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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง ประชากร
คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มวิชาการบ้านโพธิ์ 1 อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง ที่มีต่อความสามารถ
ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย 2) แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย 3) แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาไทย และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า 1) หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง นักเรียนมีความ
สามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.84, S.D.=
0.30)
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การอ่าน, การเขียน, ภาษาไทย
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ABSTRACT
The objectives of this research were to compare Thai reading and writing abilities of Prathomsuksa 1
students before and after implementing the learning package, “Read to Know, Look Thoroughly, Write Fluently”, and
to investigate the satisfaction of the students with the learning package. The population consisted of Prathomsuksa
1 students at Ban Pho 1 Academic Group in Ban Pho district, Chachoengsao province, under the Chachoengsao
Primary Educational Service Area Office 1 in the 2019 academic year. The random sampling method was applied
to select the sample group who was a class of Prathomsuksa 1 students at Wat Krathum (Som Prachasan) School.
The research instruments were composed of the learning package, the Thai reading ability test, the Thai writing
ability test, and the satisfaction assessment of the students on learning with the package. The data were analyzed
for mean and standard deviation, and the dependent t-test was applied to test the research hypotheses.
The research results revealed that, after implementing the learning package, the students’ Thai reading
and writing abilities were statistically higher than before the implementation at the .05 level. Their satisfaction
with the learning package was at the highest level ( x =4.84, S.D.= 0.30).
KEYWORDS: Learning Activity Packages, Reading, Writing, Thai Langue
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บทน�ำ

ภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเป็น
ภาษาประจ�ำชาติที่ควรเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ง
การอ่านจะช่วยท�ำให้นกั เรียนค้นหาค้นคว้าในสิง่ ทีอ่ ยากรู้
นอกเหนือจากความรู้ที่มอี ยู่ในต�ำราและหนังสือ เป็นการ
เพิม่ ความรู้ให้มากยิง่ ขึน้ ฉะนัน้ การอ่านจึงเป็นสิง่ ทีน่ ำ� ไปสู่
ความส�ำเร็จอีกหลายด้าน นอกจากการอ่านแล้วการเขียน
เป็นทักษะหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นเพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สกึ
นึกคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งต้องใช้ทักษะอื่น ๆ
เป็นพื้นฐานประกอบ และผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกให้
รู้จักคิด วิเคราะห์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้สามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักการ ตลอดจน
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุธะนะ
พามนตรี, 2561)
จากผลส�ำรวจการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนจากโรงเรียนกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 2,020 โรงเรียน
พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 มีเด็กที่อ่านไม่ออกคิดเป็นร้อยละ
11.5 และเขียนไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 8.7 (ไทยรัฐออนไลน์,
2559) สะท้อนให้เห็นปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย
อีกทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก�ำหนดนโยบายไว้ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เมื่อจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ ดังนัน้
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดด้วยการ
จัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสม มีกิจรรมการสอนและใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2560;
หทัยชนก ออนสา, 2556) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาการอ่านและการเขียนมีหลายรูปแบบ เช่น การ
ใช้เกม การใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านแบบร่วมมือ การใช้
ชุดกิจกรรม เป็นต้น (แสงนภา ใจเย็น, ยุพิน อินทะยะ,
ศศิธร อินตุ่น, 2562; อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ,์ 2562)
สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า
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การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมจะช่วยถ่ายทอดเนือ้ หา
และประสบการณ์ทสี่ ลับซับซ้อนให้กบั ผู้เรียน สร้างความ
สนใจและท้าทายให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
มีความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้ทักษะกระบวนการคิดและ
การท�ำงานด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถน�ำ
ความรู้ไปพัฒนาตนเองในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ครูสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประเสริฐ ส�ำเภารอด, 2552)
สอดคล้องกับ เสน่ห์ บุญศรีรมั ย์ (2554) ทีศ่ กึ ษาพบว่า ชุด
กิจกรรมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและช่วยให้
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขนึ้ (อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ,
2554; อรุณรัตน์ รอดสม, 2554)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง
ทีม่ ตี ่อความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ จะท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านและเขียนภาษาไทยได้ถกู ต้อง และสามารถเรียนรู้วชิ า
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่อง
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่อง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้
แจ้ง เขียนให้คล่อง

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง มีความสามารถ
ด้านการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่องมีความสามารถด้าน
การเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง
(ทิศนา แขมมณี, 2561)
1. เร่งเร้าความสนใจ
2. บอกวัตถุประสงค์
3. ทบทวนความรู้เดิม
4. น�ำเสนอเนื้อหาใหม่
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน
7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ
8. ทดสอบความรู้ใหม่
9. สรุปและน�ำไปใช้

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง ระดับมาก
ขึ้นไป

ความสามารถด้านการอ่าน
1. การอ่านสะกดค�ำ
2. การอ่านออกเสียงค�ำ
ความสามารถด้านการเขียน
1. การเขียนตามค�ำบอก
2. การเรียงค�ำให้เป็นประโยค
3. การแต่งประโยค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group
Pretest-Posttest Design)
ประชากร
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มวิชาการ
บ้านโพธิ์ 1 อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1
ห้องเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บ�ำรุง
2) โรงเรียนวัดผาณิตาราม 3) โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
4) โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 5) โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
6) โรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อย 7) โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ
8) โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 9) โรงเรียนวัดสนาม
จันทร์ และ 10) โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์)
รวม 174 คน

กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกระ
ทุ่ม (โสมประชาสรรค์) ในกลุ่มวิชาการบ้านโพธิ์ 1 อ�ำเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2562
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 10 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้
แจ้ง เขียนให้คล่อง จ�ำนวน 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลูกช้างตัวโต
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง บ้านสีเทา
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง เล่นว่าวในนา
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง แม่ไก่ตัวโต
2. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษา
ไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
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3. แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบอัตนัย
จ�ำนวน 20 ข้อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่อง ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างและคุณภาพเครื่องมือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
เขียนให้คล่อง
		 1.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551
		 1.2 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถ
ด้านการอ่าน และการเขียน
		 1.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน
การสอนทีเ่ น้นการพัฒนาด้านพุทธิพสิ ยั ตามแนวคิดกานเย
(Gagne's Instructional Model) (ทิศนา แขมมณี, 2561)
		 1.4 ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
		 1.5 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียน
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และแบ่งเนือ้ หาการเรียนรู้เรือ่ งการอ่าน
สะกดค�ำ การอ่านออกเสียงค�ำ เขียนตามค�ำบอก
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การเรียงค�ำให้เป็นประโยคและการแต่งประโยค เป็น 4 ชุด
กิจกรรม กิจกรรมละ 5 ชัว่ โมง แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย
ค�ำชีแ้ จง แผนและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เนือ้ หากิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ และแหล่งเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล โดยเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพสิ ยั ตามแนวคิด
กานเย (Gange's Instructional Model) (ทิศนา แขมมณี,
2561)
		 1.6 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ ทีส่ ร้างขึน้ เสนอ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวัดและการประเมินผล แล้วน�ำมาปรับปรุงรายละเอียด
ค�ำชีแ้ จงการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับครูและนักเรียน
ตามค�ำแนะน�ำอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
		 1.7 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องเนือ้ หากับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และหาคุณภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ด้วยแบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด,
2554) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.60 แสดงว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
		 1.8 ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ประเด็น
ความชัดเจนของภาพ แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณา และจัดท�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ฉบับสมบูรณ์
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง
กิจกรรมการ
วัตถุประสงค์
เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
1. ลูกช้างตัวโต 1. อ่านออกเสียงค�ำและข้อความ 1. การฟังและจ�ำค�ำที่มีอยู่ใน
(จ�ำนวน 5 ชั่วโมง) สัน้ ๆได้
เนือ้ เรือ่ ง
2. อ่านและเขียนค�ำใหม่ได้ถูกต้อง 2. การอ่านสะกดค�ำ 5 ค�ำ และ
3. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านได้
อ่านออกเสียงค�ำ 10 ค�ำ
4.เขี ย นสื่ อ สารด้ ว ยค� ำ และ 3. เรียงค�ำให้เป็นประโยคให้ถกู ต้อง
ประโยคง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง 5 ข้อ
5. ตอบค�ำถามและเล่าเรือ่ งทีฟ่ งั ได้ 4. แต่งประโยคจากค�ำทีก่ ำ� หนด
ให้ 5 ข้อ
5. เขียนตามค�ำบอก 10 ค�ำ

2. บ้านสีเทา
1. อ่านออกเสียงค�ำและข้อความ
(จ�ำนวน 5 ชัว่ โมง) สั้น ๆได้
2. อ่านและเขียนค�ำใหม่ได้ถูกต้อง
3. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านได้
4. เขียนสือ่ สารด้วยค�ำและประโยค
ง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง
5. ตอบค�ำถามและเล่าเรื่องที่ฟังได้

1. การฟังและจ�ำค�ำที่มีอยู่ใน
เนื้อเรื่อง
2.เขียนเป็นค�ำจากการอ่าน
สะกดค�ำ 10 ค�ำ และอ่านออกเสียง
ข้อความ 5 ข้อ
3. เขียนตามค�ำบอก 10 ค�ำ
4.น�ำค�ำที่ก�ำหนดให้เขียนเป็น
ประโยค 5 ข้อ

3. เล่นว่าวในนา 1. อ่านออกเสียงค�ำและข้อความ 1.การฟังและจ�ำค�ำที่มีอยู่ใน
(จ�ำนวน 5 ชัว่ โมง) สัน้ ๆได้
เนื้อเรือ่ ง
2. อ่านและเขียนค�ำใหม่ได้ถูกต้อง 2.การอ่านสะกดค�ำและเขียน
3. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านได้
แจงลูก 10 ค�ำ
4. เขียนสือ่ สารด้วยค�ำและประโยค 3. วงกลมล้อมรอบค�ำทีม่ คี วาม
ง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง
หมายและเติมลงในช่องว่าง
5. ตอบค�ำถามและเล่าเรือ่ งทีฟ่ งั ได้
10ข้อ
4. เติมตัวอักษรที่หายไปให้เป็น
ค�ำที่มีความหมาย 10 ข้อ
5. แต่งประโยคจากค�ำทีก่ ำ� หนด
ให้ 5 ข้อ

สื่อการเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง
ลูกช้างตัวโต
2. บัตรภาพ และบัตรค�ำ
3. คลิ ป วี ดี โ อ “ช้ า งเชื่ อ ม
สัมพันธไมตรีไทย – ญี่ปุ่น
4. ใบงานที่ 1 อ่านสะกดค�ำ
5. ใบงานที่ 2 อ่านออกเสียงค�ำ
6. ใบงานที่ 3 เรียงค�ำให้เป็น
ประโยค
7. ใบงานที่ 4 แต่งประโยคจาก
ค�ำที่ก�ำหนดให้
8. ใบงานที่ 5 เขียนตามค�ำบอก
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง
บ้านสีเทา
2. บัตรภาพ และแผ่นเกมซ่อนค�ำ
3. เพลง ช้าง
4.ใบงานที่ 1 เขียนเป็นค�ำจาก
การอ่านสะกดค�ำ
5.ใบงานที่ 2 อ่านออกเสียง
ข้อความ
6. ใบงานที่ 3 เขียนตามค�ำบอก
7. ใบงานที่ 4 น�ำค�ำทีก่ ำ� หนดให้
เขียนเป็นประโยคให้ได้ใจ
ความที่สมบูรณ์
8. ใบงานที่ 5 เขียนเป็นประโยค
จากค�ำที่ก�ำหนด
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง
เล่นว่าวในนา
2. บัตรภาพ
3. แถบประโยค เกม จุ๊ จุ๊ บอก
หน่อย
4. เพลงว่าว
5. ใบงานที่ 1 อ่านสะกดค�ำและ
เขียนแจกลูกค�ำ
6. ใบงานที่ 2 วงกลมล้อมรอบค�ำ
7. ใบงานที่ 3 เขียนตามค�ำบอก
8. ใบงานที่ 4 เติมตัวอักษรที่
หายไปให้เป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย
9. ใบงานที่ 5 แต่งประโยคจาก
ค�ำที่ก�ำหนดให้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กิจกรรมการ
วัตถุประสงค์
เรียนรู้
4. แม่ไก่ตัวโต 1. อ่านออกเสียงค�ำและข้อความ
(จ�ำนวน 5 ชัว่ โมง) สัน้ ๆได้
2. อ่านและเขียนค�ำใหม่ได้ถกู ต้อง
3. เล่าเรือ่ งย่อจากเรือ่ งทีอ่ ่านได้
4. เขียนสือ่ สารด้วยค�ำและประโยค
ง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง
5. ตอบค�ำถามและเล่าเรือ่ งทีฟ่ งั ได้
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เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การฟังและจ�ำค�ำที่มีอยู่ใน
เนื้อเรื่อง
2. การอ่านสะกดค�ำ 10 ค�ำ และ
อ่านออกเสียงค�ำ 10 ค�ำ
3. เขียนตามค�ำบอก 10 ค�ำ
4. แต่งประโยคจากค�ำทีก่ ำ� หนด
ให้ 5 ข้อ
5. เขียนเป็นประโยคจากค�ำที่
ก�ำหนดให้ 5 ข้อ

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
แม่ไก่ตัวโต
2. บัตรค�ำ
3. เพลง กุ๊กกุ๊กไก่
4. ใบงานที่ 1 อ่านสะกดค�ำ
5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน
ออกเสียงค�ำ
6. ใบงานที่ 3 เขียนตามค�ำบอก
7. ใบงานที่ 4 แต่งประโยคจาก
ค�ำที่ก�ำหนดให้
8. ใบงานที่ 5 เขียนประโยคจาก
ค�ำที่ก�ำหนด

2. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
		 2.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551
		 2.2 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบความสามารถ
การอ่านภาษาไทยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 2.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถการอ่าน
ภาษาไทยฯ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
จ�ำนวน 20 ข้อ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ 1) ด้านภาษาไทย
2) ด้านหลักสูตรและวิธสี อน 3) ด้านการวัดและประเมินผล
4) ด้านการออกข้อสอบแบบปรนัย และ 5) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และหาค่าความสอดคล้องเนือ้ หากับวัตถุประสงค์
ของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
		 2.4 น�ำแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ทีผ่ ่านผู้เชีย่ วชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนผาณิตาราม จ�ำนวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง
0.30-0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.40 และ
ทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ ได้คา่ เท่ากับ
0.59 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
		 2.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านฯ ฉบับสมบูรณ์ น�ำไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
		 3.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551
		 3.2 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบความสามารถ
ในการเขียนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 3.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น
แบบอัตนัย จ�ำนวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การเขียนตามค�ำบอก 10 ข้อ ตอนที่ 2 การเขียน
สะกดค�ำและแต่งประโยค 10 ข้อ เสนออาจารย์ท่ปี รึกษา
เพื่อตรวจพิจารณา แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่
1) ด้านภาษาไทย 2) ด้านหลักสูตรและวิธีสอน 3) ด้าน
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การวัดและประเมินผล 4) ด้านการออกข้อสอบแบบปรนัย
และ 5) ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความเที่ยง
ตรงเชิงเนือ้ หา(Content Validity) และหาค่าความสอดคล้อง
เนื้อหากับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
		 3.4 น� ำ แบบทดสอบความสามารถด้ า น
การเขียนทีผ่ ่านผู้เชีย่ วชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนผาณิตาราม จ�ำนวน 10 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร
KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน มีค่าความยากง่าย (P)
อยู่ระหว่าง 0.30-0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง
0.20-0.40 และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ ได้ค่าเท่ากับ 0.63 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
		 3.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการเขียนฯ ฉบับสมบูรณ์ น�ำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
		 4.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ
และการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
		 4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) จ�ำนวน 10 ข้อ
		 4.3 น�ำแบบประเมินความพึงพอใจฯ ทีส่ ร้างขึน้
เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ พิจารณา แล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 คน ได้แก่ 1) ด้านภาษาไทย 2) ด้านหลักสูตรและวิธสี อน
3) ด้านการวัดและประเมินผล 4) ด้านการออกข้อสอบ
แบบปรนัย และ 5) ด้านการจัดการเรียนรู้ พิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ (Index of ItemObjective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
		 4.4น�ำแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนผาณิตารามและโรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
จ�ำนวนนักเรียนรวมกัน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามฯ ด้วยวิธสี มั ประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.96 อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
		 4.5 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฯ
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์
2563 มีขนั้ ตอนดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพือ่ อธิบายการใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนรูฯ้ รวมทัง้ ชีแ้ จงบทบาทครูและนักเรียนในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) โดยใช้แบบ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษา
ไทย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
เขียนให้คล่องตามชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ ใช้เวลา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ละ 5 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
4. ทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใช้แบบ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน
5. ให้นกั เรียนท�ำแบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ี
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent
Samples

ผลการวิจัย

1. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
เขียนให้คล่อง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

* p ≤.05

n

คะแนนเต็ม

x

S.D

∑D

∑D2

t

p

10
10

20
20

11.60
15.70

1.89
2.67

41

1681

6.236*

.000

จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง คะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่า
นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่ การทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 11.60
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.89 และหลังเรียนได้
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 15.70 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.67 เมือ่ เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่อง พบว่า หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง นักเรียนมีความ
สามารถด้านการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่อง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

* p ≤.05

n
10
10

คะแนนเต็ม
20
20

x

13.90
19.10

จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง คะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่า
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ
13.90 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.47 และหลังเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.60

S.D
2.47
1.60

∑D

∑D2

t

p

52

2704

8.510*

.000

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
เขียนให้คล่อง พบว่า หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง นักเรียนมี
ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
เขียนให้คล่อง ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง
รายการ
S.D.
ความพึงพอใจ
x
1. เข้าใจเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4.70
0.48
มากที่สุด
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ
4.40
0.70
มาก
3. กิจกรรมมีความชัดเจน
4.10
0.57
มาก
4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีจ�ำนวนเพียงพอ
4.40
0.52
มาก
5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อ่านเข้าใจง่าย
4.50
0.71
มากที่สุด
6. ภาพประกอบสื่อความหมายชัดเจน
4.60
0.52
มากที่สุด
7. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ
4.70
0.48
มากที่สุด
8. ภาพประกอบมีขนาดพอเหมาะกับวัยของนักเรียน
4.50
0.71
มากที่สุด
9. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.60
0.52
มากที่สุด
10. ชอบเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4.70
0.48
มากที่สุด
4.52
0.57
มากที่สุด
รวม
จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D.= 0.57)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
ความเข้าใจเนือ้ หาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพประกอบ
สือ่ ความหมายชัดเจน และชอบเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.70,
S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ภาพประกอบมีความชัดเจนและ
ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ( x =4.60,S.D.=0.52)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ดุ คือ กิจกรรมมีความชัดเจน ( x = 4.10, S.D. = 0.57)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย

1. หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 มีความสามารถด้านการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1
2. หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 มีความสามารถด้านการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2

3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียน
ให้คล่องอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง
เขียนให้คล่อง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สร้างขึ้นเน้นให้นักเรียนได้อ่านและจ�ำค�ำศัพท์จากเรื่องที่
อ่านด้วยตนเอง รวมทั้งให้นักเรียนได้ท�ำใบงานเรื่องการ
อ่านสะกดค�ำและอ่านออกเสียงค�ำทีม่ งุ่ ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นา
ทักษะการอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ท�ำให้นักเรียนเกิด
การพัฒนา นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
การพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดกานเย โดยเน้นให้
ผู้เรียนท�ำความเข้าใจในการเรียนเนื้อหาของชุดกิจกรรม
เป็นหลัก และการลงมือปฏิบตั ผิ า่ นการเขียนตอบในใบงานที่
ได้รบั มอบหมาย ครูจะกระตุน้ แนะน�ำ ตัง้ ค�ำถาม อธิบายเพิม่
เติม ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวไว้ว่า การเรียนการ
สอนตามแนวคิดกานเย (Gange's Instructional Model) จะ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละจดจ�ำ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้
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สาระที่น�ำเสนอได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จดจ�ำสิง่ ทีเ่ รียนรู้ได้นาน นอกจากนีผ้ ้เู รียนได้เพิม่ พูนทักษะ
ในการจัดระบบข้อมูล สร้างความหมายข้อมูล รวมทัง้ การ
แสดงความสามารถของตน สอดคล้องกับหทัยรัตน์ ลิม้ กุล
(2554) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทเรียนอีเลิรน์ นิง่ ตามขัน้ ตอน
การสอนกานเย โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้กระตุ้น
ความสนใจในบทเรียนและทบทวนความรู้เดิมก่อนทีจ่ ะให้
ความรูใ้ หม่แก่ผเู้ รียนเพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถท�ำกิจกรรม
ได้ พบว่า การจัดการเรียนการสอนตามขัน้ ตอนของกานเย
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไ้ ด้รวดเร็วและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับศุภาวรรณ ชัยลังกา,
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และศิวกรณ์ สองแสน (2557) ที่ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดของกานเย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ เู้ รียน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(ปิยะวรรณ กันภัย, 2558) เช่นเดียวกับหทัยรัตน์ ลิ้มกุล
(2554) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง่ ตามขัน้ ตอน
การสอนของกานเย่ พบว่า หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดของกานเย มีผลสัมฤทธิส์ งู กว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สร้างขึ้นเน้นให้นักเรียนได้ฝึกเขียนบ่อย ๆ เช่น การเขียน
ตามค�ำบอก การแต่งประโยค การเรียงค�ำให้เป็นประโยค
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
และเมือ่ นักเรียนเขียนได้กจ็ ะมีความมัน่ ใจในการอ่านมากขึน้
ดังทีท่ ศิ นา แขมมณี (2561) ได้กล่าวไว้วา่ การเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของกานเยส่
งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจ�ำของมนุษย์ ผู้เรียน
สามารถเรียนรูส้ าระทีน่ ำ� เสนอได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจดจ�ำสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน นอกจากนี้ผู้เรียนได้
เพิม่ พูนทักษะการจัดระบบข้อมูล สร้างความหมายข้อมูล
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ตลอดจนการแสดงความสามารถของตนสอดคล้องกับเมษา
คือใคร (2554) ได้ศกึ ษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของกานเยสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในบทเรียน รวมทัง้ เรียนรู้ได้รวดเร็วและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ (หทัยรัตน์ ลิม้ กุล, 2554) เช่นเดียวกับ
ประภาศรี ศักดิ์ศรีชัยกุล (2554) ได้ศึกษาพบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเยพัฒนาความ
สามารถในการเขียนของผู้เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาภาษาไทยของผู้เรียนเพิม่ ขึน้ ท�ำนองเดียวกับ
จิตรา ดวงปรีชา (2555) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ เสริมสร้างความสามารถด้านการเขียนสะกดค�ำและการ
เข้าใจความหมายของค�ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาตามขั้นตอนของกานเยพบว่าผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการเขียนเพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้
ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าเนือ้ หาใน
ชุดกิจกรรม อาทิเช่น ภาพประกอบมีความน่าสนใจ ขนาด
ของภาพและตัวอักษรมีความชัดเจน ชุดกิจกรรมมีเพียงพอ
และกิจกรรมในชุดมีความหลากหลายท�ำให้ผ้เู รียนไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังทีช่ วลิต เขงทอง (2554) ได้กล่าวไว้ว่า สือ่ การสอนเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน สือ่ นัน้ ต้องมี
ความเหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้และประสบการณ์
ของผูเ้ รียน มีเนือ้ หาทีถ่ กู ต้อง ทันสมัย น่าสนใจท�ำให้ผเู้ รียน
เข้าใจในเนื้อหาได้ดี มีวิธกี ารใช้ที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากเกินไป
ตลอดจนควรมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับศุภาวรรณ ชัยลังกา, เพ็ญพิศุทธิ์
ใจสนิท และศิวกรณ์ สองแสน (2557) ที่ได้ศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเย เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปหา
ยาก ใช้สอื่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมไปสูส่ งิ่ ทีเ่ ป็นนามธรรมและค่อย ๆ
เพิม่ ความยากขึน้ เนือ้ เรือ่ งและภาษาทีใ่ ช้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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อยู่ในระดับมาก สามารถอ่านภาษาไทยได้ดีขึ้น รวมทั้ง
เขียนและเรียงประโยคได้ถกู ต้อง ท�ำนองเดียวกับ Zhu (2559)
ได้ศกึ ษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบ
พินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกานเย จัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้ ว้ ยการกระตุน้ และดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนและ
มีการทบทวนความรู้เดิมอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
คล้ายกับวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ (2557) ที่พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจ
ความส�ำคัญ ตามแนวคิดของกานเยโดยออกแบบเนือ้ หาที่
เรียนจากเนือ้ หาทีง่ า่ ยไปยาก บทเรียนทีส่ ร้างขึน้ มีภาพและ
เสียงประกอบ รวมทัง้ ออกแบบให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการใช้
สือ่ และสรุปบทเรียน นอกจากนีไ้ ด้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กบั เพือ่ นและการท�ำงานกลุ่มท�ำให้นกั เรียนเกิดการ
แข่งขันส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนควรวางแผนและศึกษาวิธีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างละเอียด เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

2. ผู้สอนควรจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการสอนให้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ก�ำหนดและต้องอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติให้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างถูกต้องซึ่งจะท�ำให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ผู้สอนควรให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือผู้เรียน
ทีพ่ บปัญหาระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ใกล้ชดิ รวมทัง้ ควบคุมเวลาการจัดกิจกรรมและพฤติกรรม
ของผูเ้ รียนในระหว่างปฏิบตั กิ จิ กรรม เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง ด้วยรูปแบบอื่น ๆ
เช่น สื่อที่มีเสียงและภาพเคลื่อนไหว สื่อออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถการอ่านและเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่อง เพื่อพัฒนาความ
สามารถการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดของกานเยร่วมกับวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนภาษาไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
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