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บทบรรณาธิการ 
 

  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงปีที่ 2 ฉบับที่ 
2 ฉบับนี้ยังเข้มข้นด้วยเนื้อหาและสาระทางวิชาการ ในการจัดทำวารสารกองบรรณาธิการได้ให้
ความสำคัญกับคุณภาพของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่คัดเลือกนำมาลงตีพิมพ์ในแต่ละ
ฉบับ โดยบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer review) จากหลาย ๆ สถาบันในสาขาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทความที่ให้ พิจารณา
จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเหล่านี้ได้สละเวลาอันมีค่าในการช่วยอ่าน
พิจารณาบทความ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดทำวารสารเป็นอย่างดี 
  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 3 บทความวิจัย ได้แก่ 
1.การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  2.การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 3.การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ และ 2 บทความวิชาการ ได้แก่ 1.การพัฒนาการศึกษาภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
และ 2.วิธีวิทยาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยนครพนม 
  บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ยินดีต้อนรับบุคคลที่
ต้องการนำเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความทั่วไป บทความ
ปริทัศน์ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือให้เปิดกว้างด้านเนื้อหาและสาระที่จะ
ตีพิมพ์ลงในวารสารเกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารฯ ฉบับนี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 
 

บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

Developing Vocabulary Spelling Skill of Non-Corresponding Final Consonants 
Using Skill Exercises for Prathomsuksa 2 Students  

ณัฐริกา โสภาค1, พัทธนันท์ พาป้อ2, ปพิชญา พรหมกันธา3 

Nattharika Sophak1, Phatthanant Phapor2 and Paphitchaya Phromkantha3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ร้อยละ 80/80 และพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ ไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 จํานวน 34 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ 
การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา จํานวน 3 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา แผนการ
จัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ผ่านการตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ  สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ(%), ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียน และ
หลังเรียนใช้สถิติการทดสอด t-test แบบ dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. คุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำทีไ่ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.28/96.20 ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขยีนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

คำสำคัญ:   การพัฒนาทักษะ, การเขียนสะกดคำ, คำทีส่ะกดไม่ตรงตามมาตรา, แบบฝึกทักษะ  
 

Abstract 

The research entitled developing vocabulary spelling skill of non-corresponding final consonants 
using skill exercises for Prathomsuksa 2 students aimed to construct and assess the quality of skill 
exercises of non-corresponding final consonants with the efficiency of 80/80 and to enhance the spelling 
ability of non-corresponding final consonants words for Prathomsuksa 2 students. The sample group in this 
research were 34 students of Prathomsuksa 2 class 1 at Srikangkhro school, Kaeng Khro district, 
Chaiyaphum province, academic year of 2020. The research instruments were the skill exercises of non-
corresponding final consonants words, learning management plan and achievement tests that have been 
validated and measured the Index of item objective congruence (IOC) from experts. The statistics used in 
the research were percentage, mean ( ), and standard deviation (S.D.). The mean scores of pre-tests and 
posttest were compared using the t-test dependent statistics. 
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The results found were:  
1. The quality and efficiency of the skill exercises of non-corresponding final consonants words 

has an efficiency of 86.28/96.20, which outperforms the setting threshold of 80/80. 
2. The comparing results between pre and post achievement score of non-corresponding final 

consonants words by using skill exercises for Prathomsuksa 2 students found that the post-lesson learning 
achievement was significantly higher than the pre-lesson with the statistical significance level of .05 

Keywords: the developing, Spelling skill, non-corresponding final consonants words, skill exercises  
 

บทนำ 
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลัง 
ของชาติให้ เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย 
และเป็นพลโลก ยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ งเจตคติที่ จำเป็น 
ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า 
ทุ ก ค น ส าม ารถ เรี ย น รู้ แ ล ะพั ฒ น าต น เอ งได้ เต็ ม 
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4) 
 ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน มีความจำเป็นต้องฝึกซ้ำ ๆ 
ทบทวนบ่อย ๆ จึงจะใช้ได้คล่องแคล่ว และถูกต้องแม่นยำ
ขึ้น ในการเขียนก็นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่ง 
เพราะการเขียนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิด และความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นตัวอักษรมีความ
คงทน และปรากฏเป็นหลักฐานได้ดีกว่าทักษะอื่น ๆ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานนั้น 
การเขียนสะกดคำ นับว่าสำคัญและจัดเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการใช้ภาษา ถ้าเขียนสะกดคำผิด ความหมาย 
ก็จะแปรเปลี่ยนไปจนผิดจุดประสงค์ ของผู้ถ่ายทอด  
หรืออาจจะไม่มีความหมาย (พิสมัย ลาภมาก , 2553,  
หน้า 6)  
 ด้วยเหตุนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2551 ,หน้า 32) จึ งได้จัดวิชา
ภาษาไทยไว้ในกลุ่มทักษะ อันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
วิชาในกลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ โดยมีจุดมุ่ งหมายให้
นักเรียนคงสภาพการอ่านออกเขียนได้ และกำหนดเนื้อหา
ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะการเขียนสะกดคำ 
อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมามักจะพบว่านักเรียนยังคงอ่าน 
และเขียนได้ไม่ถูกต้อง อีกทั้งไม่สามารถนำความรู้จากการ
อ่านและการเขียนไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพราะมีการเขียนผิด  ๆ  อยู่ เสมอ ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำภาษาไทย 
สาเหตุที่นักเรียนเขียนสะกดคำผิดนั้นมีหลายประการ 
ดังนั้นครูจึงไม่ควรปล่อยปละละเลย เมื่อพบว่านักเรียน
เขียนสะกดคำผิด ครูอาจจะช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจและ
เห็นความสำคัญในการที่จะต้องเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง 
เพราะว่าการเขียนผิดนั้นจะมีผลเสียหลายประการ ดังที่ 
พิสมัย บุญสอด (2553, หน้า 10) กล่าวว่าการเขียนสะกด
คำผิดนอกจากจะทำให้ความหมายผิดไปแล้วยังทำให้ขาด
ความงดงามของภาษา แสดงระดับความรู้ของผู้เขียน และ
การเขียนผิดจะทำให้หลักภาษาที่ดีเสียไป การเขียนสะกด
คำผิด เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการเขียนสะกดคำผิดในงานเขียน
นั้น ถ้าผู้เขียนสะกดคำผิดพลาดย่อมเกิดโทษทั้งผู้อ่านและ
ผู้เขียนเอง กล่าวคือผู้อ่านที่ไม่รู้ อาจจะจำคำที่เขียนผิดนั้น
ไปใช้ผิดตาม ส่วนผู้รู้จะรู้สึกขัดตา ขัดความรู้สึก และขาด
ศรัทธาต่อผู้เขียนจะเห็นได้ว่าการเขียนสะกดคำผิดนั้น 
นอกจากจะทำให้เนื้อหาความที่ต้องการจะสื่อความหมาย
ผิดไปแล้วยังแสดงให้ เห็นถึงระดับความรู้ของผู้ เขียน 
นอกจากนี้จะทำให้ผู้อ่านขาดศรัทธาและแสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนเป็นผู้ที่ไม่สนใจภาษาอย่างจริงจังอีกด้วย ในด้าน
การเขียน ถือเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นทักษะ
ถ่ายทอดที่สำคัญต่อการสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบในด้าน
ต่าง ๆ ของการเขียนมีผลต่อความสามารถในการเขียน
สะกดคำ ดังนั้นในการสอนการใช้ภาษาครูผู้สอนควรให้
ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ โดยฝึกทักษะทั้ ง 4 ด้าน ให้สัมพันธ์
ต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกองวิจัย
ทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 , 
หน้า 134) ได้ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ำ สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการ
อ่านและการเขียน ปัญหาคือการออกเสียงพยัญชนะ สระ 
คำควบกล้ำไม่ชัดเจน การแจกลูกสะกดคำ การใช้หลัก
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง การแจกลูกสะกดคำเป็นเรื่องจำเป็น
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มากสำหรับผู้เริ่มเรียน หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดคำ
แก่นักเรียนในระยะเริ่มเรียน การอ่านของนักเรียนจะขาด
หลักเกณฑ์ การประสมคำ เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้
สับสนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด ซึ่งเป็นปัญหา
มากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านหนังสือไม่
ออก เขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนใน
วิชาอื่น ๆ ด้วยเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือสำหรับการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

จ า ก ข้ อ มู ล ส ภ า พ ปั ญ ห า  ค ว า ม ส ำ คั ญ  
และหลักการดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวครูผู้สอน  ควรจะมีการศึกษาหาวิธี
ป รั บ ป รุ งพั ฒ น าการจั ด กิ จ ก รรม ก าร เรี ย น รู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ให้ทั้งความรู้ทักษะการคิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
ทำให้ เกิ ดการเรียนรู้  เกิ ดความแม่ นยำ จดจำง่าย  
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจัดระบบเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าการจะประสบผลสำเร็จในการ
ปฏิ รูปการศึกษานั้ น  จะต้ องให้ ความสำคัญ ในการ
พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และถือว่าการวิจัยในช้ันเรียน
เป็นส่วนหน่ึงที่ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้เกิดผลกับผู้ เรียนด้วยตัวของครูผู้สอนเอง การวิจัย 
ในช้ันเรียนมีบทบาทและความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
เพราะเป็ นการสร้างองค์ความรู้  ในการพัฒ นาคน 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
นำไปใช้พัฒนาทำให้เกิดการตัดสินใจในกระบวนการ
วางแผนและการจัดการศึกษา จึงกล่าวได้ว่าการทำวิจัย
เป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เป็นงานที่ท้าทาย
ความคิด เกิดความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
   วิ ธี ก า ร จั ด กิ จ ก รรม ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้  
ที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการเขียน
สะกดคำของนักเรียนเป็นการบูรณาการจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ ซึ่งลักษณะของ 
แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำที่ไม่ตรงมาตรานั้น คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน โดยใช้ภาษาที่
ง่ายชัดเจน มีกิจกรรมหลายรูปแบบเพ่ือเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน มีภาพประกอบ ฝึกตามขั้นเรียงจากง่ายไปหายาก 
ใช้เวลาฝึกพอสมควรและมีการประเมินผลใช้แบบฝึก
ทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความสามารถของตนเอง 
ซึ่งแบบฝึกทักษะลักษณะนี้ช่วยให้การฝึกหรือเสริมทักษะ
ทางภาษา การใช้ภาษาของนักเรียนสามารถนํามาฝึกซ้ำ 
ทบทวนบทเรียน และผู้เรียนสามารถนําไปทบทวนด้วย

ตนเอง จดจําเนื้อหาได้คงทน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาไทย นักเรียนรู้คําศัพท์และความหมายได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น นําแบบฝึกทักษะไปแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน
เป็นรายบุคคล และรายกลุ่มได้ แบบฝึกทักษะถือว่าเป็น
อุปกรณ์การเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทดสอบความรู้
วัดผลการเรียนรู้ และประเมินผลนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนได้เป็นอย่างดี ทําให้ครูทราบข้อบกพร่องของ
ผู้เรียน  
 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอ
แก้งคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 เปิดทำการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในระดับ ช้ันอนุบาล–ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
จากผลการประเมินคุณภาพ การศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 
2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดคำ ไม่บรรลุ  
ตามเป้ าหมายที่ โรงเรียนได้กำหนดไว้  ด้ วย เหตุ ผล 
และสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญ 
ของการทำวิจัยใน ช้ันเรียนที่จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยวางแผนในการแก้ปัญหา
ในทุก ๆ ขั้นตอนเกี่ยวกับการคิดหาแนวทางแก้ปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นำมา
แก้ปัญหา จึงพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้จะทำให้
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราของนักเรียน และ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และประโยชน์  
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นำไปสู่การแก้ปัญหา
ของผู้ เรียน อีกทั้งยังพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้สูงข้ึนต่อไป    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดคำที่ไมต่รงมาตราให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/E2 = 80/80   

2. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไมต่รง
ตามมาตราของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที 2 

สมมติฐานของการวิจัย   
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดคำที่ไมต่รงมาตรา เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 
= 80/80   
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2. คะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียนการ
เขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรามีความแตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรี
แก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ห้องเรียน นักเรียน
จำนวน 160 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรี
แก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 34 คน ได้มาโดย 
การสุ่มอย่างง่าย 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา 
 ตัวแปรตาม คือ  

1. ประสิทธิภาพของแบบฝกึทักษะการเขียน
สะกดคำที่ไมต่รงตามมาตรา ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 
80/80  

  2. ทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดทำแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำที่ ไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหา
จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. มาตราตัวสะกด แม่ กน    
2. มาตราตัวสะกด แม่ กก  
3. มาตราตัวสะกด แม่ กบ   
4. มาตราตัวสะกด แม่ กด   

แล้วจัดทำชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่
ไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 10 ชุด และแผนการจัดการ
เรียนรู้จำนวน 10 แผน จำนวน 10 ช่ัวโมง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตาม
มาตรา จำนวน 10 ชุด  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ 
ที่ไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 10 แผน      
 3. แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน จำนวน 20 
ข้อ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ปีการศึกษา 2563 

รูปแบบการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้
ดำเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 รูปแบบการทดลอง 
การทดสอบกอ่นเรียน ตัวแปร การทดสอบหลังเรียน 

T1 x T2 

 
เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test 

    x แทน การฝึกโดยใช้แบบฝกึทักษะการเขียน 
     T2 แทน ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ขั้นดำเนินการวิจัย 
 1. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา
ให้นักเรียนเข้าใจ 

2.ท ด ส อบ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ก่ อ น เรี ย น  โด ย ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-Test) ผู้วิจัยให้
กลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบวัดผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน (Pretest) จำนวน 20 ข้อ 

การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา 

ตัวแปรต้น 
 

การสอนการเขียน
สะกดคำที่ไม่ตรง 

ตามมาตรา 
โดยใช้แบบฝึกทกัษะ 

ตัวแปรตาม 
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพ
ของแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำที่ไม่ตรงมาตราให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
E1/E2 = 80/80   
2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตาม
มาตราของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท ี2 

การพัฒนาทักษะในการเขียนสะกดคำทีไ่ม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้แบบฝึกทกัษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
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2. ผู้วิจัยทำการสอนให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดคำ
ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนตามแผนการสอน
ด้วยตนเอง พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมด 10 คาบเรียน มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี ้
   1) สอนเนื้อหาตามแผนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 แผน  

2) หลังจากสอนเนื้อหาตามแผนการ
สอนแต่ละแผนแล้วจะฝกึทักษะโดยใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสรา้ง
ขึ้น ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล ครั้งละ 1 แบบฝึก รวม
ทั้งสิ้น 10 แบบฝึก 

3) เมื่ อ เรี ย น ค รบ ทั้ ง  10 ชุ ด แ ล้ ว 
ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน (Post-Test) จำนวน  
20 ข้อ 

4) น ำค ะ แ น น ที่ ได้ ม า วิ เค ร า ะ ห์  
หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

รายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
แสดงในตารางที ่3 ดังนี้  

 
ตารางที่  3  ขั้นตอนการฝึก เขียนสะกดคำที่ ไม่ ตรง 
ตามมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
คร้ัง 
ท่ี 

รายการฝึก วัน/เดือน/ปี 
ปฐมนิเทศ และทดสอบการเขียนสะกดคำท่ีไม่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด (Pre-test) 

1 ธันวาคม 2563 

1 แบบฝึกชุดที่ 1 (ชนิด)การเขียนสะกดคำในมาตราแม่ กน 2 ธันวาคม 2563 
2 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กน 3 ธันวาคม 2563 
3 แบบฝึกชุดที่ 3 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กก 4 ธันวาคม 2563 
4 แบบฝึกชุดที่ 4 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กก 7 ธันวาคม 2563 
5 แบบฝึกชุดที่ 5 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กบ 8 ธันวาคม 2563 
6 แบบฝึกชุดที่ 6 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กบ 9 ธันวาคม 2563 
7 แบบฝึกชุดที่ 7 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กด 14 ธันวาคม 2563 
8 แบบฝึกชุดที่ 8 การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กด 15 ธันวาคม 2563 
9 แบบฝึกชุดที่ 9 ทบทวนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 16 ธันวาคม 2563 
10 แบบฝึกชุดที่ 10 ทบทวนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 17 ธันวาคม 2563 
 ทดสอบการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด  (Post-

test) 
18 ธันวาคม 2563 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  
  1. หาค่าสถิติพื้นฐาน 
 2. หาค่าประสิทธิภาพการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรง
ต าม ม าต ร า  โด ย ใช้ แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ขอ งนั ก เรี ย น 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียนสะกดคำ
ที่ ไม่ตรงมาตราของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  2  

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
ที่ไม่ตรงมาตรา โดยการหาค่า , S.D. 
 4. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทักษะการเขียน
สะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยการทดสอบค่า t-test 
แบบ dependent 

สถติิที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ทดสอบเครื่องมือ 
   2.1 การหาประสิทธิภาพการพัฒนา
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา ของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกของ กรมวิชาการ (2546 ,หน้า 57-
58)  
  2.2 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบ โดยใช้ค่า ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรการหาค่าความเที่ยงตรงของ 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2555, หน้า 60)   
  3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติการทดสอบค่า 
t-test แบบ dependent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นําคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ 
ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตำบล 
ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   

ตอนที่  1  ค่ า เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ าง 
ของค่า E1–E2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 
ที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 

ตารางที่  4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า  E1–E2  
ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 80/80 
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แบบฝึกทักษะ ค่าคะแนน 
  

แบบฝึกทกัษะชุดที่ 1 88.23 98.52 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 2 82.05 90.58 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 3 87.94 98.52 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 4 81.47 90.29 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 5 84.41 93.23 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 6 88.52 99.11 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 7 84.70 99.70 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 8 88.52 97.64 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 9 87.05 94.41 
แบบฝึกทกัษะชุดที่ 10 89.70 100 

รวม 2933 3271 
ร้อยละ 86.26 96.20 

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่า E1–E2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรง
ตามมาตรา ผลพบว่า ค่าร้อยละ E1–E2 = 86.28/96.20 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 

ตอนที ่2 การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิ โดยใช้
สถิติ t-test แบบ dependent 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนสะกด
คำที่ไม่ตรงตามมาตราก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
คะแนน
ทดสอบ 

n mean S.D. t df sig 

ก่อนเรียน 34 10.76 1.67 30.49 33 .000 
หลังเรียน 16.26 1.94 

**นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนการทดสอบก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.76 หลังเรียนเท่ากับ 16.26 ผล
การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนสะกด
คำที่ไม่ตรงตามมาตรา พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง
เป็นไปวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

หลังจากฝึกทักษะการเขียนสะกดคำด้วยแบบฝึก
ทักษะการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดคำ
ที่ ไ ม่ ต ร ง ต า ม ม า ต ร า  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 แล้วนักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัย
กําหนดไว้ว่า 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า  E1–E2  
ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา 
ผลพบว่าค่าร้อยละE1-E2=86.26/96.20 ซึง่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 

2.ผลการเปรียบ เที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์  
การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
การจัดกิจกรรมการเขียนสะกดคำด้วยแบบฝึก

ทักษะการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ
ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การการเขียนสะกดคำ
ด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการ
เขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.26/96.20 ซึ่ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ก ว่ า เก ณ ฑ์  
ที่กําหนดไว้คือ 80/80 
 1. หลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึก
ทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตาม
มาต รา  แสด งให้ เห็ น ว่ านั ก เรี ยน มี ความ รู้ เพิ่ ม ขึ้ น 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่ งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ผูว้ิจัยกำหนดไว้ 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้สร้างนวัตกรรมตามขั้นตอน 
โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักการสอน
หลักจิตวิทยาการสอนและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นวัตกรรมไปทดลองใช้ตามขั้นตอนและผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญผ่านการทดลองใช้ก่อนนำไปใช้
จริงซึ่งสอดคล้องกับ กมล ชูกลิ่น (2550) ได้ทำการวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) อําเภอขุนหาญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
จํ าน วน  40  คน  ซึ่ งได้ ม า โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ าง ง่าย 
ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1–E2 
เท่ากับ 8.3.41/82.73 ซึ่งสูงกว่ามามาตรฐาน 80/80 ที่
กําหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําหลังเรียน โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 รัชฎาภรณ์ ศุภสร (2551) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล 
2 หนองบั ว  สั งกั ดสํ านั กการศึ กษา เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 33 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายผลการวิจัยพบว่า 1.แบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดคํามาตราแม่กน สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.21/88.56 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียน
สะกดคํามาตราแม่กนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วิไล มณีเรือง
ฤทธิ์ (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคําสระเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
บ้านสร้างมิ่ง อําเภอม่วงสามสิบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2552 จํานวน 30 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า       
1.แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําสระเสียงสั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 85.60/85.67 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนสะกดคําสระเสียงสั้น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ท่ีได้รับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา
สระเสียงสั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 เบ็ญจวรรณ เสาวโค (2553) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียน
สะกดคําตามมาตรา ตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แ บ บ ร่ ว ม มื อ เ ท ค นิ ค STAD สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น 
ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสารภี อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 
17 คน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมื อ เทคนิ ค  STAD ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  
มีประสิทธิภาพ 89.82/87.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดตามมาตรา ตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบร่วมมื อ เทคนิ ค  STAD ของนั ก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 3.ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน มีค่าเฉลี่ย   เท่ ากับ 10.76 ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.67 และคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
16.26 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.94 แสดงให้
เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ
ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สูงกว่าก่อนเรียน 
มีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อน
เรียนเท่ากับ 187 คะแนน คิดเป็นร้อยละ27.5 มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
ดาราณี โพธิ์ไทร (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไม่ตรง
ตามมาตราตัวสะกด โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 
อําเภอบ้านกรวด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 รวม 27 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการ
เขียนสะกดคําที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพ 87.07/85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ ตั้ งไว้  2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  
เรื่องการเขียนสะกดคําที่ ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  
โด ย ใช้ ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ วม มื อ  สํ าห รั บ นั ก เรี ย น 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก
ทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกดโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 เต็มดวง ดวงมณี (2552) ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคํายาก  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านหนองแวง อําเภอ 
บ้านกรวด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 รวม 15 คน ซึ่งได้มาโดย
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วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย
พบว่า 1. แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคํายาก ช้ันประถมศึกษา
ปี ที่  4  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  86 .98 /84 .89  ซึ่ งสู งก ว่ า 
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่ เรียนโดยใช้  
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการ
อ่านและการเขียนสะกดคํายาก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคํา
ยาก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในระดับมากท่ีสุดมากกว่าร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ 
ศ รั ญ ญ า  บุ ญ ทั น ต า  (2552) ได้ ท ำก า ร วิ จั ย เรื่ อ ง 
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา โรงเรียนบ้านโป่ง 
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เรื่องการเขียนสะกดคําที่ประสมกับสระกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2551 จํานวนทั้งหมด 28 คน ผลการวิจัย
พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 80 ที่
กําหนดไว้และผลลัพธ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องการเขียนสะกดคํา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
อยู่ในระดับมาก เพ็ญนภา คํามีแก่น (2553) ได้ทำการวิจัย
เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึกทั กษะการเขียนสะกดคํ า 
ที่ มี ตั ว ก า รั น ต์  ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ ภ าษ า ไท ย  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการ 
สุ่มแบบง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดคําที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ั น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ าปี ที่  4  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ 
90.46/87.96 2.หลังจากใช้แบบฝึกทักษะแล้วนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํา 
ที่มี ตั วการันต์สู งกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำได้
ทุกเรื่องทุกกิจกรรมในการสอนภาษาไทย และข้อสำคัญ
ต่าง ๆ ที่ต้องรู้และเข้าใจในวิธีการขั้นตอนการวิเคราะห์
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ ไม่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดนั้น ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างในด้าน
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยไปใช้คร้ังต่อไป 
1. ครูผู้สอนควรนำเทคนิควิธีการ หลักจิตวิทยา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด เช่น ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา
โครงงานแบบบูรณาการ ที่เหมาะสมในช่วงวัยนั้น ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

2. ควรนำวิธีการในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดหรือการพัฒนาทักษะด้าน     
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาไทยของนักเรียน 
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การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

The Development on Reading Comprehension Skills though  
Using Aesop's Fables of Prathomsuksa 6 Students of Srikangkhro School 

ดาราวรรณ พาสุวรรณ์3, พัทธนันท์  พาป้อ4, ปพิชญา  พรหมกันธา3 

Darawan Phasuwan1, Phatthanant Phapor2 and Paphitchaya Phromkantha3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้นิทานอีสปคำกลอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอน จำนวน 7 แผน 
2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอน ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพและหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย ( ), และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้สถิติการทดสอบ t-test แบบ dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ:   การพัฒนาทักษะ, การอ่านจับใจความสำคัญ, นิทานอีสปคำกลอน 
 

Abstract 

The research entitled “The development on reading comprehension skills though using Aesop' s 
Fables of Prathomsuksa 6 Students of Srikangkhro school”, aimed to develop reading comprehension skills 
of Prathomsuksa 6 students though using Aesop's Fables. The sample group used in this research was 
Prathomsuka 6/1 students at Srikangkhro School, under the Chaiyaphum Primary Educational Service   
Area Office 2, 40 students it is obtained by a simple random selection method. The research instruments 
were 1) the learning management plan for reading comprehension skill development using 7 Aesop's 
Fables plans and 2) reading comprehension skills test using Aesop's Fables, that has been inspected and 
searched for Item-Objective Congruence Index (IOC) from experts. The statistics used in the research were 
percentage (%), mean ( ) and standard deviation (S.D.), compare pre-test and post-test scores using the    
t-test (dependent sample) 
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The results showed that: 
The comparison of reading comprehension skills though using Aesop' s Fables of Prathomsuksa 6 

students found that the post-test scores were higher than pre-test scores with a statistical significance at 
0.5 

Keywords: the development skill, reading comprehension, Aesop' s Fables 
 

บทนำ 
การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา

ตามน โยบายพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ  
(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
องค์การมหาชน ,2547 ,หน้ า13) ได้ ระบุ ว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยจัดเนื้อหากิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย
คำนึ งถึ งความแตกต่างระหว่ างบุคคล ให้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากการปฏิบัติให้ทำได้ ฝึกเป็น ทำเป็น รัก
การอ่าน และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การอ่านมี
ความสำคัญอย่างมาก จึงควรที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้
เห็นคุณค่า มีความรู้ ได้ฝึกทักษะการอ่านควบคู่กับการคิด
เพื่อวิเคราะห์ ตีความ จับใจความ สรุปความ และนำ
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง
ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้กำหนด องค์ความรู้ ทักษะสำคัญและคุณลักษณะ
ในหลักสูตร คือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและวัฒนธรรม
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้ สาระที่ 1 การอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 57) 

หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงได้ให้ความสำคัญกับภาษาไทยว่า
เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสอนภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
ภาษาไทยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตได้ ในสาระสำคัญของ
หลักสูตรภาษาไทย เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความ
ชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะ
การอ่านเป็นทักษะทีผู่้เรียนจะต้องเรยีนรู้การอ่านเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และความรู้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 37-55) 
 การอ่านเป็นพื้นฐานทักษะทางภาษาที่สำคัญและ
จำเป็นมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในชีวิตประจำวันต้อง
อาศัยการอ่านจึงจะสามารถเข้าใจและสื่อความหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วย
สนองความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้
ทุ ก เรื่ องซึ่ งมี อยู่ ในทรัพยากรสารนิ เทศทุ กประเภ ท
โดยเฉพาะความอยากรู้ของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ คนเรา 
จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการอ่าน อ่านได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ทั้งหลายเพราะ
การอ่านเป็นการเรียนรู้เมื่ออ่านมากก็ย่อมรู้มาก การอ่าน 
จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้
ด้วยการใช้วิธีอ่านที่ถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่านทุก
คน การรู้จักฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้อ่าน 
มีพื้นฐานในการอ่านที่ดีทั้งจะช่วยให้เกิดความชำนาญ
ความรู้กว้างขวางด้วย ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดี 
จึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้ง 
ยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ที่ จะช่วย ให้ผู้ เรียนได้อ่านอย่างสม่ำเสมอ (สุนันทา  
มั่น เศรษฐวิทย์ ,2543 , หน้ า2) นอกจากนี้  ฉวี วรรณ  
คูหาภินันท์ (2542, หน้า 11) กล่าวถึงความสำคัญของการ
อ่านว่าทักษะการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนโต  
การอ่านทำให้รู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทำให้ผู้อ่านมีความ
อยากรู้อยากเห็น อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน 
การอ่านมีประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนา
การศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคน
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการ
อ่านเพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใชีวิตประจำวัน และ
การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้ทำการจัดการเรียน
การสอนในวิชาภาษาไทยพร้อมทั้ งวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
พบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านการอ่านจับใจความสำคัญ
คื อ  อ่ านแล้ ว ไม่ เข้ า ใจ ใน เนื้ อห าจั บ ใจความ ไม่ ได้   
ซึ่งจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการอ่านจับใจความ
นั้นคือการตั้งเป้าหมายในการอ่าน เพื่อความเข้าใจ มุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ให้ผู้เรียนอ่าน
เป็นและอ่านได้ถูกต้อง (ประภากรณ์ พาป้อ, 2555, หน้า 
17) เมื่อนักเรียนอ่านแล้วจับใจความสำคัญไม่ได้ย่อมส่งผล
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ต่อการเรียนของนั ก เรียน สิ่ งเหล่ านี้ เป็นสาเหตุ ให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตำ่ และการที่นักเรียน
อ่านแล้วจับใจความสำคัญไม่ได้ ยังส่งผลกระทบต่อไปใน
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อีกด้วย  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานประกอบการเรียน
การสอน เป็นอีกรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
การสอนเด็ก เเละฝึกกระบวนการคิดของเด็ก ผ่านผู้เล่า 
สารที่เล่า สู่การรับสารนั้นๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความคิด
สร้ างสรรค์  จิ นตนาการ เเละวิถี การ เรี ยนปน เล่ น  
เเละเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเน้นที่การฟัง เป็นการเสริม
ปัญญาทางการฟัง เมื่อเปลี่ยนให้เด็กมาเป็นผู้เล่าประกอบ
ละคร เป็นการเสริมทักษะการสื่อสาร การแสดงออก 
จินตนาการ ความเช่ือ เเละสมาธิ จากผลงานวิจัยของ
จิตตพัฒน์ มังกรพันธุ์ (2558) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนา
หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
สะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัยพบว่า หนังสือนิทาน  
ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ 
ที่ มี ตั วส ะก ด ไม่ ต ร งต าม มาต รา ส ำห รั บ นั ก เรี ย น 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.25/85.90 ด้านทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  
หลังการจัดการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้อย่างมี
นั ย ส ำคัญ ท างสถิ ติ ที่  .05 แล ะด้ าน ความ คิ ด เห็ น 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ ในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งจากผลงานวิจัยข้างต้นพบว่า
นิทานอีสปคำกลอนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
คำของนักเรียนได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนำนิทานอีสปคำกลอนมาจดั
กิ จ ก รรม ก าร เรี ย น ก ารส อน ส ำห รั บ นั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 
ช่วยให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการอ่านจับใจความสำคัญไปพัฒนาทักษะ
ต่อไปได้โดยให้นักเรียนไดฝ้ึกการอ่านจับใจความสำคัญโดย
ใช้นิทานอีสปคำกลอนเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพราะนิทาน
จะทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน และไม่เบื่อ
ในขณะที่อ่าน อีกทั้งรูปภาพประกอบนิทานจะทำให้
นักเรียนมีความสนใจดึงดูดอยากให้อ่านหนังสือมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคญัของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้นิทานอีสปคำกลอน 

สมมติฐานของการวิจัย   
ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้นิทานอีสปคำกลอน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 
คน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6/1 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตำบล 
ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  สั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบสุ่ม
อย่างง่าย  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ การสอนอ่านจับใจความสำคัญ
โดยใช้นิทานอีสปคำกลอน 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านจับใจความ
สำคัญ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6 ที่สอนโดยใช้นิทานอีสปคำกลอน 
จำนวน 7 เรื่อง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอนโดยใช้นิทาน
อีสปคำกลอน จำนวน 7 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึก
ปฏิบัติด้านการอ่านจับใจความสำคัญ โดย 

1 .1  ศึ ก ษ าส ภ าพ ปั ญ ห าก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
  1.2 ศึกษาหลักการ วิธีการสอน จาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.3 ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
  1.4 ศึกษาการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนการสอนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
  1.5 นำนทิานอีสปคำกลอนท่ีจะใช้เป็น
สื่อในการอ่านจับใจความสำคัญ ใส่ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 7 แผน 
แผนละ 2 ช่ัวโมง ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นทิาน
อีสปคำกลอน เรื่อง กบเลือกนาย 

2. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นทิาน
อีสปคำกลอน เรื่อง กากับเหยือกน้ำ  

3. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นทิาน
อีสปคำกลอน เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ  

4. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นทิาน
อีสปคำกลอน เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม ้  

5. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นทิาน
อีสปคำกลอน เรื่อง กระต่ายกบัหนู 

6. ชาวนากับงูเห่า  
7. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นทิาน

อีสปคำกลอน เรื่อง ชาวไร่กับนกกระเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความสำคัญ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ปีการศึกษา 2563 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความสำคัญโดยใช้นิทานอิสปคำกลอน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
จำนวน 40 คน ใช้เวลาในการดำเนินการ 14 ช่ัวโมง โดยมี
ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้  
 1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้นิทานอิสปคำกลอน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 40 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ดำเนินการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ต าม
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหมด 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
 3. เมื่อดำเนินการสอนครบทุกกิจกรรมแล้ว ทำ
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อน
เรียน ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 2 รูปแบบการดำเนินการทดลอง 
ก่อนเรียน ทดลอง                                         หลังเรียน 

T1 X                                          T2 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
 X  แทน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
สำคัญ โดยใช้นิทานอีสปคำกลอน 
 T2  แทน การทดสอบหลังเรียน   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้นิทาน
อีสปคำกลอนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยสถิติพื้นฐานที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ
การทดสอบค่า t-test แบบ dependent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน-
หลังเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
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สำคัญ โดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนั ก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 
จำนวน 40 ข้อ 

N คะแนน  ผลต่าง
ของ

คะแนน 

N คะแนน  ผลต่างของ
คะแนน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่ อ น

เรียน 
ห ลั ง
เรียน 

1 20 37 +17 23 26 36 +10 
2 18 35 +17 24 24 38 +14 
3 25 35 +10 25 23 39 +16 
4 23 38 +15 26 22 37 +15 
5 27 40 +13 27 17 38 +11 
6 21 33 +12 28 25 37 +12 
7 28 34 +6 29 22 35 +13 
8 23 37 +14 30 27 39 +12 
9 22 38 +16 31 23 38 +15 
10 27 40 +13 32 25 40 +15 
11 25 35 +10 33 26 39 +13 
12 23 34 +11 34 32 40 +8 
13 21 36 +15 35 23 38 +15 
14 26 35 +9 36 27 40 +13 
15 23 32 +9 37 20 35 +15 
16 25 34 +9 38 23 36 +13 
17 27 38 +11 39 24 34 +10 
18 23 33 +10 40 25 35 +10 
19 19 34 +15 รวม 942 1244 +302 
20 20 37 +17 ค่าเฉลี่ย  23.55 36.55 13 
21 22 36 +14 S.D. 3.00 2.21 3.07 
22 20 37 +17 ร้อยละ 58.88 91.38 32.50 

 
จากตารางที่  3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 
คะแนนค่ า เฉลี่ ย ก่ อน เรี ยนคิ ด เป็ น ร้อ ยละ  58 .88  
และคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 91.38 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบการอ่านจับ
ใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

คะแนน N mean S.D. t df sig 
ก่อนเรียน 40 23.55 3.00 26.77 39 0.00** 
หลังเรียน 36.55 2.21 

**นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนการทดสอบก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.55 หลังเรียนเท่ากับ 36.55 ผล
การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
สำคัญ โดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนั ก เรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทำการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ
ส ำคั ญ โด ย ใช้ นิ ท าน อี ส ป ค ำก ล อน ข อ งนั ก เรี ย น 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ คะแนนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่ อน เรียน  อย่ างมี นั ยสำคัญ ท างสถิติ  
ที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒ นาทั กษะการอ่ าน 

จับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  พบว่า 
การวิจัยครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน 
จับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  พบว่า 
นั ก เรี ย น มี ทั ก ษ ะก ารอ่ าน จั บ ใจค วาม ส ำคั ญ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียนแล้ว มีความแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงให้เห็น
ว่า นิทานอีสปคำกลอนสามารถพัฒนาการอ่านจับใจความ
สำคัญได้ นิทานอีสปคำกลอนที่นำมาเป็นสื่อในการอ่านมี
ความเหมาะสมกับการพัฒนาการอ่านของเด็กเป็นอย่าง
มาก เนื่องจาก เด็กในวัย 11-12 ปีนั้น เป็นระยะที่มีความ
สนใจในการอ่านมาก เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายแยกกันอ่าน
ตามความสนใจ ความสนใจและความต้องการของเด็กวัยนี้ 
ต้องการความเป็นอิสระในการค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ 
สนใจเฉพาะอย่าง ชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น สนใจ
ในการอ่านหนังสือหลายรสหนังสือที่ควรเลือกให้เด็กวัยนี้
อ่าน คือ หนังสือประเภทสารคดีการท่องเที่ยวต่าง  ๆ 
หนังสือชีวประวัติของบุคคลสำคัญ และถ้าเป็นนิทาน เช่น 
นิทานอีสป นิทานอีสปคำกลอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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กบเลือกนาย 
   ในบึงมีกบฝูงใหญ่  แฝงใบบัวบึงพฤกษา  
  แมกไม้มดแมงนานา   อาหารหาง่ายสบายใจ   
  คราหนึ่งกบชุมนุมกัน   ฝันว่ามีนายดีไหม  
  คนที่จักช่วยคุ้มภัย   ทุกตัวใคร่จักมีนาย   
  พวกกบมันเลือกผู้แทน   มีแผนส่งไปเป็นสาย   
  วอนเทพแน่วแน่มิคลาย   หมายมีผู้นําพวกมัน   
  เทพโยนขอนไม้มาให้   บึ่งใหญ่สะท้านน่าขัน   
  ตูมตูมกระแทกกระทั้น   น้ํานั้นกระเพ่ือมตีฟอง   
  พวกกบแตกตื่นหลบหนี   ต่างมีความกลัวสยอง  
  ให้หลังเงียบเสียงแอบมอง  ลองส่งผู้กล้าไปดู   
  มันร้องบอกเทพส่งนาย   ท่อนไม้ลวดลายงามหรู   
  เกาะเล่นสนุกข้ารู้   วู้วู้รีบมาพวกเรา    
  ประชาชาวกบยังหวาด   ขลาดขลาดกลัวกลัวพวกเขา  
  มินานชวนกันมาเฝ้า   ขอนไม้เร้าใจใคร่ปีน   
  กบน้อยกบใหญ่หัวเราะ   แย่งเกาะลืมไปจําศีล   
  แย่งกันกบไทยกบจีน   เหยียบตีนกันมั่วสนุกดี   
  ขอนไม้พาลอยไปทั่ว   ไม่กลัวนานไปหน่ายหนี   
  นายไม่พูดจาพาที   มิมีฤทธิ์เดชอันใด   
  ไปวอนเทพเจ้าอีกครั้ง   หวังนายแบบป้องกันภัย   
  มีความสามารถยิ่งใหญ่   ทําได้ชี้ตายชี้เป็น   
  เทพไทรําคาญยิ่งนัก   กูจักให้มันได้เห็น   
  ส่งนกกระสามาเป็น   นายเช่นพวกมันต้องการ   
  นายนกกระสาจับปลา   เดินมาเห็นกบก็หวาน   
  จับกินมิช้ามินาน    กบพาลจะหมดสิ้นไป   
  อันความไม่รู้จักพอ   มักก่อเหตุร้ายไฉน   
  ละโมบโลภมากจัญไร   ดังไฟจักเผาเสียการ  
   (ขุนทอง ศรีประจง)  

 

เด็กในวัยนี้จึงต้องอ่านนิทานเกี่ยวกับบทกลอน ที่มักจะให้
ข้อคิดคติธรรมสอนใจ เพื่อให้เด็กได้เกิดความรู้ความคิดใน
การอ่านนิทานจะส่งเสริมให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีงาม ยาม
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่  ดังนั้นนิทานอีสปคำกลอนจึงมีความ
เหมาะสมกับการอ่านของเด็กในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างมาก 
(Piaget 1964 อ้างใน อัจฉรา ชีวพันธ์, 2553, หน้า 56-
59) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัยวรรณ ธีระแนว 
(2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาการอ่านจับ
ใจความสำคัญจากนิทานคุณธรรม  สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3” พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนเมืองตรอน 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนันตาพร ตาบุญใจ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่อง “การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
สำคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3” พบว่า นักเรียน 
มี ทั กษ ะการอ่ าน จั บ ใจค วาม ส ำคั ญ ของนั ก เรี ย น 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.00  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 65 และนักเรียน 
ทุกคนผ่ าน เกณ ฑ์  และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
พระมหาวรัฏฐนน แสงศรี (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 

“พัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานชาดก
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติ
ธ รรม วั ด ท่ าต อน ”  พ บ ว่ า  นั ก เรี ย น มี ผ ล สั ม ฤท ธิ์  
ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรยีนรู้มคีะแนนหลงัเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 จากผลงานวิจัยข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
นิทานสามารถนำมาเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน 
ของนักเรียนได้ ท้ังนี้เนื่องจากนิทานที่นำมาประกอบแผน 
การสอน ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ทำให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน และสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านให้ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพัฒ นาทั กษะการอ่ าน 

จับใจความสำคัญโดยใช้นิทานอีสปคำกลอนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีแก้ งคร้อ  ผู้ วิจั ย 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ 
ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้นั้น 
ครูควรคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
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 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมให้หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการอ่านประเภทต่าง ๆ 
เช่น การอ่านออกเสียง การอ่านคิดวิเคราะห์ และการอ่าน
สรุปความ 

 2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความสำคัญโดยใช้สื่อรูปแบบอ่ืน เช่น แบบฝึกทักษะ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการนำนิทานไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
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การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชมุพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภมูิ 

Developing to Reading on Diphthongs Using Skill Exercises for 
Mathayomsuksa 3 Students at Chaiyaphumphakdichumpon School, Mueang 

Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province 

ปรเมศวร์ จันทร์เทพย์1, ปพิชญา พรหมกันธา2, พัทธนันท์ พาป้อ3 
Poramet Janthep1, Paphitchaya Phromkantha2 and Phatthanant Phapor3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสยีง
คำควบกล้ำสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนชัยภูมิภักดี
ชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)         
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.48/94.12 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว ้คือ E1/E2 = 80/80  

2. ผลการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 26.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.85 และมีผลคะแนนต่างกัน 505 คะแนน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
12.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.1) คิดเป็นร้อยละ 41.05 

คำสำคัญ:   การพัฒนาทักษะ, การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ, แบบฝึกทักษะ  
 

Abstract 
The research on “The developing on diphthong skills using skill exercises for Mathayomsuksa 3 

students at Chaiyaphumphakdichumpon school, Mueang Chaiyaphum district, Chaiyaphum Province” The 
purpose were 1) to created the reading on diphthongs using skill exercises for Matthayomsuksa 3 students 
and 2) to develop the reading on diphthongs using skill exercises  for Matthayomsuksa 3 students. The 
sample group in this research were 41 students of Matthayomsuksa 3 students at 
Chaiyaphumphakdeechumphon School, Mueang Chaiyabhum District, Chaiyaphum Province. The sample 
selected by specific selection method. The research instruments were 1) learning management plans the 
reading on diphthongs using skill exercises for Matthayomsuksa 3 students, 2) diphthong reading skills 
using skill exercises for Matthayomsuksa 3 students and 3) skills test that have been validated and 
measured the index of item objective congruence (IOC) from experts. The statistics used in the research 
were percentage, mean and standard deviation. 

 The results showed that : 
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 1 . Diphthong reading skills using skill exercises for Matthayomsuksa 3  students at Chaiyaphum 
phakdichumphon School, the efficiency E1/E2 = 86.48/94.12 was higher than the criteria  E1/E2 = 80/80 

 2. The reading on diphthongs using skill exercises for Mathayomsuksa 3 students at 
Chaiyaphumphakdichumpon school found that 1) the result of reading on diphthongs using skill exercises 
everage post test of students was 26.75, standard deviation was 1.75 higher than pre test at 14.43, 
standard deviation was 2.85 and showed the different score was 505 (everage score was 12.32, standard 
deviation 1.1 ) revealed for the percentage was 41.05 

Keywords: the developing skill, reading on diphthongs, skill exercises 

 
บทนำ 

ห ลั ก สู ต รแก น กล างการศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ รวมทั้งตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในด้านการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา 
รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมเข้าไว้ในหลักสูตร และได้
กําหนดคุณภาพของผู้ เรียนด้านการอ่านไว้เมื่อจบช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคําคล้อง
จอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคําและข้อความ
ที่อ่าน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ์ คาดคะเน
เหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตาม
คําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่าง
สม่ำเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน จะเห็นได้ว่าการอ่าน
จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งภาษาไทยนั้นเป็นทักษะ
ที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตจริง เช่น การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบท
ร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่
อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุว่าเมื่อผู้เรียน
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรจะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและโดยนัย จับใจความสำคัญและ
รายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อ
ความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไป
ได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่
ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 39-56) 

 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญ 
ต่อการเรียนรู้ผู้ เรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมการอ่าน 
และการเขียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ น ฐานยึดหลักว่าผู้ เรียนมี
ความสำคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขการ
สร้างบรรยากาศนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสิ่ง
สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่าง
อิสระ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาอันนำไปสู่
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการ
สนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของการอ่านท่ีจะขาดไม่ได้ที่จะนำไปสู่
ทักษะที่สมบูรณ์ คือ การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำที่ชัด
ถ้อยชัดคำ การอานออกเสียง คือ การเปลงเสียงตาม
ตัวอักษร ถอยคํา และเครื่องหมายตาง ๆ ที่เขียนไวให 
ออกมาถูกตอง ชัดถอยชัดคํา และเปนที่เขาใจแกผูฟง  
ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญ การอานออกเสียงอาศัยการทํางาน 
ที่ สั มพั น ธกั น ระห วางส ายต า  สมอง และอวั ย วะ 
ในการอานออกเสียง โดยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง 
ความสําคัญของการอานในภาษาไทยเปนอยางมาก  
จึงกําหนดสาระการอานเปนสาระที่ 1 และเปนมาตรฐาน 
ที่  1 ใน ห ลั กสู ต รแกน กลางการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไววา  
“ ใช้ก ระบ วน การอ าน สรางค วาม รู แ ล ะความ คิ ด  
เพื่ อนํ าไปใชตัดสิน ใจ แกปญหาในการดํ าเนิน ชีวิต 
และมีนิสัยรักการอาน” (กรมวิชาการ, 2551, หน้า 2) 

การอ่านออกเสียงคำเป็นการแสดงความหมาย 
ของคำไปสู่ผู้อ่านและผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในการ
อ่านคำในภาษาไทยมีปัญหาอยู่หลายประการ นอกจากคำ
ไทยแล้ว ยังมีภาษาต่างประเทศปะปนอยู่หลายภาษาคำ
บางคำอ่านอย่างภาษาไทย บางคำอ่านตามลักษณะของ
ภาษาเดิม การอ่านคำในภาษาไทยจึงต้องศึกษาหลักเกณฑ์
และเหตุผลประกอบกันเป็นคำไป ซึ่งการอ่านออกเสียงคำ
ควบกล้ำก็มีการออกเสียงที่แตกต่างจากการอ่านคำศัพท์
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ธรรมดา โดยจะมีเสียงพยัญชนะควบเพิ่มเข้ามา เช่น กล้าม 
กราม คล้าย ประโยชน์ ปลากราย กวาด เกล็ดปลา เป็น
ต้น ดังข้อความที่กล่าวมาข้างต้นจึงพบปัญหาของการออก
เสียงพยัญชนะอยู่เรื่อยมา สอดคล้องกับ ปราโมทย์ ชูเดช 
(2548, หน้า 37) ได้กล่าวว่า การออกเสียงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ในภาษาไทยนั้นมีปัญหามากพอสมควร 
โดยเฉพาะพยัญชนะประสมที่เป็นคำควบกล้ำ 15 แบบ ใน
ภาษาไทย ได้แก่ กร กล กว ขร ขล ขว คร คล คว ตร ปร 
ปล ผล พร และ พล ปัญหาการออกเสียงคำควบกล้ำนี้อาจ
มีสาเหตุมาจากการอ่านออกเสียงที่ยากกว่าคำที่ ไม่มี
พยัญชนะเป็นอักษรควบ ที่สำคัญมาจากการขาดการ
ฝึกฝนให้ออกเสียงได้ถูกต้อง ผนวกกับความคุ้นเคยชินก็
พอใจท่ีจะออกเสียงตามสบาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว การรับวัฒนธรรม
จากต่างประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศปะปนใน
ภาษาไทย ค่านิยมในกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่พูดเสียงเพี้ยน การ
เลียนแบบภาษาดาราหรือนักร้อง ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการ
ออกเสียงภาษาไทยทั้งสิ้น  

ปัญหาที่พบบ่อยมากในการสอนภาษาไทยเรื่อง
การอ่านคำควบกล้ำคือ นักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงคำควบ
กล้ำไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ คำควบกล้ำ ร ล ว ซึ่งเป็นคำที่
ใช้มากในชีวิตประจำวัน นักเรียนออกเสียงพูดเป็นภาษา
ถิ่นมักจะไม่ค่อยมีเสียงควบกล้ำ ซึ่งเมื่อเวลาให้อ่านออก
เสียงที่โรงเรียน ส่วนใหญ่ออกเสียงควบกล้ำไม่ชัดเจน เช่น 
ครับ คุณครู เด็กจะพูดว่า คับ คุณคู เมื่อนำไปใช้พูด 
ในชีวิตประจำวันก็จะติดนิสัยพูดคำควบกล้ำไม่ชัดเจน เมื่อ
โตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจน
เพ ราะ ไม่ ได้ รับ การฝึ ก ฝนที่ ถู กต้ อ งซึ่ ง เป็ นปั ญ ห า 
ต่อการประกอบอาชีพ (จุฑามาศ ศรีวิลัย, 2549, หน้า 2) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ จิราภรณ์ หอมกลิ่น และคณะ 
(2562, หน้า 5) ได้กล่าวสรุปถึงปัญหาและสาเหตุของคำ
ควบกล้ำอีกหลายประการว่า สาเหตุที่นักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ตามวัยนั้น คุณครูส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเกิด
จาก 1) ความแตกต่างในด้านของครอบครัว ฐานะทาง
ครอบครัว การอาศัยอยู่กับบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น หลาย
คนอยู่กับตา ยาย ตายายไม่สามารถท่ีจะช่วยเรือ่งการเรียน
ได้เนื่องจากสายตาไม่ดี และการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันก็ไม่เหมือนในสมัยก่อน 2) ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา
เรื่องการสะกดคำต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนภาษาไทย จึง
ทำให้ขาดความมั่นใจในการอ่าน อ่านสะกดคำและแจกลูก
สะกดไม่เป็น 3) รูปแบบการสอนของครูที่เน้นการบรรยาย
มากกว่าเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายและมีเจตคติที่ไม่ดีในการเรียนภาษาไทย 

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว การแก้ไขปัญหาของการออกเสียง
คำควบกล้ำที่ไม่ถูกต้องนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึก
ออกเสียงอย่างถูกวิธี โดยครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่
จะช่วยแก้ไขปัญหานี้กับตัวผู้เรียน 

 จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ  โดยผู้ วิจัย เป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมีปัญหาการอ่าน
ออกเสียงคำควบกล้ำหรือออกเสียงไม่ถูกตอ้งและไม่ชัดเจน 
ดั งในบทเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดี  
และวรรณกรรม ตอนหนึ่ งของหน่วยการเรียนรู้ที่  2  
เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ซึ่งสุนทร
ภู่ประพันธ์โดยกลอนสุภาพหรือกลอนแปด โดยมีคำศัพท์
เป็นคำควบกล้ำอยู่ในบทประพันธ์ที่ ใช้ในการทดสอบ 
การอ่านและสอบท่องบทอาขยาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ     เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา 
เหล่าฉลามลว้นฉลามตามกนัมา      คอ่ยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล 
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่              ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน 
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน              บ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร 
กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง    ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน 
มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร        ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน 
ฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเผ่น           ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน 
ตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียน       ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา 
เห็นละเมาะเกาะเขาเขยีวชอุ่ม      โขดตะคุม่เคียงเคยีงเรยีงรุกขา 
จะเหลยีวซ้ายสายสมทุรสุดสายตา     จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม 
จะเหลยีวดูสรุิยแ์สงเขา้แฝงเมฆ      ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม 
ฟังสำเนยีงเสยีงคลืน่ดังคร้ืนโครม      ยิ่งทกุข์โทมนัสในฤทยัทวี 
(หนังสือเรยีนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3, ภาสกร เกิดอ่อน และคณะ, 2554, หน้า 43)  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างบทประพันธ์ดังกล่าวมีคำที่
ประสมด้วยคำควบกล้ำอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พระโฉม, 
เพลินประพาส , เคลื่อนคลา, คล้าย , กระโห้ , กระแส , 
ประชุม, ขวา เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้สังเกตว่านักเรียนออก
เสียงคำควบกล้ำไม่ชัดเจน ซึ่งบางรายไม่ออกเสียงคำควบ
กล้ำ ในบทร้อยกรองหรือแม้แต่บทร้อยแก้ว จึงจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของ
ผู้เรียน เนื่องมาจากนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องเรียนนิยมใช้
ภาษาถิ่นอีสานในการติดต่อสื่อสารเป็นประจำ โดยไม่มีคำ
ควบกล้ำ รวมถึงยังไม่ได้รับการฝึกฝนที่ เพียงพอและ
ต่อเนื่อง จึงมักออกเสียงคำควบกล้ำได้ไม่ชัดเจนหรือบาง
รายไม่อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 

 ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย ใน ฐ าน ะที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
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การอ่านและการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ มีความสนใจที่
จะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญให้ผู้อ่าน
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ควรจะได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำให้ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็น
ผู้อ่านที่ดี สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป อีกทั้ งยังช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านคำควบกล้ำของผู้เรียนได้ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  

 
สมมตฐิานของการวิจัย  

 1. แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำที่สรา้งขึ้น
มีประสิทธิภาพ 80/80 

 2. ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของ
นักเรียนที่ เรียนด้วยแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังเรียนมีพัฒนาการ
สูงกว่าก่อนเรียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การ

พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก
ทักษะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านคำควบกล้ำในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านใน
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

ขอบเขตการวิจัยด้านกลุ่มประชากร  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดี

ชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทั้ งหมดจำนวน 
423 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 

ขอบเขตการวิจัยด้านกลุ่มตัวอยา่ง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนชัยภูมิ

ภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 41 
คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย 

ขอบเขตการวิจัยด้านเวลา 
 ปีการศึกษา 2563 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ การสอนอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
ตัวแปรตาม  ได้แก่  

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคำควบกล้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 
80/80  

2. ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําควบ

กล้ำสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 จำนวน 10 ชุด 
2 . แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู โด ย ใ ช้  

แ บ บ ฝ ก ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น อ อ ก เสี ย งคํ า ค ว บ ก ล้ ำ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 จำนวน 10 แผน 

3. แบบทดสอบวัดผลพัฒนาทางการเรียน 
เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ำ สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ  

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำ แบบวัดทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ

การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 

ตัวแปรต้น 
การสอนอ่าน
ออกเสียงคำ

ควบกล้ำโดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

ตัวแปรตาม 
   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำตาม
เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 80/80  
   2. ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภกัดี

ชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ
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กล้ำ แผนการสอนการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ การสร้าง
เครื่องมือในการพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารตำรา หนังสือเรียน เกี่ยวกับ
หลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด หลักการสร้าง แบบฝึกทักษะ 
ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการอ่านคำควบกล้ำ การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ความสามารถการอ่านออก
เสียง คำควบกล้ำ ของนักเรียน  กำหนดเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์กระบวนการสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ และการ ออกแบบแบบฝึกทักษะ 

2. สร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ จำนวน 
10 แผน สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ จำนวน 
10 ชุด สำหรับใช้ฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และสร้าง
แบบวัดทักษะการอ่านคำควบกล้ำสำหรับวัดทักษะการ
อ่านออกเสียงก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-
Test) โดยมี เนื้ อหาสาระสอดคล้องกับ  จุดประสงค์  
การเรียนรู้และแนวคิดของผู้เรียน 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านออกคำควบกลำ้ 
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และแบบวัด
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และนำแบบวัดทักษะ
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 
3 ท่ าน  พิ จารณ าความสอดคล้ อ งระหว่ างค ำถาม 
ของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้   
แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี IOC 
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 
 นำแบบฝึกการออกเสียงคำควบกล้ำที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองฝึกกับ
นักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 
คน โดยผู้วิจัยมี เกณฑ์ ให้คะแนน คือ อ่านออกเสียง 
คำควบกล้ ำ ถู กต้ อง ให้  1 คะแนน อ่ านออกเสี ย ง 
คำควบกล้ำไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกการออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน E1/E2 = 80 / 80 เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 
ขั้นดำเนินการทดลอง 

การดำเนินการทดลอง และเก็บข้อมูลโดยใช้
เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านคำควบกล้ำ จำนวน 10 คาบ ในภาคเรียนที่  2 ปี

การศึกษา 2563 ห้องเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1. นำแบบวัดทักษะการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ำก่อนเรียน ให้นักเรียนอ่าน แล้วบันทึกคะแนน 
เพื่อศึกษาความรู้เดิมและวัดทักษะ 

ขั้นตอนที่ 2. นำแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ำใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่ ได้จัดทำไว้ นาที โดยเริ่มทดลอง 
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น  ธั น ว า ค ม  2563 - ม ก ร า ค ม  2564  
ดังตารางแสดงกำหนดวันเวลา ดังนี ้

ตาราง 2 กำหนดการในการดำเนนิการทดลอง 
 

 

สัป
ดา

ห์ที่
    ว/ด/

ป 
เวลสา รายการ 

1 2 ธ.ค.  
2563    

15.20- 
16.10    

ปฐมนิเทศและทดสอบคําที่ประสมด้วยอักษร
ควบกล้ําก่อนฝึก 

 4 ธ.ค.  
2563    

15.20- 
16.10    

ทดสอบการอ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วย
อักษรควบกล้ําก่อนฝึก (ต่อ) 

2 16 ธ.ค.  
2563   

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา กร กล 

 18 ธ.ค.  
2563   

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา กว 

3 23 ธ.ค.  
2563 

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา ขร ขล 

 25 ธ.ค.  
2563 

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 4 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา ขว 

4 29 ธ.ค.  
2563 

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 5 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา คร คล 

 4 ม.ค.  
2564   

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 6 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา คว 

5 6 ม.ค.  
2564   

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 7 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา พร พล 

 8 ม.ค.  
2564   

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 8 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา ตร 

6 13 ม.ค.  
2564 

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 9 การอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา ปร ปล 

 15 ม.ค.  
2564 

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 10 การอ่านออกเสียงคําที่
ประสมด้วยอักษรควบกล้ําที่อยู่ในบทร้อยแก้ว   

7 19 ม.ค.  
2564 

15.20- 
16.10    

แบบฝึกชุดที่ 10 การอ่านออกเสียงคําที่
ประสมด้วยอักษรควบกล้ําที่อยู่ 

 22 ม.ค.  
2564 

15.20- 
16.10    

ทบทวนเนื้อหาการอ่านออกเสียงคําที่ประสม
ด้วยอักษรควบกล้ํา 

8 26 ม.ค.  
2564 

15.20- 
16.10    

ทดสอบการอ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วย
อักษรควบกล้ําควบกล้ําหลังฝึก 

 27 ม.ค. 
 2564 

15.20- 
16.10    

ทดสอบการอ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วย
อักษรควบกล้ําควบกล้ําหลังฝึก (ต่อ)  

 

ขั้นตอนที่ 3. หลังจากจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้เรียนทำการ 
ทดสอบการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำหลงัเรียน แล้วบันทึก
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 4.นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตามสูตร
ที่กำหนดไว ้
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รูปแบบการดำเนินการวิจัย 
ตารางที่ 3 แบบแผนการทดลอง 

ก่อนเรียน ทดลอง  หลังเรียน 
T1 X T2 

 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
  T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

  X แทน การจัดการเรียนรู้โดยแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  

  T2 แทน การทดสอบหลังเรยีน 

สถิตที่ใช้ในการวิจัย 
1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สูตร t-test แบบ 
Dependent คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ลำดับขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังน้ี 

 ตอนที่  1 การหาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่ านออกเสี ยงคำควบกล้ ำ  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 

 การหาประสิทธิภาพคะแนนผลทางการเรียน
ของนักเรียน จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4 การหาประสิทธิภาพผลทางการเรียนของ
นักเรียน จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ( ) สรุปผลได้
ดังนี ้

N (E1) E2) N (E1) E2) 

1 88 90 26 80 87 
2 81 89 27 86 91 
3 89 95 28 91 94 
4 90 99 29 90 96 
5 87 96 30 90 93 
6 84 96 26 80 87 
7 83 92 27 86 91 
8 93 100 28 91 94 
9 87 95 29 90 96 
10 85 96 30 90 93 
11 87 94 31 82 97 
12 90 98 32 85 93 
13 94 100 33 84 92 
14 84 93 34 87 89 
15 81 88 35 88 97 
16 80 91 36 82 93 
17 92 97 37 92 98 
18 81 92 38 93 100 
19 83 90 39 90 96 
20 85 98 40 89 94 
21 93 99 41 93 99 
22 81 87 รวม 3,546 3,859 
23 80 88 𝑥  86.48 94.12 
24 84 96 S.D. 4.33 3.80 
25 82 91 ร้อยละ 86.48 94.12 

 
 

 
จากตารางที่ 4 การหาประสิทธิภาพคะแนนผล

ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ (E1/E2) 
พบว่า คะแนนระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 86.48 และ
คะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 94.12 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลทางการเรียนก่อนเรียน
และหลั งเรี ยนของนั ก เรี ยน ช้ั นมั ธยมศึ กษาปี ที่  3 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ แสดงผล
ในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผล
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
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การอ่ านออกเสี ยงคำควบกล้ ำ สำหรับนั กเรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

N ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่างของคะแนนทดสอบ 
1 11 25 +14 
2 16 27 +11 
3 15 28 +13 
4 18 26 +8 
5 21 29 +8 
6 12 25 +13 
7 10 24 +14 
8 9 23 +14 
9 18 28 +10 
10 15 29 +14 
11 14 26 +12 
12 13 25 +12 
13 16 28 +12 
14 15 27 +12 
15 18 29 +11 
16 20 30 +10 
17 15 27 +12 
18 12 24 +12 
19 11 28 +17 
20 14 27 +13 
21 13 25 +12 
22 16 28 +12 
23 17 27 +10 

24 15 25 +10 
25 14 25 +11 
26 12 24 +12 
27 16 28 +12 
28 17 27 +10 
29 14 27 +13 
30 10 25 +15 
31 16 28 +12 
32 13 26 +13 
33 10 28 +18 
34 14 27 +13 
35 12 25 +13 
36 17 28 +11 
37 15 27 +12 
38 12 28 +16 
39 11 25 +14 
40 18 30 +12 
41 17 29 +12 
รวม 592 1,097 +505 

ค่าเฉลี่ย 14.43 26.75 12.32 
S.D. 2.85 1.75 1.1 

ร้อยละ 48.13 89.18 41.05 

 

N ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่างของคะแนนทดสอบ 
1 11 25 +14 
2 16 27 +11 
3 15 28 +13 
4 18 26 +8 
5 21 29 +8 
6 12 25 +13 
7 10 24 +14 
8 9 23 +14 
9 18 28 +10 
10 15 29 +14 
11 14 26 +12 
12 13 25 +12 
13 16 28 +12 
14 15 27 +12 
15 18 29 +11 
16 20 30 +10 
17 15 27 +12 
18 12 24 +12 
19 11 28 +17 
20 14 27 +13 
21 13 25 +12 
22 16 28 +12 
23 17 27 +10 

24 15 25 +10 
25 14 25 +11 
26 12 24 +12 
27 16 28 +12 
28 17 27 +10 
29 14 27 +13 
30 10 25 +15 
31 16 28 +12 
32 13 26 +13 
33 10 28 +18 
34 14 27 +13 
35 12 25 +13 
36 17 28 +11 
37 15 27 +12 
38 12 28 +16 
39 11 25 +14 
40 18 30 +12 
41 17 29 +12 
รวม 592 1,097 +505 

ค่าเฉลี่ย 14.43 26.75 12.32 
S.D. 2.85 1.75 1.1 

ร้อยละ 48.13 89.18 41.05  
จากตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบ

วัดผลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 89.18 และค่าเฉลี่ยผลต่าง
ของคะแนนแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 41.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำ

ควบกล้ ำโดยใช้แบบฝึ กทั กษะ สำหรับนั กเรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี ้

 1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุม
พล มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  = 86.48/94.12 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้คือ (E1/E2)  = 80/80  

 2. ผลการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและมีผลคะแนน
ต่างกัน 505 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.05 

 หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อ่ าน ออก เสี ย งค ำค วบ ก ล้ ำ โด ย ใช้ แบ บ ฝึ ก ทั กษ ะ 
การอ่ านออก เสี ย งคำควบกล้ ำ  นั ก เรี ยนมี ความรู้   
ความเข้าใจ และสามารถออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้อง
มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดี
ชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ จาก
การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำ จำนวน 10 ชุดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประ
สิทฺธิภาพเท่ากับ 86.48/94.12 และผู้วิจัยดำเนินการสร้าง
แบบฝึกทักษะและทดลองหาประสิทธิภาพตามลำดับ
ขั้นตอนที่ได้ศึกษาตามแบบการสร้างแบบฝึกทักษะ แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
ได้ดีขึ้ น  มีความรู้  ความสามารถ และเข้ าใจเนื้ อหา  
เรื่องคำควบกล้ำในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
จุติตา คงดวง (2549) ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะ
วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 
มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
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เรื่อง การเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง 
การเขียนสะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
เรื่อง การเขียนสะกดคํา สามารถเขียนสะกดคําไดดีกวา    
กอนการใชแบบฝกทักษะ 

 2. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ เรียนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
สามารถอภิปรายผลได้ว่า แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สามารถพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประพันธ์ สังการ (2559) ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านคำควบกล้ำของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จำนวน 
15 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มแบบการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รูปแบบ การวิจัยที่ใช้คือการวิจัย
เ ชิ ง ท ด ล อ ง แ บ บ  One group pretest - posttest 
design ใช้ระยะเวลา ในการทดลองจำนวน 10 ช่ัวโมง 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดทักษะการออกเสียงคำ
ควบกล้ำ และแบบฝึกทักษะการออกเสียงคำควบกล้ำ สถิติ
ที่ ใ ช้ ใน ก า รท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน  คื อ  t–test แ บ บ 
Dependent Group ผลการวิจัยพบว่าความสามารถใน
การออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้จากผลการวิจัยของ     
อัญชนา แก้วกาหลง (2557) ที่วิจัยในช้ันเรียนเรื่องทักษะ
การอ่านและการเขียนอักษรควบกล้ำ ร ล ของนักเรียน
ระดับ ปวช.1/10,1/11,1/12 เพื่อฝึกให้นักเรียนระดับ 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ได้มีการพัฒนาในการ
ออกเสียงคำควบกล้ำ ร และ ล อย่างถูกต้องตามหลักการ

อ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการคัดเลือกประชากรกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง  เค รื่ อ ง มื อ  / วิ ธี ก า ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  
คื อการเก็ บ ข้ อมู ลผ่ านการสั งเกตแบบมี ส่ วน ร่ วม  
ผลการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาการอ่านอักษร 
ควบกล้ำ ร ล ของนักเรียนระดับ ช้ันปวช. 1 พบว่า 
นักเรียนมีการอ่าน การพูด รวมถึ งการเขียนอักษร 
ที่ มี คำควบกล้ ำอักษร ร และ ล ได้  ทำให้ นั ก เรียน  
มีความมั่นใจในการอ่านออกเสียง การพูด 

 จากผลงานวิจัยที่ สอดคล้องดั งกล่าวมานั้น 
สนับสนุนว่าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำ สามารถพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของ
นักเรียนได้ เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียน สามารถจดจำเนื้อหาในบทเรียนได้ง่าย 
และสามารถนำแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดมิไดด้้วยตนเอง 
อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมี

ข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  
และการศึกษาวิจัย ดังนี ้

 1. แบบฝึกนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
วิจัยกับเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ได ้
 2. ครูผู้สอนสามารถใช้แบบฝึกนี้ไปเป็นแนว
ทางการสร้างแบบฝึกในลักษณะทีแ่ตกต่างจากแบบฝึกนี้ได ้

 3. ควรมีการวิจัยเพื่อการเปรียบเทยีบ
ความสามารถการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้
แบบฝึกทักษะร่วมกับวิธีการสอนอืน่ ๆ  

 4. ควรจัดทำแบบฝึกทักษะสำหรบันักเรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อส่งเสรมิทักษะของการอ่านและการ
เขียนคำควบกลำ้ ร ล ว หรือคำศพัท์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 5. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนการสอนเกี่ยวกับการเขียน เช่น การเขียน
เรียงความ การเขียนสรุปความ
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การพัฒนาการศึกษาภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 

The Development Education Model of Thailand 4.0 

ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 
Chanwit Hanrintr 

 
 

บทคัดย่อ 
 

        “Thailand 4.0” เป็นโมเดลพัฒนาประเทศไทยแบบองค์รวมบนวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ที่มีภารกิจ
สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจรญิเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับโอกาสและภยัคุกคาม
แบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาภายใต้โมเดลไทย
แลนด์ 4.0 ในช่วงคริสต์ศักราช 2015 ของศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ของประประเทศในระยะ 20 ปี 
เป็นการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่มี“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
การผนึกกำลังภายใต้แนวคิดประชารัฐ การวิจัยพัฒนาบุลากรทางการศึกษา และผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการรู้จักพอเพียง แบ่งปัน รับผิดชอบและให้คุณค่าในการหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง การมีคุณธรรม และธรรมาภิบาลที่จะเป็นเกาะป้องกันตัว ไม่ให้คิด พูด ทำ ในสิ่งที่จะทำให้ตนเอง และ
สังคมเดือดร้อนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสันติสุข 
นอกจากนี้การเรียนรู้ทักษะต่างๆในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบ “6R12C3E”ได้แก่ 1.การอ่าน (Reading) 2.การเขียน (wRiting) 
3.วิทยาศาสตร์สัมพันธ์  (Relation Science)  4.คณิ ตศาสตร์  (aRithmetic) 5.เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Relation 
Technology and Innovation) 6.คุณ ภาพ  (Relation Quality) 7.การคิ ดวิ เคราะห์  (Critical Thinking) 8.ความคิ ด
สร้างสรรค์ (Creativity) 9.พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) 10.การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) 11.การสื่อสาร 
(Communication) 12.การร่วมมือ (Collaboration) 13.การเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) 14.สมรรถนะ 
(Competency) 15.การเช่ือมโยง (Connecting) 16.การยึดมั่น (Composition) 17.การกำกับและติดตาม (Controlling)   
18. การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Cost Effectiveness) 19.การเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) 20.ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency & Effective) และ 21.การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งการเรียนรู้ทักษะต่างๆทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสง่างามตามตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 

คำสำคัญ : (1) การพัฒนาการศึกษา (2) การศึกษาภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 
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ABSTRACT 

 

   “Thailand 4.0” is a holistic development model for Thailand based on the vision of 
“stable, wealthy and sustainable” with the mission to drive national reforms for the development of the 
country to prosper, prepare to cope with new opportunities and threats. That happened as a result of the 
rapid change in the 21st century. Therefore, the educational development under the Thailand model 4.0 
In the year 2015 of the 21st century onwards, it was the beginning of the country's strategy in 20 years, 
driving towards a country with "stable, prosperous, sustainable, developed country by developing 
according to the philosophy of sufficiency economy. Concrete operational drive that pushes structural 
reforms, research, and development, education, synergies under the concept of the civil state. Research 
and development of educational personnel and learners under the Philosophy of Sufficiency Economy 
that King Rama IX explained to everyone about self-sufficiency, sharing responsibility, and continually 
giving value to knowledge, morality, and good governance. To be an island to protect oneself from 
thinking, speaking, doing things that will make themselves and the society in distress for quality living and 
having value as well as being together in society in peace, In addition, learning skills in the 21st century in 
the “6R12C3E” format are 1. Reading 2. Writing (wRiting) 3. Relation Science 4. Mathematics (aRithmetic)  
5. Technology and Innovation (Relation Technology and Innovation) 6.Quality (Relation Quality) 7.Critical 
Thinking 8.Thinking Creativity 9.Creative Tension 10.Critical Proactively 11.Communication (Communication) 
12.Collaboration 13.Support and Sharing. (Collaborative Cultural) 14.Competency 15.Connecting 16. 
Composition 17.Supervision and monitoring.(Controlling) 18.Use of resources worthwhile Cost-
Effectiveness) 19.Empowerment. (Empowerment) 20.Efficiency & Effectiveness and 21.Evaluation, which 
learning all these skills will benefit and affect the educational development of the country in the Thailand 
era 4.0 

 

Keywords : (1) educational development (2) education under model Thailand 4.0 
 
 

บทนำ 
ประเทศไทยในอดีตมี การพัฒนาสั งคมและ

เศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการเกษตรไปสู่ประเทศไทย 
2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาและเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 3.0 
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักแต่ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” 
ที่ เป็นอยู่ต้องเผชิญกับดักสำคัญที่ ไม่อาจนำพาประเทศ
พัฒนาไปได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศ
ไทย 3.0” นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ำของ

ความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับ
ดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตาม Roadmap ที่วางไว้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเกิดจากความเช่ือมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในสภาพปัญหา
อันเป็นที่มาของแนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาและแผน
ยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรรและการใช้งบประมาณ
แบบแยกส่วน การกำหนดอนาคตของชาติกระทำโดยภาครัฐ
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เป็นส่วนใหญ่และประเทศพัฒนาแล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ 
โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 เป็นความ
มุ่ งมั่น ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งในปัจจุบันยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจ
แบบ “ทำมาก ได้น้อย” ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย 
ได้มาก” การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 
3 มิติสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (เกษม เมษินทรีย์. 
2559).  

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 (Education 4.0)
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน สามารถนำองค์ความรู้ที่มี
อยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม
ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ 
เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองทำเอง ส่วนใหญ่ยังคงสอน
ให้ทำโจทย์แบบเดิมๆ อีกอย่างคือผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม
ส่วนใหญ่ ใช้ เวลาในโลกออนไลน์ ไปกับ เกมส์  (Game)     
ก า ร ช้ อ ป ปิ้ ง (Shopping) ก า ร พู ด คุ ย (Chat) เฟ ส บุ๊ ค
(Facebook) ไลน์ (Line) และอินสตราแกรม (Instragram) 
ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่
เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกันจะนำไปใช้ในด้านใดให้
เกิดประโยชน์เป็นความยากและท้าทายของผู้ที่ต้องทำหน้าท่ี
สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อย
ให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเองปล่อยให้
กล้าคิดและกล้าที่จะผิดแต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่
สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริงคิดอะไรใหม่ๆ 
ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของ

สังคมซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า 
ได้แก่         

 1. การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครื่องมือ
สำคัญสำหรับการค้นหาความรู้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ 
ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึง Internet 
ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียน
จะใช้ Internet ไปในทางที่ ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านี้ 

   2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
เป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการ
สอนควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือ
ต่อยอดจากหนังสือหรือตำราเรียน 

    3 .ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สั ง ค ม  (Society 
Interaction) เป็นสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและทำงานร่วมกันในสังคมได้ควรมีกิจกรรมที่
สนับสนุนการทำงานแบบเป็นกลุ่มหรอืทีม ปัจจัยดังกล่าว ถ้า
ทำได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคนให้
สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้า
กับงานที่ทำสามารถต่อยอดและพัฒนาการเตรียมการศึกษา
เพื่อก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้อง
คำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีก
จำนวนมากที่ ต้องได้ รับการพัฒนาซึ่ งการพัฒนาการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา
โดยได้กำหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และ
สร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม และมี
การพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการ
คิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการสำคัญ คือ 
การใช้ภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาของการศึกษาการใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้
เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคน
ทุกกลุ่มพร้อมทั้งปรับปรุงตำราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังมีครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้นที่มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่
ควรจะต้องดำเนินการ คือ การปรับปรุงตำราเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้
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สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็นวิเคราะห์เป็น
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21  และการปรับการอบรมครูให้
ตรงกับความต้องการในการนำความรู้ไปใช้ และการพัฒนา
ให้ ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่ อนำไป ใช้  ต้ อง
ดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. 
2559)  แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอด
ไปสู่การนำไปใช้นั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ เรียนสร้าง
นวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบนำเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น และการสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการ
หาคำตอบ ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะได้ปฏิบัติ ดังนั้น การจะ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา 
ต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้ และการที่
จะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อ
สร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทน
และต้องดำเนินงานในทุกภาคส่วนของการศึกษาไปพร้อมๆ 
กัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความสมดุลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรและการสร้างนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้และปฏิบัติ
ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมที่ยึดพื้นที่และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเข็มแข็ง       
การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาส่งเสริมและปลูกฝัง
แนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัว
แปรสำคัญของสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขันระยะ
ยาว (Long Terms Competitiveness) ที่เป็นข้อต่อหลัก
และบริบทที่สำคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อน
ของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเช่ือมโยงกับ
มนุษย์และสังคมในพลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 
สู่ศตวรรษที่ 21 และจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกท้ังภาคส่วนยุโรป อเมริกา จีนและญี่ปุ่น ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมไทย ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและ
การศึกษา ซึ่งกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์และ
ชัดเจนอันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนผ่าน คือ 
ก า ร ป ฏิ วั ติ  Arab Spring ผ่ า น ก า ร ใช้  Social Media  
ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับในหลายๆ เรื่อง 
ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
มากขึ้นจากอดีต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน
บริหารจัดการที่ดี เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะทำให้สามารถ

ตกขบวนและเสียโอกาส ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นอีกประเด็น
สำคัญ นอกจากจะต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงแล้วยัง
จะต้องเป็นกลไกเพื่อการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง  การปฏิรูปการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับทุกภาคส่วน
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการ และจะสำเร็จได้ก็
ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพพร้อมรับกับความท้า
ทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะสำคัญสำหรับคน
ยุคศตวรรษที่  21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว
จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมี
ทุ นมนุษย์  (Human Capital) ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพที่ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ต่อไป  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. (2561) ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. 2559)  

ความมั่นคง : การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศใน
ทุกระดับทั้ง สังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล  และความมั่นคงใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นำไปสู่การบริหารที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึก
กำลังเพื่อพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่นความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ำประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่ งคั่ง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์
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จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิตการค้า การลงทุนมีบทบาท
สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลังซึ่งความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความ
เจริญรายได้และคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรต่างๆเกิน
พ อดี  แ ล ะ ไม่ ส ร้ า งม ลภ าวะต่ อสิ่ งแวดล้ อม จน เกิ น
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทร
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน ดังนั้น อนาคตประเทศไทยเป็นความร่วมมือ
ขับ เคลื่ อน ให้ ก้ าวไป สู่ ระบบ การบริห า รภ าครั ฐที่ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ประชาชนมีส่วนร่วมเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความ
เหลื่อมล้ำน้อยระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติและเศรษฐกิจ
ดิจิตอลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการ
ร่วมกันพัฒนาสามารถปรับตัวรองรับบริบทในอนาคตได้ 

ความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงในไทยแลนด์ 
4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิมของการเน้น
องค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะ การละเลยเรื่องของ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ ก็
หมายถึงความล้มเหลวของการปฏิรูปในภาพรวมด้วยเช่นกัน 
การปรับเปลี่ยนจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นต่างๆ 
(พรชัย เจดามาน นิตยาพร กินบุญและไพฑูรย์ พิมดี. 2559) 

       1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษ
ที่  21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการที่อัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืน
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่าง
น้อยในสองประเด็น คือ 1) บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาส
ขาดแคลน และจำเป็นต้องขยายอายุการทำงานของบุคลากร 
และ 2) การจัดการศึกษาจำเป็นต้องออกแบบสำหรับการจัด
การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และการศึกษาก็ไม่
สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัยทำงาน สอง
ประเด็นนี้เป็นโจทย์สำคัญหนึ่งสำหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่
จะต้องวางแผนการจัดการที่ ชัดเจนเพื่ อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

       2 . ค วาม เป ลี่ ยน แปลงวิ ถี ชี วิ ตของคน 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป สังเกตได้อย่างง่าย
จากพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่าน
อินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามามี
บทบาทต่อการตัดสินใจมากขึ้น พฤติกรรมการทำงานของ
คนเปลี่ยนไป ต้องการความสำเร็จและการยอมรับที่เร็วมาก
ขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป จึงเป็นความท้า
ทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่จะต้องเอื้อ
ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการ
สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเพื่ อ ให้บุคลากรที่ มี
ความสามารถอยู่กับองค์กรไปนานๆ 

      3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตเด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้บุคลากร
ในวงการศึกษาก็จำเป็นต้องเป็นคนที่ สามารถนำเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งใช้เป็น
เค รื่ อ งมื อ ใน การค้ น ค ว้ าพั ฒ น าค วามรู้ ข อ งตน เอ ง
ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการอีกด้วย แต่ทั้ งนี้การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีของบุคลากรจะมีระดับความสามารถที่แตกต่าง
กันการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจำเป็นต้องมีแผนการจัดการ
ที่ ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆ กัน 

       4. ความหลากหลายและความขัดแย้งกันใน
ศตวรรษที่ 21 องค์กรจำเป็นต้องเป็นองค์กรที่เปิดรับความ
หลากหลายและความแตกต่างที่มากขึ้นพร้อมๆกับความ



วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  

34 
 

จำเป็นในการสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพเพราะเอกภาพ
ในองค์กรคือหัวใจของความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมคือ
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย จากการสร้าง
เอกภาพการทำให้เกิดทีมในการทำงาน 

       5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนใน
ยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ทำงานมีความพร้อมที่
จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และจะทำงานแบบอิสระ
มากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการจึงเป็นประเด็น
สำคัญที่ท้าทายของผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงาน
รุ่นใหม่ซึ่งความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายจำเป็นต้องมี
เครื่องมือที่แตกต่างจากในยุคที่ผ่านมาได้แก่ 1) การจัดการ
ความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจำเป็นต้องกระตุ้นให้คนใน
องค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ซึ่งจะช่วยให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถนำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำได้ 
และการจัดการความรู้ยั งเป็น เครื่องมือสำคัญที่ สร้าง
ความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการ
ทำงานและกระตุ้น ให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้ึน 
องค์กรที่มีโครงสร้างการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
คือองค์กรที่จะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น
การทำงานร่วมกันของคนในองค์กรเป็นกระบวนการที่ใช้
เวลาปรับเปลี่ยนคนให้มีความเห็นร่วมกันทำงานร่วมกันสู่
เป้าหมายเดียวกัน 3) การทำงานอย่างเป็นเครือข่าย องค์กร
ที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นองค์กรที่ขาดประสิทธิภาพ
ภายในไปโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันทำงาน
เพื่อผลักดันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ 5) การทำงาน
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ ความต้องการจัด
การศึกษาที่ เปลี่ยนไปเป็นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษา
จำเป็นต้องเพิ่มการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการ
ของสถานประกอบการที่องค์กรทางการศึกษาจะต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การทำงาน การศึกษา
ต่อได้อย่างมีสมรรถนะ 

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ยุคไทย
แลนด์ 4.0  ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ งองค์ความรู้ทางด้าน 
เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทำให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยาก
ตามไปด้วย การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียงการถ่ายถอด ความรู้
จากผู้สอนสู่ผู้เรียนหรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ 
Education 1.0 อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ ที่ เรียกว่า 
Education 2.0 แต่ก็ยังไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีเท่าที่ควร และได้มีการ
ปรับการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ Education 3.0 ด้วยการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน
ทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลผสมกับการทำงาน
เป็ นกลุ่ ม และปรับการสอนให้ มี รูป แบบ Interactive 
learning รวมทั้งการนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมาก
ยิ่งข้ึนซึ่งคลาวด์ (Cloud) เป็นต้นเหตุทำให้รูปแบบการศึกษา
กลับด้าน “Flipped model” สิ่งที่ครูต้องเข้าใจ Gen Z  
ในเรื่อง life style ที่เปลี่ยนไป การเรียนที่เปลี่ยนไปการเข้า
สังคมแบบใหม่การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลความรู้
ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ (Style Cloud) ความรู้ที่เป็นเนื้อหา
มองเห็นง่ายซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Behaviorism, 
Cognitivism, Constructivism, Connectivism โดยการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัลโมเดลการเรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุม
ความรู้ดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์ เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่
เมื่ออยากรู้อะไรก็สอยลงมาเมื่อครูถามผู้เรียนก้มดูจาก
สมาร์ทโฟนแล้วเงยหน้าตอบ การเรียนการสอนในวันนี้ต้อง
เน้นทักษะมากกว่าเนื้อหาโดยที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายหรือ
สอนหนังสือ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่สอนได้ทันที
โดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูลจากความรู้ในคลาวด์ได้ง่ายและเร็วมาก
ถ้าผู้สอนมีเนื้อหาถูกต้องข้อมูลแม่นเพราะถูกตรวจสอบ  
(ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ. 2559) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน
ของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุดผู้สอนจึงต้อง
พัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ 
การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้  สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือ กระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นความท้าทายสำหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่งซึ่งสังคม
แห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับ
ความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จึงเป็นจุด
เปลี่ยนสำคัญที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวผ่าน
จากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่ระบบ
การเรียนการสอนแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Education 4.0 
การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนอนาคตชีวิตผู้คนจะ
ยืนยาวขึ้น life expectancy สูงขึ้นชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักร
ที่ฉลาดมากขึ้นผู้คนมี Visibility สูงขึ้นข้อมูลทำให้มีการ
มองเห็นและรู้ได้มากขึ้น  ดังนั้นผู้สอนยุคการศึกษา 4.0 ซึ่ง
จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ 
การแสวงหาความรู้ทำได้เร็วมากขึ้น และเทคโนโลยีจะ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการทำงาน และโครงสร้างองค์กรจะ
เปลี่ยนไปจากเดิม ตัวแปรระยะทาง เวลา สถานที่เปลี่ยนไป 
Global connect ทำให้ทุกคนเป็น Global citizen แรง
กดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยการเตรียมคน
เพื่ออนาคตต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีพลวัต
ที่ทำให้องค์กรเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว 

(สุวิทย์ เมษินทรีย์. 2556) ความท้าทายสู่กรอบ
ความคิดใหม่ (New Paradigm) ต้องคำนึงถึงการศึกษาที่จัด
ขึ้น เฉพาะบุคคล (individual person) การนำจุดเด่นความ
เก่ งขอ งแ ต่ ล ะค น ออกม า  (Bring the Best in one’s 
Talents) การ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งแวดล้ อมท างดิ จิ ทั ล ที่
เปลี่ยนแปลงเร็ว (Information Climates) ความรู้จะไม่มี
ประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (Knowledge is Useless 
without  Application) การเข้ากันได้กับระบบเดิม (Least 
Partially Compatible with Old System) การมีต้นทุน
ต่ำ (Cost Effective) การเช่ือมโยงกับการพัฒนาความเจริญ
ของมนุษย์ การเปลี่ยนกรอบความคิดสำหรับ Generation 
Z ในการมีทักษะ (Skill) มีความสำคัญมากกว่าเนื้อหา 
(Content) กระบวนการเรียนรู้มีความสำคัญมากกว่า
หลักสูตรความรู้มีมากกว่าหลักสูตรไม่ควรมีกรอบความคิด
บูรณาการความรู้กับชีวิต และการใช้ประโยชน์ คิดได้เอง 
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความสำคัญมากกว่า
การท่องจำ และเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนามี
ความสำคัญกว่าการเรียนในห้องทิศทางทักษะต้องมากกว่า 
3Rs คือ การอ่าน Read การเขียน wRite และการคิดเลข 

aRithematics ยังต้องมองหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี (Leadership) ทักษะความรู้
ความเข้าใจใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น (Emotional Intelligence) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อ
การ (Entrepreneurship) ทักษะความ เป็นนานาชาติ  
(Global citizen) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

บทสรุป 

การพัฒนาการศึกษาภายใต้นโยบายประเทศไทย 
4.0 ในยุคดิจิตอลจากการสร้างห้องเรียนแบบกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียน
ด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความสำคัญ การคิด
ต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอกลับคลิป
มาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน 
mind map กำหนดให้ตั้งคำถามที่น่าสนใจได้ และเตรียม
ถามครู การเปลี่ยนแปลงที่ครูต้องพัฒนาครูให้มีความรู้มี
พื้นฐานแน่นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่การจัดระบบความรู้จัดการ
ความรู้มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้
จริงพร้อมที่จะถ่ายทอดการยอมรับสองด้านทั้งทางการ
ปฏิบัติรับการป้อนกลับช่วยการพัฒนาการของผู้เรียนและ
บรรยากาศการเรียนรู้การเป็นผู้กำกับการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและผู้เรียนเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน
สร้างทักษะที่จำเป็นโดยเรียนด้วยการลงมือทำ Active 
Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจาก
ครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการผู้สนับสนุน 
Learning Facilitator การนำเสนอเป็นรายงานและนำเสนอ
ด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนผู้ เรียนทำ 
Reflection ว่าได้เรียนรู้อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร 
ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม การเรยีนแบบบูรณาการ     สห
วิชาการ เช่ือมโยงความรู้กับจินตนาการแปลงสู่รูปธรรมให้มี
ทักษะที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 (21stcentury skills) 
เช่ น  ก ารท ำงาน ร่ ว ม กั น  (collaboration) ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) 
และการสื่ อสารที่ ดี  (Effective communication) การ
จัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าทายสู่
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน อยากเรียนและสนุก
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อย่ า ง เกม  (Gamification for Education) การพัฒ น า
การศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-
based Economic) ที่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุน
มนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ 
การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ 
ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management Output) ทั้ง
การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าว
ทั น ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง  (Relevancy) ทั้ ง ด้ า น ก า ร
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะ
เป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นพลเมืองโลก (Global-Thai) ซึ่งคือความจำเป็นที่
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตสำนึก
ต่ อตน เอ งและป ระชาคม  ก ารป รั บ เป ลี่ ย น จุ ด เน้ น 
(Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อป้อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพื่อตอบโจทย์สังคม
อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่การเน้นของการสร้างความ
เติบโตเพื่อรองรับการสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ 
ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืน
ของผู้คนในสังคม (Growth for People Sustainable) ที่
เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของ
การเช่ือมั่นในการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการ
เสริมสร้างพลังอำนาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
(Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ 
(Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ  
(Living with Nature) การพัฒนายั่ งยืน การบูรณาการ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็น
สั ง ค ม ที่ ค น มุ่ ง มั่ น แข่ ง ขั น ต้ อ งก า ร เอ า ช น ะ ผู้ อื่ น 
(Competition-driven Cultural) ม า เป็ น ก า ร ท ำ ง า น
ร่วมกันลักษณะเกื้อกูล แบ่งปัน (Collaborative Cultural) 
มีความเมตตาดำเนินชีวิตในความเอื้ออาทร และการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูโ่ลกที่หน่ึง (First World Nation) 
จากที่มองแต่การมุ่ งไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
(Development Country) ซึ่ ง ให้ ค ว าม ส ำคั ญ แ ต่ มิ ติ

เศรษฐกิจมาเป็นการคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรม
โดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of 
Nation) มีจิตสำนึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าที่
เป็ น ก ารพั ฒ น าก ารศึ กษ า  4 .0  แบ บ  “6R12C3E”          
(พรชัย เจดามานและคณะ, 2559).  

1.การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ 
สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และออก
ความเห็นอย่างมี เหตุผล และนำไปประยุกต์ ใช้ในเชิง
สร้างสรรค์ 

2.การเขียน (wRiting) เป็นความชัดเจนของการ
เขียนที่ เลือกใช้คำมีความหมายเด่นชัด อ่านเข้าใจ ไม่
คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้า
ความสนใจ สร้างความประทับใจ 

3. วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความ
เข้าใจและสามารถนำเอาแนวคิด หลักการ ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้  สามารถใช้กระบวนการเพื่ อแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ และทำความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าใน
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.คณิตศาสตร์ (aRithmetic) เป็นสิ่งที่ต้องการ
พัฒนาในการแก้ปัญ หาที่ มี ป ระสิทธิภ าพ  (Effective 
Problem Solvers) 

5 . เท ค โน โล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  (Relation 
Technology and Innovation) เป็นการทำงานโดยการนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทำงานในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็น
การใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ
ความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติและ
แก้ปั ญ หา ผลผลิต  (Product) เป็ นผลมาจากการใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของกระบวนการ
และผลผลิต (Process & Product) 

6. คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้าง
คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารจัดการในองค์กรที่
จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

7. การคิดวิ เคราะห์  (Critical Thinking) เป็ น
ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ 
เรื่ อ งราว หรือ เนื้ อหาต่ างๆว่ าประกอบด้ วยอะไร มี
ความสำคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอย่างนั้น
อาศัยหลักการของอะไร 
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8. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด 
แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ รวมทั้งความเข้าใจและการมอง
ปัญหาในรูปแบบใหม่ 

9. พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการ
ใช้ความพยายามทำให้สำเร็จจากช่องว่างระหว่างความจริง
ในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสยัทัศน์ซึง่
สามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือ
ที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative 
Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลาง
ของความรอบรู้ 

10. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็น
การทำงานที่มี เป้าหมายสู่อนาคต การวางแผนและการ
ทำงานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ 
เน้นพันธกิจที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมี
คุณภาพ 

1 1 .ก า ร สื่ อ ส า ร (Communication) เ ป็ น
กระบวน การถ่ ายทอดข่ าวส ารและข้ อมู ล  ค วาม รู้  
ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ ง ความ
ต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  

12. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการทำงาน
ร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความ
เต็มใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 

13. การเกื้ อกู ลและแบ่ งปัน  (Collaborative 
Cultural) เป็นความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่อง
ของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความ
เอื้ออาทรเอาใจใส่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะ
ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคล
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูง
กว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กำหนด 

15. การเช่ือมโยง (Connecting)เป็นกระบวนการ
แสดงความต่อเนื่อง 

16. การยึดมั่น (Composition) เป็นความมั่นคงที่
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้องกับความต้องการ 

17. การกำกับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่ง
สำคัญที่ จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติ งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1 8 .  ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ที่ คุ้ ม ค่ า ( Cost 
Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่ามากท่ีสุด 

19. การเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) 
เป็นการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ ยนแปลงที่ ดี  และมี
ความสำคัญในการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุ
ประสิทธิผลและนำพาตนเอง กลุ่มและองค์กรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

20. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & 
Effective) เป็นความสามารถทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็น
การบรรลุความสำเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ 

21. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการนำเอา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวดัรวมกบัการใช้วิจารณญาณของ
ผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
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วิธีวิทยาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือการวิจัย 
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนครพนม 

Data Collection Methodology on Qualitative Research  
of Prentice Teacher Students, Nakhon Panom University 

นาฏยาพร  บุญเรือง 

Nattayabhon Boonruang 

บทคัดย่อ 

 วิธีวิทยาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในช้ันเรียนถือว่ามีความสำคัญพื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบและต้องอาศัยทักษะและความเช่ียวชาญของผู้จัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพมีวิธีการมากมายทั้งนี้จะต้องสอดคล้องเป็นการทำวิจัยที่เกิดขึ้น เพราะข้อมูลจะฉายภาพหรือแสดงข้ันตอนของการวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิธีวิทยาในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพต้องมีการจัดเก็บในลักษณะที่เป็นระบบสะดวกในการ
ค้นหาและรวบรวม รวมทั้งสามารถทำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ และที่สำคัญสามารถนำไปอ้างอิงในเชิงวิธีการเพื่อการพัฒนา
ได้ 

คำสำคัญ : การเก็บรวบรวมข้อมูล, ข้อมูลเชิงคุณภาพในช้ันเรียน, การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

Abstract 

 Data Collecting methodology is very important and primary of qualitative research. Its processes 
offer academically benefit for alls who do research data collection friutfully depends on researcher’s skill 
and expertise. Funeral methodology and steps according to appropriate processes are employed and be 
compatible on research occurrence. Of those data shows systematically on research effectiveness. 
Qualitative data  collection must be proved and qualified in a well-arganited system Moreover, they one 
prompted to be analyzed and synthesis as well as to be references for the further academic 
development. 

Keyword : Methodology, Data Collection, Qualified Data 
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ปฐมบท 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่ามีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการวิจัยในทุกแขนงวิชา การเก็บข้อมูลอย่างมี
ระบบระเบียบถือได้ว่าเป็นความตั้งใจพื้นฐานของนักวิจัย 
โดยทั่วไปแล้วการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) นั้นมี
วิธีการและกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายที่
สำคัญคือ เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บมานั้นตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ และมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ต่อไป ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นยังแสดงถึงทักษะและ
ความสามารถของผู้เก็บรวบรวมอีกด้วย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในชั้นเรียนนั้นสำคัญไฉน 
 จากวิสัยทัศน์ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กล่าวว่า คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 นั้น 
ต้องยอมรับว่า รากฐานของคุณภาพการศึกษา เริ่มต้นจาก
ในช้ันเรียน ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
การศึกษาที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูก็มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพจริงให้มาก
ที่สุด ความสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ประการ 
ดังนี ้
 1. ครูสามารถใช้ข้อมูลสร้างบรรยากาศในช้ัน
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะการที่
ครูเข้าใจในความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนจะทำให้
ผู้เรียนสนใจให้ความร่วมมือในการเรียนรู้อย่างเต็มที่  
 2. ครูสามารถใช้ข้อมูลเสริมสร้างคุณธรรมใน
ตนเองของผู้เรียน การที่ครูมีข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียน 
จะทำให้เข้าใจพื้นฐานตัวผู้เรียนเป็นอย่างดี สามารถที่จะ
สร้างเสริมคุณธรรม แนะนำสิ่งที่ดีให้ผู้เรียนได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าว่า การมีคุณธรรมในตนเองจะทำให้พบกับ
ความสุข และความสำเร็จในชีวิต 
 3. ครูสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของผู้เรียน การมีข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้เรียนอย่างรอบด้าน จะช่วยให้ครูรู้เท่าทัน และ
เตรียมการก่อนที่ผู้เรียนจะประสบปัญหาหรือความยุ่งยาก
ที่อาจจะมีขึ้นมาได้ 
 4. เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม 

ข้อมูลเชิงคุณภาพในชั้นเรียนและการเข้าถึง 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพในช้ันเรียน เป็นข้อเท็จจริงที่เป็น
ข้อความ ตัวเลข หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น ภาพ เสียง วีดิโอ เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง 
แม่นยำ ครบถ้วน เป็นธรรมชาติ สะท้อนในประเด็นของ
การเรียนรู้อย่างมีความสุข การมีคุณธรรมในตนเอง การ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม และการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคนอย่าง
เหมาะสม 
 
ลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพในชั้นเรียน 
 ข้อมูลในช้ันเรียนที่ เก็บรวบรวมมาได้นั้นจะมี
ลักษณะและรูปแบบ ที่หลากหลาย สามารถแบ่งตามเกณฑ์
ที่กำหนดได้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 51-52, ภัทรา
พร เกษสังข.์ 2559 : 85-86) 
 1. แหล่งของข้อมูล แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจัดเป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเช่ือถือมากที่สุด ตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
ข้อมูลการมาเรียนสายของผู้เรียน ได้จากการจดบันทึกใน
รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา  
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็น
ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมหรือจัด
หมวดหมู่ไว้แล้วมาใช้งาน จัดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมาแล้วที่
ผ่านการประมวลผล ไม่ทันสมัย มีความคลาดเคลื่อน 
ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ สถิติการเข้าห้องเรียนสาย
ของผู้เรียนในภาคเรียนท่ี 1 และ 2  
 2. ลักษณะของข้อมูล แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
 2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
เป็นข้อมูลที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขที่แท้จริงสามารถ
เปรียบเทียบกันได้โดยตรง เช่น คะแนนการสอบ น้ำหนัก 
ส่วนสูง ค่าใช้จ่าย ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน เป็นต้น 
 2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
เป็นข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่ได้วัดออกมา
เป็นตัวเลข แต่จะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้น  เช่น 
พฤติกรรมที่แสดงออก ความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ บันทึก
สะท้อนความคิดต่อการเรียนรู้ในแต่ละวัน เป็นต้น 
 3.  สภาพของข้อมูล แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  (Personal Data) คือ 
ข้อเท็จจริงส่วนตัวของบุคคล เช่น ช่ือสกุล อายุ เพศ 
ศาสนา สุขภาพ  
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 3.2 ข้ อ มู ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Environmental 
Data) คือ ข้อเท็จจริงของสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคล เช่น ลักษณะของชุมชนท้องถิ่นที่บุคคลอาศัยอยู่  
 3.3 ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral Data) 
คือ ข้อเท็จจริงที่ เป็นคุณลักษณะของบุคคล แบ่งได้ 2 
ประเภท คือ พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกของ
ผู้เรียน 
 ข้อมูลในช้ันเรียน มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิค
และวิธีการที่หลายหลาย แล้วนำมาใช้ในการบันทึกบริบท
ใน ช้ัน เรียน  ใน เวลาต่ าง ๆ  กัน  เพื่ อ ใช้ติ ดตามการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช้ันเรียนอย่างมีหลักการ   

หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในชั้นเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในช้ันเรียน เป็น
เรื่องที่อาจทำไปพร้อมกันระหว่างการสอนของครู ดังนั้นครู
ต้องมีความเกี่ยวข้องและเข้าใจในประเด็นท่ีศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งสำคัญมากในการรวบรวมข้อมูล ครูจะต้องระลึกอยู่
เสมอว่ากระบวนการค้นหาไม่ใช่มีแนวทางเดียว และต้อง
ทบทวนค้นหาหรือพิจารณาประเด็นที่ศึกษาตลอดเวลาที่
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ครูพบเห็นใน
ช้ันเรียน ไม่ว่าจะเป็น ความคิด ทัศนคติ ความเข้าใจ ความ
คิดเห็น หรือมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ของผู้เรียน ล้วนเป็น
นามธรรมที่ครูสามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงทั้งสิ้น ดังนั้น 
ครูจึงเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด (ขจรศักดิ์ บัวระ
พันธ์, 2554 : 93, ลือชา ลดาชาติ, 2558 : 37-38, ภัทรา
พร เกษสังข,์ 2559 : 87-88) 
 ทั้งนี้ ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ครูควร
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลเสียก่อน เช่น ก่อนเริ่มต้น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร ผู้เรียน หรือ
ผู้ปกครอง ครูควรขออนุญาตเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ของครูให้กับผู้ให้ข้อมูล และเสนอการรับผิดชอบต่อข้อมูล 
โดยการป้องกันและรักษาความลับของแต่ละบุคคลที่ให้
ข้อมูล  ความสำคัญในการปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 
3 ประการ ซึ่งจะขาดมิได้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคน 
คือ (Steinar Kvale.1996, Campbell et al. 1999, ชาย 
โพธิสิตา. 2554 : 389, ภัทราพร เกษสังข.์ 2559 : 88-89) 
 1. การขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล (Informed 
Consent) ก่อนการเก็บข้อมูล จะต้องกระทำทุกครั้ง  
 2. การปกป้องและรักษาความลับของแหล่งข้อมูล 
(Confidentiality) ข้อนี้เป็นจรรยาบรรณที่สำคัญ เพราะ
ถ้า ผู้ขอข้อมูลสร้างความเช่ือมั่นในข้อนี้ไม่ได้ จะส่งผลถึง
ข้อมูลที่ได้รับมาไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน 

 3. การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับแหล่งข้อมูล  
อันเนื่องมาจากการให้ความร่วมมือ (Consequences) 

วิธีวิทยาการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในชั้นเรียน 
 1. การสังเกต  เป็นเทคนิควิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในลักษณะของการเฝ้าดู 
ศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรืออาจจะเป็นลักษณะ
บุคลิกภาพ การใช้คำพูด ภาษาท่าทาง กิจกรรม ทักษะและ
ความสามารถ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ
ของสิ่งที่สังเกต หรือพฤติกรรมของสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่าง
เอาใจใส่และมีจุดมุ่งหมายด้วยความละเอียด  ถี่ถ้วน ข้อมูล
ที่ได้จะถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่สังเกต  ผู้สังเกตและผู้
ถูกสังเกต โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  (ชาย โพธิสิตา , 2554 : 308-309, 
รัตนะ บัวสนธ์ , 2556 : 89, สุภางค์ จันทวานิช , 2556 : 
45, ลือชา ลดาชาติ , 2558 : 53-56) การสังเกต แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่
มีส่วนร่วม มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปเป็นสมาชิก
ในกิจกรรมที่ต้องสังเกต หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มที่
ศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้องชัดเจน เป็น
ลักษณะของการสังเกตทางตรง (Direct Observation) 
เช่น ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนหรือความรับผิดชอบใน
การทำงานกลุ่มของผู้เรียนในช้ันเรียน  ผู้ปกครองสังเกต
พฤติกรรมการอ่านของผู้เรียนที่บ้าน 
 2. ก ารสั ง เก ต แ บ บ ไม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Non-
participative Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกต
ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในเหตุการณ์ที่ศึกษา แต่คอยเฝ้าดู
อยู่ภายนอกห่างๆ อาจให้ ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ 
การสั งเกตแบบนี้ เป็ นการสั งเกตโดยอ้อม (indirect 
observation) เช่น การสังเกตการณ์ เรียนการสอนใน
ห้องเรียน ผู้สังเกต เช่น ผู้ปกครองอาจไม่สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนได้ ครูสังเกตพฤติกรรมการ
เล่นกีฬาของผู้เรียน โดยที่ครูไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา
กับผู้เรียนการสังเกตแบบนี้อาจมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้า
มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้อง
ถ่ายวีดีโอ ดังนั้นการสังเกตที่ดีควรมีหลักและแนวปฏิบัติ
ดังนี้  (รัตนะ บัวสนธ์ , 2556 : 99-100, พิสณุ  ฟองศรี , 
2557 : 258, ภัทราพร เกษสังข,์ 2559 : 88-89) 
  1. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายของการสังเกตให้
แน่นอนและชัดเจน  
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 2. การสังเกตต้องมีความละเอียด รอบคอบ มี
ขั้นตอน และเป็นระบบ  
  3. ทำการบันทึกผลการสังเกตทันที 
 4. ผู้สังเกตต้องไม่มีความอคติหรอืความลำเอียง
ไปให้หมด วางตัวเป็นกลาง และบันทึกผลการสังเกตอย่าง
ตรงไปตรงมา  
 5. ไม่ควรตีความหมายของข้อมูลในขณะสังเกต 
เพราะอาจจะทำให้ความตั้งใจในการสังเกตเรื่องอื่นลดลง 
และมีผลกระทบต่อข้อมูล 
  6. ควรระมัดระวังความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่มเวลาในการสังเกต  
 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
สังเกตโดยทั่วไป เรียกว่า แบบสังเกต หรือแบบบันทึกการ
สังเกต ซึ่งควรเป็นเครื่องมือที่ครูจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับ
รวบรวมข้อมูลการสังเกตและสิ่งที่สังเกตได้ซึ่งจะต้องบันทึก
รายละเอียดของข้อเท็จจริงทันที เพื่อป้องกันการลืมแบบ
บันทึกการสังเกตมีหลายลักษณะ ได้แก่แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
  1. แบบบันทึกพฤติกรรม เป็นแนวทางในการ
บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่ได้จากการสังเกต  ถ้าการ
บันทึกพฤติกรรมทำได้อย่างละเอียด จะทำให้เกิดประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  2. แบบตรวจสอบรายการ เป็นแนวทางในการ
บันทึกการสังเกตที่มีการกำหนดรายการหรือสิ่งที่ต้อง
สังเกตไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้ผู้สังเกตบันทึกสิ่งท่ีเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นตามรายการที่กำหนดไว้และอาจบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมได้  
 3. มาตราส่วนประมาณค่า เป็นแนวทางในการ
บันทึกพฤติกรรมในรูปแบบของระดับความเข้มของ
พฤติกรรม  
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตมีข้อดี
และข้อจำกัด ดังน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2537 : 63, 
บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 89-90, รัตนะ บัวสนธ์.  2556 : 
100-104, พิสณุ ฟองศรี. 2557 : 259-261) 
 1. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้รายละเอียด
ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งและมองเห็นพฤติกรรมการเรียน การ
ทำงานของผู้เรียนหรือเหตุการณ์ที่สังเกตด้วยตนเอง 
  2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่ไม่สามารถ
ตอบข้อซักถามด้วยวาจา เช่น เด็กทารก หรือคนหูหนวก   
เป็นต้น 
  3. สามารถใช้เครื่องมืออื่นร่วมด้วยได้  เช่น 
กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ  

 4. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้สังเกตไม่เต็ม
ใจที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพราะไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงหรือ
เกรงว่าจะเป็นภัยต่อตัวเอง 
  5. สามารถจะเริ่มหยุดสังเกตเวลาใดก็ได้ 
  6. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานสนับสนุนหรอื
ขัดแย้งในเรื่องเดียวกัน ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีอื่น 
 7. ช่วยให้ได้ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ทันที และสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 
 8. ช่วยให้ ได้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่ เป็นผล
พลอยได้ (By product) ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการสังเกต 
โดยข้อมูลนี้อาจมีความสำคัญในภายหลัง 
 อย่างไรก็ตามการสังเกตก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ 
เช่น  
  1. ถ้าเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต
ไม่เกิดขึ้นในขณะที่สังเกต ทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
  2. การสังเกตในบางกรณีอาจจะต้องใช้เวลา
มากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นจริงเนื่องจากเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นช้า 
  3. กรณีการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์ ผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวและอาจมีพฤติกรรมผิดไป
จากเดิมได้ 
  4. เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นเร็วมากอาจ
สังเกตไม่ทันหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเพียงพอต่อการ
สรุปผล 
  5. ผลของการสังเกตขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัส
หรือทักษะการสังเกตของผู้สังเกตและรวมถึงอารมณ์ของผู้
สังเกตว่าอยู่ในภาวะที่เป็นปกติหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผลการ
สังเกตมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนได้ 
 ข้อพึงระวังในการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต 
 1. ผู้เก็บข้อมูลต้องไม่มีอคติ (Bias) ต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด 
  2. การสังเกตที่ดีต้องมีการออกแบบเชิงกระบวน 
(Systematic) เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของข้อมูลมาก
ที่สุด 
 3. การสังเกตอาจจะใช้วิธีการที่ เป็นทางการ 
(Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) ได้ 
 4. การสังเกตที่ดีต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของเวลา 
(Time) ที่เหมาะสม 

 2. การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาของบุคคล 2 
ฝ่าย อย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ได้แก่ ผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ให้สัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีการวางแผนและ



วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  

43 
 

เตรียมการให้พร้อมรวมทั้งดำเนินตามขั้นตอนที่จะช่วยให้
ได้ความจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ จุดประสงค์ทั่วไปของการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ (ชาย โพธิสิตา, 2554 : 
258-259, บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 90, สุภางค์ จันทวา
นิช, 2556 : 75-80)  
    1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interviews) เป็ นการเก็บข้อมู ลที่ มี รูปแบบ  กำหนด
ประเด็น และรายละเอียดของคำถามไว้แน่นอน เพื่อให้ผู้
สัมภาษณ์ดำเนินการได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะสัมภาษณ์กี่
คนก็ตาม ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและใช้คำถาม
ให้เหมือนกัน การสัมภาษณ์แบบนี้มีลักษณะไม่ค่อยยืดหยุ่น 
ผู้สัมภาษณ์ไม่อาจตั้งคำถามหรือดัดแปลงคำถามได้ แต่มี
ข้อดีคือจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ ง่าย และสะดวกในการ
วิเคราะห์ การสัมภาษณ์แบบนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ๆ ก็ได้ เหมาะสำหรับผู้สัมภาษณ์ที่
มีความชำนาญน้อย 
  2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-
Structured Interviews) เป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่กำหนด
คำถามไว้แน่นอน ให้อิสระแก่ผู้สัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์
ในการถามตอบอย่างเต็มที่ เมื่อกำหนดเพียงคำถามหรือ
ประเด็นกว้างๆ ผู้สัมภาษณ์อาจใช้คำถามกี่คำถามก็ได้  
จนได้คำตอบเป็นที่พอใจ และไม่จำเป็นต้องใช้คำถามที่
เหมือนกันกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนการสัมภาษณ์แบบนี้มี
ความยืดหยุ่นกว่าแบบมีโครงสร้าง การจะได้ข้อเท็จจริง
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้สัมภาษณ์ที่มีความ
ชำนาญ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์ 
มักใช้วิธีการและรูปแบบการสัมภาษณ์ลักษณะนี้เพราะ
สามารถถามได้ลึกซึ้งทุกแง่มุม 
  แนวปฏิบัติ : ความเด่นชัดในการสัมภาษณ์  
            ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน จะทำให้การ
สัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ให้
ชัดเจนเตรียมแบบสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยแนวคำถาม
แบบบันทึกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
  2. วางแผนการสัมภาษณ์โดยการกำหนดวัน 
เวลา และผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
 3. ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดยแนะนำตนเอง แจ้งจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และแจ้งว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูล

ในลักษณะส่วนตัวแต่จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวม 
  4. ทำความตกลงเรื่องวัน เวลา ตามที่กำหนด
และควรติดต่อเตือนความจำอีกครั้งก่อนถึงวันนัดหมาย 
  5. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 6. ระหว่างการสัมภาษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 ก่อนเริ่มสัมภาษณ์ควรสนทนาเรื่อง
ทั่วๆ ไปที่ผู้ให้สัมภาษณ์สนใจก่อน แล้วจึงแจ้งจุดประสงค์
และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์ และการนำผลการสัมภาษณ์ไปใช้ 
  6.2 การสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความ
เป็นกันเองในการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์เต็มใจให้
ความร่วมมือ 
 6.3 สัมภาษณ์ทีละคำถาม เริ่มด้วยคำถาม
ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ฟังแล้วสามารถตอบได้ทันทีไมต่้องแปล
ความหมายอีกครั้ง ไม่ควรใช้คำถามนำหรือช้ีแนะคำตอบ 
หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจคำถามก็อธิบายคำถามอีกครั้ง  
 6.4 ในขณ ะสัมภาษณ์ ต้ องไม่ วิ จารณ์
คำตอบ หรือพูดในลักษณะสั่งสอนผู้ให้สัมภาษณ์ 
 6.5 พิจารณาทบทวนว่าคำตอบใดยังไม่
สมบูรณ์ หากได้ตำตอบที่ไม่ชัดเจนอาจย้อนถามใหม่ในเชิง
ทบทวนก่อนที่จะเลิกการสัมภาษณ์  และแสดงความ
ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งท่ีจบการสัมภาษณ์ 
 7. หลังการสัมภาษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
 7.1 ผู้สัมภาษณ์ต้องจดบันทึกทันทีหลังการ
สัมภาษณ์ 
 7.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจด
บันทึกในแบบสัมภาษณ์ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์มีข้อดีดังนี้ 
  1. ใช้ได้กับบุคคลทุกระดับการศึกษา ทุก
อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการ
อ่านและการเขียน 
 2. การสั มภ าษณ์ แบบไม่มี โค รงสร้ าง 
สามารถปรับคำถามให้ชัดเจนยืดหยุ่นได้ 
 3. การสัมภาษณ์ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
และสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ได้ด้วย 
  4. ผู้ ให้ สั มภ าษณ์ จะ ให้ ค วาม ร่ วมมื อ
มากกวา่การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  
 5. ผู้สัมภาษณ์อาจทราบได้ทันทีว่าคำตอบ
ที่ได้เป็นคำตอบจากใจจริงของผู้ให้สัมภาษณ์หรือไม่ 
 ข้อจำกัดของการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์มี
ดังนี ้
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  1. ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะทำให้
เสียเวลา เปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายสูง 
  2. ความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์อาจจะ
น้อยลง หากผู้สัมภาษณ์ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  3. ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้สัมภาษณ์
มากเพราะผู้ให้สัมภาษณ์มักจะระมัดระวังตัวว่าเป็นเรื่อง
ของราชการ  
 4. กรณีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
จะทำให้การรวบรวมคำตอบค่อนข้างยาก 
 5. กรณีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
คำตอบที่ได้อาจเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนและผู้สัมภาษณ์ก็
ไม่มีสิทธ์ิได้คำตอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการ
แสวงหาข้อมูลที่ปรากฏอยู่แล้วในรูปของเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ เพื่อใช้อธิบายหรือประกอบการอธิบายในสิ่ง
ที่สนใจศึกษา ร่วมกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากวิธีอื่นๆ 
ข้อมูลเหล่านี้  ได้แก่ เอกสาร สถิติ ตัวเลข และข้อมูล
หลักฐานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วตามปกติ (สุภางค์ จันทวานิช . 
2548 : 105) 
 ข้อมูลจากเอกสารมีลักษณะสำคัญดังนี้ 
 1. เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามระบบหรือ
กระบวนการทำงานปกติ หรืออาจมีการบันทึกเหตุการณ์
ประจำวันของหน่วยงานหรือบุคคลก็ได้ ซึ่งอาจมีรูปแบบ
การจัดเก็บหรือบันทึกท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
 2. เป็นข้อมูลที่ อยู่ ในสภาพที่ ไม่ โต้ตอบต่อ
ประเด็นท่ีศึกษา (Unobtrusive Measures) 
 3. การรวบรวมข้อมูลประเภทนี้  ต้องใช้ความ
อดทนมากเพราะต้องใช้เวลาในการอ่าน การตรวจสอบ 
และการตีความ หากเป็นเอกสารที่หายากยิ่งต้องใช้เวลา
และมีความอดทนในการเสาะแสวงหาเอกสารดังกล่าว 
 ข้อมูลเอกสารหลักฐานมีหลายลักษณะดังนี้ 
 1. ข้อมูลเอกสาร เป็นข้อมูลที่หน่วยงานหรือ
บุคคลได้จัดเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจอยู่ในรูป
ของแผนผัง แผนที่  รูปภาพ จดหมายโต้ตอบบันทึก 
กฎหมาย บทเพลง คำขวัญ ตำนาน เทป ฯลฯ 
 2. สถิติและบันทึกต่างๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ สถิติที่มีการบันทึกสม่ำเสมอ เช่น สถิติการขาดเรียน 
สถิติการทำผิดระเบียบ สถิติการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
และข้อมูลซึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน หรือ
เรื่องราวส่วนตัวท่ีมีการบันทึกประจำวัน เช่น บันทึกอนุทิน
ของผู้เรียน บันทึกหลังการสอนของครู 
 3. ร่องรอยตามปกติธรรมชาติ เป็นข้อมูลที่บ่ง
บอกถึงสภาพที่เกิดขึ้นหรือปรากฏอยู่ตามหลักฐานต่าง ๆ 

ซึ่งสามารถรวบรวมนำมาอธิบายประกอบปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ เช่น หนังสือบางเล่มในห้องสมุดเก่ามาก มีการ
ฉีกขาด มีรอยนิ้วมือและรอยขีดเส้น สะท้อนให้เห็นว่า
หนังสือเล่มนั้นมีผู้ใช้มาก  
 4. บันทึกส่วนตัว (Personal Journal/Diary) 
เป็นข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกการปฏิบัติงานของครูหรือ
การเรียนของผู้เรียน บันทึกส่วนตัวของผู้เรียน จะเป็น
บันทึกในลักษณะการทำการบ้านหรือการทำงานส่งครู ซึ่ง
ทำให้ครูรับรู้ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และประสบการณ์
ในการเรียนรู้และการทำงานของผู้เรียน สำหรับบันทึก
ส่วนตัวของครูจะเป็นบันทึกในลักษณะบันทึกการทำงาน
ของครูที่ ได้ เล่าเรื่องสำคัญๆ สะท้อนผลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อ
เล่าเรื่องราวที่ภาคภูมิใจที่ครูจะพยายามดำเนินงานต่อไป 
(Mills, 2003: 68)  
 เนื่องจากเอกสารและร่องรอยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดย
ฝีมือของผู้ให้ข้อมูล ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เช่น 
สมุดที่บ่งบอกร่องรอยว่าผู้เรียนใช้สมุดเล่มนั้นมากน้อย
เพียงใด จำนวนสมุดที่ผู้ เรียนจด อาจบ่งบอกได้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมรูปแบบใด ข้อมูลเหล่านี้
แม้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถพูดได้ด้วยตัวเอง แต่ก็เป็นสิ่งที่มี
ความหมายซึ่งครูสามารถนำมาตีความและวิ เคราะห์
ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อตอบข้อสงสัยที่ครูกำลัง
สนใจอยู่ได้ 
 การเก็ บข้ อมู ล จากบั นทึ กมี ป ระ โยชน์  ดั งนี้  
(Breakwell and Wood. 1995: 296) 
    1. เป็นวิธีที่คุ้นเคย (Familiarity) การเขียน
บันทึกเป็นเรื่องที่คนโดยทั่วไปอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะผู้เรียนที่ครูอาจให้เขียนบันทึกอยู่เสมอ 
 2. เป็นวิธีท่ีคุ้มค่า (Cost-Effective) บันทึกของ
คนคนหนึ่งจะให้เข้าใจจุดประสงค์ตั้งแต่ต้น บันทึกจะเป็น
แหล่งข้อมูลที่ลงทุนและลงแรงน้อยแต่ให้ข้อมูลได้ลึกซึ้ง 
 3. ได้รับข้อมูลเฉพาะตัว (Intimacy) บันทึกจะ
แสดงออกซึ่งความคิด ความในใจที่อาจจะเป็นข้อมูล
ส่วนตัวมาก ซึ่งปกติอาจจะไม่ได้จากการซักถาม อย่างไรก็ดี 
ประเด็นนี้ยังมีข้อโต้แย้งเพราะบางครั้งผู้เขียนบันทึกอาจไม่
แสดงความรู้สึกจริงถ้าทราบล่วงหน้า 
 4. เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ใน ด้ าน ก ารศึ ก ษ า 
(Exploration) บันทึกให้ข้อมูลช้ันต้น เพื่อการศึกษาให้ลึก
ในเรื่องนั้นๆ ด้วยเทคนิคอ่ืนต่อไป 
 5. ให้ ข้ อมู ล ใน อดี ต  (Historicity) บั น ทึ ก
“เรื่องราว” ในอดีตที่ผ่านมา ให้ข้อมูลเชิงประวัติได้ดี
เช่นเดียวกับบันทึกในปัจจุบันที่จะให้ข้อมูลเชิงประวัติ
สำหรับอนาคต 
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 วิธีบันทึกส่วนตัวของผู้ เรียนมีประโยชน์  ดังนี้   
(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543 : 182-184) 
 1. เป็นข้อมูลเพื่อทำให้ครูเข้าใจผู้เรียนแต่ละคน
ดีขึ้น 
 2. เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการประเมินพัฒนาใน
การคิดและทักษะการเขียนของผู้เรียน 
 3. เป็นสื่อท่ีครูและผู้เรียนสื่อสารถึงกันได้ดี 
 4. เป็นข้อมูลสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การใช้บันทึกส่วนตัวของผู้เรียน 2 ลักษณะ คือ 
 1. บั นทึ กแบบไม่ เป็ นทางการ (Personal 
Journal) ซึ่งครูอาจกำหนดให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประจำวัน
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติและความรู้สึกนึกคิดในการ
เรียนแต่ละวัน โดยกำหนดกรอบกว้างๆ ในการเขียน 
เพื่อให้สะดวกแก่การเขียนของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  
 2. บันทึกแบบตอบโต้  (Dialogue journal) 
เป็นบันทึกสั้นๆ ของผู้เรียนโดยที่ครูเขียนตอบโต้แต่ละครั้ง
อย่างต่อเนื่องกัน จึงมีลักษณะประหนึ่งบทสนทนาระหว่าง
ผู้เรียนและครู แต่เรื่องที่สนทนาขึ้นอยู่กับผู้เรียนเจ้าของ
บันทึกว่าแต่ละครั้งจะบันทึกความคิดเห็น ความรู้สึกต่อสิ่ง
ใดเกี่ยวกับการเรียน ครูสามารถเขียนตอบโต้ในเชิงให้
กำลังใจ ดังเช่น ครูอาจเขียนว่า “...เธอมีจุดเด่นมาก แต่ยัง
มีจุดที่ควรปรับปรุงอยู่บ้าง ต้องการปรับปรุงตนเองไหม ถ้า
ทำได้จะทำให้เพิ่มศักยภาพตนเองมากขึ้น ลองเลือกจุดที่
ควรปรับปรุงอย่างน้อย 3 เรื่องมาวางแผนปรับปรุงจะดี
ไหม…” แล้วก็ให้ผู้เรียนได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 ข้อได้เปรียบและข้อจำกัด : ความเด่นชัดในการใช้
ข้อมูลเอกสาร (สุภางค์ จันทวานิช. 2548 : 108-111) 
 1. เอกสารและสถิติเป็นข้อมูลที่อยู่นิ่ง ตามเก็บ
ได้จากแหล่งต่างๆ ง่ายกว่าข้อมูลประเภทอื่น 
 2. สถิติตั วเลขเป็นข้อมูลที่ สามารถนำมา
วิเคราะห์และยืนยันการตีความ ช่วยให้ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น  
 3. ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่แล้วตามปกติ เป็นข้อมูล
ตามธรรมชาติ จึงช่วยสะท้อนรายละเอียดของเหตุการณ์
และบริบทหรือสภาพความเป็นจริง 
 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย และมักมีการเรียกเก็บ
ค่าบริการในการขอใช้ข้อมูล 
 5. ข้อมูลเอกสารและสถิติ เป็นข้อมูลที่ ไม่มี
ปฏิกิริยาต่อครูเหมือนข้อมูลบุคคล และแสดงความ
สม่ำเสมอของทัศนคติและความคิดเห็นได้ดีกว่าการ
สัมภาษณ์หรือการสอบถาม 

 6. ข้ อ มู ล เอ ก ส า ร จ ะ ให้ ภ า พ ที่ มี ทั้ ง ตั ว
ปรากฏการณ์ที่ต้องศึกษาและสภาพแวดล้อม หรือบริบท
ทางสังคมที่ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้น 
 การใช้ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานมีข้อจำกัด ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่อาจถือเปน็ตัวแทน
ของประชากรได้ โดยเฉพาะข้อมูลเอกสารส่วนตัว เช่น 
บันทึก หรือจดหมายโต้ตอบ เพราะผู้เขียนบันทึกข้อมูล
เหล่านี้มักจดเป็นครั้งคราวไม่สม่ำเสมอ 
 2. ข้อมูลประเภทน้ีขาดสภาพภาวะวิสัย เพราะ
เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน จึงเป็นข้อมูลส่วนตัว ผู้ที่รับ
ข้อมูลนี้ไม่ได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลประเภทน้ี 
 3. ข้อมูลเอกสารมีข้อด้อยในเรื่องความตรง 
(Validity) ผู้ ใช้ข้อมูลอาจตรวจสอบความตรงได้ โดย
พิจารณาจากความน่าเช่ือถือ (Credibility) และความ
เป็นไปได้ (Plausibility) ของข้อมูล 
 4. ข้อมูลเอกสารบางอย่างมีลักษณะลวงผู้อ่าน
ให้เข้าใจผิด หรือบางครั้งผู้เขียนก็หลอกตัวเองด้วย ใน
ลักษณะของการหาเหตุผลมาลบล้างความผิดพลาดในอดีต
ของตน เอกสารบางช้ินเป็นการสร้างข้อสรุปลวกๆ เพราะ
ผู้เขียนตั้งใจจะใช้เหตุผลง่ายๆ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพบ
สิ่งที่อธิบายไม่ได้ก็เดาเอาเองว่าเกิดอะไรขึ้น 
 5. ข้อมูลเอกสารอาจมีจุดอ่อนจากการที่ผู้เขียน
เอกสารขาดข้อมูลที่เพียงพอที่จะหล่อหลอมความคิดของ
ตน หรือเกิดจากการตีความตามใจตนเอง สิ่งเหล่านี้จะไม่
เป็นปัญหาถ้าผู้ เขียนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตนมีข้อมูล
เพียงใดในการสรุปความคิดหรือตีความ 
 

บทสรุป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในช้ันเรียนนั้น  
ครูอาจใช้อุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียงหรือ
วีดีโอเทป  เพื่อช่วยให้การบันทึก เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์  ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้นได้  ข้อมูลเชิง
คุณภาพในช้ันเรียนนั้น ครูจะต้องพยายามนำตัวเองเข้าไป
สัมผัสกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และพยายามเข้าให้ถึงวิธี
อธิบายปรากฏการณ์แบบคนใน ( Insider) ให้มากที่สุด 
กล่าวคือครูจะต้องมองหรืออธิบายปรากฏการณ์ตาม
แนวคิดของผู้ที่ให้ข้อมูลนั้น ๆ ไม่ใช้ตัวครูเองเป็นคนตัดสิน
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ตามมุมมองหรือความเช่ือของตนเอง  
หากแต่จะต้องเข้าใจว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไร ทำไมถึงมองว่า
การเรียนวิชาของเรามันน่าเบื่อหน่าย หรือทำไมมองว่าการ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวของเขานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ซึ่ง
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น โดยทั่วไปจะใช้วิธีการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เป็นหลัก การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไม่ใช่แต่เพียงการพัฒนาศักยภาพใน
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เชิงวิชาการของผู้เรียนเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในด้านอื่นไปพร้อมกันด้วย การปรับหรือพัฒนาพฤติกรรม
ของผู้ เรียนจะช่วยส่งผลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ครูนั้นได้ทำเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่า
จะเป็นการให้ความสนใจกับตัวผู้เรียนการซักถาม สังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียนในช้ันเรียนตลอดจนติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน พบปะผู้ปกครอง นี้ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ศึกษาในเชิงคุณภาพที่ครูได้ทุ่มเทเวลาของตนเองเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน  
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