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คําสําคัญ : แบบฝกเสริมทักษะ / การอานภาษาไทย / การเขียนภาษาไทย / ขอมูลทองถิ่น

ทรงศรี สดคมขํา : การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (THE DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS
DRILL EXERCISES ON THAI LANGUAGE RELATED TO COMMUNITY CONTEXT INFORMATION
FOR  FIRST GRADE STUDENTS)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :อ.ดร.ประเสริฐ มงคล  อ.ดร.วัชรา เลาเรียนดี
และ อ. สุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน.  383  หนา ISBN  974 – 653 – 939 - 6

การวิจยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเพือ่ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการแบบฝกเสริมทักษะ2) พัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะ 3) ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ 4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการ
อานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
วิจัย เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่1 โรงเรียนวัดยางยี่แส อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน24 คน โดยวิธี
การสุมอยางงาย แบบแผนการทดลองคือ One Group Pretest – posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณ แบบสอบถาม แบบฝกเสริมทักษะ แบบทดสอบ  การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ  รอยละ(%) คาเฉลี่ย 
( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และ t – test  แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบวา
                1) นักเรียน ครู และผูเช่ียวชาญ ตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะที่มีรูปแบบหลากหลาย ฝก
เปนรายบุคคล โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับขอมูลในทองถิ่น มีภาพประกอบมีสีสันสวยงาม และใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การวาดภาพระบายสีเรื่องราวในทองถิ่นเพิ่มเติม

2) แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่1 ประกอบดวย ช่ือแบบฝก คํานํา สารบัญ คําช้ีแจง แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาที่เกี่ยวกับขอมูล     ทองถิ่น
แบบฝกการอานและการเขียนภาษาไทย และแบบทดสอบหลังเรียน  โดยจัดทําเปน 3 เรื่อง จํานวน 3 เลม คือ  เลม
1 เรื่อง หมูบานของเรา  เลม  2 เรื่อง สงกรานตบานเรา  เลม 3 เรื่อง ผูที่นาเคารพ แบบฝกเสริมทักษะมี       ประ
สิทธิภาพ    80.83 / 82.49
                3)  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะใชเวลา 3 สัปดาห  รวม 21 ช่ัวโมง  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
สอนดวยตนเอง  พบวานักเรียนใหความสนใจ ต้ังใจทําแบบฝกเสริมทักษะ สามารถอานและเขียนคําไดถูกตองยิ่ง
ขึ้น แบบฝกเขาใจงาย ทําใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินในการทําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
               4) ผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะปรากฎวาผลการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดานการ
อานและการเขียนภาษาไทยกอนและหลังใชแบบฝกเสริมทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
โดยหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ นักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้นโดยมีผลการเรียนรูดานการอานมากกวา          
การเขียน และนักเรียนเห็นดวยตอแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยในระดับมากเพราะแบบฝก    
เสริมทักษะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และไดรับความรูในดานการวาดภาพระบายสีและ              
การเลนเกมเพิ่มขึ้น
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INFORMATION
 SONGSRI  SODKOMKHUM : THE DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS DRILL 

EXERCISES ON THAI LANGUAGE RELATED TO COMMUNITY CONTEXT  INFORMATION  FOR  FIRST 
GRADE STUDENTS.)THESIS ADVISORS: PRASERT MONGKOL, Ed.D., WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., AND 
SUREEMAS  BUNYARITRUNGROTE. M. Ed.  383   pp.  ISBN  974 – 653- 939 – 6 .

The purposes of this research were: 1) to study of fundamental data and needs towards Drill 
Exercises 2) to develop the Drill Exercises  3) to implement  the Drill Exercises and  4) to evaluate and improve 
the Thai Language Reading and  Writing Drill Exercises. The samples were 24 first grade students of 
Yangyeesae School  U–thong,  Suphanburi  which were selected by simple random sampling. The research 
instruments were  interview forms, questionnaires,  drill exercises  and learning outcome tests. The data were  
analyzed by  percentage,  mean, standard deviation, t-test  dependent and content analysis.

The  results of this research  were  as follow :
1)  The students, teachers, and  people involved needed the reading and writing skills Drill 

Exercises on  Thai Language related  to community context information with variety formats. They also 
required individual practice Drill Exercises with fancy colour  pictures for the students to  practice reading and  
writing  and  also allowing  students  an opportunity to paint the  pictures  in  the Drill Exercises.

2) The Drill Exercises on  Thai language reading and writing skills  were  comprised of  preface, 
content, direction, drill exercises, and  pre-test  and post-test form.  The Drill Exercises consisted of 3 books as 
follow 1) Our villages 2) Our Songkran festival  and 3) Respectful  Persons.  The Drill Exercises met the  
efficient  criterion of   80.83 / 82.49.

3) The Drill Exercises  were  implemented  for 21  hours within 3 weeks   by the  researcher. The  
implementation revealed that the students were  interested in the Drill Exercises, they  paid attention to all the 
three Drill Exercises , and they were  also  able to read and write more  correctly as  the result of   the Drill 
Exercises.

4)  The  results  of  the  evaluation  and  improvement of the Drill Exercises revealed  that the Thai 
language reading and writing learning outcome  of  the  students  before  and  after  the implementation of the 
Drill Exercises  were statistically significant  different at  0.01  level. The post-test scores  were higher than the 
pre-test scores. The students opinions   revealed that the  Thai language reading and writing skills Drill 
Exercises  were  much appropriate   and  useful for  the  students. The  learning outcome in reading was more 
effective than the learning  outcome  in writing. The drill exercises could enhance  the students  self directed 
learning. They were able to draw the beautiful colour pictures related to community  context . The students 
enjoyed learning  with  the  Drill Exercises  and they  had fun during  the  study.
Department  of  Curriculum  and  Instruction            Graduate School,  Silpakorn University           Academic Year  2004
Student’s  signature......................................................
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บทนํา

ปจจุบันโลกกําลังอยูในยุคไรพรมแดนหรือยุคของเทคโนโลยี สารสนเทศและขอมูล          
ขาวสาร มีการติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว การแพรกระจายทางวัฒนธรรม การเมือง                 
การปกครอง เศรษฐกิจและลักษณะทางสังคมเปนไปอยางอิสระและไรขอบเขตจึงจําเปนตองมี     
การปรับตัวของประชากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ประชากรหรือคนนับเปนทรัพยากร       
ที่มีคุณคาซึ่งมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตางปรับกระบวนการพัฒนาคนอยางรวดเร็วเพื่อใหทันกับภาวะ      
การเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด

กระบวนการพัฒนาคนจะตองเริ่มจากการใหการศึกษา เพราะการศึกษาจะชวยสงเสริม       
และพัฒนาใหคนเปนคนที่สมบูรณในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล   
อดุลยเดช (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 2530:171) ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความวา “การศึกษาเลาเรียนเปนเรื่องที่ไมมีส้ินสุด            
ผูปรารถนา ความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะตองหมั่นเอาใจใสแสวงหาความรูใหเพิ่มพูน
อยูเสมอ มิฉะนั้นจะกลายเปนผูลาสมัยหยอนสมรรถภาพไป อีกประการหนึ่งความเจริญของ         
บานเมืองนั้นใชวาจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่สามารถปราดเปรื่องแตเทานั้นก็หาไม” 
และในวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ณ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 2530:180)       
ความวา “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเส่ือมลงนั้นยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชน            
แตละคนเปนสําคัญ” และ  องคการยูเนสโก (UNESCO) (กระทรวงศึกษาธิการ 2542: 3) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการศึกษาไววา “การศึกษาที่จะสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนตองเปนการศึกษาที่มี           
เปาหมายสรางคนใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ ฉลาดขึ้น เรียนรูไดมากขึ้น รับขอมูลขาวสารไดดีขึ้น 
มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองตอไป” ดังที่ 
ไมเคิล โบนเนตต (Michael Bonett, อางถึงใน รัตพงษ สอนสุภาพ และวิษณุ บุญมารัตน   2536: 29) 
กลาววา “การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษา ซ่ึงการศึกษาไมเพียงแต         
จะชวยใหเกิดรูปแบบเดียวกันของทั้งสังคมเทานั้น แตการศึกษายังชวยสรางทัศนคติและเปนบอเกิด
ระบบคุณคาแกสังคมใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอีกดวย”
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ดังนั้นการศึกษาจึงถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ      
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพ  
ของชนชาวไทยไวในมาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียน      
การสอน การวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่      
ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไดกําหนดเปนแนวนโยบาย     
พื้นฐานแหงรัฐ ไวในมาตรา 81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาให
เกิดความรูคูคุณธรรม จึงใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง      
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สนับสนุน
การคนควา วิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 2) ไดกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก   
การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสราง              
องคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล     
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ      
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ        
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ภาษา ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่ชวยทําใหมนุษยสามารถติดตอ
ส่ือสารและเขาใจกันได เปนเครื่องมือในการศึกษาเลาเรียน การเมือง การปกครอง การถายทอด     
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการประกอบอาชีพ จากคนรุนหนึ่งไปยัง คนอีกรุนหนึ่ง ภาษาของชาติใด
ยอมมีความสําคัญตอชาตินั้น โดยเฉพาะประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 3 - 7) กลาวถึง
ความสําคัญของภาษาไทยดังนี้  1) เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  2) เปนเครื่องมือในการเรียนรู  
3) เปนเครื่องมือในการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน  4) เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ    
5) เปนเครื่องมือชวยจรรโลงใจ  ดังจะเห็นไดวาภาษาไทยมีความสําคัญมาก เพราะคนไทยตองใช
ภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวย
ดีเพื่อการแสวงหาความรู ความคิดวิเคราะหวิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง        
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ของสงัคมและความกาวหนาทางวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมี
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้นภาษาไทย ยังแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของชาติ
เปนสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ
ใหมีความเปนไทย ดังนั้น คนไทยจึงตองเรียนรูภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอน
ภาษาไทย จึงมีความสําคัญเพราะการสอนวชิาตาง ๆ ในประเทศ ลวนตองอาศยัภาษาไทยเปนเครือ่งมอื
ในการสื่อความเขาใจทั้งสิ้น ผูที่มีความสามารถทางภาษาไทยสูง ยอมจะประสบผลสําเร็จในการ
เรียนวิชาอื่น ๆ ดวย (กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา 2538: 1) ไดกลาวถึงปญหาและความสําคัญของ   
ภาษาไทยในปจจุบันไววาภาษาไทยจะไดรับการยอมรับวาเปนภาษาประจําชาติเปนเอกลักษณของ
ความเปนไทยเปนสายใยที่สืบสานวฒันธรรมตอเนือ่งหลายรอยป แตสภาพการใชภาษาไทยยงัอยูใน
สภาวะที่นาหวงใย ประชาชนคนไทยเปนจํานวนมากมีขอจํากัดในการใชภาษาอยางถูกตองและ    
เหมาะสม ไมวาจะเปนเรือ่งของการพดู การอานหรอืการเขยีน ทัง้ยงัละเลยไมเห็นความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาไทยอยางมีประสทิธภิาพและสรางสรรค กระทรวงศกึษาธกิาร จงึ
ไดตัง้สถาบนัภาษาไทยขึน้ในกรมวชิาการ เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการใช
ภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม แตการสงเสรมิการใชภาษาไทยนัน้จะไดผล ยอมตองอาศยัความรวมมอื
กนัภายในชาติจากประชาชนทุกหมูเหลา จากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ส่ือมวลชนที่จะชวยกันแสวงหาแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องจริงจัง

ภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและความเปนปกแผนของสังคมไทย           
คนไทยจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจ ศึกษาหลักเกณฑ     
ทางภาษา ฝกฝนใหมีทักษะ อาน  เขียน  ฟง ดู และพูดภาษาไทย ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชใน
การสื่อสาร  การเรียนรู  การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน

ดวยความสําคัญดังกลาววิชาภาษาไทยจึงไดถูกบรรจุไวเปนสาระการเรียนรูตาม      
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษา   
ไดอยางดี สามารถ อาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผลและคิดเปนระบบ มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหา ความรู ใชภาษาในการพัฒนาตน      
และสรางสรรคงานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจ ช่ืนชม       
ในวรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใช
ในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามสถานการณและบคุคล มมีนษุยสมัพนัธทีด่ ี สราง
ความสามคัคใีนความเปนชาตไิทย มคีณุธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซ้ึง 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 10)  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษา มีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา            
ตามอัธยาศัย  ซ่ึงตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู บูรณาการตาม     
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและ      
ความสัมพันธของตนเองกับสังคมไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก และมาตรา 29         
ไดกําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน     
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ         
แลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒนาระหวางชุมชน ในการดําเนินงานตามแนวการจัดการศึกษา     
ดังกลาว เพื่อที่จะใหสมบรูณตามเจตนารมยของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ไดนัน้ 
จาํเปนทีจ่ะตองปลูกฝงความรู เจตคติ ประเพณี วัฒนธรรม ความสมานสามัคคี ตลอดจนความรัก      
ในชุมชนใหแกนักเรียนตั้งแตเยาววัย ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของโรงเรียนที่จะตองนําความรู            
ในทองถ่ิน หรือชุมชนมาใหนักเรียนไดศึกษา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิดความรัก        
ในทองถ่ินของตน

กลุมโรงเรียนยี่แสประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 2  อําเภออูทอง จํานวน   6 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนวดัยางยีแ่ส   2) โรงเรยีนวดั
สามคัคธีรรม 3) โรงเรียนวดัโคกยายเกต ุ4) โรงเรียนพานชิชีวอุปถัมภ 5) โรงเรียนวัดจันทราวาส    6) 
โรงเรียนบานดอนพุทรา ผลจากการทดสอบปลายภาคเรียน  ในปการศึกษา 2542 – 2544 ทุก        
โรงเรียนภายในกลุม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยต่ํากวาเกณฑที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กําหนดไวคือ  รอยละ 80 โดยที่ทุกโรงเรียนใชแบบทดสอบ
ชนิดเลือกคําตอบโดยการอาน เขียน และเติมคําตอบ ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ใชรวมกันทั้งกลุม 
ปรากฏผลดังนี้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงเปนระดับขั้นพื้นฐาน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนในกลุมวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนวัดยางยี่แส ในปการศึกษา 2542 จํานวน นักเรียน       
32 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 71.31 ปการศึกษา 2543 จํานวนนักเรียน 41 คน คะแนนเฉลี่ย   
คิดเปนรอยละ 72.53 ปการศึกษา 2544 จํานวน นักเรียน 44 คน คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 75.05
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ในปการศึกษา 2542 จํานวนนักเรียน 14 คน คะแนนเฉลี่ย คิดเปน           
รอยละ 73.43 ปการศึกษา 2543 จํานวน นักเรียน 19 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 68.16               
ปการศึกษา 2544 จํานวนนักเรียน 16 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.75 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 
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ปการศึกษา 2542 จํานวนนักเรียน 13 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 68.53 ปการศึกษา 2543 
จํานวนนักเรียน 12 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.00 ปการศึกษา 2544 จํานวนนักเรียน 18 คน 
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 74.66  โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ ปการศึกษา 2542 จํานวนนักเรียน     
18 คน คะแนนเฉลี่ย  คิดเปน รอยละ 77.64  ปการศึกษา 2543  จํานวนนักเรียน 12 คน คะแนนเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 76.1   ปการศึกษา 2544 จํานวนนักเรียน  16 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 75.23
โรงเรียนวัดจันทราวาส ปการศึกษา 2542 จํานวนนักเรียน 31 คน  คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 67.77
ปการศึกษา 2543 จํานวนนักเรียน 22 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 74.86 ปการศึกษา 2544 
จํานวนนักเรียน 22 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 71.45 โรงเรียนบานดอนพุทรา ปการศึกษา 2542  
จํานวนนักเรียน 9 คน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 74.00 ปการศึกษา 2543 จํานวนนักเรียน 7 คน 
คะแนนเฉลี่ยคิดเปน รอยละ 66.42 ปการศึกษา 2544 จํานวนนักเรียน 7 คน คะแนนเฉลี่ยคดิเปน     
รอยละ 69.25 (โรงเรยีนวดัยางยีแ่ส,  ฝายวชิาการ  2545 :1 - 10) โรงเรียนวัดยางยี่แส เปนโรงเรียนหนึ่ง
ที่ตั้งอยูในสภาพทองถ่ินเดียวกันกับโรงเรียนภายในกลุมยีแ่ส ดงันัน้การศกึษาสภาพทองถ่ินทีสั่มพนัธ
กนักบัการเรยีนการสอนในโรงเรียนวัดยางยี่แส จึงเชื่อไดวาโรงเรียนอีก 5 โรงเรียนภายในกลุมมี
สภาพปญหาที่คลายคลึงกัน

จากการศึกษาขอมูลของโรงเรียนวัดยางยี่แสพบวากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปน
กลุมประสบการณที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนยังไมบรรลุตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว
คือ รอยละ 80 จากการประเมินผลของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการประเมิน   
คณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิปการศกึษา 2544 โดยจดัการประเมนิทัง้ประเทศ ในระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปท ี 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมทักษะภาษาไทย โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกคําตอบ 
และแบบทดสอบชนิดเขียนคําตอบ เพื่อนําไปวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา พบวาในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียน 29 คน ไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 45.40 และในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่  6 มีจํานวนนักเรียน 40 คน  ไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 64.63 จากผล      
การทดสอบทําใหเห็นไดวานักเรียนโรงเรียนวัดยางยี่แสมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาไทย              
ในระดับต่ํามากคือ รอยละ 45.40 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และรอยละ 64.63 ในระดับ         
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปนปญหาที่จะตองไดรับการแกไข และจากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย
เปนรายสมรรถภาพในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน          
วัดยางยี่แส พบวาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 ในปการศึกษา 2542 สมรรถภาพการฟงมคีะแนน
เฉล่ียรอยละ  75.04  สมรรถภาพการพดูมคีะแนนเฉลีย่รอยละ 74.55 สมรรถภาพการอาน มีคะแนน
เฉล่ียรอยละ 68.24 และสมรรถภาพการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 67.39 ในปการศึกษา 2543 
สมรรถภาพการฟงมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.83 สมรรถภาพการพูด มีคะแนนเฉลีย่รอยละ 75.80 
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สมรรถภาพการอาน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 69.80 และสมรรถภาพการเขียน มีคะแนนเฉลี่ย          
รอยละ 68.72  ปการศึกษา 2544  สมรรถภาพการฟง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.45 สมรรถภาพ      
การพูดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.78 สมรรถภาพการอานคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.02 และสมรรถภาพ
การเขียนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 69.95 ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยเปนรายสมรรถภาพ  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6   พบวาในปการศึกษา  2543  รายสมรรถภาพที่ไดรับคะแนน  สูงสุด 
ไดแก การพูด คะแนนเฉลี่ย รอยละ 77.56 และสมรรถภาพที่ไดรับคะแนนต่ําสุดไดแก สมรรถภาพ
การอานและการเขียน คะแนนเฉลี่ยรอยละ 68.73 และ 69.45 ตามลําดับ และในปการศึกษา 2544 
พบวาคะแนนเฉลี่ยรายสมรรถภาพที่ไดรับคะแนนสูงสุดคือการพูดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 67.37 และ
สมรรถภาพที่ ไดรับคะแนนต่ํา ไดแกการอานและการเขียน คะแนนเฉลี่ยรอยละ 63.42 และ 63.30  
ตามลําดับ จะเห็นไดวา คะแนนเฉลี่ยรายสมรรถภาพวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2543 – 2544 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยราย     
สมรรถภาพที่สูงไดแกการฟงและการพูด สวนรายสมรรถภาพที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยต่ําไดแกการอาน
และการเขียน ซ่ึงสงผลตอคะแนนเฉลี่ยการวัดผลการเรยีนในวชิาภาษาไทยของโรงเรยีนวดัยางยีแ่ส   
ที่ตกต่ํามาโดยตลอด จากปญหาดังกลาวเปนเหตุผลสําคัญที่โรงเรียนจะตองหาวิธีหรือแนวทางใน
การแกไขปญหาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยเฉพาะรายสมรรถภาพ    
การอานและการเขียนภาษาไทยในระดับชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 ซ่ึงเปนพืน้ฐานของการเรยีนการสอน
ในระดบัชัน้สูงตอไป การทีน่กัเรยีนโรงเรียนวัดยางยี่แส มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในกลุมทักษะ
ภาษาไทยต่ํากวาเกณฑที่กําหนด อาจมีปญหาในหลายสาเหตุ  เชน ดานหลักสูตร เนื้อหาวิชา          
ครูผูสอน  และ ตัวนักเรียน หรือปญหาดานอื่น ๆ เชน ปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากการทีไ่ดศกึษาและวเิคราะหปรากฏวา ในดานครผููสอน    พบวา  1) ครใูชวธีิการสอนไมเหมาะสม
ยังคงใชวิธีสอนที่ตนถนัด โดยไมคํานึงถึงการพัฒนาทางดานภาษาของนักเรียน การจัดกิจกรรมฝก
ทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ไมสัมพันธกนั ขาดการวางแผนการสอน 
การเตรียมการสอน ซ่ึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียนที่
กําหนดไวได 2) ภาระหนาที่ของครูมีมาก นอกเหนือจากการสอนแลวยังตองทํางานธุรการ การเงิน 
งานสารบรรณ ฯลฯ แลการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  3) เจตคติของครูผูสอนตอกลุม
ทักษะภาษาไทย ไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางภาษา ขาดความสนใจ และเอาใจใส   
ตอนักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ปลอยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ดวยตนเองตาม     
ธรรมชาต ิทาํใหไมไดรับผลดเีทาทีค่วร  ดานผูเรียน  พบวา 1)  อารมณและความสนใจของนักเรียน     
ที่ไมสามารถที่จะเรียนรูและฝกทักษะทางภาษาได ถาผูเรียนยังมีอารมณโกรธ เสียใจ ฟุงซาน ทําให
ขาดความสนใจและแรงจูงใจ 2) สภาพรางกายและสติปญญาของผูเรียน นักเรียนบางคนมีความ      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

ผิดปกติดานรางกายและสติปญญา ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะทางภาษา เชน ปญหาทาง     
การไดยนิ ทางสายตา สมาธิส้ัน ฯลฯ 3) ภูมิหลังของนักเรียน ซ่ึงไดแก อาชีพ บิดามารดา ฐานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ปญหาความสมัพนัธของบคุคลในครอบครวัซ่ึงมอิีทธพิลตอการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของผูเรียน 4) ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนและบรรยากาศในการเรียนการสอน เชน 
ครูที่เปนกันเองกับนักเรียนจะชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาไดดีกวาและดานสื่อการเรียน
การสอนสื่อประกอบการเรียนการสอนกลุมทักษะภาษาไทยยังมีนอยไมตรงกับความตองการของ    
ผูเรียน และเรื่องที่จะสอน

อยางไรก็ตามจากปญหาดังกลาวแลว วิธีการหนึ่งที่จะแกปญหาไดดีก็คือกระบวนการ
จัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษา ในหมวด 4 มาตรา 22 ไววา การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตาม       
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนสําคัญหรือ “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” (ธํารง บัวศรี 
2531:18) หมายถึงกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ไดพัฒนากระบวน      
การคิด มีอิสระในการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ สามารถคนพบขอมูลความรูตาง ๆ       
ไดดวยตนเองโดยใชวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สามารถนําความรู ประสบการณไปใช
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสวนรวมได ความหมายดานผูสอนหรือผูจัดกระบวนการเรียนรู
หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูใดๆ ที่ผูจัดตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
เคารพในศักดิ์ศรี สิทธิหนาที่ของผูเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดประสบการณการเรียนรู
อยางเปนระบบและที่สําคัญที่สุด  คือ ตองเนนประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปนสําคัญ

นอกจากนั้นในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมี
ประสิทธิภาพไดนั้น ครูผูสอนจะตองแสวงหาเทคนิคการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
ใหเหมาะสมในการพัฒนาการเรียนการสอนในดานตาง ๆ จะสําเร็จไดเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ     
สมรรถภาพในการเลือกใชและการพัฒนานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอนที่ครูจะตองมีส่ือ     
การเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะชวยพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีวิธีการสอนการจัด       
กิจกรรมการเรียนรูทีห่ลากหลาย เชน การสอนโดยใชชุดการสอน การสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
การสอนโดยวิธีบูรณาการ การสอนแบบรวมมือกัน  เปนตน ฯลฯ ดังที่ แครอล (Caroll, อางถึงใน  
สงัด  อุทรานันท 2532:22) ไดกลาวถึงความสําเร็จในการเรียนรูของผู เรียนวาขึ้นอยูกับ                  
องคประกอบ ตาง ๆ  5 สวน คือ 1)  ความถนัดทางการเรียน  2)  ความสามารถเขาใจในการสอน
ของครู  3)  ความพยายามในการเรียน  4)  เวลาที่ใชการเรียน และ  5)  คุณภาพการสอนของครู   
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(โสภณ โปธินันท, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542: 18) ไดทําการสังเคราะห  
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม
ตวัอยางงานวจิยัทีน่าํมาสงัเคราะหทัง้สิน้ 110 เลม ผลการสงัเคราะหพบวา พฤตกิรรมการสอนภาษา
ไทยของครูสวนใหญเปนการสอนแบบบรรยาย วิธีที่ใชนอยท่ีสุด คือ บทบาทสมมุติและสถาน
การณจําลอง     ส่ือที่ใชมากที่สุด คือ แถบประโยคและ รูปภาพ วิธีการประเมินที่ใชคือ  การทดสอบ 
วิธีการสอนโดยใชรูปแบบสองภาษา (ครูใชภาษาถิ่นประกอบในการสอน) ทําใหผูเรียนมีผล        
การเรียนรู ดีกวาการสอนตามปกติ การสอนโดยใชชุดการสอน และการสอนโดยใชแบบฝก      
เสริมทักษะทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรู สูงกวาการสอนตามปกติ นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ส่ือที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล วิธีสอนที่ใชแบบฝก วิธีสอนที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง วิธี
สอนโดยใชส่ิงเรา และวิธีสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ ทําใหผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามปกติ และพบวา ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีความสัมพันธ   
ทางบวกกับทักษะ การพูด การฟง การอาน และการเขียน สนิท สัตโยภาส (2532: 168)  กลาววา 
ทักษะจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อทําซํ้า ๆ ฝกซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญ คลองแคลว วองไวและถูกตอง 
เพราะฉะนั้นครูผูสอนจะตองจดัการเรยีนการสอนใหเกดิการทาํซํ้า ๆ ฝกซ้าํอยูเสมอ เพือ่ใหนกัเรยีน
เกดิทกัษะในการเรยีนรูของวิชา นั้น ๆ เครื่องมือสําคัญที่ใชฝก ไดแก แบบฝก  วรสุดา บุญยไวโรจน 
(2536: 37) กลาววา แบบฝก (Work book)   เปนสื่อการสอนที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา      
ทําความเขาใจและฝกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกตองและเกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้น
แบบฝกยังเปนเครื่องชวยบงชี้ใหครูทราบวา ผูเรียนหรือผูใชแบบฝกมีความรู ความเขาใจบทเรียน
และสามารถนําความรูไปใชไดมากนอยเพียงใด ผูเรียนมีจุดเดนที่ควรสงเสริมหรือจุดดอยที่ตอง
ปรับปรุงแกไขตรงไหนและอยางไร กมล ดิษฐกมล (อางถึงใน อารี สันหกวี 2532: 18) กลาววา    
หัวใจของการสอนวิชาทกัษะอยูทีก่ารฝก (Drill) การฝกอยางถูกวธีิ (ฝกโดยคาํนงึถึงความสมัพนัธ
ระหวางการฟง พดูอาน เขยีน ฝกจากงายไปยาก ฯลฯ) จะทาํใหเกดิความชาํนชํิานาญ คลองแคลว
วองไวและทําไดโดยอัตโนมัติ   วรรณา  แซตั้ง (2541: 14) ไดศึกษาเรื่อง การสรางแบบฝกการเขียน
สะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูทางการเขียนสะกดคําของ     
นักเรียนกลุมตัวอยางภายหลังไดรับการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําสูงกวากอนไดรับการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ทั้งยังชวยพัฒนาผลการเรียนรูใหสูงขึ้น 
แบบฝกเสรมิทกัษะจงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะนาํมาจดัเปนกจิกรรมการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย ซ่ึงทําใหผูเรียนไดฝกทักษะนั้น ๆ ซํ้า ๆ ไดใชกระบวนการตาง ๆ ในการแสวงหาความรู
และแกปญหาไดดวยตนเอง
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จากสภาพปญหาผลการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยเฉพาะสมรรถภาพ   
การอานและการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนวัดยางยี่แส ตําบลกระจัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดและคะแนนผลการเรียนที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายของ
โรงเรียนที่จําเปนที่จะตองหาแนวทางแกไข นอกจากปญหาดานผลการเรียนยังต่ํากวาเกณฑ            
ที่กําหนด แลวยังมีปญหาอื่นที่สงผลตอการเรียนของนักเรียน ซ่ึงไดแกปญหาดานการจัด                  
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู อันเนื่องมาจากภาระหนาที่อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการสอนของครู 
ปญหาดานตัวผูเรียน อันเนื่องจากอารมณและความสนใจของนักเรียน ปญหาดานการขาดแคลน     
ส่ือการสอนที่สงเสริมความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมแรงจูงใจของผูเรียนและเพื่อเปน   
การสงเสริมแนวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตน ฯลฯ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปที ่ 1 ของโรงเรยีนวดัยางยีแ่ส อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนําความรู วัฒนธรรม ประเพณี   
ในทองถ่ิน ชุมชนมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู ทั้งนี้ นอกจากจะเปนการพัฒนา ดานทักษะทาง
ภาษาและผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแลว ยังเปนการนําความรูในทองถ่ิน และ
กระบวนการเรียนรูมาบูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม ครอบครัวและชุมชน เพื่อสงเสริม
ความรักความสามัคคีใหเกิดขึ้นในทองถ่ินของตนอีกดวย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาคนควา การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใช      

ขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา แนวคดิ และ
งานวจิยัตาง ๆ เพือ่เปนแนวทางในการพฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะ ซ่ึงมนีกัการศกึษาไดเสนอขัน้ตอน      
ในการพฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะดงันี ้ สุรีพร สกุณา (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช       
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดมาตราแมกนสําหรับนักเรียนชาวเขาเผาอาขา               
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียน     
คําที่มีตัวสะกดมาตราแมกน สําหรับนักเรียนชาวเขาเผาอาขา ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนคําที่มีตัวสะกดมาตราแมกน สําหรับนักเรียนชาวเขาเผาอาขา ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ที่สรางขึ้นสามารถใชฝกนักเรียนชาวเขาเผาอาขาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1ใหมีทักษะในการ
เขียนคําที่มีตัวสะกดมาตราแมกนในระดับที่สูงขึ้น 2) ความกาวหนาในการเขียนคําที่มีตัวสะกด
มาตราแมกนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 วรรณา แซตั้ง (2541: 33) ศึกษาเรื่อง การสรางแบบฝกหัดการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กลาวถึงการพัฒนาแบบฝก  ดังนี้ 1) ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด หลักการ 
และลักษณะของแบบฝกจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคําและแบบฝกการเขียน
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สะกดคํา 2) ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)                          
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับทักษะการเขียน เพื่อศึกษาความคิดรวบยอด              
จุดมุงหมาย เนื้อหา และศึกษาคูมือครู หนังสือเรียนภาษาไทย พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. 2533) ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 3) นําคําใหมในบทเรียนที่ 7 - 10 จาก         
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที ่1 เลม 1 มาสรางแบบฝกสะกดคําในเนื้อหาที่เรียน ไดแก  
เนื้อหาการเขยีนสะกดคาํไดถูกตอง เนือ้หาการรูความหมายของคาํ เนือ้หาการนาํคาํไปใช 4) สราง    
แบบฝกการเขยีนสะกดคาํในเนือ้หาท่ีเรียน ไดแกเนือ้หาการเขยีนสะกดคาํไดถูกตอง    เนือ้หาการเรยีนรู
ความหมายของคาํ เนือ้หาการนาํคาํไปใช   5) ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคํา โดย
ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (คร้ังที่ 1) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ทดลองกลุมยอย (คร้ังที่ 2) หลังจากปรับปรุงแบบฝกการเขียนสะกดคําครั้งที่หนึ่ง
แลวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร กรุงเทพมหานคร ที่ไมใช           
กลุมตัวอยาง ทดลองภาคสนาม (คร้ังที่ 3) หลังจากปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนสะกดคํา       
เรียบรอยแลว โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ 80/80 ตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 กิตติคุณ รัตนเดชกําจาย (2542: 88) ศึกษาเรื่องผลการเรียนสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกดของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ทีส่อนโดยใชแบบฝกเสรมิทกัษะ
กับสอนโดยวิธีปกติ กลาวถึงการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้ 1) ศึกษาความรูเกี่ยวกับ           
อนกุรมภธิานดานพทุธพิสัิย สําหรับการเรยีนดานศิลปภาษาในระดับประถมศึกษาของบลูมและคณะ 
(Bloom and others) หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะ หลักจิตวิทยาที่ใชในการสรางแบบฝก     
เสริมทักษะ ตัวอยางของแบบฝกเสริมทักษะ ความรูเกี่ยวกับภาษาไทยดานหลักเกณฑทางภาษาและ
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  2) กําหนดจํานวนชุดและ    
จุดประสงคการเรียนรูเรียงลําดับตามความยากงายของเนื้อหา เร่ือง มาตราตัวสะกดและสอดคลอง
กับแผนการสอนที่ดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 3) สรางแบบฝกเสริมทักษะวิชา     
ภาษาไทยดานหลักเกณฑทางภาษา เรื่องมาตราตัวสะกดตามอนุกรมภิธานดานพุทธพิสัยสําหรับ  
การเรียนดานศิลปภาษาในระดับประถมศึกษาของบลูม และคณะ 4) เสนอแบบฝกเสริมทักษะให
คณะอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการใชภาษา ความตรงตามเนื้อหา
ความตรงตามโครงสรางและความถูกตอง 5) ปรับปรุงแบบฝกเสริมทกัษะตามคาํแนะนาํของคณะ
อาจารยผูควบคมุวทิยานพินธและผูทรงคณุวฒุ ิ 6) หาประสทิธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ โดยนํา
แบบฝกเสริมทักษะไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน                    
เมืองสมุทรสงครามที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 จาํนวน 30 คน ขัน้ตอน  การนาํ
แบบฝกเสรมิทกัษะไปทดลอง (tryout) เพือ่หาประสทิธภิาพ  มี 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นทดลอง            
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รายบุคคล ทดลองกับนักเรียน 3 คน ที่มีคะแนนการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับสูง กลาง ต่ํา       
ระดับละ 1 คน เพื่อศึกษาความยากงายของภาษาและกิจกรรม ความเหมาะสมของรูปภาพและเวลา  
ที่ใชเพื่อนํา ขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข (2) ขั้นทดลองกลุมเล็ก  ทดลองกับนักเรียน 15 คน ที่มี
คะแนนการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับสูง กลาง ต่ํา ระดับละ 5 คน เพื่อศึกษาความยากงาย          
ของภาษาและกิจกรรมที่กําหนดใหในแตละชุด ความเหมาะสมของรูปภาพและเวลา เพื่อนํา            
ขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข (3) ขั้นทดลองภาคสนาม ทดลองกบันกัเรยีน 30 คน ทีม่คีะแนน        
การเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดบัสูง กลาง ต่าํ ระดบัละ 10 คน เพื่อนําผลคะแนนรวม      
ที่ไดมาคํานวณตามสูตร E1 แลวทดสอบหลังเรียน นําผลคะแนนที่ไดมาคํานวณตามสูตร E2  เพื่อ     
หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ บังอร  แกนจันทร (2544:  บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
สรางหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาเรื่องเที่ยว
งานพนมรุง  ช้ันประถมศึกษาปที่  2  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สรางหนังสือและแบบฝก
ทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุงชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  3) หาคาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือผลการวิจัยพบวา 1)  
หนังสือประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถม
ศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพ  87.55/82.40  และมีคาดัชนี ประสิทธิผลเทากับ.5416   2) แบบฝก
ทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถม
ศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.08 /82.40  3) นักเรียนที่เรียนดวยหนังสือและแบบฝกทักษะมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการศึกษากระบวนการดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนา เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและ       
การเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ
ในการพัฒนาดังตอไปนี้ คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 1.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัย               
ที่เกี่ยวของกับแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย 1.2 วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1.3 ศึกษาความคิดเห็นของการสราง
แบบฝกเสริมทักษะจากครู นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของ 1.4 ศึกษาเนื้อหาสาระในการสราง     
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยจากผูรูในทองถ่ิน ผูเชีย่วชาญดานแบบฝกเสรมิทกัษะ 
1.5 ศกึษาสภาพชมุชนยางยีแ่ส  2) พฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะ 2.1 พฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะการอาน
และเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินฉบับราง ประกอบดวย 2.1.1 ช่ือแบบฝก 2.1.2 คํานํา      
2.1.3  สารบัญ  2.1.4  คําชี้แจง 2.1.5  แบบทดสอบกอนเรียน  2.1.6  เนื้อหาที่ใชขอมูลทองถ่ิน        
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2.1.7 แบบฝกการอานและการเขยีนภาษาไทย 2.1.8 แบบทดสอบหลงัเรยีน  สรางแผนการจดัการเรยีนรู
ประกอบแบบฝกเสรมิทกัษะประกอบดวย 2.1.8.1 สาระสาํคญั 2.1.8.2. จดุประสงคการเรยีนรู 2.1.8.3. 
เนือ้หา 2.1.8.4. กจิกรรมการเรยีนการสอน 2.1.8.5.ส่ือการเรียนการสอน 2.1.8.6.วิธีวัดและประเมินผล  
2.2 ประเมินแบบฝกเสริมทักษะ โดยอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยตรวจสอบหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 2.3 ปรับปรุงแกไข 2.4  หาคาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบ Individual 
Tryout  2.5 ปรับปรุง  แกไข  2.6 หาคาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบ Small Group Tryout  2.7 ปรับปรุง
แกไข 3) ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดยางยี่แส 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาคา  
ประสิทธิภาพ E1/E2   ภาคสนาม แบบ  Field Tryout   4) ประเมินผลและปรับปรุงแบบฝกเสริม
ทักษะที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบผลการเรียนของนักเรียน ประเมินผลการเรียนรูทางดานการอานและ
การเขียนภาษาไทย ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยกรอบแนวคิด
การวิจัย สรุปไดดังแผนภูมิที่ 1 หนา 13

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน     

ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อประเมินผลการเรียนรูและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะ

การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ขอคําถามในการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ การอานและเขียนภาษาไทยโดยใช   

ขอมูลทองถ่ินสําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   เปนอยางไร
2. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยอะไรบางและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม
3. การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการดําเนินการทดลองใชอยางไร
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ผลการ
ประเมิน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

   1.ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

1.1 ศึกษานโยบาย
เอกสารทางการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยเกี่ยวกับ
การสราง  แบบฝก
เสริมทักษะ ฯ
1.2. วิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
พ.ศ. 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
1.3  ศกึษาความตองการ
และความคดิเหน็
เกีย่วกบัการพฒันา
แบบฝกเสริมทักษะ
และรูปแบบของ
แบบฝก จากนักเรียน
ชั้นประถมศกึษาปที ่1
ภายในกลุมโรงเรยีน
ย่ีแส
1.4  ศึกษาเนื้อหาสาระ
ในการสรางแบบฝก
เสริมทักษะจากครู
ผูสอนภาษาไทย      
ป.1–6  ครูวิชาการ
โรงเรียนผูเชี่ยวชาญ
ในดานแบบฝก
ผูรูในทองถิน่
 1.5 ศึกษาสภาพชุมชน
ยางยี่แส

2.พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทย
2.1พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
ฉบับราง ประกอบดวย
       1. ชื่อแบบฝก
       2. คํานํา

3.  สารบัญ
4.  คําชี้แจง
5. แบบทดสอบกอนเรียน
6.  เนื้อหาที่ใชขอมูลทองถิ่น
7 .แบบฝกการอ านและ
เขียนภาษาไทย

8. แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู
ประกอบแบบฝกเสริมทักษะ

2.2 ประเมินแบบฝกเสริม
ทักษะโดยอาจารยที่ปรึกษาผู
เชี่ยวชาญดานภาษาไทย ตรวจ
สอบหาคาดัชนี ความสอด
คลอง IOC

2.3  ปรับปรุงแกไข

2.4.หาคาประสิทธิภาพ E1/E2

แบบ Individual Tryout

2.5. ปรับปรุงแกไข

2.6 หาคาประสิทธิภาพ E1/E2

Small Group Tryout

2.7. ปรับปรุงแกไข

3.   ทดลองใชแบบฝก
เสริมทักษะ

ทดลองการใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทย  โดยใช
ขอมูลทองถิน่ สําหรบั
นกัเรยีนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1  โรงเรียนวัดยาง
ย่ีแส จํานวน 24 คน
เพื่อหาคาประสิทธิภาพ    
ภาคสนาม E1/E2 แบบ
Field Tryout

4.  ประเมินผลและ
ปรับปรุงแบบฝก
เสริมทักษะ

ประเมินผลการ
เรียนรูและความคดิ
เห็นของนัดเรียน
ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1  ที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะ

แบบฝก
ฉบับสมบูรณ

ปรับปรุง ผาน

ไมผาน
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4. ผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชกับขอมูล
ทองถ่ินเกี่ยวกับผลการเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทย กอนและหลังเรียนแตกตางกันหรือไม
และความ  คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะเปนอยางไร

สมมุติฐานการวิจัย
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับ           

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลการเรียนรูทางการอานและเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 

กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับ   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กลุมโรงเรียนยี่แส 
อําเภออูทอง จํานวน 93 คน จาก 6 โรงเรียนที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนวัดยางยี่แส 
อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรยีนที ่2  ปการศกึษา 2546  จาํนวน  24  คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใช  

ขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทยดานการอานและ        

การเขียน และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1

3. เนื้อหาวิชา
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาจาก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ความคิดเห็น

ของครูผูสอน นักเรียนและขอมูลพื้นฐานจากผูรูในทองถ่ินแลวนํามาพัฒนาเปนแบบฝกเสริมทักษะ    
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมี       
จุดมุงหมายให ผูเรียนไดฝกทักษะการอาน และเขียนภาษาไทยจากเรื่องราวในทองถ่ินของตน
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4. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546      

ตั้งแต  วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 
7 ช่ัวโมง  เปนระยะเวลา 3 สัปดาห รวมเวลาทดลองทั้งส้ิน 21 ช่ัวโมง

ขอตกลงเบื้องตน
1. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยไมเคยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและ

เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินมากอน
2. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน         

เปนเรื่องเกี่ยวกับชุมชนยางยี่แส  ตําบลกระจัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงกําหนดความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับ      

การวิจัยดังตอไปนี้
1. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง กระบวนการสรางหรือการจัดทําแบบฝก         

เสริมทักษะ ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 
การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้น

2. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น หมายถึง ส่ือ          
การเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการอานและเขียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
พุทธศักราช 2544 ที่จัดทําขึ้นโดยนําเนื้อหาในทองถ่ินที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ประเพณี       
วัฒนธรรม และบุคคลสําคัญมาสรางเปนแบบฝกเสริมทักษะ ประกอบดวย ช่ือแบบฝก คํานํา 
สารบัญ คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน แบบฝกการอานและการเขียน
ภาษาไทย   แบบทดสอบหลังเรียน

3. ขอมูลทองถิ่น หมายถึง เรื่องราวในทองถ่ินของชุมชนยางยี่แส ดานประวัติ      
ความเปนมา  ประเพณี วัฒนธรรม บุคคลสําคัญในทองถ่ิน  ที่นํามาสรางแบบฝกเสริมทักษะ

4. ผูรูในทองถิน่ หมายถงึ ผูทีม่คีวามรู และสามารถถายทอดความรูเกีย่วกับประวัติ        
ความเปนมา  ประเพณี  วัฒนธรรม  อาชีพในทองถ่ิน   และบุคคลสําคัญของทองถ่ิน

5. ผลการเรียนรู หมายถึง  คะแนนของนกัเรยีนทีไ่ดจากการทดสอบวัดผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดานการอานและการเขียนคําทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก      
เสริมทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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6. ผลการเรยีนรูทางการอาน หมายถงึ คะแนนของนกัเรยีนทีไ่ดจากการทดสอบ วัดผล     
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดานการอานออกเสียงคําไดถูกตองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ       
ขอมูลในทองถ่ิน ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบฝกเสริมทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น

7. ผลการเรยีนรูทางการเขยีน หมายถงึ คะแนนของนกัเรยีนทีไ่ดจากการทดสอบวัดผล    
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดานการเขียนคําไดถูกตองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูล        
ในทองถ่ินทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบฝกเสริมทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น

8. ความคดิเหน็ของนกัเรียน หมายถงึ การแสดงความรูสึกนกึคดิของนกัเรยีนทีม่ตีอ    
แบบฝกเสรมิทกัษะการอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมลูทองถ่ินในการฝกทกัษะดานการอานและ
เขยีนภาษาไทยไดดขีึน้  เนือ้เร่ืองนาสนใจ และความรูทีไ่ดรับ ในดานประวตัคิวามเปนมาของชมุชน 
ประเพณแีละวฒันธรรมของชมุชน ประวตับิคุคลสาํคญัของชมุชน การวาดภาพระบายส ีและการเลน
เกม เพิม่ขึน้

9. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมจากการใช
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับทองถ่ิน ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑ     
มาตรฐาน  80/80 โดยกําหนดให

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบฝกเสริมทักษะ
ระหวางเรียนไดถูกตอง  รอยละ  80

80 ตัวหลัง หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได       
ถูกตองรอยละ  80

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี      
หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544               
2) หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดยางยี่แส และสาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู     
ภาษาไทย ชวงชั้นที่1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1)  3)  การสอนการอานและการเขียนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา  4) แบบฝกเสริมทักษะ  5)  ภูมิหลังทองถ่ินชุมชนยางยี่แส: บริบทที่เกี่ยวของกับ      
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ  6)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารที่ใชทําความเขาใจกัน และเปนเครื่องมือการเรียนรู           
การบันทึกเรื่องราวตาง ๆ  ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยจึงตองสอนเพื่อการสื่อสาร ใหคนรัก
การอาน การเขียน ที่จะแสวงหาความรูและประสบการณ การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับ  
ความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด การเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียน         
ไดคิดสรางสรรค  คิดวิพากวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหา และวินิจฉัยอยางมีเหตุผลโดยสงเสริมให     
ผูเรียนไดมีการใชภาษาที่กวางขวาง มีประมวลคําในการใชคําพูด ฟง อาน และเขียนมากขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544: 2  )

คุณภาพของนักเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปแลว นักเรียนจะตองมีความรูความสามารถ       

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังนี้
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี
2. สามารถดาน เขียน ฟง ดู และพูดได อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ
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4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน และ
สรางสรรคงานอาชีพ

5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมใน             
วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย

6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ       
ถูกตองตามสถานการณและบุคคล

7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย
8. มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง

คุณภาพของนักเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 1
1.   อานไดคลองและอานไดเร็ว
2.   เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน
3.   นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณและกําหนด

แนวทางปฏิบัติ
4.    เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง
5.    พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึกความตองการและจินตนาการ
6.    จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
7.    จับใจความสําคัญ และหารายละเอียดของเรื่อง ตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา

แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก  และประสบการณจากเรื่องที่อาน
ที่ฟงและที่ดู

8.   ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน  การแสวงหาความรู และใชไดเหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณ

9.    มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
10.  มีนิสัยรักการอานและการเขียน

สาระการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาใชมาตรฐานเปนตัวกําหนด          

คุณลักษณะที่ พึงประสงคของผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการประกัน      
คุณภาพการศึกษาโดยแบงตามสาระหลัก ดังนี้

สาระที่  1:   การอาน
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สาระที่  2:   การเขียน
สาระที่  3:   การฟง การดู และการพูด
สาระที่  4:  หลักการใชภาษา
สาระที่  5:   วรรณคดี และวรรณกรรม

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
สาระที่ 1: การอาน

มาตรฐาน  ท. 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช  ตัดสินใจ     
แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 1 ( ป.  1 – 3  )
1. สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน อานไดคลองและเร็ว เขาใจ  

ความหมายของคําและขอความที่อาน
2. สามารถเขาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องคําสําคัญหรือใช  

แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด เปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน รูจักใช  
คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและแสดงความรู ความคิด คาดคะเนเหตุการณเร่ืองราวจากเรื่องที่อานและ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ

3. สามารถอานในใจ และอานออกเสียง บทรอยแกวและรอยกรองได  
รวดเร็วถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธีและจําบทรอยกรองที่ไพเราะเลือกอาน
หนังสือที่ เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิงมี   มารยาทการอานและนิสัยรักการอาน

 สาระที่ 2: การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1:  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ป. 1 - 3
1. สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย และสะกดการันตถูกตอง ใชความรู

และประสบการณเขียนประโยค ขอความ และ เร่ืองราวแสดงความคิด ความรูสึก ความตองการ
และจินตนาการ รวมทั้งใชกระบวนการเขียน  พัฒนางานเขียน

2. มีมารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขียน และใชทักษะการเขียน  
จดบันทึกความรูประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
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สาระที่ 3: การฟง  การดู และการพูด
มาตรฐาน ท  3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิดความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ป. 1 - 3

1. สามารถจับใจความสําคัญสิ่งที่ไดฟง และไดดูและเขาใจเนื้อเร่ือง ถอยคํา  
การใชน้ําเสียง และกิริยาทาทางของผูพูดและแสดงทรรศนะเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ

2. สามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นเลาเรื่อง  
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณ ใชถอยคําเหมาะแกเร่ืองและอยางสรางสรรค
ตามหลักการพูด มีมารยาทการฟง การดู และการพูด

สาระที่ 4: หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท  4.1: เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง      

ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว  เปนสมบัติของชาติ
            มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   ป. 1 - 3

1. สามารถสะกดคําโดยนําเสียงและรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
ประสมเปนคํา อานและเขียนคํา ไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา

2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยค การเรียงลําดับ 
คํา และเรียบเรียงประโยค   ตามลําดับความคิด   เปนขอความที่ชัดเจน

3. สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย  
ถอยคําสุภาพและรูจักคิดไตรตรองกอนพูดและเขียน

4. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานและ  
ภาษาถิ่น

5. สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ
6. สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถ่ินมาใชในการเรียน

และเลน
มาตรฐาน  ท 4.2: สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย   

บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นป. 1 - 3

1. สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู
และการทํางานรวมกับผูอ่ืนและใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียน

2. เขาใจความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียนใชภาษาไดเหมาะกับ
บุคคลและสถานการณ การสื่อสารใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในการพัฒนาการอาน
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และการเขียนเห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย
                                 3.    ใชภาษาพูด  ภาษาเขียน  ตามความเปนจริงเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล

สาระที่  5:   วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1: ขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   ป. 1 - 3

1. สามารถอานนิทานเรื่องสั้นงาย ๆ สําหรับเด็ก สารคดี บทความ  
บทรอยกรองและบทละครเหมาะกับวัยของเด็ก ใหไดความรูและความบันเทิง ไดขอคิดเห็นจาก  
การอาน และนําไปใชในชีวิตจริง

ตารางที่ 1   ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  1

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ชั้น ป.1 สาระการเรียนรู ชั้น ป. 1
สาระที่   1  การอาน

1. อานสะกดคําไดถูกตองตามหลักการสะกด
คําตามมาตราตัวสะกดและการผันวรรณยุกต
อาน  จําคําไดแมนยําและอานไดคลอง อานได
รวดเร็วตามหลักการ
2. อานเขาใจความหมายของคําอานและเขาใจ
ขอความที่อานดวยการวาดภาพ ความหมายของ
คําและขอความ การนําคําแตงประโยค
3. แสดงความเขาใจ ใจความสําคัญ และราย
ละเอียดของเรื่องที่อานดวยการพูดและการเขียน
4. อานขอความและบอกคําสําคัญของขอ
ความที่อาน
5. พูดและเขียนแสดงความรูความคิดจาก
การอานและคาดคะเนเหตุการณของเรื่อง

1) การอานคาํพืน้ฐานซึง่เปนคาํทีใ่ชในชวีติ
ประจาํวนั ประมาณ  600  คํา  รวมทั้งคําที่ใช
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
2) การอานแจกลูกและสะกดคําในมาตรา
ตัวสะกดตางๆ  และคําในชีวิตประจําวันที่
สะกดไมตรงตามมาตรา  คําที่มีตัวการันต
อักษรควบ  อักษรนํา
3) การผันวรรณยุกตคําที่มีพยัญชนะตน
เปนอักษรกลาง  อักษรต่ํา  อักษรสูง
4) การอานและเขาใจความหมายของคํา
ในประโยค และขอความสั้น ๆ
5) การอานในใจ  การจับใจความของเรื่องที่
อาน โดยหาคําสําคัญ ตั้งคําถาม คาดคะเน
เหตุการณ  ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ชั้น ป.1 สาระการเรียนรู ชั้น ป. 1
6. พูดและเขียนแสดงความรูความคิด
จากการอานและคาดคะเนเหตุการณของเรื่อง
7. ใชกระบวนการอานพัฒนาการอาน
อานเรื่องแลวกําหนดแนวการปฏิบัติ
8. อานในใจบทรอยแกวหรือบทรอยกรองได
เร็ว และบอกใจความสําคัญของเรื่องหรือ
ตอบ   คําถามหรือวาดภาพแสดงความเขาใจ
9. อานออกเสียงบทรอยแกวหรือบทรอยกรอง
ไดเร็วและคลอง  ถูกตองตามอักขรวิธี การแบง
วรรคตอน และลักษณะคําประพันธดวยเสียงดัง
ฟงชัดเจนทั้งอานออกเสียงธรรมดาและอาน
ทํานองเสนาะ
10. ทองจําบทรอยกรองที่มีความไพเราะและมี
ขอคิดที่ดีที่เปนบทอาขยาน
11. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรู
และความบันเทิงจากหองสมุดหรือมุมหนังสือ
หรือแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ
12. แสดงมารยาทการอานในหองสมุดหรือ
การอานในหองเรียนโดยอานอยางสงบ
ไมรบกวนผูอ่ืน   ไมขีดเขียนลงในหนังสือที่
ไมใชของตน  และไมทําใหฉีกขาด สงคืน
หนังสือ ตรงตามกําหนดและมีนิสัยรักการอาน
โดยใชเวลาวางในการอานและวาดภาพหรือ
จดบันทึกสิ่งที่อาน

6) การแสดงความรูและความคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อาน
7) การนําความรูและขอคิดที่ไดจากการอาน
ไปใชในชีวิตประจําวัน
8) การอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง
ถูกตอง ตามอักขรวิธีและลักษณะคําประพันธ
และการอานทํานองเสนาะ
9) การทองจาํบทอาขยานและบทประพนัธ
ทีป่ระทบัใจ
10) การเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน
ทั้งประเภทความรูและความบันเทิง
11) มารยาทการอานหนังสือ การถนอมรักษา
หนังสือทั้งสวนตนและสวนรวม
12) การปลูกฝงนิสัยรักการอานและมี
สุขลักษณะในการอานหนังสือ
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  ชั้น ป. 1 สาระการเรียนรู   ชั้น ป. 1

สาระที่ 2   การเขียน
1. เขียนคําถูกตองตามความหมาย โดยใชหลัก
การสะกดคํา แจกลูกชวยการเขียนคํา
2. เขียนแสดงความคิด ความรูสึก ความ
ตองการเปนประโยคและขอความสั้น ๆ
3. ใชกระบวนการเขียนโดยเตรียมการเขียน
ยกรางขอเขียน ตรวจสอบแกไขขอความที่เขียน
3. เขียนอยางมีมารยาทการเขียน เพื่อการ
ส่ือสารดวยลายมือสวยงาม  สะอาด ตัวหนังสือ
ชัดเจน อานงายเขียนถูกตอง ใชภาษาสุภาพ
4. แสดงนิสัยรักการเขียนดวยการอาน การดู
การฟง และจดบันทึกความรูเปนประโยค และ
ขอความสั้นๆ เปนสมุดความรูของตนอยูเสมอ
5. เขียนบันทึกความรู และประสบการณ
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ แสดงทักษะ
การเขียนโดยใชถอยคําถูกตองลายมืออานงาย
ชัดเจน

1) การเขียนคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ คําที่
ใชในชีวิตประจําวัน และคําที่สะกดไมตรงตาม
มาตรา
2) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
การเขียนตามคําบอก
3) การเลือกใชคําเขียน เปนประโยคตรงตาม
ความหมาย  และเรียบเรียงเปนเรื่องสั้น ๆ ที่
เปนความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ
และประสบการณ
4) การเขียนคําคลองจอง
5) การตรวจทานและแกไขงานเขียน
6) การใชเลขไทย
7) มารยาทการเขียน  การเขียนอยางเปน
ระเบียบ  สะอาด ลายมือสวยงาม อานงาย และ
ไมขีดเขียนในที่ไมสมควร
8) การปลูกฝงนิสัยรักการเขียน  ดวยการจด
บันทึกความรูอยางสม่ําเสมอ

สาระที่ 3  การฟง การดู การพูด
1. ฟงผูพูดหรือดูส่ือตาง ๆ ที่เปนเรื่องสั้น
ความรู นิทาน และจับใจความสําคัญของเรื่อง
ไดดวยการพูด การเขียน และตอบคําถาม      เลา
เร่ืองจากเนื้อเร่ือง ถูกตอง
2. ฟงผูพูดและดูส่ือตางๆ ที่เปนความรู นิทาน
บอกความหมายของถอยคํา การใชน้ําเสียงที่
แสดงอารมณ และกิริยาทาทางของผูพูด

1) การเลือกฟง เลือกดูส่ิงที่เปนความรูและ
ความบันเทิง
2) การเขาใจเนื้อเร่ือง การจับใจความจาก
ถอยคํา  น้ําเสียง  และกิริยาทาทางของผูพูด
การดูส่ิงที่เปนความรูความบันเทิง
3) การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง
ส่ิงที่ดู
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   ชั้น ป. 1 สาระการเรียนรู ชั้น ป. 1
3. ฟงผูพูดและดูส่ือตาง ๆ ที่เปนความรูและ
นิทานแลวแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและ
ดูอยางมีเหตุผล
4. แสดงมารยาทการฟงและการดูส่ือ
ในหองเรียนและนอกหองเรียนดวยความตั้งใจ
ไมรบกวนผูอ่ืนและฟงหรือดูอยางสงบ
5. ฟงและสื่อความที่เปนความรู และนิทาน
แลวตั้ง คําถามหรือตอบคําถามไดเปนประโยค
6. สนทนากับผูอ่ืนแสดงความคิดเห็นในชีวิต
ประจําวันไดอยางสุภาพใชถอยคําและภาษา
ถูกตอง
7. เลาเรื่องหรือถายทอดประสบการณ ขาว
นิทานอยางสรางสรรค และใชถอยคําเหมาะสม
กับเรื่อง พูดชัดถอยชัดคํา ออกเสียงถูกตอง ตาม
อักขรวิธี ตามหลักการพูด
8. แสดงมารยาทการพูดโดยใชถอยคําและ
กิริยาทาทางสุภาพ กลาพูด พูดชัดเจน และตอบ
คําถามเสียงดัง เหมาะแกสถานที่

4) การพูดทักทาย  ขอบคุณ ขอโทษ
การยอมรับ การปฏิเสธ โดยใชภาษาที่สุภาพ
5) การตั้งคําถามและการตอบคําถาม
6) การเลาเรื่องถายทอดความรู ความคิด
และความรูสึก
7) การพูดออกเสียงชัดเจนใชถอยคําเหมาะ
กับเรื่องใชภาษาที่สุภาพเหมาะสมแกบุคคล
และโอกาส
8) มารยาทการฟงและการดู  การฟงและดู
อยางตั้งใจ  โดยไมรบกวนผูอ่ืน

สาระที่   4    หลักการใชภาษา
1. สะกดคําอักษรควบที่ใชในชีวิตประจําวัน
อานและเขียนถูกตอง
2. แสดงความหมายของคํากลุมคําโดยการนํา
คํามาแตงประโยคตามความหมายเรียงลําดับคํา
ในประโยคไดถูกตองนําประโยคมาเรียงลําดับ
ความคิดเปนขอความไดชัดเจน ทั้งการพูดและ
การเขียน

1) การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ
2) การรูจักภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษา
ถ่ิน
3) หลักการแตงคําคลองจอง
4) การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือ
ในการเรียนการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรู  และการทํางานรวมกับผูอ่ืน
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 ตารางที่ 1  (ตอ)

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   ชั้น ป. 1 สาระการเรียนรู ชั้น ป. 1
3. ใชภาษาที่สุภาพในการสนทนาแนะนําตน
เองหรือเขียนประโยคสื่อสารงายๆ ในชีวิต
ประจําวัน
4. แสดงการใชภาษาไทยที่เปนภาษาไทยกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐานที่ใชกันทั่วประเทศและ
ภาษาที่ใชกันเฉพาะถิ่นแตละถ่ินถูกตอง
ทั้งการพูดและการเขียน
5. นําคํามาแตงเปนคําคลองจองที่มีความหมาย
ไดและนําคํามาแตงเปนกลอน ๔ มีเสียงสัมผัส
คลองจองตามรูปแบบการแตง
6. ใชทักษะการอาน การเขียน การพูด การฟง
และการดูส่ือในการหาความรู และพัฒนาการ
เรียนรู  และการทํางานดวยการพูด อภิปรายหรือ
การเขียน หรือการอาน   รวมกัน
7. ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน วิดิทัศน คอมพิวเตอร
นํามาพูด เลาเรื่องและการเขียน

5) การใชทกัษะทางภาษาและเทคโนโลยี
การสือ่สาร ดานวิทยุ  โทรทัศน  วีดิทัศน ใน
การพัฒนา การเรียน

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม
1. อานนิทาน เร่ืองสั้นงาย ๆ สารคดีส้ัน ๆ
บทความสั้น ๆ ที่แสดงความรูบทรอยกรองที่
ไพเราะ มีขอคิดเพื่อใหไดความรูและความ
บันเทิงนํามาเลาเรื่องเขียนและแสดงความคิดเห็น
2. อานแลวพูดหรือเขียนขอคิดสั้นๆ และ
แนวทางสั้น ๆ ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

1) นิทาน เร่ืองสั้นงาย ๆ สารคดีส้ัน ๆ
สําหรับเด็ก   ปริศนาคําทาย  บทรองเลนใน
ทองถ่ิน และ บทรอยกรองประเภทใหความรู
และความบันเทิงตาง ๆ ที่เหมาะสม   แกวัย
ของเด็ก
2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
อยางมี เหตุผล
3) การนําขอคิดที่ไดจากการอานไปใชใน
ชีวิตจริง
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หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดยางยี่แส
และสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนวัดยางยี่แส

ชวงชั้นท่ี 1  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ         
ที่มีจุดประสงคในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุงเนน          
ความ   เปนไทยควบคูกับความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรยีนไดพัฒนาและเรียนรู           
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ  สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 1 )โรงเรียน
วัดยางยี่แสไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูภาษาไทยขึ้นเพื่อนําไปจัดการเรียน         
การสอนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหสูงขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน
ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารทําความเขาใจกันและใชภาษาในการประกอบ     

กิจการงานทั้งทางสังคมและประเทศชาติ  เปนเครื่องมือการเรียนรู และเปนวัฒนธรรมของชาติ      
ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตอง เหมาะสมในการสือ่สาร เปน
เครือ่งมอืในการเรียนรู แสวงหาความรูและประสบการณ เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา 
ใหเกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญา
ทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว อันเปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย นอกจาก     
ผูสอนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานชวงชั้นดานความรู มาตรฐานดานทักษะ กระบวนการทางภาษาไทย          
ที่จําเปนซึ่งไดแก ใชกระบวนการอานสรางความรู ความคิด ความสามารถในการแกไขปญหา  
สรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิต มีนิสัยรักการอาน ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสารเขียนเรียงความ 
เขียนรายงาน ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดังนี้  1.  อานคลอง  2. เขียนคลอง   3. อานจับใจความ   4. เขียนสื่อความหมายไดหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนวัดยางยี่แส ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรไวดังนี้
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ตารางที่   2     โครงสรางหลักสูตรของโรงเรียนวัดยางยี่แส

ชวงชั้นที่ 1 ป. 1 – 3 ชวงชั้นที่ 2 ป. 4 - 6

กลุมสาระ
จํานวน
ช่ัวโมง /
สัปดาห

จํานวน
ช่ัวโมง /

ป

จํานวน
ช่ัวโมง /
สัปดาห

จํานวน
ช่ัวโมง /

ป
1. สาระการเรียนรูพื้นฐาน
     1)  ภาษาไทย 7 280 5 200
     2)  คณิตศาสตร 5 200 5 200
     3) วิทยาศาสตร 2 80 2 80
     4)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 2 80
     5)  สุขศึกษา  พลศึกษา 1 40 2 80
     6)  ศิลปะ 1 40 2 80
     7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 80 2 80
     8)  ภาษาตางประเทศ 2 80 2 80

รวม  8  กลุมสาระ 22 880 22 880
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม - - - -
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 120 3 120

รวม 25 1000 25 1000

  ป. 1 – 6          กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    3  ช่ัวโมง
                          กิจกรรมชมรม                           1   ช่ัวโมง / สัปดาห       วันอังคาร
                          กิจกรรม ลูกเสือ – ยุวกาชาด      1   ช่ัวโมง  / สัปดาห       วันพุธ
                          กิจกรรมแนะแนว                      1    ช่ัวโมง  /  สัปดาห      วันศุกร

สาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1) รายป
ศึกษา  ฝกทักษะการอานและเขียนภาษาไทยในสาระตอไปนี้
การสะกดคําตามหลักมาตราตัวสะกด  แม  ก  กา  แม กง  กน  กม  เกย เกอว  กก  กด  

และแมกบ การผันวรรณยุกตอักษรสูง  อักษรกลาง และอักษรต่ํา ความหมายของคําและขอความ     
ที่อาน การหาใจความสําคัญของเรื่องที่อาน การหาคําสําคัญของประโยคและขอความ การใชคําถาม      
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ถามเนื้อหาหรือตอบคําถามแสดงความเขาใจการอานและการคาดคะเนเหตุการณของเรื่องที่อาน  
การใชกระบวนการอานพัฒนาการอานและนําความรูมากําหนดแนวปฏิบัติ การอานในใจ                
บทรอยแกวและบทรอยกรอง

การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองถูกตองตามอักขรวิธีและการแบง  
วรรคตอน ตามลักษณะคําประพันธทั้งการอานออกเสียงธรรมดา และทํานองเสนาะ การทองจํา     
บทรอยกรองที่ไพเราะทั้งที่ เปนบทอาขยานและไมใชบทอาขยาน  การเลือกอานหนังสือ                    
ที่เปนประโยชนทั้งประเภทความรูและความบันเทิงจากแหลงเรียนรูและหองสมุดมารยาทการอาน
และนิสัยรักการอาน

การเขียนคําตามความหมายและตัวสะกดการันต  การเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ 
ที่เปนความรูและประสบการณ การเขียนขอความสั้น ๆ ที่เปนความคิด ความรูสึก  ความตองการ
และจินตนาการ การใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน มารยาทการเขียน นิสัยรักการเขียนและ
การจดบันทึก  การใชทักษะการเขียนจดบันทึกความรูและประสบการณ

การฟงและดูเร่ืองที่เปนความรูและนิทานงาย ๆ จับใจความสําคัญตอบคําถาม เลาเรื่อง 
เร่ืองที่ฟงและดู  การเขาใจเนื้อเร่ืองที่เปนความรู  นิทาน การใชถอยคํา น้ําเสียง กิริยาทาทางของ       
ผูพูด จากการฟงและการดู การแสดงทัศนะเกี่ยวกับความรูและนิทานอยางมีวิจารณญาณ ในการฟง
และดู  มารยาทการฟงและการดู การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับความรูและนิทานจากการฟง
และการดู การสนทนาแสดงความคิดเห็นในชีวิตประจําวัน การเลาความรู ประสบการณ ขาว นิทาน  
หลักการพูดการใชถอยคําเหมาะแกเร่ืองอยางสรางสรรค มารยาทการพูด

การสะกดคําตามมาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต การผันอักษรและแจกลูก และ
อักษรควบที่เปนคําในชีวิตประจําวัน  การเขียนคํามาตราตัวสะกดและคําผันอักษรที่มีความหมาย     
ทั้งเขียนเปนคํา เปนขอความและประโยค   ความหมายของคํา กลุมคําและประโยค การนําคํากลุมคํา
มาเรียงเปนประโยคงาย ๆ การนําประโยคมาเรียงเปนขอความสั้น ๆ การใชภาษาสุภาพในการ
สนทนา การพูดแนะนําตัวเองและการเขียนสื่อสารเปนขอความสั้น ๆ การใชภาษาที่สุภาพในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในกลุม หรือเขียนแสดงความคิดเห็น การคิดไตรตรองกอนพูด
และเขียน  การใชภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นในการพูดและเขียนการพูดและเขียนคําคลองจอง     
การเขียนกลอนสี่ส้ัน ๆ ถูกตองตามลักษณะคําประพันธปริศนาคําทาย   บทรองเลนในทองถ่ิน  เชน 
แมงมุม ไอเขไอโขง

การใชทักษะทางภาษาในการเรียนการแสวงหาความรูและใชทักษะทางภาษาทํางาน     
รวมกับผูอ่ืน การใชวิทยุโทรทัศน วีดิทัศน คอมพิวเตอรในการพัฒนาการเขียน  การใชภาษาพูดและ
ภาษาเขียน  การใชภาษาและถอยคําการสื่อสารไดเหมาะกับฐานะของบุคคลและสถานการณ        
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การใชภาษาและคําศัพทเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ นํามาพัฒนาการอานและการเขียน   
การใชตัวเลขไทย การพูดตามความเปนจริง และใชภาษาที่สุภาพเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล   
การเขียนตามความเปนจริงและใชภาษาที่สุภาพเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล

การอานนิทานเรื่องสั้นงาย ๆ สําหรับเด็ก สารคดี บทความ บทรอยกรองประเภท      
กาพยยานี  11  และบทกลอนดอกสรอย   ขอคิดเห็นจากการอานและนําไปใชในชีวิตจริง

กระบวนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้น ผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึง        

ส่ิงดังตอไปนี้
1. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรม       

การเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียนเชน การสืบคนภูมิปญญาทองถ่ินจากแหลงเรียนรู
ในทองถ่ิน การปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน

2. คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ และนํามาใชใหเหมาะกับปจจัยตาง ๆ ไดแก ความรูความสามารถ
ดานเนื้อหาวิชา ความสนใจ และวัยของผูเรียน ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น 
เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน

3. การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ ผูสอน
สามารถเลือกนํามาใชหรือปรับใชโดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข ดังนี้

3.1 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนได
ปฏิบัติเหมือนกับการทํางาในชีวิตจริง ใหรูวิธีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจักวิธีการ
วางแผน คิดวิเคราะห   ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และฝกการเปนผูนําและผูตาม

3.2 การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ  เปนการพัฒนาพฤติกรรม
ที่จะชวยใหการดําเนินงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คือไดผลงาน ความรูสึก และ     
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ลักษณะการสอนแบบนี้เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให      
ผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนอยางทั่วถึงไดปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
ซ่ึงกันและกัน

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
ความคิดในการเรียนรู ผูสอนจะตองใชคําพูดและวิธีการตาง ๆ  กระตุนใหนักเรียนคิด ลงมือปฏิบัติ 
ประเมิน ปรับปรุง แกไข พัฒนางานของตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน กิจกรรม           
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การอภิปราย การวิเคราะห การวิจารณ การคนควา การทําโครงงาน ฯลฯ ผูสอนยังสามารถ            
สอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคูไปดวย  เชน ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเพียร
พยายามและการใชความคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหา

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ครู             
ผูบริหาร ผูปกครองและชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
โดยการจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถภาพในการใชภาษา  ทั้งการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน ดวยการจัดกิจกรรมในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน

3.5 การพัฒนาการเรียนรูหลักการใชภาษา จะทําใหผูเรียนเขาใจธรรมชาติของ
ภาษาและวัฒนธรรมการใชภาษาไทย เกิดความตระหนักวาภาษามีความสําคัญและมีพลัง กิจกรรม        
การพัฒนาการเรียนรูหลักการทางภาษา จําเปนตองจัดควบคูและสัมพันธกับกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารทุกกิจกรรม

3.6 การพัฒนาการเรียนรูวรรณคดี และวรรณกรรม เปนการเรียนรูเร่ืองราวที่
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยตาง ๆ เปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้งใน
สุนทรียภาพของภาษาไทยเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต การจัดกิจกรรมจึงควรเนนใหผูเรียนใช
ทักษะทางภาษาเพื่อเรียนรูเนื้อหาสาระดวยการอาน  พิจารณา วิเคราะห วิจารณ ประเมินคาวรรณคดี
และวรรณกรรมอยางมีเหตุผล

3.7 การพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา ชวยใหผูเรียนเขาใจวิถีชีวิตและ
ศิลปะการใชภาษาของคนในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมจําเปนตองใหผูเรียนใชทักษะทางภาษาเพื่อ   
การเรียนรู เชน การสัมภาษณ การรายงาน การทําโครงงาน  การจัดการแสดงโดยโรงเรียนและ      
ชุมชนจะตองรวมกันจัดกิจกรรมใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพื่ออนุรักษและพัฒนา            
ภูมิปญญาทางภาษา

การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย
ผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาษาจําเปนตองเขาใจหลักการของการเรียนรูภาษา 

เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดังนี้
1. ทักษะทางภาษาทั้งการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียนมีความสําคัญ      

เทา ๆ กัน และทักษะเหลานี้จะบูรณาการกัน ดังนั้นจะตองฝกทักษะไปพรอม ๆ กัน ทักษะทางภาษา
ทักษะหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ดวย

2. ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิด 
เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด  ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภาษา  มีประมวลคํามาก     
จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดมากดวย
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3. ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใช
ภาษา     มิใชเรียนรูแตกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว  เชนการสะกดคํา  การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน

4. ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากัน แตการพัฒนาทางภาษาจะ
ไมเทากัน และวิธีการเรียนรูจะตางกัน

5. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดการจัดกิจกรรมภูมิหลังของ
ภาษาและการใชภาษาถิ่นของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาภาษาไทยของตน ไดพัฒนาความรู
สึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาไทย และกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข

6. ภาษาไทยเปนเครื่องมือของการเรียนรู  การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใช
ภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารและการแสวงหาความรู  ดังนั้นครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะ
ตองใชภาษาที่เปนแบบแผนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนและตองสอนการใชภาษาแกผูเรียนดวยเสมอ

หลักการของการประเมินผลในชั้นเรียน
1. การประเมินผลในชั้นเรียนจะตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การประเมินผล     

เปนการไดขอมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการประเมินผลจะตองอยูในกระบวนการ
ดําเนินงาน มิใชประเมินผลเพียงครั้งเดียวแลวสรุปเปนผลการเรียนการสอนหรือประเมินผลตอนจบ
บทเรียน  ผูสอนจะตองปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรูตั้งแตเร่ิมตนบทเรียน เพื่อตรวจสอบความรู
พื้นฐาน  ประเมินระหวางการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอตลอดการสอนแตละหนวยเพื่อนําขอมูล
มาปรับปรุงการสอน ในกระบวนการประเมินผูสอนตองตั้งเกณฑไวลวงหนาเพื่อรองรับทั้ง         
การสอนและการประเมิน  อธิบายเกณฑและแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบโดยสม่ําเสมอ

2. การประเมินตองใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย การใชขอมูลที่หลากหลายสอดคลอง
กับสิ่งที่ตองการวัดและสภาพที่เปนจริง มีความสําคัญตอการตัดสินใจโดยรวม เชนการใหระดับผล     
การเรียนหรือการเลื่อนระดับชั้น

3. การประเมินจะตองเที่ยงตรง เชื่อถือไดและยุติธรรม   ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เปนผลอันเนื่องมาจากการใชเครื่องมือวัดผลการเรียนรู ที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัด เชน ผูสอน
ตองการวดัความสามารถในการคนควาขอมลูจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ ของผูเรียนผูสอนจะตองตดิตาม
สังเกตการใชแหลงเรียนรูในสภาพที่เปนจริงของผูเรียน ความเชื่อถือได การประเมินที่เชื่อถือไดนั้น          
ขึ้นอยูกับเครื่องมือที่มีความเชื่อถือไดเพียงใด การกําหนดเกณฑการประเมินผลที่ชัดเจนจะชวยให
การประเมินมีความเชื่อถือไดมากขึ้น การประเมินที่ยุติธรรมเกิดจากการใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาส
แสดงสิ่งที่เขารูและสามารถทําได  เชนถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง  ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนเนนเรื่องการแกปญหา   ถือวาเปนการประเมินที่ไมยุติธรรม
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การสอนการอานและการเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

การอานและการเขียนมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนอยางยิ่ ง                 
ศุภวัฒน   ช่ืนชอบ  (2524: 51 - 59)  กลาววา การอานเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแสวงหาความรู
ในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับประถมศึกษาจึงเนนกันมากในเรื่องทักษะการอานและการเขียนจนแทบ
จะกลาวไดวา จุดมุงหมายของการประถมศึกษาคือการอานออกเขียนได ทักษะการอานและการ
เขียนนั้นจําเปนตองปลูกฝงทักษะพื้นฐานหลาย ๆ ประการ เพื่อใหเกิดพฤติกรรม การอานและการ
เขียนที่ดีและสามารถใชทักษะการอานและการเขียนปนประโยชนแกชีวิตได สนิท สัตโยภาส  
(2532: 97) กลาววา การอาน คอืการแปลความหมายของตวัอักษรออกมาเปนความคิดแลวนําความคิด
นั้นมาใชใหเปนประโยชน วรรณี โสมประยูร (2544: 129) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานวา           
การอานเปนกระบวนการทางสมองที่แปลสัญลักษณตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นใหเกิดความรู      
ความเขาใจแจมแจง ชัดเจน ตรงตามที่ผูเขียนตองการ และสนองความตองการของผูอานดวย ดังนั้น
การอานและการเขียน  จึงมีความสําคัญตอการเรียนรู เปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้น           
ประถมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงเปนชั้นที่เปนพื้นฐานของการศึกษา จึงมีความจําเปนที่ผูเรียนทุกคนจะตอง
อานและเขียนได

การสอนการอานในระดับประถมศึกษา
รองรัตน   อิศรภักดี และ เทือก  กุสุมา  ณ  อยุธยา (2515: 23  - 25 ) กลาววา  วิธีการ   

ในการสอนอานในระดับประถมศึกษาควรดําเนินการดังตอไปนี้คือ 1) การสอนอานใหแกเด็ก    
ยอมมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กไดประโยชนจากการอานมิใชเพื่อใหอานออกเทานั้นแตตองรู         
ความหมายดวย 2) การสอนอานตองติดตอกันจะเห็นไดวาการอานนี้มีแทรกไดทุกบทเรียน  เชน 
เวลาเรียนเลขก็ตองอานโจทยเลข เวลาเรียนสังคมศึกษาก็ตองอานขอความและเนื้อเร่ืองโดยทั่วไป
ในชั้นประถมศึกษาครูคนเดียวยอมสอนทุกวิชา ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะดําเนินการสอนอาน             
ในทุกวิชาได  3) ครูตองเขาใจวาพัฒนาการทางสมองของเด็กในการอานยอมไมเหมือนกันเด็กทุก
คนจะมีความสามารถในการอานแตกตางกันไป  บางคนอานไดชา บางคนอานไดเร็วดวยเหตุนี้     
ครูจึงตองแบงเด็กเปนกลุมสอนตามกําลังสมองของเด็ก ซ่ึงอาจจะมีเด็กบางคนที่ตองชวยเหลือ    
เปนพิเศษอีกก็ได  4) ครูควรหาวิธีสอนหลาย ๆ วิธีและมีกิจกรรมตาง ๆ ชวยการสอนอานดวย     
หนังสือเรียนที่บังคับในชั้นเรียนอาจไมเพียงพอ ครูควรหาหนังสือประกอบบทเรียนชนิดอ่ืน          
ไวในหองเรียน  เพื่อสงเสริมเด็กที่เรียนดีใหไดมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น การเลาเรื่องตาง ๆ ให      
เด็กฟง ก็เปนสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดความกระตือรือรน ที่จะอานหนังสือเร่ืองนั้น ๆ อีกตอไปดวย           
5) ถาเด็กคนใดยังไมพรอมที่จะอานครูไมควรบังคับใหเด็กอานโดยฝนใจเพราะจะทําใหเด็กมี        
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ทัศนคติที่ไมดีในการอาน และตอไปก็จะไมรักการอาน  ควรหาสิ่งเราใจและยั่วยุเด็ก เชน หารูปภาพ
ใหดูกอน เลาเรื่องใหฟงใหฟงเพื่อนอานและเลาเรื่อง ในไมชาเด็กก็จะคอย ๆ สนใจ  6) การสอน
อานในปจจุบันนิยมการสอนเปนประโยคกอนเพื่อใหเด็กสนใจและรูเรื่องราวในหนังสือ แมเด็ก      
จะไมรูตัวอักษรและพยัญชนะก็ตาม  แตเมื่อเด็กคุนกับตัวอักษรมาก ๆ แลวจึงเริ่มสอนพยัญชนะ 
และสะกดตัว ในระยะนี้เด็กสนใจและพรอมที่จะอานมากขึ้น  7) ในการสอนอานครูควรจะสอนเด็ก
ใหอานออกเสียงและอานในใจพรอมกันไป เปนการฝกเด็กใหรูจักอานใหถูกตองและอานเพื่อ      
จับใจความ  8) ในการสอนอานแกเด็กเล็กนี้ครูไมควรจูจี้กับเด็กมากนัก  เพื่อใหเด็กรูสึกสบายใจ     
ในการอาน และจะไดรักการอาน แตในขณะเดียวกันครูก็ตองมีวิธีที่จะชวยใหเด็กอานไดถูกตอง     
สมควรแกวัยของเด็ก  และรูใจความในหนังสือที่อานดวย  9) การทดสอบความสามารถในการอาน
ของเด็กเปนระยะ ๆ เปนสิ่งสําคัญ ถาทราบวาเด็กคนใดมีขอบกพรองในการอานครูควรจะหาวิธี     
ชวยเหลือเปนรายบุคคลเพราะการอานเปนรากฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ถาเด็กเปนผูที่รักการอาน
แลว เด็กจะไดรับประโยชนอยางมากในการเรียน   ช้ันสูงตอไป

บันลือ  พฤกษะวัน   (2519: 30 – 36 )  กลาววา การสอนการอานมีอยูหลายวิธีคือ
1. การสอนอานแบบสะกดตวั (Discarded or Synthetic Method ) เปนการสอนอาน

แบบสะกดตวั  ผสมคาํ ทีใ่ชกนัมาแตโบราณคือการสอนแบบเริ่มสระ พยัญชนะ แลวไลสะกดผสม
ตัวอานซึ่งเปนการเรียนโดยอาศัยการฟงเสียงซึ่งเหมาะสมกับลัษณะของภาษาไทยที่มีเสียงสระคงที่
และใชเสียงพาไปได แตก็มีขอบกพรองคือ การสอนดําเนินไปลาชา ขาดความเขาใจในดานความ
หมาย เด็กขาดการเรียนรูในภาพรวมกอนแยกแยะสระ พยัญชนะ  และเด็กนักเรียนเบื่อหนาย  สวนดี
คือ ผูเรียนสามารถที่จะอานคําโดยวิธีไลตัวสะกดไดเองเมื่อพบคําใหมหรือแปลก หากใชการสอน
แบบนี้สําหรับตัวสะกดตัว แจกคําเปนคร้ังคราวก็จะเปนการดียิ่ง

2. การสอนอานเปนคําและเปนประโยค(Basal   Reader ' s  Approach )  เปนการสอน
โดยใหอานเปนคําและเปนประโยคโดยใชภาพเปนตัวนําในการใหความหมาย  เวลาสอนสะกดตัว
ตองจัดคําที่เสียงเหมือนกัน สะกดแบบเดียวกันไวเปนหมู ๆ จึงเปนการยากที่จะใชการสอนแบบนี้
แบบเดียวผลก็คือ ผูเรียนดูภาพแลวสามารถอานคําได (คลองปาก) แตไมสามารถจะเขียนไดรวมทั้ง
ที่จะเปลี่ยนการสอนไปอีกแบบหนึ่งครยูอมไมมัน่ใจในแบบการสอนจงึเปนสาเหตขุองความลมเหลว
ทัง้ปวง ลักษณะหนงัสอือานแบบนีจ้ะตองอาศัยรากฐานมาจากการวิจัย คนควาเกี่ยวกับคําที่เด็กใช
พูดกันในชีวิตประจําวันและนํามาจัดทําเปนบทเรียนโดยจํากัดจํานวนคําที่ใชอานแตละระดับไว  
เชนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานคําประมาณ 600 คํา ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ประมาณ  800  คํา 
เปนตน  สวนดีของการสอนแบบนี้คือ มุงความเขาใจในการอานและเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของในชีวิต
ประจําวันของผูเรียนจริง ๆ การสอน  แบบนี้จึงเปนแนวการสอนที่เหมาะสม ชวยใหผูเรียนสนใจใน
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บทเรียนและตรงกับจุดมุงหมายในการอาน แตจะใชเปนแบบหรือวิธีนี้ตลอดไปไมได จําเปนตอง  
นําคําที่อานมาแจกคํา ฝกฝน สะกดตัวเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการไลสะกดคําอานมากขึ้น  
จึงเหมาะที่จะใชเร่ิมบทเรียนนํา หรือสรางเสริมความสนใจ ความเขาใจในการอานไดดี

3. การสอนที่จัดทําเปนเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ(Experience  Method)การสอน
ที่จัดทําเปนเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณเพื่อนํามาสูการอานหรือจะเรียกวา  แผนภูมิประสบการณ  
( Experience  Chart  )ครูผูสอนควรรวมจัดทําแผนภูมิดังกลาวกับเด็ก โดยการซักถามสิ่งที่เคยปฏิบัติ
พบเห็นเหตุการณที่สนุกสนานมาทําเปนบทเรียน สวนดีของวิธีสอนแบบนี้คือ เปนที่นาสนใจของ   
ผูเรียน จําคําอานไดงายเพราะเกิดจากประสบการณของผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทําจึงเปน
วิธีสอนที่ไดผลสําหรับชั้นแรกเรียนมาก

4. การสอนแบบบูรณาการ ( Integrated   Units  Teaching ) จากการสอนดังกลาว             
จะเห็นไดวาการสอนในแตละแบบมีทั้งสวนดีและจุดบกพรองในตัวเองอยูดวยเชนกัน การสอน
แบบบูรณาการ หรือแนวการสอนสําเร็จรูปเปนการสอนที่นําเอาวิธีการสอนแตละแบบที่ดี ๆ นํามา
หลอมรวมใชใหเหมาะสมกับการสอนภาษาไทย ตลอดจนมุงใหผูเรียนไดรับประโยชนในการใช
ภาษาไทยที่ไปเรียนในวิชาอ่ืนดวย  การสอนแบบบูรณาการมีแนวคิดดังนี้
มีวิชาแกน เปนที่ยอมรับกันแลววาภาษาไทยเปนวิชาทักษะเบื้องตนที่เปนเครื่องมือนําไปสูการเรียน
การสอนในวิชาอ่ืน ๆ ดังนั้น เมื่อเรียนภาษาไทยบทใดบทหนึ่งก็สามารถ  ที่จะใชภาษาไทยไปเรียน
วิชาอ่ืนไดดวย เชนเมื่อเรียนอาน ฝกเขียนไปแลว คําใดคําหนึ่งหรือ      หลายคํา อาจนําไปใชในการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร พลานามัย ขับรอง วาดเขียน (ศิลปะ) เพื่อใหผูเรียนไดพบบอย ๆ 
อานบอย ๆ  ฝกเขียนมากขึ้น ใชคําที่อานมาสนทนา ซักถาม ยอมจะชวยเพิ่มความเขาใจในดานความ
หมายไดดียิ่งขึ้น

แผนภูมิที่  2    แสดงการใชภาษาไทยเปนวิชาแกน

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา

พลานามัยศิลปะ
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      ตามแผนภูมิที่แสดงการใชภาษาไทยเปนแกนวิชานี้ จะทําใหครูผูสอนเห็นวา
ระดับประถมศึกษาตน ( ป. 1 – 2 ) จําเปนที่จะตองใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่ใหญที่สุดและเปน
ศูนยกลางที่จะนําสวนปลีกยอยของวิชาไปใชสอนในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ

2)  การนําเขาสูบทเรียนดวยนิทานหรือเร่ืองราวที่นาสนใจ แตละบทเรียนจะมีภาพ
เพื่อใชบอกเรื่อง (Title )  อันจะนําไปสูการอาน มุงในเรื่องความเขาใจ ความหมายของคําและ      
เร่ืองราวที่อาน มีการแจกคํา (แจกลูก) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการสะกดคําหรือคําใหมที่
มีรูปแปลกแตกตางออกไปได นอกจากนี้ผูเรียนควรมีโอกาสที่จะฝกทักษะในการอานเขียน เลนเกม 
และกิจกรรมทางภาษาควบคูกันไปดวย

3)   การจัดกิจกรรมและเกมเลนเพื่อสรางเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากชวงความสนใจของนักเรียนในระดับชั้น ป. 1 – 2 ส้ัน (15 – 20 นาที)จึงจําเปนตองใช     
กิจกรรมและเกมเลนตาง ๆ ชวยสรางเสริมความสนใจใหมากขึ้นนอกจากจะเปนการสงเสริมให     
นักเรียนกลาแสดงออกแลวยังชวยใหเด็กที่เรียนออนไดประสบความสําเร็จอันเปนทางนํามาซึ่ง
ความสามารถในการรวมกลุม และยังชวยและยังชวยขจัดปมดอยตาง ๆ ของผูเรียนอีกดวย

4) มุงในการใชคําและภาษาที่เรียนใหผูกพันในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ เชนการตั้ง
โจทย  คณิศาสตรใหสัมพันธกับวิชาที่เรียนเพื่อใหเด็กไดอานเขาใจความหมาย คําที่เรียนอาจมีสวน
สัมพันธกับวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร พลานามัยในแงใดแงหนึ่งโดยไมตองพะวงถึงบทเรียน
ของวิชานั้น ๆโดยวิธีการนี้ผูเรียนจะมีโอกาสไดอาน ไดเขียนฝกแตงประโยคโดยใชคํานั้น ๆ

5)  ฝกในการใชแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ โดยสงเสริมใหผูเรียนรวมกัน
สรางแผนภูมิประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยครูผูสอนอาจชวยเหลือในการดัดแปลงประโยค การ
ใชคําใหเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาไดถูกตองทั้งยังสงเสริมใหกลา
พูดและกลาคิดอีกดวย

6)   มุงสงเสริมความคิดริเร่ิมในดานศิลปะและการใชภาษา เมื่อวาดภาพใด ๆ ก็
ตามควรพยายามสงเสริมใหนักเรียนเขียนบรรยายภาพเปนเรื่องราวส้ัน ๆ ใหอานเขาใจงาย รูเร่ือง
ราวที่เขียน ความคิดริเร่ิมตาง ๆ ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับผูเรียนนับแตเร่ิมแรกไมควรบังคับหรือ
กําหนดใหทําตามที่ครูคิด  ควรปลอยใหผูเรียนไดคิดและแสดงตามความสมัครใจ  นอกจากนี้ยังอาจ
ไดจากการรวมกิจกรรมและเกมแขงขันตางๆ ที่ผูเรียนจะไดใชปฏิภาณไดรวดเร็วและถูกตองยิ่งขึ้น

     กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2532: 7  -  8 )  กลาววาเด็กในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 เปนระยะเริ่มอานซึ่งครูตองปลูกฝงทีละนอยและสรางความรูสึกอยากจะอานให
แกเด็ก การอานควรเริม่จากความสนใจ ความสนกุสนาน ความเพลดิเพลินและความพอใจในการเรยีน
ฉะนั้นในการจัดประสบการณทางการเรียนอาจเปนกิจกรรมการเปลงเสียงจากการอานคําคลองจอง      
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เพลงกลอมเด็ก บทกลอนงาย ๆ การเปลงเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การแจกลูกคํา การสะกดคํา 
ซ่ึงประสบการณตาง ๆ เหลานี้จะเปนพื้นฐานที่นําไปสูการอานไดในโอกาสตอไป คําตาง ๆ ที่เรียน
ควรเปนคําที่เกี่ยวของกับประสบการณเดิมและเปนคําที่มีความหมาย  มีประโยชนแกชีวิตประจําวัน
ของเด็ก

     กลุมวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2522: 60 - 61) กลาววา ครูตองเขาใจ
วา      การสอนอานนั้นเปนกิจกรรมที่ตองสรางความเจริญเติบโต งอกงามอยางมีระเบียบ แบบแผน 
ดังนั้นครูจะตองจัดวิธีสอนที่ดีและเหมาะสม นั่นคือควรใชวิธีสอนหลาย ๆ แบบ ส่ือการเรียนที่ดี 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่ดีใหผสมผสานกันอยางกลมกลืน

บันลือ  พฤกษะวัน   (2522:  94)  กลาววาการสอนอานจะตองดําเนินการสอน
อานอยางมีหลักการพอสมควรกลาวคือ  1) พยายามสรางบทเรียนอานใหมีความหมายเปนเรื่องราว
ส้ัน ๆ มีภาพประกอบและสอนอานแบบอานเปนคําเปนประโยค (Basic) เพื่อฝกใหเด็กสังเกตภาพ 
เดาเรื่องที่อานเปนประโยค  สรุปเรื่องราวที่อาน  2) มีการแจกคําโดยวิธีสะกดตัวผสมคํา (Synthetic) 
เพื่อใหสามารถแจกคําอานจากคําแมบทไปสูคําที่มีความหมายใหม ๆได

7) นําคําใหมหรือคํายากในบทเรียนมาสรางแผนภูมิประสบการณในวิชาตาง ๆ   
เชน โจทยคณิตศาสตร ประสบการณชีวิต ลักษณะนิสัยและการงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อใหผูเรียนได
มีโอกาสใชคํานั้น ๆ เล็งเห็นประโยชนจากการอาน ฝกอานไดมากพอจนเกิดความคลองตัวและใช
ภาษาในการฟง พูด อานและเขียนไดดี

ประดินันท อุปรมัย  และคณะ  (  2526:  363 – 368 )  กลาววากอนที่ครูจะเริ่ม
สอนอาน ควรใหเด็กไดรูจักพยัญชนะและสระเสียกอน โดยใหเด็กรูจักความสัมพันธระหวาง         
ตัวอักษรกับเสียงที่แทนตัวอักษรนั้น ๆ  เชน อักษร  ก  อานวา  กอ  อักษร  ข  อานวา  ขอ สระ า  
อานวา อา   เปนตนการที่จะสอนใหเด็กรูจักคําศัพทนั้น  ควรใหเด็กมีทักษะพื้นฐานดังนี้

1. การรูจักคําดวยการอานเปนคํา ซ่ึงเปนวิธีที่ งายโดยใหเด็กดูคํา จําคํา แลว
ฝกออกเสียงตามครู  หรือเรียกงาย ๆ วา Look – say  approach คือใหเด็กดูคํานั้นแลวสามารถอาน   
ออกเสียงไดเลยโดยไมตองประสมอักษรเชน เด็กเห็นคําวา “ แม ” ก็สามารถอานไดทันที การสอน
ดวยวิธีนี้ครูจะตองเลือกคําที่เด็กคุนเคย ไดยิน ไดเห็นบอย ๆ  เปนคําที่เด็กใชในชีวิตประจําวัน โดย
มีขอเสนอแนะดังนี้  1)  ครูอานคําใหมกอนที่จะใหนักเรียนอาน เชนคําวา “ดอกไม”  ครูเขียนคํานั้น
ลงบนกระดาน หรือบัตรคําไปติดไวที่ปายนิเทศ แลวใหนักเรียนแตละคนอาน 2) เมื่อเด็กอาน         
ขอความหรือเร่ืองเสร็จแลว  ครูเลือกคําศัพทใหม ๆ ใหนักเรียนอาน  3) ครูสอนอานคําใหมเสียกอน
แลวจึงใหเด็กอาน  และฝกฝนใหอานคํานั้น ๆ  อีกครั้งหลังจากที่อานเนื้อเรื่องแลว  4) ครูอานคํา
ใหมใหเด็กฟงเลยเพื่อประหยัดเวลา หลังจากที่เด็กไดพยายามอานแลวแตอานไมออก 5) ครูนํา      
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คําใหมที่เด็กอานแลว มาติดไวบนกระดานหรือปายนิเทศแลวใหเด็กอานปากเปลาจนจําขึ้นใจ        
6)  สอนใหนักเรียนสังเกตรูปคําที่คลายคลึงกัน โดยดูจากความยาวหรือรูปรางของคํา  7) ให         
นักเรียนสังเกต คําที่มาเปนคู ๆ ซ่ึงอาจทําใหเด็กจําสับสน เชน กบ นก ขาว ขวา ฯลฯ   8)  จับคูคํากับ
ภาพ  9) ใหเด็กคัดคําที่เรียนแลวลงในสมุด 10)  เขียนบัตรคําติดไวตามสิ่งของ เชน โตะ เกาอ้ี 
หนังสือ ฯลฯ   11)  การแสดงทาทางประกอบ  12)  นําคําใหมติดไวที่กระเปาผนัง หรือแผนปายสําลี 
13)  ครูใชบัตรคําส่ังในกรณีที่ครูตองการใหเด็กทําอะไร   14)  การทําสมุดคําศัพท  15) รวบรวมคํา
พองเสียง

2. รูจักคําดวยการสังเกตสื่อประกอบ วิธีนี้เปนการเรียนรูคําจากการใชส่ิงที่            
อยูแวดลอมจะเปนรูปภาพ คํา หรือขอความหรือรูปรางของคําเขาชวยเพื่อเปนแนวทางใหเด็ก
สามารถเรียนรูคํานั้น ๆ โดย 1) การใชรูปภาพเปนสื่อประกอบ เชน ใชภาพประกอบคํา ใชคํา
ประกอบภาพจัดลําดับภาพ หาภาพมาเติมประโยคใหสมบูรณ วาดภาพประกอบคํา 2) การใชคําหรือ
ขอความเปนสื่อประกอบ เชนการใชคําถามนําเพื่อใหไดคําตอบที่เปนคําที่ครูตองการ เติมคําใน
ประโยคใหสมบูรณ ครูอานประโยค คําขวัญหรือคําพังเพยที่ไมสมบูรณแลวใหเด็กชวยกันหาคํามา
เติมเรียนรูคําที่มีความหมายตรงขาม ใชคําอธิบายลักษณะของคํานั้น ๆ เชน โรงเรียน (ที่ที่เด็กใช
เรียนหนังสือ) ทายปญหาหรือปริศนาคําทาย 3) การใชรูปรางของคําเปนสื่อประกอบ วิธีนี้เปนการ
สังเกตรูปรางของคํานั้นแลวพยายามจําใหได เชนคําวา นก หนู

3. การรูจักคําดวยการวิเคราะหเสียง การสอนดวยวิธีนี้คือการเทียบเสียงหรือ         
การสอนแบบแจกลูกนั่นเอง

4. การรูจักคําดวยการวิเคราะหโครงสรางของคํา การสอนดวยวิธีนี้ในชั้น
ประถมศึกษา คือการสอนใหเด็กรูจักสวนประกอบของคําตางๆ ในแตละคําวามีพยัญชนะตน สระ 
ตัวสะกด และวรรณยุกตใดบาง  แลวจึงอานเปนคํา เชนคําวา “ไก”   ประกอบดวยพยัญชนะตน           
ก  สระ  ไ-  และรูปวรรณยุกตเอกเปนตน

สุจริต  เพียรชอบ  (2531: 155 - 157) กลาววา การสอนภาษาไทยนั้นควรจัดสอน
ทักษะทั้ง 4  คือ ฟง พูด อานและเขียน มีความสัมพันธกันมากที่สุด ในบทเรียนแตละบทจะตองให
นักเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะทั้งการ ฟง พูด อาน และเขียน ไปพรอม ๆ กัน

สนิท   สัตโยภาส (2532: 98 - 101) กลาววา วิธีที่ควรใชในการสอนอานมีดังนี้       
1)  วิธีสอนแบบมาตรฐาน วิธีนี้จะยึดหลักที่วาการสื่อความหมายในชีวิตประจําวันนั้นจะส่ือสารกัน
เปนคําและประโยคดังนั้นการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของการใชภาษาก็คือการสอนใหอาน
เปนคําและประโยค โดยเลือกคําและประโยคที่มีความหมายและใกลชิดตัวเด็กมาสอนกอน  2 ) วิธี
สอนแจกลูกเทียบเสียง วิธีนี้จะยึดการเทียบเสียง พยัญชนะ สระ และตัวสะกดเปนหลักในการอาน
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ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการหัดอานและหัดเขียน  เชน   เกาะ  เจาะ  เคาะ  เงาะ เลาะ มีสระเอาะ 
เหมือนกัน  กา    มา   จา   พา   นา    มีสระอา  เหมือน  จาน   นาน   วาน   ฐาน    มีสระอา  -  น   
เหมือนกัน  3)  วิธีสอนแบบแจกลูกสะกดคํา แตละคําประกอบดวยรูปและเสียงของพยัญชนะ สระ
วรรณยุกตและตัวสะกด  เวลาออกเสียงอาน แทนที่จะเปนคําก็ตองไลพยัญชนะ สระ วรรณยุกต      
ตัวสะกดกอน แลวจึงอานทั้งคํา สามารถชวยใหอานคําไดดีขึ้น เพราะเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต  และตัวสะกดจะชวยพาเสียงไปเอง   เชน  ป จะอานสะกดวา  ปอ  - อี  - ป  ป - เอก -  ป    
นาน   จะอานสะกดคําวา  นอ -  อา  - นา  นา -  นอ - นาน  เปนตน คําที่ไมมีตัวสะกด (แม ก. กา)   
ใหอานออกเสียงพยัญชนะกอน    อานออกเสียงสระ (ไมไดออกช่ือตัวพยัญชนะ  เชน  ตอ เตา      
สระ  อา  จะทําใหออกเสียงผสมคําผิดเพราะเสียงไมตอเนื่องเชน  ตา ใหอานวา ตอ - อา- ตา             
ดู อานวา ดอ - อู - ดู คําที่มีตัวสะกด ใหยึดเสียงคําในแม  ก . กา ที่เรียนมาแลว เชน จาน ใหอานวา       
จา – นอ – จาน คาํทีม่สีระลดรปูใหออกเสยีงตวัอักษรทีเ่หน็โดยใหจาํรูปเปนคาํ ๆ ไปกอน  สวนเสียง
สระจะสอนในชั้นตอไป เชน คน อานวา คอ – นอ – คน บน อานวา บอ -  นอ – บน คําที่มีสระ
เปลี่ยนรูป ใหอานตามสัญลักษณที่มองเห็น  เชน ฉัน ใหอานวา ฉอ – ไมหันอากาศ - นอ - ฉัน         
คําควบกล้ํา  ใหออกเสียงกลํ้าระหวางตัวหนาและตัว  ร   ล   ว  หลังจากที่เปลงเสียงตามสัญลักษณ
แลว เชน ครู ใหอานวา คอ - รอ - อู -  ครู   เกลือ อานวา กอ – ลอ -  เอือ  -  เกลือ การอานอักษรนํา   
ใหอานออกเสียงเปลี่ยนไปตามตัวนํา  และออกเสียงตวันาํเปน  อะ  กึง่เสยีงสวนตวั  ห  ล  นาํไมตอง
ออกเสยีงตวันาํ  คอื ใหอานเปนคาํไมตองแจกลกู    เชน   อรอย     ใหอานวา อะ – หรอย การอานออก
เสียงผันคํา  อานวา  กอ-  เอา   -   เกา,    เกา  - เอก  - เกา,   เกา  - โท  - เกา,   เกา  -  เกา  - เกา   คํา
บางคํายากแกการแจกลูก  จะใหจําเปนคําไป  เชน   คะ   นะ  จะ  ทิศ  แมลง  ฤดู   สงสาร  อธิบาย  
นาฬิกา  ฯลฯ   4 )  วิธีสอนแบบผสม คือสอนเปนคํา  และประโยคที่มีความหมายขณะเดียวกันก็ให
อานเทียบเสียงแจกลูกไปดวย ซ่ึงตรงกับหนังสือเรียนภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตร          
พุทธศักราช  2521   นั่นเอง   คือเนนใหอานเปนคํา  ประโยค   และเนื้อเร่ือง  โดยนําคําที่ผันไดและ
มีความหมายมาแตงเปนเรื่องราวติดตอกัน มีตัวละครในการดําเนินเรื่องชุดเดียวกันตลอด

วรรณี โสมประยูร (2544: 129 - 130) กลาววา การอานที่จะทําใหเกิดความคิดและ
นําไปใชประโยชนแกผูอานไดดี ทําใหการอานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะตองมีหลัก     
ที่สําคัญในการสอนอานดังนี้ 1) ความพรอมของเด็ก ในการสอนครูจะตองตรวจและสราง          
ความพรอมทางรางกายเกี่ยวกับสายตา  เชน การกวาดสายตาจากซายไปขวา  ความพรอมเกี่ยวกับ
การสังเกต  เปรียบเทียบ จําแนก แยกแยะสิ่งของ  การรูจักสิ่งของทั้งของจริงและภาพ  การออกเสียง 
เรียกชื่อ    ส่ิงของตาง ๆ รวมทั้งครูจะตองทําใหการอานงายและสนุกสนานดวย  2)  ความตองการ
ของเด็กครูควรทราบความตองการในการอานของเด็กเปนรายบุคคล ครูผูสอนอานจะตองรูและ   
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เขาใจธรรมชาติของเด็กวา เด็กทุกคนอยากรู อยากโต อยากโชว อยากชวย ครูจะตองรูจักกระตุน       
ความตองการของเด็กใหมาสัมพันธกับการอาน โดยชักนําใหอานมาก ๆ จะไดมีความรูมากเพื่อจะ
ไดนําไปพูดไปแสดงได หรือชวยผูใหญหาความรูจากหนังสือได จะเปนการชวยพัฒนาทักษะ       
การอานของเด็กใหดีไปดวย  3) ประสบการณของเด็ก เด็กที่มีฐานะทางบาน ทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจดีจะทําใหเด็กมีประสบการณเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมากตรงกันขามเด็กที่ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมไมดีจะขาดประสบการณในการอาน ดังนั้นครูจะตองสรางประสบการณเกี่ยวกับ            
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ เชน นําภาพสถานที่ ภาพพืช ภาพสัตว ภาพสิ่งของ ฯลฯ มาใหเด็กมีประสบการณ 
จะชวยใหเด็กอานอยางเขาใจและมีความหมายสําหรับเด็กยิ่งขึ้น 4) ความสามารถในการรับรูของ
เด็ก  เด็กมีความสามารถในการรับรูแตกตางกันตามสติปญญา  ประสบการณ และการเรียนรู บางคน
รับรูไดเร็ว จําไดดี ทําใหมีประสบการณมาก ดังนั้นครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ            
ความสามารถของนักเรียนแตละคน จึงจะสามารถแกไขปรับปรุงและสงเสริมใหเด็กสรางวิธีการ      
รับรูไดดีขึ้น

ดังนั้นการสอนอานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปไดดังนี้                
1) การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน  นักเรียนจะอานไดดีเมื่อมีความพรอมในการอาน 2) สอน    
ตามธรรมชาติของผูเรียน นักเรียนจะสามารถอานไดดีในสิ่งที่อยูใกลตัวและมีความหมายตอผูเรียน 
หรือส่ิงที่ตนเองตองการ 3) ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 4) สอนดวยวิธีสะกดตัว ผสมคํา (Synthetic)        
แจกคําอาน จากคําแมบทไปสูคําที่มีความหมายใหม ๆ 5) สอดแทรกการอานในทุกวิชาที่เรียน       
6) สอนการอานออกเสียงไปพรอมกับการอานในใจซึ่ง  ทัศนีย  ศุภเมธี   (2542: 26) ไดให        
ความสําคัญของการอานในใจไววา การอานในใจเปนสิ่งจําเปนมากในชีวิตประจําวัน และนับวันที่
จะทวีความสําคัญ มากขึ้น การอานในใจไดมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหวัตถุประสงคทั้งหมดบรรลุผล
ไดทั้งสิ้น อาทิ การอานเพื่อจับใจความสําคัญ การอานเพื่อตอบคําถาม การอานเพื่อเรียงลําดับ      
เหตุการณ แมแตการอานเพื่อความเพลิดเพลินใหไดอรรถรสของการอาน ก็ตองใชการอานในใจ    
ทั้งส้ิน การสอนอานในใจเริม่ตนสอนไดตัง้แตในชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1-2 ครผููสอนจาํนวนมากเขาใจ
วานักเรียน ช้ัน ป. 1 –2 ยังสอนอานในใจไมได เพราะนักเรียนยังเล็กอานหนังสือไมออก ทั้งนี้เพราะ
ครูมองผลขั้นสุดทายของการอานในใจคืออานหนังสือไดรวดเร็วและจับใจความไดดี หรือ          
การอานในใจแบบผูใหญที่ไดรับการฝกมาแลวอยางดีนั่นเอง แตผลสําเร็จของการอานในใจ           
ดังกลาวนี้จะตองอาศัยการฝกฝนมากๆ การสะสมสิ่งที่ฝกฝนมา และการนํามาใชใหถูกตอง การจะ
ฝกเพื่อใหทักษะการอานในใจเกิดขึ้นโดยเร็ว หรือบังคับใหเกิดในทันที ยอมทําไมได จึงจําเปนตอง
เร่ิมฝกทีละเล็กทีละนอย และเริ่มฝกหรือเร่ิมสอน ตั้งแต ช้ัน  ป.  1  หรือตั้งแตเร่ิมเรียนทีเดียว
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สนิท สัตโยภาส (2532: 104 )ไดใหขอเสนอแนะในการอานในใจวา  1) กอนอาน
ครูควรแนะนําเกี่ยวกับนิสัยที่ดีในการอานกอน เชน ขณะอานไมควรทําปากขมุบขมิบ ใหมีสมาธิ     
แนวแน ทําความเขาใจไปดวย รักที่จะจดบันทึกสิ่งที่มีประโยชน   เปนตน  2) กอนจะลงมอือาน       
ครูควรเลือกศัพทยากมาอธิบายเพื่อชวยใหเด็กเขาใจความหมายของขอความเร็วข้ึน 3) ใหอาน            
ขอความในหนังสือเรียนภาษาไทยแลวครูจัดกิจกรรม เชน อานแลวหาขอคิด คติสอนใจจากเรื่อง     
ที่อาน อานแลวยอความ อานแลวใหวิจารณ เร่ืองราว หรือ ตัวละคร อานแลวใหตอบคําถาม   
เปนตน  4) หาขอความจากที่ตาง ๆ เชน นิทาน ขาว บทความ หรือ การตูนมาใหเด็กอาน  แลวทํา     
กิจกรรม เชน ใหแสดงทาทางประกอบเรื่อง ใหตั้งชื่อเร่ือง ใหสรุปเรื่องสง เปนตน 5) ครูพยายาม
สรางสิ่งแวดลอมทางการอาน เชน แนะนําหนังสือในหองสมุด จัดมุมหนังสือ จัดปายนิเทศ  เปนตน 
6)  จัดกิจกรรมใหเด็กฝกอานเร็ว  เชน เขียนคําส่ังใหทํากิจกรรมในเวลาจํากัด ใหอานโดยจับเวลา  
เปนตน

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการสอนอานในใจระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ครูผูสอนสามารถ     
ที่จะสอนอานในใจควบคูไปกับการอานออกเสียง เพราะการอานในใจนั้นเปนพื้นฐานของการอาน
เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานในการเรียนรูในชั้นสูงตอไป

การสอนการเขียนในระดับประถมศึกษา
การเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนเปนอยางมาก กระทรวง     

ศึกษาธิการ (2525: 68) กลาววา การเขียนเปนอีกทักษะหนึ่งที่เปนเครื่องมือในการใชภาษา             
เพื่อส่ือความหมาย ภาษาเขียนนั้นผูเขียนตองใชวิธีเขารหัส (encoding) และถอดรหัส (decoding) 
ควบคูกันไป ผูเขียนจะตองนึกถึงสัญลักษณที่จะใชแทนความรูสึกที่จะถายทอดออกมาเปนตัว
หนังสือ   การเขียนจึงตองอาศัยกลไกทางสมองและการควบคุมกลามเนื้อ อวัยวะท่ีจะใชในการ
เขียนดวย

จุดประสงคในการสอนการเขียนก็เพื่อฝกคัดลายมือใหอานงาย ชัดเจน สวยงาม         
เปนระเบยีบเรียบรอย เขยีนตวัสะกดไดถูกตอง รูจกัลําดบัความคดิ รวบรวมความเขาใจ แลวสามารถ
ถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือใหผูอ่ืนเขาใจไดตรงกับความตองการ

การสอนการเขยีนแกเดก็เริม่เรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 นัน้ ครูอาจทาํไดดงันี ้        
1) การเตรียมความพรอม เพื่อใหเด็กสามารถใชกลามเนื้อมือ ตา และอ่ืน ๆ ใหสอดคลองกันและ 
เกิดความคลองแคลวในการเขียน ซ่ึงครูอาจใหฝกลีลามือในการเขียน การเขียนสระ พยัญชนะ          
ที่มีรูปรางคลายกัน และแตกตางกัน การเขียนรูปแบบตาง ๆ  2)  การคัดลายมือหรือการคัดลอก      
ขอความ เพื่อใหสามารถเขียนไดถูกตอง สวยงาม เปนระเบียบ สะดวกแกการอาน เวลาฝกประมาณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

ไมเกิน 20 นาที การใหเด็กทํางานตองสัมพันธกับชวงความสนใจของเด็ก เด็กจะไดไมเบื่อหนาย    
ในการฝก 3)  การสอนเขียนขอความจากการฟง การเห็น ซ่ึงสัมพันธกับการอาน เชน การสอนเขียน
แบบใชเสียงพาไป (Sound blending) การสอนเขียนแบบใหเห็นรูปคํากอน (Seen dictation) การฝก
ไลสะกดคาํในขณะทีค่รูเขยีนหรือนกัเรยีนเขยีนขอความบนกระดานดาํ หรือทําแผนภูมิ ประสบการณ 
การเขียนโดยใหบันทกึจากแบบอยาง การเขียนตามคําบอก   การเขียนบรรยายภาพ   การเขียนแสดง
ความตองการ การเขียนเลาประสบการณ การเขียน เพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสาร เปนตน 
(กรมวิชาการ   2525: 68 – 72)

รองรัตน อิศรภักดี และ เทือก  กุสุมา ณ อยุธยา  (2515: 110 –146 ) กลาววาเด็กที่เริ่ม
เรียนเขยีนในชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 นัน้จะมคีวามพรอมในการเขยีนไมเทากนั ครูจะเรงใหเดก็ทกุคน     
เร่ิมเขียนพรอมกันนั้นไมถูกตอง เพราะสําหรับเด็กที่ยังไมมีความพรอมการเรงของครูจะเปน       
การบังคับและฝนธรรมชาติ ซ่ึงจะไมไดผลตอการเรียนเลย จะทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนายและ      
ไมชอบเรียนวิชานั้นตอไป ครูควรหาวิธีที่จะทําใหเด็กสนใจในวิชานั้นดวยเหมือนกัน ในการเขียน
คร้ังแรกครูมักจะไมใหเด็กเขียนเปนเรื่องราวทีเดียว ครูใหเด็กสะกดตัวเปนคํา ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจของเด็ก หรือจะใหเด็กชวยกันบอกเรื่องราวแลวครูเขียนลงบนกระดานดําเปนถอยคํา
ของเด็กเอง เพราะเด็กยอมจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและสิ่งที่ใกลตัว หรือครูใหเด็ก     
ชวยกันสะกดตําตามที่เด็กบอกใหเขียน  คําใดที่เด็กสะกดผิดครูชวยแกให หรือใหเด็กเขียนเปนคํา ๆ 
ลงบนกระดาษตามความพอใจและความรูของเด็ก เด็กแตละคนยอมมีความพรอมในการสะกดตัว
ไมเทากันเชนเดียวกับการอาน  เด็กที่อานคําตาง ๆ ไดมากก็ยอมจะสะกดตัวไดมากกวาเด็กที่อานคํา
ไดนอย

บันลือ  พฤกษะวัน   (2518:  182)  กลาวถึงขอเสนอแนะการสอนเขียนไทยแบบ        
ใหเห็นคํา  ( Seen  Dictation )  โดยครูอาจเขียนประโยคเรื่องราวส้ัน ๆ โดยคาดวามีคําใหมที่นัก
เรียนจะตองฝกเขียนใหได  เชน      ปลา   อยู  ใน  น้ํา         ปลา  วาย  ไป  มา     ปลา  หา  ตัว  ไร   
ใน   น้ํา  กิน  สมมติวา  คําที่ขีดเสนใตเปนคําที่ตองการใหนักเรียนเขียนใหได  ครูใหนักเรียนอาน            
ทีละประโยคพรอมกัน     ปลา อยู ใน น้ํา  ประโยคนี้ครูตองการใหจําไดแมน 2  คําคือ  อยู  กับ  น้ํา   
ครูก็เอามือสองมือปองคําวา อยู แลวใหนักเรียนสะกดคํา  น้ํา  ใหนักเรียนสะกดตัวอานพรอมกันไป   
ประโยคอื่น ๆ ทําเชนเดียวกัน  เมื่อจบเที่ยวแรกก็ใชแปรงลบสวนของคําออกสวนหนึ่ง  เชน ไมเอก
ที่   อยู    ไมโทที่ น้ํา แตเวลาสะกดคําอานตองสะกดใหครบรูปคํา เที่ยวที่สองก็ลบสวนของคําออก              
อีกสวนหนึ่ง ทําเชนนี้จนคํานั้นถูกลบหมด เที่ยวสุดทายนักเรียนก็ยังตองสะกดตัวอานคํานั้นได    
ครบรูปเชนกัน ครูลบคําทั้งหมดแลวใหนักเรียนเขียนเร่ืองราวทั้งหมดใหถูก วิธีสอนเขียนคํา      
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(เขียนไทย) แบบนี้จะชวยใหนักเรียนสามารถเขียนคําใหมและคํายากไดแมนยํามากขึ้นรวมทั้ง
สามารถจําเรื่องราวส้ัน ๆ ไดดี

กลุมวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2522: 139 –140) กลาวถึงขอเสนอแนะ    
ในการสอนเขียนสะกดคําวา 1) ควรสอนคําที่อยูใกลตัวเด็ก เปนคําที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจําวัน
และคําที่เด็กเขาใจความหมายตลอดจนเปนคําที่เด็กสนใจดวย  2) ชวยเหลือเด็กออนเปนพิเศษ     
เด็กบางคนที่ยังจํา สระ พยัญชนะ ไมได ยอมจะเขียนสะกดคํายังไมได  3) ทบทวนคําเทาที่นักเรียน
ไดเรียนทุกครั้ง กอนจะสอนคําใหมและหมั่นทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําอยูเสมอ ๆ            
4) ศึกษาผลงานของเด็กแตละคนตั้งแตเริ่มแรกการเขียนสะกดคําไดมากนอยเพียงใดเด็กเจริญขึ้น
หรือเลวลงเพียงใด จึงสงเสริมและชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคล 5)  ดําเนินการสอนอยางถูกวิธีโดย
ชวยเหลือเด็กเปนขั้น ๆ ในการเขียนสะกดคํา เชนใหเด็กไดยินคําที่สะกดไดอยางชัดเจน  เด็กเขียน
สะกดคําอยางระมัดระวัง เด็กอานแบบสะกดคําจากคํานั้นไดตรวจความถูกตองของคําที่เขียนสะกด
คํานั้นวาถูกตองเพียงใด  6)  ครูเขียนคําจากการสะกดคํา ใหชัดเจน อานงาย และตรวจสมุดที่เด็ก
เขียนคําจากการสะกดคําทุกครั้ง เมื่อสอนแลวเด็กคนใดเขียนสะกดคําผิด ครูตองแกบนกระดานดํา
ใหชัดเจน  หรือเรียกเด็กมาแกเปนรายคนไป

บันลือ พฤกษะวัน (2522: 170 – 173) กลาววา  การสอนเขียนไทย มุงที่จะเขียน          
ขอความที่กําหนดจากการฟง การเห็น ซ่ึงสัมพันธกับการอานอาจจําแนกไดเปน 5 แบบ คือ            
1) การสอนเขียนโดยใชเสียงพาไป (Sound blending) การสอนเขียนแบบนี้มุงใชความดีเดนของ
ภาษาไทยที่มีเสียงคงที่และใชความสัมพันธของการฝกอาน แบบสะกดคํากับการเขียนมาใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่ นับวาเปนการสอนเขียนตามคําบอกอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับเด็กชั้นแรก
เรียนอยางมาก  เชน ครูบอกคําที่จะใหเขียน  มานี  เด็กไลสะกดคําพรอมกัน  มอ อา - มา นอ  อี - นี   
=  มานี แลวฝกเขียน  2)  การสอนเขียนแบบใหเห็นรูปคํากอน (Seen dictation) การสอนแบบนี้     
มุงใหเด็กฝกเขียนคําใหมในบทเรียนไดแมนยํายิ่งขึ้น และยังมุงใหเขาใจความหมายของคําในรูป
ประโยคซึ่งจะชวยใหเกิดประโยชนที่ผู เรียนไดเห็นรูปแบบของประโยคในการใชคํานั้น ๆ         
นอกเหนือจากการแปลความหมายเฉพาะคํานั้นเทานั้น เชน ครูเขียนขอความ “นายอําเภอเปน         
(ขาราชการ) ในอําเภอ” ใหนักเรียนอานขอความพรอมกัน หรือ อานเปนรายบุคคล 1 จบ ฝกอาน
พรอมกัน เมื่อถึงคําในวงเล็บใหอานแบบสะกดคํา เมื่อจบครั้งแรก ครูลบคําในวงเล็บบางสวน      
(ขาร - - กา-) ใหนักเรียนอานพรอมกันและสะกดคําอานในวงเล็บอีก ครูลบคําในวงเล็บจนหมด 
โดยขีดเครื่องหมายแทนไว  (--------) นักเรียนอานพรอมกน พรอมกับสะกดคําในวงเล็บอีกครั้งหนึ่ง
แลว ใหนักเรียนคัดลอกขอความ   ตามที่กําหนดและเติมคําในวงเล็บใหถูกตอง  3)  การฝกไลสะกด
คําในขณะที่ครูเขียนหรือนักเรียนเขียนขอความบนกระดานดํา  หรือจากแผนภูมิประสบการณ วิธีนี้
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แมวาเด็กทุกคนจะไมมีโอกาสเขียนโดยตรง แตก็นับวาเปนการสงเสริมการสะกดตัวที่ไดผล         
อีกแบบหนึ่งและที่ไดประโยชนมากขึ้น ครูควรทําแผนภูมิประสบการณจากที่นักเรียนเลาเมื่อ          
นักเรียนเลาเรื่องราว หรือเหตุการณครูเตรียมเขียนเร่ืองราวลงบนกระดานดํา  นักเรียนก็ไลสะกดคํา
ไปทีละคําๆในขณะที่ครูเขียนไปตามที่นักเรียนไลสะกดคํา เมื่อเขียนเสร็จใหนักเรียนชวยกันอาน
พรอมกันหรืออานเปนรายบุคคล แลวคัดลอกขอความลงในสมุด 4) การเขียนโดยใหบันทึกจาก
แบบอยาง การสอนเขียนแบบนี้มีความสัมพันธกับการฝกอานเร็วโดยใชเครื่องกวาดสายตา  
(Tachistoscope)  การดัดแปลงจะนําไปใชในการสอนเขียนไทยในระดับใดก็ได เพราะขึ้นอยูกับ
ความสั้นยาวและความยากงายของแถบประโยคที่นํามาใชใหเด็กฝกเขียนและอานอยางเร็วไป  
พรอม ๆ กันดวย  5)  การเขียนตามคําบอก (Dictation) วิธีเขียนแบบนี้จําเปนตองฝกเสมอ ๆ ใชเปน
กิจกรรมในการสอนเขียนสลับกันไปกับแบบอื่น ๆ เพื่อลอใจไมใหเด็กเบื่อ การสอนเขียนตาม        
คําบอกจึงเปนการฝกสมาธิและความจําจากการฟงพรอมทั้งฝกเขียนขอความตามที่ส่ัง

อัจฉรา ชีวพันธ (2546: 66 – 71)ไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                
การเขียนระดับประถมศึกษาไวดังนี้  1)  ฝกใหนักเรียนสนใจศึกษาหาขอมูลมาไวใชเขียน เนื่องจาก
การเขียนคือการสื่อความคิดของผูเขียนไปสูผูอาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเขียนจะตองใฝหา
ความรูดวยการอาน  2)  ฝกใหนักเรียนใชภาษาเขียนใหถูกตอง  การใชภาษาไดถูกตองกับกาลเทศะ
และบุคคลเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการเขียน  ผูที่เขียนเปนยอมจะตองรูจักเลือกใชคําใหเหมาะสม
ทั้งกับเนื้อหาที่จะเขียน และสอดคลองกับประเภทที่จะเขียนดวย เพื่อเราความรูสึกของผูอานดวย
อรรถรสของภาษาที่นํามาใช  3)  ฝกฝนใหนักเรียนไดมีวัฒนธรรมในการเขียน  นอกจากจะเขียน
ดวยความประณีต เรียบรอยงายแกการสื่อสารแลวผูเขียนยังจะตองฝกฝนการเขียนที่แสดงความ      
คิดเห็นของตนเองที่ไมแสดงวากลาวจาบจวงลวงเกินผูอ่ืน  แตควรสงเสริมคุณธรรมสอดแทรกใน
งานเขียนตลอดจนมารยาทในการอางอิงสิ่งที่ไดคันความาใชในงานเขียนดวยการระบุช่ือเจาของ     
ผลงานตาง ๆ 4) จัดบรรยากาศที่สงเสริมและเอื้อตอการเขียน การพัฒนาทักษะการเขียนของ          
นักเรียนจะมีประสิทธิภาพถาไดรับการสงเสริมจากครูในการสรางบรรยากาศที่อิสระและจูงใจ         
5) เอาใจใสในการตรวจแกไขการเขียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพราะการตรวจการแกไขผลงาน
นักเรียนเปนการพัฒนาใหนักเรียนไดแนวทางที่ดีที่ถูกตองนําไปใชยอมทําใหเขาเกิดความแมนยํา
และความเขาใจทีแ่จมชดัขึน้ 6) สนใจหาเทคนคิใหม ๆ มาใชในการจดัการเรยีนรูการเขยีนยอมทาํให
นักเรียนไดรับประโยชนและสามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดดียิ่งขึ้น 7) จัดกิจกรรมการเขียน         
ที่หลากหลาย เชน การเขียนเร่ืองจากประสบการณ การทําบันทึกสวนตัวและอาจนําผลงานการเขียน
ของนักเรียนที่มีคุณภาพไปลงในวารสารตาง ๆ  ก็จะชวยกระตุนหรือเสริมแรงใหนักเรียนมีกําลังใจ
เขียนตอไป  8)  ใหนักเรียนไดฝกทักษะการเขียนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  และควรใหนักเรียนเขียน
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ในสิ่งใกลตัวหรือมีอิสระในการทําหนดเรื่องที่จะเขียนจะชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี และ          
สนุกสนานในการเขียน 9) สรางความภูมิใจในงานเขียนใหแกนักเรียน เชนผลงานการประพันธ
เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันพอ วันแม หรือวันครู  เปนตน   10)   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาการเขียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเขียนและยังชวยใหการเรียนรูมีความหมายเพราะนักเรียน
ไดมีโอกาสสรางผลงานตามความสามารถและความสนใจของแตละคน  11)  รวมมือกับครูผูสอน
วิชาตาง ๆ โดยจัดการเขียนเชิงบูรณาการ    12)    มีการประเมินผลการแสดงผลงานอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหนักเรียนไดแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลงานของแตละคน

การสอนเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  สรุปไดดังนี้  1)  นักเรียนสามารถเขียน
ไดดีเมื่อมีความพรอมในการเขียน  เชน การบังคับกลามเนื้อมือ ฯลฯ เปนตน  2) เขียนขอความจาก
การฟง การเห็นซึ่งสัมพันธกับการอาน เชนการสอนเขียนแบบใชเสียงพาไป  (Sound blending)        
3)  ตรวจความถูกตองของคําที่เขียนและแกไขทันทีที่เขียนผิด  4)  สอนคําที่อยูใกลตัวเด็ก หรือ  
เขียนคําจากงายไปยาก 5) สอดแทรกการเขียนในการเรียนรูวิชาอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับ ทัศนีย ศุภเมธี  
(2544 : 119 - 120) กลาวถึงลําดับขั้นในการสอนเขียนและการฝกทักษะพื้นฐานมีดังนี้   1) กอนสอน
ครูควรจูงใจใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนหนังสือใหถูกตองชัดเจน สวยงาม เปน         
การแสดงวาผูเขียนเปนผูมีการศึกษาดี  2)  พยายามสอนใหการเขียนสัมพันธกับการฟง การพูด      
และการอาน 3) นักเรียนที่เขียนตัวสะกดผิดพลาดครูควรใชวิธีพูดใหนักเรียนรูสึกเต็มใจที่จะแกไข
ขอบกพรองของตน  4) จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน ประกวดเขียนนิทาน ประกวดคัดลายมือ ประกวด
เรียงความ ก็เปนการสงเสริมการเขียนไดอยางหนึ่ง   5) ในการจัดสอนวิชาตาง ๆ จัดใหฝกทักษะ  
การเขียนไดเสมอ

วิธีสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2535 ก: ก - ฑ) ไดกําหนดแนวการสอน         

ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อที่จะใหนักเรียนอานออกเขียนไดอยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึง
จิตวิทยาการเรียนการสอนทางภาษาและวัยของผูเรียน ที่ผูวิจัยนํามาสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เพื่อการวิจัยครั้งนี้  คือวิธีการสอนภาษาไทยแบบประสมประสาน  ซ่ึงมี 7 ขั้นการสอนดังนี้  1) การ
สอนโดยใช    ประสบการณทางภาษาจากหนงัสือเรียน  2) การสอนอานในใจจากหนงัสอืเรียน 3) 
การสอนสะกดคําจากแบบฝกในหนังสือเรียน  4) การสอนอานออกเสียงจากหนังสือเรียน  5) การ
ฝกการใชภาษา        6) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและการอานรายบุคคล  7)  การสอน
ซอมเสริมในแตละขั้นการสอนไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้

ขั้นที่ 1 การสอนโดยใชประสบการณทางภาษาจากหนังสือเรียนขั้นนี้ใหนําเนื้อหา     
ในบทเรียนจากหนังสือเรียนมาสรางประสบการณทางภาษา ไดแบงการสอนเปน 2    ขั้นตอน คือ
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ขั้นตอนที่  1 สรางประสบการณทางเนื้อหา เพื่อใหนักเรียนอานจากประสบการณ         
มีขั้นตอนการสอน ดังนี้

1.1 สรางประสบการณรวม ครูใหนักเรียนดูรูปภาพในบทเรียนแลวสนทนา
กับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ จากนั้นครูเลาเรื่องหรืออานบทเรียนใหนักเรียนฟงชา ๆ พรอมกับให       
นักเรียน    ดูภาพประกอบการเลาเรื่องหรืออานบทเรียน

1.2 กระตุนใหคิด ครูใชคําถามแนะใหนักเรียนคิดเกี่ยวกับบทเรียนที่ฟง และ
อภิปรายรวมกัน นักเรียนอาจแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องที่ฟง เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง         
หลังการอภิปรายก็ได

1.3 บันทึกขอความ นักเรียนชวยกันสรุปความคิดจากเรื่องที่ฟงและเลาเรื่อง     
ที่ฟงเปนคําพูดของนักเรียนเอง ครูชวยแกไขถานักเรียนพูดผิดแลวบันทึกคําพูดของนักเรียนลงบน        
กระดานดําหรือลงแผนภูมิ  (ไมจําเปนตองเหมือนในหนังสือ)

1.4 อานขอความที่บันทึก ครูใหนักเรียนอานขอความที่บันทึกบนกระดานดํา
หรือในแผนภูมิ เปนกลุมและเปนรายบุคคล

1.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเขียน  เชน การคัดลอกแผนภูมิถา    
นักเรียนคัดลอกแผนภูมิไดแลวใหแบงกลุมนักเรียนคัดลอกขอความจากกระดานดําลงในแผนภูมิ
แลววาดภาพประกอบ ถานักเรียนยังคัดลอกไมได ครูคัดลอกแผนภูมิใหนักเรียนอานแลววาดภาพ
ประกอบ

1.5.1 อานแผนภูมิหรือขอความในแผนภูมิบอย ๆ ทั้งเปนกลุมและ
รายบุคคล

1.5.2 คัดขอความในแผนภูมิลงสมุดเพื่อฝกอานที่บาน
1.5.3 อานบัตรคําหรือแถบประโยค
1.5.4 หัดเขียนคําจากบัตรคําหรือแถบประโยคทั้งดูแบบ และไมดูแบบ

ขั้นตอนที่ 2 สรางประสบการณการสะกดคําปากเปลา เพื่อใหนักเรียนคุนกับระบบ
เสียงการสะกดคํา ขั้นตอนนี้ครูควรดูวาบทเรียนนั้นสอนสะกดคําสระใด ก็ใหนําคําใหมในบทเรียน
ที่สะกดคําดวยสระนั้นมาฝก เชน บทเรียนที่สอนประสมสระอา ก็ใหนําคําใหมที่ประสมสระอา     
มาสะกดคํา หรือครูอาจนําคําอื่นที่ประสมสระอามาสะกดคําไดตามความจําเปนและเหมาะสม   
สวนคําที่ไมใชคําใหมหรือคําใหมที่ไมไดประสมสระอาไมตองนํามาสะกด เชน คําวา รถไฟ           
ใหอานและจําเปนคํา การสอนสะกดคํามีดังนี้

1. อานคํา นักเรียนอานคําจากบัตรคําหรือคําที่ครูเขียนบนกระดานดําให     
ถูกตอง และรูความหมาย
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2. สะกดคําปากเปลา นักเรียนสะกดคําปากเปลา เพื่อใหเขาใจระบบเสียง
สะกดคํา  เชน   ต – อา – ตา      ม – อา –มา   โดยสะกดคําทีละคนและเปนกลุม

3. สังเกตคํา นักเรียนสะกดคําพรอมดูรูปคําและสังเกตการวางสระ พยัญชนะ           
ตัวสะกด และวรรณยุกต

4. เขียนคํา นักเรียนเขียนคําที่สะกดลงในสมุดหรือบนกระดานดํา
5. ประเมินผลการสะกดคํา นักเรียนดูคําแลวสะกดคําไดถูกตอง

ขั้นที่ 2 การสอนอานในใจจากหนังสือเรียน การอานในใจใหอานเนื้อหาที่เปนเนื้อเร่ือง
ของบทเรียน โดยอานออกเสียงคําใหมในบทเรียนและทบทวนคําเกา กอนอานในใจควรใหนักเรียน
อานออกเสียงคําใหม และทบทวนคําเกาในบทเรียนใหคลองและรูความหมายของคําโดย            
อานคําใหมจากบัตรคําและทบทวนคําเกา อานคําใตภาพในบทเรียนอานคําใหมจากบทเรียนใน
หนังสือเรียน  แลวสรางจุดมุงหมายของการอานโดยครบูอกจดุมุงหมายตามจดุประสงคของการอาน      
อยางใดอยางหนึ่ง เชน อานเพื่อหาคําตอบหรือตอบคําถามอานเพื่อหาขอความสําคัญในเรื่อง        
อานเพื่อเลาเรื่อง อานเพื่อสรุปความ อานเพื่ออภิปรายขอคิดเห็น แลวใหนักเรียนอานในใจกอนทํา
กิจกรรมตามจุดมุงหมายการอาน เชน ตอบคําถาม เลาเรื่องปากเปลา สรุปเรื่อง อภิปราย ฯลฯ     
เขียนตามจุดมุงหมายการอาน  เชน เขียนคําตอบ เขียนเลาเรื่อง เขียนขอความสําคัญในเรื่อง         
เขียนสรุปความ  เขียนขอความอภิปราย

ขั้นที่ 3 การสอนสะกดคําจากแบบฝกในหนังสือเรียน โดย ครูใหนักเรียนอานแบบฝก
อานในหนังสือเรียน ดังนี้  อานพยัญชนะและสระ เพื่อจํารูปพยัญชนะและสระใหได อานสะกดคํา
และแจกลูก อานเปนคําและดูภาพประกอบ (ถามี) เพื่อรูความหมาย อานสะกดคําและอานเปนคํา
แลวใหคัดและเขียนจนคลอง  นําคําที่สะกดมาแตงประโยคปากเปลาและเขียน

ขั้นที่ 4 การสอนอานออกเสียงจากหนังสือเรียน การอานออกเสียงใหอานจากเนื้อหาที่
เปนเนื้อเร่ืองของบทเรียน  เพื่อออกเสียงใหถูกตอง คลองแคลว ชัดเจน การสอนมีขั้นตอน ดังนี้     
ครูอานใหฟงเปนตัวอยาง นักเรียนอานตามครูเปนกลุมเล็ก ๆ อานเปนรายบุคคลและเปนกลุมกับครู
ฝกอานตามลําพังหรืออานกับเพื่อน

ขัน้ที ่ 5 การฝกการใชภาษาโดยการจดักจิกรรมการใชภาษาตามทีเ่สนอแนะไวในคูมอืครู
เพื่อใหนักเรียนฝกฝนการใชภาษาทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ครูอาจเลือกกิจกรรมไดตาม     
ความเหมาะสม เชน การแตงประโยคโดยนําคําในบทเรียนมาแตงประโยคปากเปลาและเขียน          
การเขียนคําใหถูกตอง  การฝกพูดอภิปรายเนื้อเรื่องในบทเรียน แลวเขียนขอคิดเห็นจากการอภิปราย   
การเขียนเรียงความ เขียนขอสรุป เขียนแสดงความคิดเห็น การคนควาเขียน รายงาน และ             
การรายงานหนาชั้น   ฯลฯ
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ขั้นที่   6   การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและการอานรายบุคคล
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา จัดกิจกรรมตามที่เสนอแนะไวในคูมือครู 

โดยเลือกกิจกรรมตามดุลยพินิจของครู หรือครูจัดกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมที่เสนอแนะไว  
ไดแก กิจกรรมการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยจัดเกมทางภาษากิจกรรมการสะกดคํา    
คัดและเขียนตามคําบอก กิจกรรมการคิดเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมการอานจากบทเพลงและ         
รองเพลงกิจกรรมการอานบทเรียนหรือหนังสืออ่ืนแลวเขียนเร่ืองเปนถอยคําภาษาของนักเรียน      
วาดภาพประกอบ จัดทําหนังสือเลมใหญไวอานในชั้น

การอานบทรอยกรองในหนังสือเรียน เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและคุนเคยกับบท     
รอยกรอง การสอนใหอานตามครู แบงวรรคตอนใหถูกตองกับลักษณะคําประพันธ ฝกอาน           
กับเพื่อน อานตามลําพัง สงเสริมใหทองจําบทรอยกรอง

การอานเปนรายบคุคล ใหอานบทอานเสรมิในหนงัสอืเรียน ซ่ึงบทอานเสรมิจะเปน      
บทอานที่จะชวยพัฒนานิสัยรักการอาน โดยนํานิทานเรื่องราวที่สนุกสนานมาใหอาน คําที่ใชอาน  
จะนําคําที่ไดฝกฝนการอานจากคําในบทเรียนที่เปนคําใหม คําที่เคยสะกดคําและผันอักษรมาแลว 
มาแตงเปนเรื่องราวในบทอานเสริม การสอนบทอานเสริมบทเรียนควรดําเนินการ โดยกําหนดให
นักเรียนอานที่บาน อานตามลําพัง หรืออานกับเพื่อน กําหนดกิจกรรมหลังการอาน ไดแก กําหนด
ใหมาอานใหครูฟง เมื่อมีเวลาวาง (นักเรียนควรทําตารางกําหนดการอานกับครู) อานแลวเขียนเร่ือง
ประกอบการวาดภาพ โดยใชภาษาของนักเรียน อานแลวใหตอบคําถาม คัด เขียนแสดงความคิดเห็น

ขั้นที่  7  การสอนซอมเสริม   เมื่อมีนักเรียนที่บกพรองในการฟง การพูด การอาน และ     
การเขียน ครูจะตองสอนซอมเสริมใหทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ตามแนวทางกิจกรรมที่
เสนอแนะไวในคูมือครู ซ่ึงครูอาจใชวิธีซอมเสริมนอกเหนือจากิกจรรมที่กําหนดไว โดยจัดกิจกรรม
ใหตรงกับการแกไขขอบกพรองของนักเรียน

การสอนภาษาไทยแบบประสมประสานเปนการสอนที่สงเสริมทักษะกระบวน
การเรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการอาน  เพื่อแสวงหาความรู การอานตามลําดับ กระบวนการ
ทํางานกลุม กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค กระบวนการแกปญหา ฯลฯใหแกนักเรียนตลอดเวลา 
ครูไมควรยึดหนังสือเรียนเปนหลักอยางเดียว แตควรยึดกระบวนการสอนเปนหลักโดยใชหนังสือ
เรียนเปนสื่อการสอนเพื่อผึกทักษะทางภาษาใหนักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการติดตอส่ือสาร        
การแสวงหาความรู และการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิต
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แบบฝกเสริมทักษะ

ความหมายของแบบฝกเสริมทักษะ
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ(2530:311)ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกไวดังนี้
แบบฝก หมายถึง ตัวอยางปญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ
เสริม หมายถึง เพิ่มเติม  กระตุน
ทักษะ หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญ ความสันทัด ความจัดเจน
แบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง ตัวอยางปญหาที่ตั้งขึ้นใหนักเรียนฝกตอบเพื่อเพิ่มเติม

ความรูความสามารถ ความชํานาญใหแกผูเรียน

อมรรัตน คงสมบูรณ (2536:22) นิภาลักษณ ยอดยิ่ง (2539:1 และ สงบ มั่นคง 
(2542:37) ไดใหความหมายของแบบฝกเสริมทักษะไววา แบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อประกอบ     
การเรียนอยางหนึ่ง สําหรับใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาจากการปฏิบัติ
ดวยตนเอง ซ่ึงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและทักษะเพิ่มขึ้น  โดยมีครู
เปนผูแนะนํา ชวยเพิ่มพูน ความรูใหแกนักเรียน

นิคม ศิลาสูงเนิน (2538 : 17)   สมศักดิ์ คงแกว (2538: 23) สกุณา เปลี่ยนกลาง      
(2541: 33)   และ  สมเดช เจริญชนม (2541: 36) ไดใหความหมายของแบบฝกเสริมทักษะไววา แบบ
ฝกเสริมทักษะ เปนเครื่องมือหรืออุปกรณสําคัญในการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุ
ประสงคไดอยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใชในการฝกทักษะเพิ่มเติมภายหลังเรียนเนื้อหา
บางสวน  โดยสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียนในการพัฒนา ทักษะความรู  ความสามารถ และ
ประสบการณดวยความสนุก เราใจ จากกิจกรรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมเสริมประสบการณ            
ที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูใหม ๆ  โดยเฉพาะแบบฝกหัดที่มีรูปภาพความหมาย
ของคํา จะชวยนักเรียนในการเรียนสะกดคําไดมากและมี ผลสัมฤทธิสู์งขึน้ พฒันาความสามารถ      
ในการใชภาษาติดตอส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นครูตองมีความรูเกี่ยวกับ
การสรางแบบฝกที่ดี และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนให         
มากที่สุด

สุรีพร สกุณา (2541: 21) ไดใหความหมายของแบบฝกเสริมทักษะไววา เปนสื่อกลาง        
ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา ทําความเขาใจและฝกฝนจนเกิดความคิดที่ถูกตอง และเกิดทักษะ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและยังเปนตัวบงชี้ใหครูทราบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน        
มากนอยเพียงใด
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กิตติคุณ รัตนเดชกําจาย (2542:41) ไดใหความหมายของแบบฝกเสริมทักษะไววา       
หมายถึงแบบฝกที่สรางขึ้นดวยลักษณะหรือรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพื่อมุงเสริม
ทักษะตาง ๆ ใหแกผูเรียนในขณะเรียนหรือหลังเรียนบทเรียนจบแลว

จากแนวคิดดังกลาวอาจสรุปไดวา แบบฝกเสริมทักษะเปนอุปกรณการเรียนประเภท
ส่ือหรือเครือ่งมอือยางหนึง่ทีช่วยใหผูเรียนเกดิการเรียนรู บรรลุตามวตัถุประสงคจากการปฏบิตัดิวย   
ตนเองภายหลังจากการเรียนเนื้อหาบางสวน ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แบบฝกทางภาษา
ไมเพียงแตจะชวยใหการสื่อสารดําเนินไปดวยดีเทานั้น ยังทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมในการสื่อสาร
เปนไปโดยอัตโนมัติ

ความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะตอการเรียนภาษาไทย
แบบฝกเสริมทักษะหรือแบบฝกหัด เปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือและ    

ส่ิงพิมพที่ครูใชเปนเครื่องมือในการใหนักเรียนไดฝกฝนจนเกิดทักษะ ซ่ึงหมายถึงความชํานาญ 
คลองแคลว รวดเร็ว และถูกตอง

ศศธิร สุทธแิพทย (2517: 63) และ นิภา ชวนะพานิช (2518: 42 ) ไดแสดงความคดิเหน็  
เกี่ยวกับความสําคัญของแบบฝกวา ส่ิงหนึ่งที่จะชวยการสอนของครูใหประสบความสําเร็จไดก็คือ 
แบบฝกหัด เพราะการใชแบบฝกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดจะชวยทุนเวลาในการสอนกฎเกณฑ 
การยกตัวอยาง นักเรียนไดมีโอกาสนําความรูที่ไดเรียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวาง
มากขึ้น  ทั้งยังเปนการวัดผลการเรียนการสอนในแตละเรื่องดวย

สนิท  สัตโยภาส (2532: 168) และ กมล ดิษฐกมล (2509: 5, อางถึงใน อารี สัณหกวี
2532: 18 - 19)  กลาววา หัวใจของการสอนวชิาทกัษะอยูทีก่ารฝก  (Drill)  “ทักษะ” จะเกิดขึ้นไดก็ตอ
เมื่อทําซํ้า ๆ ฝกซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญ คลองแคลว วองไว และถูกตอง โดยอัตโนมัติ            
เพราะฉะนั้นครูผูสอนจะตองจัดการเรียนการสอนใหเกิดการทําซํ้า ฝกซ้ําอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียน
เกดิทกัษะในการเรยีนรูของวชิานัน้ ๆ เครือ่งมอืสําคญัทีใ่ชฝกไดแก “แบบฝก” คอืหลังจากทีน่กัเรยีน
เรียนจบบทเรียน หรือจบเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแลว นักเรียนควรไดฝกฝนตอไปอีก โดยทําแบบฝก 
สําหรบัแบบฝกทีม่ทีายบทเรยีนหรอืหนงัสือแบบฝกหดัทีก่รมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิารทําใหนั้น   
ก็เปนสวนหนึ่งที่ครูจะใชฝกได แตถาจะใหนักเรียนไดฝกทําซ้ํามาก ๆ ขึ้นอีก ครูสามารถสราง     
แบบฝกขึ้นใชเองได

วรสุดา บุญยไวโรจน (2536: 37) กลาววา แบบฝกหัด (Work book) เปนสื่อการสอน          
ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา ทําความเขาใจและฝกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกตองและเกิดทักษะ  
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นแบบฝกยังเปนเครื่องชวยบงชี้ใหครูทราบวา ผูเรียนหรือ                 
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ผูใชแบบฝกมีความรูความเขาใจบทเรียนและสามารถนําความรูไปใชไดมากนอยเพียงใด ผูเรียน     
มีจุดเดนที่ควรสงเสริมหรือจุดดอยที่ตองปรับปรุงแกไขตรงไหนและอยางไร แบบฝกหัดที่ดีและ
สมบูรณ จึงอาจใชแทนแบบทดสอบ ประเภทวินิจฉัยการเรียน (diagnostic test) ในการประเมินผล
ความกาวหนาของนักเรียนได นับไดวา แบบฝกเปนเครื่องมือสําคัญที่ครูทุกคนใชในการตรวจสอบ
ความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาตาง ๆ แบบฝกทีด่นีอกจากจะสนองทาง
ดานความรูแลว ยงัมผีลทางดานจติใจดวย แบบฝกทีเ่หมาะสมสําหรับเด็ก แตละวัย มีสวนชวยใหเด็ก
เกิดความสําเร็จภาคภูมิใจที่ทําได เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทําใหมีโอกาสไดใช
จินตนาการทําใหเกิดการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค สวนดานรางกายนั้น จะทําใหเกิดพัฒนา
ดานกลามเนื้อ และประสาทสัมผัสจากการฝกเขียนลายเสน ลีลามือ ตัวอักษร

จากแนวคิดดังกลาวอาจสรุปไดวา  แบบฝกเปนสื่อการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเกิด    
การเรียนรูที่แทจริง ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งในดาน ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และเกิด    
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ

เนื่องจากแบบฝกมีความสําคัญดังกลาวขางตนและจําเปนอยางยิ่งในการสอนวิชาทักษะ  
ครูจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูในการสรางแบบฝกที่จะฝกทักษะใหแกนักเรียน โดยรูจักเลือกเฟน
หรือสรางแบบฝกที่เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียนใหมากที่สุด และมีประสิทธิภาพสูง

การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
แบบฝกเสริมทักษะเปนส่ือการเรียนการสอนเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนา      

คุณภาพทางการศึกษาใหดีขึ้น นักเรียนเขาใจเรื่องราวที่ครูสอนไดงาย  ชวยกระตุนความสนใจ    
ของนักเรียนที่จะศึกษาบทเรียนตาง ๆ มากขึ้น

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีสัมพันธกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 99) กลาวถึงทฤษฎีทางจิตวิทยา      

ที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกที่สําคัญ 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค

ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) เปนนักการศึกษาและนักจิตวิทยา ชาวอเมริกัน      
ไดศึกษาเรื่องการเรียนรูโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร จนกําหนดเปนทฤษฎีสัมพันธเช่ือมโยง     
ที่เปนความสัมพันธระหวางสิ่งเรา (Stimulus) กับการตอบสนอง (Respones) เรียกกันวา ทฤษฎี
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (S – R Bond Theory) ซ่ึงกลาวถึงกฎการเรียนรูที่สําคัญ      
3 ประการ
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1) กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) เปนความสําคัญของการตั้งใจและ     
จงูใจในการเรยีนรู เชน การเตรยีมตวัผูเรยีน การเตรยีมบทเรยีน มนษุยจะทาํงานไดดเีมือ่มคีวามพรอม

2) กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การกระทําซํ้า ๆ หรือกระทําบอย ๆ จะ
เกิดความชํานาญ

3) กฎแหงผล (Law of Effects) รางวัลหรือความสมหวังจะชวยสงเสริมใหผูเรียน     
มีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น

2. ทฤษฎีของสกินเนอร
สกินเนอร (B.F. Skinner) สนใจศึกษาเรื่องราวพฤติกรรมโดยอาศัยพื้นฐานทาง     

ธรรมชาติและลักษณะของมนุษย ซ่ึงมีสวนที่เปนพื้นฐานในการสรางแบบฝกเสริมตอ   จากทฤษฎี   
S –  R  ของธอรนไดค ดังนี้

1) เงื่อนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมของมนุษย       
ที่แสดงออกจะเกิดขึ้นบอยแคไหน ขึ้นอยูกับการตอบสนองอัตราการแสดงออกของพฤติกรรม

2) การเสริมแรง (Reinforcement) เปนส่ิงเราที่ทําใหอัตราการแสดงออกของ            
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการและพฤติกรรมบางอยางออกไปได

3) ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมีความแตกตาง มีโอกาสแสวงหาความรู
ไดดวยตนเองจะชาหรือเร็วตามความสามารถของแตละคน

นวลใย  หนูมี (2519 : 45, อางถึงใน สุจริต เพียรชอบ ,2522 : 52 - 62 ) ไดศึกษาหลักจิต
วิทยา ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและสามารถนําไปใชในการสรางแบบฝกได  ดังตอไปนี้

1. กฎการเรียนรูของ Thorndike เกี่ยวกับกฎการฝก ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของ Watson นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหรือกระทําบอย ๆ  ยอมทําใหผูฝกคลองแคลว สามารถ       
ทําไดดี ในทางตรงกันขามสิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝก ทอดทิ้งไปนานแลวยอมทําไดไมดี     
เหมือนเดิม ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซํ้า ๆ ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น

2. ความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรคํานึงวานักเรียนแตละคนมีความรู       
ความถนัด ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝกจึงควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายรูปแบบ

3. การจูงใจผูเรียน สามารถทําไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพื่อดึงดูด         
ความสนใจของผูเรียน เปนการกระตุนใหติดตามตอไป และทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ            
ในการทําแบบฝก นอกจากนั้นการใชแบบฝกสั้น ๆ จะชวยไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย

4. การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํา  
เชนภาษาที่ใชพูดใชเขียนในชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว      
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นอกจากจะทําใหแมนยําแลว นักเรียนยังสามารถนําหลักเกณฑและความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
อีกดวย

หลักจิตวิทยาดังกลาวมาแลวขางตนนั้น จะชวยเปนแนวทางในการสรางแบบฝก      
ที่ดี นาสนใจ เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน ทั้งการเรียนการสอนก็เปนไปอยาง       
สนุกสนาน นักเรียนมีความพอใจที่จะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้น

หลักในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ
กอ   สวัสดิพานิช (2505: 25,  อางถึงใน  อารี  สัณหกวี 2532 :  19  - 20) ไดเสนอแนะ

วิธีการสรางแบบฝกไวดังนี้
1. แบบฝกจะตองสอดคลองกับทักษะที่ตองการฝก
2. ใหแบบฝกสั้น ๆ แตมีหลายรูปแบบในการฝกทักษะเดียวกัน
3. ใหฝกในสถานที่แตกตางกัน เชน การเลนเกม ทําแบบฝก
4. มีการประเมินผลในขณะฝกเปนขั้นตอน เพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียน

ที่กลาววา ส่ิงที่จะชวยพัฒนาทักษะทางภาษาใหดีขึ้นนั้นคือ การนําความรูที่ไดเรียนมา
แลวมาฝกใหเกิดความเขาใจมากขึ้น และมีทักษะโดยอาศัยแบบฝกทักษะโดยตรงเพราะหัวใจของ       
การสอนวิชาทักษะอยูที่การฝกอยางถูกวิธีเทานั้นที่จะทําใหเกิดความชํานิชํานาญ คลองแคลววองไว 
ทักษะในดานภาษาเปนสิ่งจําเปนที่ควรฝกใหแกเด็ก  เพื่อใหเด็กมีความสามารถติดตอส่ือ             
ความหมายกันได อันเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของการสอนภาษา ซ่ึงการฝกทักษะทางภาษามีลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้

1. ใหเด็กเขาใจในวิธีการฝกนั้นเสียกอน
2. เมื่อเด็กเขาใจวิธีการดีแลว จึงลงมือฝกดวยการใหทําแบบฝก หรือกิจกรรม    

อ่ืน ๆ เพื่อฝกทักษะที่ตองการ
3. ฝกบอย ๆ สม่ําเสมอ ไมทิ้งระยะไวนานจนเด็กลืม
4. แบบฝกหัดหรือกิจกรรมฝกทักษะจําเปนตองทําซํ้า ๆ กันแตใชกลวิธี          

พลิกแพลงใหแบบฝกหรือกิจกรรมในรูปที่แตกตางกัน เพื่อเด็กจะไดไมเบื่อหนายตอการฝกนั้น
5. ติดตามผลเพื่อสังเกตดูความกาวหนาของเด็กภายหลังการฝกไปแลวในระยะ

เวลาหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหครูทราบวาเด็กคนไหนมีทักษะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร และมีขอบกพรอง    
ในเรื่องใด อยางไร เพื่อจะไดแกไขไดทัน อยาปลอยใหผานเลยไปจะทําใหติดเปนนิสัยและครู         
จะตองคอยควบคุมการฝกอยางใกลชิด ไมควรปลอยใหเด็กฝกกันเองโดยครูไมคอยไดตรวจแบบฝก
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นิคม ศิลาสูงเนิน  (2538: 18) และ  สมเดช เจริญชนม (2541: 47) กลาววา ขั้นตอนใน
การพัฒนาแบบฝกประกอบดวย 1) ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการสรางแบบฝกทักษะ 2) ศึกษาคนควาทฤษฎีความคิดสรางสรรค  3) ศึกษาแนวทางการสราง     
แบบฝกทักษะทางภาษา

นิภาลักษณ ยอดยิ่ง (2539: 24) ปทุม หนูมา  (2542: 56) และอดุลย ภูปล้ืม (2539: 32)      
ไดกลาวถึง ขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะไววา 1) ศึกษาเนื้อหา ความคิดรวบยอด           
จุดประสงคการเรียนรู 2) วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู 3) สรางแบบฝกใหครอบคลุมเนื้อหา       
4) นําแบบฝกเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 5) ปรับปรุงแกไข  6) ทดลองใชกลุมยอย  7) ปรับปรุง
แกไข  8) นําไปหาประสิทธิภาพ   9) ปรับปรุงแกไข  10) นําไปใช

สกุณา เปลี่ยนกลาง (2541: 34)  กลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะดังนี้           
1) ครูตองตอบคาํถามวาจะใชแบบฝกแบบใดที่นักเรียนสามารถนาํทักษะไปใชในชีวิตประจาํวันได          
2) ใชแบบฝกสัน้แตหลายแบบ 3)  ฝกสถานการณทีแ่ตกตางกนั  4)  ประเมนิผลเพือ่ดคูวามกาวหนา
ของนักเรียน 5) การประเมินผลนั้นไมควรนําเด็กไปเปรียบเทียบกับกลุม ควรเปรียบเทียบกับตนเอง

สุรีพร  สกุณา (2541: 22)  พนมวัน วรดลย (2542: 35)  บังอร แกนจันทร (2544: 89) 
และกิตติคุณ รัตนเดชกําจาย (2542: 88) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้          
1) สํารวจปญหาและความตองการ 2) กําหนดจุดประสงคของการสรางใหชัดเจน 3) วิเคราะห        
คําที่เรียนในแตละจุดประสงค หาคําที่มีปญหา 4) ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู (กฎแหงความพรอม,   
กฎแหงการฝกหัด, กฎแหงผล) 5) กําหนดกรอบการสรางแบบฝก 6) ลงมือเขียนแตละชุด                   
7) ใหผูชํานาญตรวจสอบ    8) จัดพิมพ

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ มีดังนี้          
1) คนควาเอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และคูมือครู  3) สํารวจปญหาและความตองการ 4) กําหนดจุดประสงค
ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะใหชัดเจน 5) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะ       
6) ศึกษารูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะ 7) กําหนดกรอบของการสรางแบบฝกเสริมทักษะ             
8) ลงมือสรางแบบฝกเสริมทักษะ 9) เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ   10) ปรับปรุงแกไข 11) ทดลอง  
ใชกับกลุมยอย 12) ปรับปรุงแกไข 13) หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ 14) ปรับปรุงแกไข
กอนนําไปใช

ลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะ
รัชนี   ศรีไพรวรรณ (2517: 412 – 413) กลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกทักษะวา
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1. ใหสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นของการเรียน 
เด็กแรกเรียนยังมีประสบการณนอย แบบฝกทักษะจะตองอาศัยรูปภาพสวย จูงใจเด็ก และเปนไป
ตามลําดับความยากงาย เพื่อใหเด็กมีกําลังใจทํา

2. ใหมีจุดมุงหมายวามุงจะฝกในดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมาย
ที่วางไว

3. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก ถาสามารถแยกตามความสามารถและ      
จัดทําแบบฝกหัดเพื่อสงเสริมเด็กแตละกลุมไดก็ยิ่งดี

4. ในแบบฝกตองมีคําชี้แจงงาย ๆ ส้ัน ๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ ถาเด็กยังอานไมได   
ครูตองชี้แจงดวยคําพูดที่ใชภาษางาย ๆ ใหเด็กสามารถทําตามคําส่ังได

5. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูจะตองตรวจพิจารณาดูใหถ่ีถวนอยาใหมี     
ขอผิดพลาดได

6. การใหเด็กทําแบบฝกหัดแตละครั้ง ตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจ
ของเด็ก เด็กเล็ก ๆ ยอมสนใจจะทําในสิ่งใดอยูไดไมนาน

7. ควรทําแบบฝกหลาย ๆ แบบเพื่อใหเด็กไดเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริม     
ใหเกิดความคิด

8. กระดาษที่ใหเด็กทําแบบฝกตองเหนียวและทนทานพอสมควร
กอ    สวัสดิพานิชย  (2514 : 1 – 2) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องแบบฝก ไวดังนี้

1. ครูตองเตรียมแบบฝกไวใหรอบคอบวาตองใชแบบฝกแบบไหน ใชอยางไร 
และตองพิจารณาวาแบบฝกนั้น ๆ จะชวยฝกทักษะนั้น ๆ จนนําไปใชไดหรือไม

2. ใชแบบฝกหัดสั้น ๆ แตหลาย ๆ แบบ เพื่อฝกฝนทักษะอันเดียวกันจะเกิดความ
แมนยํา แบบฝกหัดควรมีหลายแบบเด็กจะไดไมเบื่อ

3. ใหฝกในสภาพที่แตกตางกัน เชน คัดบนกระดานดํา คัดบนกระดาษ แลวนํา
กระดาษมาปดบางสวนใหอาน

4. ประเมินผล การประเมินตอแบบฝกนั้น ตองประเมินเพื่อดูวาเด็กเกิด           
ความชํานาญในทักษะนั้นเพียงใด อาจใหเด็กออกมาพูดวาทําอะไรไมไดในแบบฝกนั้น หรืออาจ    
หาวิธีเพื่อคนดูวาเด็กทําแบบฝกนั้น ๆ ไมไดเพราะอะไร ถาเราไมประเมินผล เราจะไมมีโอกาสฝก
เด็กใหเกิดทักษะที่ตองการได

ศศิธร  สุทธิแพทย (2517: 72) ไดดัดแปลงการสรางแบบฝก จากแนวความคิดของ J.A. 
Barnett  และคณะแลวนําไปทดลองใช ปรากฏวา แบบฝกที่นักเรียนสนใจและกระตือรือรนที่จะทํา
แบบฝก มีลักษณะดังนี้ 1)ใชหลักจิตวิทยา  2)  สํานวนภาษางาย  3)  ใหความหมายตอการนําไปใช
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ในชีวิตประจําวัน  4) คิดไดเร็วและสนุก  5)  ปลุกความสนใจ  6) เหมาะสมกับวัยและความสามารถ   
7) อาจศึกษาดวยตนเองได สวนรูปแบบของแบบฝกนั้น ครูผูจัดทําแบบฝกอาจพลิกแพลงวิธีการ
ออกไปไดหลายแบบใหเหมาะสมกับเรื่องและวัย เชน แบบฝกสําหรับเด็กประถมศึกษาตอนตน     
ควรจะมีรูปภาพ ซ่ึงเหมาะกับความสนใจของเด็ก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับครูผูสอนที่จะศึกษาคนควา เพื่อให
นักเรียน ไดรับการฝกทักษะทางภาษาตามที่ครูหวังไว

อมรรัตน คงสมบูรณ (2536: 26)  นิคม ศิลาสูงเนิน (2538: 16) ประสิทธิ์ เดชครอง 
(2539: 19 - 20)  สมเดช เจริญชนม (2541: 39)  กิตติคุณ รัตนเดชกําจาย (2542: 43 - 44) และ          
สมศักดิ์ คงแกว (2538: 33) กลาววาลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะที่ดีตองมีจุดมุงหมายที่แนนอน
วาตองการฝกทักษะในดานใดเนื้อหาเกี่ยวของกับหลักสูตรใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน      
มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจหลายรูปแบบเรียงลําดับความยาก-งาย มีลักษณะยั่วยุ ทาทายความรู   
ความสามารถของนักเรียน เพื่อใหนักเรียน  รูจักแกปญหา มีกิจกรรมเหมาะสมกับวัยความสามารถ
และพื้นฐานของนักเรียนควรมีภาพประกอบ มีที่วางพอเหมาะสําหรับฝกเขียน มีคําส่ังหรือคําชี้แจง
ส้ัน ๆ รัดกุมเขาใจงาย คําที่ฝกควรมีจํานวนไมมากเกินไป ใหนักเรียนไดใชความคิด ฝกคิดเร็ว      
สนุกสนาน เวลาที่ใชเหมาะสม มีรูปแบบหลายอยาง นักเรียนสามารถทําแบบฝกไดดวยตนเอง           
กอใหเกิดความคิดสรางสรรค  และใชเวลาในการฝกเหมาะสม

อดุลย ภูปล้ืม (2539: 30) กลาววา ลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะที่ดีจะตอง                 
1) ในเรื่องหนึ่ง ๆ ควรฝกนักเรียนมากพอสมควร กอนที่จะฝกเรื่องอื่น ๆ ตอไป 2) แตละบทควรใช
เวลาฝกแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบ 3) ควรฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูอยูแลว 4) ประโยค      
ที่ฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ 5) ประโยค คําศัพทควรเปนคําที่นักเรียนรูจักและใชในชีวิตประจําวัน                  
6) ควรเปนแบบฝกที่ใหนักเรียนไดใชความคิด 7) ควรมีหลาย ๆ แบบ

สกุณา เปลี่ยนกลาง (2541: 30) และ  สุรีพร สกุณา (2541: 22) กลาววาลักษณะของ
แบบฝกเสริมทักษะที่ดีประกอบดวย 1)  แบบฝกตองแจมแจงและแนนอน 2) ใชภาษางาย เหมาะสมกบั
วยั 3) ควรเปนเรื่องที่นักเรียนไดเรียนไปแลว 4) ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจถึงความสําคัญของแบบฝก            
5) ใชเวลาที่เหมาะสม 6) เราความสนใจผูเรียน 7) ปญหาในแบบฝกไมยากเกินความสนใจแก           
ผูเรียน 8) นักเรียนรูเคาโครง 9) มีใหเลือกทั้งแบบตอบอยางจํากัดและเลือกตอบอยางเสรี               
10) สนองความแตกตางระหวางบุคคล

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะที่ดี ควรประกอบดวย           
1) เนื้อหาตรงกับจุดประสงคของหลักสูตร 2) กิจกรรมเรียงจากงายไปหายาก เหมาะสมกับวัย    
ความสามารถและพื้นฐานของนักเรียน 3) เปนเรื่องที่นักเรียนไดเรียนไปแลวทําใหนักเรียน             
มีความรูสึกวาประสบผลสําเร็จในการเรียน 4) ในเรื่องหนึ่ง ๆ ควรฝกนักเรียนมากพอสมควร กอนที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

จะฝกเรื่องอื่น ๆ ตอไป 5) ในแตละบทควรมีการฝกเพียงหนึ่งเรื่อง 6) ประโยคที่ใชฝกควรเปน
ประโยคสั้น ๆ 7) ประโยคคําศัพท ควรเปนคําที่นักเรียนรูจักและใชในชีวิตประจําวัน 8) ควรเปน
แบบฝกที่นักเรียนไดใชความคิด มีหลากหลายรูปแบบ 9) มีคําส่ัง คําชี้แจงสั้น ๆ เขาใจงาย มีตัวอยาง
ประกอบ นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดดวยตนเอง 10) สนองความแตกตางระหวางบุคคล

ขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533: 28)  ไดกําหนดรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการสอน  

ที่สามารถนํามากําหนดเปนขั้นตอนในการสรางแบบฝกเสริมทักษะเปน   5  ขั้นตอนสําคัญดังนี้
1. การวิเคราะห (Analyze) การวิเคราะหความจําเปนผูเรียน เนื้อหา ภารกิจ            

สภาพการณ
2. การออกแบบ  (Design)  จุดมุงหมายการสอน ทฤษฎีและรูปแบบการสอน      

ส่ือการเรียนการสอน
3. การพัฒนา (Develop) การพัฒนาวัสดุการเรียนการสอน การเลือกระบบ     

การเรียนการสอน
4. การนําไปใช (Implement)   เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. การประเมินและการปรับปรุง  (Evaluate and Improve)  การประเมินการเรียน           

การประเมินโปรแกรมการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2540: 145  - 146, อางถึงใน      

วันเพ็ญ  กุลสุวรรณ    2542:  69  - 70)  กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะดังนี้
1. สํารวจปญหาและความตองการ เมื่อจัดกิจกรรมการสอนไปแลวครูผูสอน   

ยอมทราบดีวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม รวบรวมปญหาและความตองการในการแกปญหา
หรือความตองการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในแตละจุดประสงค

2. กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบฝกเสริมทักษะใหชัดเจนเพื่อตอบคําถาม
วาสรางแบบฝกเสริมทักษะเพื่ออะไร ตองการใหนักเรียนเปนอยางไร

3. วิเคราะหคําที่เรียนในแตละจุดประสงควาประกอบดวยคําและความหมาย
อยางไร คําใดที่มักจะมีปญหาในการอานและเขียน รวบรวมคําเหลานั้นไว

4. ศึกษาจิตวิทยาในการเรียนรู  จิตวิทยาการอานของนักเรียนในแตละช้ันวาเด็ก
แตละวัยมีความสนใจเรื่องอะไร ตัวอยาง เชน จิตวิทยาการอานที่นํามาใชในการสรางแบบฝกทักษะ
ในการอานและเขียนประกอบดวย
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4.1 ความใกลชิด คือถาใชส่ิงเราและการตอบสนองใหเกิดขึ้นในเวลา          
ใกลเคียงกันจะสรางความพอใจใหแกนักเรียน

4.2 การฝกหัด  คือการใหผูเรียนไดทําซํ้า ๆ เพื่อชวยสรรางความรูความ       
เขาใจแมนยํา

4.3 กฎแหงผล  คือ  การที่ผูเรียนไดราบถึงผลการทํางานของตนดวยการเฉลย
คําตอบ จะชวยใหผูเรียนทราบขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไขและเปนการสรางความพอใจใหแก    
ผูเรียน

4.4 การจูงใจ   คือการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะที่เรียงลําดับจากงายไปหายาก 
และยาวขึ้น ควรมีภาพประกอบและมีหลายรูปแบบเปนตน

5. กําหนดกรอบการสรางแบบฝกเสริมทักษะวาควรประกอบดวยเร่ืองอะไรบาง             
แตละเรื่องควรมีลักษณะอยางไร มีกิจกรรมอะไรบาง มีความยาวเพียงใด   จะนําเสนอโดยใชรูปภาพ
ประกอบหรือไม

6. ลงมือเขียนแบบฝกเสริมทักษะแตละชุด
7. นําแบบฝกเสริมทักษะนั้นไปใหผู ชํานาญการตรวจสอบความถูกตอง         

ความตรงตามเนื้อหา เชน ครูผูสอนภาษาไทยที่มีประสบการณ  ศึกษานิเทศก เปนตนหรือนําไป
ทดลองใชกับนักเรียน  1  -  5   คนเพื่อรวบรวมขอมูลมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

8. จัดพิมพหรืออัดสําเนาแบบฝกเสริมทักษะ เพื่อใหนักเรียนนําไปใชเสริม        
การเรียนการสอนภาษาไทย

จากแนวคิดดังกลาวผูเขียนไดดําเนินการสรางแบบฝกเสริมทักษะตามขั้นตอนการสราง
แบบฝกเสริมทักษะดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหผลจากการสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานในขั้น
ตอนที่ 1      นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใช
ขอมูล     ทองถ่ิน

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเนื้อหาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ       
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย
ใชขอมูลทองถ่ิน โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้  1) คํานํา  2) สารบัญ  3) เนื้อเรื่องโดยใชขอมูล    
ทองถ่ิน 4) แบบฝกอานพยัญชนะ สระ ฝกประสมคํา ฝกทักษะอานเปนคํา 5) แบบฝกหัดการเขียน 
คํา ประโยค และการเขียนตอบคําถาม
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เมื่อไดองคประกอบของแบบฝกเสริมทักษะแลวจึงดําเนินการสรางแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1

ขั้นตอนที่ 4  นําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สรางขึ้นไปเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นตอนที่ 5 นําแบบฝกเสริมทักษะที่ไดรับการปรับปรุงแลวมาประเมินโดย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยจํานวน 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคาดัชนี            
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of Item Objective 
Congruence)

ขั้นตอนที่ 6 การทดลองแบบฝกเสริมทักษะเพื่อหาประสิทธิภาพ การหา              
ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ  เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม  ควรไปทดลองกลุมเล็ก ๆ ดูกอน
เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและการแกไขปรับปรุงอยางดี แลวจึงนําไปทดลองกับเด็กทั้งชั้นหรือ
กลุมใหญ

การประเมินผลแบบฝกเสริมทักษะ
อธิพร ศรียมก (2542: 879) การประเมินแบบฝกเสริมทักษะคือการตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบฝกเสริมทักษะวามีคุณภาพดีเพียงใด ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม          
ถาไมเปนเพราะเหตุใด ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะสามารถนํามาปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะ      
ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนครูลงทุนลงแรงสรางขึ้นใหมีคุณภาพเปนที่นาพอใจของครู ผูบริโภค         
(นักเรียน) ก็มีความยินดีและพอใจที่ครูเลือกใชแบบฝกเสริมทักษะนั้น

การหาคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การหาคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะ โดยนําแบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นไปให               

ผูเชี่ยวชาญอยางนอย   3  ทาน  ตรวจสอบเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ IOC   (Index 
of Item Objective Congruence)  ซ่ึงแตละทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนดังนี้   (พวงรัตน  
ทวีรัตน  2540  :  117  )

+  1   เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น
    0     เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้นหรือไม
-  1     เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น
         นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรดังนี้
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IOC =          N
RΣ

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ

ถาคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทน
ลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมนั้น ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นก็ถูกตัด  
ออกไปหรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหมไหดีขึ้น  (พวงรัตน  ทวีรัตน   2540: 117)

การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
ชัยยงค   พรหมวงศ  (2521: 246, อางถึงใน  อธิพร  ศรียมก  2542: 915)ไดกลาวถึง                           

การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ  (Developmental   Testing )  หมายถึงการนําแบบฝก
เสริมทักษะไปทดลองใช  (Try  out )  คือการนําไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไวเพื่อนําขอมูล
มาปรับปรุง แลวนําไปทดลองสอนจริง   ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะจะกําหนดเปนเกณฑ
ที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซนต         
ผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด  ตอเปอรเซนตของผล
การสอนหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2  หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ /            
ประสิทธิภาพของผลลัพธ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือการประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional    
Behavior)  ของผูเรียนไดแกการประกอบกิจกรรมกลุม  งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผูสอน
กําหนดไว

ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior)   
โดยพิจารณาจากการสอนหลังเรียน  และการสอบไล

ระดับประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และเปน
ระดับที่ผูทําแบบฝกเสริมทักษะพอใจวาหากแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น          
แลวแบบฝกเสริมทักษะนั้นก็มีคุณคานาพอใจเรียกระดับประสิทธิภาพที่นาพอใจนั้นวาเกณฑ        
ประสิทธิภาพ

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
ชัยยงค  พรหมวงศ (2525: 247 - 248) เกณฑประสทิธภิาพ หมายถึง ระดบัประสทิธิภาพ

ของแบบฝกเสริมทักษะที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หากแบบฝกเสริมทักษะถึงระดับนั้นแลว 
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แบบฝกเสริมทักษะนั้นจะมีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียน การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําได
โดยการประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเรยีน 2 ประเภทคอืพฤตกิรรมตอเนือ่งและพฤตกิรรมขัน้สดุทาย
โดยกําหนดการหาประสิทธิภาพเปน   E1  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ   E 2   คือประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ    ซ่ึงคิดเปนรอยละของผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได  ดังนั้น   E1/E2    คือประสิทธิภาพของ
กระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ  เชน  80/80 หมายความวา เมื่อเรียนชุดกิจกรรมแลว          
ผูเรียนจะสามารถทําแบบฝก หรืองานที่ผลเฉลี่ยรอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย
รอยละ  80  การกําหนดเกณฑ    E1/E2   โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํา   มักจะตั้งไว  80/80:  
85/85  หรือ  90/90   สวนเนื้อหาที่เปนทักษะมักจะตั้งต่ํากวานี้  เชน   75/75

เกณฑมาตรฐานของแบบฝกเสริมทักษะ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย  
ไดกําหนดไวที่ระดับ  80/80

80    ตัวแรก  คือ  คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะ 
คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกระหวางเรียนของแตละกิจกรรม

80   ตัวหลัง  คือ  คาประสิทธิภาพของการเรียน ที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากการทําแบบทดสอบยอยประจําแบบฝก           
หลังเรียน

การทดลองหาประสิทธิภาพ (ชัยยงค  พรหมวงศ และ รัชนี  ศรีไพวรรณ 2525:        
249 – 250)

เมื่อผลิตแบบฝกเสริมทักษะไดแลว  ตองนําแบบฝกเสริมทักษะไปทดลองหา          
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังนี้

1. การทดลองแบบเดี่ยว (Individual  tryout) หรือแบบหนึ่งตอหนึ่ง(1: 1) คือ 
ทดลองกับผูเรียน  3  คนโดยใชเด็กที่มีระดับสติปญญาสูง   ต่ํา  และปานกลาง  ดําเนินตามขั้นตอน
ดังนี้

1.1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest )
1.2 เรียนจากแบบฝกเสริมทักษะ
1.3 ทําแบบฝกในบทเรียนไปพรอมกันในขณะที่เรียน
1.4 ทําแบบทดสอบหลังเรียน   (Posttest )
แลวนําผลที่ไดรับมาพิจารณาปรับปรุงสวนที่เห็นวายังบกพรอง เชน เนื้อหา  

ภาษาที่ใช รูปภาพ แบบทดสอบตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น นําผลที่ไดคํานวณหาประสิทธิภาพกอนปรับปรุง        
ใหดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวจะมีคาต่ํากวาเกณฑในขั้นนี้ E1/E2 ที่ได       
มีคาประมาณ   60/60
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2. การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout 1:10) คือทดลองกับผูเรียน      
6 – 10  คน ( คละผูเรียนที่เกงกับออน ) นําผลที่ไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ แลวปรับปรุง        
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  ในขั้นนี้ E1/E2  ที่ไดมีคาประมาณ  70/70

3. การทดลองภาคสนาม  หรือกลุมใหญ  ( Field Tryout   1: 100)  คือทดลองกับ
ผูเรียนทั้งชั้น  30  -  100  คน   นําผลที่ไดคํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหสมบูรณอีกครั้ง
ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไมเกินรอยละ2.5 ก็ยอมรับ แตถา    
แตกตางกนัมาก ตองกาํหนดเกณฑประสทิธิภาพของแบบฝกเสรมิทกัษะใหมโดยยดึหลักความเปนจรงิ

ประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะ
รัชนี  ศรีไพรวรรณ   (2517:  416)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะดังนี้

1. ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น
2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนอันเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการ เรี ยนการสอนตอไป  ตลอดจนสามารถชวยใหนัก เรียน  เ รียนไดดีที่ สุด                        
ตามความสามารถของเขาดวย

3. ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ฝกใหนกัเรยีนไดทาํงานตามลาํพงั  โดยมีความรบัผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย

ยุพา  ยิ้มพงษ (2522: 27) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณ       

การสอนทีช่วยลดภาระครไูดมาก เพราะแบบฝกเปนสิง่ทีจ่ดัทาํขึน้อยางเปนระบบและมรีะเบยีบ
2. ชวยเสริมทักษะ แบบฝกหัดเปนเครื่องมือที่ชวยเด็กในการฝกทักษะ แตทั้งนี้

จะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถ             

ทางภาษาแตกตางกัน การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหเด็ก
ประสบผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น เปนแหลงประสบการณเฉพาะสําหรับเด็กที่ตองการ          
ความชวยเหลือพเิศษ และเปนเครือ่งชวยทีม่คีาของครทูีส่นองความตองการเปนรายบคุคลในชัน้เรยีน

4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะคงทน
ลักษณะการฝกเพื่อชวยใหเกิดผลดังกลาวนั้นไดแก

1) ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น
2) ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง
3) เนนเฉพาะในเรื่องที่ผิด
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5. แบบฝกที่ใชจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง
6. แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลมเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง เพื่อ      

ทบทวนดวยตนเองไดตอไป
7. การใหเด็กทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็ก      

ไดชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที
8. แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือแบบเรียนจะชวยใหเด็ก     

ไดฝกฝนอยางเต็มที่
9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลา 

ในการที่จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกจาก
ตาํราเรยีนหรือกระดานดาํ ทาํใหมเีวลาและโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขึน้

10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอน 
ยอมลงทุนต่ํากวาการที่จะใชวิธีพิมพลงกระดาษไขทุกครั้งไป นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการ           
ที่ผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ

อมรรัตน  คงสมบูรณ (2536: 26)   สุรีพร สกุณา  (2541: 21 - 22) และ  พนมวัน วรดลย 
(2542: 20) กลาววา ประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะ ไดแก 1) เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือ
เรียนในการเรียนทักษะ 2) ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา 3) ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล 4) ชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน 5) ใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน 6) ครูมองเห็นจุด   
บกพรองของนักเรียน  7)  ชวยประหยัดแรงงานและเวลาในการสราง

นิคม ศิลาสูงเนิน (2538: 19) ประสิทธ์ิ เดชครอง (2539: 20) อดุลย ภูปล้ืม (2539: 24)  
และ ปทุม หนูนา (2542: 26) กลาววาประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะมีดังนี้ แบบฝกที่มี          
ความสําคัญและจําเปนตอการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนดีขึ้น 
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาในทุก ๆ ดาน สามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพทตาง ๆ ได
คงทน ทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอภาษาไทย ทําใหรูศัพทไดกวางขวางขึ้น  
ทราบความกาวหนาของตนเอง สามารถนําแบบฝก มาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองไดใชแกปญหา
การอานการเขียนเปนรายบุคคลและกลุม เปนอุปกรณทดสอบความรู ประเมินผล ทําใหครูทราบ     
ขอบกพรองของนักเรียน ครูประหยัดเวลา คาใชจายและภาระลงไดมากชวยใหนักเรียนทราบ     
ความสามารถในการเรียน ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน เปนแรงจูงใจใหนักเรียนประสบผล
สําเร็จในการเรียน และสนองความแตกตางระหวางบุคคล

สมศักดิ์ คงแกว (2538: 30) และ สงบ มั่นคง (2542: 39) กลาววา แบบฝกเสริมทักษะ        
มีประโยชนดังนี้ 1) ทําใหเด็กเขาใจบทเรียนดีขึ้น 2) ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอ
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บทเรียน 3) ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและประเมินผลงานของตนเองได 4) ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง 
มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา แบบฝกเสริมทักษะมีประโยชนดังนี้ 1) เปน
สวนเพิ่มเติมในการเรียนทักษะ ทําใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น 2) ชวยเสริมทักษะการใช
ภาษา 3) ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 4) ชวยในดานความแตกตางระหวาง
บุคคล 5) สามารถนํามาทบทวนเนื้อหาเดิมได 6) เปนเครื่องมือวัดผลการเรียน 7) ชวยใหเห็นปญหา
ของนักเรียนไดชัดเจน 8) ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยางเต็มที่ 9)  ชวยใหครูประหยัดเวลา คาใชจาย
และแรงงานในการสรางแบบฝกใหแกนักเรียน 10) นักเรียนนําภาษาไปใชส่ือสารไดอยางมี            
ประสิทธภิาพ

ภูมิหลังทองถิ่นชุมชนยางยี่แส  :  บริบทท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

ภูมิหลังชุมชนยางยี่แส บริบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่จะกลาวถึง ไดแก         
1 ) ประวัติชุมชนหมูบานยางยี่แส  2 ) ประเพณีและความเชื่อของชุมชนหมูบานยางยี่แส  3) ภาษา     
ที่ใชในทองถ่ินชุมชนยางยี่แส 4 ) บุคคลสําคัญของทองถ่ิน   5 ) การนําขอมูลในทองถ่ินยางยี่แส
มาสรางแบบฝกเสริมทักษะ

ประวัติชุมชนหมูบานยางยี่แส
ชุมชนหมูบานยางยี่แสปจจุบันเปนที่ตั้งของหมูที่ 3, 4 และ 5 ตําบลกระจัน อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของอําเภออูทองซึ่งเปนบริเวณ ที่ราบลุมฝงตะวันออก
ของแมน้ําจระเขสามพัน จากประวัติดั้งเดิมเลากันตอ ๆ มาวาเดิมบริเวณชุมชนนี้เตม็ไปดวยตนยาง
ขนาดใหญเปนจาํนวนมาก  ตอมาไดมชีาวจนี  2  คน เขามาอาศยั  ทาํมาหากนิ ทีห่มูบานนีแ้ละมคีวามรู
พเิศษในการเปนหมอด ูซ่ึงเรยีกกนัวา “ซินแส”จงึเปนทีรู่จกัของคนทัว่ไปวา  “ยี่แส”ประกอบกับ อาศัย
อยูในบริเวณดงยาง    จึงเรียกรวมกันวา “ยางยี่แส” และไดรวมมือกันสรางวัดขึ้นในบริเวณชุมชนซึ่ง
เปนวัดขนาดใหญ ช่ือวา “วัดยางยี่แส” และเปนศนูยรวมจติใจของบคุคลในชมุชนตลอดจนหมูบาน
ใกลเคยีง

ชุมชนหมูบานยางยี่แสเปนชุมชนขนาดใหญมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2,581 คน  
(พ.ศ.2545) มีจํานวน  472  ครัวเรือน  ประกอบดวย 3  หมูบานไดแก หมูที่  3,  4, และหมูที่ 5 ของ
ตําบลกระจัน อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรสวนใหญมีอาชีพทางดานเกษตรกรรม       
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ไดแกการทํานา ทําไร เล้ียงสัตว รองลงมาคือการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงไดแกการทํา          
ลูกกรงเซรามิค  การทําอางน้ําหินขัด  การทํามาหินออน  ฯลฯ  อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สําคัญ
และเปนที่รูจักของทุกคนในทองถ่ินไดเแกการปกเย็บผาหมนวมดวยมอื ซ่ึงมลีวดลายและสสัีนงดงาม
มากไดรับคัดเลือกใหเปนสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลของตําบลกระจัน เปนที่ยอมรับในระดับ
ประเทศ มีการประชาสัมพันธจากโทรทัศนชอง 11 และรายการวิทยุอยูเสมอ ทั้งยังมีการนําสงไป
ขายยังตางประเทศซึ่ง ไดแก ประเทศเกาหลี และประเทศเยอรมันนี จึงทําใหมีราคาคอนขางสูง คือ
ราคาผืนละประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ทําใหชาวบานยางยี่แส นักเรียน ผูปกครอง
สามารถเขารวมในโครงการนี้  โดยรับจาง ใชฝมือและแรงงานในเวลาวาง จึงทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
นับเปนสิ่งที่ภาคภูมใิจของชุมชนหมูบานยางยี่แสเปนอยางยิ่ง

ประเพณีและความเชื่อถือของชุมชนหมูบานยางยี่แส
ดานความเชื่อถือ ชุมชนหมูบานยางยี่แสมีความเชื่อถือในเรื่องของพุทธศาสนา           

อยางจริงจังซ่ึงได รับการปลูกฝงจากทานพระครูวินยานุโยค (หลวงพอสมบุญ รักนอย)                   
เจาอาวาสองคกอนอยางเหนียวแนนทําใหเปนผูที่มีจิตใจดีใจบุญโอบเอื้ออารีและชวยเหลือผูอ่ืน       
อยูเสมอ

ดานประเพณี   ประเพณีที่นอกเหนือจากการทําบุญใหกับ “หลวงพอบุญ”  ซ่ึงทํา     
เปนประจําทุกปแลวชุมชนหมูบานยางยี่แสยังมีประเพณีอ่ืน ๆ อีกมาก เชน ประเพณีการแตงงาน 
ประเพณีการบวชนาค ประเพณีงานศพ ประเพณีการตัดผมจุก  และประเพณีวันสงกรานต ซ่ึงมี    
การเลนในชุมชนหมูบานยางยี่แสในทุกป เชน การเลนลูกชวง ตี่จับ  มอญซอนผา  ชักคะเยอ กีฬา
ประเภทการแขงขันฟุตบอลประจําป ฯลฯ ส่ิงที่นาภาคภูมิใจ อยางหนึ่งของชุมชนยางยี่แสไดแก   
การรวมงานบุญซึ่งไดแก การทําบุญเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเขาพรรษา วนัออกพรรษา        
วนัวสิาขบชูา  วนัอาสาฬหบชูา  วนัมาฆบชูา  วนัสงกรานต  หรือ วนัสาํคญัอืน่ ๆ จะมีชาวบานมารวม
งานบุญกันเปนจํานวนมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อถือในพุทธศาสนาซึ่งไดรับการปลูกฝง       
มาจนถึงปจจุบันนี้

ภาษาที่ใชในทองถิ่นชุมชนยางยี่แส
ชุมชนยางยี่แสเปนชุมชนของกลุมคนไทยที่อยูรวมกันมาตั้งแตดั้งเดิม ซ่ึงอาจเรียกไดวา  

ตั้งแตสมัยพระเจาอูทองสรางเมืองอูทองเปนตนมาถึงแมภายหลังจะมีชนชาติอ่ืนมาอาศัยอยูบาง  
เชน จีน เขมร ลาว แตก็เปนจํานวนนอยและอยูกันอยางกระจัดกระจายจึงทําใหไมสามารถรวมกัน
เปนชนกลุมนอยในหมูบานนี้ไดและในที่สุดก็ถูกกลืนทั้งทางดานภาษา ชีวิตและ ความเปนอยู      
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โดยใชภาษาพูดและความเปนอยูเชนเดียวกันกับคนไทยในชุมชนยางยี่แส   ที่เปนสวนใหญ  ดังนั้น
ภาษาที่ใชในทองถ่ินของชุมชนยางยี่แสจึงเปนภาษาไทยดั้งเดิมที่ใช ตอ ๆ กันมา เชน คําที่ใชเรียก
แทนชื่อใชคําวา  กู  มึง  พอ แม ปู  ยา ตา  ยาย  ครู  นักเรียน   ฯลฯ  คํากริยาจะใชเรียกคําตามกริยา
นั้น ๆ เชน   กิน เดิน นั่ง นอน ไป มา ทํางาน พอใจ ตี ดีใจ วิ่ง เลา เลน  ฯลฯ   คําที่ใชเรียกแทนชื่อ  
ส่ิงของ ใชเรียกชื่อส่ิงของตาง ๆ เชน  กางเกง หนังสือ  สมุด  ถุงเทา  รองเทา  เส้ือ  กระเปา  ฯลฯ    
คําที่ใชเรียกอวัยวะสวนตาง ๆ  ของรางกาย  เชน  จมกู  คอ  ปาก  หวั   แขน  ขา  มอื  ฯลฯ   คาํทีใ่ชเรยีก
จาํนวนนบั  ใชเรียกจาํนวนนบัตามความจรงิ   เชน   หนึ่ง  สอง สาม ส่ี  หา    ฯลฯ

บุคคลสําคัญของทองถิ่น
บุคคลสาํคัญของชุมชนยางยี่แสไดแก หลวงพอสมบุญ รักนอย (พระครูวินยานุโยค)     

เจาอาวาสองคกอนซ่ึงไดมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2505 ซ่ึงชาวบานเชื่อวาเปนพระผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ         
หลวงพอสมบุญเปนชาวบานยางยี่แส บิดาชื่อ นายหมี มารดาชื่อนางเรือน รักนอย เกิดเมื่อวันที่       
19  มีนาคม  พ.ศ. 2430  ตรงกับวันจันทรขึ้น 7 ค่ําเดือน 5 ปกุน  บรรพชาเมื่ออายุ 17 ป  อุปสมบท
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2451  ตรงกับวันแรม 1 ค่ํา  เดือน  6  ณ วัดยุงทะลาย เมื่ออุปสมบท
แลวไดเรียน สมถวิปสสนาจากหลวงพอเนียมวัดนอยจนมีความชํานาญมีสมาธิจิตเปนเลิศมีคติธรรม
ประจําใจวา “เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก” มรณภาพเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2505 อายุ 75 ป 
พรรษา 55 อดีตเจาคณะอําเภออูทอง และเจาอาวาสวัดยางยี่แสที่ไดอุทิศแรงกายแรงใจ ชักชวน
บุคคลในหมูบานสรางความเจริญใหแกทองถ่ินยางยี่แส และทองถ่ินใกลเคียง เชน บรูณะวดัยางยีแ่ส  
สรางถนนเขาวดัและหมูบาน  สรางสะพานขามคลองยางยีแ่ส  และสรางโรงเรยีนวดัยางยีแ่สขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.2474 และยังอบรมสั่งสอนใหบุคคลในชุมชนปฏิบัติอยู ในแนวทางพุทธศาสนาประพฤติ         
อยูในศีลธรรม ซ่ึงเปนพื้นฐานทางจิตใจของชาวบานยางยี่แสมาจนถึงปจจุบันนี้  หลังจากพระครู     
วินยานุโยค (หลวงพอบุญ) มรณภาพชาวบานวัดยางยี่แส และเจาอาวาสองคปจจุบันไดรวมกันสราง
มณฑปเปนที่ประดิษฐานรูปจําลองของ“หลวงพอบุญ”และรวมกันจัดงานประเพณีของทองถ่ินขึ้น 
โดยรวมกันมาทําบุญใสบาตร รักษาศีล ฟงธรรม ประพฤติธรรม เปนเวลา 3 วัน คือตั้งแตวันที่ 9 –11 
มกราคมของทุกป จะมีชาวบานยางยี่แสและชาวบานใกลเคียงมารวมงานทําบุญกันอยางคับคั่ง     
กลางคืนมีมหรสพใหชมฟรีตลอดงาน  เชน  ลิเก ลําตัด  เพลงอีแซว ภาพยนตร เพื่อระลึกถึงบุญคุณ
ของ“หลวงพอบุญ” ที่ไดสรางความเจริญใหแกทองถ่ิน และอบรมสั่งสอนใหทุกคนประพฤติดี      
ตั้งอยูในศีลธรรมและยังคงจารึกอยูในจิตใจของทุกคนในชุมชนหมูบานยางยี่แสตลอดมา (พระครู    
พิศิษฏกิตติยาภรณ  เจาอาวาสวัดยางยี่แส  2545: สัมภาษณ)
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การนําขอมูลในทองถิ่นยางยี่แสมาสรางแบบฝกเสริมทักษะ
การนําขอมูลในทองถ่ินมาสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยนั้น

สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. นําคําใหมในบทเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่1 และคําที่ใชโดยท่ัวไป มาเขียน

ตามคําบอกเพื่อหาความยากงายของคํา  เชน     ตา  มา  ดู  หา    เลน  ให  ดีใจ  พอ  แม  ขึ้น   ลูกหมา         
ลูกแมว  ทํางาน  ทําไม   พอใจ  ใน   ได  นั่ง  กิน  ดื่ม  น้ํา   วิ่ง   เชื่อฟง  พี่  นอง  ใบไม  เวลา       
เสียง  กอน   แข็งแรง    พูด   สบาย   หายใจ   โรงเรียน  วัด   เส้ือ   กระโปรง  กางเกง  รองเทา   อาน  
เขียน  เขาแถว  พักผอน   ไมสบาย   ประถมศึกษา    ช้ัน   สนุกสนาน   ฯลฯ

2. นําคําที่เรียงลําดับความยากงายมาเขียนเปนเรื่องราวของทองถ่ินชุมชนยางยี่แส
โดยใหมีเนื้อหาสอดคลองกับชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนบุคคล
สําคัญของทองถ่ิน มาจัดทําเปนแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยมี เนื้อหาเปน
เรื่องราวขอมูลของทองถ่ินมาใหนักเรียนฝกอานและเขียนคําตามหลักเกณฑทางภาษาควบคูกันไป
ดวย ดังนั้นลักษณะแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินจึงประกอบ
ไปดวย 1) ช่ือแบบฝกเสริมทักษะ 2 )   คํานํา    3)  สารบัญ   4)  คําช้ีแจง  5) แบบทดสอบกอนเรียน     
6) เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน 7) แบบฝกการอานและการเขียนภาษาไทย 8) แบบทดสอบหลังเรียน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เตือนใจ ศุภมาส (2542: 124) ไดพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยเรื่องชีวิตของพลายนอย 
และแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สําหรับการสอน     
ภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา โดยเลือกคําศัพทพื้นฐานที่มีอยูในหนังสือภาษาไทย               
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีระดับความยากงายมาสรางเปนหนังสือเรียน ผลการวิจัยพบวาหนังสือ
เรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาเรื่อง ชีวิตของพลายนอย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2                
มีประสิทธิภาพ 83.18 / 82.13 และแบบฝกเสริมทักษะการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา
เร่ืองชีวิตของพลายนอยมีประสิทธิภาพ 83.00/ 82.13 ผลการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา เร่ืองชีวิตของพลายนอยมีผลการเรียนรู
สูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ เรื่องไปทะเลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่         
ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะหนังสือเรียนเร่ืองชีวิตของพลายนอย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเรื่องที่เด็กให
ความสนใจเพราะในจังหวัดสุรินทรมีการเลี้ยงชางไวใชงานมาก คนพื้นเมืองคลุกคลีและผูกพันธ      
อยูกับชาง เด็กจึงสนใจเนื้อเร่ือง ซ่ึงเปนเรื่องที่ใกลตัวเด็ก สวนหนังสือเร่ืองไปทะเล เนื้อเร่ืองอยูไกล
ตัวเด็ก ซ่ึงเด็กบางคน ไมเคยเห็นทะเล ทําใหเด็กจินตนาการตามเนื้อเร่ืองที่อานไดไมดีนัก
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บังอร  แกนจันทร  (2544: บทคัดยอ) ไดศีกษาเกี่ยวกับการสรางหนังสือและแบบฝก
ทกัษะประกอบการเรยีนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเทีย่วงานพนมรุง ช้ันประถมศกึษา     
ปที่  2  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ    1)  สรางหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษา
ไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถมศึกษาปที่  2  ที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับสภาพทองถ่ิน โดยใชคําพื้นฐานจากหนังสือเรียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  เปนหนังสือ
ประเภทเรื่องเลาจากประสบการณ ลักษณะคําประพันธประเภทรอยกรอง กาพยยานี 11 ผลการวิจัย
พบวา 1)  หนังสือประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง       
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพ  87.55/82.40  2) แบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทย
แบบมุงประสบการณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.08  
/82.40 3) นักเรียนที่เรียนดวยหนังสือและแบบฝกทีกษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนเกิดความภูมิใจ เกิดความรักผูกพันกับทองถ่ินของตน

หทัยรัตน  อันดี  (2544: บทคัดยอ )  ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอด      
ภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา พบวานักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ           
ในทองถ่ินตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู  ซ่ึงมีเนื้อหา 5 เรื่อง คือ ประวัติความเปนมาของ
อําเภอสวนผึ้ง ประเพณีสําคัญ บุคคลสําคัญ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม แหลงทองเที่ยว      
ที่สําคัญ ชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 และนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05

สัทธา สืบดา (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียน ครูและ      
ผูเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการสอนโดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเรียนรูจากสิ่งที่อยู
ใกลตัวไปสูไกลตัวและจากแหลงเรียนรูในชุมชน โดยมีเนื้อหา 5 เร่ือง คือโจทยปญหาการบวก: 
ยอนรอยหวยกระเจาหนองนาทะเล  โจทยปญหาการลบ: พระปรางคลํ้าคาเขารักษ  โจทยปญหา    
การคูณ:  เสนไหมมัดกรอทอผืนผา  โจทยปญหาการหาร: รอยไทไทยทรงดํา และโจทยปญหา
คณิตศาสตร:  ชวนชื่นรื่นสราญกับประเพณีทองถ่ิน   ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.17 
: 80.81   นักเรียนใหความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมไดดี และนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โจทยปญหาคณิตศาสตรกอนและหลังใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 โดย   
หลังใชมีคะแนนสูงกวากอนใช นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการสอน

อัมพร  เต็มดี  (2545:  บทคัดยอ )  ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวานักเรียน 
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ครู และบุคคลที่ เกี่ยวของในชุมชน ตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องการอนุรักษ            
แหลงทองเที่ยวในชุมชน เพื่อใหแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในชุมชนและผูรู         
ในทองถ่ิน  ซ่ึงมี 6 เร่ืองคือเรื่องสวนผึ้งราชินีแหงภาคตะวันตก เร่ืองสวนปาสิริกิติ์แหลงรวม    
พรรณไม  เร่ืองน้ําตก เกาชั้นแดนสวรรคเมืองสวนผึ้ง เร่ืองธารน้ํารอนบอคลึงตราตรึงจิต เร่ือง     
โปงยุบดินแดนมหัศจรรย และเรื่องพิพิธภัณฑภโวทัยแหลงสืบสานตํานานไทย ชุดการเรียนรู           
มีประสิทธิภาพ 80.10 / 80.25 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนเรื่องการอนุรักษ      
แหลงทองเที่ยวในชุมชน รูสึกรัก และภูมิใจในทองถ่ินของตนมากขึ้น โดยกอนและหลังการใช     
ชุดการเรียนรูแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศรีสมร  ประเสริฐศรี  (2546:  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาคณิตศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา     
นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูในทองถ่ินและเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัวโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ซ่ึงมีเนื้อหา        
5  ชุด คือ นมัสการหลวงพอวัดไรขิง  ชอปปงตลาดน้ําวัดดอนหวาย ชมศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบาน 
สวนสามพราน  เที่ยวฟารมจระเขสามพราน   และสุขสําราญชมชางแสนรูชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ  82.36 / 83.76นักเรียนเห็นดวยตอชุดการเรียนรูวาชุดการเรียนรูมีรูปแบบที่นาสนใจ 
ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนในทองถ่ิน ทําใหรักและภูมิใจ       
ในทองถ่ินของตนเอง  โดยกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนียสําคัญ                
ทางสถิติที่ระดับ .01

แบร ( Bair,David  Edward:1997) การวิเคราะหการใชคอมพิวเตอรเปนแบบฝก      ใน
การเรียนการสอนผลการศึกษาคนควาพบวา   1)   ครูไดรับผลสะทอนและรูจักสังคม ส่ิงแวดลอม
ของการสอน รูปแบบการสอนจากที่กําหนดให  2) การพัฒนาบุคลิกภาพของผูชํานาญจะชวย       
แบงเบาผลสะทอนตอส่ิงแวดลอมไดมากจากแบบฝกหัด

เบเกอร ( Baker, David James: 1998) การสอนโดยแบบฝกตัวตอตัวสงผลสัมฤทธิ์     
ในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ผลจากการศึกษาคนควาพบวาผลการเรียนรูทาง     
การอานของเด็ก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในดานการรูจักตัวอักษรรูจักคําและ
มีประสบการณเกี่ยวกับคําที่ไดอาน ทําใหเกิดความมั่นใจและรูจักเชื่อมโยงในการอาน
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สรุป

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน      
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 นั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางแทจริงผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 หลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนวัดยางยี่แส   
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะจะเห็นไดวาแบบฝกเสริมทักษะเปนนวัตกรรมและสื่อการสอนที่สามารถนําไปใชใน           
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดใชความสามารถของตนไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
เพราะแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อการสอนที่สรางขึ้นอยางมีระบบขั้นตอนทําใหผูเรียนไดพัฒนา  
การเรียนรูเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู คือจากงายไปยากตองคิดวิเคราะหยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยัง     
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมซึ่งเปน       
กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียน คิดเปน แกปญหาเปนเรียนรูอยางมีความสุขนอกจากนี้แบบฝกเสริมทักษะ
ยังมีคุณคาตอการเรียนการสอนภาษาไทยอยางมาก เชน ชวยอํานวยความสะดวกแกครูและนักเรียน 
ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะ         
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตน ทั้งยังไดเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัวโดยการนําเอาเรื่องราว        
ในทองถ่ินของตนมาสอน ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานและเขียนจากเรื่องราวในทองถ่ินของตน
ผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะของการบูรณาการ ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงสง
ผลโดยตรงตอการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน ทั้งนี้ยังสอดคลองกับการเรียนรูตามหลักสูตร     
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเนนการเรียนรูเพื่อรู(Learning how to  learn) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติจริง  
((Learning how to do)  การเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน  (Learning how to  live)   และการเรียนรูเพื่อจะ
เปน  (Learning how to be)  เพื่อสงเสริมผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถเรียนรูได   
ตลอดชีวิต อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของแบบฝกเสริมทักษะ   
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ ขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมเกี่ยวกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะโดยใชขอมูลทองถ่ิน ผูวิจัยไดศึกษา
เกี่ยวกับภูมิหลังทองถ่ินชุมชนยางยี่แส บริบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูล     
ทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดยางยี่แส อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีขั้นตอนการทําวิจัย  4    ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (Research)  :  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่  2 การพฒันา (Development) : การพฒันาและหาประสทิธิภาพของแบบฝก

เสริมทักษะการอานการเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน        

การเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก

เสริมทักษะการอานการเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย  (Research)  :  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   ซ่ึงมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. ศึกษานโยบาย เอกสารทางการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก        

เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และเอกสารงานวิจัย     
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

2. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และกลุมสาระ    
การเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอาน
และเขียนภาษาไทยในการนํามาพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

3. ศึกษาความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 
และรูปแบบของแบบฝกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภายในกลุมโรงเรียนยี่แส อําเภออูทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  จากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้

3.1 สอบถามความคิดเห็นและความตองการของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 
ในกลุมโรงเรียนยีแ่ส อําเภออูทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ จาํนวน 93 คน
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3.1.1 ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการ เปน    
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและเติมคํา

3.1.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการ
3.1.2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการ

ใชแบบฝก ในลักษณะเลือกตอบและเติมคํา  จํานวน   1  ฉบับ
3.1.2.3 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุม       

วิทยานิพนธ จํานวน  3  ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และดานภาษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อใหขอเสนอแนะ แกไข ปรับปรุง หาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC)ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.98  (รายละเอียด
ดังตารางที่  17  ภาคผนวก  ค  หนา  154 )

3.1.2.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชและ            
ขอคําถามบางขอ ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญบางทานเสนอแนะใหแกไข

3.1.3 ขั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
3.1.4 ขั้นวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความ

ตองการ
3.1.4.1 วิเคราะหสวนที่เปนความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา  

(Content Analysis)   แลวนําเสนอในรูปแบบพรรณนาความ
4. ศึกษาเนื้อหาสาระในการสรางแบบฝกเสริมทักษะจาก ครูผูสอนภาษาไทยชั้น       

ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ครูวิชาการโรงเรียน ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกและผูรูในทองถ่ินดวยการ
สัมภาษณ  มีรายละเอียดดังนี้
                                   4.1 สัมภาษณความคิดเห็น และความตองการ ครูวิชาการโรงเรียนวัดยางยี่แส  
จํานวน  1  คน ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 4    จํานวน  4  คน         
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  5 – 6  จํานวน  2  คน ผูเชี่ยวชาญ     
ดานแบบฝกเสริมทักษะจํานวน  1  คน ผูรูในทองถ่ินจํานวน  1  คน  รวมทั้งส้ินจํานวน  9  คน
                                  4.2 ลักษณะของแบบสัมภาษณ สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัด     
การเรยีนการสอนในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยและความตองการในการพฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะ    
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินซ่ึงเปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (Structured  
Interview )
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                                    4.3  ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณมีดังนี้
                                           4.3.1   ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก
เสริมทักษะ
                                               4.3.2  นาํขอมลูทีไ่ดมาจากการศกึษามาประมวลเปนประเดน็ในการ
สัมภาษณ
                                                      4.3.2.1  นําแบบสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุม
วิทยานิพนธ จํานวน  3  ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และดานภาษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) แลวนํามาปรับปรุงเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence : IOC)

นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกับเกณฑ ซ่ึงมีเกณฑใน
การพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  คือคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC)ที่คํานวณไดมีคามาก
กวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม ถาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่
คํานวณไดมีคานอยกวา 0.50 แสดงวาตองมีการปรับปรุงแกไข ซ่ึงแบบสัมภาษณ ความตองการนี้มี
คาดัชนีความสอดคลอง 0.95 แลวจึงนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงขอคําถามบางขอที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญบางทานเสนอแนะใหแกไข (รายละเอียดดังตารางที่ 18           
ภาคผนวก  ค  หนา  156 )
                                                      4.3.2.2  นําแบบสัมภาษณที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
สัมภาษณครูวิชาการโรงเรียน ครูผูสอนภาษาไทย ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก  ผูรูในทองถ่ิน โรงเรียน
วัดยางยี่แสอําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.4  ขั้นตอนการสัมภาษณ
         ขั้นตอนการสัมภาษณมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้น

ปดการสัมภาษณ
          4.4.1  ขั้นเตรียมการสัมภาษณประกอบดวย

                                                       4.4.1.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางยี่แส อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
                                                      4.4.1.2  ประสานงานเพื่อขอนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่
สัมภาษณ
                                                      4.4.1.3  เตรียมแบบสัมภาษณสงใหลวงหนากอนวันนัดหมาย
เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป สมุดจดบันทึก  ปากกา  และของที่ระลึก
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          4.4.2  ขั้นตอนการสัมภาษณประกอบดวย
                                                       4.4.2.1  ผูวิจัยแนะนําตนเอง และแจงใหทราบถึงวัตถุประสงค
ของการสัมภาษณ
                                                       4.4.2.2  ผูวิจัยสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณ
                                                            4.4.2.3  ผูวจิยัรวบรวมขอมลูทีไ่ดจากการสมัภาษณแลวนาํไป
วเิคราะหเพื่อเขียนรายงาน

4.4.3  ขั้นปดการสัมภาษณ
           เมื่อผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเปนที่เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวสรุป

ประเด็นการสัมภาษณ กลาวขอบคุณและมอบของงที่ระลึก
                                     4.5  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

          ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดานการอาน  การเขียนภาษาไทย  และความตองการในการ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  นําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ

5. ศึกษาสภาพชุมชนยางยี่แส ผูวิจัยไดศึกษาสภาพของชุมชนยางยี่แสเพื่อวิเคราะห
สภาพของชุมชนที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนแบบฝกเสริมทักษะโดยสอบถามจากผูนําทองถ่ิน 
และผูรู  ในชุมชน ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปทําความรูจักและสรางความคุนเคยกับบุคคลเหลานี้เพื่อขอเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพของชุมชนโดยใชเทคนิค Snow Ball (อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ 2544: 194) 
โดยใชการถามตอๆ กันไปวาถาตองการขอมูลนี้จะไปพบใคร โดยใชเทปบันทึกเสียงใน               
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการเพื่อเก็บประเด็นตาง ๆ และนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ดังตารางที่ 3  หนา 75

ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (Development)  : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน   ควบคู

แผนการจัดการเรียนรูมีวิธีดําเนินการดังนี้
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอมูลจาก
การสัมภาษณครู ขอมูลจากการสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับความตองการในดานเนื้อหาและรูปแบบ
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ของกิจกรรมมาเปนแนวทางการสรางตารางกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู สาระการอาน
และเขียนภาษาไทย ( รายละเอียดดังตารางที่ 36 ภาคผนวก  ฉ หนา 179)

2. พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชมูลทองถ่ิน ฉบับราง
ควบคูแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงรูปเลมแบบฝกเสริมทักษะประกอบดวย 1) ช่ือแบบฝก 2) คํานํา        
3) สารบัญ 4) คําช้ีแจง 5) แบบทดสอบกอนเรียน 6) เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน 7) แบบฝกการอาน
และการเขียนภาษาไทย   8)  แบบทดสอบหลังเรียน

3. ดําเนินการสรางแบบฝกเสริมทักษะโดยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาขั้นตอนการวางแผนการออกแบบในการสอนจากคูมือครู  เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการวางแผนการสรางแบบฝก
3.2 ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสาระการอานและการเขียน       

ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียน           
วัดยางยี่แส  พุทธศักราช  2546

4. จากการศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา นํามา
กําหนดและเรียบเรียงเปนจุดประสงคการเรียนรู (รายละเอียดดังตารางที่ 42 ภาคผนวก ฉ หนา 185 )

5. นําคําในบทเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 มาเรียงความยากงายโดยวิธีการ
เขียนตามคําบอกจากนักเรียนจํานวน  100  คน (ปการศึกษา 2545) แลวนํามาเขียนเปนเรื่องราวตาม  
ขอมูลทองถ่ิน  (รายละเอียดดังตารางที่  25 – 27   ภาคผนวก   ค   หนา 167 - 169)

6. สรางแบบฝกการอานและเขียนภาษาไทยตามตารางกําหนดเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู และวิธีการสอนภาษาไทยแบบประสมประสาน ซ่ึงกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เปน 7  ขั้นตอนคือ  1)  การสอนโดยใชประสบการณทางภาษาจากหนังสือเรียน  2) การสอนอาน  
ในใจจากหนังสือเรียน 3)  การสอนสะกดคําจากแบบฝกในหนังสือเรียน  4)  การสอนอานออกเสียง
จากหนังสือเรียน  5) การฝกการใชภาษา  6)  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและการอาน     
รายบุคคล  7) การสอนซอมเสริม

7. นําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ      
ในแตละดาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 1 คน ดานแบบฝก จํานวน 1 คน และดานการวัดผล
ประเมินผล  จํานวน 1  คนรวมจํานวน  3  คน  เพื่อประเมินและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.9 (รายละเอียดดังตารางที่  20  ภาคผนวก   ค  หนา 160 )

8. นําแบบฝกมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไดแกความยากงาย   
ของเนื้อหาในแบบฝก  ขนาดของตัวอักษร การแบงวรรคคําและประโยค และการวาดภาพประกอบ 
แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมืออีกครั้ง
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ตารางที่ 3  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูลทองถ่ิน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อศึกษานโยบายและ
เอกสารทางการศึกษา

ศึกษาเอกสาร - แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติระยะที่ 9
- พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542
-งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

เพื่อวิเคราะหหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  พ.ศ. 2542

วิเคราะหหลักสูตร เอกสารหลักสูตรหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูทักษะภาษาไทย

วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

สอบถาม - นักเรียนกลุมโรงเรียนยี่แส
จํานวน  93 คน

แบบสอบถาม
-คารอยละ  (% ) และ
การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

เพือ่ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถิ่น  เกี่ยวกับ
   -  เนื้อหา
   - รูปแบบ
   -  กิจกรรม

สัมภาษณ ครูวิชาการโรงเรียน  ครูผูสอน
สาระการเรียนรู ภาษาไทยชั้น
ป 1 – 6 ผูเชี่ยวชาญและผูรูใน
ทองถิ่น จํานวน  9  คน

แบบสัมภาษณ แบบมี
โครงสราง(Structured
interview)  รอยละ(%)
การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

ศึกษาสภาพชุมชน
ยางยี่แส

สํารวจชุมชนและ
วิเคราะหสภาพ
ชุมชน

ผูนําในทองถิ่น จํานวน 1 คน
ผูรูในชุมชน   จํานวน  2  คน

- การสอบถาม
-การวิเคราะหเนื้อหา
(Content    Analysis )
และนําเสนอแบบ
พรรณนาความ
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9. นําแบบฝกเสริมทักษะที่ไดรับการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปหาประสิทธิภาพ  E1/E2  ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นทดลองเปนรายบุคคล   (Individual  tryout)  ทดลองใชกับนักเรียน ช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดจันทราวาส อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงเปน นักเรียนเกง 1 คน     
ปานกลาง  1  คน  และออน  1  คน  รวมเปนนักเรียนจํานวน  3  คนโดยใหทําแบบฝกเสริมทักษะ
พรอมกันวันละแบบฝกจนครบทุกแบบฝก  เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา ความยากงายของภาษา  
เพื่อนํามาแกไข ปรับปรุงใหแบบฝกเสริมทักษะมีความเหมาะสม  กอนจะนําไปทดลองกลุมเล็ก 
(Small Group Tryout) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแบบรายบุคคล ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล 
การเรียนรูจํานวน 40 ขอ โดยแยกเปน แบบวัดผลทางการอานจํานวน  20  ขอ (ขอ 1 – 20 )  และ
แบบวัดผลทางการเขียนจํานวน  20  ขอ (ขอ 21 – 40) เพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกตาม
เกณฑ  60 / 60  (ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ  2540 : 101 – 102 )

ขั้นทดลองกลุมเล็ก  (Small Group Tryout)  ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 1 โรงเรียนวัดจันทราวาส  อ. อูทอง จ. สุพรรณบุรี  ซ่ึงเปนนักเรียนเกงจํานวน  3  คน  ปานกลาง
จํานวน  3  คน  และออนจํานวน  3  คน   รวมเปนนักเรียนจํานวน  9  คน  โดยไมซํ้ากลุมเดิม ใหทํา
แบบฝกเสริมทักษะพรอมกันวันละแบบฝก จนครบทุกแบบฝก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ   
เนื้อหากับเวลาที่ใชสอน ความยากงายของเนื้อหาเพื่อนํามาแกไข ปรับปรุงใหแบบฝกเสริมทักษะ     
มีความเหมาะสมกอนจะนําไปทดลองใชในภาคสนาม (Field Tryout) เมื่อเสร็จส้ินการทดลอง    
แบบกลุมเล็ก ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจํานวน 40 ขอ โดยแยกเปนการวัดผล    
การเรียนรูทางการอานจํานวน  20  ขอ (ขอ 1 – 20) และวัดผลการเรียนรูทางการเขียนจํานวน 20 ขอ
(ขอ 21 – 40 ) เพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ  70 / 70  (ชัยยงค พรหมวงศ   
และคณะ  2540 : 101 – 102 )

สถิติและการวิเคราะหขอมูล (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2540 : 101–102) โดย
สูตรการคํานวณหาคาประสิทธิภาพ  E1/ E2 มีรายละเอียดดังนี้

80 ตัวแรก หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะ      
รายหนวยระหวางเรียนของนักเรียนโดยคิดเปนรอยละ   80    โดยมีสูตรดังนี้

สูตร

                100x    A
Nx /  =E1

Σ

E1 หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะ     
รายหนวย ระหวางเรียนของนักเรียน โดยคิดรอยละ  80
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∑x  หมายถึง คะแนนรวมจากการทําแบบฝกเสริมทักษะระหวางเรียน
 A  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกเสริมทักษะทุกแบบฝกรวมกัน
  N  หมายถึง จํานวนผูเรียนทั้งหมด

80 ตัวหลัง หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียน
ของนักเรียนโดยคิดเปนคารอยละ  80   โดยมีสูตรดังนี้

                       สูตร

                                              100x    B
N / F =E

2
Σ

E2    หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียน
ของนักเรียนโดยคิดเปนคารอยละ  80

∑F   หมายถึง  คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่นักเรียนทําได
B     หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
N    หมายถึง  จํานวนผูเรียนทั้งหมด

การคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ โดยใชสูตรดังกลาวไดจาก
การนําคะแนนจากแบบฝกเสริมทักษะแตละหนวยและคะแนนสอบหลังเรียน คํานวณดวยการหา  
คา E1/E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ  80/80  (ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ  2540 : 101 – 
102 )

10. นําแบบฝกเสริมทักษะที่ผานการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกตองใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง

แผนการจัดการเรียนรู  มีการดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการอานและเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา    

ปที่  1  ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดยางยี่แส  พ.ศ. 2546  คูมือครู หนังสือเรียน  ตํารา 
และเอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร

2. ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหนังสือ คูมือครูและงานวิจัยที่         
เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย

3. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคในคําอธิบายรายวิชาเพื่อเขียนเปนจุดประสงค     
การเรียนรู
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4. สรางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝกเสริมทักษะซึ่งแผนการจัด     
การเรียนรูประกอบดวย 1) ช่ือเร่ือง  2) ขั้นการสอน 3)ระดับชั้น 4) เวลา 5) สาระสําคัญ                    
6) จุดประสงคการเรียนรู  7)  เนื้อหา  8) กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยข้ันนําเขาสู         
บทเรียน  ขั้นสอน  และขั้นสรุป  9) ส่ือการเรียนการสอน  10) วิธีวัดและประเมินผล

5. นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา  (Content Validity)

6. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ได รับการตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขโดย         
ตรวจสอบการใชภาษาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเวลา ขั้นตอนการทํา     
กิจกรรมปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนกอนนําไปใชและในแตละแผนไดมีการสังเกตพฤติกรรม  
การเรียนรู  โดยบันทึกไวในบันทึกผลหลังสอนในทุกแผนการจัดการเรียนรู

จากขั้นตอนการพัฒนาฯและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาฯขึ้น 
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5 หนา  79

ขั้นตอนที่ 3  (Research) การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถิ่น
                การทดลองใชแบบฝกประกอบดวย ระยะเวลาในการทดลอง แบบแผนการทดลอง  
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ดังนี้

1. ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547       

ใชเวลาในการทดลองแบบฝกเปนเวลา  3   สัปดาห สัปดาหละ  7  ช่ัวโมงและใชเวลาในการทดลอง
ประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน  2  ช่ัวโมง

2. แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองการใชแบบฝกในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชการวิจัยแบบ Pre - 

Experimental  Designs  แบบ  One group Pretest  - Posttest  Design  (พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 :60)

ตารางที่  4  แบบแผนการวิจัย แบบ  One group Pretest  - Posttest  Design

ทดสอบกอนใชแบบฝกฯ ทดลอง ทดสอบหลังใชแบบฝกฯ

T1 X T2
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ตารางที่  5   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครือ่งมือ/การวเิคราะหขอมูล

เพื่อสรางตาราง
วิเคราะหเนื้อหา  และ
จุดประสงคการเรียนรู

ประมวลขอมูลพื้นฐานจาก
ขั้นตอนที่ 1ศึกษาการสราง
แบบฝกเสริมทักษะเพื่อสราง
ตารางวิเคราะหเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู

เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถิ่นฉบับราง

การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทย
ฉบับรางประกอบดวย
1. ช่ือแบบฝก
2. คํานํา
3.  สารบัญ
4. คําช้ีแจง
5. แบบทดสอบกอนเรียน
6.. เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถิ่น
7. แบบฝกการอานแล ะ
การเขียนภาษาไทย
8. แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียน ภาษาไทยโดยใช
ขอมูลทองถิ่นสําหรับนกัเรยีน
ช้ันประถมศกึษาปที ่1
ฉบบัราง

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบฝกฉบับราง

ประเมินแบบฝกเสริมทักษะ
ฉบับรางโดยอาจารย  ผูควบคุม
วิทยานิพนธและ   ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแลว  นําไปแกไข
ปรับปรุง

อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและ ผูเช่ียวชาญ

แบบฝกเสริมทักษะฉบับราง
วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC )

ตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของแบบ
ฝกเสริมทักษะ การอาน
และเขียนภาษาไทย
ฉบับราง

หาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะไปทดลองใชกับ
นักเรียนเปนรายบุคคล
(Individual Tryout)  แลวนําไป
แกไขปรับปรุง

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่
1 โรงเรยีน  วดัจนัทราวาส อ.
อูทอง  จ.สุพรรณบุรีที่มีผล
การเรียน เกงปานกลาง ออน
อยางละ 1  คน   รวม3 คน

แบบฝกเสริมทักษะฉบับราง/
หาคารอยละของคะแนนเฉลี่ย
( X )ของคา E1/E2  โดยใช
เกณฑ 60/60  

หาประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถิ่นฉบับราง

หาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะฉบับรางนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็ก
(Small Group Tryout)  แลวนํา
ไปแกไขปรับปรุง

นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่
1 โรงเรยีนวดัจนัทราวาส
อําเภออูทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีผลการเรียน
เกงปานกลาง ออน อยางละ
3  คน รวม  9 คน

แบบฝกเสริมทักษะฉบับราง
หาคา รอยละ ของคะแนน
เฉลี่ย( X )ของคา E1/E2  โดย
ใชเกณฑ 70/70
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T1 แทน การทดสอบกอนใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย 
โดยใชขอมูลทองถ่ิน

X แทน  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถิ่น

T2 แทน การทดสอบหลังใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถ่ิน

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2          
ปการศึกษา  2546    โรงเรียนวัดยางยี่แส อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  24  คน

3. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
    เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพ        

ดังตอไปนี้
3.1 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน
3.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและการเขียนภาษาไทย จํานวน       

40 ขอ โดยแยกเปนวัดผลการเรียนรูทางการอาน 20 ขอ (ขอ 1 – 20) และวัดผลการเรียนรูทาง       
การเขียน 20 ขอ (ขอ 21 – 40 ) เพื่อใชในการทดสอบกอนและหลังการเรียน โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้

ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียน ช้ันประถม

ศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  โรงเรียนวัดยางยี่แส  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
จํานวน  24  คน  ดําเนินการทดลองสัปดาหละ  7 ช่ัวโมง เปนเวลา 3 สัปดาห รวมจํานวน 21 ช่ัวโมง  
มีรายละเอียดดังนี้

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ     
โรงเรียนวัดยางยี่แส เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชแบบฝกที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

2. นําแบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัดยางยี่แส อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547  จํานวน   24  คน

3. ศึกษารายละเอียดของการใชแบบฝกเสริมทักษะตลอดจนการเตรียมวัสดุ
อุปกรณที่ตองใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแตละแผนการจัดการเรียนรูใหครบถวนเพื่อให
การเรียนการสอนมีความสมบูณณตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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4. กอนทําการทดลองผูวิจัยไดช้ีแจงหลักการ เหตุผล พรอมทั้งทําความเขาใจ 
กับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวามีวัตถุประสงคอะไร นักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมอยางไร 
มีวิธีการประเมินผลดานการอานและการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอยางไร ในการทดลองใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยใชเวลาในการสอน 7 ช่ัวโมง / สัปดาห เปนเวลา  3  สัปดาห  
รวมทั้งส้ิน  21  ช่ัวโมง โดยไมนับเวลาในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

5. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest ) กอนจะทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทย กับกลุมตัวอยาง  จํานวน  24  คน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ทางการอาน จํานวน  20 ขอ ( ขอ 1 – 20 ) และวัดผลการเรียนรูทางการเขียนจํานวน  20  ขอ          
(ขอ 21 – 40 )  ใชเวลาทดสอบ 2 ช่ัวโมง  จากนั้นผูวิจัยบันทึกคะแนนเก็บไว

6. ดําเนินการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ โดยดําเนินการตามกิจกรรม    
การเรียนการสอนที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้การใชแบบฝกเสริมทักษะจะนํามาใช
ประกอบการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับนักเรียนโรงเรียนวัดยางยี่แสที่เปน          
กลุมทดลอง โดยผูวิจัยไดทําการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะดวยตนเองมีขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นตอนในการใชแบบฝกเสริมทักษะ
6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ผูวิจัยหรือผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย      

ช้ันประถมศึกษาปที่  1  แนะนําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยถึงวัตถุประสงค และ
วิธีใชแบบฝกเสริมทักษะ

6.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติตามกิจกรรมที่
กําหนดให บางกิจกรรมนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง   และในบางกิจกรรมนักเรียนจําเปน   
ที่จะตองปฏิบัติกิจกรรมพรอมกันทั้งชั้นเรียนโดยฟงคําชี้แจงจากครูกอนการปฏิบัติ ครูเปนผูดูแล
อยางใกลชิด หากนักเรียนเกิดขอสงสัยขณะที่ทําแบบฝกก็สามารถซักถามได  แลวจึงเฉลยคําตอบ     
ที่ถูกตองใหแกนักเรียน

6.3 ขั้นสรุป ใหนักเรียนทบทวนเนื้อหา หรือทักษะที่เรียนไปแลวโดย
ประเมินทักษะการอาน และการเขียนจากการทํากิจกรรมในแตละแบบฝก ทั้งนี้ผูวิจัยจะตรวจและ
ใหคะแนนการทํากิจกรรมพรอมทั้งเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบทันที และเปดโอกาสใหนักเรียน
ซักถามปญหาหรือขอที่ไมเขาใจ

7. หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแตละแบบฝกเสริมทักษะแลวให
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทายเลม จนครบแบบฝกเสริมทักษะทุกเลมเพื่อนําคะแนนที่ไดไป
หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ  E1/E2 ใชเกณฑ 80/80 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ  2520 
: 101 – 102)
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8. หลังจากดําเนินการทดลองสิ้นสุดลง จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Post 
test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนตรวจใหคะแนน แลวจึงนําคะแนน
ที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนและ
หลังการใชแบบฝก

ซ่ึงขั้นตอนการทดลองใชแบบฝกที่สรางขึ้นนี้สามารถสรุปเปนลําดับขั้นตอนได 
ดังตารางที่  6

ตารางที่   6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ การอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชมูลทองถ่ิน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครือ่งมือ/การวเิคราะหขอมูล

เพื่อทดลองใช
แบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใช
ขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1

1. แนะนาํขัน้ตอนการใชแบบ
ฝก แจงจดุประสงคแนะแนว
กจิกรรมทีต่องปฏบิติั
2. ทดสอบผลการเรยีนรูกอน
เรยีน  (Pretest)
3. ทดลองใชแบบฝกโดย
         - ขัน้นาํ     เตรยีมความ
พรอม ทบทวนความรูเดมิ
แนะนาํแบบฝกถงึ   วัตถุ
ประสงค และวิธกีารใช
        -  ขัน้ปฏบิติักจิกรรม
ปฏบิติักจิกรรมทีก่าํหนดให
เปนกลุมและรายบคุคล
        - ขัน้สรปุ  ทบทวน
เนือ้หาประเมนิผลงาน
4. ทดสอบผลการเรยีนรู
หลังเรยีน ( Posttest )
5. หาประสทิธภิาพของแบบ
ฝกภาคสนาม  (Field  tryout )

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1โรงเรียนวัดยางยี่แส
อําเภออูทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี

- แบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1
- แผนการจัดการเรียนรู
วิเคราะห  ขอมูลโดย
การวิเคราะหหาคารอยละ
คะแนนเฉลี่ย ( X ) ของ
คา  E1 / E2 : 80  / 80
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S. D.)
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น

การประเมินและแกไขแบบฝกเสริมทักษะประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการประเมินมี 2 ฉบับ คือ 1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทาง

การอานและเขียนภาษาไทย 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะ

1.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทย  เปน              
แบบทดสอบ 2 ฉบับ แบงไดเปน แบบทดสอบการอานจํานวน  20  ขอ (ขอ ที่ 1 – 20)  และ           
แบบทดสอบการเขียน  จํานวน  20 ขอ  (ขอที่ 21 – 40 )  มีขั้นตอนในการสรางดังนี้

1.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา เนื้อหาที่จะออกแบบทดสอบ คูมือการวัดผล
ประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

1.1.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูในขอบเขตของเนื้อหา เพื่อใหครอบคลุม
เนื้อหาที่จะวัดผลการเรียนรูทางการเรียน

1.1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและการเขียน           
ภาษาไทยโดยนําคําในแบบฝกเสริมทักษะทั้ง 3 เลม  คือ เลม 1. เรื่องหมูบานของเรา  เลม 2 เรื่อง
สงกรานตบานเรา และเลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ มาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทาง       
การอานและเขียนภาษาไทยโดยการคัดเลือกคําที่เรียงลําดับจากงายไปยากในแตละเรื่อง นํามาสราง
เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและการเขียนภาษาไทยที่เรียงลําดับจากงายไปยาก  
ซ่ึงใชในการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ รายละเอียดดังตารางที่  7
                                     1.1.4  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)และความถูกตองทางภาษาโดย
พิจารณาจากความสอดคลองของขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)       
ตั้งแต 0.50 แสดงวาขอสอบมีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนด

ตารางที่   7   การกําหนดคําในการสรางแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรูทางการอานและเขียน
ภาษาไทย

จํานวนคําที่นํามาสรางแบบทดสอบ
แบบฝกเลมที่ ชื่อเร่ือง การอาน การเขียน รวม คิดเปนรอยละ

1 หมูบานของเรา 6 7 13 32.5
2 สงกรานตบานเรา 8 6 14 35.0
3 ผูท่ีนาเคารพ 6 7 13 32.5
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1.1.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก             
ผูเชี่ยวชาญ  มาปรับปรุงแกไขความบกพรอง นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   
โรงเรียนวัดหนองตาสาม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  30  คน

1.1.5 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน โดยใชเกณฑการใหคะแนน 
คือ ตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน และ ตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ  0  คะแนน  (รายละเอียดดัง       
ตารางที่ 8 หนา 85)  แลวนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบไดมาวิเคราะห เพื่อหาความยากงาย (P)  
และคาอํานาจจําแนก  (r)  โดยเลือกขอสอบที่มีความยากงาย  (P)  อยูระหวาง  0.20  -  0.80  และ    
คาอํานาจจําแนก (r)  มีคาตั้งแต 0.02  ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน   2540: 128 – 133 ) และปรับปรุง 
แกไขขอที่ไมถึงเกณฑ  จนไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานจํานวน 20 ขอ (ขอที่ 1 – 20) 
และวัดผลการเรียนรูทางการเขียน จํานวน  20 ขอ (ขอที่ 21 – 40) รวม  40 ขอ (รายละเอียดดังตาราง
ที่  23  ภาคผนวก  ค หนา 164 )

1.1.6 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหแลวมาปรับปรุงแกไข และคัดเลือก          
ขอสอบที่มีความยากงายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑในขอ 1.1.6 จากนั้นนําไปทดลองใชเพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน แลวทําการปรับปรุงแกไขบางขอ เพื่อใชในการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และ      
หลังเรียน (Posttest )

1.1.7 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวมาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ       
ทั้งฉบับโดยใชสูตร KR 21 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson) (รายละเอียดภาคผนวก ค 
หนา 165)

1.1.8 นําแบบทดสอบที่หาความเชื่อมั่นแลวไปทดลองใชจริงกับกลุม       
ตัวอยางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

1.1.9 วิธีการทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและเขียนดําเนินการดังนี้
วิธีการทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานทดสอบนักเรียนเปน      

รายบุคคลจากการอานออกเสียงคําที่กําหนดใหโดยพิจารณาตามเกณฑการประเมินผลการอาน      
อานถูกตอง  ได 1 คะแนน   นักเรียนที่อานผิด ครูใหนักเรียนอานใหมอีก 1 ครั้ง  ถาอานถูกได           
1 คะแนน อานผิดได 0  คะแนน

วิธีการทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเขียนทดสอบนักเรียน       
พรอมกันทั้งชั้นเรียนโดยครูอานประโยคใหนักเรียนฟง 2 ครั้ง  นักเรียนเขียนเฉพาะคําที่กําหนดให  
เชน ครูอานประโยค  “ตา มา รถไฟ”  นักเรียนเขียนคําวา  รถไฟ   การตรวจกระดาษคําตอบ 
พิจารณาตามเกณฑการประเมินผลการเขียน   เขียนถูกได  1 คะแนน   เขียนผิดได 0 คะแนน            
(รายละเอียดดังตารางที่ 8 หนา  85 )
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและ
เขียนภาษาไทย   โดยการนําคะแนนที่ไดจากการสอบกอนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนน
กอนและหลังการใชแบบฝก โดยหาคา   t    แบบไมอิสระ( t – test   Dependent  )

ตารางที่ 8  แสดงเกณฑการประเมินผลการอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทย

ระดับคะแนน คําอธิบาย
เกณฑการอาน

           1 นักเรียนอานออกเสียงคํา  ที่กําหนดใหไดถูกตองชัดเจน   อานคลอง   ออกเสียง
พยัญชนะ    สระ   ตัวสะกด  ไดถูกตอง    อานคําควบกล้ํา อักษรนําไดถูกตอง
ตามหลักไวยกรณ

           0 นักเรียนอานออกเสียงคํา ที่กําหนดใหไมได  อานไมคลอง ออกเสียงพยัญชนะ
สระ  ตัวสะกด ไมชัดเจน  อานคําควบกล้ํา   อักษรนํา     ไดไมถูกตองตามหลัก
ไวยกรณ

เกณฑการเขียน
          1 นักเรียนเขียนคํา ที่กําหนดใหไดถูกตอง  วางรูปพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด

วรรณยุกต  การันต ไดถูกตองตามหลักไวยกรณ  ในการเขียนคําประสม
ตองเขียนไดถูกตองทั้งหมด

           0 นักเรียนเขียนคํา ที่กําหนดใหไมถูกตอง  วางรูปพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด
วรรณยุกต  การันต ไมถูกตองตามหลักไวยกรณ     การเขียนคําประสม  เขียน
ถูกเปนบางสวน

1.2 แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานและ

เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน   จํานวน  1 ฉบับ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา  
(Rating Scale) โดยผูวิจัยไดปรับวิธีการสรางตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert Type Scale) โดยปรับชวง
ความคิดเปน  3  ระดับ คือ  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง และเห็นดวยนอย  มีคะแนน  3,  2  
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และ 1 ตามลําดับ เพื่อใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จํานวน 8 ขอ และขอเสนอแนะ เปนแบบสอบ
ถามปลายเปด (Open Ended  Form  ) จํานวน  1  ขอ โดยใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

1.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม      
ความคิดเห็นของนักเรียนและความตองการในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ                                                               

1.2.2 พิจารณาหัวขอและจุดมุงหมายที่ตองการทราบความคิดเห็นโดยราง               
แบบสอบถามใหครอบคลุมจุดมุงหมาย

1.2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ         
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (  Content   Validity ) แลวนํามาปรับปรุงแกไข

1.2.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ        
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาดานภาษาและดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)                  
ผลการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามมีความคิดเห็นเทากับ 0.88            
(รายละเอียดดังตารางที่ 19  ภาคผนวก  ค   หนา 158)

1.2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นมา ปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุมทดลองหลังเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะ ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดยางยี่แส จํานวน 24 คน ซ่ึง
กําลังเรียนในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2546

1.2.6 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานและเขียนภาษาไทยวิเคราะหโดยหาคาความถี่และคารอยละ (%)คาเฉลี่ย  ( X  ) โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้  เห็นดวยมากใหคะแนน  3  คะแนน    เห็นดวยปานกลางใหคะแนน           
2  คะแนน และเห็นดวยนอย ไดคะแนน 1  คะแนนโดยแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย    
เปน 3 ระดับ โดยปรับใชเกณฑแปลความหมายของกรมวิชาการ ดังนี้ ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50 –3.00  
เห็นดวยมาก  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เห็นดวยปานกลาง ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49      
เห็นดวยนอย (กรมวิชาการ  กองวิจัยการศึกษา 2542: 19) และวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 
ในสวนที่เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open  Form ) แลวนําเสนอแบบพรรณาความ

การปรับปรุงแกไขแบบฝกใหสมบูรณ ประมวลขอมูลจากการประเมิน
แบบฝกเสริมทักษะ แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะใหสมบูรณ   
ซ่ึงขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะสามารถสรุปเปนลําดับขั้นตอนได   
ดังตารางที่ 9  หนา    87
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ตารางที่ 9  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครือ่งมอื/การวเิคราะหขอมูล
-เพื่อประเมินผล
การเรียนรูทาง
การการอานและ
เขียนภาษาไทย

ทดสอบ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1โรงเรียน
วัดยางยี่แส
จํานวน 24 คน

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ทางการอานและเขียน
วิเคราะหโดยหาคารอยละ     
(% ) คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)และ  t – test
dependent.

-เพื่อประเมิน
ความ คิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่   1

สอบถาม
ความคิดเห็น

นักเรียน ช้ันประถม
ศึกษา ปที่1  โรงเรียน
วัดยางยี่แส จํานวน
24  คน

แบบสอบถามความคิดเห็น
วิเคราะหขอมูล โดยหาคา
รอยละ (%) การหาคาเฉลี่ย
( X ) วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลว   
นําเสนอแบบพรรณนาความ

เพื่อปรับปรุงแบบ
ฝกเสริมทักษะ
หลังการใช

แกไขและ
ปรับปรุง

แบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถ่ิน

โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลวนํา
เสนอแบบพรรณนาความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเปน 4   ตอนคือ ตอนที่ 1 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย       
ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ  การอานและเขียนภาษาไทย 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย ตอนที่ 4 ผลการประเมิน
และปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน ภาษาไทย

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน    

ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  แบงออกเปน  4  สวนคือ   
1) ผลการศึกษานโยบายและเอกสารทางการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
2542  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3) ผลการศึกษาความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝก     
เสริมทักษะและรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะจากผูที่เกี่ยวของ 4) ผลการศึกษาเนื้อหาสาระในการ
สรางแบบฝกเสริมทักษะ 5)  ผลการศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนยางยี่แส ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสรุปผลมีรายละเอียดดังนี้

1) ผลการศึกษานโยบายและเอกสารทางการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     
พุทธศักราช 2542 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากการศึกษาวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ระยะที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549) มีเจตนารมณและแนวทางในการจัดการศึกษา ใหประชาชนไดรับ   
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง            
มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิตแบบวิถีไทย  อยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข ที่มุงใหเกิด  
การศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงจําเปนตองสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยใหมีเครือขายและคลังความรู
สําหรับเปนแหลงทรัพยากรทางการศึกษาแกประชาชนใหเปนไปอยางกวางขวาง ทั่วถึง และ             
มีคณุภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดระบุถึงความสําคัญของการจัด
ระบบทางการศึกษา คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย           
เปดโอกาสใหทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางเทาเทียมกันใหทุกคนมีโอกาสทาง     
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การเรียนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต และความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มาตรา 22 
ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
มาตรา 23 (4) ระบุวานักเรียนตองมีความรูและทักษะดานภาษาและใชภาษาไทยอยางถูกตอง      
มาตร 24 ระบุวาการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 
1) จัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผู เรียนโดยคํานึงถึง          
ความแตกตางระหวางบุคคล  2)  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
การประยกุตความรูมาใชในการแกไขปญหา 3) จดักจิกรรมใหผูเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติ ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 
คานิยมที่ดีงาม 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  6) จัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีารประสานความรวมมือกับทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ มาตรา 25  ระบุวารัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ                     
สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและ
แหลงการเรียนรูอ่ืน อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินไดแก งานวิจัยของ  เตือนใจ  ศุภมาศ   
(2542 : 124) ไดศึกษาผลการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนสะกดคํา เร่ืองชีวิตของพลายนอยพบวามีผลการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุม          
ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะเรื่องไปทะเล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เปนเพราะ
หนังสือเร่ืองชีวิตของพลายนอยที่ผูวิจัยสรางขี้นเปนเรื่องที่เด็กใหความสนใจเพราะในจังหวัด
สุรินทรมีการเลี้ยงชางไวใชงานมาก คนพื้นเมืองคลุกคลีและผูกพันธอยูกับชาง เด็กจึงสนใจเนื้อเร่ือง 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ใกลตัว สวนหนังสือเร่ืองไปทะเลเนื้อเร่ืองอยูไกลตัวเด็กซึ่งเด็กบางคนไมเคยเห็นทะเล
ทําใหเด็กจินตนาการตามเนื้อเร่ืองที่อานไดไมดีนัก  บังอร แกนจันทร (2544 : 135)  ศึกษาเรื่อง   
การสรางหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เร่ือง
เที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถมศึกษาปที่  2   พบวาแบบฝกเสริมทักษะที่เหมาะสมสําหรับนําไปใชใน
การเรียนการสอนภาษาไทยนั้น ควรเปนเรื่องที่เด็กชอบ ใกลตัวเด็ก และตรงกับความสนใจ          
ใหประโยชนแกผูเรยีน มภีาพและตวัอักษรทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเรยีน การศกึษางานวจิยัในภาพรวม
พบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะโดยมีเนื้อหาเรื่องราวในทองถ่ินทําให     
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ผลการเรียนรูสูงขึ้นเพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวตรงกับความสนใจและใหประโยชนแกผูเรียน นักเรียน
มีความสนใจและมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะที่มีเนื้อหาโดยใช   
ขอมูลทองถ่ินอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ เบเกอร (Baker: 1998) การสอนโดย
แบบฝกตัวตอตัวสงผลการเรียนรูในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลจากการศึกษาคน
ควาพบวาผลการเรียนรูทางการอานของเด็กมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในดาน
การรูจักตัวอักษรรูจักคําและมีประสบการณเกี่ยวกับคําที่ไดอาน ทําใหเกิดความมั่นใจและรูจัก   
เชื่อมโยงในการอาน

2) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู
ภาษาไทยไดกลาวถึงการจัดการศึกษาโดย สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ แสวงหา
ความรูดวยตนเองและเรียนรูอยูตลอดเวลา มีความรูดานภาษา และเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง   
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ในสวนของสาระการเรียนรู  
ภาษาไทยประกอบดวย 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง การดู 
และการพูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษา สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม นอกจากนี้ครูจะตอง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหใกลเคียงกับสภาพจริงใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัวนักเรียน
มากที่สุด โดยใชส่ือที่หลากหลายในลักษณะองครวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูและ
ความสนใจของนักเรียน ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่ไดมาจาก
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูภาษาไทยมาสรางเปน   
ตารางกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู (รายละเอียดดังตารางที่ 42 ภาคผนวก ฉ หนา 185)

3) ผลการศึกษาความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ      
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก       
แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากภายในกลุมโรงเรียนยี่แสจํานวน 6 โรงเรียน รวม 
93 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม2) ความตองการในการเรียน 
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 3) ขอคิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ผลการวิเคราะหมีดังนี้

สถานภาพและขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาสถานภาพของ       
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 93 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 52 คนคิดเปน        
รอยละ 55.91 เปนเพศหญิงจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 44.09  ดานอายุสวนใหญมีอายุ 7 ป           
มีจํานวน 70  คน คิดเปน รอยละ 75.27 รองลงมาอายุ 6 ปจํานวน  22 คน คิดเปนรอยละ 23.66 และ
อายุ 8 ป จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ1.07 ดานอาชพีของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ45.17 รองลงมาไดแกอาชีพรับจางจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 31.18      
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อาชีพคาขายจํานวน16 คน คิดเปน รอยละ 17.20 อาชีพรับราชการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.15 
อ่ืน ๆ ไดแกไมมีอาชีพ จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 4.30

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการในการใชแบบฝกเสริมทักษะ      
การอานและเขียนภาษาไทย พบวา 1) นักเรียนสวนใหญไมเคยเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินมากอน      
คดิเปนรอยละ 79.57 และเคยเรยีนรูเร่ืองราวในทองถ่ินมากอน คดิเปนรอยละ 19.35 2) ความตองการ     
ในการเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินจากการศึกษาพบวานักเรียนตองการเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินมาก
คิดเปนรอยละ 97.84 มคีวามตองการปานกลางรอยละ 2.15  3) ความคิดเห็นของนักเรียนคิดวา    
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยชวยใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาไทยดีขึ้นมาก  คิดเปน
รอยละ 96.77 ปานกลางรอยละ 2.15 4) นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน       
ภาษาไทย  ควรเปนเรื่องราวในทองถ่ินเปนอยางมากคิดเปนรอยละ  94.62  ปานกลางรอยละ 4.30   
5) ในการเรียนการสอน การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อในการเรียน
แลว นักเรียนยังตองการใหมีส่ือประเภทอื่น ๆ อีกมาก รอยละ 97.85 ตองการปานกลางรอยละ  1.07  
6) นักเรียนคิดวาเรื่องราวที่นาสนใจในทองถ่ิน ไดแก ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนรอยละ 100 
รองลงมา ประวัติความเปนมาของชุมชน รอยละ 98.92 บุคคลสําคัญของชุมชน รอยละ97.84 และ
อาชีพที่สําคัญของชุมชน รอยละ 94.62  7) นักเรียนตองการใหแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยมีรูปภาพประกอบรอยละ 97.84 มีเนื้อหาใหความสนุกสนานเพลิดเพลินรอยละ 97.84  
พิมพตัวโต ชัดเจน อานงาย รอยละ 96.77 มีสีสันสวยงาม รอยละ 96.77 มีเพลงประกอบ               
รอยละ 96.77 อ่ืน ๆ ไดแก มีเกม รอยละ 34.41 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียน         
สวนใหญไดเสนอแนะวาควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดวาดภาพโดยอิสระลงในแบบฝกเสริมทักษะ
พรอมกับระบายสีใหสวยงามได ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
ขึ้นตามความตองการของผูเรียน  (รายละเอียดดังตารางที่  10)

ตารางที่    10   จํานวนและรอยละของนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม

ประเด็น จํานวน รอยละ ระดับ
ความตองการ

ตอนที่ 1
1.  เพศ
       ชาย
       หญิง

52
41

55.91
44.09

รวม 93 100
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ตารางที่  10  (ตอ)

ประเด็น จํานวน รอยละ ระดับ
ความตองการ

2. อายุ
        6  ป
        7  ป
        8 ป

22
70
8

23.66
75.27
1.07

รวม 93 100
3.  อาชีพของผูปกครอง
        รับราชการ
        คาขาย
        รับจาง
        เกษตรกรรม
        อื่น ๆ (ระบุ ) ไมไดทํางาน

2
16
29
42
4

2.15
17.20
31.18
45.17
4.30

รวม 93 100
ตอนที่ 2
1. นักเรียนเคยเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นมากอนหรือไม
         เคย
        ไมเคย

18
75

19.35
79.57

2
1

2. นักเรียนตองการเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นของเราหรือไม
        ความตองการมาก
        ความตองการปานกลาง
        ความตองการนอย

91
2
-

97.84
2.15

-

1
2
-

3. นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
ชวยใหนักเรียน เรียนรูภาษาไทยไดดีหรือไม
        ความตองการมาก
        ความตองการปานกลาง
        ความตองการนอย

90
3
-

96.77
2.15

-

1
2
-

4. นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
ควรเปนเรื่องราวในทองถิ่นของเราหรือไม
        ความตองการมาก
        ความตองการปานกลาง
        ความตองการนอย

89
4
-

94.62
4.30

-

1
2
-
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ตารางที่  10  (ตอ)

ประเด็น จํานวน รอยละ ระดับ
ความตองการ

5. ในการเรียนการสอนการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะเปนสื่อในการเรียนแลว นักเรียนยังตองการใหมี
สื่อประเภทอื่น ๆ อีกหรือไม
        ความตองการมาก
        ความตองการปานกลาง
        ความตองการนอย

92
1
-

97.85
1.07

-

1
2
-

6. นักเรียนคิดวาในทองถิ่นของเรามี เรื่องราวอะไรบาง   
ที่นักเรียนสนใจและตองการเรียน (ตอบไดมากกวา 1)
        ประวัติความเปนมาของชุมชน
        ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
        อาชีพที่สําคัญของชุมชน
        ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน
         อื่น   ๆ

92
93
92
91
-

98.92
100

94.62
97.84

-

2
1
4
3
-

7. นักเรียนตองการใหแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถิ่นมีลักษณะอยางไร   
(ตอบไดมากกวา 1)
       พิมพตัวโต  ชัดเจน  อานงาย
       มีรูปภาพประกอบ
        มีสีสันสวยงาม
        มีเนื้อหาใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
        มีเพลงประกอบ
        อื่น ๆ (ระบุ )  เกม

90
91
90
91
90
32

96.77
97.84
96.77
97.84
96.77
34.41

3
1
4
2
5
6

4) ผลการศึกษาเนื้อหาสาระในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน     
ภาษาไทยจากครผููสอนภาษาไทย ป. 1 – 6  ครูวชิาการโรงเรยีน ผูเชีย่วชาญดานแบบฝก ผูรูในทองถ่ิน
โดยการสัมภาษณ เรื่องความคิดเห็นและความตองการในการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ        
การอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมลูทองถ่ิน ซ่ึงวเิคราะหขอมลูดาน 1) สถานภาพและขอมลูทัว่ไป
ของผูใหสัมภาษณ 2) ความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ  3) ขอเสนอแนะ
ทั่วไป ผลจากการสัมภาษณพบวา สวนใหญผูใหการสัมภาษณเปนเพศหญิง มีจํานวน 8 คน            
คิดเปนรอยละ 88.89 เพศชาย 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ดานอายุ ผูใหการสัมภาษณมีอายุ           
มากกวา 50 ป ขึ้นไป จํานวน  6 คน  คิดเปนรอยละ 66.67  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป  จํานวน 2 คน  
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คิดเปนรอยละ 22.22 และมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 11.11                 
ดานตําแหนงการทํางาน สวนใหญเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 66.67 
เปนครูวิชาการโรงเรียน ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกและผูรูในทองถ่ิน จํานวนเทากันอยางละ 1 คน       
คิดเปนรอยละ 11.11 ดานระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญผูใหการสัมภาษณ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 77.78  และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน  
คิดเปนรอยละ 22.22 ประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทยมากกวา 30 ปจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 55.56 รองลงมามีประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทยระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 33.33 และมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทยระหวาง 11 – 20 ป จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 11.11 ผูใหการสัมภาษณทุกคนเคยมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 
9 คน คิดเปนรอยละ 100.00 (รายละเอียดดังตารางที่  11)

ตารางที่ 11  จํานวนและรอยละที่เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
1.    เพศ
             ชาย 1 11.11
             หญิง 8 88.89

รวม 9 100.00
2.    อายุ
              31 – 40  ป 1 11.11
              41 – 50 ป 2 22.22
              มากกวา 50 ป 6 66.67

รวม 9 100.00
3.  ตําแนงการงาน
              ครูผูสอนภาษาไทย ช้ัน  ป. 1 – 6
              ครูวิชาการโรงเรียน

 ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
ผูรูในทองถ่ิน

6
1
1
1

66.67
11.11
11.11
11.11

รวม 9 100.00
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ตารางที่ 11 (ตอ)
สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

4.  ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี

  ปริญญาโท
7
2

77.78
22.22

รวม 9 100.00
5 ประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทย

1 – 10  ป - -
11 – 20 ป 1 11.11
21 – 30 ป 3 33.33
มากกวา  30  ป 5 55.56

รวม 9 100.00

ผลการวเิคราะหความคดิเหน็และความตองการในการจดัทาํแบบฝกเสรมิทกัษะการอาน
และเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินในดานประวัติความเปนมาของทองถ่ิน ประเพณีและ     
วัฒนธรรม อาชีพที่สําคัญ และประวัติบุคคลสําคัญของทองถ่ิน ฯลฯ จากการสัมภาษณครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ครูวิชาการโรงเรียน  ผูเชี่ยวชาญดาน   
แบบฝกและผูรูในทองถ่ิน โดยเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหา  7  ประเด็น  ดังนี้  1) ดานความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่มีเนื้อหา      
เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน   ประเพณีและวัฒนธรรม  อาชีพที่สําคัญและประวัติบุคคล
สําคัญของทองถ่ิน ฯลฯ ในภาพรวมพบวาทุกฝายมีความตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดย
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการปลูกฝงการเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ิน โดยใชวิชา
ภาษาไทยเปนสื่อในการเรียนรู ดังที่ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย กลาววา “การที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินของตน โดยเฉพาะประวัติความเปนมาของทองถิ่น ประเพณีและ      
วัฒนธรรมตลอดจนบุคคลสําคัญในทองถ่ิน ตั้งแตยังเด็กๆ นั้น เปนการปลูกฝงใหเกิดความรักและ
ภูมิใจในทองถ่ินของตน” (วงเดือน อัครศักดิ์   2536)    2)  ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของ
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของทองถ่ิน ประเพณแีละวฒันธรรม อาชพีทีสํ่าคญัและประวตับิคุคลสาํคญัของทองถ่ิน
ฯลฯ กลาววา แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชเนื้อหาขอมูลทองถ่ิน                 
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มีประโยชนตอนักเรียนมากกลาวคือนักเรียนจะไดรับความรูทั้งในดานการอานและเขียนภาษาไทย  
และความรูที่ใกลตัวในทองถ่ินของตนทองถ่ินอีกดวย  3) ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประกอบ
ของแบบฝก กลาววาแบบฝกควรประกอบดวยความรูในสวนที่ เปนเนื้อหา เกมหรือเพลง               
การทดสอบประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน  กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกอานและเขียน 
มีภาพประกอบ หรือเปดโอกาสใหนักเรียนไดสามารถวาดภาพไดตามความคิดของตนเอง ซ่ึงเปน
การสงเสริมใหผูรูเรียนมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  4)  ดานการจัดการเรียนการสอน และ
ส่ือประเภทอื่น  พบวา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนนั้นควร ใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย ให     
นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ทั้งกิจกรรมกลุมและรายบุคคลซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจขึ้น      
ดังที่ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกเสริมทักษะกลาววา “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นอาจจัด        
ในรูปแบบของนิทาน เกม เพลง เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ  เชน การวาดภาพ
ระบายสี  เพื่อใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ทั้งยังเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
และฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง” (ผกา เสืองามเอี่ยม 2546) 5)  ดานรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะ
พบวา  แบบฝกเสริมทักษะควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียน  ลักษณะของรูปเลม หยิบงาย มีสีสัน
สวยงาม  ดึงดูดความสนใจ มีขนาดของตัวอักษร ตัวโต อานงาย  ชัดเจน 6)  ความคิดเห็นในดาน  
เนื้อหาพบวาผูใหสัมภาษณเห็นดวยเปนอยางยิ่งในการนําขอมูลหรือเร่ืองราวของทองถ่ินมาเปน  
เนื้อหาใหนักเรียนไดฝกอานและเขียน การใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินนั้นเปนส่ิงที่ดี
เพราะเปนการปลูกฝงใหรักทองถ่ินตั้งแตเด็กและควรมีการสนับสนุน สงเสริมใหโรงเรียนตาง ๆ 
กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาดังที่ผูรูในทองถ่ินกลาววา “ควรใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน            
ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนสงเสริม ใหนักเรียนไดเรียนรู   เรื่องราว
ของผูที่มีคุณประโยชนในทองถ่ิน  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่สําคัญ โดยกําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อเปนการปลูกฝงใหรักและภูมิใจในทองถ่ิน และเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงามใหคงอยูตอไป และควรสนับสนุนดานปจจัยอ่ืน ๆ เชน งบประมาณ ดานอํานวยความสะดวก 
ตลอดจนติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอีกดวย”  (มนูญ  วงศศรีจันทร 2546) 7)  ดานผลสําเร็จ
ที่คาดวาจะไดรับเกี่ยวกับครูและผูเรียนในการใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวา ทั้งครูและนักเรียนจะได
รับผลสําเร็จจากการใชแบบฝกเสริมทักษะเปนอยางดี กลาวคือดานของครูผูสอนเปนการชวยใหครู
ประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน เพราะเปนการสอนแบบบูรณาการ   
ในดานของนักเรียน ไดเรียนรูดวยความสนุกสนาน มีความรูกวางขวางขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราว         
ในทองถ่ินของตน ขอเสนอแนะทั่วไป พบวาผูใหสัมภาษณทุกคนไดใหขอเสนอแนะไปใน         
แนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง             
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ พบวาตางมีความตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ      
การอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน และไดใหใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนํา
มาสรางเปนแบบฝกควรนําเนื้อหามาจากทองถ่ินที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นที่เรียน  
ตลอดจนสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นควรใหผูเรียนปฏิบัติ    
กิจกรรมไดหลากหลาย เชน การคิดวิเคราะห สังเคราะห การสรุปเนื้อหา การตอบคําถามและ      
การเขียนเรื่องประกอบการวาดภาพระบายสี ในสวนของการเสนอแนะ ไดแนะนําวาแบบฝกควรใช
ภาพประกอบใหนาสนใจ  รูปเลมกระทัดรัด หยิบงาย สะดวกในการนําไปใช  ไมหนาเกินไป        
ตัวอักษรอานงาย   มีสีสันและภาพการตูนที่สวยงาม

สรุปผลจากการสัมภาษณและการสอบถามจากครูผูสอนและผูเรียน เกี่ยวกับการใช
แบบฝกทุกฝายเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสรมิทกัษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  อีกทั้งยังพรอมใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัด               
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนรักและหวงแหนในทองถ่ินของตน  (รายละเอียดดัง
ตารางที่  11  หนา  94)      

5) ผลการศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนยางยี่แส โดยการสอบถามและสนทนาเพื่อ
วิเคราะหสภาพชุมชน   ยางยี่แสจากผูนําชุมชนไดแก พระครูพิศิษฏกิตติยาภรณ  เจาอาวาสวัดยางยี่
แส  นายสุนทร  ศรีบุญ  ผูใหญบานหมูที่ 4   นายวันชัย  รักอู  ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 5   นายจรัญ  
ขวัญดี ผูใหญบานหมูที่  3   จํานวน  4  คน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ชุมชนยางยี่แสมีความ
เหมาะสมที่จะใชเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน ทั้งในดานประวัติความเปนมาของชุมชน  ประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน เปนตน

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดสังเคราะหจากขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน          
โดยผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้          
1) การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 2) การตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะ 3) การหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะ 4) การแกไขปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะจากผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 มีองคประกอบดังนี้   1) ช่ือแบบฝกเสริมทักษะ   2) คํานํา   3) สารบัญ  4) คําชี้แจง           
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5) แบบทดสอบกอนเรียน 6) เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน 7) แบบฝกการอานและเขียนภาษาไทย     
8)  แบบทดสอบหลังเรียนมีรายละเอียดดังนี้

1) ช่ือแบบฝกเสริมทักษะ มีจํานวน 3 เลม ซ่ึงเปนผลที่ไดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นและความตองการของนักเรียน  การสัมภาษณครูผูสอน และการวิเคราะหจุดประสงค
ของหลักสูตร ดังนี้  เลมที่ 1 เร่ือง หมูบานของเรา เลมที่ 2 เร่ืองสงกรานตบานเรา และ เลมที่ 3   เรื่อง
ผูที่นาเคารพ  โดยการนําคําในบทเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  มาเรียงความยากงายโดยวิธี
การเขียนตามคําบอกจากนักเรียนจํานวน 100 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 25 – 27 ภาคผนวก ค  
หนา 167 - 169) แลวนําคําเหลานั้นมาเขียนเปนเรื่องราวตามขอมูลของทองถ่ิน เพื่อใหนักเรียนไดฝก
อานและเขียนภาษาไทย  โดยใชประกอบแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน   21 แผน

ตารางที่ 12   รอยละของการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน  และเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

ประเด็น จํานวน รอยละ เรียงลําดับ
ความคิดเห็นในการสรางแบบฝกเสริมทักษะโดย

การนําขอมูลของทองถิ่นมาเปนเนื้อหาในการอานและเขียน
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 ทานคิดวา
เนื้อหาใดมีความสําคัญและมีความเหมาะสมที่สุดท่ีควรนํามา  
สรางแบบฝกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูสาระ   
การเรียนรูภาษาไทย
 - ประวัติความเปนมาของชุมชน เชนประวัติความเปนมาของ
ชุมชนยางยี่แส 9 100 1
- ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน เชนประเพณี วันสงกรานต
ประเพณีการทําบุญประจําปของ วัดยางยี่แส 9 100 2
 - ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน เชนหลวงพอสมบุญ 9 100 3
- อาชีพท่ีสําคัญของชุมชน เชน  อาชีพหัตถกรรมดนมือ
การทํามาหินออน  ฯลฯ 8 88.89 4

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาผูใหสัมภาษณทุกคนใหความสําคัญดานเนื้อ
หาที่นํามาจากทองถ่ินจํานวน  3  เร่ือง  คือ  1)  ประวัติความเปนมาของชุมชน  2)  ประเพณี       
วัฒนธรรมของชุมชน   3)  ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน
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2) คํานํา เพื่อใหนักเรียนไดรูถึงจุดมุงหมายของการสรางแบบฝก สวน
ประกอบของแบบฝกในแตละเลม

3)   สารบัญ ไดกําหนด ช่ือเร่ือง คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียนสวนที่เปน
เนื้อหา  และกิจกรรมการฝกทักษะการอานและเขียนภาษาไทย แบบทดสอบหลังเรียน และ
บรรณานุกรม

4) คําชี้แจง เปนสวนที่ระบุถึงขั้นตอนการใชแบบฝกเสริมทักษะเชนใหนัก
เรียน      ทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของนักเรียนกอนการเรียนดวยแบบ
ฝก การใชแบบฝกในชั่วโมงการเรียนหรือช่ัวโมงการสอนซอมเสริมการทําแบบทดสอบ  หลังเรียน   
เปนตน

5) แบบทดสอบกอนเรียน เปนการทดสอบกอนการเรียนดวยแบบฝกเสริม
ทักษะ     ในแตละเลม ในดานเนื้อหา หลักเกณฑทางภาษาและการใชภาษา  แบบเลือกคําตอบ 
จํานวน 5  ขอ

6) เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน ซ่ึงไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในทองถ่ิน 
แลว       นํามาเรียบเรียงเปนเนื้อหาทั้ง  3  เลม

7)  แบบฝกการอานและเขียนภาษาไทย เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นในแตละเลม  
ไดแก  1)  สรางประสบการณทางเนื้อหา เพื่อใหนักเรียนอานจากประสบการณ  เชนการสราง
ประสบการณรวมกันโดยการสนทนาจากภาพ กระตุนใหคิดโดยครูใชคําถามแนะใหนักเรียนคิดจาก
เร่ืองที่ฟง  การบันทึกขอความ โดยนักเรียนชวยกันสรุปความคิดและเลาเรื่องที่ฟงดวยคําพูดของตน
เองครูบันทึกคําพูดไวบนกระดานดํา นักเรียนฝกอานแลวเขียนเปนแผนภูมิการอานของชั้นเรียน          
2) อานและเขียนเปนคํา เปนการฝกอานและเขียนคํายากในบทเรียนในรูปแบบของการอานเปนคํา
ในภาพรวม ฝกออกเสียงใหถูกตอง ชัดเจน รวมสนทนาความหมายของคํา 3) ฝกประสมคํา         
เปนการฝกอานและเขียนแบบสะกดคําและแจกลูก  ซ่ึงครูควรดูวาในบทเรียนนั้นสอนสะกดคําดวย
รูปสระใดก็นําสระนั้นมาฝกประสมคํากับพยัญชนะอื่นๆ จนเกิดทักษะในการสะกดคําเพื่อชวย      
ในดานการอานและการเขียนคําตอไป 4) เขียนคําและประโยคเปนการฝกการเขียนคํา การใชคํา    
การเรียงคําใหเปนประโยค การนําคํามาแตงประโยค  และการเขียนเร่ือง

8) แบบทดสอบหลังเรียน เปนการทดสอบหลังการเรียนดวยแบบฝก         
เสริมทักษะในแตละเลมในดานเนื้อหาหลักเกณฑทางภาษาและการใชภาษา แบบเลือกคําตอบ
จํานวน  5  ขอ
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แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียน        ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยแบบฝกจํานวน 3  เลม ไดแก เลม 1 เรื่องหมูบาน
ของเรา  เลม 2 เรื่องสงกรานตบานเรา และเลม 3 เรื่อง ผูที่นาเคารพ (รายละเอียดในภาคผนวก  ช  
หนา 188)

แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย เลม1 เร่ืองหมูบานของเรา ซ่ึง
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
                                         สาระสําคัญ แตละหมูบานจะมีประวัติความเปนมาที่สมาชิกทุกคนใน   
หมูบานควรเรียนรู

             กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการสอน ครูช้ีแจงจุดประสงคการ
เรียนรูใหนักเรียนทราบ ทดสอบกอนเรียน สนทนาเกี่ยวกับภาพในแบบฝกขั้นระหวางสอน นัก
เรียนทําแบบฝกในกิจกรรมที่ 1 สรางประสบการณทางเนื้อหา นักเรียนฟงเรื่องหมูบานของเราที่ครู
อานใหฟงชา ๆ แลวชวยกันเลาเรื่องที่ฟง  ครูบันทึกไวบนกระดานดํา นักเรียนฝกอานและเขียนเปน
แผนภูมิการอาน เขียนเรียงลําดับเนื้อเร่ือง  กิจกรรมที่ 2 อานและเขียนเปนคํา  ฝกอานและเขียนคํา
ยากในบทเรียน เขียนคําใตภาพเพื่อใหเขาใจความหมายของคํา  กิจกรรมที่ 3 ฝกประสมคําดวยสระ 
เ - อ กับพยัญชนะที่กําหนดใหกิจกรรมที่ 4  เขียนคําและประโยค เปนการฝกสะกดคํา การประสม
คํา     ใหเห็นคําใหม การใชคํา  การเรียงคําใหเปนประโยค การแตงประโยค และการเขียนเร่ืองตาม  
ความคิดของนักเรียน ขั้นหลังการสอน สนทนาสรุป ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชนิด
เลือกคําตอบ  จํานวน   5   ขอ

แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน เลม 2 
เร่ืองสงกรานตบานเรา   ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

สาระสําคัญ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามในทองถ่ินควรรวมมือกัน
รักษาไว

กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการสอน ครูช้ีแจงจุดประสงคการ
เรียนรูใหนักเรียนทราบ ทดสอบกอนเรียน สนทนาเกี่ยวกับภาพในแบบฝก ขั้นระหวางสอนนักเรียน     
ทําแบบฝกในกิจกรรมที่ 1   สรางประสบการณทางเนื้อหา นักเรียนฟงเรื่องสงกรานตบานเราที่ครู
อานใหฟงชา ๆ     แลวชวยกันเลาเรื่องที่ฟง  ครูบันทึกไวบนกระดานดํา นักเรียนฝกอานและเขียน
เปนแผนภูมิการอาน เขียนเรียงลําดับเนื้อเรื่อง   กิจกรรมที่ 2  อานและเขียนเปนคํา  ฝกอานและเขียน
คํายากในบทเรียน เขียนคําใตภาพเพื่อใหเขาใจความหมายของคํา กิจกรรมที่ 3 ฝกประสมคําดวย
สระ โ - ะ  เลือกเขียนคําใหตรงกับสระที่กําหนดให กิจกรรมที่ 4 เขียนคําและประโยค เปนการฝก
สะกดคํา  การประสมคําใหเห็นคําใหม การใชคํา  การเรียงคําใหเปนประโยค  การแตงประโยค และ
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การเขียนเรื่องตามความคิดของนักเรียน ขั้นหลังการสอน สนทนาสรุป  ทดสอบหลังเรียน โดยใช
แบบทดสอบชนิดเลือกคําตอบจํานวน  5  ขอ

แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินเลม 3 
เร่ืองผูที่นาเคารพ  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

สาระสําคัญ บุคคลที่สรางความเจริญใหแกทองถ่ินควรไดรับการยกยอง
สรรเสริญ

กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นกอนการสอน ครูช้ีแจงจุดประสงคการ
เรียนรูใหนักเรียนทราบ ทดสอบกอนเรียน สนทนาเกี่ยวกับภาพในแบบฝก ขั้นระหวางสอนนักเรียน       
ทําแบบฝกในกิจกรรมที่ 1  สรางประสบการณทางเนื้อหา  นักเรียนฟงเรื่องผูที่นาเคารพที่ครูอาน     
ใหฟงชา ๆ แลวชวยกันเลาเรื่องที่ฟง  ครูบันทึกไวบนกระดานดํา นักเรียนฝกอานและเขียนเปน  
แผนภูมิการอาน เขียนเรียงลําดับเนื้อเร่ือง กิจกรรมที่ 2 อานและเขียนเปนคํา ฝกอานและเขียนคํายาก
ในบทเรียน  เลือกคําไปเขียนใตภาพเพื่อใหเขาใจความหมายของคํา กิจกรรมที่  3  อานและเขียน      
คําควบกล้ําฝกเติม ร ล ว ลงในคําใหมีความหมายตรงกับภาพแลวอาน  เลือกคําที่มี ร ว  ล ควบกล้ํา
เหมือนกันไวในบรรทัดเดียวกัน กิจกรรมที่ 4 เขียนคําและประโยคเปนการฝกสะกดคํา  การประสม
คําควบกล้ํา การใชคํา  การเรียงคําใหเปนประโยค  การแตงประโยค และการเขียนเร่ืองตามความคิด
ของนักเรียน ขั้นหลังการสอน สนทนาสรุป ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกคําตอบ
จํานวน 5 ขอ

ทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอาน กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ              
(ขอ 1 – 20 )  เวลา   1  ช่ัวโมง    และทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเขียนกอนเรียนและหลังเรียน  
จํานวน  20  ขอ (ขอ 21 – 40 )  เวลา  1  ช่ัวโมง

2.  ผลการตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะ  การตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการ
อานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมลูทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนการตรวจ
สอบกอนนําแบบฝกเสริมทักษะไปทดลองใช โดยอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน คือ อาจารย ดร.
ประเสริฐ มงคล อาจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี และอาจารยสุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําดัง
นี้   1) ดานการใชภาษา และการเรียบเรียงถอยคําใหเหมาะสม เขาใจงาย  2)  ขนาดของตัวอักษร การ
จัดวางหนากระดาษ รูปภาพ และการระบายสีของแบบฝกเสริมทักษะใหเหมาะสมกับผูเรียน                 
3) เพิ่มเนื้อหาบางตอนของแบบฝกเสริมทักษะ 4) การใชคําส่ังควรใหกระชับรัดกุม และชัดเจน      
อานแลวเขาใจงาย  5) ระวังเรื่องการฉีกคํา การแบงวรรคตอน แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ             
อีก 3 ทาน คือ อาจารยกุณฑล มธุรสจํานรร  อาจารยพนอ ปานชา และอาจารยดุษฎี  ยืนยงค        
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปนผูตรวจสอบและประเมินความถูกตอง และ     
ความเหมาะสมของแบบฝกแลวจึงปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดังนี้ 1) ปรับปรุง
ความชัดเจนของภาษาใหเขาใจงาย  2) ปรับปรุงขนาดของตัวอักษร การจัดวางหนากระดาษ รูปภาพ
และการระบายสี ใหเหมาะสมและสวยงาม 3) เพิ่มเนื้อหาสาระของแบบฝกใหสมบูรณ  4) ปรับปรุง
คําส่ังใหกระชับ รัดกุม ชัดเจน และเขาใจงาย 5) แบงวรรคตอนของประโยคใหถูกตอง 6) ปรับขยาย
พื้นที่ในการทําแบบฝกของนักเรียนใหเหมาะสม 7) ปรับปรุงแบบทดสอบกอนและหลังเรียน          
ใหถูกตองและจัดรูปเลมใหสวยงาม แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ซ่ึงมีคาเทากับ 0.95  (รายละเอียดดังตารางที่  20  ภาคผนวก   ค  หนา 160)

3. การหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ ผูวิจัยไดนํา      
แบบฝกเสริมทักษะที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล 
(Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดจันทราวาส  อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษา และความยากงายของกิจกรรมตลอดจนความเหมาะสมของเวลาในการจัด
กิจกรรม นํามาหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบเปนรายบุคคล (Individual Tryout) โดยไดคา          
ประสิทธิภาพ  64.44  / 68.88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 60 / 60 ที่ตั้งไว (รายละเอียดดังตาราง         
ที่ 28  ภาคผนวก ง หนา 171)  และนอกจากนั้นในขณะที่ทดลองใชแบบฝกในขั้นตอนนี้นักเรียน
สามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาและกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะในแตละขั้นตอนไดอยาง        
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเปนอยางดี  สวนที่ควรปรับปรุงแกไขคือ

เลมที่ 1  เร่ืองหมูบานของเรา  ปรับปรุงในกิจกรรมที่ 2 อานและเขียนเปนคํา  
โดยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด ไดเพิ่มจํานวนบรรทัดใหเพียงพอในการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
การนําคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางในกิจกรรมที่ 4  ประโยคไมถูกตองมีคําซํ้า

เลมที่ 2 เร่ือง สงกรานตบานเรา  ปรับปรุงในกิจกรรมที่ 4  เขียนคําและ
ประโยค      ไดเพิ่มบรรทัดใหเพียงพอในการเขียนเรียงคําใหเปนประโยค   แกไขคําที่นํามาแตง
ประโยค เปลี่ยนจากคําวา  “ ชักคะเยอ ”  เปน  “ เพลิดเพลิน ”

เลมที่ 3 เร่ือง  ผูที่นาเคารพ  แกไขเนื้อหาโดยใชคําพูดใหงายขึ้น กิจกรรมที่ 2 
อานและเขียนเปนคํา  เขียนคําดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ไดเพิ่มบรรทัดใหเพียงพอตอการเขียน กิจ
กรรมที่ 4   เขียนคําและประโยค  หาพยัญชนะแทนภาพ  แกไขคําวา   “ทําราย”   ที่เขียนผิด

ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาแบบฝกใหดียิ่งขึ้น จากผล        
การทดสอบหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคลแลวนั้นผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
เพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเกี่ยวกับ การขยายพื้นที่ ในการตอบคําถาม         
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ใสหมายเลขหนาในแตละแบบฝก และปรับขนาดของภาพในแบบฝกเลม 3 เร่ืองผูที่นาเคารพใหมี
ขนาดเล็กลง   เพื่อเวนพื้นที่ไวสําหรับการเขียนใหเพียงพอ

ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 กับนักเรียนแบบกลุมยอย (Small Group Tryout ) ผู
วจิยั     ไดนาํแบบฝกเสรมิทกัษะทีป่รับปรงุแลวมาทดลองใชเพือ่หาคาประสทิธภิาพ E1 / E2 แบบกลุม 
(Small Group Tryout ) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดจันทราวาส อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน โดยได       
คาประสิทธิภาพ 72.67 / 77.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว คือ  70 / 70 (รายละเอียดดังตาราง
ที่ 29 ภาคผนวก  ง  หนา 171) และจากการทดลองใชแบบฝกในขั้นตอนนี้พบวานักเรียนสวนใหญ
สามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตางๆในแบบฝกในเวลาที่กําหนดใหเปนอยางดี 
แตนักเรียนกลุมออนนั้นมีบางกิจกรรมที่ผูวิจัยยังตองใหคําชี้แนะเกี่ยวกับการตอบคําถามและตอง  
ใหเวลามากกวากลุมเกงและกลุมปานกลาง ดังนั้นสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขคือ

เลมที่  1  เร่ืองหมูบานของเรา  ปรับปรุงภาษาที่ใชใหงายและเหมาะสมกับการ
ทําความเขาใจใหมากยิ่งขึ้น

เลมที่   2  เรื่องสงกรานตบานเรา  กิจกรรมที่ 2 อานและเขียนเปนคํา เพิ่ม
จํานวนบรรทัดในการเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด

เลมที่ 3 เร่ืองผูที่นาเคารพ กิจกรรมที่ 3 อานและเขียนคําควบกล้ํา แกไขรูป
ภาพใหสอดคลองกับคําควบกล้ํา

4.  การปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ  เพื่อพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นผูวิจัยไดนํา     
ผลจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ และจากการทดสอบหา             
ประสิทธิภาพ E1 / E2 ทั้ง 2 ขั้นตอนมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหแบบฝกเสริมทักษะมีความ
สมบูรณและเหมาะสม กอนนําไปใชทดลองจริง รายละเอียดของสวนที่มีการแกไขปรับปรุงทั้งหมด
มีดังตอไปนี้  1)  ปรับปรุงการใชภาษาและการเรียบเรียงถอยคําใหชัดเจน อานเขาใจงาย 2) ปรับปรุง
กิจกรรม ใหสอดคลองเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด  3) ปรับปรุงเนื้อหาใหถูกตองและสมบูรณ          
4) ปรับปรุงรูปภาพ การตูนในแบบฝกเสริมทักษะใหนาดู สวยงาม   5)  ปรับปรุงรูปเลมของแบบฝก
เสริมทักษะใหสวยงามและนาสนใจ

ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ
ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 

สําหรบั  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 ไปทดลองใชกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 โรงเรียน     
วัดยางยี่แส อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 24 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ตั้งแต
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2547  ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2547 รวมเวลาในการดําเนินการทดลองใชแบบฝก
เสริมทักษะ 3 สัปดาห สัปดาหละ 7 ช่ัวโมง หรือ สัปดาหละ 1 เร่ือง ใชเวลารวมทั้งส้ิน 21 ช่ัวโมง 
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ในการทดลองนั้นผูวิจัยไดทําการทดลองใชตามระยะเวลาและแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 
ขั้นตอนในการดําเนินการใชแบบฝกเสริมทักษะ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ แยกเปน          
แบบทดสอบผลการเรียนรูทางการอาน 20 ขอ (ขอ 1 – 20 ) แบบทดสอบผลการเรียนรูทางการเขียน 
20 ขอ (ขอ 21 – 40 ) ทดสอบกอนเรียน  (pre test)

2. ดําเนินการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน    
เลมที่ 1 – 3 (สัปดาหละ 1 เร่ือง) ในแตละเลม ดําเนินการสอน 7 ขั้นตอน คือ  1) สอนโดยใช   
ประสบการณทางภาษา มีสาระสําคัญ คือ นักเรียนฟงเรื่องแลวตอบคําถาม เลาเรื่อง และอานแผนภูมิ
จากเรือ่งทีเ่ลา  2) การสอนอานในใจ มสีาระสาํคญั คอื อานและเขยีนคาํใหมในบทเรยีน แลวอานในใจ
บทเรียนในเวลาที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม   3 )  การสอนสะกดคํา และแจกลูก มีสาระสําคัญคือ 
ฝกสะกดคําและแจกลูกดวยพยัญชนะและสระที่กําหนดให ฝกสะกดคําและแจกลูกจากแบบฝกอาน   
4) การอานออกเสียงมีสาระสําคัญ คือฝกอานออกเสียงถูกตอง ชัดเจน และจําคําไดแมนยํา               
5 ) การใชภาษา มสีาระสาํคญั คอืฝกการฟง การพดูและการแตงประโยค    6) การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางภาษา และการอานรายบุคคล มีสาระสําคัญ คือ เปนกิจกรรมเสริมสรางทักษะทางภาษา  
ในการอานและการเขียน โดย การเลนเกม เพลง และการอานรายบุคคล ฯลฯ  7) การสอนซอมเสริม 
มีสาระสําคัญ คือ เพื่อซอมนักเรียนที่มีขอบกพรองในการเรียน และสงเสรมินักเรียนที่เรียนเกง

3. ทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 40 ขอ (Post test)      
แยกเปนแบบทดสอบการอาน 20 ขอ (ขอ 1 – 20 )แบบทดสอบการเขียน 20 ขอ  (ขอ 21 – 40 )

รายละเอียดของระยะเวลาการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน       
ภาษาไทย  โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  สรุปไดดังตารางที่ 13    
หนา 105

จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะทั้ง 3 เลมมาหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
(Field tryout) กับนักเรียน 24 คนไดคาประสิทธิภาพ 80.83 / 82.49 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80 / 80     
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ที่กําหนดไวไดผลดังนี้   เลม  1   หมูบานของเรา ประสิทธิภาพ   
E1 / E2 80.83 / 81.66  เลม  2   สงกรานตบานเรา   ประสิทธิภาพ E1 / E2 80.00 / 82.50    เลม  3             
ผูที่นาเคารพ E1 / E2 81.66 / 83.33  (รายละเอียดดังตารางที่ 30  ภาคผนวก ง  หนา 171)
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ตารางที่   13  กําหนดระยะเวลาในการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ

วัน เดือน ป แบบฝกเสริม
ทักษะเลมท่ี เร่ือง เวลา/

ชั่วโมงสัปดาห
ท่ี

21  กุมภาพันธ  2547 - ทดสอบกอนเรียน(Pre test) 2
1  24  กุมภาพันธ 2547 -

  28 กุมภาพันธ 2547
1 หมูบานของเรา 7

2 3 มีนาคม 2547   -
    7 มีนาคม  2547

2 สงกรานตบานเรา 7

3 10 มีนาคม  2547  -
   14  มีนาคม  2547

3 ผูที่นาเคารพ 7

   17  มีนาคม  2547 ทดสอบหลังเรียน (Post test) 2

ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ
ผูวิจัยไดประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ โดยวิเคราะหขอมูลเปน       

2 ตอน คือ  1)  การประเมินผลการเรียนรู โดยแยกเปนผลการเรียนรูทางการอานและการเขียนภาษา
ไทย หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ และการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะ  2) การปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะใหสมบูรณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  ผลการประเมินผลการเรียนรู กอนการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนวัดยางยี่แส 
จํานวน   24   คน  ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอาน  จํานวน  20  ขอ  (ขอ 1 – 20 ) 
คะแนนเต็ม 20  คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย  ( X ) เทากับ  14.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S. D ) เทากับ   
2.43   และการเขียนภาษาไทย   จํานวน  20  ขอ  (ขอ 20 – 21 ) คะแนนเต็ม  20  คะแนน มีคะแนน
เฉล่ีย  ( X )  เทากับ  14.08   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D)  เทากับ   2.60  ดังนั้นผลการเรียนรูทาง
การอานและเขียนภาษาไทยกอนเรียนดวยแบบฝกในภาพรวม จํานวนนักเรียน 24  คน  คะแนนเต็ม  
40  คะแนน    มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ    28.95   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D) เทากับ  4.68             
(รายละเอียดดังตารางที่  35  ภาคผนวก  จ   หนา  178 )

ผลการประเมินผลการเรียนรูหลังการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 
24 คน  ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอาน  จํานวน  20  ขอ  (ขอ 1 – 20 ) คะแนนเต็ม                
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20  คะแนน    มีคะแนนเฉลี่ย  ( X ) เทากับ  17.83  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S. D ) เทากับ   1.78  
และการเขียนภาษาไทย   จํานวน  20  ขอ  (ขอ 20 – 21 ) คะแนนเต็ม  20  คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย  
( X )  เทากับ   16.08  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D)  เทากับ   2.24  ดังนั้นผลการเรียนรูทางการอาน
และเขียนภาษาไทยหลังเรียนดวยแบบฝกในภาพรวม จํานวนนักเรียน  24  คน  คะแนนเต็ม   40  
คะแนน   มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ   33.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D) เทากับ  3.38 ทําใหทราบวา
ผลการเรียนรูทางการอานพัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย ( X )  เทากับ 3.08  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากบั 1.80 และการเขยีนภาษาไทยพฒันาขึน้มคีะแนนเฉลีย่ ( X ) เทากบั 2.82 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(S. D) เทากับ 1.59 และในภาพรวมมีผลการเรียนรูทางการอานและการเขียนพัฒนาขึ้น   มีคาเฉลี่ย 
( X )   เทากับ   4.95 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D) เทากับ  2.36  (รายละเอียดดังตารางที่ 35   ภาค
ผนวก จ หนา 175) และนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบวัดผลทางการเรียนรูกอนและ  หลัง
เรียน ดวยแบบฝกเสริมทักษะมาเปรียบเทียบโดยใชคา  ที   (t – test  dependent)    ดังตารางที่ 14  

ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทยดวยแบบ
ทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทยของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t
ทดสอบกอนเรียน(Pre test) 24 40 28.95 4.68
ทดสอบหลังเรียน (Post test) 24 40 33.91 3.38 10.26*

*  มีระดับนัยสําคัญที่ .01
t  (.01, df = 23)  = 10.26

จากตารางที ่ 14  พบวาการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ผลการเรยีนรูทางการเรยีนของ      
นกัเรยีนกอนและหลงัเรยีน ดวยแบบฝกเสรมิทกัษะ โดยใช t – test  dependent คะแนนเฉลีย่ของ     
ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ 0.01    ซ่ึงสอดคลองกบัสมมตุฐิาน การวิจัย ที่กําหนดไว โดยคาเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ มีคาเฉลี่ย ( x  = 33.91 ) ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
คะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยแบบฝกเสริมทักษะ มีคาคะแนนเฉลี่ย           
( x = 28.95 )
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จากนั้นผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากการที่นักเรียนทําแบบทดสอบในแตละแบบฝก        
เสริมทักษะกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน  5  ขอ  คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากแบบฝกเสริมทักษะ
ทั้ง 3 เลม มาเรียงลําดับไดผลดังตารางที่  15

ตารางที่ 15  ผลที่ไดจากการทดสอบในแตละแบบฝกเสริมทักษะ

ทดสอบกอนเรียน ลําดับ ทดสอบหลังเรียน ลําดับแบบฝกเสริมทักษะ คะแนน
เต็ม x S.D. x S.D.

หมูบานของเรา 5 4.08 0.50 1 4.54 0.57 1
สงกรานตบานเรา 5 4.04 0.50 2 4.54 0.64 2
ผูที่นาเคารพ 5 4.00 0.50 3 3.54 0.86 3

จากตารางที่ 15  พบวาผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ 
จํานวน 3 เลม  เรียงลําดับไดดังนี้  ลําดับที่ 1 ไดแก  แบบฝกเสริมทักษะ เลม 1 เรื่อง  หมูบานของเรา 
( X  =   4.54   S. D =    0.57  ) โดยแยกเปนการอาน ( X  =   2.91   S. D =  0.27  )และการเขียน     
( X  =   1.62   S. D =  0.48 ) ลําดับที่ 2 ไดแกแบบฝกเสริมทักษะเลม 2 เรื่อง สงกรานตบานเรา      
( X  =   4.54   S. D =    0.64 )  โดยแยกเปนการอาน ( X  =   2.62   S. D =    0.48  ) และการเขียน 
( X  =   1.91  S. D =   0.27  )  และลําดับที่  3 ไดแก แบบฝกเสริมทักษะ เลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ  
( X  =   3.54   S. D =   0.86  )  โดยแยกเปนการอาน   ( X  =  2.04   S. D =  0.73  )     และการเขียน  
( X  = 1.50   S. D =    0.50  )(รายละเอียดดังตารางที่   36 – 38  ภาคผนวก จ  หนา  179 – 181) และ
เมื่อนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบหลังจากการใชแบบฝกเสริมทักษะมาแยกตามราย   จุดประสงค
การเรียนรูพบวา

      เลม   1 เร่ืองหมูบานของเรา  จากแบบทดสอบขอที่ 1  ซ่ึงตรงกับจุดประสงค
การเรียนรูขอที่  1, 5, 10    รวมคะแนนได  24 คะแนน  ( X  =  1.00)   คิดเปนรอยละ 100  แบบ
ทดสอบขอที่ 2  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  7  รวมคะแนนได  24  คะแนน( X  = 1.00 )
คิดเปนรอยละ 100   แบบทดสอบขอที่  3 ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  9  รวมคะแนนได  
22  คะแนน( X  = 0.91 )คิดเปนรอยละ91.66   แบบทดสอบขอที่ 4  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
ขอที่  20  รวมคะแนนได  23  คะแนน( X  = 0.95  )คิดเปนรอยละ 95.83 และแบบทดสอบขอที่ 5  
ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  6, 12, 14  รวมคะแนนได  15  คะแนน( X  = 0.62 )คิดเปน
รอยละ 62.50  (รายละเอียดดังตารางที่   39  ภาคผนวก  จ หนา  182 )
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เลม 2 เร่ืองสงกรานตบานเรา   จากแบบทดสอบขอที่ 1  ซ่ึงตรงกับจุดประสงค
การเรียนรูขอที่  5, 11  รวมคะแนนได  22  คะแนน( X  = 0.91 )คิดเปนรอยละ 91.66 แบบทดสอบ
ขอที่ 2  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่ 6 รวมคะแนนได  20  คะแนน( X  = 0.83 ) คิดเปน
รอยละ 83.33  แบบทดสอบขอที่ 3  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่ 1 รวมคะแนนได  22  
คะแนน( X  = 0.91 )  คิดเปนรอยละ 91.66  แบบทดสอบขอที่ 4  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอ
ที่  7, 9  รวมคะแนนได  23  คะแนน( X  = 0.95 )คิดเปนรอยละ 95.83  และแบบทดสอบขอที่ 5  ซ่ึง
ตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  14, 20 รวมคะแนนได  22  คะแนน( X  = 0.91 )คิดเปนรอยละ 
91.66(รายละเอียดดังตารางที่   40  ภาคผนวก  จ หนา  182 )

เลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ  จากแบบทดสอบขอที่ 1  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการ
เรียนรูขอที่  1, 3, 4, 6  รวมคะแนนได  22  คะแนน( X  = 0.91 )คิดเปนรอยละ 91.66 แบบทดสอบ
ขอที่ 2  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  7, 5  รวมคะแนนได  10  คะแนน( X  = 0.41 )คิดเปน
รอยละ 41.66  แบบทดสอบขอที่ 3  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  9  รวมคะแนนได  18  
คะแนน( X  = 1.00 )คิดเปนรอยละ 75.00  แบบทดสอบขอที่ 4  ซ่ึงตรงกับจุดประสงคการเรียนรูขอ
ที่  20  รวมคะแนนได  16  คะแนน( X  =0.66)คิดเปนรอยละ 66.66 และแบบทดสอบขอที่ 5  ซ่ึงตรง
กับจุดประสงคการเรียนรูขอที่  14  รวมคะแนนได  19  คะแนน( X  = 0.97 )คิดเปนรอยละ 79.16 
(รายละเอียดดังตารางที่  41  ภาคผนวก  จ หนา  183 )

การประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดยางยี่แส อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 24 คน หลังจาก
ไดเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ การอานและการเขียนภาษาไทย พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมากทุกดาน ( x  = 2.88   S.D. =  0.32)  นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากรอยละ  
89.58 ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ  9.37   และระดับนอยคิดเปนรอยละ 1.04  เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได     
ตามลําพังและประสบผลสําเร็จ และนักเรียนไดรับความรูดานอื่นๆ นอกเหนือจากการอานและเขียน
ภาษาไทยจากการใชแบบฝก เปนลําดับที่หนึ่ง  คิดเปนรอยละ 95.83 รองลงมาไดแก  การเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนแบบฝกเสริมทักษะ
ชวยใหนักเรียนรักทองถ่ินของตนมากขึ้น และแบบฝกเสริมทักษะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  คิดเปนรอยละ 91.66  รองลงมาไดแกแบบฝกเสริมทักษะชวยใหนักเรียนอาน
และเขียนภาษาไทยไดดีขึ้น  คิดเปนรอยละ  87.50  รองลงมาแบบฝกเสริมทักษะทําใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน  คิดเปนรอยละ  83.33  แบบฝกเสริมทักษะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่อง
ราวในทองถ่ินของตนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ  79.16  ตามลําดับ ขอเสนอแนะอื่น ๆ นักเรียน       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109

สวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา แบบฝกเสริมทักษะชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น 
และควรจัดใหมีแบบฝกเสริมทักษะโดยใชขอมูลทองถ่ินหลาย ๆ วิชาเพิ่มขึ้นอีก เชน วิชา
คณิตศาสตร ฯลฯ (รายละเอียดดังตารางที่  16  หนา 110)

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ     
จัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝกเสริมทักษะโดยครูผูสอนเปนผูประเมินโดยการสังเกตพฤติ
กรรมนักเรียนพบวา นักเรียนตั้งใจและสนใจเรียน มีความสุขในการเรียนเพราะไดฝกอานและเขียน
ในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตนเอง ทําใหเกิดความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมในแบบฝก สามารถ
เขาใจเรื่องราวที่อานและเขียนไดรวดเร็วจากการศึกษาคํา ความหมายของคํา การแตงประโยค และ
การเขียนเรื่องตามความคิดของตน ซ่ึงเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  
นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานและการเขียนภาษาไทยดังนี้  เลม 1 เร่ืองหมูบานของเรา ดานการ
อาน นักเรียนอานและเขียนแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงแลวนํามาเลาเรื่อง อานสะกดคําและแจกลูกคําที่
ประสมดวยสระเออ อานในใจในเวลาที่กําหนดใหแลวตอบคําถามจากเรื่องที่อาน อานออกเสียง
เปนกลุมและรายบุคคล อาน เขียนและบอกความหมายของคํายากในบทเรียน และอานบทรอยกรอง
เร่ืองหมูบานของฉัน ดานการเขียนนักเรียนสามารถเขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟง เขียนตามคํา
บอก คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด แตงประโยคจากคําที่กําหนดใหเขียนเร่ืองตามความคิดของตนและทํา
หนังสืออานของชั้นเรียน เลม 2 เรื่องสงกรานตบานเรา นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานและการ
เขียนภาษาไทยดังนี้ ดานการอาน อานและเขียนแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงแลวนํามาเลาเรื่อง อานสะกด
คําและแจกลูกคําที่ประสมดวยสระโอะ อานในใจในเวลาที่กําหนดใหแลวตอบคําถามจากเรื่องที่
อาน อานออกเสียงเปนกลุมและรายบุคคล อานเขียนและบอกความหมายของคํายากในบทเรียน 
อานบทรอยเรื่องวันสงกรานต ดานการเขียนนักเรียนสามารถ เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟง 
เขียนตามคําบอก   คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตองสวยงาม  แตงประโยคจากคําที่กําหนดให รวม
กิจกรรมแขงขันเขียนประโยค เขียนเร่ืองตามความคิดของตนและทําหนังสืออานของชั้นเรียน เลม 3 
เร่ืองผูที่นาเคารพ นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานและการเขียนภาษาไทยดังนี้ ดานการอาน อาน
และเขียนแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงแลวนํามาเลาเรื่อง  อานสะกดคําและแจกลูกคําควบกล้ํา  อานในใจ
ในเวลาที่กําหนดใหแลวตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  อานออกเสียงเปนกลุมและรายบุคคล อานเขียน
และบอกความหมายของคํายากในบทเรียน อานบทรอยกรองคําควบกล้ํา ดานการเขียนนักเรียน
สามารถ เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟง เขียนตามคําบอก คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตอง   
สวยงาม  แตงประโยคจากคําที่กําหนดให  เขียนเร่ืองตามความคิดของตน  และทําหนังสืออานของ
ช้ันเรียน   พฤติกรรมในการรวมกิจกรรมอื่นๆ ไดแก   ความรวมมือในการอภิปรายกลุม  การทํางาน
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เปนกลุม และการทํางานเปนรายบุคคล การรวมแสดงบทบาทสมมุติ  การมีมารยาทในการฟง และ
การพูดที่ดี   การรองเพลง  เกม  ฯลฯ

การปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะใหมีความสมบูรณ
ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 

สําหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชจริงแลวไดพบขอควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหแบบฝก
เสริมทักษะมีความสมบูรณมากขึ้น ซ่ึงขอควรปรับปรุงแกไขไดแก การจัดรูปเลมใหมคีวามเหมาะ
สม  มากขึ้น  การแบงวรรคตอนในการเขียนเนื้อหา  ใหอานงาย ขอความชัดเจน เพิ่มหนากระดาษ  
เพิ่มสี และรูปแบบใหสวยงามโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

แบบฝกเสริมทักษะ เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา ปรับปรุงคําส่ังใหชัดเจน เพิ่ม
การตูนทุกหนา

แบบฝกเสริมทักษะ เลม  2 เรื่อง สงกรานตบานเรา จัดรูปแบบของหนากระดาษให      
เหมาะสม   เพิ่มหนากระดาษการเขียนเร่ืองใหเพียงพอ

แบบฝกเสริมทักษะ เลม  3 เรื่อง ผูที่นาเคารพ จัดรูปแบบและแบงวรรคในเนื้อหา
ใหอานงายและชัดเจนยิ่งขึ้น  เพิ่มเนื้อที่ในการตอบคําถามใหเพียงพอ เพิ่มการตูน ทุกหนากระดาษ

แบบฝกเสริมทักษะทุกเลมจัดรูปเลมระบายสีอยางสวยงาม เหมาะสมกับผูเรียน     
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะเปนอยางมาก

ตารางที่ 16  ความคิดเหน็ของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

ประเด็นความคิดเห็น มาก ปาน
กลาง

นอย x S.D ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับที่

1. การเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการ
อานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทอง
ถิ่นทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือรนตอการเรียน 91.66 8.33 0.00 2.91 0.28 มาก 3
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ตารางที่ 16 (ตอ)

ประเด็นความคิดเห็น มาก ปาน
กลาง

นอย x S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับที่

2. ชวยให นักเรียนอานและเขียนภาษาไทย
ไดดีขึ้น 87.50 12.50 0.00 2.87 0.33 มาก 6
3. ทําใหนักเรียน เกิดความสนุกสนาน
ในการเรียน 83.33 12.50 4.16 2.79 0.50 มาก 7
4. ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตาม
ลําพังและประสบผลสําเร็จ 95.83 4.16 0.00 2.95 0.20 มาก 1
5.ชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องราวในทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 79.16 16.66 4.16 2.75 0.44 มาก 8
6. ชวยให นักเรียนรักทองถิ่นของตน
มากขึ้น 91.66 8.33 0.00 2.91 0.40 มาก 3
7. ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอื่น 91.66 8.33 0.00 2.95 0.28 มาก 3
8.  นักเรียนไดรับความรูในดานอื่น  เชน
การวาดภาพระบายสี การเลนเกมเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการอานและเขียนภาษาไทย
จากการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น 95.83 4.16 0.00 2.95 0.20 มาก 1

รวมทุกขอ 89.58 9.37 1.04 2.88 0.32 มาก
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บทท่ี 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล  
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ (2) การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหา         
ประสิทธภิาพของแบบฝกเสรมิทกัษะ (3) การวจิยั (Research) เปนการทดลองใชแบบฝกเสรมิทกัษะ
(4) การพฒันา (Development) เปนการประเมนิและปรบัปรงุแกไขแบบฝกเสรมิทกัษะ การวจิยัคร้ังนี้ 
มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (2) เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
ใหมปีระสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 (3)  เพือ่ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (4) เพื่อประเมินผลการเรียนรูและความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ
อานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน โดยการศึกษาความคิดเห็นและความตองการขอมูล
พื้นฐานตางๆ และขอมูลทองถ่ินแลวนํามาสังเคราะหเปนแบบฝกเสริมทักษะโดยมีเนื้อหาจากขอมูล
ทองถ่ินมาใหนักเรียนฝกอานและเขียนภาษาไทย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา 
เลม 2 เรื่องสงกรานตบานเรา และเลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ แตละเรื่อง  มีองคประกอบดังนี้คือ     ช่ือ
แบบฝกเสริมทักษะ คํานํา สารบัญ คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียนเนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน แบบ
ฝกการอานและเขียนภาษาไทยและแบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอยละ
(%) คาเฉลี่ย  ( x )   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  คา   t– test  แบบ dependent และ  การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ    

การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา      
ทกุฝายทีเ่กีย่วของตองการใหมกีารพฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะโดยนาํขอมลูทองถ่ินของชมุชนยางยีแ่ส
มาเปนเนื้อหาในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย ตามหลักสูตร   
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สาระการเรียนรูภาษาไทยในสาระที่ 1  การอาน และสาระที่ 2 การเขียน  จากการศึกษานโยบายและ
เอกสารที่เกี่ยวของจากแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) มีนโยบายในการเรงปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่มี
ความสนใจ สามารถแสวงหาความรู และฝกปฏิบัติในสภาพที่เปนจริง  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  แนวทางการจัดการศึกษาตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู   คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมทั้งในเรื่อง
ของความรูทักษะดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ไดระบุถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง 
สนับสนุนใหผูสอนสามารถพัฒนาสื่อการสอนและอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรู งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก พบวาควรจัด             
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเรียนเปนสําคญั  ศกึษาโดยใชขอมลูทองถ่ิน  และคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล
                          2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน    
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา แบบฝกเสรมิทกัษะ   
ซ่ึงประกอบดวย ช่ือแบบฝกเสรมิทกัษะ คาํนาํ สารบญั คาํชีแ้จง แบบทดสอบกอนเรยีน เนือ้หา                     
โดยใชขอมูลทองถ่ิน แบบฝกการอานและเขียนภาษาไทย แบบทดสอบหลังเรียน ในสวนที่เปน    
เนื้อหาโดยใชขอมูลทองถ่ินไดแก การสรางประสบการณทางเนื้อหา  การอานและเขียนเปนคํา    
การเขียนคําและประโยค  ความรูหลักเกณฑทางภาษา เกม เพลง การวาดภาพระบายสี จากการเขียน
เร่ืองราวตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค แบบฝกเสริมทักษะที่สราง ประกอบ
ดวยเนื้อหา 3 เร่ือง ไดแก เลม 1 เร่ืองหมูบานของเรา เลม 2 เรื่องสงกรานตบานเรา และเลม 3 เรื่อง
บุคคลที่นาเคารพ  โดยใชประกอบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 21 แผน ซ่ึงแบบฝกเสริมทักษะ     
มีคาประสิทธิภาพแบบเปนรายบุคคล (Individual Tryout)  เทากับ  64.44 / 68.88  คาประสิทธิภาพ
แบบกลุม (Small Group Tryout) มีคาประสิทธิภาพเทากับ  72.67 / 77.33 และคาประสิทธิภาพ  
แบบสนาม ( Field  tryout )  มีคาประสิทธิภาพ   80.83 / 82.49

3. ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะผูวิจัยเปนผูทําการสอนดวยตนเอง รวมทั้ง    
การวัดและประเมินผลผูเรียน ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวาผูเรียนสนใจในการเรียน  
ดีขึ้นทําใหผูเรียนอานและเขียนคําไดมากขึ้น และสนุกสนานกับการเรียน

4. ผลการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยจากการใชแบบฝกเสรมิทกัษะการอาน
และเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียน
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและ    
ผลการเรียนรูดานการอานมีผลการเรียนรูมากกวาการเขียนภาษาไทย นักเรียนเห็นดวยกับแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน อยูในระดับเห็นดวยมากโดยเห็นวา
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามลําพังและ
ประสบผลสําเร็จ นักเรียนไดรับความรูในดานอื่น ๆ ดวย เชน  การวาดภาพระบายสี การรองเพลง 
เลนเกม เกิดความสนุกสนานในการเรียน  ขอเสนอแนะอื่น ๆ พบวา แบบฝกเสริมทักษะชวยให   
นักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น และควรจัดใหมีแบบฝกเสริมทักษะโดยใชขอมูลทองถ่ินในหลาย ๆ 
วิชาเพิ่มขึ้น    จากการประเมินผลการเรียนรูโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน
พบวา นักเรียนมีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือรน เพลิดเพลินกับการเรียนรู มี
การพัฒนาทักษะดานการอาน อานแลวเขียนแผนภูมิจากเรื่องที่อาน อานในใจแลวตอบคําถาม       
ถูกตอง อานออกเสียงถูกตองชัดเจน  เขียนคําถูกตองตามความหมาย  เขียนคําตามคําบอก เขียนคํา
และประโยคถูกตอง และเขียนเร่ืองตามความคิดของตนเองพรอมกับวาดภาพประกอบ มีมารยาท 
ในการฟง รูจักสนทนากับผูอ่ืน แสดงความคิดเห็นไดอยางสุภาพ และควรปรับปรุงแบบฝก        
เสริมทักษะใหมีรูปเลมที่เหมาะสม อานงาย ขอความชัดเจน มีการปรับปรุงพื้นที่ในการตอบคําถาม
ใหมากขึ้น เพิ่มรูปภาพและระบายสีใหสวยงาม เหมาะสมกับผูเรียน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ พบวานักเรียน

และทุกฝายที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย
ใช  ขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากขอ
มลูในทองถ่ิน ตระหนกัถึงคณุคาของ ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี วถีิชีวติ ภมูปิญญา   
ตลอดจนประวัติบุคคลสําคัญของทองถ่ิน ซ่ึงมีความสําคัญที่อยูใกลตัวนักเรียน ใหนักเรียนนํา    
เรื่องราวในทองถ่ินมาบูรณาการโดยการแตงประโยค การเขียนเร่ืองตามความคิด ทําใหนักเรียน    
เกิดความคิดสรางสรรคคนพบองคความรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ       
พุทธศักราช 2545 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: 21) กลาววา           
โดยเจตนารมณและแนวทางแหงอุดมการณในการจัดการศึกษา ที่มุงใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึง     
จําเปนตองสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหมีเครือขายและคลังความรูสําหรับเปนแหลงทรัพยากร    
ทางการศึกษาแกประชาชนใหเปนไปอยางกวางขวางทั่วถึงและมีคุณภาพ และยังสอดคลองกับ     
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา  24  ระบุวา  การจัดกระบวนการเรียนรู 
ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ       
การประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมให ผู เ รียนได เ รียนรู                    
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู          
อยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน     
สง เสริมสนับสนุนให ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและ                  
อํานวยความสะดวกเพื่อ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู จัดการเรียนการสอนใหเกิดขึ้น
ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชน   
ทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  และมาตรา 8 ระบุวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เตือนใจ ศุภมาส 
(2542:124) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2        
ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา เร่ือง ชีวิตของพลายนอย พบวานักเรียนที่เรียนดวย
ส่ือที่ผูวิจัยผลิตขึ้นมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ เร่ืองไปทะเล     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะหนังสือเรียนเรื่องชีวิตของ พลายนอย ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นเปนเรื่องที่เด็กใหความสนใจ เพราะในจังหวัดสุรินทรมีการเลี้ยงชางไวใชงานมาก         
คนพื้นเมืองคลุกคลีและผูกพันธอยูกับชางเด็กจึงสนใจเนื้อเร่ือง ซ่ึงเปนเรื่องที่ใกลตัวเด็กทําใหเขาใจ
เร่ืองราวไดงายนักเรียนไดเรียนรูโดยตรงจากทองถ่ิน สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
สวนหนังสือเรื่องไปทะเล มีเนื้อเร่ืองอยูไกลตัวเด็ก ซ่ึงเด็กบางคนไมเคยเห็นทะเล ทําใหเด็ก
จินตนาการตามเนื้อเร่ืองที่อานไดไมดีนักและสอดคลองกับงานวิจัยของ  บังอร แกนจันทร (2544 : 
135) ศึกษาเรื่องการสรางหนังสือ และแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบ
การณภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กลาววาหนังสือและแบบฝกทักษะที่สราง
ขึ้นเปนเรื่องที่เด็กชอบเพราะเปนเรื่องที่อยูใกลตัว ตรงกับความสนใจและผูเรียนไดรับประโยชน
โดยตรงกับชีวิตจริงของผูเรียนและสอดคลองกับงานวิจัยของ เบเกอร (Baker 1998) ศึกษาเรื่อง   
การสอนโดยแบบฝกตัวตอตัวสงผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ผลจาก
การศึกษาคนควาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานของเด็กมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งในดานการรูจักตัวอักษร การรูจักคําและมีประสบการณเกี่ยวกับคําที่ไดอาน ทําใหเกิดความ    
มั่นใจ และรูจักเชื่อมโยงในการอาน จะเห็นไดวาในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 1 จะประสบความสําเร็จไดนั้น
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จําเปนตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย สนองความ
ตองการของนักเรียนชุมชนและทองถ่ินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่เกา พ.ศ. 2545 – 2549  ระบุวาควรสนับสนุนใหครอบครัว     
ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันทางศาสนา  มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อสราง
ทางเลือกที่มีความสอดคลองกับศักยภาพ และความพรอมของผูเรียนในแตละพื้นที่ไดอยาง      
หลากหลายและเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สัทธา  สืบดา (2544: 140) ศึกษาการพัฒนา
ชุดการสอนเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
5 พบวาการพัฒนาชุดการสอนจะประสบผลสําเร็จนั้นตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อจัด            
กิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายสนองตอความตองการของนักเรียน ชุมชนและทองถ่ิน ที่
เนนนักเรียนเปนสําคัญ และตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลตาง ๆ ในทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและ หทัยรัตน  อันดี (2544 :136)  ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ิน มีการสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
ไดหลากหลาย  สอดคลองกับความตองการและความแตกตางของแตละบุคคลโดยอาศัย             
ความรวมมือจากชุมชนและทองถ่ิน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน    
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มี องคประกอบดังนี้ 1)      
ช่ือแบบฝกเสริมทักษะ 2) คํานํา  3) สารบัญ  4) คําชี้แจง  5) แบบทดสอบกอนเรียน  6) เนื้อโดยใช    
ขอมูลทองถ่ิน  7) แบบฝกการอานและการเขียนภาษาไทย  8) แบบทดสอบหลังเรียน และในสวนที่
เปนคูมือครูไดแก แผนการจัดการเรียนเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูตองจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอนใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ครูจึงจําเปนตองเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ
ลวงหนาใหพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่    
หลักสูตรกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533:81) กลาววาหลักการออกแบบ        
การสอนโดยทั่วไปประกอบดวยเร่ืองสําคัญดังนี้ 1) การเตรียมผูเรียนเพื่อใหเกิดความพรอม 2) การ  
ช้ีแนะใหผูเรียนเกิดความสนใจ 3) การใหผูเรียนมีสวนรวม 4) การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน      
5) การใหผูเรียนไดกระทําซํ้าหรือฝกหัด และ ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 120 – 121) กลาววาชุด  
การสอนมีองคประกอบ 4 สวนคือ 1) คูมือ 2) คําส่ัง 3) เนื้อหาสาระและสื่อ 4) การประเมินผล และ
ยังสอดคลองกับ สมเดช  เจริญชนม  (2541 : 108 ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถและ   
เจตคติที่มีตอการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนซอมเสริมดวยแบบฝก
ทักษะการอานดานการรูจักคํากับแบบฝกทั่วไป กลาววา องคประกอบการสรางแบบฝก แบงเปน  6 
สวนคือ1) จุดประสงคของบทเรียน 2) เนื้อหาของบทเรียน  3) ชุดฝกพัฒนาทักษะการอาน 4)        
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กิจกรรมเสริมประสบการณ 5) แบบทดสอบ 6) เฉลยแบบทดสอบ และสอดคลองกับ              
สาวิตรี  ประวัติ  (2545 : 73-101) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ    
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 กลาววาองคประกอบของแบบฝกประกอบดวย 1)    
คําอธิบายการใช  2) ช่ือแบบฝก  3)  จุดประสงค  4) กิจกรรมการเรียนการสอน  5) แบบทดสอบ  
รายจุดประสงค และแบบฝกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ แบบรายบุคคล (Individual 
Tryout) พบวาสูงกวาเกณฑทีก่าํหนดไว 60 / 60โดยมปีระสิทธิภาพเทากบั 75.55 / 73.33 ประสิทธิภาพ
แบบกลุม (Small Group Tryout) พบวามีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑทีก่าํหนด 70 / 70 คอื มคีา      
ประสิทธิภาพเทากับ  76.29 /74.44 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน     
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นตามขั้นตอนที่      
เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนตามลําดับจากกิจกรรมที่งายไปหากิจกรรมที่ยาก เพื่อเปนการจูงใจ   
ใหนกัเรยีนสนใจในสิง่ทีเ่รียน นกัเรยีนไดฝกฝนทกัษะจากกจิกรรมทีห่ลากหลาย เชนการทาํแผนผงั
ความคดิ  การตอบคาํถาม การเตมิคาํในชองวาง ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกบัทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบ    
ตอเนือ่ง(Contiguous Conditioning) ของกทัธร ี (Guthrie 1886 – 1959,  อางถึงใน ทศินา  แขมมณ ี 
2545:55) ที่กลาวถึงหลักการจูงใจ(Motivation) วาการเรียนรูเกิดขึ้นจากการจูงใจมากกวาการ       
เสรมิแรงและยงัสอดคลองกบั สมเดช  เจริญชนม (2541 : 136) ที่ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความ
สามารถและเจตคติที่มีตอการอานภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนซอมเสริม
ดวยแบบฝกทักษะการอาน ดานการรูจักคํากับแบบฝกทั่วไป พบวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมดวย
แบบฝกทักษะการอาน ดานการรูจักคํามีความสามารถในการอานภาษาไทยสูงกวาเกณฑ 80/80 คือ
มีประสิทธิภาพเทากับ 90.40/86.62 สูงกวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมดวยแบบฝกทั่วไปอยางมี         
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สําหรับการพัฒนาแบบฝกในครั้งนี้ผูวิจัย ไดนําแบบฝกเสริมทักษะที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช เพื่อหาคาประสิทธิภาพพบวามีประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) 
ไดคาประสิทธิภาพ 64.44 / 68.88 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 60 / 60  และประสิทธิภาพแบบกลุมยอย  
(Small Group Tryout)  พบวามีประสิทธิภาพ 72.67/77.33  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 70/70  ผูวิจัยไดนํา
ผลจากการทดลองใชแบบฝกมาหาคาประสิทธิภาพแบบสนาม(Field Tryout) กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1โรงเรียนวัดยางยี่แส จํานวน  24  คน  พบวา มีประสิทธิภาพ  80.83 / 82.49  สูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน80/80 แสดงใหเห็นวาแบบฝกที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบฝก
เสริมทักษะไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ แลวนํามา      
ปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ กับกลุมตัวอยางจริง ซ่ึงสอดคลองกับ                
วรรณา แซตั้ง (254:54) ศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกหัดการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 พบวา มีประสิทธิภาพ  90.60 / 94.44  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80 / 80  และสอดคลอง
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กับ จินตอาภา  ผลบุณยรักษ  (2544: 83) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใช
เอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
พบวา แบบฝกการอานมีประสิทธิภาพ 75.11 / 75.57 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75 / 75 รวมทั้ง  
ผลการวิจัยของ สงบ มั่นคง (2542: 69) ศึกษาเรื่องแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เร่ือง   
แมไกใจกลาประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาป
ที่ 1 พบวามีประสิทธิภาพ 92.66/88.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80/80 นอกจากนี้ยัง        
สอดคลองกบั ชัยยงค พรหมวงศ (2540:101–102) กลาววาเมือ่สรางแบบฝกเสรมิทกัษะเสรจ็แลวจาํ
เปนอยางยิง่ทีจ่ะตองไปทดสอบหาประสทิธภิาพ เพือ่เปนหลักประกนัวา   แบบฝกนัน้มปีระสทิธภิาพ
ในการนาํไปใชจดัการเรยีนการสอนไดเปนอยางดี

3. ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล    
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
และบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู ขณะดําเนินการทดลอง นักเรียนมีความสนใจในการเรียน 
สามารถอาน เขียน ตอบคําถาม เขียนเรื่องราว เลนเกมและรองเพลงไดอยางสนุกสนานทั้งนี้       
เนื่องมาจากแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 นี้ไดพัฒนาขึ้นตามหลักการสรางแบบฝกกลาวคือ นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราว
ที่ใกลตัวไปสูเรื่องที่ไกลตัว เรียนจากงายไปหายาก เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียน
กระตือรือรนและสนใจในการรวมกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเชื่อมโยงของ ธอรนไดค 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ2540:99) กลาววาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรา(stimulus) กับการตอบสนอง (response)ซ่ึงประกอบดวย กฎแหงความพรอม(Law of 
Readiness) คือผูเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อมีความพรอม กฎแหงการฝกหัด(Law of Exercise) คือการ   
ฝกหัดกระทําซ้ําบอย ๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร และกฎแหงผลที่ไดรับ  
(Law of Effect)  คือผลที่ไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู เมื่อไดรับผลเปนที่พึงพอใจผูเรียน
ยอมอยากจะเรียนรูตอไปอีก และสอดคลองกับแนวความคิดของ  ทัศนีย  ศุภเมธี (2542:67) กลาววา 
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สอนใหเกิดทักษะตองฝกจากสิ่งที่งายไปหายาก และการเรียน     
การสอนวชิาภาษาไทยตองมุงใหผูเรยีนนาํไปใชใหเกดิประโยชนในชวีติประจาํวนัไดจริง ฉะนั้นควร
ตองสอนใหเกี่ยวพันธกับชีวิตของเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บังอร  แกนจันทร (2544:135) 
ศึกษาเรื่องการสรางหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณ
ภาษา เร่ืองเที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กลาววาหนังสือและแบบฝกทักษะที่สรางขึ้น
เปนเรื่องที่เด็กชอบเพราะเปนเรื่องที่อยูใกลตัว ตรงกับความสนใจและผูเรียนไดรับประโยชนโดย
ตรงกับชีวิตจริงของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สงัด  อุทรานันท (2532: 50) กลาววาหาก
ครูผูสอนไดนําเอาความรูหรือประสบการณใหมที่มีความสัมพันธตอเนื่องจากความรูหรือ       
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ประสบการณเดิม ทําใหเด็กเรียนรูไดดีและเร็วขึ้น เกิดความเขาใจไดแจมแจงขึ้น  เนื่องจากเห็น
ความสัมพันธของความรูเดิมกับความรูใหม จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงาน       
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545:22) นอกจากนี้มีผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูพบวา 
นักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจากแบบฝกเสริมทักษะดวยตนเอง     
ทั้งรายบุคคลและเปนกลุมอยางมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรูดวยแบบฝกเสริมทักษะที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ซ่ึงเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดนําขอมูลทองถ่ิน      
มาเขียนเปนเรื่องราวใหนักเรียนไดฝกอานและเขียนภาษาไทย ฝกการเขียนคํา เขียนคําถูกตอง      
ตามความหมาย แตงประโยคและการเขียนเรื่องโดยอิสระ ตามความคิดของตนเองมีการพัฒนา
ทักษะดานการอาน อานออกเสียงถูกตองชัดเจน อานเขาใจความหมายของคําอาน อานในใจแลว
ตอบคําถาม มีมารยาทในการฟง รูจักสนทนากับผูอ่ืน แสดงความคิดเห็นไดอยางสุภาพซ่ึง           
สอดคลองกับ บรูนเนอร (Jerome  Bruner, อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ  2541: 212 – 213) กลาว
ถึงทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ (Discovery learning) จะตองเกิดจากการใหนักเรียนไดลงมือ    
ฝกปฏิบัติ ฝกความคิดมีความสัมพันธและมีหลักการใหม ๆ เรียนจากงายไปยาก เรียนจากรูปธรรม
ไปสูนามธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ สิปปนนท  เกตุทัต  (อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2545: 176) กลาววา
ทุกชีวิตตองการความสุข แตชีวิตจะมีความสุขได ชีวิตตองเรียนรูเร่ืองความจริงคือธรรมชาติ เพื่อ
เรียนรูที่จะปฏิบัติตนภายในธรรมชาติแวดลอม  และสอดคลองกับ รุง แกวแดง (อางถึงใน              
ทิศนา  แขมมณี 2545:184) กลาววา ผูเรียนไมมีโอกาสไดฝกฝนการเรียนรูดวยตนเอง จึงขาดความ
สามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต ครูควรฝกฝนใหผูเรียน รูจักเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในทํานองเดียวกันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2544 สงเสริมการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและ         
การเรียนรูแบบบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545:21) สอดคลองกับวิธีการสอน
ภาษาไทยแบบประสมประสานของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2535 ก: ก–ฑ) ในขั้นที่ 1    
การสอนโดยใชประสบการณทางภาษา โดยการเขียนแผนภูมิประสบการณเนื้อหา แลววาดภาพ
ประกอบใหนักเรียนนําเรื่องราวในทองถ่ินมาบูรณาการโดยการแตงประโยค การเขียนเรื่อง         
ตามความคิดของตน ทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคคนพบองคความรูดวยตนเอง ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง และไดเรียนรูจากชุมชน

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ ผลการประเมินแบบฝก        
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จากการประเมินผลการเรียนรูทางการอานและการเขียนภาษาไทยพบวา คะแนนเฉลี่ยของ            
ผลการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
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ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝกเสริมทักษะมีการพัฒนาขึ้น     
จากความสนใจและความตองการของนักเรียน มีลักษณะของตัวอักษร มีรูปภาพที่เหมาะสมกับ       
ผูเรียน ที่ชวยทําใหนักเรียนสนใจที่จะคิดทํา และมีกิจกรรมเปนกลุมและรายบุคคล จึงทําใหนักเรียน
มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น สงผลใหผลการเรียนรูสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ       
อดุลย ภูปล้ืม (2539:61) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
ที่จัดคําเปนกลุมคํา กับแบบฝกที่จัดคําคละคําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลการวิจัยของ สมเดช เจริญชนม (2541:135) ที่ศึกษาเรื่องการเปรยีบเทยีบความสามารถและเจตคติ
ที่มีตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนซอมเสริมดวยแบบฝกทักษะ      
การอานดานการรูจักคํากับแบบฝกทั่วไปพบวา ภายหลังการทดลองนักเรียนที่เรียนซอมเสริมดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอาน ดานการรูจักคํา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทยสูงกวา        
นักเรียนที่เรียนซอมเสริมดวยแบบฝกทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลงานวิจัย
ของ วรรณา  แซตั้ง (2541:54) พบวาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําของนักเรียน กลุมตัวอยาง        
ภายหลังไดรับการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําสูงกวากอนไดรับการเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และจากการประเมินผลการเรียนรูพบวานักเรียนมีผลการเรียนรู
ดานการอานมากกวาการเขียนภาษาไทย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่ฝกไดยาก
กวาทักษะการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการตามแนวคิดของ เพียรเจ (Piaget 1896,อางถึง
ใน บันลือ พฤกษะวัน 2522:76)ไดกลาวถึงพัฒนาการของเด็กวัย 6 – 7 ปไววาเด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูด 
เขาใจเครื่องหมาย การรับรูดีขึ้น แตยังไมสามารถคิดหาเหตุผลไดซ่ึงสอดคลองกับ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2525: 68) กลาววาการเขียนเปนทักษะที่เปนเครื่องมือในการใชภาษาเพื่อ    
ส่ือความหมายภาษาเขียนนั้นผูเขียนตองใชวิธีเขารหัส (encoding) และถอดรหัส (decoding)ควบคู
กันไป ผูเขียนจะตองนึกถึงสัญลักษณที่จะใชแทนความรูสึกในการถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือ          
การเขียน  จึงตองอาศัยกลไกทางสมองและการควบคุมกลามเนื้อ อวัยวะที่ใชในการเขียนดวย และ
ยังสอดคลองกับ ทัศนีย ศุภเมธี (2542:33) กลาววา การเขียนเปนทักษะที่นักเรียนจะฝกชากวาทักษะ    
อ่ืน ๆ เพราะทักษะการเขียนเปนทักษะที่สลับซับซอนกวาทักษะอยางอื่น เด็กจึงตองมีความพรอม
โดยฝกทักษะการอานไดกอนแลว จึงเริ่มฝกทักษะการเขียน และในระดับชั้น ป.1–2 มุงทักษะ        
พื้นฐานในการเขียน ใหเขียนดวยความสนุกสนาน ฝกจากงายไปยากและใหสัมพันธกับการอาน  
สอดคลองกับ งานวิจัยของ สาวิตรี ประวัติ (2545: 39) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 กลาววา การอานคือการสื่อความ
หมายระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผานกระบวนการแหงปฏิสัมพันธระหวางภาษากับความคิดที่เกิด
ขึ้น ผูอานจําเปนจะตองเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด  ตาง ๆ ของผูเขียนจากที่กลาวมา จะเห็นไดวา   
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แบบฝกเสริมทักษะนั้นมีประโยชนมีคุณคา นอกจากจากนี้แบบฝกเสริมทักษะยังเปนเครื่องมือ     
ถายทอดความรูความเขาใจเพิ่มพูนทักษะประสบการณใหแกนักเรียน กระตุนใหนักเรียนรูจักวิธีการ
แสวงหาความรู เกิดการพัฒนาดานความคิด และการเรียนรูอยางกวางขวาง ซ่ึงครูสามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูทางการอาน
และเขียนภาษาไทยของนักเรียนใหสูงขึ้นได ชวยทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนในสาระการ
เรียนรูภาษาไทยแลวยังมีความรอบรูเกี่ยวกับขอมูลในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น

ผลการประเมินดานความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ     
ในภาพรวมพบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเฉพาะประเด็นความคิดเห็น
ในดานแบบฝกเสริมทักษะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามลําพังและประสบผลสําเร็จ และ
แบบฝกเสริมทักษะชวยใหนักเรียนไดรับความรูในดานอื่น เชน การวาดภาพระบายสี การเลนเกม
เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการอานและเขียนภาษาไทย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝก เสริมทักษะชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามลําพังประสบผลสําเร็จในการเรียนและนักเรียนไดรับความรูในดาน
อ่ืน เชน การวาดภาพระบายสี การเลนเกมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการอานและการเขียนภาษาไทย     
ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน รองลงมาไดแกแบบฝกเสริมทักษะชวย
ใหนักเรียนรักทองถ่ินและเขาใจเรื่องราวในทองถ่ินของตนเพิ่มขึ้น  ชวยใหนักเรียนอานและเขียน  
ภาษาไทยไดดีขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไดมีส่ือในการเรียนรูที่นาสนใจและเปนเรื่องที่ใกล
ตัวนักเรียน นักเรียนไดรวมกิจกรรมกับเพื่อน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีไมเบื่อหนาย มีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนมากขึ้น นักเรียนเรียนดวยความสบายใจไมเครงเครียด ซ่ึงสอดคลองกับ      
สลาวิน เดวิด และรอเจอร  จอหนสัน (Slavin David And Roger Johnson, อางถึงใน                         
ทิศนา แขมมณี 2545:98) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of Cooperative or 
Collaborative Learning ) คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน
ประมาณ 3–6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม และเชื่อวาความรูสึกของผูเรียนตอ     
ตนเอง ตอโรงเรียน ครู และเพื่อนรวมชั้น มีผลตอการเรียนรูมาก  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 22  กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา    
นักเรียนเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด
และสอดคลองกับ กิตติคม คาวีรัตน (2543:31) กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญจะชวยทําใหการเรียนมีชีวิตชีวา สนุกสนาน มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ทําใหครูและ
นักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สัทธา  สืบดา (2545:146) ศึกษา
เร่ืองการพัฒนาชุดการสอนเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีความกระตือรือรนและตั้งใจทํางาน มีความสุขจากการทํากิจกรรม ได
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ปฏิบัติจริงมีอิสระในการคิด ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินของตน มีความคิดที่ดีตอทองถ่ิน
เพิ่มขึ้น และสอดคลองกับ  สมเดช เจริญชนม  (2541: 143) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถ
และเจตคติที่มีตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนซอมเสริมดวยแบบ
ฝกทักษะการอานดานการรูจักคํากับแบบฝกทั่วไป พบวานักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกการอานดาน
การรูจักคํามีเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทั่วไปที่กรมวิชาการ
จัดทําขึ้นและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อมรรัตน คงสมบูรณ (2536: 62) ไดศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบความสามารถและความสนใจในการเขียนสะกดคํายากภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชเกมและแบบฝกพบวา เกมเปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซ่ึงชอบการแขงขันและนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมใน           
กิจกรรมการแขงขันนอกจากนี้ เกมยังเปนกระบวนการที่มีการเสริมแรงตลอดเวลา เชน ไดชัยชนะ
เปนรางวัล ซ่ึงจะชวยกระตุนให ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นทําใหนักเรียนมี
ความสนใจสนุกสนาน นักเรียนเรียนดวยความสบายใจ ไมเครงเครียด และไมคิดวาการเขียนสะกด
คํายาก เปนสิ่งที่นาเบื่อหนายหรือยากเกินไป สําหรับประเด็นความคิดเห็นในดานแบบฝกเสริม
ทักษะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องราวในทองถ่ินเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุด อาจเนื่องมาจากการกําหนดเนื้อหาที่งายเกินไปสําหรับในระดับชั้นเรียนที่เร่ิมเรียน ที่กําหนด
เนื้อหาไวคอนขางนอย เพื่อกําหนดกิจกรรมการฝกดานการอาน และการเขียนภาษาไทยมากกวาเนื้อ
หาเรื่องราวในทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวเปนเพียงเพื่อจูงใจใหนักเรียนสนใจในสิ่งที่ใกลตัวเทานั้นซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ  ศุภมาส (2542:124) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสือเรียน   
ภาษาไทยเรื่องชีวิตของพลายนอยและแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่2 พบวานักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะเรื่อง   
ไปทะเลทั้งนี้เปนเพราะหนังสือเรียนเร่ืองชีวิตของพลายนอยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเรื่องที่เด็กใหความ    
สนใจเพราะในจังหวัดสุรินทรมีการเลี้ยงชางไวใชงานมากคนพื้นเมืองคลุกคลีและผูกพันธ                  
อยูกับชางเด็กจึงสนใจเนื้อเร่ืองซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวเด็กและสอดคลองกับ ประเวศ วะสี              
(อางถึงใน ทิศนา แขมมณี  2545: 174) กลาววาวิธีการเรียนรูควรเกิดจากการที่ไดสัมผัสความจริง   
ไดแกความจริงทางธรรมชาติ ความจริงทางสังคม วัฒนธรรม ความจริงโดยการทํางานและกิจกรรม 
ความจริงที่เปนสุนทรียะ และความจริงทางขอมูลขาวสาร

ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะมีการแกไขปรับปรุงดานเนื้อหา แนวทาง     
การจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนใหมีความงายเหมาะสมแกผูเรียน ปรับปรุง             
กิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนการจัดการเรียนรูจากงายไปยาก มี
ภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามและการบูรณาการ ปรับปรุงขนาดของ ตัวอักษรใหอานงายชัดเจนทั้ง
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นี้อาจเปนเพราะวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนแบบฝกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นตามความตองการของผูเรียน ครู 
และผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลทองถ่ินเปนเนื้อหาในการฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยจึง
ควรมีการแกไขใหเหมาะสมกับขอมูลทองถ่ินและผูเรียนอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ       
ฮุสตัน และโฮวแซม (Houston  and  howsam  1927:72, อางถึงใน   สาวิตรี  ประวัติ  2545 : 113)  
กลาววา ไมมีชุดการเรียนรูใดเหมาะสมในตัวเอง จึงควรมีการประเมินผลการใชและปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเกิดความสมบูรณตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับ สมเดช เจริญชนม (2541:141) ศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบความสามารถและเจตคติที่มีตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนซอมเสริมดวยแบบฝกทักษะการอาน ดานการรูจักคํากับแบบฝกทั่วไป พบวา แบบฝกทักษะ
การอานดานการรูจักคําที่สรางขึ้นโดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูที่จําเปนตอพัฒนา
ทักษะการอานไดแก กิจกรรมการอานคําจะสอดคลองกับกระบวนการทางสมอง คือ การรูจักคํา   
เขาใจความหมายของคํา การใหความรู สรางความเขาใจในหลักเกณฑทางภาษาที่จําเปน โดยคํานึง
ถึงการฝกฝน หรือกระทําซํ้าทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองการที่นักเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริงจะชวยสงเสริม ดานความตั้งใจในการเรียนใหแกนักเรียน และไชยยศ  เรืองสุวรรณ 
(2533:86) กลาววาการเสนอบทเรียนซ้ําและการใชตัวอยางตางๆ กัน ในแบบฝกจะทําใหเกิด        
การเรียนรูและการถายโอนการเรียนรูเพิ่มขึ้น  และถาผูเรียนมีความพอใจในการเรียน  ยอมเรียนไดดี
ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  พนมวัน วรดลย (2542:78)ไดศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกหัด
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 2 พบวาแบบฝกหัดควรเริ่มจากงายไปยากมี      
จุดมุงหมายในการฝกหัดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีคําชี้แจงงายๆ และชัดเจน การทํา
แบบฝกหัดในแตละครั้งเหมาะสมกับเวลา ความสนใจ และเด็กสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได

ขอเสนอแนะ

จากการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไป
นี้ คือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใช       

ขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนในกลุมสาระ       
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การเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดมี           
การพฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะในสาระการเรยีนรูอ่ืน ๆ เพือ่ใหนกัเรยีนแสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรู
ในทองถ่ิน  เกิดการเรียนรูที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

2. จากผลการวิจัยพบวาการที่นักเรียนไดใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามลําพัง และประสบผลสําเร็จ     
นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพราะไดฝกอานและเขียนในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตนเอง ทําใหเกิด
ความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมในแบบฝก สามารถเขาใจเรื่องราวที่อานและเขียนไดรวดเร็ว 
จากการศึกษาคํา ความหมายของคํา การแตงประโยค และการเขียนเร่ืองตามความคิดของตน  ซ่ึง
เปนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ดังนั้น นอกจากครูจะจัดกิจกรรมการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู  ที่กําหนดไวแลว ครูยังสามารถจัดกิจกรรมพิเศษโดยพานักเรียนไป
ศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนเพิ่มขึ้น เชน สถานที่ในการประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม หรือเชิญผูรู
ในทองถ่ินมาใหความรูเพิ่มเติม ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถนําเรื่องราวมาประยุกตบูรณาการใน
การการจัดทําแผนภูมิจากประสบการณการแตงประโยค และการเขียนเร่ืองตามความคิดของตนได
มากขึ้น

3. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีการพัฒนาทักษะดานการอานไดดีกวาดาน        
การเขียน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน
มีรูปแบบและเรื่องราวที่นาสนใจ มีการพัฒนาในรูปแบบจากงายไปยากจึงทําใหนักเรียนสนใจ ไม
เบื่องายและดําเนินกิจกรรมเองตามลําพังในสวนที่งายกวาคือทักษะดานการอานดังนั้นในการนํา
แบบฝกเสริมทักษะไปใชครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธกันระหวาง
ทักษะการอานและทักษะการเขียนมากขึ้น หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่พัฒนาทักษะดานการเขียน     
สอดแทรกเพิ่มเติม เชน การเขียนบันทึกเหตุการณในชีวิตประจําวัน การเขียนเร่ืองราวจาก     
ประสบการณ  ฯลฯ

4. จากผลการวิจัยพบวา ดานความพึงพอใจของนักเรียนจากการไดฝกทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน     
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามลําพังและประสบผลสําเร็จ และนักเรียนไดรับความรูในดานอื่น 
เชน การวาดภาพระบายสี การเลนเกมเพิ่มขึ้น แตแบบฝกเสริมทักษะก็ยังชวยใหนักเรียนเขาใจ    
เร่ืองราวในทองถ่ินของตนนอยกวาความพึงพอใจดานอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกําหนดเนื้อหา           
ที่งายเกินไปแตไดกําหนดกิจกรรมการฝกดานการอานและเขียนภาษาไทยไวมากกวาเนื้อหา       
เร่ืองราวในทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหนักเรียนสนใจในสิ่งที่ใกลตัวเทานั้น  ดังนั้นครูผูสอนสามารถ
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เพิ่มเนื้อหาเรื่องราวในทองถ่ินใหเหมาะสมกับชั้นเรียนและความสามารถของผูเรียนเพื่อพัฒนา           
การเรียนรูในกลุมสาระอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาไทยควบคูกันไปดวย

5. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย เลม3 เร่ือง   
ผูที่นาเคารพ นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเรื่องผูที่นาเคารพเปนเรื่องราวที่
เกี่ยวกับบุคคลในทองถ่ินที่นักเรียนตองการเรียนรูแตเปนเรื่องที่ยาก เนื้อเร่ืองไมสนุกสนานเรา   
ความสนใจสําหรับนักเรียนมากนัก ดังนั้นหากมีการนําไปใชครูควรเพิ่มกิจกรรมที่สนุกสนานเรา
ความสนใจใหเกิดขึ้น รวมทั้งใชส่ือ อุปกรณการสอน ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอให
นาสนใจเพิ่มขึ้น เชนในรูปแบบของหนังสือการตูน  เปนตน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใช  

ขอมูลทองถ่ิน ในระดับชวงชั้นอื่น ๆ และในเนื้อหาอ่ืน เชน อาชีพที่สําคัญของทองถ่ิน  แหลงเรียนรู
ในทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให
กวางขวางยิ่งขึ้น

2. ควรมีการวิจัยผลการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับตัวแปรอื่น ๆ เชน เจตคติ
ในการเรียนรูเร่ืองประวัติของบุคคลสําคัญในทองถ่ิน  หรือความคงทนในการเรียนรู  ฯลฯ

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในทักษะอื่น  เชน การอานจับใจความ 
การอานอยางมีวิจารณญาณ   การอานเชิงวิเคราะห   การเขียนอยางสรางสรรค  การฟง การพูดและ
การดู หลักภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะใหมีประสิทธิภาพ

4. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีสอน   
แบบอื่น ๆ เชน  วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีสอนแบบเรียนรูรวมกัน เปนตน

5. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเขียนภาษาไทย โดยใช
นวัตกรรมอื่น ๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  กับแบบฝกเสริมทักษะ

6. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
โดยจําแนกกลุมนักเรียนเปนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออนเพื่อคนหาวาแบบฝกเสริมทักษะ
เหมาะสมกับนักเรียนกลุมใด แตละกลุมไดผลการเรียนรูเปนอยางไร เพื่อที่จะไดพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะใหเหมาะสมกับกลุมนักเรียน
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พระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530).

จินตอาภา ผลบุณยรักษ.  “การพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจาก
อินเตอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ.  ระบบสื่อการสอน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2520.

ชัยยงค  พรหมวงศ  และนิคม  ทาแดง.  การเรียนการสอนประถมศึกษา (1).  พิมพคร้ังที่ 12.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ท.,   2539.

ชัยยงค  พรหมวงศ  และรัชนี  ศรีไพวรรณ.  สื่อการสอนระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
หางหุนสวนจํากัด ป.สัมพันธพาณิชย,  2525.

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  การออกแบบและพัฒนา.   พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพมหานคร :
โอ เอส พร้ินติ้งเฮาส ,  2533.
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ดวงเดือน  สุภีกิตย.  “ความยากงายในการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1          
ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา.”  วทิยานพินธการศกึษามหาบณัฑติ  วชิาเอกการประถมศกึษา
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร,  2525.

ทัศนีย  ศุภเมธี.  การสอนภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี,  2544.
ทิศนา  แขมมณี.  ศาสตรการสอน.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ,  2545.
ธํารง  บัวศรี.  ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ,  2531.
นวลใย  หนูมี.  “การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํายากเพื่อใชในการสอนซอมเสริมสําหรับ         

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2519.

นิคม ศีลาสูงเนิน.  “การสอนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะทางภาษา เพื่อพัฒนาความคิด        
สรางสรรค.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2538.

นิภา  ชวนะพานิช.  “การสรางแบบฝกหัดภาษาไทยเรื่องสระเสียงยาว  สําหรับชั้นประถมศึกษา
ตอนตน.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2518.

นิภาลักษณ  ยอดยิ่ง.  “แบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพประกอบการสอน
ภาษาไทย แบบมุงประสบการณภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ฉันรักตนไม.”         
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2539.

บังอร  แกนจันทร.  “การสรางหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษา เร่ือง เที่ยวงานพนมรุง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2.”  วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.

บันลือ  พฤกษะวัน. แนวการสอนสําเร็จรูปคูมือครูสอน ป.1 และเด็กแรกเรียน.  กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิช จํากัด,  2518.

                     .  แนวการสอนสําเร็จรูป  คูมือครูสอน ป. 2. กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช
จํากัด,  2519.

                     .  อุปเทศการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา  แนวบูรณาการทางการสอน.
กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช จํากัด,  2522.
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ปทุม  หนูมา.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ร ล ว               
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชหลักการเรียนรู เพื่อรูแจง.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542.

ประดินันท  อุปรมัย และคณะ.  เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุมทักษะ 1  (ภาษาไทย) .        
พิมพคร้ังที่  9.   กรุงเทพมหานคร  : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ,   2539.

ประสิทธิ์  เดชครอง.  “การสอนแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เร่ือง ตัวสะกดมาตราแมกน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539.

พนมวัน  วรดลย.  “การสรางแบบฝกหัดการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542.

พรรณี  ชูทัย.  จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพ ฯ:  โรงพิมพอมรินทรการพิมพ,
2528.

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,  2540.

มาเรียม  นิลพันธุ.  “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  464  460  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
และสังคมศาสตร.” คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544.

รองรัตน  อิศรภักดี และเทือก กุสุมา ณ อยุธยา.  วิชาภาษาไทย ตอน 1 วิธีสอนภาษาไทย.             
พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : องคการคาคุรุสภา ลาดพราว, 2515.

รัชนี  ศรีไพรวรรณ.  แบบฝกหัดทักษะวิชาภาษาไทย สําหรับเด็กแรกเรียน. พิมพคร้ังที่ 2.
นครราชสีมา : ม.ป.ท., 2517.

รัตนพงษ  สอนสุภาพ และ วิษณุ  บุญมารัตน.  “ความสําคัญของการศึกษา : ปญหาการศึกษา
ของไทย.”  ปฏิรูปการศึกษา  2,  6  (16 – 31 กรกฎาคม 2543) : 28 – 33.

โรงเรียนวัดยางยี่แส.  ฝายวิชาการ . “รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 6  ปการศึกษา 2543.” 2543. (อัดสําเนา)

โรงเรียนวัดยางยี่แส.  ฝายวิชาการ . “รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 6  ปการศึกษา 2544.” 2544. (อัดสําเนา)

โรงเรียนวัดยางยี่แส.  ฝายวิชาการ . “รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 6  ปการศึกษา 2545.” 2545. (อัดสําเนา)
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ลักษณา  อินทะจักร.  กิจกรรมการสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.

วรรณา  แซตั้ง.  “การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1.”     
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2541.

วรรณี  โสมประยูร.  การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช
จํากัด,  2537.

วรสุดา  บุญยไวโรจน.  หลักและแนวปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา.  ม.ป.ท.,  2536.
วัชรา  เลาเรียนดี.  เอกสารประกอบการสอน : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ.

นครปฐม :  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2545.

วันเพ็ญ  กุลสุวรรณ.  “การสรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรมขั้นตอนที่  5  เร่ือง
เครื่องบินหรรษา  ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา สําหรับ        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2533.

วิลาวัณย  ศรีสวัสดิ์.  “การศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครู ช้ันประถมศึกษาปที่ 1             
ในจังหวัดเชียงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอกการ
ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2531.

ศรีสมร  ประเสริฐศรี.  “การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2546.

ศศิธร  สุทธิแพทย.  “แบบฝกหัดสําหรับสอนเรื่องวลีในภาษาไทยระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอกการประถม
ศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2517.

ศุภวัฒน  ช่ืนชอบ.  การสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษา. เชียงใหม: คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,  2524.

สกุณา  เปลี่ยนกลาง. “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสนใจในการเรียน ระหวาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมการเขียนสรุปความ การทํา
แบบฝกหัดและการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา-
มหาบัณฑิต   วิชาเอกการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
2541.
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สงบ  มั่นคง.  “แบบฝกทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง แมไกใจกลา ประกอบการสอนภาษาไทย
แบบมุงประสบการณภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
วิชาเอกการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

สงัด  อุทรานันท.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มิตรสยาม,  2532.

สนิท  สัตโยภาส.  การสอนภาษาไทยแกเด็กประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณ
กิจ,  2532.

สมเดช  เจริญชนม.  “การเปรียบเทียบความสามารถและเจตคติที่มีตอการอานภาษาไทยของ   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนซอมเสริมดวยแบบฝกทักษะการอานดาน
การรูจักคํากับแบบฝกทั่วไป.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เอกการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.
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ภาคผนวก  ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

1. อาจารยกุณฑล  มธุรสจํานรร
       อาจารย 3  ระดับ 8  โรงเรียนบานรางกะทุม
       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2. อาจารยพนอ  ปานชา
       อาจารย 2  ระดับ 7  โรงเรียนวัดพระธาตุ

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

3. อาจารยดุษฎี  ยืนยงค
       ศึกษานิเทศก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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ภาคผนวก   ข
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม
(สําหรับนักเรียน)

เร่ือง   ความคิดเห็นและความตองการแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   1

คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกีย่วกบัความตองการของนกัเรยีนในการพฒันาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรยีน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อ
ใชในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามนี้
แบงเปน 3  ตอน ดังนี้

ตอนที่  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่   2  ความตองการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล

ทองถ่ิน
 ตอนที่  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

                                                             ผูวิจัย
                                                                                        นางสาวทรงศรี  สดคมขํา
                                                               นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

                                                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่   1      ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง       ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย     ลงใน              ตามสภาพที่เปนจริง

1.     เพศ                                                     ชาย                                                                     หญิง

2.     อายุ                        6  ป                          7  ป                              8  ป

3. อาชีพของผูปกครอง                รับราชการ                   คาขาย                  รับจาง

                    เกษตรกรรม                            อ่ืน ๆ    (ระบุ)…………………..

ตอนที่    2      ความตองการในการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูล
ทองถ่ิน

คําชี้แจง       ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย     ลงใน              ตามความเปนจริง

                                         ☺          หมายถึง    ความตองการมาก

                                                   หมายถึง    ความตองการปานกลาง

                                                   หมายถึง    ความตองการนอย

1. นักเรียนเคยเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินมากอนหรือไม

                เคย                                                 ไมเคย

2.  นักเรียนตองการเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินของเราหรือไม

       ☺   มาก               ปานกลาง               นอย
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3. นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยชวยใหนักเรียนเรียนรูภาษาไทยได
ดีขึ้นหรือไม

         ☺   มาก               ปานกลาง                นอย
4. นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยควรเปน     เร่ืองราว  ในทองถ่ิน

ของเราหรือไม

                               ☺   มาก               ปานกลาง                นอย
5. ในการเรียนการสอนการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อในการเรียน

แลวนักเรียนยังตองการใหมีส่ือประเภทอื่น ๆ อีกหรือไม
 

                           ☺   มาก              ปานกลาง                นอย
6.   นักเรียนคิดวาในทองถ่ินของเรามีเร่ืองราวอะไรบางที่นักเรียนสนใจและตองการเรียน   (ตอบได

มากกวา  1)
                     ประวัติความเปนมาของชุมชน  เชนประวัติความเปนมาของชุมชน        

ยางยี่แส

                      ประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชน  เชนประเพณีวันสงกรานตประเพณี
การทําบุญประจําปของวัดยางยี่แส  (9 มกราคม ของทุกป)

                      อาชีพที่สําคัญของชุมชน  เชนการเย็บปลอกหมอน   ผาหมนอน  และ
เครื่องใชอ่ืน ๆ   ดวยมือ

                     ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน  เชน  หลวงพอสมบุญ

                     อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………..
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7.    นักเรียนตองการใหแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินมี
ลักษณะอยางไร   (ตอบไดมากกวา  1)

                                       พิมพตัวโต   ชัดเจน  อานงาย

                                       มีรูปภาพประกอบ

                                       มีสีสันสวยงาม

                                       มีเนื้อหาใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                                       มีเพลงประกอบ

                                      อ่ืน ๆ  (ระบุ) ……………………………….

ตอนที่   3   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย  ครูวิชาการโรงเรียน  ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก ผูรูในทองถิ่น

เร่ือง  ความคิดเห็นและความตองการในการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน    
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบสัมภาษณฉบับนี้      แบง
เปน  3  ตอนดังนี้

ตอนที่   1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
 ตอนที่  2   ความคิดเห็นและแนวทางการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน

ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
 ตอนที่ 3     ขอเสนอแนะทั่วไป

                                                                                         ผูวิจัย
                                                                           นางสาวทรงศรี  สดคมขํา
                                                      นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
                                                               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่  1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1. เพศ ………………………………….
2. อายุ…………………………………..
3. ตําแหนง…………………………….
4. วุฒิการศึกษา…………………………
5. ประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทย  …………………ป

ตอนที่  2    ความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ การอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรบางตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช แบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินในดาน ประวัติความเปนมา   ประเพณี
และวัฒนธรรม   อาชีพที่สําคัญ   และประวัติบุคคลสําคัญของทองถ่ิน    ฯลฯ   สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
…………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………............................................
                2. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินในดาน
ประวัติความเปนมา  ประเพณี และวัฒนธรรม  อาชีพที่สําคัญ และประวัติบุคคลสําคัญของทองถ่ิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   จะมีประโยชนตอนักเรียนอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. ทานคิดวาสวนประกอบของแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใช
ขอมูลทองถ่ิน ในดานประวัติความเปนมา   ประเพณีและวัฒนธรรม  อาชีพที่สําคัญ  และประวัติ
บุคคลสําคัญของทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   ควรประกอบดวยอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
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                      4.   ในการเรียนการสอนการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเปน
ส่ือในการสอนแลวทานตองการใหมีส่ือประเภทอื่น ๆ อีกหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................

5.  รูปแบบของแบบฝกเสรมิทกัษะการอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ใน
ดานประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม อาชีพที่สําคัญ และประวัติบุคคลสําคัญของทองถ่ิน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1    ควรมีลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................................................

6. เนือ้หาของแบบฝกเสรมิทกัษะการอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน
ในดานประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม อาชีพที่สําคัญ และประวัติบุคคลสําคัญของ
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1   ที่ควรรูมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

7. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินในดานประวัติ
ความเปนมา  ประเพณีและวัฒนธรรม อาชีพที่สําคัญ และประวัติบุคคลสําคัญของทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  จะชวยใหทานประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนดานที่เกี่ยวกับ
ตัวครูและผูเรียนไดอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................................................

          ตอนที่  3     ขอเสนอแนะทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................

          …………………………………………………………………………………………...................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1
คําชี้แจง    ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย     ลงใน              ตามความคิดเห็นของนักเรียน   หลังการ

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

                  ความหมายของระดับความคิดเห็น

                                        ☺          หมายถึง    เห็นดวยมาก

                                                   หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง

                                                               หมายถึง    เห็นดวยนอย

1. การเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน

                      ☺  มาก                     ปานกลาง               นอย
2. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินชวยใหนักเรียนอานและ

เขียนภาษาไทยไดดีขึ้น

                       ☺  มาก                     ปานกลาง               นอย
3. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินทําใหนักเรียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียน

                    ☺  มาก                     ปานกลาง                 นอย
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4. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูไดตามลําพังและประสบผลสําเร็จ

                        ☺  มาก                 ปานกลาง                 นอย

5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินชวยใหนักเรียนเขาใจ
เร่ืองราวในทองถ่ินไดดีขึ้น

                     ☺  มาก                 ปานกลาง                 นอย

6. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ชวยใหนักเรียนรักทองถ่ิน
ของตนมากขึ้น

                       ☺  มาก                 ปานกลาง                นอย

7. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
การทํางานรวมกับผูอ่ืน

                        ☺  มาก                 ปานกลาง                นอย

8.   นักเรียนไดรับความรูในดานอื่น เชน   การวาดภาพ ระบายสี  การเลนเกม  เพิ่มขึ้น นอกเหนือ
จากการอานและเขียนภาษาไทย จากการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย
ใชขอมูลทองถ่ิน

                       ☺  มาก                 ปานกลาง                นอย
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ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………...............................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1
คําชี้แจง    1.   นักเรียนทดสอบการอานกับครูทีละคน
                 2.   นักเรียนอานคําที่กําหนดให   อานถูกตองได  1  คะแนน
                 3.   นักเรียนที่อานผิด ครูใหนักเรียน “อานใหม”  ถาอานถูกตองได  1  คะแนน
อานผิด  ได  0  คะแนน         จํานวน  20  ขอ คะแนนเต็ม   20  คะแนน

1. ยางยี่แส
2. แยกยาย
3.  สั่งสอน
4. ลําคลอง
5. ประเพณี
6. รมรื่น
7. สุขสบาย
8. กลางคืน
9. รดน้ํา
10. ประหยัด
11. อบรม
12. สงกรานต
13. เสียสละ
14. สรงน้ํา
15. ครอบครัว
16. กลับบาน
17. ความเจริญ
18. เพลิดเพลิน
19. ชักคะเยอ
20.    ภาพยนตร
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แบบทดสอบการวัดผลการเรียนรูทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1
จํานวน  20  ขอ  20  คะแนน

คําชี้แจง           1.  ครูอานประโยคใหนักเรียนฟง    2    ครั้ง
                        2.  นักเรียนเขียนเฉพาะคําที่กําหนดให    เชน
                              ประโยค    :    ตา  มา  รถไฟ      นักเรียนเขียนคําวา      รถไฟ

21.  น้ําในลําคลองใสสะอาด                                     นักเรียนเขียนคําวา    ลําคลอง
22.  ภายในวัดมีบริเวณรมรื่น                                 นักเรียนเขียนคําวา  รมรื่น
23.  พอกับแมของมะลิเปนคนขยัน                        นักเรียนเขียนคําวา   ขยัน
24.  ชาวนาปลูกขาวใหเรากิน                                       นักเรียนเขียนคําวา    ปลูก
25.  ชาวนาตอง ขยัน ประหยัด และอดทน                    นักเรียนเขียนคําวา   อดทน
26.  ทุกคนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน                นักเรียนเขียนคําวา   เพลิดเพลิน
27.  กลางคืนมีการแสดงมากมาย                                    นักเรียนเขียนคําวา   กลางคืน
28. เรานับถือญาติผูใหญ                                               นักเรียนเขียนคําวา   นับถือ
29. ประเพณีสงกรานตบานเรา                                      นักเรียนเขียนคําวา   ประเพณี
30.  เวลาบายมีการสรงน้ําพระ                                       นักเรียนเขียนคําวา   สรงน้ําพระ
31.  วันสงกรานตเปนวันครอบครัว                               นักเรียนเขียนคําวา   ครอบครัว
32.  วันที่  13 เมษายน ของทุกปเปนวันสงกรานต         นักเรียนเขียนคําวา   วันสงกรานต
33.  พอและแมนําอาหารมาเผ่ือปูและยา                       นักเรียนเขียนคําวา   เผ่ือ
34.  แมเตรียมอาหารไปทําบุญ                                      นักเรียนเขียนคําวา   เตรียม
35. ทุกคนรวมกันจัดงานเพื่อระลึกถึงความดีของทาน   นักเรียนเขียนคําวา   ระลึกถึง
36.  ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข                            นักเรียนเขียนคําวา   ความสุข
37. หลวงพอบุญไดสรางความเจริญไวมาก                  นักเรียนเขียนคําวา   ความเจริญ
38. หลวงพอบุญเปนผูที่นาเคารพ                                  นักเรียนเขียนคําวา   เคารพ
39. หมูบานยางยี่แสปลอดยาเสพติด                              นักเรียนเขียนคําวา  ยาเสพติด
40. มีการแขงขันชักคะเยอ                                             นักเรียนเขียนคําวา   ชักคะเยอ
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ชื่อ  นามสกุล รวม
ขอที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131314 15 16 171718 19 20 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รวม
รอยละ

แบบบันทึกการทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอาน   ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  1
ผลการอาน ระดับผล

การประเมิน
ที่ หมายเหตุ
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ช่ือ นามสกุล รวม
ขอที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รวม
รอยละ

หมายเหตุ

แบบบันทกึการทดสอบวัดผลการเรยีนรูทางการเขียน   ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1

ที่ การประเมิน
ผลการเขียน ระดับผล
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กระดาษคําตอบการเขียนคํา
ชื่อ...................................................................นามสกุล.....................................................
โรงเรียน................................................... สอบวันที่......... เดือน...................... พ.ศ..........

คําที่ คําที่เขียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน

เร่ือง......................................................... วันท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ..........เวลา............
ชั้น........................... โรงเรียน......................................................  ผูสังเกต.........................................
1. ขั้นนํา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ขั้นสอน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ขั้นสรุป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. การวัดและประเมินผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
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ตารางที่ 17 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินแบบสอบถามความตองการของนักเรียน
กอนเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น

1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

IOC
ความหมาย

1.นักเรียนเคยเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่น
มากอน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
2.นักเรียนตองการเรียนรูเรื่องราว
ในทองถิ่นของเรา 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
3.นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทย   ชวยให
นักเรียนเรียนรูภาษาไทยไดดีข้ึน 1 0 1 0.67 มีความสอดคลอง
4.นักเรียนคิดวาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยควรเปน
เรื่องราว  ในทองถิ่นของเรา 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
5.ในการเรียนการสอนการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะเปนสื่อในการเรียนแลวนักเรียน
ยังตองการใหมีสื่อประเภทอื่น ๆ อีก 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
6. นักเรียนคิดวาในทองถิ่นของเรามี
เรื่องราวอะไรบางที่นักเรียนสนใจและ
ตองการเรียน

- ประวัติความเปนมาของ
ชุมชน  เชน  ประวัติความเปนมาของ
ชุมชนยางยี่แส 1 1 1 1 มีความสอดคลอง

-  ประเพณี วัฒนธรรม ของ
ชุมชน  เชน     ประเพณีวันสงกรานต
ประเพณีการทําบุญประจําป

-  อาชีพที่สําคัญของชุมชน
เชนการเย็บปลอกหมอน  ผาหม
นอน และเครื่องใชอื่น ๆ  ดวยมือ

1

1

1

1

1

1

1

1

มีความสอดคลอง

มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 17 (ตอ)

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น

   1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

IOC
ความหมาย

  -  ประวัติบุคคลสําคัญของ
ชุมชน  เชน  หลวงพอสมบุญ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง

7.    นกัเรยีนตองการใหแบบฝก
เสรมิทักษะการอานและเขยีนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถิ่นมีลักษณะอยางไร

- พิมพตัวโต ชัดเจนอานงาย
- มีรูปภาพประกอบ
- มีสีสันสวยงาม
- เนื้อหาใหความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน
- มีเพลงประกอบ

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง

มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
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ตารางที่     18      คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินแบบสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทย
ครูวิชาการโรงเรียน     ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก   และ ผูรูในทองถ่ิน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น

   1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

(IOC)
ความหมาย

1 . ทานมีความคิดเห็นอยางไรบางตอ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถิ่นในดาน  ประวัติ
ความเปนมาประเพณีและ  วัฒนธรรม
อาชีพ  ท่ีสําคัญและประวัติบุคคลสําคัญ
ของทองถิ่น ฯลฯ สําหรับ  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
2. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใช
ขอมูลทองถิ่นในดานประวัติ
ความเปนมา  ประเพณี และวัฒนธรรม
อาชีพท่ีสําคัญ และประวัติของบุคคล
สําคัญของทองถิ่นสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี1 จะมีประโยชน
ตอนักเรียนอยางไร 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
3. ทานคิดวาสวนประกอบของแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษไทย
โดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติ
ความเปนมา ประเพณี และ วัฒนธรรม
อาชีพท่ีสําคัญ  และประวัติบุคคลสําคัญ
ของทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 1  ควรประกอบดวยอะไรบาง 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 18  (ตอ)

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น

 1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

(IOC)
ความหมาย

4.   ในการเรียนการสอนการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝก     
เสริมทักษะเปนสื่อในการสอนแลวทาน
ตองการใหมีสื่อประเภทอื่น ๆ อีก
หรือไม 1 0 1 0.67 มีความสอดคลอง
5. รปูแบบของแบบฝกเสรมิทักษะ
การอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถิ่น ในดานประวัติความเปนมา
ประเพณีและวัฒนธรรม อาชีพท่ีสําคัญ
และประวัติบุคคลสําคัญของทองถิ่น
สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
ควรมีลักษณะอยางไร 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
6. เนือ้หาของแบบฝกเสรมิทักษะ
การอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถิ่น ในดานประวัติความเปนมา
ประเพณี และวัฒนธรรม อาชีพท่ีสําคัญ
และประวัติบุคคลสําคัญของทองถิ่น
สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1
ท่ีควรรูมีอะไรบาง 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
7. แบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น    
ในดานประวัติความเปนมา ประเพณี
และวัฒนธรรมอาชีพท่ีสําคัญ และ
ประวัติบุคคลสําคัญของทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
จะชวยใหทานประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนการสอนดานที่เกี่ยวกับ
ตัวครูและ  ผูเรียนไดอยางไร 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
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ตารางที่   19  คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะ การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  1

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น
  1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

IOC
ความหมาย

1. การเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใช
ขอมูลทองถิ่นทําใหนักเรียนเกิดความ
สนใจและกระตือรือรนตอการเรียน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
2. แบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
ชวยใหนักเรียนอานและเขียนภาษาไทย
ไดดีข้ึน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
3. แบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใช  มูลทองถิ่น  
ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน   
ในการเรียน 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
4. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขยีน
ภาษาไทยขอมลู  ทองถิน่ชวยใหนกัเรยีนเกดิการ
เรียนรูไดตามลําพังและประสบผล
สําเร็จ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
ชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องราว
ในทองถิ่นไดดีข้ึน 1 0 1 0.67 มีความสอดคลอง
  6.  แบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
ชวยใหนักเรียน  รักทองถิ่นของตน
มากขึ้น 1 1 0 0.67 มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 19 (ตอ)

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น
  1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

IOC
ความหมาย

7. แบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอื่น 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
8. นักเรียนไดรับความรูในดานอื่น เชน
การวาดภาพ ระบายสี  การเลนเกม
เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการอานและ
เขียนภาษาไทย จากการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย
ใชขอมูลทองถิ่น 1 1 1 1 มีความสอดคลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



160

ตารางที่     20     คาดัชนีความสอดคลองโครงรางแบบฝกเสริมทักษะ การอาน และเขียน ภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น
   1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

(IOC)
ความหมาย

1. จุดประสงคการเรียนการสอน
1.1 สอดคลองกับเนื้อหา
1.2 ระบุพฤติกรรมการเรียนรู

ชัดเจนสามารถวัดได

1

1

1

1

1

1

1

1

มีความสอดคลอง

มีความสอดคลอง
2. เนื้อหาสาระ

2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนการสอน

1

1

1

1

1

1

1

1

มีความสอดคลอง

มีความสอดคลอง
3. กิจกรรมการเรียนการสอน

3.1 สอดคลองกับจุดประสงค
3.2 ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสม

1

1

1

1

1

0

1

0.67

มีความสอดคลอง

มีความสอดคลอง
4. การวัดผลประเมินผล

4.1 สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู

4.2 เครื่องมือวัดผลทําใหไดรูวา
นักเรียนบรรลุตาม จุดประสงค
การเรียนรู

1

1

1

1

1

1

1

1

มีความสอดคลอง

มีความสอดคลอง
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ตารางที่  21  คาดัชนีความสอดคลองโครงรางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  1

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น
   1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

(IOC)
ความหมาย

1. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  1 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
2. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  2 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
3. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  3 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
4. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  4 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
5. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  5 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
6. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  6 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
7. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  7 1 0 1 0.67 มีความสอดคลอง
8. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  8 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
9. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  9 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
10. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่ 10 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
11. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  11 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
12. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  12 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 21 (ตอ)

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ประเด็น
   1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

(IOC)
ความหมาย

13. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  13 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
14. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  14 1 1 0 0.67 มีความสอดคลอง
15. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  15 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
16. ความสอดคลองของสวน
ประกอบในแผนการสอนที่  16 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
17. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  17 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
18. ความสอดคลองของสวน
ประกอบในแผนการสอนที่ 18 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
19. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่  19 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
20. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่ 20 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
21. ความสอดคลองของสวนประกอบ
ในแผนการสอนที่ 21 1 0 1 0.67 มีความสอดคลอง
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ตารางที่    22     แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการอานและ
เขียนภาษาไทย    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1

คะแนน
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ท่ี

คะแนน
ความคิดเห็น
ผูเชียวชาญคน

ท่ี
ขอ
ท่ี

1 2 3

IOC ความหมาย ขอ
ท่ี

1 2 3

IOC ความหมาย

1 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 21 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
2 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 22 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
3 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 23 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
4 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 24 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
5 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 25 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
6 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 26 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
7 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 27 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
8 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 28 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
9 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 29 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
10 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 30 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
11 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 31 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
12 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 32 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
13 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 33 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
14 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 34 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
15 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 35 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
16 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 36 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
17 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 37 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
18 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 38 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
19 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 39 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
20 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 40 1 1 1 1 มีความสอดคลอง
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ตารางที่ 23   แสดงคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (คา IOC) คาความยาก
งาย (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ทางการอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (กอนเรียนและหลังเรียน)

ขอท่ี คา R คา P คา IOC ขอท่ี คา R คา P คา IOC
1 0.60 0.70 1 21 0.33 0.76 1
2 0.26 0.66 1 22 0.46 0.63 1
3 0.40 0.73 1 23 0.33 0.76 1
4 0.33 0.76 1 24 0.33 0.76 1
5 0.46 0.56 1 25 0.26 0.73 1
6 0.23 0.70 1 26 0.33 0.70 1
7 0.33 0.63 1 27 0.53 0.66 1
8 0.26 0.76 1 28 0.40 0.73 1
9 0.40 0.80 1 29 0.40 0.66 1
10 0.53 0.73 1 30 0.33 0.63 1
11 0.33 0.70 1 31 0.40 0.76 1
12 0.40 0.76 1 32 0.20 0.33 1
13 0.53 0.33 1 33 0.26 0.76 1
14 0.73 0.56 1 34 0.20 0.66 1
15 0.46 0.76 1 35 0.26 0.36 1
16 0.33 0.76 1 36 0.20 0.80 1
17 0.53 0.33 1 37 0.26 0.30 1
18 0.40 0.60 1 38 0.20 0.23 1
19 0.40 0.73 1 39 0.40 0.33 1
20 0.46 0.23 1 40 0.20 0.20 1
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การคํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบฝกเสริมทักษะ

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตร KR
21 ของ Kuder – Richardson (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 124)

N = 30

x = 27

2
ts = 6.88
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=

=
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ตารางที่ 24 ผลการหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน
ดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวนนักเรียน 24 คน

ขอที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม
∑X 22 21 18 23 18 23 22 23 170

0.92 0.87 0.75 0.95 0.75 0.95 0.92 0.95 7.0833
S.D. 0.28 0.34 0.44 0.20 0.44 0.20 0.28 0.26 1.3160
S.D.2 0.0784 0.1156 0.1936 0.04 0.1936 0.04 0.0784 0.0784 1.7318

การหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ Coefficient) ของ
Cronbach มีสูตรดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 125)

∝ =

∝ = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
n = จํานวนขอ

2
iS = คะแนนรวมแปรปรวนแตละขอ
2
tS         =          คะแนนรวมแปรปรวนทั้งฉบับ

ดังนั้น ∝ =

=

=

∝ = 0.6030

สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามมีคา = 0.6030

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩
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⎨
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− S
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1

1n
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2

 t
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⎫

⎩⎨
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ตารางที่ 25  แสดงคํายากที่ใชในแบบฝกเสริมทักษะที่เรียงจากงายไปยาก เลม 1
เร่ือง หมูบานของเรา

ลําดับที่ คํา จํานวนนักเรียน
ท่ีเขียนถูก

1 เทง 86
2 ยางยี่แส 77
3 ประจํา 77
4 กวาง 75
5 หมูบาน 67
6 ลําคลอง 65
7 มากมาย 64
8 รายได 62
9 รมร่ืน 61
10 ทุงนา 56
11 เร่ิม 52
12 ขยัน 50
13 หลวงพอบุญ 49
14 ประหยัด 45
15 อดทน 44
16 แยกยาย 30
17 กลับบาน 28
18 นับถือ 27
19 เคารพ 25
20 เพลิดเพลิน 22
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ตารางที่    26 แสดงคํายากที่ใชในแบบฝกเสริมทักษะที่เรียงจากงายไปยาก เลม 2
เร่ือง สงกรานตบานเรา

ลําดับที่ คํา จํานวนนักเรียน
ท่ีเขียนถูก ลําดับที่ คํา จํานวนนักเรียน

ท่ีเขียนถูก
1 จังหวัด 85 18 สัตว 55
2 ทําบุญ 76 19 รดน้ํา 54
3 ชม 75 20 พรอมกัน 47
4 กลับ 74 21 ขอพร 46
5 ผูใหญบาน 73 22 กระโปรง 45
6 ประจํา 72 23 ประเพณี 40
7 กํานัน 71 24 สวยงาม 39
8 รักษา 70 25 สรงน้ําพระ 36
9 ปลอย 69 26 รับศีล 35
10 กลางวัน 68 27 ตะกรอ 31
11 เกี่ยวของ 67 28 รางวัล 30
12 สวม 67 29 ครอบครัว 29
13 นารัก 66 30 ลักขโมย 20
14 กีฬา 59 31 ยาเสพติด 19
15 ทีม 58 32 วันสงกรานต 18
16 ฟุตบอล 57 33 ชักคะเยอ 17
17 แขงขัน 56 34 ภาพยนตร 16
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ตารางที่  27 แสดงคํายากที่ใชในแบบฝกเสริมทักษะที่เรียงจากงายไปยาก เลม 3
เรื่อง ผูที่นาเคารพ

ลําดับที่ คํา จํานวนนักเรียน
ท่ีเขียนถูก ลําดับที่ คํา จํานวนนักเรียน

ท่ีเขียนถูก
1 ดีใจ 92 21 สุขสบาย 59
2 รวม 83 22 กลางคืน 57
3 เพื่อ 83 23 ใกลเคียง 56
4 ความดี 82 24 ขยัน 54
5 ตั้งใจ 80 25 อยาง 50
6 เผ่ือ 76 26 อบรม 49
7 ตื่นนอน 75 27 หลวงพอสมบุญ 49
8 เล้ียง 74 28 สราง 48
9 อาหาร 71 29 พรอม 47
10 ลืม 69 30 การแสดง 46
11 จดจํา 68 31 กลวย 45
12 หมูบาน 67 32 เตรียม 40
13 ทําราย 67 33 ทองถ่ิน 39
14 ชีวิต 66 34 เสียสละ 39
15 ส่ังสอน 65 35 ระลึกถึง 36
16 ชาวบาน 64 36 รักษาศีล 35
17 ลิเก 63 37 ความสุข 29
18 สะพาน 62 38 ความเจริญ 23
19 ลําตัด 61 39 เพราะ 18
20 พวกเรา 60
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ภาคผนวก ง.
ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ

การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
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ตารางที่  28 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะจากการทดลองเปนรายบุคคล
(Individual Testing)

แบบฝกเสริม
ทักษะที่

จํานวนนักเรียน
(คน) E1 E2

ประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะ (E1 / E2)

1 3 66.66 73.33 66.66 / 73.33
2 3 60.00 66.66 60.00 / 66.66
3 3 66.66 66.66 66.66 / 66.66

คาเฉลี่ยของ E1 / E2  =  64.44 / 68.88

ตารางที่  29 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะจากการทดลองเปนกลุม
(Small Group Testing)

แบบฝกเสริม
ทักษะที่

จํานวนนักเรียน
(คน) E1 E2

ประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะ (E1 / E2)

1 9 72.00 78.00 72.00 / 78.00
2 9 72.00 76.00 72.00 / 76.00
3 9 74.00 78.00 74.00 / 78.00

คาเฉลี่ยของ E1 / E2  =  72.67 / 77.33

ตารางที่  30 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะจากการทดลองภาคสนาม
(Field Tryout)

แบบฝกเสริม
ทักษะที่

จํานวนนักเรียน
(คน) E1 E2

ประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะ (E1 / E2)

1 24 80.83 81.66 80.83 / 81.66
2 24 80.00 82.50 80.00 / 82.50
3 24 81.66 83.33 81.66 / 83.33

คาเฉลี่ยของ E1 / E2  =  80.83 / 82.49
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ตารางที่  31  ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใช ขอมูล
ทองถ่ิน   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 เรื่อง หมูบานของเรา

นักเรียน
คนท่ี

คะแนนของ
แบบฝก

ระหวางเรียน
(5 คะแนน)

คะแนนของ
แบบทดสอบ
หลังเรียน

(5 คะแนน)

นักเรียน
คนท่ี

คะแนนของ
แบบฝก

ระหวางเรียน
(5 คะแนน)

คะแนนของ
แบบทดสอบ
หลังเรียน

( 5 คะแนน)
1 3 4 13 4 4
2 4 4 14 4 4
3 4 4 15 4 4
4 4 4 16 3 3
5 5 5 17 3 4
6 4 4 18 5 5
7 4 4 19 4 4
8 4 4 20 4 4
9 5 5 21 4 4
10 4 5 22 4 4
11 4 4 23 5 5
12 4 4 24 4 3

x  =  4.04 x  =  4.12
S.D.  =  0.55 S.D.  =  0.53

E1 = E2 =

= =

= 80.83 = 81.66

E1 / E2  = 80.83 / 81.66

100
A

N/x
×

∑ 100
B

N/x
×

∑

100
5

24/97
× 100

5
24/98
×
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ตารางที่  32 ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถ่ิน   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2 เรื่อง สงกรานตบานเรา

นักเรียน
คนท่ี

คะแนนของ
แบบฝก

ระหวางเรียน
(5 คะแนน)

คะแนนของ
แบบทดสอบ
หลังเรียน    (5
คะแนน)

นักเรียน
คนท่ี

คะแนนของ
แบบฝก

ระหวางเรียน    (5
คะแนน)

คะแนนของ
แบบทดสอบ
หลังเรียน   (5
คะแนน)

1 4 4 13 5 5
2 4 4 14 3 3
3 5 5 15 4 4
4 4 4 16 3 4
5 5 5 17 4 4
6 4 4 18 4 4
7 3 3 19 4 4
8 4 5 20 4 4
9 4 4 21 4 4
10 4 4 22 5 5
11 3 3 23 4 5
12 4 4 24 4 4

x  =  4.00 x  = 4.12
S.D.  =  0.58 S.D.  = 0.61

E1 = E2 =

             = =

= 80.00 = 82.50

E1 / E2  =   80.00 / 82.50

100
5

24/97
× 100

5
24/98
×

100
5

24/96
× 100

5
24/99
×
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ตารางที่  33    ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูล
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 3 เรื่อง ผูที่นาเคารพ

นักเรียน
คนท่ี

คะแนนของ
แบบฝก

ระหวางเรียน
(5 คะแนน)

คะแนนของ
แบบทดสอบ
หลังเรียน

(5 คะแนน)

นักเรียน
คนท่ี

คะแนนของ
แบบฝก

ระหวางเรียน
(5 คะแนน)

คะแนนของ
แบบทดสอบ
หลังเรียน

(5 คะแนน)
1 3 4 13 4 5
2 4 5 14 4 4
3 4 4 15 4 4
4 5 5 16 4 4
5 5 5 17 3 3
6 5 5 18 4 4
7 4 4 19 4 4
8 4 4 20 4 4
9 4 4 21 4 4
10 4 4 22 4 4
11 4 4 23 5 5
12 4 4 24 4 3

x  =  4.08 x  =  4.16
S.D.  =  0.50 S.D.  =  0.56

E1 = E2 =

= =

= 81.66 = 83.33

E1 / E2  = 81.66 / 83.33

100
5

24/97
× 100

5
24/98
×

100
5

24/98
× 100

5
24/100
×
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ภาคผนวก จ
ตารางแสดงผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ

การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
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ตารางที่  34 คะแนนผลการเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทยกอนและหลังการเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1

คนที่ Pretest
(40 คะแนน)

Posttest
(40 คะแนน) D D2 คนที่ Pretest

(40 คะแนน)
Posttest

(40 คะแนน) D D2

1 22 27 5 25 13 26 33 7 49
2 33 37 4 16 14 25 33 8 64
3 31 38 7 49 15 22 30 8 64
4 31 35 4 16 16 32 34 2 4
5 34 38 4 16 17 36 39 3 9
6 34 36 2 4 18 35 38 3 9
7 22 30 8 64 19 30 35 5 25
8 29 31 2 4 20 30 36 6 36
9 22 30 8 64 21 29 32 3 9
10 22 31 9 81 22 31 34 3 9
11 27 29 2 4 23 25 33 8 64
12 33 38 5 25 24 34 37 3 9

x 28.95 33.91 - -
% 72.39 84.77 - -

จากตารางที่   34  ไดนํามาทดสอบเพื่อหาคาทางสถิติดังตอไปนี้
สมมุติฐาน H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 = µ2

∑D    = 119
∑D2    = 719
(∑D)2    = (119)2
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จากสูตร   t – test แบบ Dependent   (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 166)

                              =

                              =

                              =

     =

สรุปวา   t   ที่คํานวณไดเทากับ 10.26 มีคามากกวา t ( .01, df = 23)  = 2.500  ดังนั้น          
จึงยอมรับสมมุติฐาน H1 กลาวคือ คะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะแตกตางกัน      
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใช
แบบฝกเสริมทักษะ
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ตารางที่  35  คะแนนผลการเรียนรูทางการอานและเขียนภาษาไทยกอนและหลังการเรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(โดยแยกเปนการอานและการเขียน)

คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน
นักเรียน
ลําดับที่

การอาน การเขียน การอานและ
การเขียน

การอาน การเขียน การอานและ
การเขียน

1 12 10 23 13 14 27
2 16 17 33 19 18 37
3 17 14 31 18 20 38
4 14 17 31 17 18 35
5 18 16 34 19 19 38
6 18 16 34 20 16 36
7 12 10 22 15 15 30
8 16 13 29 18 13 31
9 12 10 22 17 13 30

10 12 10 22 16 15 31
11 14 13 27 15 14 29
12 18 15 33 19 19 38
13 14 12 26 19 14 33
14 12 13 25 17 16 33
15 12 10 22 17 13 30
16 16 16 32 18 16 34
17 18 18 36 20 19 39
18 18 17 35 20 18 38
19 16 14 30 18 17 35
20 15 15 30 18 18 36
21 16 13 29 19 13 32
22 17 14 31 17 17 34
23 11 14 25 19 14 33
24 17 17 34 20 17 37

x 14.87 14.08 28.95 16.08 16.08 33.91
S.D. 2.43 2.60 4.68 2.24 2.24 3.38
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ตารางที่  36   แสดงคะแนนจากการทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา

นักเรียนคนที่ คะแนนการอาน
(3คะแนน)

คะแนนการเขียน
(2 คะแนน)

รวม
(5 คะแนน)

1 3 1 4
2 3 2 5
3 3 2 5
4 3 1 4
5 3 1 4
6 3 2 5
7 3 1 4
8 3 2 5
9 3 2 5
10 3 1 4
11 3 2 5
12 3 2 5
13 3 1 4
14 3 1 4
15 2 2 4
16 2 1 3
17 3 2 5
18 3 2 5
19 3 2 5
20 3 2 5
21 3 1 4
22 3 2 5
23 3 2 5
24 3 2 5

x 2.91 1.62 4.54
S.D. 0.27 0.48 0.57
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ตารางที่  37   แสดงคะแนนจากการทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน เลม 2 เรื่องสงกรานตบานเรา

นักเรียนคนที่ คะแนนการอาน
(3คะแนน)

คะแนนการเขียน
(2 คะแนน)

รวม
(5 คะแนน)

1 2 2 4
2 2 2 4
3 3 2 5
4 3 2 5
5 3 2 5
6 3 2 5
7 2 1 3
8 3 2 5
9 2 1 3
10 3 2 5
11 3 2 5
12 3 2 5
13 3 2 5
14 2 2 4
15 2 2 4
16 2 2 4
17 3 2 5
18 3 2 5
19 2 2 4
20 3 2 5
21 3 2 5
22 3 2 5
23 2 2 4
24 3 2 5

x 2.62 1.91 4.54
S.D. 0.48 0.27 0.64
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ตารางที่  38   แสดงคะแนนจากการทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน เลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ

นักเรียนคนที่ คะแนนการอาน
(3คะแนน)

คะแนนการเขียน
(2 คะแนน)

รวม
(5 คะแนน)

1 1 2 3
2 3 1 4
3 2 1 3
4 3 2 5
5 3 2 5
6 3 1 4
7 2 1 3
8 1 1 2
9 2 1 3
10 1 2 3
11 1 1 2
12 2 2 4
13 3 2 5
14 2 2 4
15 2 1 3
16 1 2 3
17 2 1 3
18 3 1 4
19 1 2 3
20 2 2 4
21 2 1 3
22 2 2 4
23 2 1 3
24 3 2 5

x 2.04 1.50 3.54
S.D. 0.73 0.50 0.86
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ตารางที่  39  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ตามรายจุดประสงคการเรียนรูดานการอานและเขียน
ภาษาไทย   เลม1 เรื่องหมูบานของเรา

แบบทดสอบ
ขอท่ี

ตรงกับจุดประสงคการ
เรียนรูขอท่ี

คะแนนที่ได คาเฉลี่ย
( x )

รอยละ

1 1, 5, 10 24 1.00 100
2 7 24 1.00 100
3 9 22 0.91 91.66
4 20 23 0.95 95.83
5 6, 12, 14, 15 0.62 62.50

ตารางที่  40  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ตามรายจุดประสงคการเรียนรูดานการอานและเขียน
ภาษาไทย   เลม2 เรื่องสงกรานตบานเรา

แบบทดสอบ
ขอท่ี

ตรงกับจุดประสงคการ
เรียนรูขอท่ี

คะแนนที่ได คาเฉลี่ย
( x )

รอยละ

1  5, 11 22 0.91 91.66
2 6 20 0.83 83.33
3 1 22 0.91 91.66
4 7,9 23 0.95 95.83
5  14,20 22 0.91 91.66
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ตารางที่  41  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน ตามรายจุดประสงคการเรียนรูดานการอานและเขียน
ภาษาไทย   เลม1 เรื่องหมูบานของเรา

แบบทดสอบ
ขอท่ี

ตรงกับจุดประสงคการ
เรียนรูขอท่ี

คะแนนที่ได คาเฉลี่ย
( x )

รอยละ

1 1, 3, 4,6 22 0.91 91.66
2 7,5 10 0.41 41.66
3 9 18 0.75 75.00
4 20 16 0.66 66.66
5  14, 19 0.79 79.16
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ภาคผนวก ฉ
ตารางกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
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ตารางที่  42 ตารางกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูสาระการอานและการเขียนภาษาไทย
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน

เนื้อหา สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เวลา
1. หมูบาน
ของเรา

แตละหมูบ านจะมี
ประวัติความเปนมา
ที่สมาชิกทุกคนใน
หมูบานควรเรียนรู

1. ฟงบทเรียนเรื่องหมูบานของเราแลวเลาเรื่อง 
และตอบคําถาม จากเรื่องที่ฟงได

2. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟงได
3. เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงได
4. เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟงได

ถูกตอง
5. อาน เขียน และบอกความหมายของคํายาก  

ในบทเรียนได
6. อานในใจเรื่องหมูบานของเราและเขียน

ตอบคําถามได
7. อานสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมดวย

สระเออได
8. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
9. เขียนตามคําบอกได
10. อานออกเสียงเรื่องหมูบานของเราได
11. รองเพลงและอภิปรายความหมายของ   

เนื้อเพลงได
12. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตองสวยงาม
13. ใชภาษาในการฟงและการพูดไดดี
14. แตงประโยคจาคําที่กําหนดใหได
15. ทําหนังสืออานของชั้นเรียนได
16. อภิปรายและสรุปขอคิดจากบทเรียนได
17. อานบทรอยกรองเรื่องหมูบานของฉันได
18. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองได
19. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
20. เขียนตามคําบอกได

7  ช่ัวโมง
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ตารางที่  42  (ตอ)

เนื้อหา สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เวลา
2. สงกรานต
บานเรา

ประเพณีที่ดีงามใน
ทองถ่ินควรรวมมือ
กันรักษาไว

1. แลวฟงบทเรียนเรื่องสงกรานตบานเราแลว
เลาเรื่อง และตอบคําถาม จากเรื่องที่ฟงได

2. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟงได
3. เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงได
4. เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟงได

ถูกตอง
5. อาน เขียน และบอกความหมายของคํายาก

ในบทเรียนได
6. อานในใจเรื่องสงกรานตบานเราและเขียน

ตอบคําถามได
7. อานสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมดวย

สระโอะได
8. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
9. เขียนตามคําบอกได
10. อานออกเสียงเรื่องสงกรานตบานเราได
11. บอกกิจกรรมที่สําคัญของวันสงกรานตได
12. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตองสวยงาม
13. ใชภาษาในการฟงและการพูดไดดี
14. แตงประโยคจาคําที่กําหนดใหได
15. ทําหนังสืออานของชั้นเรียนได
16. อภิปรายและสรุปขอคิดจากบทเรียนได
17. อานบทรอยกรองเรื่องสงกรานตบานเราได
18. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองได
19. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
20. เขียนตามคําบอกได

7 ช่ัวโมง
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ตารางที่  42  (ตอ)

เนื้อหา สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เวลา
3.ผูที่นาเคารพ บุคคลที่สรางความ

เจริญใหแกทองถ่ิน
เราควรเคารพยกยอง
และสรรเสริญ

1. ฟงบทเรียนเรื่องผูที่นาเคารพแลวเลาเรื่อง 
และตอบคําถาม จากเรื่องที่ฟงได

2. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟงได
3. เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงได
4 . เขี ยนแผนที่ ความคิดจาก เรื่ องที่ฟ ง   

ไดถูกตอง
5. อาน เขียน และบอกความหมายของคํา

ยากในบทเรียนได
6. อานในใจเรื่องผูที่นาเคารพและเขียน  

ตอบคําถามได
7 อานและเขียนคําควบกล้ําได
8 เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
9 เขียนตามคําบอกได
10 อานออกเสียงเรื่องหมูบานของเราได
11 รองเพลงและอภิปรายความหมายของ  

เนื้อเพลงได
12 คัดตัวบรรจง เต็มบรรทัดได ถูกตอง   

สวยงาม
13 ใชภาษาในการฟงและการพูดไดดี
14 แตงประโยคจาคําที่กําหนดใหได
15 ทําหนังสืออานของชั้นเรียนได
16 อภิปรายและสรุปขอคิดจากบทเรียนได
17 อานบทรอยกรองเรื่องแมวเหมียวได
18 หาคําคลองจองจากบทรอยกรองได
19 เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
20 เขียนตามคําบอกได

7 ช่ัวโมง
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ภาคผนวก ช
แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
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เเเรื่รืร่ื่ออองงง      หหหมูมูมูบบบาาานนนขขขออองงงเเเรรราาา
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แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่องหมูบานของเรา

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
๑.    ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก.      วัด
ข.      หมูบาน
ค.       ตลาด

๒.   ขอใดประสมดวย สระ  เ - อ
ก. รมรื่น
ข. สนุกสนาน
ค. เพลิดเพลิน

๓.  ขอใดมีสระตรงกับคําวา  “  เออออ ”
ก. ใบยอ
ข. เธอขอ
ค. อําเภอ

๔.  ขอใดเขียนถูก
ก. สอาด
ข.  สพาน
ค.  สงบ

๕. ขอใดเรียงคําไดใจความ
ก. ยางยี่แส ที่วัด มีตนยางมากมาย
ข. เด็ก ๆ เดินเที่ยวกันอยางเพลิดเพลิน
ค. ชาวนาเปนพอและแมของเทง
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หมูบานของเรา
                 เทง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนวัดยางยี่แส บานของเทงอยูในหมูบานยางยี่แส  
วันนี้เปนวันเสาร เทง นัดกับมะลิและเพื่อน ๆ ไปเท่ียว
รอบหมูบาน ทุกคนจึงมารวมกันที่หนาโรงเรียนแตเชา  
มะลิพูดกับเพื่อน ๆ วา วันนี้เราจะเที่ยวใหรอบหมูบาน 
ทุกคนดีใจและเริ่มออกเดินทางจากหนาโรงเรียน     
ผานวัดยางยี่แส ในวัดมีตนยางมากมายจึงทําใหบริเวณ
สงบรมรื่น พอเคยเลาใหเทงฟงวาหมูบานยางยี่แสนี้
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เดิมเปนที่อยูของ  ชาวจีนที่เรียกวา“ ซินแส ” ชาวบาน
จึงเรียกรวมกันวา“ยางยีแ่ส”ภายในวดัมศีาลาวดั ทกุคน
เดินไปที่ศาลาเพื่อไปไหวรูปปนของหลวงพอบุญ ซึ่ง
เปนทีเ่คารพนบัถอืของชาวบานยางยี่แสทุกคน เม่ือออก
จากวัด    ทุกคนเดินไปที่สะพานเพื่อขามลําคลองไปยัง
หมูบาน น้ําในลําคลองใสสะอาด เทงเลาวา ลําคลองนี้
เดิมเปนแมน้ําจรเขสามพัน  ชาวบานไดใชน้ําใน          
ลําคลองนี้ ทํานา ปลูกขาวใหเรากิน เม่ือถึงหมูบานพบ
วามีบานเรือนจํานวนมาก มีรานขายของหลายราน เทง   
พาเพื่อนเดินไปตามถนนในหมูบานที่สะอาด ถัดจาก
หมูบานออกไปเห็นทุงนากวางใหญมีตนขาวสีเขียว  
สุดสายตา เทงเลาวา พอกับแมของเขาเปนชาวนา     
ทุกคนในบานตองชวยกันทํางาน ขยัน ประหยัด และ
อดทน เพราะชาวนามีรายไดนอย มะลิพูดวา พอกับแม
ของมะลิก็เปนชาวนา   ทุกคนเดินเที่ยวรอบหมูบาน   
จนไดยินเสียงพระตีกลองบอกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา     
จึงแยกยายกันกลับบาน กอนกลับบานเพื่อน ๆ ตาง
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ขอบใจเทงกับมะลิที่พาเที่ยวรอบหมูบาน และไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในวันนี้

คํายากในบทเรียน
         เทง   ยางยี่แส  ประจํา  กวาง  เกือบ   หมูบาน     
ลําคลอง  มากมาย  รายได  รมรื่น  ทุงนา  ขยัน     
หลวงพอบุญ   ประหยัด  อดทน  แยกยาย  กลับบาน  
นับถือ    เคารพ      เพลิดเพลิน
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แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
กิจกรรมที่  ๑  ประสบการณทางเนื้อหา

        อานเรื่องหมูบานของเรา แลวนําขอความที่กําหนดให
        เขียนเรียงตามลําดับเนื้อเร่ืองใหถูกตองนะจะ

-   เด็ก ๆ มารวมกันที่หนาโรงเรียน        -  เดินเขาไปในหมูบาน
-   ผานวัดยางยี่แส                                 -    ออกจากหมูบานเห็นทุงนากวางใหญ

เทง มะลิ
และเพื่อน ๆ

๑. ๒.

๔. ๓.
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กิจกรรมที่   ๒   อานและเขียนเปนคํา

      เขียนคําดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแลวฝกอานใหคลองนะจะ

เทง         ยางยี่แส         ประจํา         กวาง         หมูบาน

ลําคลอง       มากมาย        รายได       รมรื่น        ทุงนา

ขยัน     หลวงพอบุญ     ประหยัด     อดทน     แยกยาย

กลับบาน         นับถือ         เคารพ          เพลิดเพลิน
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     ู

     

  

  ุ

  ุ

     จําคําไดไหม ลองเติมพยัญชนะและสระ ลงในคําใหถูกตอง
               แลวอานดวยนะจะ

          เ       ง  ย            ย       ส

         ป  ร       จ   ก  ว          ง

         ห       บ  า  ล       ค  ล       ง

         ม        ก   ม       ย  ร       ย       ด

         ร   ม   ร   ท  ง         ย  น

            ล        ง  พ   ป  ร             ย   ด
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  ิ

             ด       น       ย  ก   ย       ย

       ก      บ  บ  เ        า        พ

       เ  พ       ด           ล  น
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อานคําขางลางแลวนําไปเติมใตภาพใหถูกตองนะจะ

   หมูบาน    ลําคลอง    ทุงนา    วัด
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เกม อสรพิษปดนาม

เติมพยัญชนะ และสระในตัวงูใหมีความหมายตรงกับคําใบที่กําหนดให
การเขียนคํา  จะใชพยัญชนะหรือสระของคํากอน
มาประสมกับพยัญชนะหรือสระของคําตอไป

                คําใบ

คําที่   ๑   เรื่องที่เด็ก ๆ ชอบฟง
     คําที่   ๒   ตรงขามกับ  ใน
         คําที่   ๓   การเลนของไทยชนิดหนึ่ง
              คําที่   ๔   กิริยาของสัตวที่ทํารายกัน
                  คําที่   ๕   ทางน้ําขนาดเล็ก
                       คําที่   ๖    ทางน้ําขนาดกลาง
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กิจกรรมที่   ๓  ฝกประสมคํา (ทบทวน)
สระ  เ – อ  มีตัวสะกด

     สระ เ - อ   เมื่อมีตัวสะกด  เปลี่ยนรูป  - อ  เปน    -  ิ
เชน       เชิง  - - - ช - - เ – อ - - - ง - - - -  เชิง

         เกิด - - - ก - - เ – อ - - - ด - - - -  เกิด เปนตน
ยกเวน  ถามี   ย   สะกด    อ   จะลดรูป

เชน        เนย - - - น - - เ – อ - - - ย - - - -  เนย
              เฉย - - - ฉ - - เ – อ - - - ย - - - -  เฉย  เปนตน
หรือ บางคําคงรูปเดิม เชน   เทอม - ท -  เ – อ – ม  เทอม
เทอญ- - - ท - - เ – อ - - ญ - - -เทอญ  เปนตน

     ลองอานดูแลวชวยกันหาคําที่ประสมดวยสระ  เ – อ
      สงสัยถามครูนะจะ

     มีเงินเดินซื้อเนย               อยาเฉยเมยเคยไดชิม
เจอไอศกรีมสั่งมาลิ้ม              ผสมเนยใสเตยหอม
อยาเผลอสะเมอหลง               เงินหมดลงคงจะตรอม
ฝกใชและอดออม                    ถนอมไวเพื่อการเรียน

                                                                                                           ทรงศรี  สดคมขํา
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สระ เ – อ  เมื่อมีตัว สะกด จะเปลี่ยนรู อ เปน    - ิ
ลองชวยกันประสมคําและเขียนใหถูกตองนะจะ

พยัญชนะ สระ ตัวสะกด คํา

ก เ - อ ด เกิด
ต เ-อ ม
ด เ-อ ม
พ เ-อ ง
ช เ-อ ง
ง เ-อ น
ด เ-อ น
ป เ-อ ด
ล เ-อ ก
บ เ-อ ก
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ลองประสมคําแลวเขียนใหถูกตองซิจะ

สระ   เ –อ   เมื่อสะกดดวย  ย  ตัว  อ   จะลดรูป

                      ลองประสมคําและเขียนใหถูกตองนะจะ

พยัญชนะ สระ ตัวสะกด คํา
ง เ - อ ย เงย
น เ - อ ย
ฉ เ – อ ย
อ เ - อ ย

         บางคําเมื่อประสมสระ    เ-อ    จะยังคงรูปเดิม

พยัญชนะ สระ ตัวสะกด คํา
ท เ - อ ม เทอม
ท เ - อ ญ
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-า

เลือกคําที่กําหนดให เขียนใหตรงกับสระ  แลวอานดวยนะจะ

เทง  ตนยาง ทุงนา  ศาลาวัด  มากมาย  หมูบาน
วันเสาร  เคารพ  ผูใหญ   เดินไป  เพลิดเพลิน

-ู

เ – า เ – อ
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โยงเสนจับคูคําใหเปนคําใหมที่มีความหมาย เขียนลงในชองวาง
แลวอานดวยนะจะ

                                                                                          แมน้ําแม

ทุง

หมู

มาย

น้ํา

บาน

นามาก

แยก เพลิน

ยายเพลิด
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      กิจกรรมที่    ๔    เขียนคําและประโยค
ประสมคําจากตารางที่กําหนดให  เขียนลงในชองวาง แลวอานดวยจะ

พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต คํา
ร อ บ - รอบ
กว า ง - 
พ เ  - ื  อ น - 
สง โ - ะ บ -
อ
ท

โ – ะ
โ – ะ

ด
น

-
-

ด เ - อ น -
ร เ - อ ม - 
พล
พล

เ – อ
เ - อ

ด
น

-
-

ค
ร

เ – า
โ – ะ

-
พ

-
-
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     นําคําที่กําหนดให เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง
         แลวอานดวยนะจะ

๑.  หลวงพอบุญ เปนที่                       ของ ชาวบาน
ยางยี่แส

๒.  น้ําใน                             ยางยี่แส  ใสสะอาด
๓.   ที่วัดยางยี่แสมีตนยาง
๔.   พอและแมของ เทง เปน
๕.   เด็ก ๆ  เดินเที่ยวกันอยาง

เคารพนับถือ     มากมาย
คลอง ชาวนา   เพลิดเพลิน
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เรียงคําตอไปนี้ใหเปนประโยค  แลวนําไปเขียน ใหถูกตองดวยนะจะ

๑.   วัดยางยี่แส  ที่    มากมาย  มี  ตนยาง

๒.   เด็ก ๆ     เที่ยว     เดิน    กัน    อยาง   เพลิดเพลิน

๓.   แมน้ําจรเขสามพัน  วัดยางยี่แส  คลอง  เดิม  คือ

๔.   เคารพนับถือ     ทุกคน     เปนที่     หลวงพอบุญ
ของเรา

๕.  วัดยางยี่แส   ชาวบาน  ชาวนา  เปน  จํานวนมาก
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นําคําที่กําหนดใหแตงประโยคใหถูกตอง แลวอานดวยนะจะ

๑.    ยางยี่แส

๒.   จรเขสามพัน

๓.   เคารพนับถือ

๔.   อดทน

๕.   เพลิดเพลิน
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วาดภาพหมูบานของเรา  ระบายสีใหสวยงาม   แลวเขียน เลาเรื่อง
หมูบานของเราตามความคิดของนักเรียน    ใหถูกตองดวยนะจะ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องหมูบานของเรา

          คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
๑.    ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ง.    วัด
จ.    หมูบาน
ฉ.    ตลาด

๒.   ขอใดประสมดวย สระ  เ - อ
ก.    รมรื่น
ข.    สนุกสนาน
ค.    เพลิดเพลิน

๓.  ขอใดมีสระตรงกับคําวา  “  เออออ ”
ก.    ใบยอ
ข.     เธอขอ
ค.     อําเภอ

๔.  ขอใดเขียนถูก
ก.    สอาด
ข.    สพาน
ค.    สงบ

๕. ขอใดเรียงคําไดใจความ
ก.     ยางยี่แส ที่วัด มีตนยางมากมาย
ข.     เด็ก ๆ เดินเที่ยวกันอยางเพลิดเพลิน
ค.     ชาวนาเปนพอและแมของเทง
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เฉลยแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
เลม  1  เร่ืองหมูบานของเรา

กิจกรรมที่  1  สรางประสบการณทางเนื้อหา
1.  เด็ก ๆ มารวมกันที่หนาโรงเรียน 2. เดินเขาไปในหมูบาน
3.  ผานวัดยางยี่แส 4.  ออกจากหมูบานเห็นทุงนากวางใหญ

กิจกรรมที่  2  อานและเขียนเปนคํา
เทง  ยางยี่แส  ประจํา  กวาง  หมูบาน  ลําคลอง  มากมาย  รายได  รมร่ืน
ทุงนา  ขยัน  หลวงพอบุญ  ประหยัด  อดทน  แยกยาย  กลับบาน  นับถือ
เคารพ  เพลิดเพลิน

เกมอสรพิษปดนาม
1.  นิทาน    2. นอก   3.  กาฟกไข   4.  ขู   5.  คู   6.  คลอง

กิจกรรมที่  3  สระ เ – อ   เม่ือมีตัวสะกด จะเปล่ียนรูป อ เปน อิ
เกิด   เติม   เดิม   เพิง   เชิง   เงิน   เดิน   เปด   เลิก   เบิก

สระ เ – อ เม่ือสะกดดวย ย ตัว อ จะลดรูป
เงย  เนย  เฉย  เอย

บางคําเมื่อประสมสระ เ – อ จะยังคงรูปเดิม
เทอม  เทอญ

เลือกคําท่ีกําหนดให  เขียนใหตรงกับสระ
สระ – า ตนยาง  ทุงนา  ศาลาวัด  มากมาย
สระ อู หมูบาน  ผูใหญ
สระ เ – า เคารพ
สระ เ – อ เดินไป  เพลิดเพลิน

หาพยัญชนะแทนภาพแลวเขียนเปนคํา
ลําคลอง  เคารพ  สนุกสนาน  รมร่ืน  เพลิดเพลิน

โยงเสนจับคูคําใหเปนคําใหมท่ีมีความหมาย
แมน้ํา  หมูบาน  ทุงนา  มากมาย  เพลิดเพลิน  แยกยาย

กิจกรรมที่  4  เขียนคําและประโยค
รอบ  กวาง  เพื่อน  สงบ  อดทน  เดิน  เร่ิม  เพลิดเพลิน  เคารพ
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นําคําเติมลงในชองวาง
1. หลวงพอบุญเปนที่  เคารพ  ของชาวบานยางยี่แส
2. น้ําใน  ลําคลอง  ยางยี่แสใสสะอาด
3. ที่วัดยางยี่แสมีตนยาง  มากมาย
4. พอและแมของเทงเปน  ชาวนา
5. เด็ก ๆ เดินเที่ยวกันอยาง  เพลิดเพลิน

เรียงคําใหเปนประโยค
1. ที่วัดยางยี่แส  มีตนยาง  มากมาย
2. เด็ก ๆ  เดิน  เที่ยว  กัน  อยาง  เพลิดเพลิน
3. คลองวัดยางยี่แส  เดิม  คือ  แมน้ําจรเขสามพัน
4. หลวงพอบุญ  เปนที่  เคารพนับถือ  ของเรา  ทุกคน
5. ชาวบาน  วัดยางยี่แส  เปนชาวนา  จํานวนมาก

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

1.  ข. 2.  ค. 3.  ข. 4.  ค. 5.  ข.
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เเเรื่รืร่ื่ออองงง      สสสงงงกกกรรราาานนนตตตบบบาาานนนเเเรรราาา
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แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่องสงกรานตบานเรา

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
๑. ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก.   ประเพณีสงกรานต
              ข.    ประเพณีลอยกระทง

                                                                      ค.    ประเพณีบวชนาค
๒. “ วันครอบครัว ”   หมายถึงวันอะไร

ก.   วันเขาพรรษา
ข.   วันสงกรานต
ค.   วันออกพรรษา

๓.  ขอใดมีความเกี่ยวของกับ “ วันสงกรานต ”
ก.   วันสิ้นปของไทยเรา
ข.    วันกลางปของไทยเรา
ค.   วันขึ้นปใหมของไทยเรา

๔.  คําในขอใดที่ประสมดวย  สระ โ – ะ
ก.    แตงตัว
ข.    เสื้อผา
ค.    อดทน

๕.  คําในขอใดที่เติมลงในชองวางไดถูกตอง
        เรา                             ขอพรผูใหญ

ก.    สรงน้ํา
ข.    ราดน้ํา
ค.    รดน้ํา
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สงกรานต  บาน  เรา
        วันที่  ๑๓  เมษายน  ของทุกปเปนวันสงกรานต  
มะลิ ชอบวันสงกรานตมาก เพราะเปนวันที่  พี่  ปา 
นา  อา  ที่ไปทํางานตางจังหวัด  จะกลับมาบานและ
มารวมทําบุญพรอมกันที่วัดของเราเปนประจําทุกป   
เราเรียกวา วันครอบครัว และเปนวันขึ้นปใหม      
ของไทยเราดวย ประเพณีสงกรานตบานเรา จัดขึ้นที่     
วัดยางยี่แส มีการทําบุญในตอนเชามีผูคนมารวม     
ทําบุญมากกวาทุกวัน ผูที่มาทําบุญ จะแตงตัวดวย
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เสื้อผาที่สวยงาม  มะลิสวมกระโปรงสีชมพู ใสเสื้อ  
สีขาว ผูกโบสีเดียวกับกระโปรง พอชมวาวันนี้มะลิ
นารักมาก  มะลิชอบไปทําบุญที่วัดเพราะไดพบเห็น
และรูจักกับผูคนจํานวนมาก หลังจากทําบุญ รับศีล 
และฟงธรรมแลว มะลิชวนพอและแม ไปปลอยนก   
ปลอยปลา   พอบอกวา การที่เราไมทํารายสัตว       
ไมพูดปด ไมลักขโมย และไมเกี่ยวของกับยาเสพติด  
ก็เปนการรักษาศีล ตอนกลางวันมีการแขงขันกีฬา
ของหมูบาน เชน การแขงขันชักคะเยอ ฟุตบอล  
ตะกรอ ชิงถวยรางวัล ของกํานันและผูใหญบาน
ประจําหมูบานของเรา  ในปนี้มีทีมฟุตบอลจาก       
หมูบานอื่นมารวมแขงขันดวย  เวลาบายมีการ         
สรงน้ําพระ และรดน้ําขอพรผูใหญ มะลิไดรวม       
รดน้ําขอพรปูกับยา พรอมพอและแม กลางคืน           
มีภาพยนตร ใหดูฟรีอีกดวย มะลิสนุกสนานมาก      
เมื่อไดมารวมประเพณีสงกรานต  ในหมูบานของเรา
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คํายากในบทเรียน
        จังหวัด  ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญบาน  
ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เก่ียวของ    
สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  สัตว           
รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี          
สวยงาม  สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล       
ครอบครัว  ลักขโมย    ยาเสพติด  วันสงกรานต         
ชักคะเยอ     ภาพยนตร
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ประเพณีสงกรานต
บานเรา

แบบฝกทักษะการอานและการเขียน
กิจกรรมที่  ๑   สรางประสบการณทางเนื้อหา

อานเรื่องสงกรานต บานเรา แลวเลือกขอความที่กําหนดให
เขียนลงในชองวางใหถูกตอง ดวยนะจะ

- ทําบุญ
- ปลอยนก ปลอยปลา
- แขงขันกีฬา
- สรงน้ําพระ
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กิจกรรมที่  ๒  อานและเขียนเปนคํา

   เขียนดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  แลวฝกอานใหคลองนะจะ

จังหวัด        ยางยี่แส        ทําบุญ         ชม

กลับ         ผูใหญบาน        ประจํา      กํานัน

รักษา    ปลอย        กลางวัน       เกี่ยวของ       สวม

นารัก         กีฬา        ทีม        ฟุตบอล        แขงขัน
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สัตว        รดน้ํา      พรอมกัน      ขอพร     กระโปรง

ประเพณี         สวยงาม        สรงน้ําพระ        รับศีล

ตะกรอ          รางวัล          ครอบครัว        ลักขโมย

ยาเสพติด    วันสงกรานต     ชักคะเยอ     ภาพยนตร
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   ั ี 
๐    ั

๐



   ั 

   ั    ั

๐ 

จําคําไดไหม  ลองเติมพยัญชนะและสระลงในคําใหถูกตอง
แลวอานดวยนะจะ

   จ    ง    ห    ว    ย          ง    ย    แ

     ท    า    บ    ญ             ช       ก          บ

   ผ    ใ          ญ   บ   า           ป          ะ    จ

   ก         น    น        ร          ษ            ป          อ    ย

    ก          า    ง    ว  เ          ย    ว    ข   อ

    ส        ม         น    า    ร      ก        า        ท

    ฟ   ต   บ          ล      แ                ข   น       ส   ต

   ร         น            พ        อ          ก      ข        พ
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   ั

   ั

  ก    ร          โ    ป      ป   ร    เ         ณ

  ส      ย               ม      ส   ร         น               ร

  ร        ศ   ล      ต        ก    ร            ร        ง   ว

   ค    ร               ค    ร   ว         ล         ข               ย

  ย         เ              ต   ด     ว  น       ง   ก                 ต

   ช         ค              ย    อ     ภ         พ   ย         ต   ร
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    อานคําขางลาง  แลวนําไปเติมใตภาพ ใหถูกตองนะจะ

                 ปลอยนก       ปลอยปลา
                สรงน้ําพระ   รดน้ําขอพรผูใหญ
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กิจกรรมที่  ๓   ฝกประสมคํา (ทบทวน)

สระ   โ – ะ
         โ - ะ  อานวา  โอะ   โ – ะ  เปนสระเสียงสั้น  
พยัญชนะตนอยูระหวางสระ เชน โกะ โปะ โละ  
เปนตน   สระ โ – ะ เมื่อมีตัวสะกด รูปสระจะหายไป  
เชน   ก -  โ – ะ  -  กง     ส – โ-ะ – ด - สด

       รองเพลงสระ โอะ กันกอนนะจะ

เพลงสระ  โอะ
 เนื้อรอง  อาจารยอรามศรี  ศุขะทัต

                                                                                      ทํานอง  มันบแนหรอกนาย

              เมื่อตัวโอไปเดินกับ อะ จะเกิดเปนเสียงสระใหม
เด็ก ๆ จาจงจําใสใจ  เปนสระไทยเรียกวาสระโอะ
โอะ  จําเสียง โอะ ใหดี          โจะ  น  จน มี  น สะกด
โจะ  ม  จม  มี  ม  สะกด        โจะ  ง   จง มี  ง  สะกด
คําสระโอะมีตัวสะกด             ดู โอและ อะ หมดไป
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อานสะกดคําที่ประสมดวยสระ โ – ะ แลวเขียนใหถูกตองดวยนะจะ

ตัวอยาง
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด  วรรณยุกต คํา

ห โ-ะ ก - หก
ล โ-ะ ง -
ส โ-ะ ง -
สร โ-ะ ง -
ค โ-ะ น - 
ซ โ-ะ น -
ฝ โ-ะ น -
ช โ-ะ ม -
ด โ-ะ ม -
ร โ-ะ ม - 
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     นําคําที่กําหนดใหเขียนใหตรงกับสระ  แลวอานดวยนะจะ

แตงตัว  เสื้อผา  ทําบุญ  ยางยี่แส  ชม
กํานัน    สงกรานต  สรงน้ําพระ

อํา โ - ะ

เ อื อ เเ -
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กิจกรรมที่  ๔  เขียนคําและประโยค
   ประสมคําจากตารางที่กําหนดให  เขียนลงในชองวางแลวอานดวยนะจะ

พยัญชนะ       สระ   ตัวสะกด   วรรณยุกต คํา

ส
ส

อัว
เอือ

ม
-

-
- 

สวมเสื้อ
ท
บ

อํา
อุ

-
ญ

-
-

ร
ษ

อะ
า

ก
-

-
-

ก
ฬ

อี
อา

-
-

-
-

น
ร

า
- ะ

-
ก

- 
-

ปล
ปล

อ
- า

ย
-

- 
-
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     หาพยัญชนะแทนภาพ แลวเขียนใหเปนคําและอานดวยจะ

แตงตัว
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       โยงเสนจับคูคําใหเปนคําใหมที่มีความหมาย  เขียนลงในชองวาง
         แลวอานดวยนะจะ

ตัวอยาง

                                                                                                                                                                                                                                                 เสื้อผาเสื้อ บุญ

ทํา ผา

สง

สรง

ครอบ

กํา ครัว

นัน

กรานต

น้ํา
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        นําคําที่กําหนดให เติมลงในชองวางใหถูกตองแลวอานดวยนะจะ

๑.                                        เปนวันสงกรานต
๒.  เรา                                ผูใหญในวันสงกรานต
๓.  การไมทําราย                     เปนการรักษาศีล
๔.  เด็กดีไม                           กับยาเสพติด
๕.  เราเรียกวันสงกรานตวาเปนวัน

วันที่ ๑๓ เมษายน   รดน้ําขอพร
สัตว   เกี่ยวของ    ครอบครัว
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    เรียงคําตอไปนี้ใหเปนประโยค แลวนําไปเขียนใหถูกตองดวยนะจะ

๑.  เปนวัน   วันสงกรานต  ขึ้นปใหม  ของไทยเรา

๒.  การไม   รักษาศีล     ทํารายสัตว      เปนการ

๓.  ชักคะเยอ       ชอบดู       ฉัน       การแขงขัน

๔.  ยาเสพติด    คนดี    ไมเกี่ยวของ     กับ

๕.  เปนวัน   ของไทยเรา  ขึ้นปใหม  วันสงกรานต
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นําคําที่กําหนดให แตงประโยคใหถูกตอง  แลวอานดวยนะจะ

๑.    ประเพณี

๒.   รักษาศีล

๓.   วัดยางยี่แส

๔.   ครอบครัว

๕.   รดน้ําขอพร
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     วาดภาพ สงกรานตบานเรา  ระบายสี ใหสวยงาม
     แลวเขียนบรรยายภาพดวยนะจะ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องสงกรานตบานเรา

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
๑. ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก.    ประเพณีสงกรานต
                ข.      ประเพณีลอยกระทง

                                                                            ค.      ประเพณีบวชนาค
๒.   “ วันครอบครัว ”   หมายถึงวันอะไร
   ก.     วันเขาพรรษา

ข.     วันสงกรานต
ค.     วันออกพรรษา

๓.  ขอใดมีความเกี่ยวของกับ “ วันสงกรานต ”
ก.     วันสิ้นปของไทยเรา
ข.     วันกลางปของไทยเรา
ค.    วันขึ้นปใหมของไทยเรา

๔.  คําในขอใดที่ประสมดวย  สระ โ – ะ
ก.    แตงตัว
ข.    เสื้อผา
ค.    อดทน

๕. คําในขอใดที่เติมลงในชองวางไดถูกตอง
       เรา                             ขอพรผูใหญ

ก.    สรงน้ํา
ข.    ราดน้ํา
ค.    รดน้ํา
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เฉลยแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
เลม  2  เร่ือง สงกรานตบานเรา

กิจกรรมที่  1  สรางประสบการณทางเนื้อหา
1.  ทําบุญ 2.  ปลอยนก  ปลอยปลา
3.  แขงขันกีฬา 4.  สรงน้ําพระ

กิจกรรมที่  2  อานและเขียนเปนคํา
จังหวัด  ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญบาน  ประจํา  กํานัน  รักษา      
ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน           
สัตว  รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี  สวยงาม  สรงน้ําพระ   
รับศีล  ตะกรอ  รางวัล  ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต     
ชักคะเยอ  ภาพยนตร

กิจกรรมที่  3  ประสมคําดวย สระ โ - ะ
หก  ลง  สง  สรง  คน  ซน  ฝน  ชม  ดม  รม

เลือกคําท่ีกําหนดให  เขียนใหตรงกับสระ
สระ  อําทําบุญ  กํานัน
สระ  โ – ะ ชม  สงกรานต  สรงน้ําพระ
สระ เอือ เสื้อผา
สระ แ - แตงตัว  ยางยี่แส

หาพยัญชนะแทนภาพแลวเขียนเปนคํา
แตงตัว  ฟุตบอล  ประเพณี  สงกรานต

โยงเสนจับคูคําใหเปนคําใหมท่ีมีความหมาย
เสื้อผา  ทําบุญ  สงกรานต  สรงน้ํา  ครอบครัว  กํานัน

กิจกรรมที่  4  เขียนคําและประโยค
สวมเสื้อ  ทําบุญ  รักษา  กีฬา  นารัก  ปลอยปลา

นําคําเติมลงในชองวาง
1. วันท่ี  13  เมษายน  เปนวันสงกรานต
2. เรา รดน้ําขอพร  ผูใหญในวันสงกรานต
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3. การไมทําราย  สัตว  เปนการรักษาศีล
4. เด็กดีไม  เก่ียวของ  กับยาเสพติด
5. เราเรียกวันสงกรานตวาเปนวัน  ครอบครัว

เรียงคําใหเปนประโยค
1. วันสงกรานต  เปนวัน  ขึ้นปใหม  ของไทยเรา
2. การไม  ทํารายสัตว  เปนการ  รักษาศีล
3. ฉัน  ชอบดู  การแขงขัน  ชักคะเยอ
4. เด็กดี  ไมเกี่ยวของ  กับ  ยาเสพติด
5. เรา  รดน้ํา  ขอพร  ผูใหญ  ในวันสงกรานต

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

1.  ก. 2.  ข. 3.  ค. 4.  ค. 5.  ค.
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เเเรื่รืร่ื่ออองงง      ผูผูผูที่ทีท่ี่นนนาาาเเเคคคาาารรรพพพ
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แบบทดสอบกอนเรียน
เร่ืองผูที่นาเคารพ

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
๑.   ใครคือผูที่นาเคารพ

ก.    หลวงพอบุญ
ข.    นักเรียน
ค.    ชาวบาน

๒.  ขอใดเปนคําควบกล้ํา
ก.     ลําคลอง
ข.     แมน้ํา
ค.      ทะเล

๓.  ขอใดเปนคําควบกล้ํา  เหมือนกับคําวา  “ กวาด ”
ก.     กลา
ข.     กลัว
ค.     กวาง

๔.  ขอใดเขียนผิด
ก.     ไมกวาด
ข.     แปลงฟน
ค.      ความสุข

๕.  ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง
ก.      ลิเก  ลําตัด  ภาพยนตร  มีกลางคืน
ข.      ที่วัด มารักษาศีล ปูและยา
 ค.      หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกทองถิ่นของเราไวมาก
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ผูที่นาเคารพ
          วันนี้พอและแมรีบตื่นนอนแตเชา  เพื่อเตรียม
อาหารไปทําบุญที่วัดยางยี่แส  แมบอกวาวันนี้มี     
การทําบุญประจําปใหกับหลวงพอสมบุญ หรือที่     
ชาวบานวัดยางยี่แสเรียกทานวา “หลวงพอบุญ”     
ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของทุกคนในหมูบาน ทุกคน
รวมมือกันจัดงานเพื่อระลึกถึงความดีของทาน      
มะลิ  ไดมารวมทําบุญพรอมกับพอและแม ใน         
ตอนเชา ปูและยาไดมาอยูรักษาศีลที่วัดเปนเวลาหนึ่ง
วันตั้ งแต เมื่ อวานนี้ แลว  พอและแมนําอาหาร              
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มาทําบุญเลี้ยงพระ และนําอาหาร  มาเผื่อปูและยา    
ที่รักษาศีลที่วัดดวย  กลางคืนมีการแสดง  ลิ เก           
ลําตัด ภาพยนตร ใหดูฟรี  พอเลาใหฟงวา เมื่อ     
หลวงพ อบุญท านยั งมี ชี วิ ตอยู  ท านไดสร า ง           
ความเจริญใหแกทองถิ่นของเราไวมาก   เชน          
สรางวัด สรางโรงเรียนใหเราอยู  สรางถนนเขาวัด
และหมูบ าน  สรางสะพานขามคลองยางยี่ แส        
นอกจากนี้ทานยังชักชวน  ชาวบานวัดยางยี่แส            
ไปรวมสรางความเจริญใหแกทองถิ่นใกล เคียง         
อีกดวย เชนที่วัดบานกลวย ถนนเขาวัดเขาพระ      
และยังอบรมสั่งสอนให เราเปนคนดีอยูรวมกัน     
อยางมีความสุข  ไมรังแก  ไมทํารายกัน  ขยัน             
ทํามาหากิน  เลี้ยงชีวิตอยางสงบสุข  พวกเราได      
อยูกันอยางมีความสุขทุกวันนี้ เปนเพราะความดีของ
ทานที่ได เสียสละกําลังกาย  กําลังใจ  สราง              
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สิ่งที่มีคาไวใหแกเรา สมควรที่เราทุกคน จะตองจดจํา
ไวไมรูลืม

คํายากในบทเรียน
รวม  เพื่อ  ความดี  เผ่ือ  ตื่นนอน  เลี้ยง  อาหาร  

ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  สั่งสอน  ชาวบาน      
ลิเก  สะพาน  ลําตัด  พวกเรา  กลางคืน  ใกลเคียง         
ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม                
การแสดง  กลวย  เตรียม  ทองถิ่น  เสียสละ               
ระลึกถึง     รักษาศีล     ความสุข    ความเจริญ     เพราะ

แบบฝกทักษะการอานและเขียน
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กิจกรรมที่  ๑   สรางประสบการณทางเนื้อหา

อานเรื่องผูที่นาเคารพ แลวเลือกขอความที่กําหนดให เขียนลงใน
         ชองวางใหถูกตองดวยนะจะ

กิจกรรมที่   ๒  อานและเขียนเปนคํา

สรางวัด      สรางโรงเรียน      สรางสะพาน
สรางถนนเขาหมูบาน    สั่งสอนใหเราเปนคนดี

“หลวงพอบุญ”
สรางความเจริญ

ในทองถิ่น
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   เขียนคําดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด แลวฝกอานดวย นะจะ

    ร วม    เพื่ อ   ความดี   เผื่ อ   ตื่ นนอน               

เลี้ยง  อาหาร   ลืม   จดจํา  หมูบาน               

ทําราย  ชีวิต  สั่งสอน   ชาวบาน  ลิเก           

สะพาน  ลําตัด  พวกเรา  สุขสบาย   กลางคืน      

ใกลเคียง     ขยัน     อยาง    อบรม
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     หลวงพอบุญ              สราง                        พรอม

การแสดง                      กลวย                      เตรียม

ทองถิ่น                      เสียสละ                  ระลึกถึง

รักษาศีล                    ความสุข              ความเจริญ

เพราะ
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       จําคําไดไหม  ลองเติมพยัญชนะและสระลงในคําใหถูกตอง
แลวอานดวยนะจะ

ดมค

อเ

ม

น นต งล

 มร

หอ ร จ จ

ห นบม ท ยร ช ต

ล กนสงส ว นช

ส ะ น ต ดล นข

รกพ า ค นล งก

อพ
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เกใ งย งอ

มรอ ห บพ

รพงร

ร ส ดก แ ลก ย

มรเ ย อ นท

ลยเ ส ร งะ ถ

ว สมร ศ ลา

ร ญว เม าพเ
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       อานคําขางลาง  แลวนําไปเติมใตภาพใหถูกตองนะจะ

หลวงพอบุญ  ตื่นนอน  อาหาร   ลิเก
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เกมบิงโก
  อุปกรณ

           ๑.  บัตรบิงโกอยางนอย   ๒  แผน   เขียนพยัญชนะ  ก  -  ฮ
ลงในชองตาราง   ๒๕  ชอง  โดยเขียนพยัญชนะตัวใดก็ได
           ๒.  นําฝาเบียรเขียนตัวอักษร  ก – ฮ ลงในฝาเบียร
รวม  ๔๔  ฝา
           ๓.  นําฝาเบียรเปลาวางไวเพื่อเปนตัววางบนตาราง
   วิธีเลน

ใหผูเลนจับฝาเบียรท่ีเขียน  ก  -  ฮ  ครั้งละ  ๑  ฝา แลวดูวา
อักษรที่จับไดตรงกับอักษรในแผนบิงโกของเราหรือไม ถาตรง           
ก็ใหนําฝาเบียรเปลาวางทับไว จับไปเรื่อย ๆจนกวาจะมีผูหนึ่ง ผูใด    
ไดครบตามแนวตรง แนวตั้งหรือแนวเฉียงผูนั้นก็จะเปนผูชนะ
ตัวอยางตาราง

  ค   ม   ย   ข   ด
  ท   ภ   ก   ฉ   ล
  น   พ   ต   ผ   ม
  บ   ร   อ   ฟ   ฐ
  ง   ป   ส   ฬ   ณ

  ก   ร   น   บ   ฉ
 ญ   ข   ป   ช   ณ
  ด   ฎ   ค   ศ   ผ
 ท   ซ   ฐ   ง   ฟ
  ฮ   ต   อ   ฆ   จ
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กิจกรรมที่ ๓  อานและเขียนคําควบกล้ํา
คําควบกล้ํา

คําควบกล้ํา คือคําที่ใช ร  ล  ตาม ก ข  ค ต ป พ      
จะออกเสียงพยัญชนะทั้งตัวหนาและ ร ล เชน ปลา ครู  
เปนตน  คําควบกล้ําที่ใช  ว  ตามหลัง  ก  ข  ค จะออกเสียง
พยัญชนะทั้งตัวหนา และตัว  ว  เชน  กวาง ขวาน  เปนตน

         รองเพลงกันกอนนะจะ อยาลืมปรบมือประกอบจังหวะดวย

เพลงคําควบกล้ํา
เนื้อรอง  ทรงศรี  สดคมขํา

ทํานอง  ARE  YOU  SLEEPING

         ดู  คําควบกล้ํา (ซ้ํา)         มี   ร  ล  ว   (ซ้ํา)
เมื่อตามหลังพยัญชนะใด  (ซ้ํา)  อานควบไปทั้งสองตัว
กลอง  ปลา  และ  กลวย  (ซ้ํา)    ควาย  กวาง ขวาน  (ซ้ํา)
อีกควันไฟ และมือขวา (ซ้ํา)  กระโปรงบาน และ เคร่ืองบิน
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เติม ร ล ว ลงในชองวางใหเปนคําที่มีความหมายตรงกับภาพ
        แลวอานดวย นะจะ
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นําคําที่มีตัวควบกล้ําเหมือนกัน เขียนลงในบรรทัดเดียวกัน
             แลวอานดวยนะจะ

ตัวอยาง
กร        กรา           กราง           กรีด

กล
กว
คร
คล
คว
ขว
ปล

กลา    กวาง   ความ   คว่ํา   ขวิด    ครู   เปล   คลอง
กลัว   กวาด   คลํา   ครู  เขว   เปลา   ควาย   เกลอ

คลอง   กวาง   ไขว   ไคร   ปลิง
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กิจกรรมที่  ๔  เขียนคําและประโยค
    ประสมคําจากตารางที่กําหนดให แลวเขียนลงในชองวาง
          และอานดวยนะจะ

พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต คํา
ร - ั ว ม -  รวม
กล -า ง -
พร เ – า ะ - -
กล ใ - - - 
กล - ัว ย - 
สร -า ง - 
ตร เ  – ี  ย ม -
พร -อ ม - 
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                           หาพยัญชนะแทนภาพ แลวเขียนเปนคํา และอานดวยจะ

ความดี
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โยงเสนจับคูคําใหเปนคําใหมที่มีความหมาย เขียนลงในชองวาง
     แลวอานดวยนะจะ

                                                                            ทองถิ่นการ

สบาย

ถิ่น

ทอง

อบ

แสดงสุข

ความ

เจริญ

สั่ง

รม

สอน
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นําคําที่กําหนดให  เติมลงในชองวางใหถูกตอง
            แลวอานดวยนะจะ

๑.   “ หลวงพอบุญ ” เปนที่                      ของทุกคน
ในหมูบาน

๒.   กลางคืน มี                      ลิเก   ลําตัด  ภาพยนตร

๓.   ปู  และ ยา  อยู                               ที่วัด

๔.                            ทําใหอยูรวมกันอยางมีความสุข

๕.   เราควรรวมมือกัน                              ใหแก
       หมูบานของเรา

เคารพนับถือ   การแสดง   รักษาศีล
การไมทํารายกัน   สรางความเจริญ
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     เรียงคําตอไปนี้ใหเปนประโยค  แลวนําไปเขียนใหถูกตองดวยนะจะ

๑.     “หลวงพอบุญ”    เคารพนับถือ    เปนที่    ในหมูบาน
ของทุกคน

๒.     ประจําป    รวมกัน   ทุกคน   จัดงาน

๓.     มาทําบุญ    พอและแม     นําอาหาร      เล้ียงพระ

๔.     ลิเก       ลําตัด      กลางคืน       มีการแสดง

๕.  วัดยางยี่แส    ชาวบาน  รวมมือกัน  สรางความเจริญ
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นําคําที่กําหนดให  แตงประโยคใหถูกตอง  แลวอานดวยนะจะ

๑.    เคารพนับถือ

๒.   ระลึกถึง

๓.   ความเจริญ

๔.    การแสดง

๕.   ขยัน
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     วาดภาพ การแสดงตาง ๆ ในงานทําบุญประจําป ของชาวบานวัดยางยี่แส
            เขียนเปนเรื่องราวแลวต้ังชื่อเรื่องดวยนะจะ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องผูที่นาเคารพ

 คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
๑.   ใครคือผูที่นาเคารพ

ก.      หลวงพอบุญ
ข.      นักเรียน
ค.      ชาวบาน

๒.  ขอใดเปนคําควบกล้ํา
ก.     ลําคลอง
ข.      แมน้ํา
ค.      ทะเล

๓.  ขอใดเปนคําควบกล้ํา  เหมือนกับคําวา  “ กวาด ”
ก.      กลา
ข.      กลัว
ค.      กวาง

๔.  ขอใดเขียนผิด
ก.     ไมกวาด
ข.      แปลงฟน
ค.      ความสุข

๕.  ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง
ก.     ลิเก  ลําตัด  ภาพยนตร  มีกลางคืน
ข.     ที่วัด มารักษาศีล ปูและยา
ค.    หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกทองถิ่นของเราไวมาก
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เฉลยแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
เลม  3  เร่ืองผูท่ีนาเคารพ

กิจกรรมที่  1  สรางประสบการณทางเนื้อหา
1.  สรางวัด  สรางโรงเรียน 2.  สรางสะพาน
3.  สรางถนนเขาหมูบาน 4.  ส่ังสอนใหเราเปนคนดี

กิจกรรมที่  2  อานและเขียนเปนคํา
รวม  เพื่อ  ความดี  เผ่ือ  ตื่นนอน  เล้ียง  อาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย 
ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  รําตัด  พวกเรา  กลางคืน  ใกลเคียง  
ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอบุญ  สราง  พรอม  การแสดง  กลวย  เตรียม  
ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ  เพราะ

กิจกรรมที่  3  อานและเขียนคําควบกล้ํา
กระโปรง  แปรงฟน  ไมกวาด  ปลา  กลวย  มะพราว  ตะกรา  แตงกวา
รองเพลง  กลอง  ลําคลอง  เครื่องบิน

นําคําควบกล้ําเหมือนกัน  เขียนลงในบรรทัดเดียวกัน
กล กลา  กลัว  เกลอ
กว กวาง  กวาด  กวาง
คร ครู  ครู  ไคร
คล คลอง  คลอง
คว ความ  คว่ํา  ควาย
ขว ขวิด  เขว  ไขว
ปล เปล  เปลา  ปลิง

กิจกรรมที่  4  เขียนคําและประโยค
รวม  กลาง  เพราะ  ใกล  กลัว  สราง   เตรียม  พรอม
หาพยัญชนะแทนภาพ

ความดี  ทําราย  สุขสบาย  กลัว  รักษาศีล  ความสุข
โยงเสนจับคูคําใหเปนคําใหมท่ีมีความหมาย

การแสดง  ทองถ่ิน  สุขสบาย  อบรม  ความเจริญ  ส่ังสอน
นําคําเติมลงในชองวาง

1. หลวงพอบุญเปนที่  เคารพนับถือ  ของทุกคนในหมูบาน
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2. กลางคืน มี  การแสดง  ลิเก  ลําตัด  ภาพยนตร
3. ปู และยา  อยู  รักษาศีล  ที่วัด
4. การไมทํารายกัน  ทําใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
5. เราควรรวมมือกัน  สรางความเจริญ  ใหแกหมูบานของเรา

เรียงคําใหเปนประโยค
1. หลวงพอบุญ  เปนที่เคารพนับถือ  ของทุกคน  ในหมูบาน
2. ทุกคน  รวมกัน  จัดงาน  ประจําป
3. พอและแม  นําอาหาร  มาทําบุญ  เล้ียงพระ
4. กลางคืน  มีการแสดง  ลิเก  ลําตัด
5. ชาวบาน  วัดยางยี่แส  รวมมือกัน  สรางความเจริญ

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน

1.  ก. 2.  ก. 3.  ค. 4.  ข. 5.  ค.
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองหมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  1 ) สรางประสบการณทางเนื้อหา      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
1. การฟงเรื่องราวใหเขาใจ  จําเรื่องไดและใชถอยคําถูกตองจะชวยใหเลาเรื่องไดดี
2. การเขียนแผนที่ความคิดเปนการสรางความรูความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ ไดดี

จุดประสงคการเรียนรู
1. ฟงบทเรียนเรื่อง หมูบานของเรา แลวเลาเรื่อง และตอบคําถาม จากเรื่องที่ฟงได
2. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟงได
3. เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงได
4. เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟงไดถูกตอง

เนื้อหา
เร่ือง หมูบานของเรา

 ขั้นที่  1  สรางประสบการณทางเนื้อหา
- ฟงเรื่องหมูบานของเราแลวตอบคําถาม
- เลาเรื่องจากการฟง
- การแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟง
- เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟง
- เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทําแบบทดสอบกอนเรียน    10  ขอ   เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง “บานฉัน” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  และเขาใจความหมายของบทเพลง
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              ขั้นสอน
1. นักเรียนดูภาพในบทเรียนเรื่อง หมูบานของเรา  จากหนังสือแบบฝก            

เสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
เลม 1 เรื่อง หมูบานของเรา รวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ เชน เปนภาพเกี่ยวกับอะไร ประกอบดวย
อะไรบาง ฯลฯ แลวใหนักเรียนฟงเรื่องหมูบานของเราที่ครูอานใหฟงและชวยกันตอบคําถาม        
จากเรื่องที่ฟง  เชน

- เทง กับ มะลิ ไปเที่ยวที่ไหน
- กอนเขาไปในหมูบาน เทง มะลิ และเพื่อน ๆ เดินผานอะไรบาง
- พอและแมของ เทง เปนอะไร  ฯลฯ
แลวใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่ฟงอีกครั้ง  เพื่อใหนักเรียนสามารถจับ            

ใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได
2. นักเรียนรวมกันแสดงบทบาทสมมุติ  โดยใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดง

บทบาทสมมตุติามเนือ้เรือ่ง โดยใชคาํพดูของตวัละครจากความนกึคดิและความเขาใจของนกัเรยีนเอง
เพื่อสงเสริมการใชทักษะทางภาษา และความสนุกสนานในการเรียน 3. ครูและนักเรียนในชั้น      
รวมกนัสรปุ โดยใหนกัเรยีนชวยกนัเลาเรือ่งทีฟ่งอกีครัง้ครบูนัทกึขอความทีน่กัเรยีนเลาบนกระดานดาํ  
แลวใหนักเรียนฝกอาน เปนกลุมและอานพรอมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการเลาเรื่องและฝกทักษะ
การอาน

3. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน   ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคัดลอก 
ขอความที่นักเรียนเลาลงบนกระดาษที่กําหนดให  วาดภาพ และระบายสีใหสวยงาม เพื่อจัดทําเปน
แผนภูมิการอานของชั้นเรียน

4. ใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอผลงาน และอานแผนภูมิ หนาชั้นเรียนทีละ
กลุมแลวรวบรวมเปนแผนภูมิประสบการณทางเนื้อหาของชั้นเรียนไวอานตอไป

ขั้นสรุป
1. ใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องหมูบานของเราคนละ 1 – 2 ประโยค จนจบเรื่อง 

แลวรวมกันสรุป การเลาเรื่องจากการฟง จะตองตั้งใจฟงใหเขาใจ จําเรื่องได  และใชถอยคําถูกตอง
จะชวยใหเลาเรื่องไดดี

2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา   
กิจกรรมที่ 1  การสรางประสบการณทางเนื้อหา หนา 4 โดยการเขียนเปนเขียนแผนที่ความคิด      
เพื่อสงเสริมความรูและ ความเขาใจในเรื่องที่ฟงและอาน
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สื่อการเรียนการสอน
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับ      

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 เรื่อง  หมูบานของเรา
2. แผนภูมิเพลง “ บานฉัน”
3. นักเรียนรวมแสดงบทบาทสมมุติ
4. กระดาษเขียนแผนภูมิ
5. ดินสอสี หรือสีเทียน

วิธีวัดและประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน
2. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

2.1 การฟงเรื่องแลวตอบคําถาม
2.2 การเลาเรื่องจากการฟง
2.3 การเขียนและอานแผนภูมิ
2.4 การแสดงบทบาทสมมุติ

3. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
3.1 แผนภูมิประสบการณทางเนื้อหา
3.2 ตรวจแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย

โดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 1  เร่ืองหมูบานของเรา   กิจกรรม
ที่   1   การสรางประสบการณทางเนื้อหา  หนา   4

เคร่ืองมือวัดผล
                 แบบทดสอบกอนเรียน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. แบบทดสอบกอนเรียน
2. เพลง “ บานฉัน”
3. ขั้นการสอนบทเพลง
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บันทึกผลหลังการสอน
              นักเรียนสวนใหญสามารถเลาเรื่อง ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงรวมแสดงบทบาทสมมุติ 
เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงและเขียนแผนที่ความคิดไดดี แตยังมีนักเรียนอีก 2 คน ที่ยังอาน
และเขียนไมได คือ   เด็กชายยศวริศ  เสือโห  และเด็กชายณัฐวุฒิ  จาพันธุ  จึงไดทําการซอมเสริม   
ในเวลา 15.00 – 16.00 น.
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

แบบทดสอบกอนเรียน

แบบทดสอบกอนเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี   1 -  7
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      เร่ืองหมูบานของเรา         ชั้นประถมศึกษาปท่ี   1

จํานวนขอทดสอบ  10  ขอ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา   30   นาที

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
1.    ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก. วัด
ข. หมูบาน
ค. ตลาด

2.  สถานที่สําคัญของหมูบานของเรามีอะไรบาง
ก. โรงเรียน
ข. วัด
ค. โรงเรียน   วัด

3.   คนในหมูบานของเราสวนใหญมีอาชีพอะไร
ก. ทํานา
ข. คาขาย
ค. ทําไร

4.   เหตุใดหมูบานของเราจึงสะอาด
ก. เพราะเด็ก ๆ ชวยกันทําความสะอาด
ข. เพราะทุกคนในหมูบานชวยกันรักษาความสะอาด
ค. เพราะมีผูรักษาความสะอาด

5.   ขอใดประสมดวย สระ  เ - อ
ก. รมร่ืน
ข. สนุกสนาน
ค. เพลิดเพลิน
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6.  ขอใดมีสระตรงกับคําวา  “  เออออ ”
ก. ใบยอ
ข. เธอขอ
ค. อําเภอ

7.  ขอใดเขียนถูก
ก. สอาด
ข. สพาน
ค. สงบ

8.  คลองยี่แสเดิมเปนแมน้ําอะไร
ก. แมน้ํายางยี่แส
ข. แมน้ําจรเขสามพัน
ค. แมน้ําทาจีน

9.  คําในขอใดเติมลงในชองวางแลวไดใจความ
      หลวงพอบุญ เปนที่                               นับถือของคนในหมูบานนี้

ก. ชอบพอ
ข. เคารพ
ค. รักใคร

10. ขอใดเรียงคําไดใจความ
ก. ยางยี่แส ที่วัด มีตนยางมากมาย
ข. เด็ก ๆ เดินเที่ยวกันอยางเพลิดเพลิน
ค. ชาวนาเปนพอและแมของเทง

เฉลย            1.  ข      2.  ค     3.  ก     4.  ข.    5.  ค.   6.  ข.   7.  ค.     8.  ข.   9.  ข.  10.  ข.
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เพลง  “ บานฉัน ”

สวัสดี  สวัสดี   เธอจา   บอกมาบานเธออยูไหน
บานฉันนั้นอยูไมไกล  จงจําไว   เลขที่ ……หมูที่…….ตําบล………..อําเภอ……..
จังหวัด………

ขั้นการสอนบทเพลง

1. ครูเขียนบทเพลงบนกระดานดําหรือใชแผนภูมิเพลงติดที่กระดานดําหนาชั้นเรียน
2. นักเรียนอานเนื้อเพลงตามครู
3. ครูรองเพลงใหนักเรียนฟง  1  เที่ยว
4. ครูใหนักเรียนรองเพลงตามครั้งละวรรค
5. ครูและนักเรียนรองเพลงพรอมกัน พรอมทั้งปรบมือใหถูกจังหวะ
6. นักเรียนฝกรองเพลงจนคลองและแสดงทาทางประกอบ
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลง
8. คัดเนื้อเพลงลงสมุดแลวฝกอาน

หมายเหตุ    ขั้นการสอนนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและความสามารถของผูเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง หมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  2)     การสอนอานในใจ                      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานในใจผูอานตองจําใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานเขียนและบอกความหมายคํายากในบทเรียนได
2. อานในใจเรื่องหมูบานของเราและเขียนตอบคําถามได

เนื้อหา
เร่ือง หมูบานของเรา
ขั้นที่  2  การอานในใจบทเรียนเรื่อง หมูบานของเรา

- การอาน  เขียน  และบอกความหมายของคํายากในบทเรียน  เทง  ยางยี่แส  
ประจํา  กวาง  หมูบาน  ลําคลอง  มากมาย  รายได  รมร่ืน  ทุงนา  ขยัน  หลวงพอสมบุญ ประหยัด  
อดทน  แยกยาย  กลับบาน  นับถือ  เคารพ  เพลิดเพลิน

- การอานในใจ
- การเขียนตอบคําถามในเรื่องที่อาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง  “บานเรือนสะอาด” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อใหนักเรียน      
เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน   และเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. รวมกิจกรรม “ เธอรูหรือเปลา ” โดยใหนักเรียนอานคํายาก จากบัตรคําตามครู    

คําละ 2 – 3 คร้ัง เนนเรื่องการออกเสียงอักขระที่ถูกตองชัดเจน แลวฝกอานจนคลอง แบงนักเรียน
เปน 3 – 4 กลุม  ใหแตละกลุมผลัดกันสงตัวแทนออกมาเลือกหยิบบัตรคําแลวอานหนาชั้นเรียน     
ถาอานถูกตองเพื่อนในชั้นเรียนอานตามแลวเขียนคําที่อานลงในสมุด ตรวจสอบความถูกตองจาก
บตัรคําอีกครั้งจนครบทุกคํา  เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคํายากในบทเรียน
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2. รวมสนทนาใหนักเรียนบอกความหมายของคํายากในบทเรียนจากบัตรคํา   
คร้ังละ 1 คํา  แลวใหนักเรียนชวยกันหาคําหรือพยางคมาเติมหนาหรือหลังคําที่กําหนดให ใหเปนคํา
ที่มีความหมาย ดวยวาจา เชน

หมูบาน :  หมูบานยางยี่แส   หมูบานสะอาด   เราอยูรวมกันเปนหมูบาน
ขยัน     :   ขยันเรียน    ฉันเปนคนขยัน
เคารพ  :   เคารพครู   ครูเปนที่เคารพของนักเรียน

                                                      ฯลฯ
จนครบทุกคํา เพื่อเปนการเพิ่มประมวลคําและใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําใดดียิ่งขึ้น

3. การอานในใจและตอบคาํถามจากเรื่องที่อานโดยครูเขียนคาํถามบนกระดานดาํ            
ใหนักเรียนอานดังนี้

- เทง กับ มะลิพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวที่ไหน
- เด็ก ๆ เดินผานอะไรบาง
- เทง มะลิ และเพื่อน ๆเขาไปไหวพระที่ไหน
- คลองวัดยางยี่แส เดิมคือแมน้ําอะไร

                      ฯลฯ
ใหนักเรียนอานในใจบทเรียนเร่ือง หมูบานของเรา จากหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  1  หนา   1 – 3 โดย
กําหนดเวลาในการอาน แลวใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามจากเรื่องที่อานดวยวาจา ใหนักเรียน
อาสาสมัครออกมาเขียนคําตอบใหตรงกับคําถามบนกระดานดําจนครบทุกขอ แบงกลุมนักเรียนอาน
คําถามและคําตอบเปนรายกลุมและรายบุคคลจนคลอง กอนคัดคําถามและคําตอบลงในสมุดดวยตัว
บรรจงเต็มบรรทัด ผลัดกันตรวจความถูกตองกอนนําสงครู เพื่อฝกทักษะการอานในใจและ           
การเขียนตอบคําถาม

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการอานในใจ ที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเรื่อง           

ที่อานได แลวใหนักเรียนชวยกันบอกใจความสําคัญของเรื่องหมูบานของเรา ครูชวยเสริมหรือ    
ถามคําถามนําเพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องได

2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา 
กิจกรรมที่  2 อานและเขียนเปนคํา หนา  5  –  9
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สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิเพลง  “บานเรือนสะอาด”
2. กิจกรรม “ เธอรูหรือเปลา”
3. บัตรคํา  คํายากในบทเรียน เทง ยางยี่แส ประจํา กวาง หมูบาน ลําคลอง มากมาย       

รายได  รมร่ืน  ทุงนา  ขยัน  หลวงพอสมบุญ ประหยัด  อดทน  แยกยาย  กลับบาน  นับถือ  เคารพ  
เพลิดเพลิน

4. สมุดภาษาไทย
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 1 เรื่อง หมูบานของเรา

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานคํายากในบทเรียน
1.2 การเขียนคํายากในบทเรียน
1.3 การบอกความหมายของคํายากในบทเรียน
1.4 การอานในใจ
1.5 การเขียนตอบคําถาม
1.6 การรองเพลง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 การเขียนคํายากในบทเรียน
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ    

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา กิจกรรมที่ 2 อานและเขียนเปนคํา        
หนา 5 – 9

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง  “บานเรือนสะอาด”
2. กิจกรรม “ เธอรูหรือเปลา”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถอานเขียนและบอกความหมายของคํา สามารถบอกความหมายของคํา

ที่กําหนดใหได    อานในใจและตอบคําถามในเวลาที่กําหนดใหไดถูกตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



274

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

 เพลง  “บานเรือนสะอาด”

(สรอย)  ลามะลิลา  ขึ้นตนเปนมะลิซอนพอแตกใบออนเปนมะลิลา
              บานเรือนเราจะสะอาด (ชํ้า)  ตองถูตองกวาดอยูทุกเวลา

(สรอย)
               เขาของไมเปนระเบียบ (ซํ้า)  ตองจัดใหเรียบตลอดเวลา

(สรอย)
                บริเวณที่มีขยะ (ซํ้า)  อยาไดเลยละเชียวนะแกวตา

กิจกรรม “ เธอรูหรือเปลา”

จุดประสงค    เพื่อฝกทักษะการอานและการเขียนคํายาก
อุปกรณ          

1. บัตรคํา คํายากในบทเรียน  เรียน  เทง  ยางยี่แส  ประจํา  กวาง  หมูบาน ลําคลอง  
มากมาย  รายได  รมร่ืน  ทุงนา  ขยัน  หลวงพอ  สมบุญ ประหยัด  อดทน  แยกยาย  กลับบาน        
นับถือ  เคารพ  เพลิดเพลิน

2. กลองบัตรคํา  ทําดวยกลองกระดาษตกแตงใหสวยงาม

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ประมาณ  3 – 4 กลุม  และจัดใหนั่งเปนกลุมพรอมกับให     

ตั้งชื่อกลุมของตน
2. ใหนักเรียนอานคํายากในบทเรียนจากบัตรคําโดยอานตามครู 2 – 3  คร้ัง เนน        

การออกเสียงอักขระที่ถูกตองชัดเจนและฝกอานเองจนคลอง
3. นํากลองบัตรคํามาวางไวหนาชั้นเรียน
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4. ใหนักเรียนตัวแทนของกลุมที่ 1 ออกมาเลือกหยิบบัตรคํา แลวอานใหเพื่อนในหอง
ตรวจดู  ถาอานถูกตองใหนักเรียนทุกคนอานตาม  แลวเขียนคําที่อานลงในสมุด ตรวจสอบ       
ความถูกตองจากบัตรคําอีกครั้ง

5. ตัวแทนของกลุมที่   2 – 3 – 4 ดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกัน โดยผลัดเปลี่ยนกัน     
ออกมาเลือกหยิบบัตรคํา อานแลวเขียนลงสมุดจนครบทุกคํา
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แผนการจัดการเรียนรูที่   3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง หมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  3)  อานสะกดคําและแจกลูกในบทเรียน   เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานสะกดคาํและแจกลกูไดถูกตอง  ชวยใหการอานและการเขยีนภาษาไทยไดงายขึน้

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมดวยสระ เ – อ ได
2. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
3. เขียนตามคําบอกได

เนื้อหา
เร่ือง หมูบานของเรา

ขั้นที่  3   อานสะกดคําและแจกลูกคําในบทเรียน
- อานสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมดวยสระ เ - อ
- อานเปนคํา
- รวมกิจกรรม “กระดาษมหาสนุก”
- เขียนตามคําบอก  คําที่ประสมดวยสระ เ – อ  เชน เร่ิม เคย  เดิม

เพลิดเพลิน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ทบทวนสระ   อา  ( - า )  สระอู  ( -  ู ) และสระ  เอา   ( เ -า ) โดยอานจากบัตรสระ     
ทบทวนเพลง สระอา  สระอู และสระเอา โดยรองพรอมกันทั้งชั้นเรียน ปรบมือประกอบจังหวะและ
แสดงทาทางประกอบเพลง เพื่อทบทวนสระที่เรียนไปแลว และใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน

ขั้นสอน
1. อานสระ เ – อ ตามครู จากบัตรสระ เนนการออกเสียงที่ถูกตองชัดเจน           

นักเรียนฝกเขียนสระ  เ – อ  บนกระดานดํา  ทีละกลุม เปรียบเทียบการเขียนและการออกเสียงกับ
สระ  เ – า ที่เรียนไปแลว  เพื่อใหนักเรียนจํารูปแบบของสระ เ –อ  ไดแมนยํายิ่งขึ้น
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2. ฝกประสมสระ เ – อ กับพยัญชนะ โดยใชแถบเลื่อนประสมคํา  เมื่อเล่ือน   
สระ เ –อ ไปประสมกับพยัญชนะตัวใดใหนักเรียนออกเสียงแบบสะกดคําและแจกลูก  เชน            
ธอ - เ  - อ -  เธอ   มอ  -  เ  -  อ  - เมอ    ฯลฯ  แลวเขียนคําที่อานลงในสมุด ตรวจสอบความถูกตอง
จากคําที่ครูเขียนตามบนกระดานดํา  แลวฝกอานแบบสะกดคําและแจกลูก  และอานเปนคําจนคลอง 
เพื่อฝกทักษะการประสมคําดวยสระ  เ  -  อ  กับพยัญชนะและการอานแบบสะกดคําและแจกลูก  
แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใช    
ขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปที่ 1  เลม  1  เร่ือง  หมูบานของเรา  กิจกรรมที่  3   
ฝกประสมคํา หนา 10 – 13

3. รวมกิจกรรม “กระดาษมหาสนุก” โดยใหนักเรียนเขียนคําที่ประสมดวย     
สระ เ-อ  ลงบนกระดาษขนาด   2  ×  3  นิ้ว  คนละ  3  แผน โดยไมใหคําซํ้ากัน นําไปแลกกับเพื่อน
จนครบทั้ง 3 แผน แลวใหนักเรียนแตละคนออกมาแสดงบัตรและอานแบบสะกดคําและแจกลูก        
ทีละแผน  เพื่อน ๆ  ตรวจความถูกตอง ถาเขียนผิดใหแกไขแลวอานตาม  เพื่อฝกทักษะการอาน  
แบบสะกดคําและแจกลูกและการเขียนคําที่ประสมดวยสระ  เ – อ

4. นักเรียนเขียนตามคําบอก  คําวา เร่ิม เคย  เดิม เพลิดเพลิน โดยครูบอก ใหเขียน    
คําละ  2  คร้ัง  นักเรียนสะกดคําและแจกลูกดวยวาจากอนเขียนทุกครั้ง  ตรวจสอบจากคําที่ครูเขียน
ตามบนกระดานดํา   ถาเขียนผิดใหแกไขทันที  เพื่อฝกทักษะการเขียนคํา

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการอานแบบสะกดคําและแจกลูกไดถูกตอง ชวยใหการอาน

และการเขียนภาษาไทยไดงายขึ้น
2.  นักเรียนอานคํา  เร่ิม  เคย  เดิม  เพลิดเพลิน  แบบสะกดคําและแจกลูก แลว

อานเปนคํา  อีกครั้ง  เพื่อฝกทักษะการอานคํา

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตร สระ อา ( - า )  สระอู  (   -  ู  )  และสระ  เอา   (  เ -า  )
2. แถบเลื่อนประสบคํา  สระ เ – อ  กับพยัญชนะ
3. บัตรคํา  เร่ิม   เคย  เดิน  เพลิดเพลิน
4. กิจกรรม “ กิจกรรมกระดาษมหาสนุก”
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   เลม  1  เรื่องหมูบานของเรา
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วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานสะกดคําและแจกลูก
1.2 การอานเปนคํา
1.3 การรวมกิจกรรม “ กระดาษมหาสนุก”
1.4 การเขียนตามคําบอก

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 เขียนตามคําบอก
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  1 กิจกรรมที่  3  ฝกประสมคํา  หนา 10 - 13

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. แถบเลื่อนประสมคํา
2. กิจกรรม “  กระดาษมหาสนุก ”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสวนใหญอานและเขียนคําที่สะกดดวยสระ เ- อ ไดถูกตอง  เขียนตามคําบอก

ไดถูกตอง  ผูที่ยังอานและเขียนไมคลองไดแก  เด็กชายยศวริศ  เสือโห  และ เด็กชายณัฐวุฒิ  จาพันธุ  
ซ่ึงไดทําการสอนซอมเสริมในเวลา 15.00 – 16.00 น.  นักเรียนรวมกิจกรรมที่กําหนดใหดวยความ
สนุกสนาน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

                                                      แถบเลื่อนประสมคํา

         ตัวอยางแถบเลื่อนประสมคําดวยสระ  เ – อ  กับพยัญชนะ

        เ  ก  อ    จ     ต     ป      อ       ฉ      ห      ท      ย

กิจกรรม  “ กระดาษมหาสนุก  ”

จุดประสงค     เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคําที่ประสมดวยสระ  เ – อ
อุปกรณ

1. กระดาษสมุดที่ใชแลวเพียงดานเดียวเหลือดานหลังวางเปลาพอที่จะเขียนได หรือ
2. กลองยาสีฟนหรือ กลองกระดาษที่ไมใชแลว เชน กลองลูกกวาด กลองกระดาษ

ใสของบางอยาง (ชนิดกระดาษแข็ง ดานหลังเปนพื้นที่วางเปลานํามาดัดแปลงใชประโยชนได) หรือ
3. บัตรคําที่ใชแตดานหนา ดานหลังยังมีสวนวางเปลาอยูทั้งแผนที่จะนํามาใช

ประโยชนไดจากอุปกรณตาง ๆ ใน 3 ลักษณะที่ครูเลือกไดตามความเหมาะสม นํามาตัดเปนชิ้น     
เล็ก ๆ ขนาด  2  × 3  นิ้ว   (หรือใหนักเรียนเตรียมมาเองตามขนาดที่กําหนดให คนละ  3   - 5  แผน  
หากลองใส  ใสถุง  หรือมัดรวมกันก็ไดใหนักเรียนเขียนชื่อตนในบัตรแตละใบที่มุมดานลางขวา 
เชน

สุกัลยา สุนิสา
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วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนแตละคนเขียนคําที่ประสมดวยสระ  เ – อ  ลงในกระดาษของตนโดย

ไมใหซํ้ากัน จํานวนคนละ  3  แผนแลวใหไปแลกกับเพื่อน ใหเร็วที่สุด
2. นักเรียนที่เขียนและแลกบัตรกับเพื่อนเปนที่เรียบรอยแลวใหกลับไปนั่งที่เดิม                 

ผูที่เสร็จชาที่สุดจะถูกลงโทษโดยใหรองเพลง หรือแสดงเลียนแบบทาทางของสัตว เพื่อน ๆ         
รองเพลงให ฯลฯเพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเกิดความกระตือรือรนในการเรียน

3. ใหนักเรียนออกมาแสดงบัตร แลวอานแบบสะกดคําและแจกลูกหนาชั้นเรียน         
ทีละคํา  ใหเพื่อนนักเรียนในหองชวยตรวจความถูกตองในการเขียนและการอานสะกดคํา หากเขียน
และอานไมถูกตองใหชวยกันแกไข  แลวอานตาม จนครบทุกคน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง หมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  4) การอานออกเสียง                  เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียง  ตองอานใหถูกตองชัดเจน และอานจนคลองเพื่อเปนพื้นฐาน   ใน

การฝกทักษะการอาน

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานออกเสียงเรื่องหมูบานของเราไดถูกตอง
2. รองเพลงและอภิปรายความหมายของเนื้อเพลงได
3. คัดตัวบรรจงไดถูกตองสวยงาม

เนื้อหา
เร่ือง หมูบานของเรา
ขั้นที่  4  อานออกเสียงบทเรียนเร่ืองหมูบานของเรา

- อานและทบทวนคํายาก ในบทเรียน เทง ยางยี่แส ประจํา  กวาง หมูบาน         
ลําคลอง มากมาย   รายได   รมร่ืน  ทุงนา  ขยัน  หลวงพอสมบุญ  ประหยัด   อดทน  แยกยาย    
กลับบาน    นับถือ    เคารพ    เพลิดเพลิน

- อานออกเสียงบทเรียนเร่ืองหมูบานของเรา
- รองเพลงและอภิปรายความหมายของบทเพลง  “ชุมชนของเรา”
- คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รวมกันสนทนาเรื่องชุมชนของเรา เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สวนประกอบของชุมชน 
สถานที่สําคัญ แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เพื่อใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันและรูจัก
ชุมชนของตนดีขึ้น
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ขั้นสอน
1. รองเพลง  “ ชุมชนของเรา ” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอน บทเพลง  แลวแบง

นักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน ใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง บันทึกลง
ในกระดาษที่แจกให  และสงตัวแทนออกมาอานผลการอภิปรายหนาขั้นเรียนทีละกลุม จนครบ    
ทุกกลุมแลวรวมกันสรุปความหมายของเนื้อเพลงพรอมกันอีกครั้ง  เชน “ชุมชนของเรานาอยูเพราะ
ทุกคนชวยเหลือกันพัฒนา ชุมชนของเราสะอาด ไมมีโรคภัย ทุกคนจึงอยูกันอยางมีความสุข”              
ใหนักเรียนอานแลวคัดดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดใหถูกตองและสวยงาม

2. รวมกิจกรรม “ เกมตามผูนํา ” โดยใหนักเรียนอานทบทวนคํายากจากบัตรคํา
จนครบทุกคํา แลวแจกบัตรคําใหกับนักเรียนทุกคน เมื่อไดยินครูอานคําใดใหนักเรียนที่ถือ          
บัตรคํานั้น ออกมาหนาชั้นเรียน อานบัตรคํานั้น แลวชูใหเพื่อนดู  เพื่อนใน  ช้ันเรียนตรวจสอบ      
ถาถูกตองให   ทุกคนอานตามพรอมกัน เพื่อเปนการทบทวนการอาน   คํายากในบทเรียน

3. อานออกเสียงบทเรียนเรื่อง หมูบานของเราจากแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  1  
หนา  1 - 3  โดยใหนักเรียนฟงครูอาน  1  คร้ังใหสังเกตการออกเสียงอักขระ ที่ชัดเจน  และการเวน
วรรคตอนที่ถูกตอง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครูพรอมกันทั้งชั้นเรียน ฝกอานดวยตนเอง
หรืออานกับเพื่อน  อานเปนกลุม  อานเปนรายบุคคล จนคลอง  นักเรียนที่มีปญหาในการอาน ใหฝก
อานกับเพื่อนที่อานคลอง แลวมาอานกับครูเปนรายบุคคล เพื่อฝกทักษะการอานออกเสียงใหถูกตอง

4. รวมกิจกรรม “ แขงขันการอาน ” โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  3 – 4 คน  
ใหแตละกลุมผลัดกันอานออกเสียง บทเรียนเรื่องหมูบานของเราจากแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม 1  
หนา 1 – 3 กลุมที่ไมไดอานเปนผูตรวจความถูกตอง กลุมที่อานถูกตอง ออกเสียงชัดเจน อานคลอง
และจําคําได  เปนผูชนะ  ผลัดเปลี่ยนกันอานจนครบทุกกลุม  เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการอาน
ออกเสียง

ขั้นสรุป
รวมกันสนทนาสรุปการอานออกเสียง ตองอานใหถูกตอง ชัดเจน จําคําไดแมนยํา             

แบงวรรคตอนถูกตองและอานจนคลอง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงในบทเรียนเรื่องหมูบาน         
ของเรา คนละ  2 บรรทัด จนจบเรื่อง  เพื่อเปนพื้นฐานในการฝกทักษะการอานในชั้นตอไป

สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิเพลง  “ ชุมชนของเรา”
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2. กิจกรรม “ เกมตามผูนํา”
3. กิจกรรม “ แขงขันการอาน”
4. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนัก

เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม  1   เรื่อง  หมูบานของเรา
5. สมุดภาษาไทย

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การรองเพลง
1.2 การอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง
1.3 การอานออกเสียง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 คัดตัวบรรจงไดถูกตองและสวยงาม
2.2 ความเรียบรอยในการทํางาน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง “ ชุมชนของเรา”
2. กิจกรรม  “  เกมตามผูนํา”
3. กิจกรรม “ แขงขันการอาน”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนอานออกเสียงบทเรียนที่กําหนดใหไดถูกตอง  อานคลอง  ผูที่ยังอานไมคลอง

ไดแก  เด็กชายยศวริศ  เสือโห     และเด็กชายณัฐวุฒิ   จาพันธุ  และไดทําการสอนซอมเสริมในเวลา  
15.00  - 16.00 น..
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

เพลง “ ชุมชนของเรา”

                    ชุมชนของเรานาอยู                         เพราะทุกผูรูจักชวยกัน
เก็บกวาดบานเรือนแข็งขัน                        มาชวยกัน  ชวยกันพัฒนา    ( ซํ้า )

                    ชุมชนของเราสะอาด                      สะอาดสดใสงามตา
โรคภัยไมเบียดเบียนหนา                         ชาวประชาอยูเปนสุขเอย      ( ซํ้า )

กิจกรรม  “ เกมตามผูนํา ”

จุดประสงค          เพื่อฝกทักษะการอาน

อุปกรณ          บัตรคํา    คํายากในบทเรียน   เทง    ยางยี่แส   ประจํา  กวาง  หมูบาน  ลําคลอง    
มากมาย   รายได  รมร่ืน ทุงนา  ขยัน  หลวงพอสมบุญ ประหยัด  อดทน  แยกยาย  กลับบาน นับถือ     
เคารพ   เพลิดเพลิน

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แจกบัตรคําใหกับนักเรียน คนละ  1  แผน
2. ใหนักเรียนดูบัตรคําที่ตนถือวาอานวาอยางไร
3. ใหนักเรียนฟงครูอานคําจากบัตรคํา ถาอานคําใดใหนักเรียนที่ถือคํานั้นวิ่งถือ    

บัตรคําของตนออกมาหนาชั้นเรียน ชูบัตรคําใหเพื่อนดูแลวอานเพื่อนในชั้นเรียนตรวจสอบ ถาอาน
ถูกตองใหทุกคนอานตาม   ผลัดเปลี่ยนกันจนครบทุกคน
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กิจกรรม  “แขงขันการอาน”

จุดประสงค        เพื่อฝกทักษะการอานออกเสียงในบทเรียน

อุปกรณ              แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองสําหรับ   นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  1  เลม 1 เรื่องหมูบานของเรา

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 - 4 คนใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลาก      

การแขงขันการอาน
2. ใหนักเรียนกลุมที่จับฉลากไดหมายเลข 1 เปนผูอานกอนพรอมกัน ทั้งกลุม          

นักเรียนกลุมอ่ืนเปนผูฟงตรวจความถูกตองในการอาน เชน การอานชัดเจน แบงวรรคตอนถูกตอง          
อานคลอง จําคําไดแมนยํา  ฯลฯ ทีละกลุม จนครบทุกกลุม

3. กลุมที่อานไดคลอง อานไมผิด และแบงวรรคตอนถูกตองเปนผูชนะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองหมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  5)  การใชภาษา                      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฝกฝนทักษะทางภาษาชวยใหการเรียนรู ความเขาใจ และการใชภาษาดีขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู
1. ใชภาษาในการพูดและรูจักการฟงได
2. แตงประโยคจากคําที่กําหนดใหได
3. ทําหนังสืออานของชั้นเรียนได

เนื้อหา
เร่ือง  หมูบานของเรา
ขั้นที่   5   การใชภาษา

- ใชภาษาในการฟงและการพูด
- แตงประโยคโดยใชคํายากในบทเรียน   เทง    ยางยี่แส  ประจํา  กวาง  หมูบาน 

ลําคลอง    มากมาย    รายได    รมร่ืน   ทุงนา   ขยัน   หลวงพอสมบุญ   ประหยัด  อดทน  แยกยาย    
กลับบาน     นับถือ     เคารพ     เพลิดเพลิน

- ทําหนังสืออานของชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง “หมูบานของฉัน” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลง เพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนและเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. ฝกใชภาษาในการฟงและการพูดโดยใหนักเรียนอานขอความ “เราจะชวย

รักษาความสะอาดของชุมชนของเราไดอยางไร”  บนกระดานดํา  แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ           
4 – 5 คน  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายจากขอความที่อานโดยเนน  เร่ืองการใชภาษา        
ในการฟงและการพูดที่ดี คือ  ฟงแลวจับใจความเรื่องที่ฟงได  และใชภาษาพูดที่สุภาพ และถูกตอง  
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แลวบันทึกลงบนกระดาษที่แจกให สงตัวแทนออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียนทีละกลุม         
แลวรวมกันอภิปรายสรุปพรอมกันทั้งชั้นเรียนอีกครั้ง  ครูบันทึกบทสรุปไวบนกระดานดํา เชน

- ไมทิ้งขยะบนพื้นถนน
- ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา  ลําคลอง
- กวาดหนาบานใหสะอาด
- ชวยกันกวาดพื้นถนนใหสะอาด

ฯลฯ
ใหนักเรียนอานและคัดลงสมุด ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เพื่อฝกทักษะการใชภาษาในการฟงและ
การพูด จากขอความที่กําหนดให

2. แตงประโยคจากคํายากในบทเรียน และการทําหนังสืออานของชั้นเรียน โดย
ใหนักเรียนอานทบทวนคํายากในบทเรียนจากบัตรคํา คําละ 1 - 2  ครั้ง แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ  ละ   
4 – 5 คน  แจกบัตรคําใหนักเรียนกลุมละ 5 คํา ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันแตงประโยค                
จากบัตรคําที่กําหนดให  เชน

ยางยี่แส      :       ฉันอยูในหมูบานยางยี่แส
หมูบาน     :         หมูบานของฉันสะอาด
ลําคลอง    :        น้ําในลําคลองใสสะอาด
ฯลฯ

เขียนลงในกระดาษที่แจกให ประโยคละ  1  แผน  แลววาดภาพประกอบประโยค  นํามาอานให
เพื่อนฟงหนาชั้นเรียน  เพื่อชวยกันแกไข ปรับปรุงประโยค จนครบทุกกลุม  แลวรวบรวมผลงาน
ของนักเรียน ทําเปนหนังสืออานของชั้นเรียน  เพื่อฝกทักษะการแตงประโยคจากคํายากในบทเรียน  
และการทําหนังสืออานของชั้นเรียน

3. รวมกิจกรรม “ ถาฉันเปน ……..” โดยใหนักเรียนใชคําวา “ถาฉันเปน……..” 
และคํายากในบทเรียน  แตงใหเปนประโยคดวยวาจา ซ่ึงประโยคอาจจะไมเปนจริงก็ได  และบอก
คํายากที่ในบทเรียนที่รวมอยูในประโยคนั้นดวย    เชน

- ถาฉันเปนนกฉันจะบินไปใหทั่ว  ( ทั่ว )
- ถาฉันเปนนักเรียนฉันจะขยันมาโรงเรียน  ( ขยัน )
- ถาฉันเปนชาวนาฉันจะอดทน  ( อดทน )

  ฯลฯ
เพื่อฝกทักษะในการแตงประโยคดวยวาจาโดยใชคํายากในบทเรียน  ดวยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเปนการสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการใชภาษาใหกับนักเรียน
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ขั้นสรุป
1. รวมกิจกรรม “แขงขันแตงประโยค” โดยแบงนักเรียนเปน 3 – 4 กลุม ให       

แตละกลุมสงตัวแทนมาแขงขันแตงประโยคจากบัตรคําที่กําหนดใหบนกระดานดํา คร้ังละ 1 คน 
กลุมที่แตงเปนประโยค และเขียนถูกตองได 4 คะแนน กลุมที่แตงประโยคถูกตองแตเขียนผิดได       
2 คะแนน รวมคะแนนเมื่อหมดเวลาเพื่อฝกทักษะการแตงประโยคซึ่งเปนการฝกฝนทักษะทางภาษา
ชวยใหการเรียนรู เขาใจ และการใชภาษาไดดีขึ้น

2. ทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย
ใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 เรื่อง หมูบานของเรา กิจกรรมที่ 4 
เขียนคําและประโยคหนา   14  -  19

สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง  “หมูบานของฉัน”
2. ขอความ  “เราจะชวยกันรักษาความสะอาดของชุมชนของเราไดอยางไร”
3. บัตรคํา คํายากในบทเรียน   เทง  ยางยี่แส  ประจํา  กวาง  หมูบาน  ลําคลอง          

มากมาย    รายได   รมร่ืน  ทุงนา   ขยัน   หลวงพอสมบุญ   ประหยัด   อดทน  แยกยาย    กลับบาน   
นับถือ     เคารพ    เพลิดเพลิน

4. กระดาษทําหนังสืออานของชั้นเรียน
5. ดินสอสี  สีเทียน
6. กิจกรรม  “ถาฉันเปน ……”
7. สมุดภาษาไทย
8. กระดาษบันทึกผลการอภิปราย
9. กิจกรรม  “แขงขันแตงประโยค”
10. กระเปาผนัง
11. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  1   เรื่องหมูบานของเรา
 
วิธีวัดและประเมินผล

1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้
1.1 การแตงประโยคจากคําที่กําหนดให
1.2 การทําหนังสืออานของชั้นเรียน
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1.3 การใชภาษาในการพูดและการฟง
2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้

2.1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
2.2 แตงประโยคจากคําที่กําหนดให
2.3 หนังสืออานของชั้นเรียน
2.4 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน   สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  1   กิจกรรมที่   4    หนา    14  - 19

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง “หมูบานของฉัน”
2. กิจกรรม  “ถาฉันเปน……..”
3. กิจกรรม  “แขงขันแตงประโยค”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถแตงประโยคจากคําที่กําหนดใหไดถูกตอง และรวมกิจกรรมที่กําหนด

ใหดวยความสนุกสนาน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

 เพลง  “หมูบานของฉัน”
เนื้อรอง  ยิ่งลักษณ  งามดี

                                                                                                 ทํานอง  เพลงตะลุง
                              หมูบานของฉัน                              ทุกวันรื่นรมย
                  สรางความเกลียวกลม                                นาชมจริงนา
                             สมบัติสวนรวม                               เรารวมรักษา
                  ดูไมงามตา                                                 พัฒนาซอมแซม   (ซํ้า)

                                    กิจกรรม  “ถาฉันเปน……..”

จุดประสงค   1.   เพื่อฝกทักษะการแตงประโยคดวยวาจา
      2.  สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค

อุปกรณ         บัตรคํา   คํายากในบทเรียน  เทง  ยางยี่แส  ประจํา  กวาง  หมูบาน  ลําคลอง          
มากมาย  รายได  รมร่ืน  ทุงนา  ขยัน  หลวงพอสมบุญ  ประหยัด  อดทน  แยกยาย    
กลับบาน  นับถือ  เคารพ  เพลิดเพลิน

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนอานคํายากในบทเรียนจากบัตรคําจนคลองแลวเสียบไวบนกระเปาผนัง        

เพื่อใหนักเรียนนําไปแตงประโยค
2. ครูอธิบายวิธีแตงประโยคจากความนึกคิดของนักเรียนโดยใชคําวา  “ถาฉัน

เปน……”   และคํายากในบทเรียน คือจะตองมีคํายากในบทเรียนอยูในประโยคนั้นดวย จะเปน       
คําใดก็ได  หลังจากที่นักเรียนพูดประโยคแลวใหบอกคํายากที่อยูในประโยคนั้นดวย  เชน

- ถาฉันเปนนกฉันจะบินไปใหทั่ว  (ทั่ว)
- ถาฉันเปนนักเรียนฉันจะขยันมาโรงเรียน   (ขยัน)  ฯลฯ

3. ประโยคอาจไมเปนความจริงก็ได  เพราะเปนประโยคที่เกิดจากความนึกคิด
ของนักเรียนเพียงแตตองการสงเสริมใหนักเรียน คิดหาเหตุผลที่ทําใหประโยคสมบูรณ

4. ใหนักเรียนชวยกันแตงประโยค จากคํายากในบทเรียนจนครบทุกคําหรือ       
จนหมดเวลา
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  กิจกรรม “แขงขันแตงประโยค”

จุดประสงค   เพื่อฝกทักษะการแตงประโยค
อุปกรณ         บัตรคํา  คํายากในบทเรียนเรียน  เทง    ยางยี่แส   ประจํา  กวาง  หมูบาน  ลําคลอง    

มากมาย   รายได  รมร่ืน  ทุงนา   ขยัน   หลวงพอสมบุญ   ประหยัด  อดทน  แยกยาย    
กลับบาน  นับถือ   เคารพ   เพลิดเพลิน

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปน 3 – 4 กลุม ใหแตละกลุมแขงขันแตงประโยคจากบัตรคํา              

ที่กําหนดให
2. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนไปเขียนคําบนกระดานดํา (ตัวแทนไมควรซ้ํากัน)       

จนครบทุกกลุม
3. นักเรียนกลุมอื่นชวยตรวจความถูกตองของการเขียนและการแตงประโยค แลว

อานพรอมกันทั้งชั้นเรียน
4. กลุมที่แตงประโยคและเขียนถูกตองได 4 คะแนน ถาแตงประโยคถูก แตเขียนผิด        

ได 2  คะแนน
5. แขงขันแตงประโยคจากคําอ่ืนตอไป จนหมดเวลาจึงรวมคะแนน กลุมที่ไดคะแนน    

มากที่สุดเปนผูชนะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองหมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  6 ) กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

และการอานรายบุคคล       เวลา  1  ชั่วโมง
          

สาระสําคัญ
1. การอภิปรายและสรุปขอคิดเห็นรวมกันเปนการพัฒนาทางความคิดและ                  

ความสามารถทางภาษา
2. บทรอยกรองชวยสงเสรมิประสบการณทางภาษาและปลกูฝงเจตคตทิีด่ตีอภาษาไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายและสรุปขอคิดจากบทเรียนได
2. อานบทรอยกรอง เร่ือง  หมูบานของฉัน ได
3. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองได

เนื้อหา
เร่ือง  หมูบานของเรา
ขั้นที่   6   กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

- อภิปรายและสรุปขอคิดเกี่ยวกับบทเรียน
- อานบทรอยกรอง เร่ือง  หมูบานของฉัน
- หาคําคลองจองจากบทรอยกรอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ทบทวนเพลง  “ หมูบานของฉัน”  โดยรองพรอมกันทั้งชั้นเรียน ปรบมือประกอบ
จังหวะ และแสดงทาทางประกอบเพลง เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเขาใจ            
ความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. การคิดเกี่ยวกับบทเรียนโดยใหนักเรียนอานทบทวนเรื่อง หมูบานของเรา       

ในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน สําหรับ 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 1 เร่ืองหมูบานของเรา   หนา  1 – 3   อานออกเสียงพรอมกัน   
ทั้งชั้นเรียน   แบงนักเรียนเปนกลุม ๆละ  4 – 5 คนใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
หาขอคิดจากเรื่องที่อาน แลวสงตัวแทนออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียนจนครบทุกลุม แลว     
รวมกันสรุปเปนขอ ๆ ครูบันทึกไวบนกระดานดําใหนักเรียนอาน  เชน

- หมูบานของเราชื่อหมูบานยางยี่แส
- หมูบานของเราเปนหมูบานที่สะอาด นาอยู
- หมูบานจะสะอาด ทุกคนในหมูบานตองรวมมือกันทํา
- ทุกคนในหมูบานจะอยูกันอยางมีความสุขไดทุกคนจะตองชวยเหลือกัน
ฯลฯ

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนบทสรุปลงในกระดาษแผนภูมิที่แจกให  เพื่อเขียนเปนแผนภูมิฝก
อานของชั้นเรียนตอไป

2. อานบทรอยกรอง “หมูบานของฉัน” โดยใหนักเรียนฟงการอานจากครู หรือ
ฟงจากเครื่องบันทึกเสียง แลวฝกอานตามครู โดยเนนเรื่องการอานออกเสียงอักขระที่ถูกตอง ชัดเจน     
ตามจังหวะการอานบทรอยกรอง แลวฝกอานพรอมกันทั้งชั้นเรียน อานเปนกลุม ผลัดกันอาน      
คนละวรรค ตอกันจนจบ  แลวรวมกันสนทนาความหมายของบทรอยกรอง เพื่อฝกทักษะการอาน
และเขาใจความหมายของบทรอยกรอง

3. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองโดยใหนักเรียนชวยกันหาและบอก              
คําคลองจองเปนคู ๆ ครูเขียนไวบนกระดานดํา เชน  ฉัน – นั้น     รมย – ชม    อา  -  ปา     ดี  -  พี่    
พี่  -  ที่ ฯลฯ  รวมกันสนทนาลักษณะของคําคลองจอง ใหนักเรียนอาน แลวคัดบทรอยกรอง          
ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดขีดเสนโยงคําที่คลองจองกันเพื่อฝกทักษะการหาคําที่คลองจองกันจาก         
บทรอยกรอง

ขั้นสรุป
1. รวมกันสนทนาอภิปรายและสรุปขอคิดจากหัวขอ “เราจะชวยกันทําให        

หมูบานสะอาดไดอยางไร” โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นได         
ตามความตองการ ครูบันทึกไวบนกระดานดํา แลวรวมกันสรุป

2. ใหนักเรียนทองบทรอยกรองโดยเลนตอบทรอยกรองปากเปลา คนละวรรค
กลุมละวรรค จนจบ พรอมกับปรบมือประกอบจังหวะเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน               
ในการเรียน และจําบทรอยกรองไดแมนยํายิ่งขึ้น

3. ทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย
ใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  1 เรื่องหมูบานของเราหนา   20
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สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง  “หมูบานของฉัน”
2. กระดาษเขียนแผนภูมิ
3. ดินสอสี  สีเทียน
4. บทรอยกรองเรื่อง  “หมูบานของฉัน”
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  1  เรื่อง  หมูบานของเรา

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอภิปราย  แสดงความคิดเห็น
1.2 การสรุปขอคิดเห็น
1.3 การอานบทรอยกรอง
1.4 การหาคําคลองจองจากบทรอยกรอง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 1  เรื่อง หมูบานของเรา   หนา   20

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
บทรอยกรองเรื่อง  “หมูบานของฉัน”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถอภิปรายรวมแสดงความคิดเห็นและสรุปเปนขอคิดเห็นเรื่องเราจะชวย

กันทําหมูบานใหสะอาดไดอยางไร เชน ไมทิ้งขยะในที่ชุมชน ชวยกันรักษาความสะอาด  ฯลฯ        
นักเรียนอานและทองบทรอยกรองเรื่องหมูบานของฉัน ดวยความสนุกสนาน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

บทรอยกรองเรื่อง  “หมูบานของฉัน”

หมูบานของฉัน
                                     หมูบานของฉัน                               นั้นแสนรื่นรมย
                           ใครเห็นใครชม                                         วาสวยงามดี
                                       พอ แม นา อา                                ลุง ปา นอง พี่
                           ทุกคนมีหนาที่                                           รวมมือกันทํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



296

แผนการจัดการเรียนรูที่  7
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองหมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  7 )      การสอนซอมเสริม                 เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การสงเสริมประสบการณทางภาษา ชวยเพิ่มพูนความรูและชวยใหใชภาษาไดดี

จุดประสงคการเรียนรู
1. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
2. เขียนตามคําบอกได

เนื้อหา
เร่ืองหมูบานของเรา

- เลนเกม “แขงขันตอคํา”
- เขียนตามคําบอก คํายากในบทเรียน  เทง  ยางยี่แส   ประจํา  กวาง  หมูบาน       

ลําคลอง    มากมาย    รายได    รมร่ืน   ทุงนา   ขยัน   หลวงพอสมบุญ   ประหยัด    อดทน  แยกยาย    
กลับบาน   นับถือ   เคารพ   เพลิดเพลิน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง “อยาทิ้ง” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อใหนักเรียนสนุกสนาน   
เพลิดเพลิน   และเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. ทบทวนการอานคํายากในบทเรียน โดยรวมกิจกรรม  “เกมจายตลาด”โดยให

นักเรียนอานทบทวนคํายากจากบัตรคําพรอมกัน แลวนําบัตรคํามาติดที่อกเสื้อของนักเรียน  ทุกคน
แลวนั่งเปนวงกลม นักเรียนอาสาสมัครเปนผูจายตลาดถือตะกราเดินภายในวงกลมพรอมกับอาน
บัตรคําที่อกเสื้อของเพื่อนแตละคน ถาอานคําใดไดถูกตองเพื่อนที่มีคํานั้น        จะออกเดินตามหลัง
ผูจายตลาด ทําอยางนี้ สัก 4 – 5 คํา ผูจายตลาดจะทิ้งตะกราพรอมกับ วิ่งไปนั่ง ผูที่เดินตามจะตอง
ไปนั่งดวยใครหาที่นั่งไมไดจะเปนผูจายตลาดตอไป  เพื่อ          ทบทวนการอานคํายากในบทเรียน
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2. ทบทวนการเขียนคําและประโยค จากกิจกรรม “ แขงขันตอคํา” โดยแบงนัก
เรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน  ใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําที่สวนตนของคําเหมือนกันจากคําใหม
ในบทเรียนที่กําหนดใหลงในกระดาษบันทึก  เชน

ชาวนา     :      ชาวสวน   ชาวไร   ชาวประมง   ชาวเขา
บานเรือน  :   บานไร   บานนา  บานสวน  บานชอง
สะพาน      :   สะอาด  สะดวก  สะดุด  สะดุง

                                                      ฯลฯ
แขงขันกันแตงประโยคจากบัตรคําที่กําหนดใหโดยใหตัวแทนของแตละกลุมมาเลือกหยิบบัตรคํา 
กลุมละ  1  คํา  สมาชิกภายในกลุมแตประโยคจากคําที่ไดทุกคน ๆ ละ  1   ประโยค โดยไมใหซํ้ากัน  
เชน

กลุมที่  1   เลือกบัตรคํา  “สะพาน”
สมาชิกในกลุมแตงประโยค  -  ฉันเดินบนสะพาน

                                                        -  ฉันยืนบนสะพาน
-  ฉันเดินไปที่สะพาน

                                      ฯลฯ
กลุมที่แตงประโยคไดถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ   เพื่อฝกทักษะการเขียนคําและประโยค

3. นักเรียนเขียนตามคําบอก โดยครูอานประโยคที่มีคํายากในบทเรียนใหฟง 
ประโยคละ 2  คร้ัง  แลวเขียนเฉพาะคํายากลงในสมุด   เชน

-  ฉันอยูโรงเรียนวัดยางยี่แส     ใหนักเรียนเขียนคําวา     ยางยี่แส
-  ที่วัดจัดงานประจําทุกป          ใหนักเรียนเขียนคําวา    ประจํา
ฯลฯ      เพื่อฝกทักษะการเขียนคํายากในบทเรียน

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการสงเสริมประสบการณทางภาษาโดยเฉพาะดานการอาน

และเขียนเปนการชวยเพิ่มพูนความรู และชวยใหใชภาษาไดดี
2. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  10  ขอ  เพื่อทดสอบความรูและความเขาใจของ      

นักเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง “อยาทิ้ง”
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2.  กิจกรรม “เกมจายตลาด”
3.  กิจกรรม  “แขงขันตอคํา”
4. บัตรคํา  คํายากในบทเรียน  เทง  ยางยี่แส   ประจํา  กวาง  หมูบาน ลําคลอง          

มากมาย    รายได    รมร่ืน   ทุงนา   ขยัน   หลวงพอสมบุญ   ประหยัด   อดทน    แยกยาย   กลับบาน    
นับถือ     เคารพ     เพลิดเพลิน

5. สมุดภาษาไทย
6. ตะกรา

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานคํายากในบทเรียน
1.2 การเขียนตามคําบอก
1.3 การเลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดให

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 การเขียนคําและประโยค
2.2 เขียนตามคําบอก

3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

เคร่ืองมือวัดผล
แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง “อยาทิ้ง”
2. กิจกรรม “เกมจายตลาด”
3. กิจกรรม  “แขงขันตอคํา”
4. แบบทดสอบหลังเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนรวมกิจกรรมที่สงเสริมการอานและการเขียนภาษาไทยดวยความสนุกสนาน      

เขียนคําและประโยคไดถูกตอง
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

เพลง “ อยาท้ิง”

(ไมทราบชื่อผูแตง)
       อยาทิ้ง     อยาทิ้ง    อยาทิ้ง                  ทิ้งแลวจะสกปรก
ถาเราเห็นมันรก                                          ตองเก็บ    ตองเก็บ   ตองเก็บ

กิจกรรม “ เกมจายตลาด”

จุดประสงค         เพื่ออานคําใหมในบทเรียน
อุปกรณ

1. บัตรคํา    เทง   ยางยี่แส   ประจํา  กวาง  หมูบาน    ลําคลอง   มากมาย  รายได     
รมร่ืน   ทุงนา   ขยัน   หลวงพอสมบุญ   ประหยัด   อดทน  แยกยาย   กลับบาน   นับถือ   เคารพ     
เพลิดเพลิน

2.  ตะกรา

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนอานบัตรคําพรอมกน  แลวนําบัตรคําติดที่อกเสื้อนักเรียนเทาจํานวน     

คนเลน  แลวใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม
2. ใหผูจายตลาดถือตะกราเดินภายในวงกลมพรอมกับอานบัตรคําที่อกเสื้อของเพื่อน 

ถาอานคําใดไดถูกตองเพื่อนที่มีคํานั้นจะออกเดินตามหลังผูจายตลาด ทําอยางนี้สัก 4 – 5  คํา               
ผูจายตลาดจะทิ้งตะกราพรอมกับวิ่งไปนั่ง

3. ผูเดินตามตองวิ่งไปนั่งดวยใครที่หาที่นั่งไมไดจะเปนผูจายตลาดตอไป
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กิจกรรม “แขงขันตอคํา”

จุดประสงค      เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคําและประโยค
อุปกรณ

1. บัตรคํา คํายากในบทเรียน ที่ตองการใหนักเรียนแตงประโยค
2. กระดาษบันทึก

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน  ใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําที่มีสวนตน

ของคําเหมือนกันจากคํายากในบทเรียน ลงในกระดาษบันทึก เชน
ชาวนา      :      ชาวสวน      ชาวไร      ชาวเขา    ชาวประมง
บานเรือน :       บานไร    บานนา    บานสวน    บานชอง
สะพาน    :        สะอาด     สะดวก     สะดุด      สะดุง

2. ในรอบตอไปแขงขันกันแตงประโยคจากบัตรคํา ที่กําหนดให  โดยใหตัวแทนกลุม       
มาเลือกหยิบบัตรคํา  กลุมละ  1  คํา

3. ใหสมาชกิในกลุมทกุคนแตงประโยคจากคาํทีไ่ด คนละ 1 ประโยค โดยไมใหซํ้ากนั  
เชน

กลุมที่  1   เลือกบัตรคํา  สะพาน
สมาชิกในกลุมแตงประโยค  -   ฉันเดินบนสะพาน

-   ฉันยืนบนสะพาน
-    ฉันเดินไปที่สะพาน

                                      ฯลฯ
4. รวบรวมสงครูทีละกลุม รวมคะแนน การเขียนคําและประโยค กลุมที่ไดคะแนน

มากที่สุดเปนผูชนะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



301

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 7
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      เร่ืองหมูบานของเรา         ช้ันประถมศึกษาปที่   1

จํานวนขอทดสอบ  10  ขอ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา   30   นาที

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก. วัด
ข. หมูบาน
ค. ตลาด

2. สถานที่สําคัญของหมูบานของเรามีอะไรบาง
ก. โรงเรียน
ข. วัด
ค. โรงเรียน   วัด

3. คนในหมูบานของเราสวนใหญมีอาชีพอะไร
ก. ทํานา
ข. คาขาย
ค. ทําไร

4. เหตุใดหมูบานของเราจึงสะอาด
ก. เพราะเด็ก ๆ ชวยกันทําความสะอาด
ข. เพราะทุกคนในหมูบานชวยกันรักษาความสะอาด
ค. เพราะมีผูรักษาความสะอาด

5. ขอใดประสมดวย สระ  เ – อ
ก. รมร่ืน
ข. สนุกสนาน
ค. เพลิดเพลิน

6. ขอใดมีสระตรงกับคําวา  “  เออออ ”
ก. ใบยอ
ข. เธอขอ
ค. อําเภอ

7. ขอใดเขียนถูก
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ก. สอาด
ข. สพาน
ค. สงบ

8. คลองยี่แสเดิมเปนแมน้ําอะไร
ก. แมน้ํายางยี่แส
ข. แมน้ําจรเขสามพัน
ค. แมน้ําทาจีน

9. คําในขอใดเติมลงในชองวางแลวไดใจความ
หลวงพอบุญ เปนที่                               นับถือของคนในหมูบานนี้
ก. ชอบพอ
ข. เคารพ
ค. รักใคร

10. ขอใดเรียงคําไดใจความ
ก. ยางยี่แส ที่วัด มีตนยางมากมาย
ข. เด็ก ๆ เดินเที่ยวกันอยางเพลิดเพลิน
ค. ชาวนาเปนพอและแมของเทง

  เฉลย              1.  ข      2.  ค     3.  ก     4.  ข.    5.  ค.   6.  ข.   7.  ค.     8.  ข.   9.  ข.  10.  ข.

แผนการจัดการเรียนรูที่  8
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองสงกรานตบานเรา   (ขั้นท่ี  1 ) สรางประสบการณทางเนื้อหา      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
1. การฟงเรื่องราวใหเขาใจ  จําเรื่องไดและใชถอยคําถูกตองจะชวยใหเลาเรื่องไดดี
2. การเขียนแผนที่ความคิดเปนการสรางความรูความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ ไดดี

จุดประสงคการเรียนรู
1. ฟงบทเรียนเรื่อง สงกรานตบานเรา แลวเลาเรื่อง และตอบคําถาม จากเรื่องที่ฟงได
2. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟงได
3. เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงได
4. เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟงไดถูกตอง

เนื้อหา
เร่ือง สงกรานตบานเรา
ขั้นที่  1  สรางประสบการณทางเนื้อหา

- ฟงเรื่องสงกรานตบานเราแลวตอบคําถาม
- เลาเรื่องจากการฟง
- การแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟง
- เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟง
- เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทําแบบทดสอบกอนเรียน    10  ขอ   เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
รวมสนทนาเกี่ยวกับภาพในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน       

ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2 เร่ืองสงกรานตบานเรา  
หนา  1 – 3  เชน    เปนประเพณีอะไร  มีการจัดขึ้นที่ใด   ฯลฯ

ขั้นสอน
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1. ครูอานบทเรียนเรื่อง สงกรานตบานเราใหนักเรียนฟงจนจบเรื่องแลวให       
นักเรียนชวยกันตอบคําถามดวยวาจาเพื่อเปนการจัดลําดับเหตุการณของเรื่อง  เชน

- งานประเพณีสงกรานตบานเราจัดขึ้นที่ไหน
- กิจกรรมในวันสงกรานตบานเรามีอะไรบาง
- ใครมีสวนรวมในการจัดงานประเพณีสงกรานตบานเรา  ฯลฯ

แลวใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่ฟงอีกครั้ง  เพื่อฝกทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟง
2. นักเรียนรวมกันแสดงบทบาทสมมุติ โดยใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดง

บทบาทสมมุติตามเนื้อเร่ืองโดยใชคําพูดของตัวละครจากความนึกคิดและความเขาใจของ              
นักเรียนเอง เพื่อสงเสริมการใชทักษะทางภาษา และความสนุกสนานในการเรียน

3. ครูและนักเรียนในชั้นรวมกันสรุป โดยใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่ฟงอีกครั้ง
ครูบันทึกขอความที่นักเรียนเลาบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนฝกอาน เปนกลุมและอานพรอมกัน    
ทั้งชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการเลาเรื่องและฝกทักษะการอาน

4. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน   ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคัดลอก 
ขอความที่นักเรียนเลาลงบนกระดาษที่กําหนดให วาดภาพ และระบายสีใหสวยงาม เพื่อจัดทําเปน
แผนภูมิการอานของชั้นเรียน

5. ใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอผลงาน และอานแผนภูมิ หนาชั้นเรียน             
ทีละกลุมแลวรวบรวมเปนแผนภูมิประสบการณมางเนื้อหาของชั้นเรียนไวอานตอไป

ขั้นสรุป
1. ใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องหมูบานของเราคนละ 1 - 2 ประโยค จนจบเรื่อง

แลวรวมกันสรุปการเลาเรื่องจากการฟง จะตองตั้งใจฟงใหเขาใจ จําเรื่องได  และใชถอยคําถูกตอง
จะชวยใหเลาเรื่องไดดี

2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม  2 เรื่องสงกรานตบานเรา           
กิจกรรมที่  1  การสรางประสบการณทางเนื้อหา  หนา  4 โดยการเขียนเปนแผนที่ความคิด  เพื่อ      
สงเสริมความรูและ ความเขาใจในเรื่องที่ฟงและอาน

สื่อการเรียนการสอน
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ       

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  2    เร่ือง  สงกรานตบานเรา
2. นักเรียนรวมแสดงบทบาทสมมุติ
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3. กระดาษเขียนแผนภูมิ
4. ดินสอสี หรือสีเทียน

วิธีวัดและประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน
2. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

2.1  การฟงเรื่องแลวตอบคําถาม
2.2  การเลาเรื่องจากการฟง
2.3  การเขียนและอานแผนภูมิ
2.4  การแสดงบทบาทสมมุติ

3. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
3.1  แผนภูมิประสบการณทางเนื้อหา
3.2 ตรวจแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย

โดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 2  เร่ืองสงกรานตบานเรา            
กิจกรรมที่  1    การสรางประสบการณทางเนื้อหา  หนา   4

เคร่ืองมือวัดผล
แบบทดสอบกอนเรียน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสวนใหญสามารถเลาเรื่อง ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง รวมแสดงบทบาทสมมุติ 

เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงและเขียนแผนที่ความคิดไดดี  เด็กชายยศวริศ    เสือโห  และ  
เด็กชายณัฐวุฒิ  จาพันธุ  อานและเขียนคําไดมากขึ้น  และไดทําการซอมเสริมอีกในเวลา 15.00 – 
16.00 น.
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

แบบทดสอบกอนเรียน

แบบทดสอบกอนเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่   8  - 14
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เร่ืองสงกรานตบานเรา   ช้ันประถมศึกษาปที่   1

จํานวนขอทดสอบ  10  ขอ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา   30   นาที

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก. ประเพณีสงกรานต
ข. ประเพณีลอยกระทง
ค. ประเพณีบวชนาค

2.  “ วันครอบครัว ”   หมายถึงวันอะไร
ก. วันเขาพรรษา
ข. วันสงกรานต
ค. วันออกพรรษา

3. ขอใดมีความเกี่ยวของกับ “ วันสงกรานต ”
ก. วันสิ้นปของไทยเรา
ข. วันกลางปของไทยเรา
ค. วันขึ้นปใหมของไทยเรา

4. การปฏิบัติขอใดที่ไดช่ือวาเปนการรักษาศีล
ก. การไมทํารายสัตว
ข. การไมพูดปด    ไมลักขโมย
ค. การไมทํารายสัตว  ไมพูดปด ไมลักขโมย ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

5. ขอใดเปนกิจกรรมที่สําคัญของวันสงกรานต
ก. การทําบุญ
ข. การปลอยนก  ปลอยปลา
ค. การสรงน้ําพระ และขอพรผูใหญ

6. คําในขอใดที่ประสมดวย  สระ โ – ะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



307

ก. แตงตัว
ข. เสื้อผา
ค. อดทน

7. ขอใดมีสระตรงกับคําวา  “ สงกรานต ”
ก. คนดี
ข. คนชั่ว
ค. คนพาล

8. ในขอใดที่เติมลงในชองวางไดถูกตอง
          เรา                             ขอพรผูใหญ

ก. สรงน้ํา
ข. ราดน้ํา
ค. รดน้ํา

9. คําในขอใดคลองจองกับคําวา  “ ผูใหญ ”
ก. ใหพร
ข. เล้ียงพระ
ค. แตกอน

10. ขอใดเรียงประโยคไดใจความถูกตอง
ก. วันครอบครัว เปนวันสงกรานต
ข. ยาเสพติดเกี่ยวของกับเด็กดี
ค. การไมทํารายสัตวเปนการรักษาศีล

        เฉลย            1.  ก      2.  ข     3.  ค     4.  ค.    5.  ค.   6.  ค.   7.  ค.     8.  ก.   9.  ก  10.  ค.

แผนการจัดการเรียนรูที่  9
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง สงกรานตบานเรา (ขั้นท่ี  2)     การสอนอานในใจ                      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานในใจผูอานตองจําใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานเขียนและบอกความหมายคํายากในบทเรียนได
2. อานในใจเรื่องสงกรานตบานเราและเขียนตอบคําถามได

เนื้อหา
เร่ืองสงกรานตบานเรา
ขั้นที่  2  การอานในใจบทเรียนเรื่องสงกรานตบานเรา

- การอาน เขียน และบอกความหมายของคํายากในบทเรียน  จังหวัด ยางยี่แส  
ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญบาน  ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  
ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  สัตว  รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี  สวยงาม  สรงน้ําพระ  
รับศีล  ตะกรอ  รางวัล ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

- การอานในใจ
- การเขียนตอบคําถามในเรื่องที่อาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง  “วันสงกรานต” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลง  เพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนาน   เพลิดเพลิน  และเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. รวมกิจกรรม “ไชโย” โดยใหนักเรียนอานคํายากจากบัตรคํา รวมสนทนาให

นักเรียนบอกความหมายของคํายากในบทเรียน  แลวเขียนคํายากลงในตารางที่กําหนดให ตรวจ
ความถูกตองจากบัตรคํา  โดยกําหนดใหคําที่เขียนถูกเรียงกันได  4  คําตามรูปแบบที่กําหนด  ผูเลน
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คนใดเขียนไดถูกตามรูปแบบใหรองวา  “ไชโย” เพื่อฝกทักษะการอาน  เขียน   และบอกความหมาย
ของคํายาก     ในบทเรียน

2. การอานในใจและตอบคําถามจากเรื่องที่อานโดย   ครูเขียนคําถามบนกระดาน
ดําให  นักเรียนอานดังนี้

- วันสงกรานตตรงกับวันที่เทาไร  เดือนอะไร
- วันสงกรานตบานเราจัดขึ้นที่ไหน
- มีกิจกรรมอะไรบางในวันสงกรานต
ฯลฯ

ใหนักเรียนอานในใจบทเรียนเร่ืองสงกรานตบานเรา จากหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  2    หนา   1 – 3 
โดยกําหนดเวลาในการอาน  แลวใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามจากเรื่องที่อานดวยวาจา ใหนักเรียน
อาสาสมัครออกมาเขียนคําตอบใหตรงกับคําถามบนกระดานดําจนครบทุกขอ แบงกลุมนักเรียนอาน
คําถามและคําตอบเปนรายกลุมและรายบุคคลจนคลอง กอนคัดคําถามและคําตอบลงในสมุดดวย    
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ผลัดกันตรวจความถูกตองกอนนําสงครู เพื่อฝกทักษะการอานในใจและ      
การเขียนตอบคําถาม

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการอานในใจ ที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเรื่อง            

ที่อานได แลวใหนักเรียนชวยกันบอกใจความสําคัญของเรื่องสงกรานตบานเราครูชวยเสริมหรือ
ถามคําถามนําเพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องได

2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน 
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 เลม 2 เร่ืองสงกรานตบานเรา 
กิจกรรมที่  2 อานและเขียนเปนคํา หนา   5  -  9

สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิเพลง  “วันสงกรานต”
2. กิจกรรม “ ไชโย”
3. บัตรคํา  คํายากในบทเรียน    จังหวัด     ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญบาน  

ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  สัตว  
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รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี  สวยงาม  สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล ครอบ
ครัว    ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

4. สมุดภาษาไทย
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 2    เรื่อง สงกรานตบานเรา

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานคํายากในบทเรียน
1.2 การเขียนคํายากในบทเรียน
1.3 การบอกความหมายของคํายากในบทเรียน
1.4 การอานในใจ
1.5 การเขียนตอบคําถาม
1.6 การรองเพลง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 การเขียนคํายากในบทเรียน
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  2  เรื่องสงกรานตบานเรากิจกรรมที่ 2  อานและเขียนเปนคํา  
หนา  5 – 9

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง  “วันสงกรานต”
2. กิจกรรม “ ไชโย”

บันทักผลหลังการสอน
นักเรียนอาน เขียนคํายาก และบอกความหมายของคําไดถูกตอง อานในใจในเวลาที่

กําหนดและตอบคําถามไดถูกตอง    เด็กชายยศวริศ   เสือโห และเด็กชายณัฐวุฒิ  จาพันธุ   อานและ
เขียนคําไดมากขึ้น
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

เพลงวันสงกรานต
เนื้อรอง ยิ่งลักษณ  งามดี

ทํานอง  แคนลําโขง
สิบสามเมษายน          พวกเราทุกคน           มาเลนสงกรานต

เลนน้ํากันสนุกสนาน           หัวใจเบิกบาน            สําราญเต็มที่
โอหนอวันนี้   ชางเพลินอุรา       แต           แล         แล          แลน         แต…..

ตักบาตรทําบุญตอนเชา  ประเพณีเราปลอยนก ปลอยปลา
รดน้ําผูใหญกันหนา            ขอพรปูยา      ตายาย ของเรา
จะไมอับเฉารุงเรืองจําเริญ       แต           แล         แล          แลน         แต…..

กิจกรรม  “ไชโย”
จุดประสงค

เพื่อฝกทักษะในการอานและการเขียนคํายาก

อุปกรณ
1. บัตรคํา คํายากในบทเรียน จังหวัด ยางยี่แส ทําบุญ ชม กลับ ผูใหญบาน ประจํา 

กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล   แขงขัน  สัตว  รดน้ํา  
พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี  สวยงาม สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล  ครอบครัว      
ลักขโมย      ยาเสพติด วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

2. กลองบัตรคํา ทําดวยกลองกระดาษตกแตงใหสวยงาม
3. ตารางฝกปฏิบัติ  ทําดวยกระดาษอัดสําเนาขีดเปนตารางจํานวน  16  ชอง  เพื่อให                           

นักเรียนเขียนคําที่เลือกจากบัตรคํา  ดังนี้
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วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนอานคํายากจากบัตรคํา  โดยอานตามครู  แลวฝกอานเอง
2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาใหนักเรียนบอกความหมายของคํายาก  จากบัตรคํา

คร้ังละคํา
3. แจกตารางฝกใหกับนักเรียนทุกคน
4. ใหนักเรียนเขียนคําศัพทลงในตารางฝก ซ่ึงจะเลือกเขียนคําใดไวในตารางชองไหน

ก็ไดแตตองเขียนใหครบทุกชองของตาราง
5. เมื่อนักเรียนทุกคนเขียนเสร็จ ใหเอาบัตรคําใสในกลองบัตรคําซึ่งวางไวหนาชั้น

เรียน
6. เลือกตัวแทนนักเรียนไปหยิบบัตรคําในกลอง ยกใหเพื่อนอานครั้งละ 1  คํา
7. ใหนักเรียนขีดเครื่องหมายกากบาททับคําที่เพื่อนอาน
8.  เมื่อเปดบัตรคําอานครบ  10  บัตรแลวใหนักเรียนสํารวจตารางของตนเองดูวามี     

เครื่องหมายกากบาทเปนแถวตามแนวตั้ง หรือแถวแนวนอน  4  ชอง  แลวหรือยัง  ถาหากครบ         
4  ชองเมื่อไร ใหรองวา  “ไชโย” ขึ้นดัง ๆ

9. รอบตอไปปฏิบัติเหมือนรอบแรก
10. เมื่อหมดเวลาใหรวมคะแนน ใครไดคะแนนมากถือวา ชนะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่   10
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง สงกรานตบานเรา (ขั้นท่ี  3)  อานสะกดคําและแจกลูกในบทเรียน   เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานสะกดคาํและแจกลกูไดถูกตอง ชวยใหการอานและการเขยีนภาษาไทยไดงายขึน้

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมดวยสระ โ - ะ ได
2. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
3. เขียนตามคําบอกได

เนื้อหา
เร่ืองสงกรานตบานเรา
ขั้นที่  3   อานสะกดคําและแจกลูกคําในบทเรียน

- อานสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมดวยสระ โ - ะ
- อานเปนคํา
- รวมกิจกรรม “แขงขันการหาคํา”
- เขียนตามคําบอก  คําที่ประสมดวยสระ โ - ะ  เชน  สรงน้ําพระ   สงกรานต   

ชม  รดน้ํา  ภาพยนตร

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ทบทวนสระ     อํา   ( - ำ)  สระแอ (   แ -   ) และสระ  เอือ  (  เ - ื อ  ) โดยอานจาก
บัตรสระ ทบทวนเพลง สระอํา  สระแอ และสระเอือ โดยรองพรอมกันทั้งชั้นเรียน ปรบมือประกอบ
จังหวะ  แลวรองเพลงสระ โอะ  (โ – ะ) โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลง เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนและเปนการทบทวนสระที่เรียนไปแลว
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ขั้นสอน
1. อานสระ โ - ะ ตามครู จากบัตรสระ เนนการออกเสียงที่ถูกตองชัดเจน          

นักเรียนฝกเขียนสระ  โ - ะ   บนกระดานดํา  ทีละกลุม เปรียบเทียบการเขียนและการออกเสียงกับ
สระ  โ -  ที่เรียนไปแลว  เพื่อใหนักเรียนจํารูปแบบของสระ โ –ะ  ไดแมนยํายิ่งขึ้น

2. ฝกประสมสระ โ – ะ กับพยัญชนะ โดยใชแถบเลื่อนประสมคํา  เมื่อเล่ือน   
สระ โ – ะ ไปประสมกับพยัญชนะตัวใด  ใหนักเรียนออกเสียงแบบสะกดคําและแจกลูก  เชน               
ปอ  - โ - ะ  -    โ ปะ   มอ - โ – ะ  -โ ม ะ  ฯลฯ สระ โ – ะ  เมื่อมีตัวสะกดรูปสระจะหายไป  เชน       
ก  -  โ – ะ  - ง – กง       ส -  โ – ะ   -  ด  -  สด ฯลฯ  แลวเขียนคําที่อานลงในสมุด   ตรวจสอบ       
ความถูกตองจากคําที่ครูเขียนตามบนกระดานดํา  แลวฝกอานแบบสะกดคําและแจกลูก  และอาน
เปนคําจนคลอง เพื่อฝกทักษะการประสมคําดวยสระ  โ – ะ กับพยัญชนะและการอานแบบสะกดคํา
และแจกลูก  แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษา
ไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม  2  เรื่อง  สงกรานต
บานเรา  กิจกรรมที่  3 ฝกประสมคํา หนา  10  -  12

3. รวมกิจกรรม  “แขงขันการหาคํา”  โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  3 – 4 คน  
ใหแตละกลุมชวยกันหาคําที่ประสมดวยสระ โ – ะ    และสระ โ – ะ  ลดรูป ในแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน เลม 2  เร่ือง  สงกรานตบานเรา  เมื่อหมด
เวลาใหทุกกลุมเขียนลงในกระดาษที่แจกให ครูตรวจใหคะแนน กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเปนผู
ชนะเพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคําที่ประสมดวยสระโ – ะ

4. นักเรียนเขียนตามคําบอก คําที่ประสมดวยสระ โ - ะ เชน สรงน้ําพระ 
สงกรานต   ชม    รดน้ํา ภาพยนตร โดยครูบอกใหเขียนคําละ 2  คร้ัง  นักเรียนสะกดคําและแจกลูก
ดวยวาจากอนเขียนทุกครั้ง  ตรวจสอบจากคําที่ครูเขียนตามบนกระดานดํา  ถาเขียนผิดใหแกไข     
ทันที  เพื่อฝกทักษะ  การเขียนคํา

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการอานแบสะกดคําและแจกลูกไดถูกตอง ชวยใหการอาน

และ        การเขียนภาษาไทยไดงายขึ้น
2. นักเรียนอานคํา คําที่ประสมดวยสระ โ - ะ  เชน  สรงน้ําพระ  สงกรานต       

ชม  รดน้ํา  ภาพยนตร  แบบสะกดคําและแจกลูก   แลวอานเปนคําอีกครั้ง  เพื่อฝกทักษะการอานคํา
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สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง  สระอํา  สระแอ  สระเอือ  และสระ  โอะ
2. แถบเลื่อนประสบคํา  สระ โ - ะ   กับพยัญชนะ
3. บัตรคํา    สรงน้ําพระ  สงกรานต    ชม     รดน้ํา  ภาพยนตร
4. กิจกรรม “แขงขันการหาคํา”
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับ      

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม  2   เร่ืองสงกรานตบานเรา

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานสะกดคําและแจกลูก
1.2 การอานเปนคํา
1.3 การรวมกิจกรรม “แขงขันการหาคํา”
1.4 การเขียนตามคําบอก

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 เขียนตามคําบอก

2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  2  เร่ืองสงกรานตบานเรา  กิจกรรมที่  3  ฝกประสมคํา         
หนา   10  -  12

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1.  เพลง สระโอะ
2. แถบเลื่อนประสมคํา  สระ  โ – ะ  กับพยัญชนะ
3. กิจกรรม “แขงขันการหาคํา”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนอานสะกดคําและแจกลูก และเขียนคําที่ประสมดวยสระโอะไดถูกตอง และ

รวม  กิจกรรมที่กําหนดใหดวยความสนุกสนาน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

  เพลงสระ  โอะ

เนื้อรอง  อาจารยอรามศรี   ศุขะทัต
ทํานอง  มันบแนหรอกนาย

                     เมื่อตัว โอเดินไปกับอะ                         จะเกิดเปนเสียงสระใหม
           เด็ก ๆ จา  จงจําใสใจ                                       เปนสระไทยเรียกวาสระโอะ
           โอะ   จําเสียง  โอะ ใหดี                                 โจะ    น    จน    มี   น   สะกด
           โจะ   ม   จม  มี  ม  สะกด                               โจะ  ง  จง  มี  ง  สะกด
           คําสระโอะมีตัวสะกด                                     ดู     โอ   และ  อะ  หมดไป

แถบเลื่อนประสมคํา  สระ  โ – ะ  กับพยัญชนะ

             โ  ก  ะ    จ     ต     ป      อ       ฉ      ห      ท      ย
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เกม  “แขงขันการหาคํา”

 จุดประสงค
เพื่อฝกทักษะการอานและการเขียนคําที่ประสมดวยสระ  โอะ

อุปกรณ
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  2  เรื่อง สงกรานตบานเรา
2. กระดาษเปลาใชสําหรับเขียนคํา  กลุมละ   1  แผน

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  3 – 4 คน ใหแตละกลุมหาคําที่ประสมกับสระโอะ     

ใหไดมากที่สุด จากหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูล
ทองถ่ิน  เลม 2  เรื่อง  สงกรานตบานเรา  หนา  1 – 2 ในเวลาประมาณ  5  นาที โดยแตละกลุม     
รวมปรึกษาหารือกันได

2. เมื่อหมดเวลาใหทุกกลุมปดหนังสือแลวชวยกันเขียนคําที่ประสมดวยสระโอะ         
ที่หาเตรียมไวลงในกระดาษที่แจกใหภายในเวลา  5  นาที  แลวสงกระดาษคําตอบที่ครู

3. ครูตรวจความถูกตองโดยใหนักเรียนทุกกลุมชวยกันบอก คําที่ประสมดวย          
สระ โ -  ะ  ครูบันทึกไวบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนอาน กลุมใดเขียนถูกตอง ไดคําละ                  
1  คะแนน  กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองสงกรานตบานเรา (ขั้นท่ี  4) การอานออกเสียง                  เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียง  ตองอานใหถูกตองชัดเจน และอานจนคลองเพื่อเปนพื้นฐาน            

ในการฝกทักษะการอาน

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานออกเสียงเรื่องสงกรานตบานเราไดถูกตอง
2. บอกกิจกรรมที่สําคัญของวันสงกรานตได
3. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตองสวยงาม

เนื้อหา
เร่ือง สงกรานตบานเรา
ขั้นที่  4  อานออกเสียงบทเรียนเร่ืองหมูบานของเรา
- อานและทบทวนคํายาก ในบทเรียน จังหวัด ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญ

บาน  ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  
สัตว  รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี       สวยงาม      สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  
รางวัล ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

- อานออกเสียงบทเรียนเร่ืองสงกรานตบานเรา
- บอกกิจกรรมที่สําคัญของวันสงกรานต
- คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ใหนักเรียนรองเพลง  “วันสงกรานต” โดยปฏิบัติตามขั้น  การสอนบทเพลง เพื่อให       

นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเขาใจความหมายของบทเพลง
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ขั้นสอน
1. รวมกิจกรรม “ เกมตามผูนํา ” โดยใหนักเรียนอานทบทวนคํายากในบทเรียน

จากบัตรคําจนครบทุกคํา  แลวแจกบัตรคําใหกับนักเรียนทุกคน  เมื่อไดยินครูอานคําใดใหนักเรียน  
ที่ถือบัตรคํานั้น ออกมาหนาชั้นเรียน อานบัตรคํานั้น แลวชูใหเพื่อนดู  เพื่อนในชั้นเรียนตรวจสอบ
ถาถูกตองใหทุกคนอานตามพรอมกัน เพื่อเปนการทบทวนการอานคํายากในบทเรียน

2. อานออกเสียงบทเรียนเร่ือง สงกรานตบานเรา จากแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปที่ 1 เลม 2      
หนา 1 – 3 โดยใหนักเรียนฟงครูอาน 1 ครั้งใหสังเกตการออกเสียงอักขระที่ชัดเจน และการเวน
วรรคตอนที่ถูกตอง  แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครูทีละวรรคพรอมกันทั้งชั้นเรียน ฝกอาน
ดวยตนเองหรืออานกับเพื่อน อานเปนกลุม อานเปนรายบุคคล จนคลอง นักเรียนที่มีปญหา            
ในการอาน ใหฝกอานกับเพื่อนที่อานคลอง แลวมาอานกับครูเปนรายบุคคล แลวรวมสนทนา       
ในเรื่องที่อาน   เพื่อฝกทักษะการอานออกเสียงใหถูกตอง

3. รวมกิจกรรม “ เกมเงียบ” โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 – 4 คน  ใหแตละ
กลุม  ผลัดกันออกมาแสดงเกมเงียบตามฉลากที่จับได เชน การทําบุญ  การปลอยนก  การปลอยปลา    
การสรงน้ําพระ  การรดน้ําขอพรผูใหญ  การเลนชักคะเยอ ฯลฯ ใหนักเรียนกลุมที่ไมไดแสดงทายวา
เปนกิจกรรมใดในวันสงกรานต  ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานดํา  แลวใหนักเรียนอาน
จนคลอง กอนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดใหถูกตองและสวยงาม เพื่อใหนักเรียนสามารถ
บอกกิจกรรมที่สําคัญของวันสงกรานตได

ขั้นสรุป
รวมกันสนทนาสรุปการอานออกเสียง ตองอานใหถูกตอง ชัดเจน จําคําไดแมนยํา           

แบงวรรคตอนถูกตองและอานจนคลอง แลวใหนักเรียนอานออกเสียงในบทเรียนเรื่องสงกรานต
บานเรา คนละ  2 บรรทัด จนจบเรื่อง  เพื่อเปนพื้นฐานในการฝกทักษะการอานในชั้นตอไป

สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิเพลง  “วันสงกรานต”
2. กิจกรรม “เกมเงียบ”
3. กิจกรรม “ เกมตามผูนํา”
4. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม  2    เร่ือง  สงกรานตบานเรา
5. สมุดภาษาไทย
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วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การรองเพลง
1.2 การบอกกิจกรรมที่สําคัญในวันสงกรานต
1.3 การอานออกเสียง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 คัดตัวบรรจงไดถูกตองและสวยงาม
2.2 ความเรียบรอยในการทํางาน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง “วันสงกรานต”
2. กิจกรรม  “  เกมตามผูนํา”
3. กิจกรรม “เกมเงียบ”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสวนใหญอานออกเสียงไดถูกตอง คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไดถูกตองสวยงาม       

แตยังมีนักเรียนอีก 2 คน ที่ยังอานออกเสียงไมคลองคือ เด็กชายยศวริศ  เสือโห   และ เด็กชายณัฐวุฒิ  
จาพันธุ  ซ่ึงไดทําการซอมเสริมในชวงเวลา  15.00 – 16.00 น.
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 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

เพลง “วันสงกรานต”

ไมทราบนามผูแตง
สงกรานต      สงกรานต                   สนุกสนานพวกเราหญิงชาย

สรงน้ําพระ  อวยพรผูใหญ   (ซํ้า)                     ปใหมของไทยทําใจใหเบิกบาน     (ซํ้า)

กิจกรรม “เกมตามผูนํา”

จุดประสงค          เพื่อฝกทักษะการอาน
อุปกรณ                บัตรคํา    คํายากในบทเรียน    จังหวัด     ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ     ผูใหญบาน  
ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล   แขงขัน  สัตว  
รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี     สวยงาม   สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล 
ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ       ภาพยนตร

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แจกบัตรคําใหกับนักเรียน คนละ  1  แผน
2. ใหนักเรียนดูบัตรคําที่ตนถือวาอานวาอยางไร
3. ใหนักเรียนฟงครูอานคําจากบัตรคํา   ถาอานคําใดใหนักเรียนที่ถือคํานั้นวิ่งถือ   

บัตรคําของตนออกมาหนาชั้นเรียนชูบัตรคําใหเพื่อนดูแลวอานเพื่อนในชั้นเรียนตรวจสอบ ถาอาน       
ถูกตองใหทุกคนอานตาม   ผลัดเปลี่ยนกันจนครบทุกคน
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กิจกรรม  “เกมเงียบ”

จุดประสงค
เพื่อฝกทักษะ  การอาน เขียนและบอกความหมายของคํา

อุปกรณ
1. ฉลากกิจกรรมวันสงกรานต   เทากับจํานวนกลุมของนักเรียน
2. นักเรียนรวมแสดงเกมเงียบ

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  3 – 4  คน
2. ใหตัวแทนของกลุมออกมาจับฉลากกิจกรรม ในวันสงกรานต เชน  การทําบุญ           

การปลอยนก  การปลอยปลา  การสรงน้ําพระ   การรดน้ําขอพรผูใหญ  การเลนชักคะเยอ   ฯลฯ
3. ใหแตละกลุมปรึกษารวมกันกําหนดเหตุการณและตัวแสดงเอง
4. ใหแตละกลุมผลัดกันออกมาแสดงเกมเงียบหนาชั้นเรียน กลุมอ่ืนดู สังเกต และ      

ตอบคําถามวาการแสดงนั้นหมายถึงกิจกรรมใด
5. ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานดํา
6. นักเรียนอานคําตอบบนกระดานดําจนคลอง แลวคัดดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด      

ลงในสมุดใหถูกตองและสวยงาม
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แผนการจัดการเรียนรูที่  12
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองสงกรานตบานเรา   (ขั้นท่ี  5)  การใชภาษา                      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฝกฝนทักษะทางภาษาชวยใหการเรียนรู ความเขาใจ และการใชภาษาดีขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู
1. ใชภาษาในการพูดและฟงได
2. แตงประโยคจากคําที่กําหนดใหได
3. ทําหนังสืออานของชั้นเรียนได

เนื้อหา
เร่ือง สงกรานตบานเรา
ขั้นที่   5   การใชภาษา

- ใชภาษาในการฟงและการพูด
- แตงประโยคโดยใชคํายากในบทเรียน  จังหวัด  ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ       

ผูใหญบาน  ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล      
แขงขัน  สัตว  รดน้ํา  พรอมกัน   ขอพร  กระโปรง  ประเพณี   สวยงาม  สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  
รางวัล   ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ    ภาพยนตร

- ทําหนังสืออานของชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ใหนักเรียนอาสาสมัคร 2 – 3 คน ออกมาเลาประสบการณของนักเรียนที่เกี่ยวกับ              
วันสงกรานตใหเพื่อนฟง หนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนคนอื่น ชวยกันสรุป

ขั้นสอน
1. ฝกใชภาษาไทยโดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน  ใหนักเรียน           

แตละกลุมอานในใจบทเรียนเร่ือง สงกรานตบานเรา จากหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  2    หนา  1 – 3   
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แลวใหนักเรียนแตละคนในกลุมผลัดเปลี่ยนกันตั้งคําถามและเขียนทั้งคําถามและคําตอบลงในสมุด
ของแตละคน   แตละกลุมผลัดกันตรวจคําถามและคําตอบของเพื่อน แกไขใหถูกตองกอนนําสงครู 
เพื่อฝกทักษะการใชภาษาไทย

2. รวมกิจกรรม “แขงขันแตงประโยค” โดยแบงนักเรียนเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ       
5 – 6 คน  แตละกลุมยืนเขาแถวตอนลึกหางจากกระดานดําประมาณ  4  เมตร เมื่อไดรับสัญญาณ     
ใหเริ่มเลน ผูเลนคนแรกของแตละกลุม จะวิ่งไปที่กระดานดํา เขียนคําลงบนกระดานหนึ่งคํา       
เสร็จแลววิ่งไปสงชอรค ใหผูเลนคนที่สองของแตละกลุม ตองรีบวิ่งออกไปยังกระดานดําแลวเขียน
คําตอจากผูเลนคนแรกที่เขียนไวแลววิ่งไปสงชอรกใหผูเลนตอไปแลวตนเองไปตอทายแถว การเลน
ดําเนินไปเชนนี้เร่ือย ๆ จนถึงคนสุดทายตองหาคํามาตอใหไดใจความฝายใดเสร็จกอนเปนผูชนะ  
เชน

          คนที่   1         คนที่    2           คนที่    3          คนที่   4               คนที่   5
              เรา                ไป                   ทําบุญ               ที่วัด          ในวันสงกรานต
3. แตงประโยคจากคํายากในบทเรียน ที่ครูกําหนดให  เชน  สงกรานต  รดน้ํา  

ครอบครัว   ฯลฯ  โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  2 – 3 คน  ใหแตละกลุมชวยกันแตงประโยคจาก
คํายากที่กําหนดใหกลุมละ  2 – 3 คํา   เขียนลงในกระดาษที่กําหนดให วาดภาพและระบายสี
ประกอบใหสวยงาม เสนอผลงานหนาชั้นเรียนกอนรวบรวมทําเปนหนังสืออานของชั้นเรียนตอไป 
เพื่อฝกทักษะการใชภาษาในการฟง พูด  ดู อาน และเขียนภาษาไทย

ขั้นสรุป
1. รวมกันสนทนาสรุป  การฝกฝนทักษะการใชภาษา ชวยใหการเรียนรู          

ความเขาใจ และการใชภาษาใหดีขึ้น
2. ทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย

ใชขอมูลทองถ่ิน  เลม 2  เรื่อง สงกรานตบานเรา กิจกรรมที่  4   เขียนคําและประโยค หนา  13  -  18

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคํา คํายากในบทเรียน จังหวัด ยางยี่แส ทําบุญ ชม  กลับ ผูใหญบาน ประจํา  

กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  สัตว  รดน้ํา  
พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี   สวยงาม   สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล ครอบครัว  
ลักขโมย      ยาเสพติด วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

2. กระดาษทําหนังสืออานของชั้นเรียน
3. ดินสอสี  สีเทียน
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4. สมุดภาษาไทย
5. กิจกรรม “แขงขันแตงประโยค”
6. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  2   เรื่อง  สงกรานตบานเรา

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1  การแตงประโยคจากคําที่กําหนดให
1.2  การทําหนังสืออานของชั้นเรียน
1.3   การใชภาษาในการฟงและการพูด

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 หนังสืออานของชั้นเรียน
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  2  เรื่องสงกรานตบานเรา   กิจกรรมที่ 4  เขียนคําและประโยค  
หนา  13  -  18

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
กิจกรรม  “แขงขันแตงประโยค”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถแตงประโยคจากคําที่กําหนดใหไดถูกตอง รวมกิจกรรมที่กําหนดให

ดวยความสนุกสนาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



326

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

กิจกรรม  “แขงขันแตงประโยค”

จุดประสงค
1. เพื่อฝกทักษะการเรียบเรียงคําใหเปนประโยค
2. เพื่อใหแตงประโยคไดถูกตอง

อุปกรณ
ชอลก       กระดานดํา

วิธีดําเนินกิจกรรม
แบงนักเรียนเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ 5 – 6 คน   นักเรียนแตละกลุมยืนเขาแถวตอนลึก     

หางจากกระดานดําประมาณ  4  เมตร เมื่อไดรับสัญญาณใหเริ่มเลน  ผูเลนคนแรกของแตละกลุม      
จะวิ่งไปที่กระดานดํา เขียนคําลงบนกระดานหนึ่งคํา เสร็จแลววิ่งไปสงชอรก ใหผูเลนคนที่สอง  
ของแตละกลุม ตองรีบวิ่งออกไปยังกระดานดําแลวเขียนคําตอจากผูเลนคนแรกที่เขียนไว แลววิ่งไป
สงชอรกใหผูเลนตอไป   แลวตนเองไปตอทายแถว การเลนดําเนินไปเชนนี้เร่ือย ๆ จนถึงคนสุดทาย
ตองหาคํามาตอใหไดใจความ   ฝายใดเสร็จกอนเปนผูชนะ  เชน

          คนที่   1                คนที่    2           คนที่    3          คนที่   4            คนที่   5
                เรา                      ไป                ทําบุญ               ที่วัด          ในวันสงกรานต
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แผนการจัดการเรียนรูที่  13
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองหมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  6 ) กิจกรรมพัฒนาทักษะ เวลา  1  ชั่วโมง

ทางภาษาและการอานรายบุคคล

สาระสําคัญ
1. การอภิปรายและสรุปขอคิดเห็นรวมกันเปนการพัฒนาทางความคิดและ             

ความสามารถทางภาษา
2. บทรอยกรองชวยสงเสรมิประสบการณทางภาษาและปลกูฝงเจตคตทิีด่ตีอภาษาไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายและสรุปขอคิดจากทบเรียนได
2. อานบทรอยกรอง เรื่อง  สงกรานตบานเราได
3. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองได

เนื้อหา
เร่ือง  สงกรานตบานเรา
ขั้นที่   6   กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

- อภิปรายและสรุปขอคิดเกี่ยวกับบทเรียน
- อานบทรอยกรอง เร่ือง  สงกรานตบานเรา
- หาคําคลองจองจากบทรอยกรอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาเลาประสบการณ การรวมกิจกรรมในวันสงกรานต
บานเรา   หนาชั้นเรียน   1 – 2    คน  แลวรวมกันสนทนาสรุป   เพื่อสงเสริมความคิดและ   การกลา
แสดงออกใหแกนักเรียน

ขั้นสอน
1. การคิดเกี่ยวกับบทเรียนโดยใหนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน รวมกัน

อภิปรายในหัวขอ “เราจะทําอะไรในวันสงกรานต” เขียนลงในกระดาษที่แจกใหพรอมกับวาดภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



328

และระบายสีใหสวยงามแลวใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียนทีละกลุม แลว    
รวมกันสรุปเปนแผนภูมิใหนักเรียนอาน ในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
โดยใชขอมูลทองถ่ิน และฝกอานจนคลอง เพื่อฝกทักษะการคิดและการอาน แลวใหนักเรียนทํา   
แบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียน     ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2 เรื่องสงกรานตบานเรา หนา  19

2. อานบทรอยกรอง “วันสงกรานต” โดยใหนักเรียนฟงการอานจากครู หรือฟง
จากเครื่องบันทึกเสียง  แลวฝกอานตามครู โดยเนนเรื่องการอานออกเสียงอักขระที่ถูกตอง ชัดเจน 
ตามจังหวะการอานบทรอยกรอง แลวฝกอานพรอมกันทั้งชั้นเรียน อานเปนกลุม ผลัดกันอาน            
คนละวรรค ตอกันจนจบ  แลวรวมกันสนทนาความหมายของบทรอยกรอง เพื่อฝกทักษะการอาน
และเขาใจความหมายของบทรอยกรอง

3. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองโดยใหนักเรียนชวยกันหาและบอก               
คําคลองจองเปนคู ๆ ครูเขียนไวบนกระดานดํา เชน      เมษา –  พา   ไป – ใหญ    พร  -  สอน      
สอน  - กอน    ฯลฯ  รวมกันสนทนาลักษณะของคําคลองจอง จากบทรอยกรอง อาน และ คัด       
บทรอยกรองดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดพรอมกับขีดเสนโยงคําที่คลองจองกัน เพื่อฝกทักษะการหา
คําที่คลองจองกันจากบทรอยกรอง

ขั้นสรุป
1. รวมกันสนทนาอภิปรายและสรุปขอคิดจากเรื่อง “สงกรานตบานเรา”โดย     

เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ ครูบันทึกไว           
บนกระดานดํา  แลวรวมกันสรุป

2. ใหนักเรียนทองบทรอยกรองโดยเลนตอบทรอยกรองปากเปลา คนละวรรค 
กลุมละวรรค จนจบ พรอมกับปรบมือประกอบจังหวะเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน           
ในการเรียน และจําบทรอยกรองไดแมนยํายิ่งขึ้น

สื่อการเรียนการสอน
1. นักเรียนเลาประสบการณ
2. หัวขออภิปราย  “เราจะทําอะไรในวันสงกรานต”
3. บทรอยกรอง  “วันสงกรานต”
4. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ        

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  2  เรื่อง  สงกรานตบานเรา
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วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอภิปราย  แสดงความคิดเห็น
1.2 การสรุปขอคิดเห็น
1.3 การอานบทรอยกรอง
1.4 การหาคําคลองจองจากบทรอยกรอง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 2 เรื่อง สงกรานตบานเรา  หนา  19

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
บทรอยกรองเรื่อง  “วันสงกรานต”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนรวมอภิปรายและสรุปเปนขอคิดเรื่องเราจะทําอะไรในวันสงกรานต สรุปไดวา      

เราจะทําบุญ  สรงน้ําพระเพราะเปนวันขึ้นปใหมของไทยเรา อานบทรอยกรอง และทําแบบฝก   
เสริมทักษะดวยความเพลิดเพลิน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

บทรอยกรอง “วันสงกรานต”

สิบสามเมษา                    เราพากันไป
                                          รดน้ําผูใหญ                     อวยชัยใหพร
                                          ทําบุญเล้ียงพระ                อยาละคําสอน
                                           ปใหมแตกอน                  คือวันสงกรานต 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  14
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองหมูบานของเรา   (ขั้นท่ี  7 )      การสอนซอมเสริม                 เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การสงเสริมประสบการณทางภาษา ชวยเพิ่มพูนความรูและชวยใหใชภาษาไดดี

จุดประสงคการเรียนรู
1. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
2. เขียนตามคําบอกได

เนื้อหา
เร่ือง วันสงกรานต

- เลนเกม “แขงขันตอคํา”
- เขียนตามคําบอก คํายากในบทเรียน   จังหวัด     ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ         

ผูใหญบาน  ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล        
แขงขัน  สัตว  รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี   สวยงาม    สรงน้ําพระ  รับศีล  
ตะกรอ  รางวัล     ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง “ครอบครัวของเรา” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อให นักเรียน         
สนุกสนาน   เพลิดเพลิน   และเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. ทบทวนการอานคํายากในบทเรียน โดยรวมกิจกรรม “คําปริศนา” โดยให       

นักเรียนอานทบทวนคํายากจากบัตรคําพรอมกันทั้งชั้นเรียนแลวนําบัตรคํามาเสียบไวที่กระเปาผนัง 
แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน  ใหแตละกลุมชวยกัน เขียนคํายากจากคําปริศนาที่กําหนดให  
นักเรียนตัวแทนของกลุมมาเขียนคําที่ถูกตอง  จากคําปริศนาบนกระดานดํา นักเรียนที่เหลือชวยกัน
ตรวจความถูกตอง ครูเปลี่ยนคําปริศนาใหเขียนจนครบทุกคํา แลวใหนักเรียนคัดยากที่ถูกตอง       
ลงในสมุด  เพื่อทบทวนการอานและเขียนคํายากในบทเรียน
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2. ทบทวนการเขียนคําและประโยค จากกิจกรรม “ แขงขันแตงประโยค” โดย
แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  3 - 4  คน  ใหแตละกลุมผลัดกันสงตัวแทนมาแขงขันแตงประโยคโดย
เขียนบนกระดานดํา กลุมที่แตงประโยคไดถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ เพื่อฝกทักษะการแตง
ประโยคจากคําที่กําหนดให

3. นักเรียนเขียนตามคําบอก โดยครูอานประโยคที่มีคํายากในบทเรียนให        
นักเรียนฟงประโยคละ  2  ครั้ง  แลวใหนักเรียนเขียนเฉพาะคํายากลงในสมุด   เชน

-  ฉันชอบวันสงกรานต  ใหนักเรียนเขียนคําวา     วันสงกรานต
-  เรารดน้ําขอพรผูใหญ   ใหนักเรียนเขียนคําวา    รดน้ําขอพร     ฯลฯ

 เพื่อฝกทักษะการเขียนคํายากในบทเรียน
ขั้นสรุป

1. รวมสนทนาสรุปการสงเสริมประสบการณทางภาษาโดยเฉพาะดานการอาน
และเขียนเปนการชวยเพิ่มพูนความรู และชวยใหใชภาษาไดดี

2. ทําขอทดสอบหลังเรียน  10  ขอ  เพื่อทดสอบความรูและความเขาใจของ          
นักเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง “ครอบครัวของเรา”
2.  กิจกรรม “คําปริศนา”
3.  กิจกรรม  “แขงขันแตงประโยค”
4. บัตรคํา  คํายากในบทเรียน   จังหวัด     ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญบาน  

ประจํา  กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  สัตว  
รดน้ํา  พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี   สวยงาม    สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล 
ครอบครัว  ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ  ภาพยนตร

5. สมุดภาษาไทย

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานคํายากในบทเรียน
1.2 การเขียนตามคําบอก
1.3 การเลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดให
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2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 การเขียนคําและประโยค
2.2 เขียนตามคําบอก

3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง “ครอบครัวของเรา”
2. กิจกรรม “คําปริศนา”
3. กิจกรรม  “แขงขันแตงประโยค”
4. แบบทดสอบหลังเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถแตงประโยคที่กําหนดใหไดถูกตอง   อานและเขียนคํายากในบทเรียน

ไดถูกตอง  เด็กชายยศวริศ  เสือโห   และเด็กชายณัฐวุฒิ   จาพันธุ  อานและเขียนคําไดมากขึ้น
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

  เพลง  “ครอบครัวของเรา”

                                                                             ไมทราบนามผูแตง

ครอบครัวของเรานาอยู      มีปู ยา ยาย นา ตา          พอ แม พี่ นอง ปา อา
รวมมาเรียกวาครอบครัว    (ซํ้า)

อดทน ขยัน ประหยัด           ซ่ือสัตย ขจัดเมามัว         รูสิทธิหนาที่ตัว
ครอบครัว  ๆ  คุณธรรม     (ซํ้า)

เปนเด็กเคารพผูใหญ          กราบไวออนนอมน้ําคํา  เชื่อฟงคําสอนจดจํา
เลิศลํ้านอมนําสุขเอย   (ซํ้า)

กิจกรรม “ คําปริศนา”

 จุดประสงค     เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคํายากในบทเรียน

อุปกรณ
1. บัตรคํา คําปริศนา ทําดวยกระดาษแผนภูมิ เขียนคํายากในบทเรียนแตใชวิธีเขียน

สลับที่ของตัวอักษร  เชน   ส  ก ง า ร ต น  หรือ    ก  ง  ส  ร  า   ต  น  ฯลฯ   เทากับจํานวนคํายาก       
ในบทเรียน

2. บัตรคํา คํายากในบทเรียน ทําดวยกระดาษแผนภูมิ  เขียนคํายากที่ตองการ             
ใหนักเรียนฝกอานและเขียน

3. สมุดภาษาไทย
4. กระเปาผนัง
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วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน
2. ใหนักเรียนอานคํายากในบทเรียน จากบัตรคําที่ ถูกตองโดยอานพรอมกัน            

ทั้งชั้นเรียน และฝกอานเปนกลุม
3. ครูนําบัตรคําปริศนาวางบนกระเปาผนัง     คร้ังละ  1   คํา
4. ใหแตละกลุมชวยกันคิด และเขียนคําที่ถูกตอง โดยสงตัวแทนกลุมออกมาเขียน       

บนกระดานดํา    นักเรียนที่เหลือชวยตรวจความถูกตอง
5. ครเูปลีย่นคาํปรศินาแลวปฏิบตักิจิกรรมรอบใหมเหมอืนรอบแรกตอไปจนครบทกุคาํ

กิจกรรมแขงขันแตงประโยค
จุดประสงค

เพื่อฝกทักษะการแตงประโยคโดยใชคํายากในบทเรียน

อุปกรณ
บัตรคํา คํายากในบทเรียน   จังหวัด  ยางยี่แส  ทําบุญ  ชม  กลับ  ผูใหญบาน  ประจํา  

กํานัน  รักษา  ปลอย  กลางวัน  เกี่ยวของ  สวม  นารัก  กีฬา  ทีม  ฟุตบอล  แขงขัน  สัตว  รดน้ํา  
พรอมกัน  ขอพร  กระโปรง  ประเพณี   สวยงาม    สรงน้ําพระ  รับศีล  ตะกรอ  รางวัล ครอบครัว  
ลักขโมย  ยาเสพติด  วันสงกรานต   ชักคะเยอ   ภาพยนตร

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆละ  3 – 4  คน

2. ใหตัวแทนของแตละกลุมออกมาจับฉลาก เพื่อใหไดหมายเลขกลุมในการแขงขัน
3. ครูชูบัตรคํา คํายากใหนักเรียนดู นักเรียนทุกคนชวยกันแตงประโยคและให            

ตัวแทนมาเขียนประโยคบนกระดานดํา
4. กลุมที่แตงประโยคไดถูกตองได  1  คะแนน
5. เมื่อแตงประโยคจนครบทุกคําแลวจึงรวมคะแนน กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด            

เปนผูชนะ
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แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนประกอบแผนการการจัดการเรียนรูที่ 8 – 14
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เร่ืองสงกรานตบานเรา   ช้ันประถมศึกษาปที่   1

จํานวนขอทดสอบ  10  ขอ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา   30   นาที
คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดมีความหมายตรงกับภาพ

ก. ประเพณีสงกรานต
ข. ประเพณีลอยกระทง
ค. ประเพณีบวชนาค

2.  “ วันครอบครัว ”   หมายถึงวันอะไร
ก.  วันเขาพรรษา
ข. วันสงกรานต
ค. วันออกพรรษา

3. ขอใดมีความเกี่ยวของกับ “ วันสงกรานต ”
ก. วันสิ้นปของไทยเรา
ข. วันกลางปของไทยเรา
ค. วันขึ้นปใหมของไทยเรา

4. การปฏิบัติขอใดที่ไดช่ือวาเปนการรักษาศีล
ก. การไมทํารายสัตว
ข. การไมพูดปด    ไมลักขโมย
ค. การไมทํารายสัตวไมพูดปดไมลักขโมยไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

5. ขอใดเปนกิจกรรมที่สําคัญของวันสงกรานต
ก.   การทําบุญ
ข.   การปลอยนก  ปลอยปลา
ค. การสรงน้ําพระ และขอพรผูใหญ

6. คําในขอใดที่ประสมดวย  สระ โ – ะ
ก. แตงตัว
ข. เสื้อผา
ค. อดทน
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7. ขอใดมีสระตรงกับคําวา  “ สงกรานต ”
ก. คนดี
ข. คนชั่ว
ค. คนพาล

8. คําในขอใดที่เติมลงในชองวางไดถูกตอง
         เรา                             ขอพรผูใหญ

ก. สรงน้ํา
ข. ราดน้ํา
ค. รดน้ํา

9. คําในขอใดคลองจองกับคําวา  “ ผูใหญ ”
ก. อวยชัย
ข. เล้ียงพระ
ค. แตกอน

10. ขอใดเรียงประโยคไดใจความถูกตอง
ก. วันครอบครัว เปนวันสงกรานต
ข. ยาเสพติดเกี่ยวของกับเด็กดี
ค. การไมทํารายสัตวเปนการรักษาศีล

เฉลย            1.  ก      2.  ข     3.  ค     4.  ค.    5.  ค.   6.  ค.   7.  ค.     8.  ก.   9.  ก  10.  ค.
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แผนการจัดการเรียนรูที่  15
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง ผูท่ีนาเคารพ (ขั้นท่ี  1 ) สรางประสบการณทางเนื้อหา      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
1. การฟงเรื่องราวใหเขาใจ  จําเรื่องไดและใชถอยคําถูกตองจะชวยใหเลาเรื่องไดดี
2. การเขียนแผนที่ความคิดเปนการสรางความรูความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ ไดดี

จุดประสงคการเรียนรู
1. ฟงบทเรียนเรื่อง ผูที่นาเคารพแลวเลาเรื่อง และตอบคําถาม จากเรื่องที่ฟงได
2. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟงได
3. เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟงได
4. เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟงไดถูกตอง

เนื้อหา
เร่ือง ผูที่นาเคารพ
ขั้นที่  1  สรางประสบการณทางเนื้อหา

- ฟงเรื่องผูที่นาเคารพแลวตอบคําถาม
- เลาเรื่องจากการฟง
- การแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่ฟง
- เขียนและอานแผนภูมิจากเรื่องที่ฟง
- เขียนแผนที่ความคิดจากเรื่องที่ฟง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทําแบบทดสอบกอนเรียน 10 ขอ (ภาคผนวก 15.1) เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของ            

นักเรียน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

นักเรียนดูภาพในบทเรียนเร่ือง ผูที่นาเคารพ จากหนังสือแบบฝกเสริมทักษะ         
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม  3   
หนา  1   รวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ เชน เปนภาพ  เกี่ยวกับอะไร  ประกอบดวยอะไรบาง   มีอะไร
ที่สําคัญ  ฯลฯ
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ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนฟง เร่ืองผูที่นาเคารพ ที่ครูอานใหฟงและรวมกันตอบคําถามจาก

เร่ืองที่ฟง เชน           
- หลวงพอบุญคือใคร
- ใครคือผูที่นาเคารพ
- หลวงพอบุญไดสรางความเจริญอะไรไวใหแกทองถ่ินของเราบาง ฯลฯ

แลวใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่ฟงอีกครั้ง  เพื่อใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง
ได

2. นักเรียนรวมกันแสดงบทบาทสมมุติ โดยใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดง
บทบาทสมมุติตามเนื้อเร่ือง โดยใชคําพูดของตัวละคร จากความนึกคิดและความเขาใจของ          
นักเรียนเอง เพื่อสงเสริมการใชทักษะทางภาษา และความสนุกสนานในการเรียน

3. ครูและนักเรียนในชั้นรวมกันสรุป โดยใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่ฟงอีกครั้ง                
ครูบันทึกขอความที่นักเรียนเลาบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนฝกอาน เปนกลุมและอานพรอมกัน
ทั้งชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการเลาเรื่องและฝกทักษะการอาน

4. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคัดลอก
ขอความที่นักเรียนเลาลงบนกระดาษที่กําหนดให วาดภาพ และระบายสีใหสวยงาม เพื่อจัดทําเปน
แผนภูมิการอานของชั้นเรียน

5. ใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอผลงาน และอานแผนภูมิหนาชั้นเรียนทีละกลุม
แลวรวบรวมเปนแผนภูมิประสบการณทางเนื้อหาของชั้นเรียนไวอานตอไป

ขั้นสรุป
1. ใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องผูที่นาเคารพ  คนละ  1 – 2 ประโยค จนจบเรื่อง 

แลวรวมกันสรุป  การเลาเรื่องจากการฟง จะตองตั้งใจฟงใหเขาใจ จําเรื่องได  และใชถอยคําถูกตอง
จะชวยใหเลาเรื่องไดดี

2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 เลม  3 เร่ืองผูที่นาเคารพ         
กิจกรรมที่  1  การสรางประสบการณทางเนื้อหา โดยการเขียนเปนแผนที่ความคิด  หนา  4  เพื่อ           
สงเสริมความรูและ ความเขาใจในเรื่องที่ฟงและอาน
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สื่อการเรียนการสอน
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  3  เรื่อง ผูที่นาเคารพ
2. นักเรียนรวมแสดงบทบาทสมมุติ
3. กระดาษเขียนแผนภูมิ
4. ดินสอสี หรือสีเทียน

 
วิธีวัดและประเมินผล

1. ตรวจขอทดสอบกอนเรียน
2. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

2.1 การฟงเรื่องแลวตอบคําถาม
2.2 การเลาเรื่องจากการฟง
2.3 การเขียนและอานแผนภูมิ
2.4 การแสดงบทบาทสมมุติ

3. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
3.1 แผนภูมิประสบการณทางเนื้อหา
3.2 ตรวจแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย

โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 เลม 3 เร่ือง ผูที่นาเคารพกิจกรรมที่  1
หนา  4

เคร่ืองมือวัดผล
แบบทดสอบกอนเรียน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถฟงเรื่อง เลาเรื่องที่ฟงและตอบคําถามไดถูกตอง อานและเขียนแผนภูมิ

จากเรื่องที่ฟงได รวมกิจกรรมบทบาทสมมุติไดอยางสนุกสนาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



341

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบทดสอบกอนเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 15 - 21

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เร่ืองผูที่นาเคารพ  ช้ันประถมศึกษาปที่   1
จํานวนขอทดสอบ  10  ขอ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา   30   นาที

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง

1. ใครคือผูที่นาเคารพ
ก. หลวงพอบุญ
ข. นักเรียน
ค. ชาวบาน

2. งานประจําปของชาวบานวัดยางยี่แสจัดใหแกใคร
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. หลวงพอบุญ

3. หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกหมูบานของเราอยางไร
ก. สรางโรงเรียน
ข. สรางวัด
ค. สรางวัด  โรงเรียน  และสอนใหทุกคนเปนคนดี

4. เราจะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดอยางไร
ก. ไมรังแกกัน
ข. ไมทํารายกัน
ค. ไมรังแก ไมทํารายกัน  ขยันทํามาหากิน

5. ขอใดเปนคําควบกล้ํา
ก. ลําคลอง
ข. แมน้ํา
ค. ทะเล
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6. ขอใดเปนคําควบกล้ํา  เหมือนกับคําวา  “ กวาด ”
ก. กลา
ข. กลัว
ค. กวาง

7. คําในขอใดมีเสียงคลองจองกับคําวา  “ แมวเหมียว ”
ก. ปราดเปรียว
ข. นาเอ็นดู
ค. กตัญู

8. ขอใดเขียนผิด
ก. ไมกวาด
ข. แปลงฟน
ค. ความสุข

9. ทานไดสรางความเจริญใหแกทองถ่ินของเรา  คําที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร
ก. กํานัน
ข. ผูใหญบาน
ค. หลวงพอบุญ

10. ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง
ก. ลิเก  ลําตัด  ภาพยนตร  มีกลางคืน
ข. ที่วัด มารักษาศีล ปูและยา
ค. หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกทองถ่ินของเราไวมาก

เฉลย           1. ก  2.  ค   3.ค.  4. ค.  5.  ก  6. ค  7.  ก.  8.  ข.  9.   ค   10.  ค
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แผนการจัดการเรียนรูที่  16
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง ผูท่ีนาเคารพ (ขั้นท่ี  2)     การสอนอานในใจ                                เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานในใจผูอานตองจําใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานเขียนและบอกความหมายคํายากในบทเรียนได
2. อานในใจเรื่องผูที่นาเคารพและเขียนตอบคําถามได

เนื้อหา
เร่ือง ผูที่นาเคารพ
ขั้นที่  2  การอานในใจบทเรียนเรื่องผูที่นาเคารพ

- การอาน เขียน และบอกความหมายของคํายากในบทเรียน ดีใจ  รวม          
เพื่อความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน   เล้ียง  อาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  
ลิเก  สะพาน     ลําตัด  พวกเรา  สุขสบาย  กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  
สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

- การอานในใจ
- การเขียนตอบคําถามในเรื่องที่อาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง  “บูชาผูมีพระคุณ” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน   และเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. รวมกิจกรรม “ตาวิเศษ” โดยใหอานคํายากจากบัตรคําตามครู คําละ2 –3 คร้ัง 

เนนเรื่องการออกเสียงอักขระที่ถูกตองชัดเจน แลวฝกอานจนคลองจึงยกบัตรลง แลวใหนักเรียน
เขียนคําที่อานลงในสมุด ตรวจสอบความถูกตองจากการอานบัตรคํา คําเดิมอีกครั้ง ใหนักเรียน       
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แกไขคําที่เขียนผิดทันที  คําอ่ืนปฏิบัติเชนเดียวกัน จนครบทุกคํา  เพื่อฝกทักษะการอานและเขียน         
คํายากในบทเรียน

2. รวมสนทนาใหนักเรียนบอกความหมายของคํายากในบทเรียนจากบัตรคํา       
คร้ังละ  1  คํา  แลวใหนักเรียนชวยกันหาคําหรือพยางคมาเติมขางหนาหรือขางหลังคําที่กําหนดให
ใหเปนคําที่มีความหมาย ดวยวาจา เชน

ตื่นนอน :   ฉันตื่นนอนแตเชา
ชาวบาน   : พอฉันเปนชาวบาน   ชาวบานชวยกันทํางาน
เคารพ  :   เคารพครู   ครูเปนที่เคารพของนักเรียน

ฯลฯ
จนครบทุกคํา พื่อเปนการเพิ่มประมวลคําและใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําใดดียิ่งขึ้น

3. การอานในใจและตอบคําถามจากเรื่องที่อานโดยครู เขียนคําถามบน          
กระดานดําให   นักเรียนอานดังนี้

- การทําบุญประจําปของชาวบานวัดยางยี่แส  ทําบุญใหกับใคร
- “หลวงพอบุญ”  ส่ังสอนวาอยางไร
- ใครเปนผูนาํในการสรางวัด โรงเรียน ถนน  ฯลฯ  ในหมูบานของเรา
- ใครคือผูที่นาเคารพในทองถ่ินของเรา
ฯลฯ

ใหนักเรียนอานในใจบทเรียนเร่ืองผูที่นาเคารพ จากหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปที่  1  เลม  3           
หนา 1 – 3  โดยกําหนดเวลาในการอาน แลวใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามจากเรื่องที่อานดวยวาจา
ใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาเขียนคําตอบใหตรงกับคําถามบนกระดานดําจนครบทุกขอ แบงกลุม
นักเรียนอานคําถามและคําตอบเปนรายกลุมและรายบุคคลจนคลอง  กอนคัดคําถามและคําตอบ      
ลงในสมุดดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ผลัดกันตรวจความถูกตองกอนนําสงครู เพื่อฝกทักษะการอาน
ในใจและการเขียนตอบคําถาม

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการอานในใจที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน

ไดแลวใหนักเรียนชวยกันบอกใจความสําคัญของเรื่องผูที่นาเคารพ ครูชวยเสริมหรือถามคําถามนํา
เพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องได
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2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
ภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   1 เลม  3  เรื่องผูที่นาเคารพ    
กิจกรรมที่  2  อานและเขียนเปนคํา  หนา  5 – 10

สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิเพลง  “บูชาผูมีพระคุณ”
2. กิจกรรม “ตาวิเศษ”
3. บัตรคํา  คํายากในบทเรียน  ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน         

เล้ียง  อาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  พวกเรา  
สุขสบาย  กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม  การแสดง         
กลวย   เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

4.   สมุดภาษาไทย
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ           

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 3  เรื่อง ผูที่นาเคารพ

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานคํายากในบทเรียน
1.2 การเขียนคํายากในบทเรียน
1.3 การบอกความหมายของคํายากในบทเรียน
1.4 การอานในใจ
1.5 การเขียนตอบคําถาม
1.6 การรองเพลง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 เขียนคํายากในบทเรียน
2.2 เขียนตอบคําถาม
2.3 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  3   เรื่องผูที่นาเคารพ   กิจกรรมที่  2  อานและเขียนเปนคํา
หนา  5  -  10
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง  “บูชาผูมีพระคุณ”
2. กิจกรรม “ตาวิเศษ”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถอาน เขียน และบอกความหมายของคํายากในบทเรียนไดถูกตอง            

อานในใจในเวลาที่กําหนดใหแลวเขียนตอบคําถามไดถูกตอง รองเพลงและรวมกิจกรรมไดอยาง
สนุกสนาน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

  เพลง  “  บูชาผูมีพระคุณ”

เนื้อรอง  ศาสตราจารยอําไพ  สุจริตกุล
พุทธัง วันทามิ                      ธัมมัง   วันทามิ                       สังฆัง  วันทามิ

พวกหนูบูชา  พระรัตนตรัย
หนูไหวพระพุทธ       ไหวพระธรรม       พระสงฆ

คุณพอ   คุณแม   คุณครูอาจารยผูมีคุณทุกทาน  หนูจะเปนคนดี

กิจกรรม   “ตาวิเศษ”
จุดประสงค

เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคํายากในบทเรยีน
อุปกรณ

1. บัตรคํา คํายากในบทเรียน  ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน           
เล้ียงอาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด พวกเรา     
สุขสบาย   กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   
เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

2. สมุดภาษาไทย

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. นักเรียนอานคํายากในบทเรียนตามครูคําละ   2 – 3 คร้ัง ครูเนนเรื่องการ ออกเสียง

อักขระที่ถูกตองชัดเจน  คร้ังละ  1  คํา
2. ครูยกบัตรลง   แลวใหนักเรียนเขียนคําที่อานลงในสมุด
3. ตรวจสอบความถูกตอง จากการอานบัตรคํา   คําเดิมอีกครั้ง
4. นักเรียนที่เขียนผิดใหแกไขทันที
5. คําอ่ืน ๆ ปฏิบัติเชนเดียวกันจนครบทุกคํา
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แผนการจัดการเรียนรูที่   17
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองผูท่ีนาเคารพ (ขั้นท่ี  3)  อานสะกดคําและแจกลูกในบทเรียน   เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานสะกดคาํและแจกลกูไดถูกตอง  ชวยใหการอานและการเขยีนภาษาไทยไดงายขึน้

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานและเขียนคําควบกล้ําได
2. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
3. เขียนตามคําบอกได

เนื้อหา
เร่ืองผูที่นาเคารพ
ขั้นที่  3   อานสะกดคําและแจกลูกคําในบทเรียน

- อานและเขียนคําควบกล้ํา
- อานเปนคํา
- รวมกิจกรรม “กระดาษมหาสนุก”
- เขียนตามคําบอก  คําควบกล้ําเชน  กระโปรง   แปรงฟน   ไมกวาด  มะพราว   

กลวย   ตะกรา     แตงกวา  ฯลฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

นักเรียนอานบทรอยกรอง “ คําควบกล้ํา” โดยฟงครูอานบทรอยกรองจากแผนภูมิ  
แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามพรอมกับปรบมือประกอบจังหวะ เนนการออกเสียงอักขระ            
ที่ถูกตอง ชัดเจน รวมแสดงทาทางประกอบบทรอยกรองเพื่อให นักเรียนเกิดความสนุกสนาน         
ในการเรียน
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ขั้นสอน
1. รวมกิจกรรม “สนุกกับคํายาก” โดยใหนักเรียนอาน คําควบกล้ําจากบัตรคํา    

คําละ 2 – 3 ครั้งแนะนําใหนักเรียนสังเกตตัวอักษรตัวที่นํามาประสมกันในคํานั้น  แบงนักเรียนเปน
กลุม ๆ ละ  4 – 5 คน  ใหนักเรียนแตละกลุมแขงขันเขียนคําควบกล้ํา โดยฟงจากที่ครูบอกใหเขียน
คําละ 2 คร้ัง แลวตรวจความถูกตองดวยตนเองจากบัตรคําเดิมอีกครั้ง จนครบทุกคําจึงใหนับคะแนน 
กลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคําควบกล้ํา

2. ฝกอานและเขียนคําควบกล้ํา โดยใหนักเรียนแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ          
4  - 5 คน ใหแตละกลุม หาคําที่มี ร ล ว เปนตัวควบกลํ้าใหไดมากที่สุดโดยหาคําจากสภาพแวดลอม
ในหองเรียน ในบริเวณโรงเรียน ของเครื่องใช หรือในบทเรียน บันทึกลงในกระดาษที่แจกใหแลว
นํามาเขียนบนกระดานดําทีละกลุม ครูและเพื่อนในชั้นเรียน ตรวจความถูกตองและอาน เพื่อฝก
ทักษะการอานและเขียนคําควบกล้ําแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะ      
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  3  
เร่ืองผูที่นาเคารพ กิจกรรมที่ 3 อานและเขียนคําควบกล้ํา  หนา   11 – 14

3. นักเรียนเขียนคําควบกล้ําตามคําบอก  คําวา   กระโปรง   แปรงฟน   ไมกวาด  
มะพราว   กลวย   ตะกรา   แตงกวา  ฯลฯ  โดยครูบอกใหเขียนคําละ  2  คร้ัง  นักเรียนสะกดคําและ
แจกลูกดวยวาจากอนเขียนทุกครั้ง  ตรวจสอบจากคําที่ครูเขียนตามบนกระดานดํา ถาเขียนผิดให         
แกไขทันที  เพื่อฝกทักษะการเขียนคําควบกล้ํา

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการอานแบสะกดคําและแจกลูกไดถูกตอง ชวยใหการอาน

และการเขียนภาษาไทยไดงายขึ้น
2.  นักเรียนอานคํา  กระโปรง   แปรงฟน  ไมกวาด  มะพราว   กลวย   ตะกรา  

แตงกวา   ฯลฯ แบบสะกดคําและแจกลูก   แลวอานเปนคํา  อีกครั้ง  เพื่อฝกทักษะการอานคํา

สื่อการเรียนการสอน
1. บทรอยกรอง “คําควบกล้ํา”
2. บัตรคําควบกล้ํา  กระโปรง   แปรงฟน   ไมกวาด  มะพราว   กลวย   ตะกรา           

แตงกวา   ฯลฯ
3. กิจกรรม “สนุกกับคําใหม”
4. สมุดภาษาไทย
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5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   เลม  3  เรื่องผูที่นาเคารพ

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานสะกดคําและแจกลูก
1.2  การอานเปนคํา
1.3 การรวมกิจกรรม “สนุกกับคําใหม”
1.4 การเขียนตามคําบอก

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 เขียนตามคําบอก
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 3 เรื่อง ผูที่นาเคารพ กิจกรรมที่ 3 อานและเขียนคําควบกล้ํา     
หนา  11  -  14

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. บทรอยกรอง “คําควบกล้ํา”
2. กิจกรรม “สนุกกับคําใหม”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนอานสะกดคําและแจกลูก อานเปนคําและเขียนตามคําบอกไดถูกตอง นักเรียน        

ที่อานไมคลองไดแก เด็กชายยศวริศ  เสือโห   และเด็กชายณัฐวุฒิ  จาพันธุ   ซ่ึงไดสอนซอมเสริม    
ในเวลา 15.00 – 16 .00 น.
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

   บทรอยกรอง “คําควบกล้ํา”

                          ไมกวาดพาดขางฝา                               ลมพัดมาแรงเกินไป
                    ลมฟาดพลาดไถล                                       ใครชวยจับกลับคืนที
                                (เนนการออกเสียงคําที่ขีดเสนใตใหชัดเจน)

กิจกรรม “สนุกกับคําใหม”
จุดประสงค

เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคําควบกล้ํา

อุปกรณ
1. บัตรคํา  คําควบกล้ํา  กระโปรง  แปรงฟน  ไมกวาด  มะพราว   กลวย  ตะกรา       

แตงกวา    ฯลฯ
2. กระดาษบันทึก

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนอานคําควบกล้ําจากบัตรคํา   คําละ  2 – 3 ครั้ง  แนะนําใหนักเรียน

สังเกตการประสมคํา  ในคํานั้น ๆ
2. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5   คน ใหแตละกลุม  แขงขันกันเขียน คําควบกล้ํา

โดยฟงจากคําที่ครูบอกใหเขียน  คําละ 2  ครั้ง   เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จไปคําหนึ่ง ก็เฉลยคําที่เขียน
ทันที  โดยการยกบัตรคําใหนักเรียนตรวจดวยตนเอง

3. เมื่อบอกใหเขียนหมดทุกคําแลวใหนับคะแนนที่ได  และประกาศผล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



352

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                       ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง ผูท่ีนาเคารพ (ขั้นท่ี  4) การอานออกเสียง                                เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การอานออกเสียง  ตองอานใหถูกตองชัดเจน และอานจนคลองเพื่อเปนพื้นฐาน           

ในการฝกทักษะการอาน

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานออกเสียงเรื่องผูที่นาเคารพไดถูกตอง
2. รองเพลงและอภิปรายความหมายของเนื้อเพลงได
3. คัดตัวบรรจงไดถูกตองสวยงาม

เนื้อหา
เร่ือง ผูที่นาเคารพ
ขั้นที่  4  อานออกเสียงบทเรียนเร่ืองผูที่นาเคารพ

- อานและทบทวนคํายาก ในบทเรียน   ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ         
ตื่นนอน    เล้ียง  อาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  
พวกเรา  สุขสบาย  กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม                 
การแสดง  กลวย   เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

- อานออกเสียงบทเรียนเร่ืองหมูบานของเรา
- รองเพลงและอภิปรายความหมายของบทเพลง “คําควบกล้ํา”
- คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รวมกันสนทนาเรื่องบุคคลที่ไดสรางความดีใหแกหมูบานของเรา เพื่อใหนักเรียน
ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันและรูจักผูที่ไดสรางความเจริญใหแกหมูบานของเราดีขึ้น
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ขั้นสอน
1. ทบทวนเพลง “บูชาผูมีพระคุณ” โดยรองพรอมกันทั้งชั้นเรียนปรบมือ

ประกอบจังหวะและแสดงทาทางประกอบเพลง แลวแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คนใหแตละ
กลุมรวมกันอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง บันทึกลงในกระดาษที่แจกให  และสงตัวแทน       
ออกมาอานผล การอภิปรายหนาขั้นเรียนทีละกลุม จนครบทุกกลุมแลวรวมกันสรุปความหมายของ
เนื้อเพลงพรอมกันอีกครั้ง  เชน  ใครคือผูมีพระคุณ ฯลฯ

2. รวมกิจกรรม “ เกมตามผูนํา ” โดยใหนักเรียนอานทบทวน   คํายากจากบัตรคํา
จนครบทุกคํา  แลวแจกบัตรคําใหกับนักเรียนทุกคน  เมื่อไดยินครูอานคําใดใหนักเรียนที่ถือบัตรคํา
นั้น ออกมาหนาชั้นเรียน อานบัตรคํานั้น แลวชูใหเพื่อนดู  เพื่อนในชั้นเรียนตรวจสอบถาถูกตอง          
ใหทุกคนอานตามพรอมกัน เพื่อเปนการทบทวนการอานคํายากในบทเรียน

3. อานออกเสียงบทเรียนเร่ือง ผูที่นาเคารพ จากแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 3 หนา   1 – 3  โดย
ใหนักเรียนฟงครูอาน 1 ครั้งใหสังเกตการออกเสียงอักขระ ที่ชัดเจนและการเวนวรรคตอนที่ถูกตอง  
แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครูพรอมกันทั้งชั้นเรียนฝกอานดวยตนเองหรืออานกับเพื่อน    
อานเปนกลุม  อานเปนรายบุคคล จนคลอง  นักเรียนที่มีปญหาในการอาน ใหฝกอานกับเพื่อนที่อาน
คลอง แลวมาอานกับครูเปนรายบุคคล เพื่อฝกทักษะการอานออกเสียงใหถูกตอง

4. รวมกิจกรรม “แขงขันการอาน” โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 – 4 คน       
ใหแตละกลุมผลัดกันอานออกเสียง บทเรียนเรื่อง ผูที่นาเคารพ จากแบบฝกเสริมทักษะ      
การอานและเขยีนภาษาไทยโดยใชขอมลูทองถิน่  สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่1  เลม  3
กลุมที่ไมไดอานเปนผูตรวจความถูกตอง กลุมที่อานถูกตอง ออกเสียงชัดเจน อานคลอง และ
จําคําได  เปนผูชนะ  ผลัดเปลี่ยนกันอานจนครบทุกกลุม  เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการอาน
ออกเสียง

ขั้นสรุป
รวมกันสนทนาสรุปการอานออกเสียงตองอานใหถูกตองชัดเจนจําคําไดแมนยํา

แบงวรรคตอนถูกตองและอานจนคลองแลวใหนักเรียนอานออกเสียงในบทเรียนเรื่อง ผูที่นาเคารพ 
คนละ 2  บรรทัดจนจบเรื่องเพื่อเปนพื้นฐานในการฝกทักษะการอานในชั้นตอไป
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สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิเพลง  “บูชาผูมีพระคุณ”
2. กิจกรรม “ เกมตามผูนํา”
3. กิจกรรม “ แขงขันการอาน”
4. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ       

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เลม  3   เรื่อง  ผูที่นาเคารพ
5. สมุดภาษาไทย

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1. การรองเพลง
1.2. การอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง
1.3. การอานออกเสียง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1. คัดตัวบรรจงไดถูกตองและสวยงาม
2.2. ความเรียบรอยในการทํางาน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. กิจกรรม  “  เกมตามผูนํา”
2. กิจกรรม “ แขงขันการอาน”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถอานออกเสียงทั้งรายกลุมและรายบุคคลไดถูกตอง  เด็กชายยศวริศ  

เสือโห  และเด็กชายณัฐวุฒิ จาพันธุ อานออกเสียงคําและประโยคไดมากขึ้น นักเรียนรวมกิจกรรม  
ที่กําหนดใหดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

  กิจกรรม “เกมตามผูนํา”

จุดประสงค เพื่อฝกทักษะการอาน
อุปกรณ  บัตรคํา คํายากในบทเรียน  ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน   เล้ียงอาหาร  
ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  พวกเรา  สุขสบาย         
กลางคืน  ใกลเคียง  ขยนั  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   เตรียม  
ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แจกบัตรคําใหกับนักเรียน คนละ  1  แผน
2. ใหนักเรียนดูบัตรคําที่ตนถือวาอานวาอยางไร
3. ใหนักเรียนฟงครูอานคําจากบัตรคํา   ถาอานคําใดใหนักเรียนที่ถือคํานั้นวิ่งถือบัตร

คําของตนออกมาหนาชั้นเรียน ชูบัตรคําใหเพื่อนดูแลวอานเพื่อนในชั้นเรียนตรวจสอบ ถาอาน        
ถูกตองใหทุกคนอานตาม   ผลัดเปลี่ยนกันจนครบทุกคน
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กิจกรรม  “แขงขันการอาน”

จุดประสงค เพื่อฝกทักษะการอานออกเสียงในบทเรียน

อุปกรณ    แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยที่สอดคลองกับขอมูล  ทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   1  เลม  3  เรื่องผูที่นาเคารพ

วิธีดําเนินกิจกรรม
1.  แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 -  4  คนใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลาก         

การแขงขันการอาน
2. ใหนักเรียนกลุมที่จับฉลากไดหมายเลข   1  เปนผูอานกอนพรอมกัน ทัง้กลุม        

นักเรียนกลุมอ่ืนเปนผูฟงตรวจความถูกตองในการอาน เชน  การอานชัดเจน แบงวรรคตอนถูกตอง             
อานคลอง จําคําไดแมนยํา  ฯลฯทีละกลุม จนครบทุกกลุม

3. กลุมที่อานไดคลอง อานไมผิด และแบงวรรคตอนถูกตองเปนผูชนะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่  19
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปที่  1
เรื่อง  ผูที่นาเคารพ (ข้ันที่  5)  การใชภาษา                      เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การฝกฝนทักษะทางภาษาชวยใหการเรียนรู ความเขาใจ และการใชภาษาดีขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู
1. ใชภาษาในการพูดและการฟงได
2. แตงประโยคจากคําที่กําหนดใหได
3. ทําหนังสืออานของชั้นเรียนได

เนื้อหา
เร่ือง  ผูที่นาเคารพ
ขั้นที่   5   การใชภาษา

- ใชภาษาในการฟงและการพูด
- แตงประโยคโดยใชคํายากในบทเรียน    ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  

ตื่นนอน    เล้ียง  อาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  
พวกเรา  สุขสบาย  กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม            
การแสดง  กลวย   เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

- ทําหนังสืออานของชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง   “ไมเห็นแกตัว” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อใหนักเรียน    
เกิดความสนุกสนานในการเรียนและเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. ฝกใชภาษาในการฟงและการพูดโดยใหนักเรียนอานขอความ “เราจะ       

ปฏิบัติตนตอผูมีพระคุณไดอยางไร” บนกระดานดํา แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน                
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ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายจากขอความที่อาน โดยเนนเรื่องการใชภาษาในการฟงและ
การพูดที่ดี คือ  ฟงแลวจับใจความเรื่องที่ฟงได  และใชภาษาพูดที่สุภาพ   และถูกตอง  แลวบันทึก
ลงบนกระดาษที่แจกให สงตัวแทนออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียนทีละกลุม แลวรวมกัน
อภิปรายสรุปพรอมกันทั้งชั้นเรียนอีกครั้ง ครูบันทึกบทสรุปไวบนกระดานดํา เชน

- เชื่อฟงคําส่ังสอน
- ระลึกถึงความดีของทาน
- ชวยเหลือในการงาน
-  ตอบแทนคุณของทาน
ฯลฯ

ใหนักเรียนอานและคัดลงสมุด ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เพื่อฝกทักษะการใชภาษาในการฟงและ
การพูด จากขอความที่กําหนดให

2. แตงประโยคจากคํายากในบทเรียน และการทําหนังสืออานของชั้นเรียน        
โดยใหนักเรียนอานทบทวนคํายากในบทเรียนจากบัตรคํา   คําละ  1  -  2  คร้ัง แบงนักเรียนเปน 
กลุม ๆ  ละ   4 – 5 คน  แจกบัตรคําใหนักเรียนกลุมละ 5 คํา ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน                 
แตงประโยค จาก    บัตรคําที่กําหนดให  เชน

เคารพ     :       ฉันจะเคารพและเชื่อฟงพอแม
ส่ังสอน   :        หลวงพอบุญสงสอนใหเราเปนคนดี
ทองถ่ิน   :        เรารักทองถ่ินของเรา
ฯลฯ

เขียนลงในกระดาษที่แจกให ประโยคละ 1 แผน  แลววาดภาพประกอบประโยค  นํามาอานใหเพื่อน
ฟงหนาชั้นเรียน  เพื่อชวยกันแกไข ปรับปรุงประโยค จนครบทุกกลุม  แลวรวบรวมผลงานของ     
นักเรียน ทําเปนหนังสืออานของชั้นเรียน  เพื่อฝกทักษะการแตงประโยคจากคํายากในบทเรียน  
และการทําหนังสืออานของชั้นเรียน

3. รวมกิจกรรม  “ ฉันมีความหมาย ” โดยใหนักเรียนนําคําที่ครูกําหนดให จาก
บัตรคํา  2 คํา แตงใหเปนวลี หรือประโยคที่มีความหมายดวยวาจาเชน

รวม  -  ความดี     :   นักเรียนรวมกันทําความดี
ทําราย  -  ชีวิต     :    เด็กดีตองไมทํารายชีวิตสัตว
ฯลฯ

เพื่อฝกทักษะในการแตงประโยคดวยวาจาโดยใชคํายากในบทเรียนดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และเปนการสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการใชภาษาใหกับนักเรียน
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ขั้นสรุป
1. รวมกันสนทนาสรุป การฝกฝนทักษะทางภาษา ชวยใหการเรียนรู ความเขาใจ 

และการใชภาษาดีขึ้น
2. ทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดย

ใชขอมูลทองถ่ิน  เลม 3  เรื่อง ผูที่นาเคารพ  กิจกรรมที่   4   เขียนคําและประโยค  หนา 15 -20

สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง  “ไมเห็นแกตัว”
2. ขอความ  “เราจะปฏิบัติตนตอผูมีพระคุณไดอยางไร”
3. บัตรคํา คํายากในบทเรียน   ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน              

เล้ียงอาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  พวกเรา        
สุขสบาย   กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   
เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

4. กระดาษทําหนังสืออานของชั้นเรียน
5. ดินสอสี  สีเทียน
6. กิจกรรม  “ฉันมีความหมาย”
7. สมุดภาษาไทย
8. กระดาษบันทึกผลการอภิปราย
9. กระเปาผนัง
10. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  3   เรื่องผูที่นาเคารพ

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การแตงประโยคจากคําที่กําหนดให
1.2 การทําหนังสืออานของชั้นเรียน
1.3 การใชภาษาในการฟงและการพูด

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
2.2 หนังสืออานของชั้นเรียน
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2.3 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ กิจกรรมที่ 4 เขียนคําและประโยค         
หนา   15  -  20

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง ไมเห็นแกตัว”
2. กิจกรรม  “ฉันมีความหมาย”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนใชภาษาในการพูด  รูจักฟงเรื่องราวไดดี และแตงประโยคจากคําที่กําหนดใหได    

ถูกตอง
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

เพลง “ไมเห็นแกตัว”

                                                                     เนื้อรองและทํานอง ศาสตราจารยอําไพ  สุจริตกุล

                                         ไมเห็นแกตัว                     ไมเอาแตใจ
                           ไมเอาเปรียบใคร                             ไมเอาตัวรอด
                            รูจักเกรงใจ                                     ใหแกสวนรวม
                                                           ไมเห็นแกตัว

กิจกรรม  “ฉันมีความหมาย”

จุดประสงค
เพื่อใหนักเรียนสามารถนําคําที่กําหนดใหพูดเปนวลี หรือประโยคที่มีความหมายได

อุปกรณ      บัตรคํา คํายากในบทเรียน   ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน  เล้ียงอาหาร  
ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด    พวกเรา  สุขสบาย    
กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   เตรียม  
ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปน 2  กลุม เทา ๆ กัน  ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลาก        

เร่ิม       การแขงขัน
2. ใหนักเรียนกลุมที่ 1 นําคําที่ครูกําหนดให 2 คํา แตงใหเปนวลีหรือประโยคที่มี         

ความหมายจากบัตรคํา  โดยกําหนดเวลา  1 – 2 นาที   ผลัดเปลี่ยนกับกลุมที่  2  เชน
รวม  -  ความดี     :   นักเรียนรวมกันทําความดี
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ทําราย  -  ชีวิต     :    เด็กดีตองไมทํารายชีวิตสัตว
ฯลฯ

ถาพูดเปนประโยคหรือวลีที่มีความหมายไดถูกตองได  คะแนน  1  คะแนน ถาพูดไมได  ใหกลุมที่   
2  พูดแทน

3. กลุมที่ 2 ดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกันจนครบทุกคํา แลวรวมคะแนน  กลุมที่ได
คะแนนมากเปนผูชนะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่  20
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ืองผูท่ีนาเคารพ  (ขั้นท่ี  6 )  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา เวลา  1  ชั่วโมง

และการอานรายบุคคล

สาระสําคัญ
1. การอภิปรายและสรุปขอคิดเห็นรวมกันเปนการพัฒนาทางความคิดและความ

สามารถทางภาษา
2. บทรอยกรองชวยสงเสรมิประสบการณทางภาษาและปลกูฝงเจตคตทิีด่ตีอภาษาไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายและสรุปขอคิดจากทบเรียนได
2. อานบทรอยกรอง เร่ือง  แมวเหมียวได
3. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองได

เนื้อหา
เร่ือง  ผูที่นาเคารพ
ขั้นที่   6   กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

- อภิปรายและสรุปขอคิดเกี่ยวกับบทเรียน
- อานบทรอยกรอง เร่ือง  แมวเหมียว
- หาคําคลองจองจากบทรอยกรอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ทบทวนเพลง  “ไมเห็นแกตัว”  โดยรองพรอมกันทั้งชั้นเรียน ปรบมือประกอบ
จังหวะ และแสดงทาทางประกอบเพลง เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเขาใจ
ความหมายของบทเพลง
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ขั้นสอน
1. การคิดเกี่ยวกับบทเรียนโดยใหนักเรียนอานทบทวนเรื่อง ผูที่นาเคารพ         

ในหนังสือ แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปที่  1  เลม 3 เรื่องผูที่นาเคารพ  หนา  1 – 2   อานออกเสียงพรอมกันทั้งชั้นเรียน     
แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คนใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นหาขอคิด     
จากเรื่องที่อานแลวสงตัวแทนออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียนจนครบทุกลุม แลวรวมกันสรุป
เปนขอ ๆ ครูบันทึกไวบนกระดานดําใหนักเรียนอาน  เชน

- หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกหมูบานของเราไวมาก
- หมูบานของเราไดจัดงานประจําปเพื่อระลึกถึงความดีของทาน
- หลวงพอสุญ สอนใหเราเปนคนดีอยูรวมกันอยางมีความสุข
- ทุกคนในหมูบานจะอยูกันอยางมีความสุขไดทุกคนจะตองชวยเหลือกัน
ฯลฯ

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนบทสรุปลงในกระดาษแผนภูมิที่แจกให  เพื่อเขียนเปนแผนภูมิ   
ฝกอานของชั้นเรียนตอไป

2. อานบทรอยกรอง “แมวเหมียว” โดยใหนักเรียนฟงการอานจากครู หรือฟงจาก      
เครื่องบันทึกเสียง แลวฝกอานตามครู โดยเนนเรื่องการอาน ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง ชัดเจน        
ตามจังหวะการอานบทรอยกรอง แลวฝกอานพรอมกันทั้งชั้นเรียน อานเปนกลุม ผลัดกันอาน       
คนละวรรค ตอกันจนจบ  แลวรวมกันสนทนาความหมายของบทรอยกรอง เพื่อฝกทักษะการอาน
และเขาใจความหมายของบทรอยกรอง

3. หาคําคลองจองจากบทรอยกรองโดยใหนักเรียนชวยกันหาคําและบอก             
คําคลองจองเปนคู ๆ ครูเขียนไวบนกระดานดํา เชน      เหมียว – เปรียว     เหมียว – เดี๋ยว     มา  - ขา   
ดู - รู     หนู  -  กตัญ ู  ฯลฯ  รวมกันสนทนาลักษณะของคําคลองจอง ใหนักเรียนอาน แลวคัด        
บทรอยกรองดวย ตัวบรรจงเต็มบรรทัดขีดเสนโยงคําที่คลองจองกันลงในสมุดเพื่อฝกทักษะการหา
คําที่คลองจองกันจากบทรอยกรอง

ขั้นสรุป
1. รวมกันสนทนาอภิปรายและสรุปขอคิดจากหัวขอ “เราควรปฏิบัติตนตอ            

ผูมีคุณไดอยางไร” โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดตาม                    
ความตองการครูบันทึกไวบนกระดานดํา แลวรวมกันสรุป

2. ใหนักเรียนทองบทรอยกรอง โดยทองตอบทรอยกรองปากเปลา คนละวรรค 
กลุมละวรรค จนจบ พรอมกับปรบมือประกอบจังหวะเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน            
ในการเรียน และจําบทรอยกรองไดแมนยํายิ่งขึ้น
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3. ทําแบบฝกหัดในหนังสือแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทย        
โดยใชขอมูลทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม  3  เรื่องผูที่นาเคารพ   หนา   21

สื่อการเรียนการสอน
1. เพลง  “ไมเห็นแกตัว”
2. กระดาษเขียนแผนภูมิ
3. ดินสอสี  สีเทียน
4. บทรอยกรองเรื่อง  “แมวเหมียว”
5. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   เลม  3  เรื่อง  ผูที่นาเคารพ

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอภิปราย  แสดงความคิดเห็น
1.2 การสรุปขอคิดเห็น
1.3 การอานบทรอยกรอง
1.4 การหาคําคลองจองจากบทรอยกรอง

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เลม 3  เรื่อง ผูที่นาเคารพ  หนา   21

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
บทรอยกรองเรื่อง  “แมวเหมียว”

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถอภิปรายในหัวขอเรื่องเราจะปฎิบัติตนตอผูมีพระคุณไดอยางไรและ

สรุปเปนขอคิดไดเชน  เชื่อฟงคําส่ังสอน  ชวยเหลือในการงาน ระลึกถึงคุณของทาน  นักเรียนอาน         
บทรอยกรองและหาคําคลองจองจากบทรอยกรองไดถูกตอง
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

   บทรอยกรองเรื่อง    “แมวเหมียว”

                                 แมวเอยแมวเหมียว                 รูปรางปราดเปรียวเปนนักหนา
           รองเรียกเหมียว เหมียวเดี๋ยวก็มา                   เคลาแขงเคลาขานาเอ็นดู
           รูจักเอารักเขาตอตั้ง                                        ค่ํา ค่ําซํ้านั่งระวังหนู
           ควรนับวามันกตัญ ู                                     พอดูอยางไวใสใจเอย.
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แผนการจัดการเรียนรูที่  21
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1
เร่ือง ผูท่ีนาเคารพ (ขั้นท่ี  7 )      การสอนซอมเสริม                 เวลา  1  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การสงเสริมประสบการณทางภาษา ชวยเพิ่มพูนความรูและชวยใหใชภาษาไดดี

จุดประสงคการเรียนรู
1. เลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดใหได
2. เขียนตามคําบอกได

เนื้อหา
เร่ืองผูที่นาเคารพ

- เลนเกม “แขงขันตอคํา”
- เขียนตามคําบอก คํายากในบทเรียน    ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ          

ตื่นนอน    เล้ียง  อาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  
พวกเรา  สุขสบาย  กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม                 
การแสดง  กลวย   เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

รองเพลง “เด็กดี” โดยปฏิบัติตามขั้นการสอนบทเพลงเพื่อใหนักเรียนสนุกสนาน   
เพลิดเพลิน   และเขาใจความหมายของบทเพลง

ขั้นสอน
1. ทบทวนการอานคํายากในบทเรียน โดยรวมกิจกรรม “เกมทายคํา” โดยให  

นักเรียน อานทบทวนคํายากจากบัตรคําพรอมกัน แลวนําบัตรคํามาเสียบที่กระเปาผนังโดยหัน      
ดานหลังของบัตรคําออกจนครบทุกคํา จากนั้นใหนักเรียนทายคําจากบัตรคําที่ครูกําหนดให        
ตรวจสอบโดยหันดานถูกใหนักเรียนอาน แลวทายคําตอไปอีกจนครบทุกคําเพื่อทบทวนการอาน        
คํายากในบทเรียน
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2. ทบทวนการเขียนคําและประโยค จากกิจกรรม “ แขงขันตอคํา” โดยแบง       
นักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน  ใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําที่สวนตนของคําเหมือนกัน จาก        
คําใหม ในบทเรียนที่กําหนดใหลงในกระดาษบันทึก  เชน

ชาวบาน     :      ชาวสวน   ชาวไร   ชาวประมง   ชาวเขา
ทําราย       :       ทําดี     ทําชวย   ทํานา    ทําไร
สะพาน      :   สะอาด  สะดวก  สะดุด  สะดุง
ฯลฯ

แขงขันกันแตงประโยคจากบัตรคําที่กําหนดใหโดยใหตัวแทนของแตละกลุมมาเลือกหยิบบัตรคํา 
กลุมละ  1  คํา  สมาชิกภายในกลุมแตประโยคจากคําที่ไดทุกคน ๆ ละ  1   ประโยค โดยไมใหซํ้ากัน  
เชน

กลุมที่  1   เลือกบัตรคํา  “สะพาน”
สมาชิกในกลุมแตงประโยค -  ฉันเดินบนสะพาน

-  ฉันยืนบนสะพาน
                                  -   ฉันเดินไปที่สะพาน

                                  ฯลฯ
กลุมที่แตงประโยคไดถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ   เพื่อฝกทักษะการเขียนคําและประโยค

3. นกัเรยีนเขยีนตามคาํบอกโดยครอูานประโยค หรือกลุมคาํทีม่คีาํยากในบทเรยีน
ใหฟงประโยคละ  2  ครั้ง  แลวเขียนเฉพาะคํายากลงในสมุด   เชน

-  ฉันชอบดูลิเก                 ใหนักเรียนเขียนคําวา     ลิเก
-  เรารักทองถ่ินของเรา     ใหนักเรียนเขียนคําวา     ทองถ่ิน
ฯลฯ

เพื่อฝกทักษะการเขียนคํายากในบทเรียน

ขั้นสรุป
1. รวมสนทนาสรุปการสงเสริมประสบการณทางภาษาโดยเฉพาะดานการอานและ

เขียนเปนการชวยเพิ่มพูนความรู และชวยใหใชภาษาไดดี
2. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  10  ขอ  เพื่อทดสอบความรูและความเขาใจของนักเรียน
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สื่อการเรียนการสอน
1.  เพลง “เด็กดี”
2.  กิจกรรม “เกมทายคํา”
3.  กิจกรรม  “แขงขันตอคํา”
4. บัตรคํา  คํายากในบทเรียน  ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน         

เล้ียงอาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  พวกเรา        
สุขสบาย   กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม  หลวงพอสมบุญ  สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   
เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง  รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

5. สมุดภาษาไทย

วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตนักเรียนจากพฤติกรรมดังนี้

1.1 การอานคํายากในบทเรียน
1.2 การเขียนตามคําบอก
1.3 การเลนเกมหรือกิจกรรมที่กําหนดให

2. ตรวจความถูกตองจากผลงานดังนี้
2.1 เขียนคําและประโยค
2.2 เขียนตามคําบอก

3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

เคร่ืองมือวัดผล
แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
1. เพลง “เด็กดี”
2. กิจกรรม “เกมทายคํา”
3. กิจกรรม “แขงขันตอคํา”
4. แบบทดสอบหลังเรียน

บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนอานและเขียนคํายากในบทเรียน เขียนคําและประโยคไดถูกตอง และรวม             

กิจกรรมที่กําหนดใหดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู

เพลง “เด็กดี”

เนื้อรอง ทํานอง    ศาสตราจารยอําไพ  สุจริตกุล

                                                      เด็กดี        มีวินัย     (ซํ้า)
                                      สติมั่นกตัญ ู   เมตตา    อดทน
                                      ซ่ือสัตย   ประหยัด   ทุกคน    (ซํ้า)
                                      ขยัน   พึ่งตน    ไมเห็นแกตัว

กิจกรรม “เกมทายคํา”

จุดประสงค
 เพื่อฝกทักษะการอานคํายากในบทเรียน

อุปกรณ
บัตรคํา   คํายากในบทเรียน   ดีใจ  รวม  เพื่อ  ความดี  ตั้งใจ  เผ่ือ  ตื่นนอน                   

เล้ียงอาหาร  ลืม  จดจํา  หมูบาน  ทําราย  ชีวิต  ส่ังสอน  ชาวบาน  ลิเก  สะพาน  ลําตัด  พวกเรา             
สุขสบาย  กลางคืน  ใกลเคียง  ขยัน  อยาง  อบรม หลวงพอสมบุญ สราง  พรอม  การแสดง  กลวย   
เตรียม  ทองถ่ิน  เสียสละ  ระลึกถึง   รักษาศีล  ความสุข  ความเจริญ

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ใหนักเรียนอานคํายากในบทเรียนจากบัตรคําพรอมกนทั้งชั้นเรียนคําละ 2 – 3  ครั้ง
2. ครูนําบัตรคําที่นักเรียนอานแลวเสียบไวบนกระเปาผนังโดยหันดานที่มีตัวหนังสือ        

ไวดานใน ในลักษณะคว่ําหนาทีละคําจนครบทุกคํา
3. ใหนักเรียนทายบัตรคําที่คว่ําหนาตามที่ครูกําหนดให ทีละคํา และตรวจสอบโดย         

การอานดานที่มีตัวหนังสืออีกครั้ง
4. ครูทายคําจากบัตรคํา แลวใหนักเรียนอานทีละคําจนครบทุกคํา
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กิจกรรม “แขงขันตอคํา”

จุดประสงค      เพื่อฝกทักษะการอานและเขียนคําและประโยค

อุปกรณ
1. บัตรคํา คํายากในบทเรียน ที่ตองการใหนักเรียนแตงประโยค
2. กระดาษบันทึก

วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ  4 – 5 คน  ใหแตละกลุมแขงขันกันหาคําที่มีสวนตน        

ของคําเหมือนกันจากคํายากในบทเรียน ลงในกระดาษบันทึก เชน
ชาวบาน     :      ชาวสวน   ชาวไร   ชาวประมง   ชาวเขา
ทําราย       :       ทําดี     ทําชวย   ทํานา    ทําไร
สะพาน      :       สะอาด  สะดวก  สะดุด  สะดุง
ฯลฯ

2. ในรอบตอไปแขงขันกันแตงประโยคจากบัตรคํา ที่กําหนดใหโดยใหตัวแทนกลุม     
มาเลือกหยิบบัตรคํา  กลุมละ  1  คํา

3. ใหสมาชิกในกลุมทุกคนแตงประโยคจากคําที่ได  คนละ  1  ประโยค  โดยไมให
ซํ้ากัน  เชน

กลุมที่  1   เลือกบัตรคํา  สะพาน
สมาชิกในกลุมแตงประโยค          -   ฉันเดินบนสะพาน

-   ฉันยืนบนสะพาน
-   ฉันเดินไปที่สะพาน

4. รวบรวมสงครูทีละกลุม รวมคะแนน การเขียนคําและประโยค กลุมที่ไดคะแนน          
มากที่สุดเปนผูชนะ
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แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่   15   -21
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เร่ืองผูที่นาเคารพ ช้ันประถมศึกษาปที่   1
จํานวนขอทดสอบ  10  ขอ   คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา   30   นาที

คําชี้แจง     เขียน        ทับอักษร    ก    ข    ค    หนาคําตอบที่ถูกตอง
1. ใครคือผูที่นาเคารพ

ก. หลวงพอบุญ
ข. นักเรียน
ค. ชาวบาน

2. งานประจําปของชาวบานวัดยางยี่แสจัดใหแกใคร
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. หลวงพอบุญ

3. หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกหมูบานของเราอยางไร
ก. สรางโรงเรียน
ข.  สรางวัด
ค.  สรางวัด  โรงเรียน  และสอนใหทุกคนเปนคนดี

4. เราจะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดอยางไร
ก. ไมรังแกกัน
ข. ไมทํารายกัน
ค. ไมรังแก ไมทํารายกัน  ขยันทํามาหากิน

5. ขอใดเปนคําควบกล้ํา
ก. ลําคลอง
ข. แมน้ํา
ค. ทะเล

6. ขอใดเปนคําควบกล้ํา  เหมือนกับคําวา  “ กวาด ”
ก. กลา
ข. กลัว
ค. กวาง
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7. คําในขอใดมีเสียงคลองจองกับคําวา  “ แมวเหมียว ”
ก. ปราดเปรียว
ข. นาเอ็นดู
ค. กตัญู

8. ขอใดเขียนผิด
ก. ไมกวาด
ข. แปลงฟน
ค. ความสุข

9. ทานไดสรางความเจริญใหแกทองถ่ินของเรา  คําวา  ทาน  หมายถึงใคร
ก. กํานัน
ข. ผูใหญบาน
ค. หลวงพอบุญ

10. ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง
ก. ลิเก  ลําตัด  ภาพยนตร  มีกลางคืน
ข. ที่วัด มารักษาศีล ปูและยา
ค. หลวงพอบุญไดสรางความเจริญใหแกทองถ่ินของเราไวมาก

เฉลย                1 ก.    2  ค.    3.ค.    4.  ค.    5.  ค.    6.  ค    7.  ก.    8.  ข.    9.  ค.    10.  ค
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ภาคผนวก  ซ
ตัวอยางผลงานนักเรียน
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ภาคผนวก  ฌ
รูปภาพการแสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
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นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
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นักเรียนรวมกันคิดวิเคราะห   อภิปราย  ตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและเขียนภาษาไทยโดยใชขอมูลทองถิ่น
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