขอที่ 2 ถามวา “ นกัเรียนมวีิธีแกปญหาดังกลาวอยางไรบาง ”  ซึ่งการสํารวจนกัเรียน

ในช้ันประถมศึกษาปที่  1 ตอบวา  ถามคุณครู  ต้ังใจเรียนมากข้ึน  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ตอบวา           

ถามคุณครู  ต้ังใจเรียนมากขึ้น    อานหนงัสือเพิ่มข้ึน  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ตอบวา  ต้ังใจเรียนมาก

ข้ึน   ถามคุณครู  อานหนังสือเพิ่มข้ึน        

  ผลการสํารวจปญหาดังกลาวขางตน  สรุปไดวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  มีปญหาการ

เรียนดานทกัษะการอานมากที่สุด  คือรอยละ  79.16    ซึ่งปญหาทกัษะการอานภาษาไทยสงผลตอ

การเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆตามมา  เชน ในวิชาคณิตศาสตร  ถานักเรียนมทีักษะการอานนอยก็ไม

สามารถอานโจทยเลขไดในวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนก็ไมสามารถอานทฤษฎีทางวทิยาศาสตรได   ดังที่                   

กอ  สวัสด์ิพาณิชย ( 2523: 1)  กลาววา  การทีน่ักเรียนไมมีทักษะในการอานนัน้สงผลตอการเรียนวิชา

อ่ืนๆตามมา  เพราะเมื่อนักเรียนไมสามารถอานไดก็ไมสามารถเรียนรูได สอดคลองกับ สนทิ  สัตโยภาส           

( 2542. 93-34 )  ที่กลาววา  การอานมคีวามสําคัญและอํานวยประโยชนอยางมากมาย  ไดแก  การ

อานชวยใหผูอานไดรับความรู  การอานชวยพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับสติปญญาใหสูงข้ึน   การ

อานเปนเคร่ืองมือของการศึกษา  เพราะไมวานักเรียนจะเรียนวิชาใดลวนตองอาศัยการอาน  การอาน

ชวยใหมีความกาวหนาในอาชีพ  การอานชวยใหปรับปรุงบุคลิกภาพได  การอานชวยแกปญหาในใจได  
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การอานทาํใหเกิดความจรรโลงใจ  ไดรับความเพลิดเพลิน   การอานชวยใหเราใชเวลาวางอยางมี

คุณคา  ดวยความสําคัญและประโยชนของการอานดังกลาว  จงึเปนการสมควรอยางยิ่งที่เราจะไดฝก

ตนใหมทีักษะการอานและมีนิสัยรักการอาน ชอบการใฝหาความรูและหม่ันติดตามความเคล่ือนไหว

ความเจริญกาวหนาในดานตางๆดวยการอานอยูเสมอ  เพื่อจะไดนําองคความรูที่ไดจากการอานมา

ชวยพัฒนาชีวติแหงตนและสังคมสวนรวมใหเจริญกาวหนาตอไป 

      การพฒันาทักษะการอานภาษาไทยมีหลายวิธีเชน การใชเทคนิคแมแบบ การใชกิจกรรม

กลุม   การเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนตน  ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยเลือกใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบั

การเสริมแรงทางสังคม  เพื่อใชพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย  ทั้งนี้เพราะการใชเทคนิคควบคูกันทํา

ใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากกวาการใชเทคนิคเดียว  ดังที่  ผองพรรณ  เกิดพิทกัษ     ( 2536 : 151 ) 

กลาววา  การใชเทคนิคหลายเทคนิคผนวกกันในการปรับพฤติกรรมทาํใหบรรลุพฤติกรรมที่พงึประสงค

ไดเร็วข้ึน  จากผลการศึกษางานวิจัยของอัครเดช  สมศิลา  ( 2541 : 39  )  ไดศึกษาพฒันาการทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  โดยใชชุดการสอน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพบวา  นกัเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมี

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   ศิริพร   เถาวโท  ( 2545 : 45 )  

ไดทําการศึกษาผลการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  

4  ที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการและไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการวิจยัพบวา  นกัเรียน

ที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อารียรัฐ  เล็กโลง  ( 2548 : 42 )  ไดทําการศึกษา  ผล

การเรียนรูแบบบูรณาการทีม่ีตอความรับผิดชอบดานการเรียนของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่  4    ที่

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการและไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมีความรับผิดชอบดานการเรียนเพิม่ข้ึนมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการ

เรียนรูแบบบูรณาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งจากงานวิจยัดังกลาวช้ีใหเหน็วาเทคนิค

การเรียนรูแบบบูรณาการ  จะชวยใหนกัเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน เขากับชีวิตจริงได โดยการพัฒนา

ทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน  สงผลใหผูเรียนสรางองคความรูนําไปสูความเขาใจ สามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริง   เม่ือใชควบคูกบัการเสริมแรงจะทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึนและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 การเสริมแรงทางบวกมีดวยกันหลายวธิี  เชน  การเสริมแรงทางสังคม   การใหขอมูลยอนกลับ   

การวางเงื่อนไข  การเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร   การใชหลักพรีแมค  เปนตน  ( สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 

2539 : 172 -173 ) ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยสนใจทีจ่ะพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยโดยใชเทคนิค
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การเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม วิธีการเสริมแรงทางสังคมเปนวธิีที่ครูใหส่ิงที่

นักเรียนพอใจเม่ือมีทกัษะการอานมากข้ึน  ซึ่งนักเรียนจะไดรับการเสริมแรงแตกตางกนั  ซึง่เปนผลให

นักเรียนมพีฤติกรรมที่พงึประสงคเพิม่ข้ึนและเปนแรงจูงใจในการกระทาํคร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

   ดวยเหตุนี้ผูวจิัยจึงสนใจศึกษาผลของการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทาง

สังคมที่มีตอทกัษะการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนบานนาดี  อําเภอคลองหาด      

จังหวัดสระแกว 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียน  กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบบูรณา

การควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

2. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียน  กอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณา

การควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

3. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับ

การเสริมแรงทางสังคมกับนกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทาง

สังคม 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  จะเปนแนวทางใหครู  อาจารย  ที่สอนวิชาภาษาไทยช้ัน

ประถมศึกษาปที่  2  ที่มีความชํานาญในการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการ

เสริมแรงทางสังคมไปพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  ที่มทีักษะ

การอานภาษาไทยนอย 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2  ปการศึกษา  2549  

โรงเรียนบานนาดี    อําเภอคลองหาด    จงัหวัดสระแกว   ที่มทีักษะการอานภาษาไทยนอยจาํนวน    

14  คน   แลวสุมอยางงาย    เปนกลุมทดลองและ   กลุมควบคุม  กลุมละ  7    คน 

 2. ตัวแปรที่ศกึษา 

1.1 ตัวแปรอิสระ คือ  วิธกีารเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

1.2 ตัวแปรตาม  คือ  ทกัษะการอานภาษาไทย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

   1. ทักษะการอานภาษาไทย หมายถงึ การที่นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2 โรงเรียนบานนาดี

สามารถอานออกเสียงสะกดคําได    อานผันวรรณยุกตได 

   2. การเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถงึ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนเช่ือมโยง

ความรู ความคิด ทักษะ  และประสบการณที่มีความหมายหลากหลายและสัมพันธกนัเปนองครวม 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการรูแจง รูจริงในส่ิงที่ศึกษา  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  โดยมีข้ันตอน

การสอนดังนี ้

   2.1 ข้ันนาํ  ผูวจิัยจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเราความสนใจ  เชน เลนเกม   นาํเขาสูบทเรียน

โดยการสนทนาซักถามเกี่ยวกับหวัเร่ือง  เพื่อกระตุนความสนใจและเช่ือมโยงทักษะการฟง      การพูด   

การอาน   และการเขียน 

  2.2 ข้ันดําเนนิการ  เปนการอานโดยผูวิจัยต้ังหัวเร่ืองเช่ือมโยงภายในกลุมสาระการ

เรียนรู  โดยใหนักเรียนอานคําจากเนื้อเร่ือง โดยผูวิจยัใหนกัเรียนอานทีละคน  ถานกัเรียนอานได

ถูกตองผูวจิัยใหคําชมเชย  แตถานกัเรียนยงัอานไมถูกตองผูวิจยัใหกาํลังใจ   

  2.3  ข้ันสรุป  นักเรียนสรุปรวมกนัถงึผลที่ไดจากการเรียนรูแลวผูวิจยัสรุปเพิ่มเติม  

   3. การเสริมแรงทางสังคม  หมายถงึ  วิธีการที่ครูใหส่ิงทีน่ักเรียนพอใจเม่ือมีทักษะการอาน

มากข้ึน  ซึง่นักเรียนจะไดการเสริมแรงแตกตางกนั  โดยนักเรียนจะไดรับคําชมเชยวาเกงและยิ้มให   

เกงมากและยิม้ให  และเกงที่สุดและยิ้มให   ตามลําดับการอานไดถูกตองของนักเรียน 

  4. วิธีการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคม  หมายถงึ  วธิกีารที่ผูวิจัย

ดําเนนิการสอนตามขอ 2. แลวใชการเสริมแรงทางสังคมตามวิธีการในขอ 3 ในชวงของการเรียนที่

นักเรียนฝกอาน  ตอบคําถามและทําแบบฝกหัด 

  5. กลุมทดลอง  หมายถึง  นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม  จาํนวน  7  คน 

  6. กลุมควบคุม  หมายถงึ  นกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม  จาํนวน  7  คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

         ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

กลุมที่ไดรับการเรียนรู 

แบบบูรณาการควบคูกับ 

การเสริมแรงทางสังคม   

( กลุมทดลอง ) 

 

                    ทักษะการอานภาษาไทย 

 

กลุมที่ไมไดรับการเรียนรู 

แบบบูรณาการควบคูกับ 

การเสริมแรงทางสังคม   

( กลุมควบคุม ) 

 

 วิธีการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  สามารถพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2  ผูวิจัยจึงขอต้ังสมมติฐาน  ดังนี ้
 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา   
 1.    นักเรียนมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน  หลังจากไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม 

 2. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน  หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึนมากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   ในการวจิัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศึกษาทฤษฎีเอกสารตางๆและงานวจิัยที่เกีย่วของแบงออกเปน

หัวขอตางๆดังตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการสอนแบบบูรณาการ 
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบบูรณาการ 
1.2 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนแบบบูรณาการ 

2.    เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงทางสังคม 

 2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงทางสังคม 

 2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการเสริมแรงทางสังคม 

3.     เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับทกัษะการอานภาษาไทย 

3.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับทกัษะการอานภาษาไทย 

3.2  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับทกัษะการอานภาษาไทย 

4.   เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนบานนาดี   อําเภอคลองหาด   จังหวัดสระแกว 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบบูรณาการ 
      1.1  เอกสารที่เกีย่วของกับการสอนแบบบูรณาการ 

 1.1.1 ประวัติความเปนมาของการสอนแบบบูรณาการ  ( integration ) 

 การสอนแบบบูรณาการเกิดข้ึนจากความคิดเห็นของนักปรัชญาชาวอังกฤษ จอหน ล็อค          

( John  Locke ) ที่เหน็วาเด็กจะไมมีเวลาและกําลังในการที่จะเรียนรูไดหมด   ฉะนัน้เด็กตองสนใจ

เฉพาะส่ิงที่จําเปนที่สุดและที่เขาใชบอยทีสุ่ดในชีวิต  ตอมา  จอหน  ดุย  ( John  Dewey )  นักปรัชญา

ชาวสหรัฐอเมริกามีความเหน็ในเร่ืองนีว้า  การใหคําปรึกษาแกเด็กนัน้ควรจะนาํไปสูความเขาใจใน

กิจกรรมตางๆของมนุษย       เพื่อการอยูรอดของชีวิตตน  กิจกรรมใหญๆ  คือ การแสวงหาปจจยัแหง

การดํารงชีพ  ไดแก  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เคร่ืองนุงหม  กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมข้ันพืน้ฐานของ

มนุษย  จงึยอมจะทาํใหเด็กตองการทีจ่ะเรียนรูเอง   เหน็เอง   รูจักเอง  ฉะนัน้  เด็กยอมจะเกิดความ

สนใจข้ึนโดยธรรมชาติ  จากความคิดเหน็ของจอหนดุยนีไ้ดมีอิทธิพลและพัฒนาการเปนหลักการบูรณา

การ(ศิริพร เถาวโท.2545:24 )   และแนวความคิดเร่ืองการบูรณาการไดมีวิวัฒนาการดังนี ้

 ในป  พ.ศ.  2473  นักการศึกษาและครู  ไดเสนอแนวคิดเร่ืองการบูรณาการ  ไดทําการทดลอง

การศึกษา ( รวมทัง้ทดลองเรื่องการบูรณาการ ) เปนเวลา  8  ป  เรียกการทดลองการศึกษาคร้ังนี้วา       

ผลการทดลอง  8  ป  ( The  8  Year   Study ) 



 8 

ในป  พ.ศ.  2483  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําผลการทดลอง  8  ปมาใชกนัโดยแพรหลาย

ในโรงเรียนทัง่ๆไปและเรียกการศึกษาในยุคนี้วา “ การศกึษาแผนใหม ”  ( Progressive  Education ) 

นําเอาความรูเร่ือง  “ การบูรณาการ ” ไปใชกันอยางแพรหลาย 

ในป  พ.ศ. 2496  ไดมีการเรียนการสอนเรื่อง  การศึกษาแผนใหมและบูรณาการเปนคร้ังแรก

ในประเทศไทย  ทีว่ิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร  และสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย  ก็ได

ชวยเผยแพรความคิดนี้ออกไปอยางกวางขวาง 

ในป  พ.ศ. 2520  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  จดัทําหลักสูตรประถมศึกษาตามแนว

ของการบูรณาการบางประการและไดทําการทดลองใชเปนเวลา 1ป  ปรากฏวาไดผลดี  

กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใชหลักสูตรใหมนี้  ในปการศึกษา  2521  และเรียกหลักสูตรใหมนี้วา  

“ หลักสูตรประถมศึกษา  พทุธศักราช  2521 ” ทั้งนี้เร่ิมเปล่ียนหลักสูตรไดปละช้ัน  ทาํจนครบ  6  ชั้นป

ของประถมศึกษา  ( สันต  ธรรมบํารุง. 2532 : 89 )     

 1.1.2  ความหมายของบูรณาการ  

 คําวา “ บูรณาการ  ” ( Integration )  มีผูใหความหมายตางๆกนัดังนี้  คือ 

 บันลือ  พฤกษะวัน  ( 2524 :  19 ) กลาววา  บูรณาการ  หมายถงึ  ความสมบูรณหรือ

เพียบพรอมทกุดาน  เชน  รางกายแข็งแรง  อารมณดี  ใชเหตุผลในการแกปญหาใหลุลวงไปไดหรืออาจ

กลาวงายๆคือ พัฒนาการทั้ง  4  ดาน  ( กาย   อารมณ  สังคม  และสติปญญา )นั่นเอง 

 ผกา  สัตยธรรม  ( 2524 :  18 )  กลาววา  บูรณาการ  หมายถงึ  กระบวนการทีท่ําใหบุคคลมี

ชีวิตอยางสมบูรณหรือมีชีวติที่สมดุลในทกุดาน  เปนลักษณะของการสอนท่ีจะชวยใหบุคคลเปนผูรอบรู

สามารถคิดไดเอยางกวางขวางในหลายประเด็น  และนําความรูที่ไดรับไปแกปญหาความทกุขยากให

ลดนอยลงหรือหมดไป  ทําใหเกิดความสมดุลในชีวิต 

  พระเทพเวท ี ( 2531 : 24 )  กลาววา  บูรณาการ  หมายถึงการทาํใหสมบูรณ ซึ่งอาจจะขยาย

ความเพิ่มเติมไดอีกวาหมายถึงการทาํใหหนวยยอย ๆ ทีสั่มพันธอิงอาศัยกันเขามารวมทาํหนาที่อยาง

ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึง่เดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง  

 ดักลาส  ( อรรถวรรฒ   นิยะโต.2536: 12 ; อางอิงจาก  Douglass.N.d. ) กลาววา     บูรณา

การ  ประกอบดวยกระบวนการตางๆที่เกดิข้ึนของแตละบุคคลเปนกระบวนการที่สรางความสัมพนัธ

ระหวางขอเทจ็จริง  หลักการและการสอนพฤติกรรม  แตการที่จะกลาววาการบูรณาการเกิดข้ึนหรือไม  

ข้ึนอยูกับปฏิกริิยาตอบกลับ  อันเนื่องมาจากการใชสมองของแตละบุคคลนั่นเอง  กลาวอีกนัยหนึง่  

บูรณาการเปนการรวมหรือสรางข้ึนเพื่อพฒันาเด็กทัง้ปวง   

 สุวทิย  มูลคํา และคณะ  ( 2543: 7 )   หมายถงึการนําเอาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆทีม่ี

ความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ      
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( Integrated Curriculum ) คือหลักสูตรทีน่ําเอาเนื้อหาของวิชาตาง ๆ มาหลอมรวมเขาดวยกนัทําให

เอกลักษณของแตละรายวชิาหมดไป เชนเดียวกนั การเรียนการสอนทีดํ่าเนนิการดวยวิธีบูรณาการเรา

เรียกวา การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ( Integrated  Instruction ) คือเนนที่องครวมของ

เนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวชิา  และเนนทีก่ารเรียนของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอก

เนื้อหาของครู  

  กรองแกว  เงนิแสง  ( 2543 : 4 ) กลาววา  บูรณาการคือองครวม  ไมแยกสวนเปนการมอง

สรรพส่ิงตางๆเปนภาพรวม  บูรณาการคือความสมบูรณ  ความสมดุล 

จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุป  ความหมายของการบูรณาการทีก่ลาวมาไดวา  บูรณาการ  

หมายถงึ  กระบวนการในการรวมประสบการณตางๆ  ทีม่ีความสัมพนัธเกี่ยวของกนัมาผสมผสานกัน  

เพื่อใหเกิดส่ิงที่สมบูรณ  สามารถนาํไปใชแกปญหาในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

             1.1.3  ลักษณะสําคัญของการบรูณาการ 

  ผลการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    ถาสามารถดําเนนิไดอยาง

สมบูรณแลวกค็วรจะมีลักษณะโดยรวมดังตอไปนี้ (ธํารง  บัวศรี : 2532 ) 

        1.  เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู  เพราะในปจจุบันนี้ปริมาณ

ของความรูมีมากข้ึนเปนทวีคูณ  รวมทั้งมีความสลับซับซอนมากข้ึนเปนลําดับ  การเรียนการสอนดวย

วิธีการเดิม  อาท ิ การบอกเลา  การบรรยายและการทองจํา  อาจจะไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการ

เรียนรูที่มปีระสิทธิภาพได  ผูเรียนควรจะเปนผูสํารวจความสนใจของตนเองวาในองคความรู

หลายหลากน้ัน  อะไรคือส่ิงที่ตนเองสนใจอยางแทจริง  ตนควรแสวงหาความรูเพื่อตอบสนองความ

สนใจเหลานัน้ไดอยางไร  เพยีงใด  ดวยกระบวนการเชนไร  ซึ่งแนนอนวา กระบวนการเรียนการสอน

ลักษณะนีย้อมข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  Differences)ไมใชนอย 

        2.  เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและพัฒนาการทางจิตใจ  นัน่คือให

ความสําคัญแก  จิตพิสัย  คือเจตคติ  คานยิม  ความสนใจ  และสุนทรียภาพ  แกผูเรียนในการแสวงหา

ความรูดวย  ไมใชเนนแตเพยีงองคความรูหรือพุทธิพิสัยแตเพียงอยางเดียว  อันที่จริงการทาํใหผูเรียน

เกิดความซาบซึ้งข้ึนเสียกอนที่จะไดลงมือศึกษานั้น  นับไดวาเปนยทุธศาสตรที่สําคัญยิ่งสําหรับจูงใจให

เกิดการเรียนรูข้ึนทัง้แกผูสอนและผูเรียน 

     3. บูรณาการระหวางความรูและการกระทําในขอนี้กม็ีนัยแหงความสําคัญและ

ความสัมพันธ    เชนเดียวกับที่ไดกลาวไวแลวในขอสอง  เพียงแตเปล่ียน  จิตพิสัยเปนทกัษะพิสัย

เทานัน้ 

             4.  บูรณาการระหวางส่ิงที่เรียนในโรงเรียนกับส่ิงที่เปนอยูในชีวิตประจําวันของผูเรียน  คือ 

การตระหนักถงึความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตของผูเรียนวาเมื่อไดผานกระบวนการเรียนการสอนตาม
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หลักสูตรแลว  ส่ิงที่เรียนที่สอนในหองเรียนจะตองมีความหมายและมีคุณคาตอชีวติของผูเรียนอยาง

แทจริง 

       5. บูรณาการระหวางวชิาตางๆ  เพื่อใหเกิด  ความรู  เจตคติและการกระทําที่เหมาะสมกับ

ความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง  ตอบสนองตอคุณคาในการดํารงชีวิตของผูเรียน

แตละคน  การบูรณาการความรูของวิชาตางๆเขาดวยกนัเพื่อตอบสนองความตองการหรือเพื่อตอบ

ปญหาที่ผูเรียนสนใจจึงเปนข้ันตอนสําคัญที่ควรจะกระทาํในข้ันตอนของบูรณาการหลักสูตรและการ

เรียนการสอนเปนอยางยิง่ 

1.1.4  ลักษณะการสอนแบบบูรณาการ 

 สุมิตร   คุณากร  ( อรรถวรรฒ   นยิะโต.2536: 16 ; อางอิงมาจาก สุมติร  คุณากร.2518)  

กลาววา  การสอนแบบบูรณาการเปนการสัมพันธความรูซึ่งแยกออกเปนวธิียอยได  4  วิธี  คือ 

     1. นําเอาความรูอ่ืนที่ใกลเคียงกับเร่ืองทีก่ําลังสอนมาสัมพันธกนั 

     2. นําเอาความรูเกีย่วกับเร่ืองอ่ืนๆที่เปนเหตุผลเกี่ยวเนือ่งกับเร่ืองที่กาํลังสอนมาสัมพันธกนั 

      3. ปรับงานที่ใหเด็กทําใหมีลักษณะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม 

     4. พยายามนําส่ิงที่เปนแกน  เขาไปผนวกกับส่ิงทีก่ําลังสอนทุกคร้ังที่มีโอกาสจะสอดแทรก

ดังกลาว 

 บันลือ  พฤกษะวัน ( 2524 : 141 ) ไดกลาวถึงการสอนแบบบูรณาการวา 

       1. เปนการสอนโดยใชหนวยหรือแกนวิชา 

      2. ตองคํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียน 

      3. เลือกเนื้อหาและกิจกรรมของกลุมวิชาตางๆที่สัมพันธสอดคลองกนัมาผสมผสาน 

       4. เลือกเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับฤดูกาล 

       5. ลําดับความยากงายใหเปนไปตามขั้นตอน 

      6. กําหนดเวลาที่จะใชในการสอนแตละหนวยไวใหเพียงพอ 

1.1.5  ระดับการบูรณาการ 

 ฐิติศักด์ิ  ศรีอําไพ  ( 2529 : 13 )  ไดแบงระดับของการบรูณาการออกเปน  5  ระดับคือ 

      1. ระดับวชิา  คือ  การนาํเอาเร่ืองราวหรือความรูตางๆมารวมกันทาํใหเกิดความสมบูรณ

เปนรายวิชาตางๆ  เชน  คณิตศาสตรบูรณาการที่เกิดข้ึนจาก  เลขคณิต   เรขาคณิต  พีชคณิต  สถติิ   

ตรีโกณมิติ   เปนตน 

       2. ระดับกลุมประสบการณ  คือ การนาํเอาประสบการณตางๆมาบูรณาการโดยใหผูเรียน

เปนศูนยกลาง  เชน  ที่ปรากฏในหลักสูตรประถมศึกษา  พทุธศักราช  2521 
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       3. ระดับแผนการสอนและส่ือการเรียน  คือ  การกาํหนดจุดประสงค  ความคิดรวบยอด

และการจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กทํา  ในสวนที่เปนความรู  ภาคปฏิบัติ  การฝกนิสัยและการทาํงานอยู

ในแผนเดียวกนัดวยสัดสวนที่พอเหมาะพอดี 

       4. ระดับการสอน  คือ  การจัดสภาพการเรียนการสอนตางๆ  คลายคลึงกับชีวิตจริง  

กลาวคือ  ประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหความรู  ทําใหเขาใจ  ทําใหคิดเปน  ทาํใหมีนสัิยดี  ในสวนที่

เหมาะสม 

       5. ระดับการนําไปใช  คือ  เมื่อนักเรียนเรียนจบไปแลว  เอาประสบการณไปใชในชีวิตจริง  

เพื่อใหชวีิตบูรณาการมีความสุข  ความสบายตามอัตภาพ 

   จุรีรัตน  แผลงศร  ( 2533 : 17 – 18 ) ไดจําแนกระดับบูรณาการการเรียนการสอนดังนี ้

       1. ระดับวชิา  เปนการบูรณาการโดยนาํความรูตางๆมารวมกัน  ทําใหเกิดความสมบูรณ

ตามรายวิชาตางๆ  เชน  คณิตศาสตรบูรณาการที่เกิดข้ึนจาก  เลขคณิต   เรขาคณิต  พีชคณิต  สถติิ   

ตรีโกณมิติ   เปนตน 

       2. ระดับกลุมประสบการณ  คือ การนาํเอาประสบการณตางๆมาบูรณาการโดยใหผูเรียน

เปนศูนยกลาง  เชน  ที่ปรากฏในหลักสูตรประถมศึกษา  พทุธศักราช  2521 มี  4  กลุมประสบการณ 

       3. ระดับแผนการสอนและส่ือการเรียน  เปนการบูรณาการจุดประสงค  ความคิดรวบยอด   

และเนื้อหาจากกลุมประสบการณตางๆใหเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมตามที่หลักสูตรตองการ  ซึง่จะตองจัดใหภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในสัดสวนที่เหมาะสม

จึงจะเรียกวาการบูรณาการ 

        4. ระดับการสอน  คือ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียน

ไดรับความรู  คิดเปน  ทําเปน  มีคุณลักษณะที่พงึประสงคตามที่หลักสูตรตองการ 

         5. ระดับการนาํไปใช  คือ  เปนการนาํประสบการณตางๆที่ไดรับจากการเรียนไปใช ใน

ชีวิตจริง  เพื่อใหชีวติจริงมีความสุขตามอัตภาพ  โดยสามารถนําความรูและประสบการณตางๆมา

รวมกันแลวทาํใหเกิดประโยชนข้ึนมาได  เรียกวาเปนการบูรณาการข้ันนาํไปใช 

   จากทีก่ลาวมาน้ีจะเห็นไดวา  การบูรณาการ  สามารถนําไปใชในทุกข้ันตอนและสวนตางๆ

ของหลักสูตรไดอยางกวางขวางตามความเหมาะสม 

 1.1.6  ประเภทของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   เราสามารถบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนไดเปนสองแบบ ( สุวิทย มูลคํา อางอิง

มาจาก UNESCO – UNEP, 1994  ) 
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            1.1.6.1 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary )  

             เปนการสรางหัวเร่ือง ( Theme) ข้ึนมาแลวนําเนื้อหาจากวิชาตาง ๆ มาโยงสัมพันธกับหัวเร่ือง

นั้น ซึ่งบางคร้ังก็อาจเรียกวธิีบูรณาการแบบนี้ไดวา สหวิทยาการแบบมีหัวขอ ( Themetic 

Interdisciplinary Studies)  หรือบูรณาการที่เนนการนําไปใชเปนหลัก ( Application – First 

Approach )  

การกําหนดหวัเร่ือง ( Theme ) ไดแก การสรางหวัเร่ืองโดยมีหลักในการกําหนดหัวเร่ืองดังนี ้

        1. เปนเร่ืองที่ผูเรียนสนใจ และมีโอกาสไดเลือกเรียน 

        2. เปนเร่ืองที่สามารถโยงความสัมพนัธไดหลายวิชาหรือหลายกลุมประสบการณ 

        3. เปนเร่ืองทีน่ักเรียนมปีระสบการณเดิมอยูแลวและสอดคลองกบัชีวิตจริง และมี

ความหมายตอผูเรียน 

        4. เปนเร่ืองที่มีแหลงความรูใหผูเรียนรูไดศึกษาคนคิดอยางหลากหลาย และเช่ือมโยง

ความสัมพันธกับทองถิ่นกับความรูทีเ่ปนสากล 

         5. เปนเร่ืองที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนและสงเสริมการพัฒนา

ผูเรียนรอบดาน  การต้ังช่ือตองทนัสมัย และนาสนใจยัว่ยใุหผูเรียนอยากรู อยากเรียน 

  1.1.6.2  การบูรณาการแบบพหวุิทยาการ ( Multidisciplinary ) 

    เปนการนําเร่ืองที่ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรูสอดแทรก ( Infusion ) ไวในวิชาตาง ๆ 

หรือบูรณาการเนนเนื้อหาของวิชาเปนแกนแลวนาํส่ิงทีต่องการใหเกดิแกผูเรียนเกดิไปสอดแทรกในวิชา

แกนดังกลาวซ่ึงบางคร้ังเรากอ็าจจะเรียกวธิีบูรณาการแบบนี้ไดวา การบูรณาการที่เนนเนื้อหารายวชิา

เปนหลัก    ( Discipline First Approach )   

     1.1.7  รูปแบบของการบูรณาการ 

 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมี   4   รูปแบบคือ 

      1.   การบรูณาการแบบผูสอนคนเดียว  

 ครูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรูตาง ๆ กับหัวเร่ืองที่สอดคลองกับ

ชีวิตจริง หรือสาระที่กาํหนดข้ึนมา เชน เร่ืองส่ิงแวดลอม น้าํ เปนตน ครูผูสอนสามารถเช่ือมโยงสาระ 

และกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆเชน   การอาน   การเขียน   การคิด   คํานวณ                

การคิดวิเคราะหตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะ และกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรู                            

ความจริงจากหัวขอเร่ืองที่กาํหนด         

         2.   การบูรณาการแบบคูขนาน 

               มีครูผูสอนต้ังแต 2 คนข้ึนไป จดัการสอนโดยอาจยึดหวัขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึง่   แลว

บูรณาการเช่ือมโยงแบบคูขนาน เชน ครูผูสอนคนหนึง่สอนวทิยาศาสตรเร่ืองเงา ครูผูสอนอีกคนอาจ
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สอนคณิตศาสตรเร่ืองการวดัระยะทาง โดยการวัดเงา คิดคํานวณในเร่ืองเงา ในชวงเวลาตาง ๆ จัดการ

ทํากราฟของเงาในระยะตาง ๆ   หรืออีกคนหนึ่งอาจให ผูเรียนรูศิลปะ   เร่ืองเทคนิค  การวาดรูปทีม่ีเงา  

                     3.  การบูรณาการแบบสหวทิยาการ 

              การบูรณาการในลักษณะนีน้าํเนื้อหาจากหลายกลุมสาระมาเช่ือมโยงเพื่อจัดการเรียนรูซึ่ง

โดยทัว่ไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุมวิชา แตในบางเร่ืองครูผูสอน  จดัการ

เรียนการสอนรวมกันในเร่ืองเดียวกนั เชน เร่ืองวันส่ิงแวดลอมของชาติ   ครูผูสอนวิชาภาษาไทยจัดการ

เรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษาคําศัพทเกีย่วกับส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกจิกรรมคนควา

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนสังคมศึกษาใหผูเรียนคนควาหรือทาํกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม    

และครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดทํากจิกรรมเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอมใหถูกสุขลักษณะเปนตน 

      4.  การบูรณาการแบบโครงการ 

          ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเปนโครงการโดยผูเรียนและครูผูสอน 

รวมกันสรางสรรคโครงการข้ึน   โดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกนัในหลายช่ัวโมงดวยการนาํเอาจํานวน

ชั่วโมงของวิชาตาง ๆ ที่ครูผูสอนเคยสอนแยกกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีม ในกรณีที่ตองการเนน

ทักษะบางเร่ืองเปนพิเศษครูผูสอนสามารถแยกการสอนได  เชน   กิจกรรมเขาคายดนตรี  กิจกรรมเขา

คายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเขาคายศิลปะ เปนตน  

    สรุป รูปแบบของการบูรณาการตามทีห่ลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2544 

กลาวไววา  รูปแบบของการบูรณาการมี  4  รูปแบบคือ 1. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว  2. 

การบูรณาการแบบคูขนาน   3. การบูรณาการแบบสหวทิยาการ  4. การบูรณาการแบบโครงการ 

         1.1.8  จุดมุงหมายของการสอนบูรณาการ 

   ลารดิซาเบล  ( LardiZabal. 1970 : 142 ) ไดกลาวถงึจดุมุงหมายในการสอนแบบบูรณาการ

ไวดังนี ้

           1. สงเสริมความรูสึกปลอดภัย  พงึพอใจ  โดยพฒันาความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหมู

คณะและการยอมรับผูอ่ืน 

           2. สงเสริมการเรียนรูที่มีความรวมมือกันระหวางครูและนักเรียน 

           3. ชวยพัฒนาคานิยมโดยสงเสริมบรรยากาศที่ทาํใหผูเรียนไดพัฒนาจริยธรรม

มาตรฐานการทํางาน 

           4. ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง  โดยสงเสริมความสามารถในการควบคุมการทาํงานและ

อารมณของผูเรียน 

           5. สงเสริมความคิดสรางสรรค  โดยพัฒนาการแสดงออกดานตางๆ  เชน  ศิลปะ   

ดนตรีการละคร  เชนเดียวกบัทางสังคม  วทิยาศาสตรและวรรณคดี 
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                6. สงเสริมใหมกีจิกรรมในสังคมโดยครูพยายามใชโอกาสตางๆ  พัฒนาความเต็มใจที่

จะรวมมือกนัของกลุมเพื่อทาํความดี 

           7. ชวยวัดผลการเรียนโดยการแนะนําวิธีตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูแกผูเรียน                      

ทั้งรายบุคคลและกลุม 

   สรุปไดวาจุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ  เพือ่ใหเกิดการทาํงานเปนหมูคณะ  

สงเสริมความรวมมือกนัระหวางครูและนักเรียน  ความคิดสรางสรรค  และพัฒนาวินยัในตนเอง  

พัฒนาคานิยม  ชวยวัดผลการเรียนรูของนักเรียน 

    1.1.9 ข้ันตอนในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดบูรณาการ 

 ลารดิซาเบล  ( LardiZabal. 1970 : 144 - 148 )  ไดเสนอข้ันตอนในการสอนเพื่อใหผูเรียน

เกิดการบูรณาการโดยใชวธิสีอนแบบหนวย ( Unit  Teaching ) โดยมีข้ันตอนในการสอนดังนี้คือ 

    1. การเร่ิมหนวย  ครูอาจมวีิธีการเร่ิมหนวยไดหลายอยาง  เชน  การจัดหองเรียนใหเราความ

สนใจ  ใชโอกาสพิเศษ  ปญหาตางๆในชีวติประจําวนัและส่ือตางๆ  เชนภาพยนตร  สไลด  เทป

บันทกึเสียง ฯลฯ 

     2. ข้ันปฏิบัติการ  ในข้ันนีผู้เรียนพจิารณาและตกลงใจเลือกส่ิงที่ตนสนใจ ภายใตการแนะนาํ

ของครูและเร่ิมตนการทํากจิกรรมตางๆ  มีการฟอรมกลุมและเลือกหวัหนา  ในข้ันตอนนี้ตองอาศัย

ทักษะความสามารถของครูที่จะแนะนาํกจิกรรมซึ่งชวยใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถของตนถงึที่สุด  

กิจกรรมตางๆ  ไดแก  การเกบ็รวบรวมขอมลู  การอาน  การทัศนศึกษา  การสมัภาษณ  เปนตน 

  3. กิจกรรมสรุป  ในข้ันนีค้รูเนนที่การบรูณาการของหนวย  ผูเรียนสรุปกิจกรรมดานการ

รวบรวมแนวคิดตางๆและฝกฝนการแสดงออก  ผูเรียนโยงความสัมพนัธของกิจกรรมยอยเขาดวยกัน

ในชวงนี ้  เปนเวลาการเรียนรูระหวางกลุม  วิธกีารเสนอผลงานของผูเรียนอาจทาํไดหลายวธิี  เชน              

จัดนิทรรศการ  จัดการสาธิต  การทดลอง  เปนตน  ซึง่ผลงานเหลานี้จะตองมีการอภิปรายกลุมติดตาม

มา 

 4. ข้ันประเมินผล  การประเมินผลถือเปนกระบวนการตอเนื่องในทกุระยะของการเรียนแบบ

หนวย  ไมไดหมายถึงการวัดผลข้ันสุดทายเทานั้น  ผูเรียนตองไดรับการกระตุนใหตระหนักวาการ

ประเมินผลของกลุมนั้นเปนส่ิงสําคัญทีม่ีคุณคายิ่งกวาตัวผูวิจัยผูประเมิน 

   สรุปไดวา  ข้ันตอนในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการบูรณาการ  จะแบงไดเปนข้ันๆ

ประกอบดวยการเร่ิมหนวย  ข้ันปฏิบัติการ  กิจกรรมสรุป  ข้ันประเมินผล 
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    1.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการสอนแบบบูรณาการ 
  1.2.1  งานวิจัยในตางประเทศ 

   เพค ( Peck. 1976 : 4233-A ) ไดเปรียบเทียบการสอนตามจุดประสงคดานความคิด  ความ

เขาใจ  และดานความรูในสถานการณ  3  อยาง  คือ การสอนในหองเรียน  สอนนอกหองเรียน  และ

การผสมผสานระหวางการสอนในหองเรียน  และสอนนอกหองเรียน  ผลการวิจยัพบวา กลุมที่ไดรับ

การสอนนอกหองเรียนมีคะแนน  ความคิด  ความเขาใจ เฉล่ียหลังการสอนมากข้ึน   อีก  2  กลุม ก็มี

คะแนนเฉล่ียหลังการสอนสูงข้ึน  แตไมมากเทากับกลุมที่ไดรับการสอนนอกหองเรียนและในหองเรียน  

แสดงถึงการมเีจตคติที่ดีตอส่ิงแวดลอม  กลุมที่ไดรับการสอนแบบผสมผสานมีเจตคติลดลงเล็กนอย 

 เบคเกอร  ( Becker. 1978 : 4233 – A ) ไดศึกษาผลของการใชประสบการณนอกหองเรียนตอ

การเปล่ียนแปลงเจตคติที่มีตอส่ิงแวดลอม  เพื่อศึกษาวาการมีเจคติที่มีตอส่ิงแวดลอมของนกัเรียน

ระดับ  6  จะมีนัยสําคัญหรือไม  ระหวางเด็กที่เรียนโดยใชประสบการณนอกหองเรียนและการเรียนใน

หองเรียนกับนกัเรียนที่เรียนปกติในหองเรียนอยางเดียว  โดยมีการทดสอบความรูรวบยอด  5  ประเด็น  

คือ  ส่ิงแวดลอม  ความเปนอิสระ  การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ  มลภาวะ  ผลกระทบของมนษุยตอ

ส่ิงแวดลอม  จากการศึกษาพบวา  กลุมทดลองมีการเปล่ียนแปลงเจตคติสูงกวาอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติ  สําคัญใน  2  ประเด็น  คือ  การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  มคีวาม

แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางเด็กผูหญิงในกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  ในความคิด

รวบยอด  2  ประเด็น  คือ มลภาวะและผลกระทบของมนุษยตอส่ิงแวดลอม  เพล  ( Phelps. 1979 : 

179 – A ) ไดทําการศึกษา  ผลของการบูรณาการกิจกรรมการเชื่อมประโยค  และวิธีสงเสริมการอาน

และเขียนของนักเรียนระดับ  8  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและเขียนของ

นักเรียนระดับ  8  แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติ 

 เทอรเรล  ( Terell. 1979 : 74A )  ไดทําการศึกษาการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษใน

หลักสูตรธุรกิจศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับตอจากชั้นมัธยมศึกษา   ผลปรากฏวา 

     1.     หลังจากการใชวิธกีารบูรณาการเขาไปแลวทําใหไมมีผลเลย 

    2.    จากองคประกอบทีเ่ลือกมา 33 องคประกอบ  ดูเหมือนวาจะมีผลกับวิธกีารบูรณาการ

ในบางสถานการณ 

   3.     ในรายวิชาธุรกจิศึกษา  มักจะใชวิธบูีรณาการที่ไมข้ึนอยูกับวิธสีอนเดียว 

   4.      วิธีบูรณาการทกัษะภาษาอังกฤษเกิดข้ึนบอยมาก สําหรับครูในวทิยาลัยชุมชนแต

มากกวาครูที่อยูในวทิยาลัยอาชีวะ 

  5.      การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ  จะไมใชวธิีสอนใดวิธีสอนหนึ่ง 
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  6.   ทักษะภาษาอังกฤษแตละทักษะนี ้  จะทําใหเกดิการบูรณาการในหลักสูตรธุรกิจศึกษา

หนึง่หรือมากกวาหนึ่งรายวชิา  แตไมไดทาํใหเกิดบูรณาการในรายวิชาธุรกิจทุกรายวิชา 

  7.    ผลที่ไดจากการวิจยัในคร้ังนี ้ ทําใหไดทราบผลและรวมทัง้มีผลตอการทีท่ําใหครูไดมีการ

เปล่ียนแปลง 

 
            1.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
    นที  ศิริมัย  ( 2529 : 62 – 63 )   ไดศึกษาความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่  2  ดวยการสอนแบบบูรณาการ  

ผลการวิจยัพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  กลุมควบคุมและกลุมทดลอง  

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดของทั้งสองกลุม

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนความสามารถในการสรางความคิดรวบยอด

กอนและหลังการทดลองทัง้สองกลุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    อรรถวรรฒ   นิยะโต    ( 2536 :  80 )   ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความ

รับผิดชอบตอตนเอง  และความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนวิชา

สังคมศึกษา  โดยใชการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนความรับผิดชอบตอตนเอง  และความรับผิดตอสังคมของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

     จันทรจรัส  ตัณฑสุทธิ ์  ( 2538 : 76 – 79 )  ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด

สรางสรรคของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่  3  วิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบบูรณาการและการ

สอนตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม โดยเทคนิคการสอนแบบ

บูรณาการและการสอนตามคูมือครู  แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และความคิด

สรางสรรคในดานความคลองในการคิด  ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเร่ิมของทั้งกลุมแตกตางกนัอยาง

มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       ประภาพร  เพง็สีแสง  ( 2540: 40-41 )  ไดศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนวิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปที ่  1  ทีม่ีรูปแบบทักษะสัมพนัธและการบูรณาการเนื้อหาวิชา  พบวา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาภาษาไทย นักเรียนทีเ่รียนดวยหนวยการเรียน ที่มีรูปแบบทักษะสัมพนัธและการ 

บูรณาการเนื้อหาวิชา  มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑทีก่ําหนด  80 / 80 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

เฉล่ียรอยละ  80.66 / 82.35 คือ นักเรียนมีคะแนนผลฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเฉล่ียรอยละ  

80.66  และจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑความรอบรูทีก่ําหนดเฉล่ีย  82.35  สูงกวาเกณฑที่กําหนดและ

ผลจากการพฒันาหนวยการเรียนวิชาภาษาไทยที่มีรูปแบบทักษะสัมพันธและการบูรณาการเนื้อหาวิชา  
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นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาตามจุดประสงค  การเรียนรูวิชาภาษาไทยและไดความรู

วิชาภาษาไทยและไดความรูจากประสบการณตางๆที่นาํมาบูรณาการในหนวยการเรียน 

     อัครเดช  สมศิลา  ( 2541 : 39  )  ไดศึกษาพัฒนาการทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร

ข้ันบูรณาการ  สําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่  4  โดยใชชุดการสอนทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร พบวานกัเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ัน  บูรณาการ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  โดยมีคะแนนทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

   ศิริพร   เถาวโท  ( 2545 : 45 )  ไดทําการศึกษาผลการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความคิด

สรางสรรคของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่  4  ที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการและไมไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการ  ผลการวจิัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมีความคิดสรางสรรค

เพิ่มข้ึนมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    อารียรัฐ  เล็กโลง  ( 2548 : 42 )  ไดทําการศึกษา  ผลการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความ

รับผิดชอบดานการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 4    ที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการและไมได

รับการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการวิจยัพบวา  นกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมคีวาม

รับผิดชอบดานการเรียนเพิม่ข้ึนมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

      จากเอกสารงานวิจัยตางประเทศและในประเทศ  สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบบูรณา

การนัน้สามารถท่ีจะพัฒนานักเรียนไดหลายดาน  ทั้งในดานการเรียน  ดานของความรับผิดชอบ  ดาน

เจตคติ  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึง่ครูมีบทบาทสําคัญในการสอนแบบบูรณาการ  ทําใหนกัเรียน

เกิดการเรียนรูที่สามารถจะพัฒนาและนําไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆไดอีกมากมาย 

 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเสริมแรงทางสังคม 
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกบัการเสริมแรงทางสังคม 
 การใชการเสริมแรงทางสังคม  ( สมโภชน  เอ่ียมสุภาษติ . 2524 : 98-99 ) หรือแรงเสริมทาง

สังคม  ไดแก  การพูดจายกยองชมเชย   การใหความสนใจ  การแตะตัว  การกอด  การแสดงออกทางสี

หนา  ( การยิม้  การมองตา  เปนตน ) แรงเสริมทางสังคมนัน้จัดไดวาเปนแรงเสริมประเภทท่ีตองวาง

เงื่อนไขและสามารถนํามาใชในสถานการณทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  แรงเสริมทางสังคมนัน้อาจ

แบงเปนลักษณะใหญๆได  2  ลักษณะ  คือ ลักษณะที่เปนภาษาพูดและลักษณะที่เปนภาษาทาทาง  

ซึ่งถาใหการใชแรงเสริมทางสังคมนัน้ผูใชจะตองระวงัดังตอไปนี ้
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 ก. ในกรณีที่เปนภาษาพูด 

       1. ผูใชจะตองแสดงความจริงใจออกมาโดยที่ไมพูดในส่ิงที่ตนไมไดหมายถงึ  เชน  ครูเห็น

นักเรียนวาดภาพอยูแลวพูดวา  “ ฉันชอบภาพวาดของเธอมากเลยนะ ”  แตสายตากลับไปมองที่อ่ืน  

จะทาํใหนักเรียนทราบวาครูไมไดชอบอยางจริงใจ  ซึ่งก็ไมไดเปนผลดีและไมไดเปนการเสริมแรงดวย 

       2. ใหคําพูดที่มีลักษณะเปนสวนตัว  เชนพูดวา “ ครูภูมิใจในตัวเธอมากทีท่ํางานสงครูทุก

คร้ัง ”  แทนทีจ่ะพูดวา  “ มคีวามพยายามทํางานสงดีมาก  นาเล่ือมใส ” 

       3. ใชคําพดูที่เจาะจงถึงพฤติกรรมมากกวาที่บุคคล  เพราะจะทาํใหเด็กไดรูวาตนไดรับการ

เสริมแรงเพราะอะไร  เชน  “ เธอทํางานมาสงครูทุกคร้ังดีมาก ”  แทนที่จะพูดวา  “ เธอมคีวาม

รับผิดชอบดีมาก ”  เปนตน 

 ข. ในกรณีที่เปนภาษาทาทาง 

      1. ผูแสดงตองมีความจริงใจ 

      2. จะตองทําสม่าํเสมอ  และนอกจากนี้ทาทางที่ครูใชในการเสริมแรงก็จะตองไมนํามาใชใน

การลงโทษ เชน การที่ครูยิ้มยอมรับพฤติกรรมของเด็ก  ครูจะตองไมใชการยิม้นั้นไปเกีย่วโยงกับการ

ลงโทษเด็กเพราะวาจะทําใหเด็กปรับตัวไมได 

 2.2.1 ขอดีของการใชแรงเสริมทางสังคม 

       1. ใชงาย  ทุกคนสามารถใชไดเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษยเราอยูแลว 

       2. ไมรบกวนตอพฤติกรรมที่กาํลังทําอยู  เชน  การที่เด็กกาํลังทําแบบฝกหัดอยูนั้น    ครู

อาจจะเดินเขาไปใกลและแตะไหลเบาๆ เปนการแสดงความพอใจซ่ึงการกระทําเพยีงแคนี้จะไมรบกวน

พฤติกรรมการทําแบบฝกหัดของเด็ก  แตทวายงัชวยเสริมแรงการทาํแบบฝกหัดอีกดวย 

       3. เปนตัวเสริมแรงชนิดแผขยาย  สามารถไปมีความส ัมพนัธกับตัวเสริมแรงอ่ืนๆได  เชน

พอบอกวา  “ ลูกพอขยนัทาํงานจริง  วันอาทิตยพอจะพาไปซ้ือของเลน ”  เปนตน  จากนัน้เด็กอาจจะ

คาดวาพอชม  วนัอาทิตยนั้นอาจจะไดของเลน  ไดดูภาพยนตร  เปนตน  ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหการ

เสริมแรงทางสังคมมีประสิทธิภาพมาก 

       4. เกิดข้ึนตามธรรมชาติในชีวิติประจําวันของมนุษยเรา  ดังนัน้  การใชโปรแกรมทางสังคม

จึงเปนการประหยัดอยางมาก เพราะไมตองเสียคาใชจายใดๆ  เพียงแตผูใชอาจจะตองเลือกคําพดูหรือ

แสดงทาทางทีเ่หมาะสมกับสภาพการณ 

 2.1.2  ขอควรระวังในการใชแรงเสริมทางสังคม   

  ในการใชแรงเสริมทางสังคม  ผูใชจะตองระลึกไวเสมอวา  ตัวเสริมแรงทางสังคมเปนตัว

เสริมแรงชนิดที่ตองวางเงื่อนไข  ดังนั้นตัวเสริมทางสังคมจึงอาจจะไมเสริมแรงเด็กทุกคนได  ดังนั้น  ใน
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การใชตอนแรกจึงควรที่จะใชคูกับตัวเสริมแรงอ่ืน  เชน  อาหาร หรือส่ิงของทีเ่ด็กพอใจเสียกอน  จากนัน้

จึงคอยใชตัวเสริมแรงทางสังคมแตเพียงอยางเดียว 

 
        2.2  งานวิจัยที่เกีย่วของกับการเสริมแรงทางสังคม 
    2.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
    แพตเตอรสัน  ( ลักษณา  กฤษณา. 2524 : 2 ; อางอิงจาก  Patterson.n.d.) ไดศึกษาเทคนิค

เงื่อนไขการควบคุมพฤติกรรมซุกซนของเด็ก  โดยปรับพฤติกรรมซนของเด็กชายอาย ุ  9  ขวบ  ซึ่งไม

ชอบอยูนิง่เดินไปเดินมา  คุย   และลากโตะใหเกิดเสียงดังในหองเรียน  โดยการใหแรงเสริมทางสังคม

และแรงเสริมที่เปนส่ิงของ  คือ  ขนม  หรือเงิน  1  เพนนี  พรองทั้งกลาวคําชมเชยและใหเพื่อนปรบมือ

ใหเมื่อเขานั่งอยูที่โตะและต้ังใจเรียน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมพีฤติกรรมต้ังใจเรียนเพิ่มข้ึน 
 

    2.2.1  งานวจิัยในประเทศ 

    ศุภมาศ  เพชรสมบัติ  ( 2540 : 82 – 84 ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช

สถานการณจาํลองควบคูกบัการเสริมแรง  ที่มีตอพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่  6  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่  6  ที่มพีฤติกรรมประชาธิปไตย

ดานคารวะธรรมตํ่าจํานวน  16  คน  เปนกลุมทดลองที่  1  จํานวน  8  คน  ใชสถานการณจําลอง

ควบคูกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  กลุมทดลองที่  2  จํานวน  8  คน  ใชสถานการณจําลองควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม ผลการศึกษาปรากฏวานักเรียนทัง้  2  กลุม  มพีฤติกรรมประชาธิปไตย  

ดานคารวะธรรมเพิ่มข้ึน 

   จากเอกสารและงานวิจยัตางๆดังกลาว จะเหน็ไดวา  การเสริมแรงทางสังคมสามารถนําไปใช

ปรับพฤติกรรมเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พงึประสงคเพิ่มข้ึน  และสามารถลดพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคได  

ดังนัน้ผูวิจยัจึงมีความประสงคที่จะนาํการเสริมแรงทางสังคมมาใชควบคูกับเทคนิคแมแบบเพื่อ

พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ 

 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการอานภาษาไทย 
3.1  เอกสารที่เกี่ยวของกบัทักษะการอานภาษาไทย 
   3.1.1 ความหมายของการอาน 

              การอานเปนทกัษะที่สําคัญในการแสวงหาความรู และการดํารงชีวิตประจําวนั  นักการศึกษา

และผูเชี่ยวชาญทางดานการอานไดใหความหมายของการอานไวดังนี ้

              แมนมาส  ชวลิต  ( 2534 :  232 ) ใหแนวคิดเกีย่วกับการอานวา  การอานคือการใชศักยภาพ

ของสมองเพื่อรับรู แปลความหมายและความเขาใจปรากฏการณของขอมูลขาวสาร  เร่ืองราว  



 20 

ประสบการณความคิด  ความรูสึก  จนิตนาการ  ตลอดจนสาระอ่ืนๆซ่ึงมีผูแสดงออกโดยสัญลักษณที่

เปนลายลักษณอักษรที่มนษุยประดิษฐข้ึนเพื่อส่ือสาร การอานเปนทักษะพืน้ฐานซ่ึงตองเรียนเชน  

เดียวกับทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ  การเรียนรูเทานั้นยังไมเพียงพอ  หรือพัฒนาระดับความสามารถให         

เพิ่มข้ึนอยูเสมอ  ใหสามารถอานเนื้อหา  ซึ่งยากและซับซอนใหเขาใจและนํามาใชการได  ใหเกดินิสัย

รักการอาน  รูจักวิเคราะห  และเลือกส่ิงทีอ่านไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

              เสาวลักษณ  รัตนวิชช  ( 2536 : 5 ) กลาววา การอานคือการสรางความหมายจากสัญลักษณ  

โดยผานกระบวนการทางความคิดและยังเปนกระบวนการของการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียน

ในดานของความรูและความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย  ผูเขียนยอมจะพยายามใช

สัญลักษณหรือตัวอักษรสื่อความหมาย  หรือใชขอมูลที่ตนตองการสื่อสารแกผูอาน  และผูอานเองก็

ยอมจะตองส่ือความหมายจากสัญลักษณหรือตัวอักษร  ที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายแกตน  การ

อานเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูถึงส่ิงตางๆชวยใหคนเพิ่มพูนความรูจากขอเขียนของผูอ่ืน  เปนรากฐาน

ในการเรียนวชิาอ่ืนๆ  ดังนัน้  หลักสูตรจึงเนนการสรางสรรคใหนกัเรียนมีความพรอมในการอาน  รัก

การอาน  และยังชวยพฒันาความคิดของตนเอง  และเปนประโยชนในการดําเนนิชีวิตในทกุๆดาน  การ

อานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสริมสรางความรู  ประสบการณ  และความสามารถของแตละคน  ซึง่

เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย 

  มานิต  บุญประเสริฐ  ( 2536 : 9 )  ไดรวบรวมความหมายของการอานจากผูรูทั้งทางดาน

การศึกษาและจิตวิทยาแลวนิยามความหมายของการอานไววา  การอาน คือ  การสื่อความหมาย

ระหวางผูเขียนและผูอานโดยมีขอเขียนเปนส่ือกลาง  หนาที่ของผูอาน  คือ การคนหาความหมายจาก

ขอเขียนนัน้ๆ  ผูอานจะเขาใจขอความที่อานไดมากนอยเพียงใด  ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ  

คือ  ลักษณะของเร่ืองที่อาน  ประสบการณรวมระหวางผูอานและผูเขียน  ความสามารถทางดานภาษา  

เปนตน 

   ศิริรัตน   นลีะคุปต  ( 2536 : 15 ) ไดสรุปความหมายของการอานจากผูเชี่ยวชาญการอาน

หลายๆทาน  ซึ่งใหความหมายของการอานไวตางๆกนั แตเนนส่ิงเดียวกนั  คือ การแปลความหมาย

จากตัวอักษรเพื่อใหเกิดความเขาใจ 

   อรุณณี  สานเสมา  ( 2536 : 11 )  ไดใหความหมายวา  การอานเปนการแปลสัญลักษณ

ออกเปนความหมาย  ใชส่ือความหมายความคิดระหวางผูอานกับผูเขียนใหเขาใจตรงกันโดยผูอานได

ประโยชนจากการอาน 

   วรรณี  โสมประยูร  ( 2537 : 121  )  กลาววา  การอานเปนกระบวนการทางสมองที่ตองใช

สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณโดยการแปล

ออกมาเปนความหมายที่ใชส่ือความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน 
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   สุนนัทา   มัน่เศรษฐวทิย   ( 2537 : 5 )  ไดกลาววา  การอานคือ กระบวนการแหงความคิด  

ในการรับเขาในขณะที่อาน  สมองผูอานจะตองคิดตามผูเขียนหรือตีขอความที่อานไปดวยตลอดเวลา 

   ศิริพร   ล้ิมตระการ  ( 2537 : 5 ) ใหความหมายของการอานวา  การอานคือกระบวนการ

แหงความคิดในการรับสารเขาในขณะที่อานสมองของผูอานจะตองคิดตามผูเขียนหรือตีความขอความ

ที่อานไปดวยตลอดเวลา 

   เปล้ือง  ณ  นคร  ( 2538 : 12 )  ใหความหมายวา  การอาน  หมายถงึ  การถายทอด

ความคิดจากหนังสือของผูประพันธไปยังผูอาน  ผูประพันธตองการใหผูอานไดใชความคิด  ความรูสึก

ของตน  ถาผูอานสามารถตีความของหนงัสือได  และสามารถรูจุดมุงหมายของผูประพันธไดก็จะไดชื่อ

วาเปนผูอานหนังสือ 

  สแตรง  ( Strang. 1967 : 8 ) สรุปความหมายของการอานวา  การอานมิไดหมายถงึการ

มองเหน็  การออกเสียงคําและจดจําความหมายใดๆไดเทานัน้  ยังหมายถึงการที่ตองใชความคิด  

ความรูสึก  และจินตนาการอีกดวย  การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน  ซึ่งผูอานจะตองทาํความเขาใจ

ในเร่ืองที่อานออกมาเปนความคิด และนาํเอาความคิดไปใชประโยชน 

แฮริส  และสิเปย  ( Harris ; & Sipay. 1967 : 13 ) ไดใหความหมายของการอานไววา  การ

อานเปนการตีความส่ิงพิมพหรือตัวหนังสือ  ที่ใชแทนคําพูดอยางมคีวามหมาย  ทาํใหเกิดการเรียนรู  

การอานจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูอานเขาใจตรงกับผูเขียน 

ดัลลแมน  และคนอ่ืนๆ  ( Dalman ; and others . 1974  : 7 ) มีความเห็นวาการอานเปน

กระบวนการทีซ่ับซอน  ประกอบดวยความสามารถเฉพาะดาน  เชน  สามารถแยกความแตกตาง

ระหวางขอเทจ็จริงกับเร่ืองเพอฝน  รูความสัมพันธระหวางสาเหตุกับผล  สรุปใจความสําคัญได  

ตีความ  สํานวนโวหารได  สรุปความเห็นได  เกิดอารมณและความสะเทือนใจ  ตัดสินประเมนิคาได  

และรวมสรุปเร่ืองที่อานได 

ฟราย  ( สุประวีณ  ทัดภูธร. 2548 : 33 ; อางอิงจาก Fry .  1977 : 4  ) ไดใหคําจํากัดความ

ของการอานวา  เปนกระบวนการเก็บความหมายจากภาษาเขียน  ฟรายเนนวา  คําจํากัดความเชนนี้

จะชวยใหครูพนจากการไปหลงมุงแตฝกใหเด็กอานออกเสียง  ใหทองคําศัพทเปนคําๆ  หรือการฝกให

อานเร็ว  จริงอยูทีท่ักษะเหลานี้จาํเปนและตองฝกฝนบาง  แตตองไมเนนจนออกไปนอกจุดประสงคของ

การอาน  นัน่คือการเก็บความหมาย 

เดอชองค  ( Dechant. 1982 : 5 ) กลาววา  การอานเปนกระบวนการส่ือสารระหวางผูอานกับ

ผูคิดที่ไดจากการอาน  ซึ่งรวมกับปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน  ผูเขียนจะมบีทบาทในการอาน  

ถอดความคิดออกมาเปนตัวอักษร  ถาไมมีผูอานการเขียนก็ไมมีความหมาย  ดังนั้น  เขาจึงสรุปคํา
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จํากัดความของการอานวา  เปนปฏิสัมพันธในการถอดรหัส  ความหมายของคําจากผูเขียนใหเขาถงึ

จิตใจของผูอานได 

จากเอกสารเกีย่วกับความหมายที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา  การอานหมายถงึ  การแปล

ความหมายของสัญลักษณหรือตัวอักษรจนสามารถเขาใจ  โดยตองเขาใจความหมายต้ังแตเปนคํา  

เปนประโยค  เปนยอหนา  ไปเร่ือยๆตลอดจนจบ  รวมทั้งตองเขาใจการผสมคําตางๆข้ึนเปนประโยค  

จึงทาํใหสามารถเขาใจส่ิงที่อานได 

 3.1.2  จุดประสงคของการอาน 

 ในการอานแตละคร้ังแตละเร่ือง  ผูอานตองต้ังจุดประสงคในการอานไวกอนเสมอวา  ตองการ

อานเพื่ออะไร  และลักษณะการอานในแตละคนอาจจะไมเหมือนกนั  บางคนอาจจะอานเพื่อการอยาก

รู  เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เพื่อเปนการพักผอนหรืออาจจะเปนการตองการศึกษาเร่ืองใดเร่ือง

หนึง่โดยเฉพาะก็ได  แตที่สําคัญในการอานแตละคร้ังจะตองเปนการอานที่ตองมีจดุมุงหมายที่แนนอน

ชัดเจน 

  3.1.3  ความสําคัญของการอาน 

  ในโลกปจจุบัน  ความรูและวิทยาการตางๆ กาวหนาไปอยางรวดเร็วและความรูตลอดจน

แนวความคิดใหมๆ  เหลานั้นไดถูกบันทกึไวในรูปของส่ือตางๆทัง้ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิคส 

เพื่อสะสมและเผยแพรตอไป  การอานจึงมคีวามสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากเปนเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู  เพื่อใหเรียนรูเทาทนัตอเหตุการณดวยตนเอง  ดังทีน่ักการศึกษาและผูเช่ียวชาญไดกลาวถึง

ความสําคัญของการอานไวดังนี ้

   ทวีป  อภิสิทธิ์  ( 2526 : 53 – 54 )  กลาววา การอานเปนสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  ซึง่จะชวยสรางเสริมประสบการณกวางไกล  เกดิความคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติและสรางสรรค

ส่ิงแปลกใหมที่ดีกวาเพิม่ข้ึน 

   กานตมณี  ศักด์ิเจริญ   ( 2524 :  31  )  ใหความสําคัญของการอานวา  ผูที่มีความสามารถ

ในการอานหนังสือเปนพิเศษมักจะมโีอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพ  และในชีวติมากกวาคนที่อาน

หนงัสือไดนอย  หรืออานชา  เพราะปจจบัุนในชีวิตประจําวนัตองอาศัยการอาน  เพื่อใชในการสือ่สาร

ใหเกิดความเขาใจ  การอานจึงมีบทบาทสําคัญในชีวิต 

  3.1.4  ประเภทของการอาน 

  การแบงประเภทของการอานชวยใหครูผูสอนตระหนักถึงขอบขายการสอนไดเปนอยางดี นกั

การศึกษาและนักภาษาศาสตร ไดแบงประเภทของการอานไวดังนี ้

  วาสนา  เกตุภาค (2521:1-2 ) ไดแยกประเภทของการอานออกเปน 2 ประเภท คือ  
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        1. การอานออกเสียง  คือ การอานตามตัวหนงัสือ เพื่อใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองอานได

ชัดเจนถกูตองตามหลักภาษาและความนยิม 

        2. การอานในใจคือ  การทําความเขาใจกับตัวอักษร เปนการอานเพื่อตัวผูอานเอง ซึง่จะ

ไดรับประโยชนมากนอยเพยีงใด ข้ึนอยูกบัความสามารถของผูอานแตละคน  

วิจิตรา  แสงพลสิทธิ์  และคนอ่ืนๆ (2522:135) ไดแบงประเภทของการอานเปน 2  ชนิด คือ 

 การอานในใจ เปนการอานเพื่อขวานขวายหาความรูและความเพลิดเพลิน ใหแกตนเองการ

อานประเภท นี้ มุงฝกอัตราเร็วและจับใจความสําคัญซึ่งเปนการอานทีน่ับวนัจะมีความสําคัญเพิ่มข้ึน                             

การอานประเภทนี้ไมเพียงแตอานได อานออกเทานัน้แตจะตองมีความสามารถในการสรุปความ                     

แปลความ ขยายความ วิเคราะหคํา หรือวิเคราะหความหมาย หรือเนื้อหา และวิจารณเร่ืองได 

        1. การอานออกเสียงไดแก  

         1.1 การอานออกเสียงแบบรอยแกว เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนรูเร่ืองและเขาใจ 

         1.2 อานออกเสียงประเภทตางๆ เพือ่ความไพเราะใหผูฟงเกิดความซาบซึง้  

  วรรณี  โสมประยูร  (2537:127) ไดกลาวถึง ประเภทของการอานที่เปนพืน้ฐานสําคัญในการ

เรียนการสอนทักษะภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ดังนี ้

   1. การอานออกเสียง แบงได  3  แบบ ไดแก 

    1.1  การอานรอยแกว 

    1.2  การอานรอยกรอง 

    1.3  การอานทาํนองเสนาะ 

   2. การอานในใจแบงได 7  แบบ ไดแก 

    1.1  การอานแบบคนควาหาความรู เชน อานตํารา 

    1.2  การอานแบบจับใจความ หรือหาสาระสําคัญของเร่ือง เชน อานบทความ 

    1.3  การอานแบบหารายละเอียดทกุตอน เชน อานประวัติศาสตร อานลําดับเหตุการณ 

    1.4  การอานแบบหารายละเอียดทกุคําเพื่อการปฏิบัติ เชน อานวิธปีระกอบอาหาร  

    1.5  การอานแบบวิเคราะหวิจารณเพื่อหาเหตุผล เชน อานขาวเหตุการณสําคัญ 

                       1.6  การอานแบบไตรตรองแบบใชวิจารณญาณเพื่อหาขอเท็จจริงขอดี ขอเสีย สําหรับ

เลือกแนวทางเลือกปฏิบัติ เชน อานโฆษณา 

    1.7  อานแบบคราวๆ เพือ่สังเกตและจดจํา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เอกสารประกอบการเรียนวชิาทักษะทางภาษา 2533:36-39 ) ไดแบง

การอานออกเปน  2  ประเภท 
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  1. การอานในใจ เปนการอานเงียบผูอานมีความสามารถดานภาษาและความคิดสามารถ

เก็บความคิดจากขอความทีอ่านได การอานในใจที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะดังนี ้ 

    1.1 อานไดเร็วหมายถงึ ใชเวลานอยแตอานไดมาก  

    1.2 อานไดความหมายถงึ จับใจความได 

    1.3 อานตีความ หมายถึง บอกความหมายของขอความที่อาน 

    1.4 อานวิเคราะหสามารถแยกแยะสวนตางๆ เพื่อพจิารณา ทําความเขาใจ  

     1.5 อานขยายความ หมายถงึ การอธบิายเพิ่มเติมใหรายละเอียด 

     1.6 อานอยางมีวิจารณญาณ หมายถงึ การอานโดยเปลงเสียงตามตัวหนังสือ  

   2. การอานออกเสียงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 การอานออกเสียงปกติ 

2.2 การอานทาํนองเสนาะ 

3.1.5  หลักและทฤษฎีการอาน 

  การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอานมคีวามสําคัญในดานที่จะนาํไปวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับธรรมชาติการอานของคนเรา  แลปป และ ฟรัด (สุประวีณ  ทัดภูธร. 2548 

: 46 ; อางอิงจาก Lapp & Flood.1983:162) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกบัการสอนอานจากนกัวิจยั

หลายทานซ่ึงสรุปเปนทฤษฎีการสอนการอานได 3 ทัศนะดังนี ้

  1. ทัศนะทีย่ดึเนื้อหาเปนหลัก (Text – Based) ถือวาเนื้อเร่ืองเปนจุดเร่ิมตนในการอาน การ

ถอดสัญลักษณที่ใชแทนเสียงเปนส่ิงสําคัญในกระบวนการอานการอานเปนการวิเคราะหหนวยยอยๆ 

ของหนวยใหญ ดังนัน้ การอานจึงตองวเิคราะหสระและพยัญชนะแตละตัวแลวนาํมารวมเปนคําๆหน่ึง 

และวิเคราะหคําในประโยค วามีความหมายอยางไร ทัศนะนี้ มีลักษณะตรงกับทัศนะของกระบวนการ

ลางข้ึนบน (A bottom – Up Process View of Reading ) 

   2. ทัศนะที่ยดึผูเรียนเปนหลัก (Knowledge – Based) หรือโลกทัศน (Schema View) ถือวา

ผูอานเปนแหลงที่มาของความหมายที่ไดจากการอานเพราะผูอานเปนผูมีประสบการณ โลกทัศน 

ความรู ความเชื่อตางๆ โดยนําส่ิงเหลานี้มาชวยในการแปลความหมายในกระบวนการอานนั้น ทัศนะนี้

มีลักษณะตรงกับทัศนะกระบวนการบนลงลาง (A Top – Down  Process View of Reading ) 

                3. ทัศนะที่ยึดเนือ้หาและผูเรียนรวมกนั ซึ่งถอืวาการตอบสนองตัวอักษรลําดับเหตุการณ

และโครงสรางประโยค ตองนํามาใชพรอมกับความเขาใจในกลุมคํา ซึง่ผูอานตองนาํความรูทางภาษา

ไปสูการแปลความหมายจากเนื้อเร่ืองทัศนะนี้เรียกวา ทศันะกระบวนการปฏิสัมพนัธในการอาน             

(The interactive  Process View of Reading ) 
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               ครูผูสอนควรศึกษาทฤษฎีเกีย่วกับการอานวาควรยึดทัศนะใดหรือปรับเปล่ียนใหเหมาะสม

กับเด็กและเนือ้หาอยางไร เพื่อใหการจัดกจิกรรมการสอนอานเหมาะสมกับธรรมชาติในการอานของ

เด็ก 

              แมนมาส  ชวลิต (2528 : 9 ) ไดใหคําแนะนาํเกี่ยวกับคําอานเบ้ืองตนดังตอไปนี้  

  1. อยาเร่ิมดวยการอานช้ันสูงเกนิสติปญญา 

  2. อานตามความสนใจและรสนิยม 

  3. อยาฝนอานตองมีความสุขในการอาน 

    4. พัฒนาการอานตามระดับความรู  

    5. อานเร่ืองเดียวกนัหลายคร้ังจะไดรสตางกนั 

    6. เลือกอานงานเขียนของนกัเขียนอาวโุสที่มทีัศนะตรงกัน 

    7. อานไดทกุเวลาอยาผัดผอน 

    8. ตองอานไดวิจารณญาณ 

    9. อยาเบ่ืองายตองมีเหตุผลของตนเองและเปนสากล 

   บันลือ  พฤษะวนั (2530 : 16-17) ไดกลาวถงึการเรียนอานของเด็กไว 3 ทาง คือ  

   1.  การเรียนอานโดยอาศัยตาสังเกตภาพที่สัมผัสกับคําภาพที่แสดงอาการเคล่ือนไหว

สัมพันธกับประโยค การเรียนดวยวิธีอาศัยภาพเปนเคร่ืองชวยอาน ซึง่เด็กจะสามารถอานเร่ืองราวโดย

อาศัยประสบการณของภาพซ่ึงเปนเคร่ืองบอกความเปนไปของเร่ือง 

   2. เด็กเรียนอานโดยใชเสียงพาไป ใชหวูิเคราะหเสียง แลวผสมเสียงอานการอานแบบนี้

อาศัยหวูิเคราะหเสียงผสม เสียงอานคํา แลวอานออกเสียงตามไป  

   3. เด็กเรียนโดยอาศัยการจํารูปคํา การจําโครงรางหยาบภายนอก ซึง่คําเหลานี้มีความหมาย

เดนชัด เด็กจะระลึกถึงประสบการณเดิมเปนเคร่ืองชวยแปลความหมายและการแปลความหมายของ

ประโยค โดยเขาใจรูปของประโยคจะเขาใจไดดีกวาจําเฉพาะคํา เด็กสนใจอานเร่ืองราวมากกวาการ

อานเปนคํา ซึง่มีความหมายนอยไมเดนชัด และคําบางคํามีหลายความหมายจึงตองจํารูปคําใน

ลักษณะการใชประโยคซ่ึงสามารถทําความเขาใจความหมายไดเดนชัด เปนการเรียนอานทางสมอง 

               สุจริต  เพยีรชอบ  (2523:48) ไดกลาวถึงหลักที่ควรคํานึงในการสอนอานซ่ึงสรุปไดดังนี ้

   1. ความพรอมของนักเรียน เนื่องจากนกัเรียนแตละคน มีสภาพแวดลอมทางบานแตกตาง

กัน ซึ่งสงผลใหนกัเรียนมีความสามารถทางการอานแตกตางกนั ดังนัน้ครูจึงควรทดสอบความพรอมใน

การอานของนักเรียนกอน เพือ่จะไดจัดสอนใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแตละคน  
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  2. ความแตกตางระหวางบุคคล สภาพรางกาย สติปญญา แมวาจะอยูในวยัเดียวกนั

ระดับชั้นเดียวกันก็จะมีความสามารถในการอานแตกตางกนัดังนัน้ครูจงึควรทดสอบความพรอมของ

นักเรียนกอนเพื่อจะไดจัดสอนใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแตละคน 

 3. ความสนใจของนักเรียนที่มีตอการอาน นักเรียนตางวัยกัน ความสนใจในการอานจะ

ตางกนั ครูควรช้ีใหนักเรียนเห็นประโยคที่ไดรับจากการอานและสงเสริมใหนกัเรียนมทีัศนะคติที่ดีตอ

การอาน 

4. สายตากับการอาน สายตาเปนปจจยัที่สําคัญทีจ่ะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพนักเรียนที่

อานเร็วจะมีชวงสายตากวางกวานักเรียนที่อานชาซ่ึงมชีวงสายตาแคบ 

 5. ลักษณะนสัิยการอาน เชน การอานยอนหลัง การอานแบบขาม ทานั่ง การจับหนงัสือ ฯลฯ 

เปนส่ิงที่ครูตองฝกฝนใหนักเรียนมีลักษณะที่ดีในการอาน 

 
    2.2  งานวจิัยที่เกีย่วของกับทักษะการอานภาษาไทย 

3.2.1 งานวิจยัในตางประเทศ 
เดวิสัน  ( Davidson. 1971 : 6273 –A ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคําถามของครูกับ

คําตอบของนกัเรียนในขณะที่มีกิจกรรมการอานแบบธรรมดา  และแบบใชความคิดขณะที่อานพบวา

นักเรียนทีเ่รียนอานโดยถกูฝกอยูเสมอนัน้มีแนวโนมทีจ่ะตอบคําถามไปในแนวคิดเชิงวิจารณ  และ

พอใจที่จะแสดงความคิดเหน็ของตนออกมา  สวนการเรียนการอานแบบธรรมดา  ไมคอยไดใช

ความคิดลึกซ้ึงนกั  มีแนวโนมที่จะตอบคําถามแบบไมมคีวามคิดเชิงวจิารณและไมคอยแสดงความ

คิดเห็นของตนออกมา 

  ลอเรนซ และเฮเดน ( Lawrance ; & Hayden. 1972 : 62 – 77 ) ไดศึกษาการใชแบบฝก

เสริมทักษะการอานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 3 จํานวน  87 คน  พบวา นกัเรียนที่ไดรับการ

ฝกโดยใชแบบฝกทักษะการอานมีคะแนนการทดสอบหลังทาํแบบฝกมากกวาคะแนนกอนทําแบบฝก 

และนักเรียนสามารถทําขอสอบการอานเพือ่ความเขาใจหลังจากการทาํแบบฝกหัดไดถูกตองเฉล่ีย        

รอยละ  98.90  

   คาทาโน (สุประวีณ  ทัดภูธร. 2548 : 51 ; อางอิงจาก Catano. 1976 : 4983 – A ) ไดศึกษา

ผลของการสอนและฝกใหนกัเรียนระดับ 6 ใน สปริงไฟล ,โอริกอน  เกีย่วกับคําถามจากเร่ืองที่อานและ

ใชแบบทดสอบเลือกตอบใหนักเรียนเขียนเรียงความวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  ผลการทดลองปรากฏ

วานักเรียนที่ไดรับการสอนและฝกใชแบบทดสอบการอานทั้งสองฉบบันั้น  การตั้งคําถามมีผลตอการ

เขียนเรียงความมากกวาการสอบแบบเลือกตอบ 
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  แบบส ( Babbs. 1983 : 174 - A ) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชยทุธวธิีในการตักเตือนเพื่อให

เกิดความเขาใจในดานความรูที่มีตอการเขาใจ  และการระลึกไดในการอาน  จุดมุงหมายเพื่อประเมิน

โครงการพฒันาความรูของนกัเรียนระดับ  4 เกี่ยวกับกระบวนการอานและการสอนโดยใชยุทธวิธีใน

การตักเตือนเพื่อใหเกิดความเขาใจในการอาน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ  4  ผลปรากฏวากลุม

ทดลองมีความเขาใจในการการอานและการระลึกไดแตกตางจากกลุมควบคุม  แตกลุมควบคุมมี

ความรูเกีย่วกบัวิธีการอานใหไดผลดีอยูในระดับตํ่ากวา  การใชบัตรตักเตือนเปนวิธกีารที่มีผลดีในการ

ชักชวนใหนักเรียนเปนผูใชยทุธวธิีในการอาน 

 
  3.2.2  งานวจิัยในประเทศ 
  นันทรัตน  ชืน่ชนม  ( 2531 : 62 )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและความคงทนในการจํา

ของนักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีมุงประสบการณทางภาษากับวิธีปกติ  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

ของนักเรียนทีเ่รียนดวยวิธมีุงประสบการณทางภาษาแตกตางกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนที่เรียนดวยวิธีมุงประสบการณทางภาษามีความคงทนใน

การจําแตกตางกับนักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 

  บุญชัย   เกรียงบูรณนนัท  ( 2534 : 104 – 115 ) ศึกษาภูมิหลังทางดานครอบครัวทีม่ีผลตอ

ความสามารถในการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ที่มีภูมิลําเนาในเขตและนอกเขตเทศบาล  

อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  จาํนวน  160  คน  และผูปกครองของนักเรียนเหลานี้  โดยแบงเปน

นักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล  80  คน  เปนนักเรียนนอกเขตเทศบาล  80  คน  และในแตละ

กลุมยงัไดแบงนักเรียนเปนนกัเรียนที่มีความสามารถในการอานสูงและตํ่าอยางละ  40   คน  

ผลการวิจยัพบวา  ผูปกครองนักเรียนที่มคีวามสามารถในการอานสูงมีบทบาทในการสงเสริมการอาน  

และมีทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการอานสูงกวาผูปกครองของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานตํ่า  

แสดงวาถาผูปกครอง  มบีทบาทในการสงเสริมการอานสูงหรือมทีัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการอาน  จะ

สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการอานสูงดวย  ซึง่ผ ู ปกครองของนักเรียนทีม่ีความสามารถในการ

อานสูงยังมีปญหาในการสงเสริมการอานนอยกวาผูปกครองของนกัเรียนทีม่ีความสามารถในการอาน

ตํ่าอีกดวย   

  สายสุน ี  สกลุแกว  ( 2534 : 64 )  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน

ภาษาไทยเพื่อจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดมหาบุศย  ( พิทกัษถาวรคุณ ) จํานวน  105  คน ผลการวิจยัพบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  สุประวีณ   ทดัภูธร  ( 2548 : 65 ) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับทีม่ีตอทักษะการอานภาษาไทย

เพื่อความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนออเงิน ( ออน – เหม อนสุรณ ) เขตสายไหม  

กรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา  นกัเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการใหขอมลูยอนกลับทีม่ีตอทักษะการอานภาษาไทย

เพื่อความเขาใจเพิ่มมากข้ึนกวานักเรียนทีไ่มไดรับการใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับทีม่ีตอทักษะการอานภาษาไทย

เพื่อความเขาใจอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของทัง้ในประเทศและในตางประเทศ  ที่เกี่ยวกับทกัษะ        

การอาน  สรุปไดวา  ทักษะการอานเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งตอการศึกษาและการดํารงชีวิตของ

มนุษย  เพราะหากผูเรียนมีทกัษะในการอานแลวยอมสามารถเรียนรูในวิชาตางๆจากส่ิงที่อานและ

สามารถนําไปใชเปนพืน้ฐานในการเรียนวชิาอ่ืนๆดวย  ดังนั้นครูผูสอนตองฝกฝนใหเด็กมีทกัษะการ

อานเพื่อจะไดพัฒนาทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับโรงเรียนบานนาดี  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว 
3.1  ประวัติโรงเรียนบานนาดี  อําเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแกว 
 

โรงเรียนบานนาดี ต้ังอยูหมูที่ 3 ตําบลซับมะกรูด  อําเภอคลองหาด   จังหวัดสระแกว                       

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

โรงเรียนบานนาดี เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  เปดทาํการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล  ถงึชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6    อยูหางจากอําเภอคลองหาด 13 กิโลเมตร  เดิมเปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียน              

มหาธิคุณวิทยา   ไดรับการแตงต้ังเปนโรงเรียนเอกเทศ ป พ.ศ. 2533 มีเนื้อที ่13 ไร 2 งาน 83 ตารางวา  

ปจจุบันมีจาํนวนนักเรียนทั้งส้ิน 148  คน  มีขาราชการครู จํานวน 8 คน  นักการภารโรง จาํนวน 1  คน  

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544   ภารกิจในการดําเนนิงาน  4 ดาน 

ไดแก   งานบุคลากร  งานวชิาการ  งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 

คําขวัญของโรงเรียน      คือ   พฒันาวิชาการ  สมานสามคัคี  มีวนิัย  ใฝคุณธรรม 

สีประจําโรงเรียน    คือ  สีมวง  - แดง 
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 3.2  นโยบายโรงเรียนบานนาดี 

เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนของโรงเรียนจึงกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษา ดังนี ้

                 1. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร  เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใช

เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 

     2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนไมใหตํ่ากวาระดับ 2 โดยเฉล่ียทัง้หมดเนน

ทักษะภาษาไทย 

     3. สงเสริมใหนักเรียนอานออก เขียนไดทุกคนเมื่อจบการศึกษา 

     4. สงเสริมการจัดทาํส่ือการเรียนการสอน เนนการนําไปใช 

     5. สงเสริมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันใหนกัเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันทกุคน  

ด่ืมนม ปลูกกลวยน้าํวาและมะละกอในโรงเรียน 

     6. สงเสริมและสนับสนนุใหมีการกระจายงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะครู

และนักเรียนเพื่อใหรูจักหนาที่และความรับผิดชอบ 

     7. ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทาํ

แผนผังการทาํประโยชนของพื้นที่และบริเวณการทาํสวนหยอม 

     8. สงเสริมและสรางความสัมพนัธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยใหความรวมมือกับ

ชุมชน 

     9. สงเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนใหสมบูรณแข็งแรง โดยจัดทาํกิจกรรมนันทนาการ 

   10. สนับสนนุนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและนโยบายของรัฐบาลพรอมทัง้ใหความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น 

 
 

3.3 วิสยัทศัน  ( Vision ) 

 โรงเรียนบานนาดี มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง  แข็งแรง มีทกัษะในการดํารงชีวิต

อยางมีความสุข มีสัมมาคารวะ ชวยเหลือซึง่กนัและกนั กาวทันเหตุการณ ประสานงานชุมชน  มุงสู

มาตรฐาน 
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        3.4 พนัธกิจ  (  Mission  ) 

 เพื่อใหการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศนและนําไปสูการปฏิบัติ ตองดําเนินการ

ดังนี ้

              1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่นนกระบวนการสูมาตรฐาน 

              2. พัฒนาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

              3. ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และ  ชุมชน 

              4. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน เนนคุณธรรม  จริยธรรม 

              5. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลย ี
 

        3.5 เปาหมาย 

           โรงเรียนบานนาดีปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพชุมชน เนนการปฏิบัติการเรียนรูให

ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  มีผลการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆไมนอยกวารอยละ 80  ตาม

เกณฑที่กาํหนด 

 

        3.6 คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

            1. เปนคนดี  มีสุขภาพแข็งแรง มสัีมมาคารวะ 

2. มีการเรียนรูและมีทกัษะในการดํารงชีวิต 

3. ดํารงชีวติอยางมีความสุขชวยเหลือซึง่กนัและกัน 

4. มีความสัมพนัธกับชุมชนเปนอยางดี 

5. ทันสมยั ทนัเหตุการณ นาํเทคโนโลย ี

 
 



บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชศึกษาคนควาในคร้ังนี้เปนนกัเรียนที่กาํลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา       

ปที่ 2  โรงเรียนบานนาดี  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว   ปการศึกษา  2549  ทีม่ีทักษะในการอาน

ภาษาไทยนอย   จํานวน  14  คน   
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานนาดี  อําเภอ

คลองหาด   จงัหวัดสระแกว  ปการศึกษา  2549  ที่มีทักษะในการอานภาษาไทยนอย  จาํนวน  14  คน  

โดยสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  7  คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. โปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 2.  แบบทดสอบทักษะการอานภาษาไทย 

การสรางเครื่องมือในการศึกษาคนควา 
             1. โปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  ผูวจิัย

ดําเนนิการสรางตามข้ันตอนดังนี ้

       1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของของวฒันาพร  ระงับทกุข ( 2545 : 141 – 148 )   

สําลี  รักสุธี    ( 2546 : 27 – 89 )  เบญจมาศ  อยูเปนแกว  ( 2548 : 23 – 35 )และคนอ่ืนๆ เพื่อเปน

แนวทางในการสรางโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  เพื่อพัฒนา

ทักษะการอานภาษาไทย 

        1.2  ผูวิจยัสรางโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทาง

สังคมใหสอดคลองกับนยิามศัพทเฉพาะ  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  เนื้อหาและกิจกรรม 

        1.3  ผูวจิัยนาํโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมไปให

ผูทรงคุณวุฒ ิ 3 คน ไดแก รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง  อาจารยวไิลลักษณ  พงษโสภา  และ

อาจารยอรนชุ  พรินทร  ตรวจสอบความเทีย่งตรงและใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 

          1.4  ผูวิจัยนาํโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคม  

ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ   แลวนาํไปทดลองใชกับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษา 

ปที่  2   โรงเรียนบานนาดี  อําเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแกว  ทีม่ิใชกลุมตัวอยาง จาํนวน   7  คน   
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เพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนาํไปใชในการวิจัย 

   โปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  ผูวิจัยใชกับกลุม

ทดลอง    12  คร้ัง   เปนเวลา   4  สัปดาห  ๆ ละ  3  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที  ในวันอังคารและวันพุธ

เวลา  13.00 – 13.50 น.  วนัศุกร  เวลา  12.10 – 13.00 น. (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 

            2.  แบบทดสอบทกัษะการอานภาษาไทย  มีลําดับข้ันตอนการสรางดังนี ้

      2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับทกัษะการอานภาษาไทย 

      2.2  ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบทักษะการอานภาษาไทยจากหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 

       2.3  ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาไทยเสนอใหผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม  

ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แลวนาํมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

                   2.4  ผูวิจัยนําแบบทดสอบทกัษะการอานภาษาไทยที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒ ิแลวนําไปทดลองใชกับนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานนาดี  อําเภอ              

คลองหาด จังหวัดสระแกว ที่มิใชกลุมตัวอยาง  จาํนวน  7 คน แลวนาํคาที่ไดมาวิเคราะหหาความ         

ยากงายและ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยใช เทคนคิ 27 % กลุมสูง-กลุมตํ่า ฟาน (Fan.1952 :         

6 – 32 ) แลวคัดเลือกคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด 

       2.5 ผูวิจัยนาํแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะหจากขอ  2.4  หาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบโดยวิธีการ ของ   คูเดอร – ริชารดสัน  ( Kuder – Richardson – 20 ) จากสูตร  KR – 20 

 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจยัคร้ังนีดํ้าเนนิการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบแผน Randomized  control- 

group  pretest-posttest  design    ดังแสดงในตาราง  1 

ตาราง 1  แสดงแผนการทดลองแบบ Randomized  Control Group Pretest – Posttest Design 

 

การกาํหนดการเขากลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลงั 

R ( E ) T1E X T2E 

R ( C ) T1C ∼ T2C 
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สัญลกัษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
 R แทน กลุมตัวอยางที่ไดรับจากการสุมตัวอยาง 

 E แทน กลุมทดลองทีไ่ดรับการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการ

เสริมแรงทางสังคม   

 C แทน กลุมควบคุมทีไ่มไดรับการใชโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม  

 X แทน การไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  

 ∼ แทน การไมไดรับการการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  

 T1E แทน การทดสอบกอนการทดลองในกลุมทดลอง 

 T1C แทน การทดสอบกอนการทดลองในกลุมควบคุม 

 T2E แทน การทดสอบหลังการทดลองในกลุมทดลอง 

 T2C แทน การทดสอบหลังการทดลองในกลุมควบคุม 

 

การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนนิการทดลองแบบ Randomized  Control- Group  Pretest-Posttest  Design  ซึ่ง

มี  3  ระยะ ดังนี ้

 ระยะที ่ 1  ระยะกอนการทดลอง 

 ผูวิจัยใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมทาํการทดสอบทกัษะการอานภาษาไทยและเก็บคะแนน

ไวเปนคะแนนกอนการทดลอง 

 ระยะที ่ 2  ระยะทดลอง 

ผูวิจัยดําเนนิการทดลองกับกลุมทดลองตามโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยใชเวลาในการทดลองทัง้หมด  12  คร้ัง  

เปนเวลา  4  สัปดาห ๆ  3   คร้ัง    คร้ังละ  50  นาท ี ในวนัอังคารและวันพุธ  เวลา 13.00 – 13.50 น.  

วันศุกร  เวลา  12.10 – 13.00 น. ต้ังแตวันอังคารที ่  12   ธันวาคม  พ.ศ.  2549 ถึงวนัศุกร  ที ่  29   

ธันวาคม  พ.ศ.  2549 

 ระยะที ่ 3  ระยะหลังการทดลอง 

 ผูวิจัยดําเนนิการทดลองหลังการทดสอบกบันักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย

แบบทดสอบเกี่ยวกับทกัษะการอานภาษาไทยทีน่ักเรียนไดทํากอนการทดลองและเกบ็ไวเปนคะแนน

หลังการทดลอง 
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การวิเคราะหขอมูล 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียน  กอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    1. สถิติพื้นฐาน  

1.1  คาเฉลี่ย   

1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย                            

2.1 หาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบทักษะการอานโดยใช

เทคนิค 27 %   กลุมสูง-กลุมตํ่าของ  ฟาน (Fan.1952 :6 – 32 ) 

2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาไทย โดยใช  

KR – 20  ( Kuder – Richardson - 20 )                                                                                              

3.  สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน 

3.1.  เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม โดยใช    t – test   แบบกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน               

( t – test   for  Dependent  Sample )   

3.2.  เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนกอนและหลังไมไดรับการ

เรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม โดยใช    t – test แบบกลุมทีไ่มเปนอิสระตอกัน    

( t – test   for  Dependent  Sample )   

  3.3.  เปรียบเทียบผลตางของ นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการ

เสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  

โดยใช   t – test แบบกลุมที่เปนอิสระตอกนั ( t – test   for  Independent  Sample )  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูล

สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมายดังตอไปนี้ 

 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 X   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

 X diff  แทน ผลตางของคาคะแนนเฉล่ีย 

 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 S.D.diff  แทน ผลตางของคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 t   แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t – distribution 

 ΣD  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการทดสอบกอนการ 

    ทดลอง และการทดสอบหลังการทดลอง 

ΣD2  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการทดสอบกอนการ  

   ทดลอง และการทดสอบหลังการทดลองแตละตัวยกกาํลังสอง 
 

ผลการศึกษาคนควา 
 การวิจยัคร้ังนีก้ารนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหในการทดลอง     

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ตามลําดับดังนี ้

  1.  เปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการใชเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  โดยใช    t – test แบบกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน   

( t – test   for  Dependent  Sample ) 

  2.  เปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไมไดรับการใชเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  โดยใช    t – test แบบกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน      

( t – test   for  Dependent  Sample ) 

  3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม  โดยใช   t – test แบบเปนอิสระตอกัน  ( t – test   for  Independent  Sample ) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
     ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไปตามลําดับดังนี ้

      1. เสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของกลุมทดลอง กอนและหลังไดรับการ   

      เรียนรู แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

กลุมทดลอง N X  S.D. ΣD ΣD2 t 

กอนทดลอง 7 17.29 2.50    

    65 617 16.41** 

หลังทดลอง 7 26.57 1.72    

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

       จากตาราง 2 ปรากฏวานักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการอานภาษาไทยเพิม่ข้ึนหลังไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นัน่คือ การ

เรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม ทาํใหนกัเรียนกลุมทดลองมีทกัษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึน   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไว 
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       2. เสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไมไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนกอนและหลังที่ไมไดรับการเรียนรุ 

       แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

กลุมทดลอง N X  S.D. ΣD ΣD2 t 

กอนทดลอง 7 17.14 2.19    

    24 88 9.30** 

หลังทดลอง 7 20.57 2.68    

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

      จากตาราง 2 ปรากฏวา นักเรียนกลุมควบคุม มทีกัษะการอานภาษาไทยเพิม่ข้ึนหลังจากไมไดรับ

การใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นั่นคือ การไมไดรับการใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมทําใหนกัเรียนกลุม

ควบคุมมีทกัษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน  ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่ต้ังไว 
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       3. เสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทยีบผลตางทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบ   

      บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู 

      กับการ เสริมแรงทางสังคม 

 

กลุมตัวอยาง N X diff S.D.diff t 

กลุมทดลอง 7 9.29 1.50  

    10.25 ** 

กลุมควบคุม 7 3.43 .98  

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

        จากตาราง 3 ปรากฏวาคะแนนนกัเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอานภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนกวากลุมควบคุมที่ไมที่ไดรับการ

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นั่นคือ การเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมสามารถพัฒนาทักษะ การอาน

ภาษาไทยไดมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง ทางสังคม 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 ที่ต้ังไว 
 

 



บทที่ 5 
บทยอ สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพื่อศึกษาผลของการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมของนกัเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปที ่2 โรงเรียนบานนาดี   อําเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแกว ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 1.    เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียน  กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 2.    เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียน  กอนและหลังไมไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 3.    เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
            1.   นักเรียนมทีักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน  หลังจากไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม 

 2.    นักเรียนมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึนมากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
  

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2  ปการศึกษา  2549  

โรงเรียนบานนาดี    อําเภอคลองหาด   จงัหวัดสระแกว   จาํนวน   24  คน ทีม่ีทกัษะการอานภาษาไทย

นอย    ซึ่งไดมาจากการสํารวจปญหาเบ้ืองตน 
2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  เปนนกัเรียนประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานนาดี  อําเภอ

คลองหาด  จงัหวัดสระแกว   ปการศึกษา 2549  ที่มทีักษะการอานภาษาไทยนอย จํานวน 14 คน  โดย

การสุมอยางงาย (Simple  Random Sampling) โดยไดสอบถามความสมัครใจกอนการสุมอยางงาย    
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ปรากฏวานักเรียนสมัครใจทกุคน  จึงสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อแบงเปนกลุมทดลอง  1  กลุม 

จํานวน 7  คน  และกลุมควบคุม  1  กลุม จํานวน   7  คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
1. โปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

2. แบบทดสอบทกัษะการอานภาษาไทย 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยดําเนนิการวิจยัแบบ Randomized Control Group 

Pretest – Posttest Design 

1. ข้ันกอนการทดลอง ผูทาํวจิัยทาํการทดลองกอนการทดลอง (Pretest) โดยการใหกลุม

ทดลอง และกลุมควบคุมทาํแบบทดสอบการอานภาษาไทย แลวเก็บไวเปนคะแนนกอนการทดลอง 

2. ข้ันทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองโดยใชโปรแกรมการการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคมทีส่รางข้ึนทั้งหมด 12 คร้ัง เปนเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 50 

นาที ในวนัอังคารและวันพุธ เวลา 13.00 – 13.50 น.  วันศุกร  เวลา  12.10 – 13.00 น. ต้ังแตวัน

อังคารที ่ 12   ธันวาคม  พ.ศ.  2549 ถึงวนัศุกร  ที่  29   ธันวาคม  พ.ศ.  2549 

3. ข้ันหลังการทดลอง เมื่อเสร็จส้ินการทดลอง ผูวิจยัใหนักเรียนกลุมทดลอง และกลุม

ควบคุมทาํแบบทดสอบทักษะการอานโดยใชแบบทดสอบเดียวกับที่ใชกอนทดลอง แลวเก็บไวเปน

คะแนนหลังการทดลอง 

4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง ของนกัเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมมา

วิเคราะหขอมลู โดยใชวธิีการสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
  1.  เปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  โดยใช    t – test  แบบกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน                          

( t – test   for  Dependent  Sample ) 

  2.  เปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน  กอนและหลังไมไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  โดยใช    t – test  แบบกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน                      

( t – test   for  Dependent  Sample ) 
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  3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคม  โดยใช   t – test  แบบเปนอิสระตอกัน  ( t – test   for  Independent  Sample ) 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาคนควา สรุปไดดังนี ้

1.   นักเรียนมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน หลังจากไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

2. นักเรียนมทีกัษะการอานภาษาไทยเพิม่ข้ึน หลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคม   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

3.    นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึนมากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคมที่มตีอทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนบานนาดี อําเภอ

คลองหาด    จงัหวัดสระแกว ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้

 1. นกัเรียนมีทกัษะการอานภาษาไทยเพิม่ข้ึนหลังจากไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับ

การเสริมแรงทางสังคม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ต้ังไว 

แสดงวาการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคมสามารถพฒันาทกัษะการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนใหเพิม่ข้ึนได  ทั้งนี้เพราะการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทาง

สังคมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง  โดยยึดนกัเรียนเปนศูนยกลางและเนนให

ผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนไดเกิด

การพัฒนาตนเองในดานตางๆ  ดังที ่สิริพชัร  เจษฎาวิโรจน ( 2546 : 22 – 23 ) กลาวถึงประโยชนของ

การเรียนรูแบบบูรณาการไววา  เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวมเรียนรูจากประสบการณจริง

โดยผสมผสานความรู  คุณธรรม  คานิยม  คุณลักษณะที่พงึประสงค  เพิ่มศักยภาพของผูเรียน และนํา

ความรูที่ไดมาประยุกตใชในการแกปญหาไดหลายๆวิธ ี ใชความรูที่ไดมาสัมพันธกันเพื่อสรางความรู

ความเขาใจใหมๆ ซึ่งนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

                    ผลการวิจยัคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร เถาวโท (2545 : 45 )  ที่ได

ทําการศึกษาผลการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  
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ที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการและไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการวิจยัพบวา  นกัเรียนที่

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมีความคิดสรางสรรคเพิม่ข้ึนมากกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคลองกับงานวิจัยของอารียรัฐ  เล็กโลง  ( 2548 : 42 )  ที่ไดทําการศึกษา  

ผลการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความรับผิดชอบดานการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่  4  ที่

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการและไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนที่

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึนมากกวากอนทดลองอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการสังเกตในขณะทดลอง ผูวจิัยพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน โดยมีความ

ตรงตอเวลาในการเขาเรียน  มีการทาํการตกลงที่จะต้ังใจเรียนและทําแบบฝกหัดเพือ่ใหไดคะแนนมาก

ข้ึน  นักเรียนกลาซักถามและตอบคําถาม  และต้ังใจฟงเนื้อเร่ืองที่ผูวิจยัอานและอธิบาย  ขณะที่ผูวิจัย

ใหการเสริมแรงแกนกัเรียน  นักเรียนมีความสนใจ  ต้ังใจและนําไปปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองของ

ตนเองในกิจกรรมตอไปไดเปนอยางดี  ทาํใหนักเรียนเกดิการพัฒนาทกัษะการอานภาษาไทยใหเพิ่มข้ึน

ได 

จากผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้แสดงใหเหน็วา การเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง

ทางสังคมสามารถทาํใหนักเรียนมทีักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึนได 

2. นักเรียนมีทกัษะการอานภาษาไทยเพิม่ข้ึนหลังจากไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่ต้ัง

ไว แสดงวาการไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม ก็สามารถพฒันา

ทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนใหเพิ่มข้ึนได  ทัง้นี้เพราะนกัเรียนกลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมก็ไดรับการสอนแบบปกติซึง่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําให

นักเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียน อีกทั้งครูก็มีการกระตุนนกัเรียนทาํใหนกัเรียนมีความต้ังใจเรียน  

กลาทีจ่ะซักถาม กระตือรือรนที่จะเรียน จงึทําใหนกัเรียนในกลุมควบคุม มทีักษะการอานภาษาไทย

เพิ่มข้ึนได 

               จากผลการศึกษาคนควาคร้ังนีแ้สดงใหเหน็วาการไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคมสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2 

ใหเพิ่มได 

3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมทีักษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึนกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอ 3 ที่ต้ังไว แสดงวานักเรียนที่ไดรับ

การเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึนกวา
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นักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม ทัง้นี้เพราะ  กลุมทดลอง

ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  ทําใหนักเรียนไดทราบขอบกพรองของ

ตนเอง  ชวยใหนกัเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน  เนื่องจากมกีิจกรรมทีห่ลากหลาย  พรอมทั้ง

นักเรียนเกิดความสนใจและมีความต้ังใจในการอาน  นอกจากนี้ครูเปนผูแนะนาํสนับสนุนและเปนผูให

แรงเสริมทางบวกใหกับนกัเรียน  โดยการใหคําชมเชย  การแสดงออกทางสีหนา   ทาทาง   สําหรับ

นักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม   แตไดรับการสอนปกติ

แมวานักเรียนไดฝกการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง   อยางสม่ําเสมอ  การจัดกิจกรรมในการสอนปกติ

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทาํใหนกัเรียนเกิดความพรอมทีจ่ะเรียน  จงึทาํใหนักเรียนในกลุมควบคุมมี

ทักษะการอานภาษาไทยเพิม่ข้ึนไดแตไมเราความสนใจเทากับกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณา

การควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมซ่ึงทําใหนักเรียนเกดิความกระตือรือรนในการเรียนมากกวา   จึง

ทําใหนกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึนกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม       

ดังที่   สกินเนอร  ( Skinner. 1969 : 56 ) กลาววา  การใหแรงเสริมเมือ่เด็กมีพฤติกรรมดีข้ึน  ตองให

แรงเสริมทันททีี่เด็กมพีฤติกรรมที่พึงประสงค  ซึง่จะทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจและอยากทาํส่ิงนั้น

อีก  นักเรียนจึงมีความสนใจในการอานมากข้ึน  นกัเรียนไดฝกทักษะการอานสะกดคํา   การผัน

วรรณยุกต ซึ่งกิจกรรมเหลานี้นกัเรียนมีความสนใจและฝกปฏิบัติกิจกรรมทําใหเกิดการเรียนรูดวย

ตนเอง ซึ่งทําใหกลุมทดลองมีทักษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึนมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการเรียนรู

แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม    ดังทีธ่าริณี  วทิยาอนวิรรตน.( 2544:12 )  กลาววา

การเรียนรูแบบบูรณาการเมือ่ใชควบคูกับการเสริมแรงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึนและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

         จากการสังเกตพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทาง

สังคมสามารถเรียนรูไดเร็วกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรง ทาง

สังคมเพราะนกัเรียนมีความสนใจในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จงึทาํใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  

ทําใหนกัเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอาน

ภาษาไทยเพิม่ข้ึนมากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  

สวนนักเรียนทีไ่มไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคุกบัการเสริมแรงทางสังคม จะมีความสนใจใน

การเรียนเปนชวงๆ  เมื่อไดรับการกระตุนจากครู  จงึจะกลาแสดงความคิดเห็น  หรือ  ซักถาม  ครูผูสอน

จึงตองกระตุนอยางตอเนื่อง 
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               จากผลการศึกษาคนควาคร้ังนีแ้สดงใหเหน็วานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมมีทกัษะการอานภาษาไทยเพิ่มข้ึน มากกวานกัเรียนที่ไมไดรับการ

เรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1.1. ควรนําการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมไปใชในการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนใหเพิ่มข้ึนได ดังนัน้ควรมีการขยายผลการศึกษา

ใหแกคณะครู – อาจารยที่มคีวามสนใจในวิธีการดังกลาวนาํไปใชพัฒนาการสอนของตนเอง  เพื่อเปน

ประโยชนในการเรียนการสอนตอไป  โดยมกีารอบรมใหครูเขาใจวิธีการเสริมแรงแบบตางๆควบคูกบั

การสอนใหมากข้ึน 

1.2. ควรนําวิธกีารใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมไปสอดแทรก

ในการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกบัเนื้อหาการเรียนรูในแตละช่ัวโมง 

 
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในครั้งตอไป 

2.1. ควรมีการนําวิธีการใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมไปใชกับ

วิชาอ่ืนๆ  เชน  วิชาภาษาอังกฤษ   เปนตน 

2.2. ควรมีการนําวิธีการใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับตัวเสริมแรงอ่ืนๆ  เชน  การใช

เบ้ียอรรถกร  การใชหลักพรีแมค  และการใหขอมูลยอนกลับ  เปนตน 

2.3 ควรใชวิธกีารใชการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมไปใชพัฒนา

ทักษะการอานภาษาไทยในระดับชั้นอ่ืนๆเชน ระดับชวงชั้นที ่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 ) เปนตน 

2.4 ควรมีการติดตามผล  เชน ติดตามผลในระยะ 3 เดือน , 6 เดือน เปนตน เพื่อสังเกตความ

คงทน  ความสามารถในทกัษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2  ตอไป 
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ภาคผนวก  ก 

 
 1.  โปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 2. รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
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โปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  
 โปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมทีใ่ชกับกลุมทดลองตาม            

วันเวลาที่กาํหนดไว คือ  

1.  จํานวน 12 คร้ัง เปนเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 50 นาท ีในวนัอังคารและวนัพุธ 

เวลา  13.00 – 13.50 น.  วันศุกร  เวลา  12.10 – 13.00 น. ต้ังแตอังคารที่  12   ธันวาคม    พ.ศ.  

2549 ถึงวนัศุกร  ที่  29   ธนัวาคม  พ.ศ.  2549 

    โดยมีโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม ดังนี ้

 

 คร้ังที่ 1  ปฐมนิเทศ 

 คร้ังที่ 2   การอานผันวรรณยุกตอักษรกลาง 

 คร้ังที่ 3 การอานผันวรรณยุกตอักษรกลาง 

 คร้ังที่ 4  การอานผันวรรณยุกตอักษรสูง 

 คร้ังที่ 5 การอานผันวรรณยุกตอักษรสูง 

 คร้ังที่ 6  การอานผันวรรณยุกตอักษรสูง 

 คร้ังที่ 7 การอานผันวรรณยุกตอักษรต่ํา 

 คร้ังที่ 8  การอานผันวรรณยุกตอักษรต่ํา 

 คร้ังที่ 9 การอานผันวรรณยุกตอักษรต่ํา 

   คร้ังที่ 10   การอานผันวรรณยุกตอักษรต่ํา 

         คร้ังที ่11   การอานผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

 คร้ังที่ 12   ปจฉิมนิเทศ 
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โปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย   

                                                                                                                                    

คร้ังที ่ ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

1 ปฐมนิเทศ 1. เพื่อสรางความคุนเคย 

และความสัมพันธที่ดีระหวาง

นักเรียนกับนักเรียนและ

ระหวางผูวิจัยกับนักเรียนกอน

การเรียนรูแบบบูรณาการ 

2. เพื่อใหนักเรียนทราบ 

วัตถุประสงคของการอานออก

เสียงและการผันวรรณยุกต

อักษรสามหมู 

 

1.  ผูวิจัยใหนกัเรียนแนะนําตนเองและ

ใหนักเรียนเลนเกม บิงโก โดยมีข้ันตอน

ดังนี ้

1.1  ผูวิจัยแจกบัตรบิงโกใหนักเรียน   

ทุกคนโดยแตละคนจะไดไมเหมือนกนั 

(ในบัตรบิงโกแตละใบจะมีคําศัพท

ทั้งหมด 20  คํา) 

1.2  ผูวิจัยใหนักเรียนเปล่ียนกนัมาจับ

ฉลากคําศัพทและรวมกันอานคําศัพทที่

จับได เมื่อคําศัพทที่จับไดตรงกับคําของ

ใครใหนักเรียนกากบาททับคําศัพทใน

ตารางบิงโก 

1.3  นักเรียนคนใดที่กากบาทคําศัพทใน

แนวนอน แนวต้ัง หรือแนวทแยงไดกอน

ถือวาเปนผูชนะ 

1.4  ผูวิจัยเสริมแรงโดยการใหคําชมเชย

แกนักเรียนที่กากบาทไดครบและให

กําลังใจกับนกัเรียนทีย่ังกากบาทไมครบ   

1.5 นักเรียนอานคําศัพทในบัตร 
บิงโกที่ตนเองไดทีละคนแลวคัดลายมือ

ตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด 

2.  ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายของการใช 

การเรียนรูแบบบูรณาการและข้ันตอน

การเรียนรูแบบบูรการเพื่อพฒันาทักษะ

การอานภาษาไทย 

3.  ผูวิจัยแจกตารางการฝกการเรียนรู

แบบบูรณาการ 

1. บัตรบิงโก 

2. บัตรคํา 
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คร้ังที ่ ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

2 - 3 ทักษะการ

อานสะกด

คําและการ

ผัน

วรรณยุกต

อักษรกลาง 

1.  เพื่อพฒันาทักษะการอาน

สะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผัน

วรรณยุกตอักษรกลางคําเปน

และคําตาย 

 

 ในการเรียนรูแบบบูรณาการในคร้ังที่ 2 

– 11 ผูวิจัยดําเนินการเปนสามข้ันตอน

ทุกคร้ังดังนี้  
ขั้นนํา 
 ผูวิจัยใหนกัเรียนอานนิทานและอาน

บทกลอน แลวสนทนาเกี่ยวกบัแผนภาพ

โครงเร่ือง  เชน ใคร  ทําอะไร ที่ไหน  

อยางไร  เมื่อไร และสรุปขอคิดที่ไดจาก

เร่ือง 
ขั้นดําเนนิการ 

1. ผูวิจัยมีแผนผังและ 

ใบกิจกรรมการผันวรรณยุกตอักษรสาม

หมูโดยใหนกัเรียนฝกอานออกเสียงตาม 

2. นักเรียนแบงกลุมคนหา 

คําศัพทจากใบกิจกรรมที่ผูวิจัย

กําหนดให 

3. นักเรียนฝกการอานออก 

เสียงการผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

4. นักเรียนทาํแบบฝกที่ผูวิจัย
กําหนดให 

ขั้นสรุป 
1.  นักเรียนและผูวิจัยรวมกนัสรุป 

ขอสังเกตความแตกตางของการ 

ผันวรรณยุกตอักษรสามหมูและการ

อานออกเสียงที่ถูกตอง 

2.   นักเรียนนาํคําศัพทที่ผูวจิัย

กําหนดใหกลับไปฝกฝน ทบทวนให

คลองแคลวตอที่บาน 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม 
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คร้ังที ่ ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

4-6 ทักษะการ

อานสะกดคํา

และการผัน

วรรณยุกต

อักษรสูง 

1.  เพื่อพฒันาทักษะการอาน

สะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผัน

วรรณยุกตอักษรสูง 

คําเปนและคําตาย 

  

7-10 ทักษะการ

อานสะกดคํา

และการผัน

วรรณยุกต

อักษรต่ํา 

1.  เพื่อพฒันาทักษะการอาน

สะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผัน

วรรณยุกตอักษรตํ่าคําเปนและ 

คําตาย 

  

11 ทักษะการ

อานสะกดคํา

และการผัน

วรรณยุกต

อักษรสามหมู 

1.  เพื่อพฒันาทักษะการอาน

สะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผัน

วรรณยุกตอักษรสูง อักษรกลาง

และอักษรต่ํา 

  

12 ปจฉิมนิเทศ 1. เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะ 

ในการอานสะกดคําและผัน

วรรณยุกต อักษรสูง อักษรกลาง

และอักษรต่ําไดถูกตอง 

2. นักเรียนไดสังเกตขอ 

แตกตางการอานออกเสียงคําที่มี

รูปวรรณยุกตแตกตางกนั 

1.  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนได

ซักถามและแสดงความคิดเห็นจาก

การฝกสะกดคําที่มวีรรณยุกต

แตกตางกนั 

2.  ผูวิจัยสรุปขอแตกตางรวมกับ

นักเรียนเกีย่วกับการผันวรรณยุกต 

3.  ผูวิจัยใหนกัเรียนรวมกนัสรุปส่ิงที่

ไดจากการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อ

ไปพัฒนาทกัษะการอานและผูวิจัย

สรุปเพิ่มเติม 

4.  ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนทุกคน

ที่ใหความรวมมือในการทดลองและ

กลาวปดการทดลอง 

 

หมายเหตุ   การทดลองแตละคร้ังใชเวลา  50  นาท ี
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคม 
ครั้งที่  1 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 
ปฐมนิเทศ 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  ปฐมนเิทศ 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยกบันักเรียนและสรางบรรยากาศความเปน

กันเองในกลุม 

1. เพื่อใหนักเรียนทราบวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอาน 

อุปกรณ 1.   บัตรบิงโก 

2. บัตรคํา 

3. กลองใสบัตรคํา 
การดําเนินการทดลอง   

ผูวิจัยจัดกิจกรรมเพื่อเปนส่ือในการสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยกบันักเรียน 

และระหวางนกัเรียนกับนกัเรียนซ่ึงมีชื่อวา บิงโกคําศัพท โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. ผูวิจัยแจกบัตรบิงโกใหนกัเรียนทุกคนโดยแตละคนจะไดไมเหมือนกัน  

(ในบัตรบิงโกแตละใบจะมีคําศัพททั้งหมด 20  คํา) 

2. ผูวิจัยใหนักเรียนเปล่ียนกนัมาจับฉลากคําศัพทและรวมกนัอานคําศัพทที่จับได เมื่อคําศัพท

ที่จับไดตรงกับคําของใครใหนักเรียนกากบาททับคําศัพทในตารางบิงโก 

3 .นักเรียนคนใดที่กากบาทคําศัพทในแนวนอน แนวต้ัง หรือแนวทแยงไดกอนถือวาเปนผูชนะ 

4. ผูวิจัยเสริมแรงโดยการใหคําชมเชยแกนกัเรียนที่กากบาทไดครบและใหกําลังใจกับนักเรียน

ที่ยงักากบาทไมครบ   

5.นักเรียนอานคําศัพทในบัตรบิงโกที่ตนเองไดทีละคนแลวคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดลง 

ในสมุด 
 การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและความรวมมือในการทํากจิกรรม 

2. สังเกตการอานคําศัพทของนักเรียน 

3. สังเกตการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
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          คําศัพท 
 

 

 

 

 

โจกไก  กวยเต๋ียว ขนมเคก รถเกง  ตะกรา   
อรอย  เก๊ียวน้ํา สายสรอย ปวดเมื่อย แมน้ํา   
ของเกา กลวยน้ําวา ตุนไข  ถวยแกว กระเปา 
ตนขาว มาลาย ลูกโปง  นอยหนา กอกน้ํา 

 

 
 
 
 

ตารางบิงโก 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคม 
ครั้งที่  2 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  ตลาดของหน ู

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรกลางคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.  ใบความรูเร่ือง ตลาดของหน ู
 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3  ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1. ผูวิจัยทักทายนักเรียนและอานบทกลอน เร่ืองตลาดของหน ูเปนทาํนองเสนาะนักเรียนอาน

ตาม 

2. นักเรียนรวมกนัอานทาํนองเสนาะ  ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่อานได 

3. เมื่อนักเรียนอานทํานองเสนาะไดแลว นักเรียนชวยกนับอกวาในบทกลอนเร่ือง                           

ตลาดของหนู มีใคร  ทาํอะไร ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร และขอคิดที่ไดจากเร่ืองคือ อะไร  

4. ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญและขอคิดของบทกลอน 
ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1. ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3-4  คน โดยใหแตละกลุมจับฉลากหาคําใน

บทกลอนเร่ือง ตลาดของหน ู ดังนี ้

- กลุมที ่ 1  หาคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรกลางคําเปน 

- กลุมที ่ 2  หาคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรกลางคําตาย 

2. นักเรียนแตละกลุมเขียนคําที่ตนเองรับผิดชอบลงในบัตรคําและสงตัวแทนออกไป 

นําเสนอหนาช้ันเรียนโดยการชูบัตรคําและอานนํา ทกุคนอานตาม  ผูวจิัยใหการเสริมแรงโดยการ

ชมเชยนักเรียนที่อานไดถูกตองและใหกาํลังใจนักเรียนที่อานไมถูกตอง 

3. ผูวิจัยใหขอสังเกตในการผันวรรณยุกตอักษรกลางคําเปนและคําตายจากแผนผัง 
ที่ผูวิจยักําหนดให 

4. นักเรียนนาํคําที่แตละกลุมหาไดจากบทกลอนเร่ือง ตลาดของหน ูมาเติมลงในแผนผัง 

ในใบกิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดใหและฝกอานรวมกนั 
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            ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
                                                                                                                                                                              

 นักเรียน รวมกันสรุปการผันวรรณยุกตอักษรกลางคําเปนและคําตาย  แลวผูวิจยัสรุปเพิ่มเติม  

และใหนักเรียนฝกอานคําจากแบบฝกที่ผูวิจัยกาํหนดให  แลวใหนํากลับไปฝกฝน ทบทวนให

คลองแคลวตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
1.    สังเกตความสนใจในการอานทาํนองเสนาะและการแสดงความคิดเห็น 

2.   สังเกตการนําเสนอหนาชั้นเรียนของนักเรียน 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคม 
ครั้งที่  3 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  คุณคาของกลวย 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรกลางคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.   ใบความรูเร่ือง คุณคาของกลวย 
 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3  ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 

1.   ผูวิจัยทักทายนักเรียนและใหนกัเรียนอานบทความเรื่อง คุณคาของกลวยพรอมกัน 

2.   เมื่อนักเรียนอานจบแลวชวยกันบอกสวนประกอบและประโยชนของกลวย 

3.   ผูวิจัยเสริมแรงใหกับนักเรียนโดยการชมเชย 

4.   นักเรียนและผูวิจัยรวมกนัสรุปสวนประกอบและประโยชนของกลวย 
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
ผูวิจัยใหนักเรียนจับคู เพื่อนสอนเพื่อนอานสะกดคําและผันวรรณยุกตอักษรกลางใน 

ใบกิจกรรมที่ผูวิจัยกาํหนดให (นักเรียนแตละคูจะไดคําศัพทไมเหมือนกัน) 

1.   นักเรียนแตละคูออกไปอานออกเสียงใหเพื่อนฟง 

2.   นักเรียนนาํคําทีก่ลุมของตนเองรับผิดชอบมาเขียนเปนตารางการผันอักษร 

3.    ผูวิจัยฝกนักเรียนผันวรรณยุกตและอานสะกดคําทลีะคน ผูวิจัยใหการเสริมแรงโดยการ

ชมเชยนักเรียนที่อานไดถูกตอง  และใหกาํลังใจนักเรียนที่อานไมถูกตอง 
 

  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
 นักเรียนนาํใบกิจกรรมมาแลกเปล่ียนกนัอาน และใหเพือ่นๆอานตามคัดลายมือตัวเต็มบรรทัด

เพื่อนาํกลับไปฝกอานและทบทวนที่บาน 
 

การประเมินผล 
1.    สังเกตความสนใจในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประกอบและประโยชนของกลวย 

2.    สังเกตการนําเสนอหนาชั้นเรียนของนักเรียน 
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ใบความรู 
เร่ือง คุณคาของกลวย 

 

 กลวยเปนพชืที่เด็กทุกคนรูจัก ทุกคนเคยกินกลวย กลวยน้ําหวา กลวยไข               

กลวยหอม  เด็กบางคนเทานั้นที่รูจักกลวยเลบ็มือนาง   กลวยหักมุก   กลวยตานี   กลวยหิน   

รูไหมวายังมี     กลวยนาก  กลวยกลาย    กลวยเตา  กลวยงวงชาง   ใบกลวยเรียกวา

ใบตอง   ใชหอของไดมากมาย หยวกกลวยคือ ลําตนขางในทีมี่สีออนๆ  ขาวๆ กินไดใชจิ้ม

น้ําพริกหรือตมแกง   ดอกกลวยเรียกวาหัวปลี    เลือกเฉพาะขางในที่มีสีออนๆ นวลๆ   ใช

จิ้มน้ําพริกหรือตมแกง    ปลีของกลวยจะกลายเปนผล     กลวยหลายผลรวมกันเปนหวี     

กลวยหลายหวีรวมกันเปนเครือ  

 กลวยมีคุณคาอาหารมากมาย   เด็กเล็กๆ กินกลวยบด  เม่ือโตขึ้นก็ปอกกลวยกิน

เอง    กลวยทําอาหารไดหลายชนิด เชน กลวยแขก   หรือกลวยทอด   กลวยปง   กลวยฉาบ              

ขนมกลวย ขาวตมมัด  
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คําศัพทอักษรกลาง 
 
 

กลวย  ออน  กิน   ได  ตม  กลาย   

 เตา  จิ้ม  แกง  เปน  จัก  เด็ก 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่  4 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  หนูฉว ี

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.    ใบความรูเร่ือง หนูฉว ี
 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3  ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1.    ผูวิจัยทักทายนักเรียนและอานบทกลอน เร่ืองหนูฉวเีปนทาํนองเสนาะนักเรียนอานตาม 

2.    นักเรียนรวมกนัอานทาํนองเสนาะ  ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่อานได 

3.   เมื่อนักเรียนอานทํานองเสนาะไดแลว นักเรียนชวยกันบอกวาในบทกลอนเร่ืองหนูฉวี                   

มีใคร   ทําอะไร ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร และขอคิดที่ไดจากเร่ืองคือ อะไร  

4.   ผูวิจัยและนักเรียนรวมกนัสรุปใจความสําคัญและขอคิดของบทกลอน 
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.   ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3-4  คน โดยใหแตละกลุมจับฉลากหาคําใน

บทกลอนเร่ือง หนูฉว ี ดังนี ้

- กลุมที ่ 1  หาคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรสูงคําเปน 

- กลุมที ่ 2  หาคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรสูงคําตาย 

2.   นักเรียนแตละกลุมเขียนคําที่ตนเองรับผิดชอบลงในบัตรคําและสงตัวแทนออกไปนําเสนอ

หนาช้ันเรียนโดยการชูบัตรคําและอานนาํ ทุกคนอานตาม 

3. ผูวิจัยใหขอสังเกตในการผันวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตายจากแผนผังทีผู่วิจัย

กําหนดให 

4.  นักเรียนนาํคําที่แตละกลุมหาไดจากบทกลอนเร่ือง หนูฉว ี มาเติมลงในแผนผัง  ในใบ

กิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดใหและฝกอานรวมกัน 
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 ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
 นักเรียน รวมกันสรุปการผันวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตายแลวผูวิจยัสรุปเพิ่มเติม  แลว

ใหนักเรียนฝกอานคําจากแบบฝกที่ผูวิจัยกําหนดให และใหนาํกลับไปฝกฝน ทบทวนใหคลองแคลวตอ

ที่บาน 
 

การประเมินผล 
1.     สังเกตความสนใจในการอานทํานองเสนาะและการแสดงความคิดเห็น 

2.     สังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียนของนักเรียน 
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             หนูฉวี 
 
 
 

 

คุณตาไปตลาด  แกขยาดขามถนน 

ขยับเขยกตน  หกลมจนถลาถลัน 

หนูฉวีเด็กฉลาด  ไปตลาดขมีขมัน 

เห็นตาขณะนัน้  รีบถลันชวยเร็วไว 

คุณตาวาหนูจา  เด๋ียวแมวาเถลไถล 

ไปเถิดตาขอบใจ  ขนมนี้ใหหนูคนดี 

หนูฉวีคนขยนั  ทุกทุกวนัทําหนาที ่

น้ําใจก็อารี  เด็กเชนนี้ฉลาดเฉลียว 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่  5 
การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  อาหารของตัวไหม 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.     ใบความรู  เร่ือง  อาหารของตัวไหม 
 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3 ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1.     ผูวิจัยทักทายนักเรียนและใหนกัเรียนอานคําอักษรสูงคําเปนและคําตายที่ผูวิจยั

กําหนดใหจากบัตรคํา 

2.     นักเรียนรวมกันอานคําอักษรสูงคําเปนและคําตายที่ผูวจิัยกาํหนดใหจากบัตรคํา 

 ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่อานได 

3.   เมื่อนักเรียนอานไดแลว นักเรียนชวยกันนําคําจากบัตรคําไปติดที่ปานนเิทศโดยติดตาม

การแบงเปนอักษรสูงคําเปนและคําตาย  

4.  ผูวิจัยและนักเรียนรวมกนัสรุปอักษรสงูคําเปนและคําตายจากการสังเกต  คําที่ผูวิจัย

กําหนดให 
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.   ผูวิจัยใหนกัเรียนจับคูโดยการใหเพื่อนสอนเพื่อนอานคําที่สะกดดวยอักษรสงูคําเปนและ

อักษรสูงคําตายจากใบกิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดให 

2. นักเรียนฝกอานสะกดคําและนําเสนอหนาช้ันเรียนโดยการอานคําทีต่นเองรับผิดชอบและ

นักเรียนสุมถามเพื่อนในช้ันเรียนวาคําที่ตนเองอานเปนเสียงวรรณยุกตใด  ผูวิจัยใหการการเสริมแรง

โดยการชมเชยนักเรียนที่อานไดถูกตองและใหกาํลังใจนกัเรียนที่อานไมถูกตอง 

3.  ผูวิจัยทบทวนการใหขอสังเกตในการผนัวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตายจากแผนผัง

ที่ผูวิจยักําหนดให 
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  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
 นักเรียน รวมกันอานคําผันวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตายจากใบกิจกรรมที่กําหนดให 

แลวผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม และใหนาํกลับไปฝกฝน ทบทวนใหคลองแคลวตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

2. สังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียนของนกัเรียน 
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อาหารของตัวไหม 
 

    

 

ใบหมอนเปนอาหารของตัวไหม    ถาเราจะเล้ียงไหมก็ตองปลูกตนหมอน   เพราะตัว

ไหมกนิ         ใบหมอน    ตนหมอนเปนตนไมที่ปลูกงาย   ตนหมอนจะข้ึนงอกงามดีในหนาฝน   

ชาวบานจะเกบ็ใบหมอนไปเลี้ยงตัวไหม   ตัวไหมจะทํารังเปนใยหุมตัว   เขาจะเอาใยไหมไป

ทอเปนผาไหม   ผาไหมใชตัดเส้ือผาและทาํกระเปาถือไดสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่  6 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  ความสามคัคี 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรสูงคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.    แผนผัง 

3.   ใบความรูเร่ือง  ความสามัคคี 
 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3 ข้ัน  ดังนี ้
 

ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1.   ผูวิจัยทักทายนักเรียนและใหนกัเรียนเลนเกมเติมวรรณยุกตลงในคําที่ผูวจิัยกาํหนดให 

2.  นักเรียนรวมกันเติมวรรณยุกตอักษรสงูคําเปนและคําตายที่ผูวิจยักําหนดใหจากบัตรคํา  

ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่ตอบได 

3.  เมื่อนักเรียนอานไดแลว นักเรียนชวยกนันาํคําจากบัตรคําไปติดที่ปายนิเทศโดยติดตามการ

แบงเปนอักษรสูงคําเปนและคําตาย  

4.  นักเรียนรวมกันอานสะกดคําอีกคร้ัง  
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.  ผูวิจัยใหนกัเรียนจับคูโดยการใหเพื่อนสอนเพื่อนอานคําที่สะกดดวยอักษรสงูคําเปนและ

อักษรสูงคําตายจากใบกิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดให 

2.  นักเรียนฝกอานสะกดคําและนาํเสนอหนาช้ันเรียนโดยการอานคําที่ตนเองรับผิดชอบและ

นักเรียนสุมถามเพื่อนในช้ันเรียนวาคําที่ตนเองอานเปนอักษรสูงคําเปนหรือคําตาย    ผูวิจัยใหการการ

เสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่อานไดถูกตองและใหกาํลังใจนักเรียนที่อานไมถูกตอง 

3.   ผูวิจัยใหขอสังเกตการอานออกเสียงอักษรสูงคําเปนและคําตายจากแผนผังที่ผูวจิัย

กําหนดให 
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  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
 นักเรียนและผูวิจัยรวมกันสรุปการผันวรรณยุกตอักษรสงูคําเปนและคําตาย  และนกัเรียนฝก

อานคําจากแบบฝกหัดที่ผูวจิัยกําหนดให 
 

 การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

2. สังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียนของนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

           ความสามัคคี 
 

 

มีมดแดงฝูงหนึ่งทํารังอยูบนตนมะไฟในปาใหญ  มันชวยกันทาํงาน

หาอาหาร   คอยดูแลเอาใจใสไมใหสัตวอ่ืนเขามาใกลรังของมัน 

อยูมาเชาวันหนึ่ง   ไดมีชางเกเรผานมา   เม่ือเห็นรังมดแดงจึงมอง

ดวยความสงสัยวานี่คืออะไร   คิดแลวก็เอารังไปเขยารังมดแดงดวยความอยากรู

อยากเห็น 

มดแดงที่อยูในรังมองหนากันดวยความตกใจ   คิดวาโลกถลม  

จนกระทั่งออกมาดู    พบชางเกเรกําลงัเอางวงจับรังมดแดง   มดแดงในฝูงสงเสยีง

รองบอกกันตอๆวา   ตองชวยกันปองกันรัง   จึงชวยกันรุมกัดเจาชางเกเร   ทั้งในหู

และปลายงวง   ทําใหชางเกเรเจ็บปวดมากว่ิงหนีจากไป   พอมดแดงจึงพูดวา                    

เราปองกันรังที่อยูอาศัยไวไดเพราะความสามัคคี 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่  7 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  “พระคุณที่สาม” 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรตํ่าคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.     ใบความรูเร่ือง “พระคุณที่สาม” 

 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3  ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1.    ผูวิจัยทักทายนักเรียนและรองเพลง “พระคุณที่สาม”  นักเรียนรองตามพรอมกนั 

2.    นักเรียนรวมกนัรองเพลง  ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่รองได 

            3.    เมื่อนักเรียนรองเพลงไดแลว นักเรียนชวยกนับอกวาในบทเพลง ” พระคุณที่สาม”   

มีใคร  ทาํอะไร ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร และขอคิดที่ไดจากเร่ืองคือ อะไร  

             4.     ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญและขอคิดของบทเพลง 
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.   ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3-4  คน โดยใหแตละกลุมจับฉลากหาคําใน

บทเพลง พระคุณที่สาม  ดังนี ้

- กลุมที ่ 1  หาคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรตํ่าคําเปน 

- กลุมที ่ 2  หาคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรตํ่าคําตาย 

2.   นักเรียนแตละกลุมเขียนคําที่ตนเองรับผิดชอบลงในบัตรคําและสงตัวแทนออกไปนําเสนอ

หนาช้ันเรียนโดยการชูบัตรคําและอานนาํ ทุกคนอานตาม  ผูวิจัยเสริมแรงโดยการใหคําชมเชยแก

นักเรียนที่อานไดถูกตอง   และใหกาํลังใจแกนักเรียนที่อานไมถกูตอง 

3.  ผูวิจัยใหขอสังเกตในการผันวรรณยุกตอักษรต่ําคําเปนและคําตายจากแผนผังที่ผูวิจยั

กําหนดให 
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4.   นักเรียนนาํคําที่แตละกลุมหาไดจากบทเพลง “พระคุณที่สาม” มาเติมลงในแผนผัง 

ในใบกิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดใหและฝกอานรวมกนั 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
นักเรียนรวมกนัสรุปการผันวรรณยุกตอักษรต่ําคําเปนและคําตายแลวผูวิจัยสรุปเพิม่เติม  แลว

ใหนักเรียนฝกอานฝกอานคําจากแบบฝกที่ผูวิจยักําหนดให และใหนาํกลับไปฝกฝน ทบทวนให

คลองแคลวตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
1.    สังเกตความสนใจในการรวมรองเพลงและการแสดงความคิดเหน็ 

2.     สังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียนของนักเรียน 
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พระคุณที่สาม 
 

ครูบาอาจารยที่ทานประทานความรูมาให   อบรมจิตใจใหรูผิดชอบชั่วดี 

กอนจะนอนสวดมนตออนวอนทุกท ี  ขอกุศลบุญบารมีสงเสริมครูนี้ใหรมเยน็ 

ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทนูเอาไวเหนือเกลา  ทานสอนส่ังเราอบรมใหเราไมเวน 

ทานอุทิศไมคิดถึงความยากเย็นสอนใหรูจดัเจน เฝาเนนเฝาแนะมิไดอําพราง 

พระคุณที่สามงดงามแจมใส   แตวาใครหนอใครเปรียบเปรยครูไววาเปนเรือจาง 

พลาดจากความจริงยิง่เห็นวาผิดทาง  มีใครหนอบางแนะนาํทางอยางครู 

บุญเคยทํามาแตปางใดๆ เรายกใหทาน  ต้ังใจกราบกรานระลึกคุณทานกตัญู 

โรคและภัยอยาหมายแผวพาลคุณครู  ขอกุศลผลบุญคํ้าชูใหครูเปนสุขชั่วนิรันดร 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมทางสังคม 
 

ครั้งที่  8 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  “ คนเรียนหนังสือเปนคนฉลาด” 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรตํ่าคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.    ใบความรูเร่ือง “คนเรียนหนังสือเปนคนฉลาด” 

 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3  ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1.    ผูวิจัยทักทายนักเรียนและใหนกัเรียนอานคําอักษรตํ่าคําเปนและคําตายที่ผูวิจยั

กําหนดใหจากบัตรคํา 

2.     นักเรียนรวมกันอานคําอักษรต่ําคําเปนและคําตายที่ผูวจิัยกาํหนดใหจากบัตรคํา 

 ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่อานได 

3.   เมื่อนกัเรียนอานไดแลว นักเรียนชวยกันนําคําจากบัตรคําไปติดที่ปานนเิทศโดยติดตาม

การแบงเปนอักษรต่ําคําเปนและคําตาย  

4.  ผูวิจัยและนักเรียนรวมกนัสรุปอักษรต่าํคําเปนและคําตายจากการสังเกต  คําที่ผูวิจัย

กําหนดให 
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.    ผูวิจัยใหนักเรียนจับคู เพื่อนสอนเพื่อนอานสะกดคําและผันวรรณยุกตอักษรต่าํใน 

ใบกิจกรรมที่ผูวิจัยกาํหนดให (นักเรียนแตละคูจะไดคําศัพทไมเหมือนกัน) 

2.   นักเรียนแตละคูออกไปอานออกเสียงใหเพื่อนฟง 

3.   นักเรียนนาํคําทีก่ลุมของตนเองรับผิดชอบมาเขียนเปนตารางการผันอักษร 

4.   ผูวิจัยฝกนักเรียนผันวรรณยุกตและอานสะกดคําทลีะคน  ผูวิจยัใหการเสริมแรงนักเรียนที่

อานไดถูกตอง 
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  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
นักเรียนรวมกนัสรุปการผันวรรณยุกตอักษรต่ําคําเปนและคําตายแลวผูวิจัยสรุปเพิม่เติม  แลว

ใหนักเรียนฝกอานฝกอานคําจากแบบฝกที่ผูวิจยักําหนดให และใหนาํกลับไปฝกฝน ทบทวนให

คลองแคลวตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลง 

2. สังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียนของนกัเรียน 
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          คนเรียนหนังสือเปนคนฉลาด 
 

  

 ในสมัยกอนไมมีโรงเรียน    เด็กผูชายเรียนหนังสือกับพระที่วัด  เด็กผูหญิงเรียน

หนงัสือที่บาน   พอแมปูยาตายายจะสอนใหอานเขียน  คนรูหนังสือจงึมนีอยเพราะไมเห็น

ประโยชนที่จะเรียนหนงัสือ  ทําใหอานและเขียนหนงัสือไมเปน   คนไมรูหนงัสือจะคาขาย

ทํางานหาเงินไดไมดี  เพราะไมมีความร ู     ไมมีความฉลาด 

 สมัยนี้มโีรงเรียนใหเรียนหนงัสือ  มีครูสอนหนังสือ  ถานักเรียนอยากเปนคนฉลาด  

ตองไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน  จะไดมีความรูเมื่อมีความรูแลว  จะคิดจะทําอะไรจะทําไดดี  

โรงเรียนเปนทีห่าความรู มีครูสอนใหนกัเรียนรูจักคิด   รูจักพูดดี   รูจักทําดี   สอนใหรูเร่ืองราว

ตางๆของบานเมือง  จะไดรูวชิาทาํมาหากิน   รูวิธทีาํงานไดดี   คนไมเรียนหนังสือเปนคนโง 

 ถานกัเรียนไมอยากเปนคนโง  อยากเปนคนฉลาดตองขยันเรียนหนงัสือ   หมัน่ไป

โรงเรียน    ไมตองใหพอแมเตือน  โตข้ึนจะไดเปนคนฉลาด   มีความรู   มีงานทํา   พอแมจะ             

ไดชื่นใจ  
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่ 9 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  “น้ําใจนักกีฬา” 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรตํ่าคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.     ใบความรูเร่ือง  น้ําใจนกักีฬา 

 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3 ข้ัน  ดังนี ้
 

ขั้นที่  1 ขั้นนํา 
1. ผูวิจัยทักทายนักเรียนและใหนกัเรียนอานคําอักษรต่ําคําเปนและคําตายที่ผูวิจัย

กําหนดใหจากบัตรคํา 

2. นักเรียนรวมกันอานคําอักษรต่ําคําเปนและคําตายทีผู่วิจัยกาํหนดใหจากบัตรคํา 

  ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่อานได 

3.  เมื่อนักเรียนอานไดแลว นักเรียนชวยกนันาํคําจากบัตรคําไปติดที่ปานนิเทศโดยติดตาม

การแบงเปนอักษรต่ําคําเปนและคําตาย  

4.ผูวิจัยและนกัเรียนรวมกนัสรุปอักษรต่ําคําเปนและอักษรตํ่าคําตายจากการสังเกต  คําที่

ผูวิจัยกาํหนดให 
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
       1.  ผูวิจัยใหนักเรียนจับคูโดยการใหเพื่อนสอนเพื่อนอานคําที่สะกดดวยอักษรตํ่าคําเปน

และอักษรต่ําคําตายจากใบกิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดให 

       2. นักเรียนฝกอานสะกดคําและนําเสนอหนาช้ันเรียนโดยการอานคําที่ตนเองรับผิดชอบ

และนักเรียนสุมถามเพื่อนในชั้นเรียนวาคําที่ตนเองอานเปนเสียงวรรณยุกตใด  ผูวิจัยใหการเสริมแรง

โดยการชมเชยนักเรียนที่อานไดถูกตองและใหกาํลังใจนกัเรียนที่อานไมถูกตอง 
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      3. ผูวิจัยทบทวนการใหขอสังเกตในการผันวรรณยุกตอักษรต่ําคําเปนและคําตายจาก

แผนผังที่ผูวิจยักําหนดให 
  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
 นักเรียน รวมกันอานคําผันวรรณยุกตอักษรต่ําคําเปนและคําตาย จากใบกิจกรรม 

ที่ผูวิจยักําหนดให  แลวผูวิจยัสรุปเพิ่มเติม  และใหนักเรียนกลับไปฝกฝน ทบทวนใหคลองแคลวตอ 

บาน 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

2. สังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียนของนกัเรียน 
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น้ําใจนักกีฬา 
  

เด็กผูชายชอบเลนฟุตบอล   การเลนฟุตบอลเปนการออกกําลังกายที่

ดี  และเปนกฬีาที่ฝกใหเด็กเลนเปนหมู   ผูเลนฟุตบอลตองไมทะเลาะกัน  ถาเราเลน

ฟุตบอลแพเราก็ตองยอมรับ  และไมโทษกันวาใครเลนไมดี  เราจึงจะไดชื่อวาเปนผูมี

น้ําใจเปนนกักีฬา 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่   10 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  “ คนขยนั ” 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรตํ่าคําเปนและคําตาย 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2. แผนผัง 
3. ปายนิเทศ 

4. ใบความรูเร่ือง  คนขยนั 

 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3 ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 

1. ผูวิจัยทกัทายนกัเรียนและใหนกัเรียนเลนเกมเติมวรรณยุกตลงในคําที่ผูวิจัยกาํหนดให 

2. นักเรียนรวมกันเติมวรรณยุกตอักษรต่าํคําเปนและคําตายที่ผูวิจยักําหนดใหจากบัตรคํา  

ผูวิจัยเสริมแรงโดยการชมเชยนักเรียนที่ตอบได 

3. เมื่อนักเรียนอานไดแลว นักเรียนชวยกนันาํคําจากบัตรคําไปติดที่ปายนิเทศโดยติดตาม

การแบงเปนอักษรต่ําคําเปนและคําตาย  

4.  นักเรียนรวมกันอานสะกดคําอีกคร้ัง  
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.  ผูวิจัยใหนกัเรียนจับคูโดยการใหเพื่อนสอนเพื่อนอานคําที่สะกดดวยอักษรต่ําคําเปนและ

อักษรสูงคําตายจากใบกิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดให 

2.  นักเรียนฝกอานสะกดคําและนําเสนอหนาช้ันเรียนโดยการอานคําที่ตนเองรับผิดชอบและ

นักเรียนสุมถามเพื่อนในช้ันเรียนวาคําที่ตนเองอานเปนอักษรต่ําคําเปนหรือคําตาย 

3. ผูวิจัยใหขอสังเกตการอานออกเสียงอักษรตํ่าคําเปนและคําตายจากแผนผังที่ผูวิจยั
กําหนดให 
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  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
นักเรียนรวมกนัสรุปการผันวรรณยุกตอักษรต่ําคําเปนและคําตายแลวผูวิจัยสรุปเพิม่เติม  และ

ใหนักเรียนกลับไปฝกฝน ทบทวนใหคลองแคลวตอที่บาน 
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

2.สังเกตการนาํเสนอหนาช้ันเรียนของนักเรียน 
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คนขยัน 
 

คนขยันชอบทํางาน  และหม่ันหาความรู  เพื่อจะไดทํางานดวยความ

ฉลาดและรอบคอบ  ดังตัวอยาง  ปาเฉลียว  ปาเฉลียวเปนคนขยันจึงต่ืนนอนแตเชา   

ทําขนมเม็ดขนุนและขาวเหนียวสงัขยา   ไปขายที่ตลาด   ปาเฉลียวบอกใครๆวา   

ถาคนเราขยัน  ทํางานมีระเบียบ  รูวิธทีํามาหากิน  ก็จะไมอดตาย 
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โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่   11 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  “ผาใหมในเรือ” 

เวลาที่ใช 50 นาท ี

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพฒันาทักษะการอานสะกดคํา 

2.  เพื่อพฒันาทักษะการผันวรรณยุกตอักษรสูง อักษรกลางและอักษรตํ่า 

อุปกรณ 1.     บัตรคํา 

2.     แผนผัง 

3.     ปายนิเทศ 

4.     ใบความรูเร่ือง  ผาใหมในเรือ 

 

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนนิการทดลองเปน 3 ข้ัน  ดังนี ้
ขั้นที่  1 ขั้นนํา 

1. ผูวิจัยทักทายนักเรียนและใหนกัเรียนอานบทกลอน  ผาใหมในเรือ  พรอมทั้งให

นักเรียนบอกคําอักษรสูง   อักษรกลาง  และอักษรต่ําในบทกลอน  

2.    นักเรียนรวมกนัอานคําและบอกคําทีผู่วิจัยกาํหนดใหจากบัตรคํา  ผูวิจัยเสริมแรงโดย

การชมเชยนกัเรียนที่ตอบได 

             3.   นักเรียนรวมกนัอานสะกดคําอีกคร้ัง  
 

ขั้นที่  2  ขั้นดําเนินการ 
1.  ผูวิจัยใหนกัเรียนจับคูโดยการใหเพื่อนสอนเพื่อนอานคําที่สะกดดวยอักษรสงู อักษรกลาง

และอักษรต่ํา จากใบกิจกรรมที่ผูวิจยักาํหนดให 

2.  นักเรียนฝกอานสะกดคําและนาํเสนอหนาช้ันเรียนโดยการอานคําที่ตนเองรับผิดชอบและ

นักเรียนสุมถามเพื่อนในช้ันเรียนวาคําที่ตนเองอานเปนคําเปนหรือคําตาย 

3.  ผูวิจัยใหนกัเรียนอานผันวรรณยุกตทีละคน  ถาใครอานไดถูกตองผูวิจัยใหการเสริมแรงโดย

ใหคําชมเชย 

4. ผูวิจัยใหขอสังเกตการอานออกเสียงอักษรสูง อักษรกลางและอักษรตํ่าคําเปน และคําตาย

จากแผนผังทีผู่วิจัยกาํหนดให 
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  ขั้นที่  3  ขั้นสรุป 
   นักเรียนรวมกันสรุปการผันวรรณยุกตอักษรสูง   อักษรกลาง  และอักษรต่ําคําเปนและคํา

ตายแลวผูวิจยัสรุปเพิ่มเติม  แลวใหนกัเรียนฝกอานคําจากแบบฝกที่ผูวิจัยกาํหนดให  
 

การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

2    สังเกตการนําเสนอหนาชั้นเรียนของนักเรียน 
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              ผาใหมในเรือ 

 
    เรือเอยเรือใบ  ลําใหญใบหนา 

   แลนลอยถึงทา   แลนมาหาใคร 

   เวลาใกลคํ่า   ลอยลําน้ําใส 

   แลนมาหาใคร   สิ่งใดในเรือ 

    ผาเอยผาใหม  ใยฝายงามเหลือ 

   ใชผาตัดเสื้อ   เพื่อใหแกวตา 

   ปกลายหัวใจ   ปกใสในผา 

   เพื่อใหแกวตา   ฝากมาในเรือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

โปรแกรมการฝกการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 
 

ครั้งที่  12 
 

การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการอานเร่ือง การผันวรรณยุกตอักษรสามหมู 
ปจฉิมนิเทศ 

ชื่อกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง  “ปจฉิมนเิทศ” 

เวลาที่ใช 50 นาท ี
วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการอานสะกดคําและผันวรรณยุกต อักษรสูง อักษรกลางและ        

อักษรต่ําไดถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนไดสังเกตขอแตกตางการอานออกเสียงคําที่มีรูปวรรณยุกตแตกตางกัน 

 
การดําเนินการทดลอง   

1.  ผูวิจัยใหนกัเรียนชวยกนัสรุป  ทบทวนส่ิงที่ไดเรียนรูมาทั้งหมด 

2.    ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมถึงความสําคัญของการอานผันวรรณยุกตและการอานสะกดคํา 

 3.    ผูวิจัยกลาวขอบใจนกัเรียนทกุคนที่ใหความรวมมอืในการทดลองและกลาวปดการทดลอง 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

2. สังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
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ภาคผนวก ข 
 

      1.  แบบทดสอบทักษะการอานภาษาไทย 
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แบบทดสอบทักษะการอานภาษาไทย 
ตอนท่ี  1 
 ใหนักเรียนอานผันวรรณยุกตจากคําท่ีกําหนดใหและเติมคําใหถูกตอง ดังตอไปนี้ 

 
 

คําศัพท 
 

เสียงสามัญ 
 

เสียงเอก 
 

เสียงโท
 

เสียงตรี
 

เสียงจัตวา 
  

ไตรยางค 
1. กวาง        
2. หาย       
3. ควํ่า       
4. แมน       
5. ดื่ม       
6. เสีย       
7. บาน       
8. ขาว       
9. นั่ง       
10. จา       
11. เตา       
12. ชวย       
13. คา       
14. ฝาย       
15. ยาม       
16. กลวย       
17. วาน       
18. รอง       
19. เสื้อ       
20. น้ํา       

 
 



 93 

 
ตอนท่ี  2      จงเติมวรรณยกุตตรงคําทีก่ําหนด   ใหไดความหมายที่ถกูตอง 

 

 

1.  ลูกเจียบ   แมนํา   ตุกตา 

 

2. กวยเตียว   หมผา   วายนํา 

 

3. กระเปา   เกาอี   จิงจก 

 

4. โตะกลม   แวนตา   ทองทุง 

 

5. หองเรียน   ความรู   หนาตาง 

 

6. ตักแตน   กลวยนําวา  พอแม 

 

7. บะหมีเกยีว   นอยหนา  ลันทม 

 

8. ทุงหญา   คางคาว   หนุมสาว 

 

9. ปนปาย   ผลไม   กาเหวา 

 

10. ปากวาง   เปรียวจีด  กุยชาย 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหทางสถิติ 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 95 

ตาราง  5   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการอานภาษาไทย นักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง      

      ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

คนที่ กอนทดลอง หลังทดลอง 

1 13 24 

2 17 27 

3 19 26 

4 16 25 

5 21 29 

6 18 27 

7 17 28 
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ตาราง 6     แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการอานภาษาไทย นักเรียนกลุมควบคุมกอน  

      และ หลังไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

คนที่ กอนทดลอง หลังทดลอง 

1 14 17 

2 16 21 

3 15 18 

4 18 22 

5 19 23 

6 20 22 

7 18 21 
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ตาราง 7   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนคะแนนทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรู  

       แบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกบันักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ    

       ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

กลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการ

เสริมแรงทางสังคม 

กลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการควบคูกับการ

เสริมแรงทางสังคม 
คนที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 

คนที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 

  1 13 24 1 14 17 

2 17 27 2 16 21 

3 19 26 3 15 18 

4 16 25 4 18 22 

5 21 29 5 19 23 

6 18 27 6 20 22 

7 17 28 7 18 21 
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ตาราง 8  แสดงผลตางทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ   

       ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

คนที่ กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 
ผลตางยกกําลัง

สอง 

1 13 24 11 121 

2 17 27 10 100 

3 19 26 7 49 

4 16 25 9 81 

5 21 29 8 64 

6 18 27 9 81 

7 17 28 11 121 

N = 7 

 

X  =  17.29 

     S =  2.28 

X  = 26.57 

     S =  1.62 

 

ΣD = 65 

 

ΣD2  = 617 
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ตาราง 9   แสดงผลตางทักษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนกลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ 

       ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

คนที่ กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 
ผลตางยกกําลัง

สอง 

1 14 17 3 9 

2 16 21 5 25 

3 15 18 3 9 

4 18 22 4 16 

5 19 23 4 16 

6 20 22 2 4 

7 18 21 3 9 

N = 7 

X  = 17.14 

       S = 4.14 

X  = 20.57 

       S = 4.54 

ΣD = 24 ΣD2  = 88 
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ตาราง 10   แสดงการเปรียบเทียบผลตางของคะแนนทกัษะการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทีไ่ดรับ     

       การเรียนรูแบบบูรณาการควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมกบักลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณา      

       การควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

 

กลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

กลุมที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการ

ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 

คนที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง (D) กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง (D) 

1 13 24 11 13 24 3 

2 17 27 10 17 27 5 

3 19 26 7 19 26 3 

4 16 25 9 16 25 4 

5 21 29 8 21 29 4 

6 18 27 9 18 27 2 

7 17 28 11 17 28 3 

 X diff = 9.29 

Sdiff =  1.36 

X diff =  3.43 

Sdiff =   .52 
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ตาราง 11 แสดงผลการวเิคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอและแสดงคาความเช่ือมั่นของ  

       แบบทดสอบ ทักษะการอานภาษาไทย 
 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนราย
ขอ 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนราย
ขอ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

2.71 

4.05 

2.95 

4.3 

4.33 

4.74 

5.68 

6.25 

5.83 

5.0 

5.88 

6.4 

4.57 

2.88 

4.5 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

5.92 

6.33 

3.84 

5.26 

4.06 

2.29 

3.47 

3.23 

2.52 

2.41 

2.27 

2.63 

3.0 

1.77 

3.13 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  .824 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
   
ชื่อสกุล     นางสาวจารุวรรณณี  เหลาดี 

วันเดือนปเกิด       13  กรกฎาคม พ.ศ. 2521 

สถานที่เกิด     อ.มัญจาคีรี  จ. ขอนแกน 

สถานที่อยูปจจุบัน    96 หมู 3  ตําบลซับมะกรูด   อําเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแกว                         

เบอรโทรศัพท 089-0367658 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน    ครู  คศ. 1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนบานนาดี  อําเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแกว  

เบอรโทรศัพท 037- 250032 

ประวัติการศึกษา     

   พ.ศ.  2533    ประถมศึกษา   

                          จากโรงเรียนบานขามคุรุราษฎอุปถัมภ   ตําบลสวนหมอน                   

    อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน                              

    พ.ศ.  2536    มัธยมศึกษาตอนตน   

                                                  จากโรงเรียนแกนนครวทิยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวดัขอนแกน                                   

     พ.ศ.  2539     มัธยมศึกษาตอนปลาย   

                                จากโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน                                   

     พ.ศ.  2543    ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา 

                             จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

      พ.ศ. 2550  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษา 

     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
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