รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ทักษะการสื่อสาร ) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 ที่เรียนเรื่อง My family โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

นางสาวปราณี ชูชม
ตาแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อาเภอตระการพืชผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ชื่อเรื่องวิจัย

รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ทักษะการสื่อสาร ) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 ที่เรียนเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 –
STEPs ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ครูผู้สอน
สาขาวิชา
ปีการศึกษา

นางสาวปราณี ชูชม
ภาษาอังกฤษ
2557
บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษด้วยใช้กระบวนการจัด การเรียนรู้ 5 steps และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 จานวน 33
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family เป็นแบบเลือกตอบจานวน 20 ข้อ แบบ
ประเมินแผนการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family เป็นแบบ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ต่อวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่า T- Test
ผลการวิจัยดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระดับมาก ( x = 3.896 )

ข

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์สมพงษ์ หาคา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาล
น้องหญิง และ อาจารย์ศศิธร หาคา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่กรุณาให้คาปรึกษาตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทุกขั้นตอน
ขอขอบพระคุณอาจารย์สมพงษ์ หาคา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางจันทร์เพ็ญ กุลโท
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางสาวพัชรา ทุมนันท์ รองผู้อานวยการฝ่าย
บริหารโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางศศิธร หาคา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง และ นางวัล
งาม เชื้อเวียง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
และให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้วิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางธนพรรณ แก้วจันดี และนายบารุง แก้ว
จันดี ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่ให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณรองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางสาวพัชรา ทุมนันท์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์งบประมาณในการทาวิจัยครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์จาการวิจัยครั้งนี้ขอมอบแด่พระคุณบิดา มารดา คณาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ร่วมสร้างองค์ความรู้ ในการอบรมปลูกฝังความดี และให้ความช่วยเหลือ ความรัก ความห่วงใย
เป็นอย่างดีเสมอมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะ
ด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดและ การสื่อสารเด็กส่วนมากจะไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้า
พูด ขาดความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เกิดปัญหาว่า สิ่งที่เรียนมาไม่สามารถนาไปใช้ในการ
สื่ อ สารกับ ชาวต่ างชาติ ไ ด้ หรื อ บางครั้ งฟั ง รู้ เ รื่ องแต่ ไ ม่ ส ามารถที่จ ะตอบกลั บ ได้ เพราะกลั ว พู ด ผิ ด
ไวยากรณ์ อาย ขาดความมั่นใจธรรมชาติของภาษานั้นต้องฝึกพูดฝึกใช้ จึงจะเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร
แต่ ถ้ า ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ห รื อ พู ด ก็ จ ะสู ญ เปล่ า ไม่ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ค งทนถาวร เพราะฉะนั้ น ในการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญและจาเป็น อย่างมาก ในการสื่อสาร โอกาสที่เด็กจะใช้ภาษาในสิ่ งที่เรียน
มาแล้ว มาฝึกพูด ฝึกใช้ หาได้ยาก เพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนมาแล้วต้องนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ต้อง
หาโอกาสให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษา ลดความกลัว ฝึกความกล้าที่จะแสดงออก เปลี่ยนทัศนคติ ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับนานประเทศและเมื่อมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนและ
คุณครูจึงมีหน้าที่ที่สาคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนาภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ยิ่งสังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ วัฒนธรรมมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของมนุ ษย์ ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัว บ่งชี้และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรียน คือ 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าร้อยละ 50
และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
(ผลการทดสอบ PISA) การที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายดั ง กล่ า วได้ นั้ น
สถานศึกษามีความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ต้องพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียน โดยเฉพาะ
ความสามารถพื้นฐานจาเป็น 3 ประการซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2)
ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และ
3) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) วิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพื้นฐานจาเป็น
ในด้านภาษา คานวณ และเหตุผลนั้น ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตาม
ความแตกต่างของบริบทสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และเนื้อหาที่ใช้สอน และเพื่อให้การดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงได้ดาเนินการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 และได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามจุดเน้ นของโครงการ กล่าวคือ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5 กิจกรรม คือ 1) Learning to question 2) Learning to
search 3) Learning to construct 4) Learning to communicate และ 5) Learning to serve
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2556 ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ผลการดาเนินงาน
พบว่า หลังจากที่จัดกิจกรรมไปแล้วเด็กไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ทาให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ นั กเรียน
เรียนรู้เข้าใจ ฟัง อ่าน เขียน ได้แต่ขาดทักษะการสื่อสารการใช้ภาษา นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เรียนแล้วลืม ความรู้ที่เรียนอยู่ในระความจาที่สั้น ความรู้ที่มีก็อยู่ในระยะสั้นไม่คงทนถาวรซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาดังผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET )
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษกับ 38.98 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าของโรงเรียน ( X = 50.00 )
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน 2556)
จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงได้นากระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPsในการจัดการ
เรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้
เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และนาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 –
STEPs
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My
family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs
2. ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2557 จานวน 64 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2557 จานวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยกาหนดแบบเจาะจง
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนเรื่อง My
family ความพึงพอใจของเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 –
STEPs
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้
เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง เวลา 15 ชั่วโมง

ความสาคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5
– STEPs ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ My family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ตลอดจนความสามารถด้านภาษา คานวณ และเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
5 - STEPs ซึ่งผู้วิจัยกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs คือ 1) Learning to question 2) Learning to search 3) Learning to construct 4)
Learning to communicate และ 5) Learning to service และทาการศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้My family ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถคานวณ และความสามารถด้านเหตุผล
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนปกติที่ครูผู้สอนดาเนินการ

โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้หนึ่งๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมใน 5
กิจกรรม ได้แก่ 1) Learning to question 2) Learning to search 3) Learning to construct 4)
Learning to communicate และ 5) Learning to serve ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีนิยามดังนี้
1.1 Learning to question หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามเพื่อสร้าง
ความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เห็นคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน
1.2 Learning to search หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของ
ตนเองโดยร่วมกันกาหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหาย่อย แนวทางการบันทึกและ
สรุปผลการเรียนรู้ จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษา
ปัญหา ทดลอง ตามแผนที่วางไว้ เป็นการแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
1.3 Learning to construct หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาร่วมกัน
วิเคราะห์อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุปความคิ ดรวบยอด ความสาคัญ
แนวคิด แนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ของ
ตนเอง
1.4 Learning to communicate หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้ ข้อ
ค้นพบ ข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้มานาเสนอเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน
1.5 Learning to service หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนนาชิ้นงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประเมินซึ่งกันและกัน รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
My family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษเรื่อง
การใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 - STEPs ในการจัดการเรียนการสอน
4. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาเขียนขึ้นในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My
family ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
ทีเ่ รียนวิชา ภาษาอังกฤษเรื่อง หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ในการจัดการเรียนการสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs

2. ค้นพบรูปแบบการวิจัยในการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 5 - STEPs วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูที่ทาการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 ที่เรียนเรื่อง
My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

1.1 เอกสารหลักสูตร
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.2 ความส าคั ญ/สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ภ าษาอัง กฤษ/คาอธิบ ายรายวิ ช า/
กาหนดการเรียนรู้เรื่อง My family 15 ชั่วโมง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานจาเป็นของผู้เรียน
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
3.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.3 การวัดความพึงพอใจ

1. เอกสารหลักสูตร
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน์ (Vision) ( อนุบาลน้องหญิง; 2551)
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี
การสื่อสาร และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างสร้างสรรค์
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เป้าหมาย (Goal)
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร และการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
1.2 ความสาคัญของภาษาต่างประเทศ

ในสั ง คมโลกปั จ จุ บั น การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศมี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ใน
ชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทาวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่าง ประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึง องค์ความรู้ต่างๆ
ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ มุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ เรี ย นมี เ จตคติ ที่ดี ต่ อภาษาต่ างประเทศ
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้า งสรรค์ประกอบด้วยสาระสาคัญ
ดังนี้
1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
2. ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่า งภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น ชุ ม ชน และสั ง คมโลกเป็ น เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในการศึ ก ษาต่ อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
ไดอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยคง่ายๆ และ บท
พูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคาและกลุ่มคาที่ฟังตรงตามความหมาย
ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
2. พู ด โต้ ต อบด้ ว ยค าสั้ น ๆ ง่ า ยๆ ในการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลตามแบบที่ ฟั ง ใช้ ค าสั่ ง และ
คาขอร้ องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คาตามประเภทของบุคคล สัตว์
และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน
4. พูดและทาท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
5. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
6. บอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
8. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

9. มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ (เน้ น การฟั ง -พู ด ) สื่ อ สารตามหั ว เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายใน
วงคาศัพท์ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
10. ใช้ประโยคคาเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง

เข้าใจคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทาอาหาร
และเครื่องดื่ม อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะ
การใช้พจนานุกรม ระบุ /วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่านบอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา และ
นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ การซื้อขายลมฟ้าอากาศเป็นวงคาศัพท์สะสมประมาณ 750 950 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) พูด / เขียนโต้ตอบสื่อสารระหว่างบุคคลในการทักทาย
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพตามมรรยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล พูด / เขียนแสดงความต้อง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด / เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
พูด /เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ
ประกอบ พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน พูด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ถ้อยคา น้าเสียงและกริยาท่าทาง อย่างสุภาพตามมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคาถาม/บอกความสาคัญของเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับคา (order) ตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย
พูด/เขียนเพื่อนาเสนอข้อมูลจากการค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟัง
และพูด /อ่านในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต 1.1
ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
ต 1.2
ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ต 1.3
ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ต 2.1
ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ต 2.2
ป.5/1 ป.5/2
ต 3.1
ป.5/1
ต 4. 1 ป.5/1
ต 4. 2 ป.5/1
รวม 20 ตัวชี้วัด
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ประการ ได้ยึดตามกรอบหลักสูตรแกนกลา
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงขอ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งตัดสินใจที่มีโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตหมายถึงใช้กระบวนการต่างๆในการดาเนินชีวิตประจาวัน
เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องทางาน
และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่า
บุคคลจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสมรู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะ

กระ บวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. กตัญญู

กาหนดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My family.เวลาเรียน 15 ชั่วโมง
เนื้อหา
ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
Let’s start
ต. 1.1 ป.5/2,ป.5/3
การพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล
,ป.5/4
โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างเสริม
ต. 1.2 ป.5/1,ป.5/3,ป. ความสามารถในการคิด และการใช้ทักษะชีวิต
5/4, ป.5/5
ต. 1.3 ป.5/1,ป.5/2,
ป.5/3
ต. 2.1 ป.5/1,ป.5/2
ต. 2.2 ป.5/1,ป.5/2
ต. 3.1 ป.5/1
ต. 4.1 ป.5/1
ต. 4.2 ป.5/ 1
Let’s learn

Let’s learn more

Let’s build

Listen and review

ชั่วโมง
2

พูดบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะ
ของสีผม ทรงผม รูปร่างหน้าตาของบุคคล เป็นการ 5
สร้าง เสริมความสามารถในการคิด และการใช้
ทักษะชีวิต
การพูดบรรยายเกี่ยวกับการแต่งกายของบุคคล
5
โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างเสริม
ความสามารถใน การคิด และการใช้ทักษะชีวิต
การอ่านข้อมูลสั้น ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วสรุป
ความ เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการคิด
และการใช้ทักษะชีวิต

2

การใช้ทักษะการฟังที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ เหตุการณ์ใน
1
ชีวิตประจาวัน แล้วสรุปความ เป็นการสร้างเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร และการใช้ทักษะชีวิต

2.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โลกปัจจุบันนี้ถือได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ทาให้กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษ ที่ 21 ส่ ง ผลต่ อวิ ถีก ารด ารงชี พของสั ง คมอย่ า งทั่ ว ถึง แม้ แ ต่ ใ นวงการทางการศึก ษาเอง
ผู้บริหารการ ศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคุณครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ สา หรับการดาเนินการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยและ
พัฒ นา ใช้กระบวนการวิจัย โดยแบบมีส่ ว นร่ว มกลุ่ มเป้าหมายหลั กในครั้งนี้คือครูผู้ ส อน ซึ่งมุ่งเน้นให้
ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไป
ดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่
สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยน แปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทา
ให้เกิด การเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง
ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
1. ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
2. ศิลปะ
3. คณิตศาสตร์
4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง
5. เศรษฐศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์
7. ภูมิศาสตร์
8. ประวัติศาสตร์
วิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อ การจัดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริม

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก
ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
2.ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
1. ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3. การสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติ งานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
4. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
5. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ทักษะ
ดังกล่าวนี้เป็นความสามารถทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ การคิด ทักษะที่การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนทักษะที่
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทักษะ 3R ประกอบด้วย Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics
(คิดเลขเป็น)
2. ทักษะ 7C ประกอบไปด้วย

2.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา)
2.2 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
2.3 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม
และความต่างด้านกระบวนทัศน์)
2.4 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
2.5 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
2.6 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร)
2.7 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคม
แห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความ
ร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) ที่มีชื่อย่อว่า
เครือข่าย P21
( วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. 2554 ) ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่แสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัย
ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 2

ภาพแสดงกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
ที่มา (http://www.qlf.or.th/)
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes)
ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียม
ความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่
21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะ
ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
เรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการ
เรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการ
รวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง
จากแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว การวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง กาหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฎีด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อนาสู่การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่คาดหวังตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่
21
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการนี้ มีลักษณะสาคัญดังนี้

1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered Approach) ซึ่งยึดหลัก
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) และมุ่งการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่
จาเป็น ของผู้เรียนในด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning
ability) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการและวิธีการของผู้เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์
เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะตัว
การตีความหมายของสิ่งที่เรียนรู้เป็นไปตาม
ประสบการณ์เดิม ความเชื่อ ความสนใจ ภูมิหลัง ฯลฯ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการทั้งทางด้าน
สติปัญญาและสังคม ทฤษฎีนี้มีรากฐานสาคัญมาจากแนวคิดของปีอาเจ (Piaget) และวีก็อตสกี
(Vygotsky) นักจิตวิทยากลุ่มการรู้คิด (Cognitivism) ที่สนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางการรู้คิด ซึ่งเป็น
กระบวนการของสมองในการปรับ เปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาท
สัมผัส ความหมายของสิ่งที่รับรู้สาหรับแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์จากแนวคิดดังกล่าว
นาสู่การประยุกต์ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1) จุดประสงค์การเรียนรู้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ ผู้เรียนต้องฝึกฝน
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2) เป้าหมายการเรียนรู้เปลี่ยนจากการถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ที่ตายตัวเป็น
การเรียนวิธีการเรียนรู้
3) ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้จัดกระทา ศึกษาสารวจ ลองผิด
ลองถูก จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ
4) ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง
ความรู้ร่วมกัน
5) ให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและ
แก้ปัญหาการเรียนของตนเอง
6) ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อานวยความสะดวกช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้
7) การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่น
1.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียน
มีโอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จะทาให้เห็นความคิดนั้นออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ก็
หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายต่อผู้เรียน

จะอยู่คงทนไม่ลืมได้ง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี และเป็นฐานให้สามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย เพเพอร์ท ( Papert ) แห่งสถาบัน
เทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้คิดของปีอาเจ เช่นเดียวกับทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีนี้มีจุดเน้นที่ การใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียน
สร้างสาระการเรียนรู้ และชิ้นงานต่างๆ ด้วยตนเอง ในบรรยากาศที่มีทางเลือกที่หลากหลายตามความ
ถนัด ความสนใจ ให้ผู้เรียนที่มีวัย ความถนัด ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันสร้างสรรค์ความรู้และชิ้นงาน และพัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร
และมีความสุข
จากแนวคิดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กาหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามโครงการวิจัย กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญ
5 กิจกรรม (Big Five Learning) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) Learning to Question เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนตั้งคาถาม เพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้อยาก
เรียน ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน
2) Learning to Search เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกัน
กาหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหาย่อย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู้
จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา ศึกษา
ทดลอง ตามแผนที่วางไว้ เพื่อแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
3) Learning to Construct เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด คุณค่าความสาคัญ แนวคิด
แนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ของตนเอง
4) Learning to Communicate เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้นาความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสรุปที่ได้
จากการเรียนรู้มานาเสนอเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน
5) Learning to Serve เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนาชิ้นงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจ
ทั้ง 5 กิจกรรมนี้ ไม่ใช่ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เพียงแต่เป็นหลักให้ครูตระหนักว่าในการจัด การ
เรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่องนั้นผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยมีจุดเน้นสาคัญคือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริง มีโอกาสได้วางแผนการ
เรียนรู้ กาหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ตามแผนและควบคุมกากับการเรียนรู้
ของตนเอง นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาวิเคราะห์อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
สรุปความรู้ของตน แล้วจัดทาชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
ตามความสนใจ ทาให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Bigfive Learning
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 กิจกรรมมีดังนี้
1. Learning to Question
1) นาข่าว กรณีตัวอย่าง ประสบการณ์จริง เพลง เกม รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ เพื่อศึกษา รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาว่าเป็นสภาพปัญหา เป็นเรื่องปกติ หรือเป็นเรื่องของ
ความดีความงาม หาสาเหตุที่มาของเรื่องราว สาเหตุหลัก สาเหตุรอง ผลที่เกิดขึ้น ผลดีผลเสีย ผลตรง
ผลกระทบ ผลต่อส่วนบุคคล ต่อส่วนรวม เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง เชื่อมโยงความสันพันธ์ ของ
ข้อมูลด้านต่างๆ สรุปลักษณะสาคัญ
3) ช่วยกันสรุปว่าจะเรียนรู้ร่วมกันเรื่องอะไรมีความสาคัญคุณค่า ประโยชน์ ต่อตัวผู้เรียน
ครอบครัว สังคมประเทศชาติอย่างไร
2. Learning to Search
1) ช่วยกันกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเรียนรู้เพื่ออะไร ทาไมต้องเรียนรู้ รู้แล้ว
ได้อะไรและร่วมกันเสนอขอบเขต วิธีการ แนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ โดยเสนอ
ประเด็นรายการเนื้อหาย่อยที่จะเรียนรู้ เสนอวิธีการหาความรู้ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ วิธีการบันทึกผลการ
เรียนรู้ และสรุปรายงานผลการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
2) ร่วมกันอธิบายและรับฟังแผนการ แนวทางการเรียนรู้ และเหตุผลของกันและกัน
3) ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง
ข้อจากัดและลักษณะร่วมของแผนการ แนวทางการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด
4) ตัดสินใจร่วมกันเลือกแผนการ แนวทางการเรียนรู้ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด วิเคราะห์งาน
จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในในการเรียนรู้ให้กับสมาชิกทุกคน แล้วร่วมกันสร้างเครื่องมือบันทึกข้อมูล
การเรียนรู้และประเมินผล
5) ลงมือศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทดลองร่วมกันตามแผนที่วางไว้
3. Learning to Construct
1) บันทึกข้อค้นพบ ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางาน ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรค
2) ร่วมกันประเมินและปรับปรุงในระหว่างกระบวนการเรียนรู้
3) นาข้อค้นพบ ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาทดลอง ฯลฯ
ของตนมาตรวจสอบประเมิน ค่าความน่าเชื่อถือ ความถูกผิด ความสมบูรณ์ถูกต้อง และหาข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีที่จาเป็น
4. Learning to Communicate

1) ผลัดกันนาเสนอข้อค้นพบ ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพื่อจาแนกรายละเอียด เปรียบเทียบ จัดลาดับ หาลักษณะร่วม
จัดกลุ่ม วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย หาเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ กาหนดคุณค่าความสาคัญ เรียบเรียง
สร้างข้อสรุป
2) ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ กาหนดเป็นความคิดรวบยอด ความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติ ด้วย
สานวนภาษาของตนเอง รวมทั้งสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
5. Learning to Serve
1) ร่วมกันจัดทาชิ้นงานโดยนาความรู้แนวคิด ข้อปฏิบัติของผู้เรียนที่ได้ค้นพบมานาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ แสดง
ความรู้สึกที่มีต่องานและกระบวนการทางาน
2) นาชิ้นงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานซึ่งกันและกัน วางแผน
การศึกษาต่อเนื่องในเรื่องที่ตนสนใจนอกเวลาเรียนในรูปแบบโครงงาน
หลักการจัดการเรียนรู้
การนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธี
คิด วิธีการทางานของตนใหม่หลายอย่าง ซึ่งสามารถสรุปหลักการปฏิบัติได้ดังนี้
1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ทุกคนใฝ่ดีและปรารถนาความสุข ความสาเร็จในชีวิต
2. ตระหนักว่าผู้สอนไม่ใช่ผู้บอกความรู้ แต่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ อานวยการให้เกิดการ
เรียนรู้ จัดเตรียมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวก และให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้
3. การพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้านภาษาด้าน
คานวณ และด้านเหตุผล รวมทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะหลอม
รวมบูรณาการ
4. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้การเรียนรู้
สอดคล้องกับความจาเป็นในชีวิตประจาวันของผู้เรียนและท้องถิ่น
5. การกาหนดเวลาเรียนแต่ละแผนที่เหมาะสมให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอที่จะใช้กระบวนการคิด
กระบวนการปฏิบัติ และสามารถจัดเวลาในการสอนได้ตามตารางสอนปกติ
6. การสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียนเป็นก้าวแรกของการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ
ความสนใจใคร่รู้ในสิ่งที่เรียน ทาให้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ความสาเร็จตามจุดประสงค์
7. ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ กาหนดเป้าหมาย การ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความถนัด ความสนใจ ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเลือกได้เหมาะสมกับตนเอง
และใช้ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางในการคิดและปฏิบัติ

8. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเด่นเฉพาะตัว ผู้สอนต้องค้นให้พบ และช่วยให้ผู้เรียนนา
จุดเด่นและความสามารถของผู้เรียนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้
9. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มานาเสนอเพื่อวิเคราะห์อภิปรายวิพากษ์
วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อจาแนกเปรียบเทียบ จัดลาดับ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ ทาให้สามารถสรุป
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. การให้ผู้เรียนนาความรู้ ข้อค้นพบนามาจัดทาชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความ
สนใจ ทาให้ความรู้ความคิดของผู้เรียนเป็นรูปธรรมชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความคิด
ให้ผู้อื่นเข้าใจช่วยทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเองมากยิ่งขึ้น
11. การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างสาระความรู้และชิ้นงานต่างๆ ด้วยตนเองได้ดี
12. การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในลักษณะร่วมคิดร่วมทาช่วยให้มี
ความรู้ความคิดกว้างขวางซับซ้อน หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาในทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะทางภาษา ทักษะด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง เป็นต้น
13. การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกัน ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้
และช่วยให้การเรียนรู้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
14. การวัดและการประเมินผล เพื่อให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน ต้อง
ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการของการประเมินผลตามสภาพ
จริงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้
ที่แท้จริง ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตนเองเป็นผู้เผชิญสถานการณ์ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ
จริง จนตกผลึกเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตนเอง ดังนั้นแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้จึงมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน
และครูผู้สอน ดังนี้

ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีการพัฒนาความสามารถ
พื้นฐานที่จาเป็น 3 ด้าน มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะและทักษะอันพึงประสงค์
อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนเป็นผู้วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้
วางแผนกาหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง
ลงมือเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความสามารถความถนัดความสนใจ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตน รู้จักและเข้าใจ
ตนเองมากยิ่งขึ้น
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลความรู้จากประสบการณ์จริง แล้วใช้
กระบวนการคิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และทาชิ้นงานนาเสนอความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนได้
เป็นรูปธรรม ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง รู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างถ่องแท้ สามารถพูดได้ อธิบาย
ได้ชัดเจน เห็นคุณค่าความสาคัญ มีค่านิยมที่เหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้
3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการคิด
และกระบวนการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทาได้ แก้ปัญหาเป็น สามารถนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนและแก้ปัญหาชีวิตประจาวันได้ เช่น สามารถคิดวางแผน คิดแก้ปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ และ
สรุป ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอน มี
การประเมินพัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ ฯลฯ
4. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คิด
และปฏิบัติด้ว ยตนเอง เพื่อแสวงหาค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตน ทาให้ผู้เรียนรู้สึ กว่าตนเองมี
คุณค่าความสาคัญได้รับการยอมรับ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนถูกฝึกให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการคิด
และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีงาม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เช่น มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน มีทักษะทางสังคม ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ทั้ง
ชิ้นงานและความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ประโยชน์ที่เกิดกับครูผู้สอน
สาหรับประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับจากการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ สรุปได้ดังนี้
1. มีโอกาสได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความคิด จิตใจ ทักษะกระบวนการ เพราะครูไม่ได้ทา
หน้าที่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ แต่ทาหน้าที่อานวยการให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
ของตนเองได้ การฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนย่อมหมายถึงการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้วย เพราะการสอน
ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องมาก มีสิ่งใหม่ๆ ให้คิดทาและแก้ปัญหาตลอดเวลา ด้วยจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่ต่างกัน และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ทาให้ครูต้องศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ กาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิด ปฏิบัติจริงได้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา วัย ความสนใจ

ความสามารถของผู้เรียน ลงมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องย่อมมีผลทาให้ผู้สอนพัฒนาทั้งความรู้ความคิด
เจตคติและทักษะกระบวนการตามลาดับ
2.
การทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์จนปรากฏผลอย่างชัดเจนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริง มีการพัฒนาความสามารถตามเป้าหมาย ครูจะรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู มี
ความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รักและศรัทธาในอาชีพครู รักเด็ก รักโรงเรียน มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนและโรงเรียนมากขึ้น
3. การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้เรียน ยึดหลักการที่เชื่อมั่นว่าทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ทุกคนมีความสามารถ ใฝ่ดีและปรารถนา
ความสุ ข ความส าเร็ จ ในชี วิ ต ผู้ เ รี ย นมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ ส อนมิ ใ ช่ ผู้ บ อกความรู้ แ ต่ เ ป็ น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมการคิดและปฏิบัติกับ
เพื่อนๆ อย่างมีความสุข ครูทาหน้าที่เพียงคอยช่วยเหลือดูแล ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติงาน
ให้การเสริมแรงเพื่อสนับสนุน และให้ กาลังใจและประคับประคองการเรียนรู้ของผู้ เรียนสู่ความสาเร็จ
บรรยากาศการเรียนรู้ข้างต้นจะทาให้ช่องว่างระหว่างครูกับผู้เรียนแคบลง มีความสนิทสนมเป็นกันเอง
มากขึ้ น ด้ ว ยความรั ก และปรารถนาดี ที่ มี ต่ อ กั น ก่ อ ให้ เ กิ ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
กัลยาณมิตร ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ รักเคารพศรัทธาครูผู้สอนมากขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้ และร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้การจัดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น
4. การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวทางการ
ปฏิรูป การเรีย นรู้ การที่ครู ได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองจนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีคุณภาพตามเป้าหมายย่อมได้รับเกียรติ ยกย่องจากหน่วยงานจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ทาให้สังคมยกย่องวิชาชีพครู
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ นับว่าครูมีส่วนสาคัญในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคมไทยให้
เจริญก้าวหน้าและได้ชื่อว่ามีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะการพัฒนาคนคือการพัฒนา
ชาติ
6. ครูที่ทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เพราะการปรับเปลี่ยนการสอนจากแบบเดิมที่ครูใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนแบบเน้นการอ่านจาเรื่อง
หรือการสอนแบบบอกความรู้ตรงๆ มาเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติจริงจนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เป็น การพัฒนาการสอนที่ส อดคล้ องกับแนวดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานคณะกรรการการศึกษาแห่งชาติ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ของหน่วยงานทุก
ระดับ การพัฒนางานในหน้าที่การสอนได้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อตัวผู้สอน

เองและต่อโรงเรียนในการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับต่างๆ เช่น
การประเมิ น ภายนอกของสานั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประเมิ น
มาตรฐานโรงเรียนของต้นสังกัด การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
เงื่อนไขความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ มีเงื่อนไขสาคัญของความสาเร็จอยู่ที่การปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ครู ผู้ ส อน จากผู้ ให้ ความรู้ เป็ น ผู้ ช่ว ยเหลื อดูแลอานวยความสะดวกให้ คาปรึกษาชี้แนะแก่ผู้ เรียน ใช้
กิจกรรมและคาถามกระตุ้นการคิดการปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง โดยสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ เสริมแรงให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ พึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมที่แยบยล สามารถสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนความรู้สึกเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ ความสานึกรับผิดชอบต่อการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้ด้วยตนเอง
2. ครูมีทักษะการใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวางแผน คิดแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์จาแนก
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ สร้างข้อสรุป กาหนดเป็นหลักการ ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ
ฯลฯ จัดทาชิ้นงานเพื่อนาเสนอความรู้และวิธีการเรียนรู้
3. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีทางเลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเนื้อหาสาระ
แหล่ง การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความสนใจ เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการคิดการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้
4. ครูมีทักษะการวัดและประเมินผล สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ทาให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน
5. จัดบรรยากาศของความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความ
ถนัด ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลกัน
และกัน ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จและส่งเสริมพัฒนา
ทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน
จากลักษณะสาคัญ แนวทาง หลักการ ประโยชน์ และเงื่อนไขความสาเร็จของแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ข้างต้น จะ
เห็นว่าแนวคิดนี้จะมีส่วนช่วยให้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นรูปธรรม สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงและช่วยยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้นอกจากมุ่ง
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานแล้ว โครงการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง มุ่งศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญ

3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้านตัวเลข และความสามารถด้านเหตุผล ทั้งนี้
เนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในด้านความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) คือความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุป
สาระสาคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้
ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถด้านคานวณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณความคิดรวบ
ยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ความสามารถด้านเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล/สถานการณ์/สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผลประกอบ
อย่างสมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
ดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
โดยกรอบแนวทางการพัฒนามีดังนี้
1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมความสามารถหลายด้าน ไม่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละ
ด้านที่แตกต่างตามความเหมาะสม
3. ให้ผู้เรียนใช้ความแตกต่างหลากหลายให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.
ประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยสถานการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถหลายด้านในการ
แก้ปัญหา
จากเป้าหมายการพัฒนาอันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ทักษะพื้นฐาน ทั้ง
3 ด้าน อันได้แก่ ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล กอปรกับหลักคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูจึงกาหนดแนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดสภาพบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพิ่มในแผนการจัดการเรียนรู้เดิมของครู โดยเพิ่มการพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านด้วย คือ ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และไม่สร้างความลาบากให้แก่ครู
ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเสนอให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่มาปรับ โดยการคง
จุดประสงค์การเรียนรู้เดิมที่ครูกาหนดไว้เช่นเดิม
(ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
เนื้อหา)
เพียงแต่ให้เพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของ
ผู้เรียน และในแต่ละแผนก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ
ว่าจะเอื้อไปในด้านใด

2. กาหนดเนื้อหาสาระเป็นหัวเรื่องใหญ่ แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนเป็นผู้กาหนดรายการเนื้อหาสาระ
ย่อยตามความถนัดความสนใจด้วยตนเอง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งตอบสนองความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวางแผน
กาหนดเนื้อหาสาระ ครูผู้สอนจึงเป็นเพียงผู้กาหนดกรอบกว้างๆ แล้วใช้คาถามกระตุ้นความคิดให้ผู้เรียน
อภิปรายและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อกาหนดรายการเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจหรือเหตุผลความจาเป็นในชีวิตประจาวัน
3. กาหนดเวลาการเรียนรู้ ให้เพียงพอที่ผู้เรียนจะมีกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเหตุผล
ความสาคัญจาเป็นของสิ่งที่จะเรียน วางแผนกาหนดขอบเขต แนวทางวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ บันทึก
ข้อมูลการเรียนรู้ นาเสนอข้อมูลการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและจัดทาชิ้นงาน เพื่อ
นาเสนอผลการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการกาหนดเวลา
เรียนของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนจึงต้องยืดหยุ่นและให้เวลาผู้เรียนมีโอกาสได้คิดและปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้ของตนเอง เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
4. ให้โอกาสผู้เรียนเลือกนากระบวนการเรียนรู้ และวิธีเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ตามความ
เหมาะสม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มิใช่รูปแบบการเรียนรู้สาเร็จรูปที่มีกิจกรรมตายตัว แต่เป็นแนวคิด
การเรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกกระบวนการ วิธีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองมาใช้อย่างเหมาะสม โดยมีครูทา
หน้าที่ใช้กิจกรรมคาถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ จาแนกเปรียบเทียบ ประเมินจัดลาดับ เพื่อ
ตัดสินใจเลือกกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตนเอง และเมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้วก็จะดาเนิน
กิจกรรมไปตามแนวทางของกระบวนการ วิธีการเรียนรู้ที่กาหนด เช่น เมื่อผู้เรียนตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ
ทดลอง ผู้เรียนต้องเป็นผู้สังเกตรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลอง ลงมือทดลองและบันทึกสรุปผลการทดลอง นาเสนอข้อมูลวิเคราะห์อภิปราย สรุปความรู้ของ
ตนเอง แต่ถ้าเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก็ต้องเป็นผู้วางแผนกาหนดจุดประสงค์ของ
การศึกษาค้นคว้าขอบเขตแนวทางการศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล วิธีการบันทึกข้อมูลความรู้ ลงมือศึกษา
ค้นคว้าตามแผน บันทึกข้อมูล นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ของตนเอง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้านภาษา ด้าน
คานวณ และด้านเหตุผล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และนาเสนอผลการเรียนรู้ของตน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริง การแสวงหา
ข้อมูลความรู้ บันทึก นาเสนอ วิเคราะห์ อภิปราย สรุป และจัดทาชิ้นงานเพื่อนาความรู้ที่ได้ค้นพบมาทา
ให้เป็นรูปธรรม
เพื่อความภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ดังนั้น ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้ความสามารถพื้นฐานด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และนาเสนอผลการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถพื้นฐานแต่ละด้านของตนเองเป็นปัจจัยในการ
เรียนรู้สาคัญที่จะทาให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
6. กาหนดบทบาทของครูผู้สอนจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ กาหนดบทบาทให้ครูผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่ให้เป็น
ผู้ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง เพื่อ
แสวงหาและค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยมี
ความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้เนื่องจากการได้รับประสบการณ์
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ คิดสังเคราะห์สรุปประมวล
ตกผลึกสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ของบุคคลนั้น และไม่มีใครทาให้ใครเกิดการเรียนรู้ได้ถ้าเขาไม่ปรารถนาที่
จะเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ผู้เรียนต้องเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตน ความกระหายใคร่รู้และ
การลงมือหาคาตอบในสิ่งที่อยากรู้ด้วยตนเอง จะทาให้เกิดการเรียนรู้ในที่สุด
7. การกาหนดวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้าน และการ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ดังนั้น การประเมินเพื่อให้ทราบความสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องใช้การ
ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เหมาะกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ วุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น การทดสอบ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) การตรวจจากชิ้นงาน การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ผู้เรียน/ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้ รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ก็สะดวกสาหรับ
ผู้สอน ทั้งนี้เพราะ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญและมักเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการจัดการ
เรียนรู้คือ Learning to Serve หรือการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความ
สนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การนาชิ้นงาน
ของผู้ เรี ย นมาใช้ป ระโยชน์ ในการตัดสิ นและประเมินผลการเรียน จึงนับว่าเป็นแนวทาง การวัดและ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ เพราะทาให้ทราบพัฒนาการและความสาเร็จที่แท้จริงของผู้เรียน ทาให้การทา
ชิ้นงานของผู้เรียนมีความหมายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้เป็นอย่างมาก

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานจาเป็นของผู้เรียน

การกาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการ
ทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA) ความสามารถพื้นฐานหลักที่
จาเป็นต่อผู้เรียน ที่ตอบสนองตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ความสามารถ
ด้านภาษา (literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และ ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยปี
การศึกษา 2555 ได้จัดให้มีการประเมินความสามารถพื้นฐานหลัก 3 ด้าน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 จานวน 496,196 คน จาก 28,204 โรงเรียนเพื่อการใช้ผลการประเมินในการพัฒนาความพร้อมของ
ผู้เรียน
ผลการประเมินพบว่า ความสามารถด้านภาษามีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 28 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุง ร้อยละ 16.39 ระดับพอใช้ ร้อยละ 32.61 ระดับดี ร้อยละ 35.02 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ
15.98 ความสามารถด้านคานวณ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 30
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.23 คิดเป็นร้อยละ 37.45 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 46.54 ระดับดี ร้อยละ 22.05 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99 ความสามารถด้านเหตุผล
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 30 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.77 คิดเป็น
ร้อยละ 45.92 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.54 ระดับพอใช้ ร้อยละ 27.24 ระดับดี ร้อย
ละ 33.12 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10
ความสามารถด้านภาษาที่ควรปรับปรุง คือ การคาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน การสรุปเรื่องราวจาก
เรื่องที่อ่าน และการนาข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจาวัน ความสามารถด้านคานวณที่ต้อง
ปรับปรุงคือ ด้านการวัด และการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น สาหรับความสามารถด้านเหตุผล มีสิ่งที่
ควรปรับปรุง คือ การนาข้อมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน จากผลการ
ประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถพื้นฐานทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
ปรับปรุงและพอใช้รวมกันประมาณ ร้อยละ 50 จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่
จาเป็น ทั้งด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เนื่องจากความสามารถทั้ง 3 ด้านเป็นทักษะที่สาคัญ
ต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพของแต่ละบุคคล
ความหมายของความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษา และด้านคานวณ (literacy & numeracy) แต่เดิมคือ การอ่านออก
เขียนได้ และคิดเลขเป็น แต่ในปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ หมายถึง ความสามารถ
ในการอ่าน ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิพากษ์ รูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน
และรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่ใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย ส่วนการคิดเลขเป็น ก็มิได้หมายถึงการ
บวกลบ คูณ หาร แต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังหมายถึง การมีความเข้าใจในความคิดรวยอดทาง

คณิตศาสตร์ สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในชีวิตประจาวันได้ การอ่าน
ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอในรูปของคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เช่น การอ่านแผนภูมิ ตาราง
ความสามารถด้านเหตุผล คือความสามารถในการเชื่อมโยงหรือนาสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปใช้ในการตัดสินใจ
ได้อย่างมีเหตุผลและคานึงถึงคุณธรรม
ความสามารถด้านภาษา(Literacy)
ความสามารถด้านภาษา หมายถึงความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุป
สาระสาคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียน
ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและอย่างสร้างสรรค์
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านภาษา
1. ความสามารถในการอ่านหมายถึง พฤติกรรมการรู้ ความเข้าใจ การสรุปสาระสาคัญ การ
วิเคราะห์ และการประเมินได้
2. รู้ หมายถึง ความสามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ต่างๆ
3. เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ และสรุปอ้างอิง
4. สรุปสาระสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการสรุปใจความสาคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างสั้นๆ
กระชับและครอบคลุม
5. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น
คุณค่า และส่วนประกอบอื่นๆ
6. ประเมิน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม
คุณค่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งที่นาเสนอเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนาเสนอข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน นิทาน เรื่องเล่าสั้นๆ
บทเพลง บทร้อยกรอง และสาระความรู้จากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ
8. เลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ หมายถึง สามารถพิจารณา กลั่นกรอง คัดสรรสิ่งที่จะอ่าน ตาม
จุดมุ่งหมาย
9. นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หมายถึง สามารถเลือกนาความรู้ ความเข้าใจ สาระสาคัญ ความคิด
และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมิน ไปใช้เป็นประโยชน์ใน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ หรือ
ตามจุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
10. การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
11. สื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จากการ
อ่านโดยการบอกเล่าหรือเขียน อธิบาย วิเคราะห์ หรือประเมิน

12. สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการแสดงความรู้และความคิดใหม่จากการอ่าน เป็น
ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ความสามารถด้านการคิดคานวณ(Numeracy)
ความสามารถด้านคานวณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณความคิดรวบ
ยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านคานวณ
1. ทักษะการคิดคานวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้
อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
2. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จานวนนับ เศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และ
ขนาดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แผนภูมิและกราฟ การ
คาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ
3. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาเสนอ การ
เชื่อมโยงความรู้และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability)
ความสามารถด้านเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล/ สถานการณ์/ สารสนเทศที่ให้มา เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผล
ประกอบอย่างสมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล ทางวิทนยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และการดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านเหตุผล
1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจาข้อเท็จจริง ทฤษฏี หลักการ ที่ศึกษารวมทั้ง
คุณธรรมจริยธรรม
2. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้พบเห็น เรื่องต่างๆ ใน
ระดับบุคคล สังคม และสังคมโลก
3. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความต่าง ความเหมือน สรุป
หลักการบอกความสัมพันธ์
เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล
บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และการดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานของข้อมูลที่ผ่าน การวิเคราะห์ ประเมินแล้ว อย่างสมเหตุสมผล
5. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล มี
ประโยชน์และสร้างสรรค์

6. เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้มา
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
7. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ
วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสม
เหตุผล
8. เหตุผลทางการดาเนินชีวิต หมายถึง การนาความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการดารงชีวิต
หรือประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
บทบาทครูในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ครูทาหน้าที่ที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียน การสอนที่ดีย่อมนาไปสู่การเรียนรู้ที่ดี ครูที่สามารถ
พัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคานวณและด้านเหตุผล ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อม
สร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับห้องเรียนถึงระดับชาติได้การพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการสอน
ดังกล่าว มีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอ่าน พัฒนาการด้านการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อการสรุป
ความ พัฒนาการด้านการเขียน ลายมือ การสะกดคา
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจและ
สื่อสารโดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ การสารวจ การตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผล และใช้วิธีที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการทาให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการอ่าน การเขียน และสื่อสารผ่าน
การใช้ภาษาโดยมีผู้ฟังหรือผู้รับสารที่หลากหลาย
4. ความสามารถที่จะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
5. กลยุทธ์การสอนหลากหลายวิธีที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และ
ด้านเหตุผล โดยการบูรณาการผ่านรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการสอนที่คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน (Differentiate Instruction) การสอนเน้นทักษะ (Skill – Based) การทางานเดี่ยว
(Individualized learning) และกลุ่มร่วมมือกัน (Cooperative group work)
6. การพัฒนาวิธีการ หรือสื่อการสอนที่ทาให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตร มากกว่าการใช้หนังสือ
เรียนเพียงอย่างเดียว
7. การสนับสนุนผู้เรียนที่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ หรือมีข้อเสียเปรียบในการเรียน
8. การพัฒนาวิธีการประเมินที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ไปทีละขั้น อย่างต่อเนื่อง
9. ความสามารถในการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือคาแนะนากับผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น

ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่เหมาะสม
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนและทาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เป็นผู้นาในการเรียนรู้ การวางแผน
ปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผน การสนับสนุนช่วยเหลือและการสอนงานและให้คาปรึกษาดูแลในการ
ปฏิบัติตามแผน เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผู้บริหารจาเป็นต้องทาให้โอกาสเหล่านี้เกิดขึ้น
1. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่
จาเป็น ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินที่ครูใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน การวิเคราะห์ความยากลาบากในการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้
3. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับครูเพื่อให้ครูสามารถพัฒนานักเรียน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
2.3 การพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นกับการพัฒนาการ อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เป็นความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต้อง
เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน นักเรียนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไปพร้อมกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน โดยมีเจคติที่ดีต่อการอ่าน การเขียน และการคานวณ
หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษา ผู้เรียนต้องมีความสามารถใน
การอ่านหนังสือ ตาราเรียนและเอกสารและหรือสื่อต่างๆ แล้วนาเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์
นาไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ หรือการสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และถ่ายทอดความคิด
ด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและนาเสนอตามลาดับขั้นตอน สามารถสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามขอบเขตและตัวชี้วัดที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น โดยรูปแบบในการพัฒนา
โดยการบูรณาการไปกับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือการจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ และต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เรียนความสามารถตามตัวชี้วัดที่กาหนด
การบูรณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีลักษณะสาคัญที่สัมพันธ์กับ
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เป็นอย่างดี ทั้งการอ่าน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า การอ่านจากหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ต่าง และการเขียนที่ผ่านการให้เหตุผลและ
การนาเสนอที่เป็นลาดับขั้นตอน อีกทั้งตัวชี้วัดเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นโดยไม่
ต้องนามาเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นสาหรับครู หรือการใช้กิจกรรมที่แยกส่วนออกจากการจัดการเรียนรู้ปกติ โดย

ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่กาหนด เป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน ได้อย่างดี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ขอบเขตการประเมิน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และหรือสื่อ
ประเภทต่างๆ ที่ให้ความ
เพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์
และมีประเด็นให้คิดและเขียน
บรรยาย ถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วย
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่าน
สาระความรู้ที่นาเสนออย่างสนใจ
นิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยาย
ปรัมปรา

ตัวชี้วัด
1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์
จากสื่อที่หลากหลาย
2. สามารถจับประเด็นสาคัญ
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน
3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ
เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ
ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลประกอบ
5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น
ความรู้สึก จากเรื่องที่อ่านโดยการ
เขียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และหรือสื่อ 1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูล
ประเภทต่างๆที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ สารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อ
ความรู้ ประสบการณ์ ที่เอื้อให้
ประเภทต่างๆ
ผู้อ่านนาไปคิดวิเคราะห์ แสดงความ 2. สามารถจับประเด็นสาคัญ
คิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุ
ถ่ายทอดการเขียนเป็นความเรียง เป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
เชิงสร้างสรรค์ ด้วยถ้อยคาภาษาที่ 3. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถูกต้อง ชัดเจน เช่น การอ่าน
เรื่องราวเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน 4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
บทความ
เรื่อง ที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน
สุนทรพจน์ คาแนะนา คาเตือน
5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ
ความคิดเห็น คุณค่า จากเรื่องที่อ่าน
โดยการเขียน
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ ด้าน
เหตุผลของผู้เรียน ครูสามารถเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและ

บริบทของการสอนของครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น และการ
ประเมินความสามารถและความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
รูปแบบ (Model) (Tosi and Carroll,1982: 163) เป็นคาที่ใช้สื่อเพื่อความหมายหลายอย่าง
โดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งหรือวิธีดาเนินการที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งตามพจนานุกรม
Contemporary English ของ Longman ได้ให้ความหมายไว้ ซึ่งสรุปได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองซึ่งเป็นสิ่งย่อส่วนจากของจริง
2. รูปแบบ หมายถึง คนหรือสิ่งของที่สามารถนามาใช้เป็นแบบอย่างการดาเนินงานได้
3. รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 486X
Styner อ้างถึงใน Good ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งของสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับ
สิ่งของอีกสิ่งหนึ่งและจาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบทางกายภาพ (Physical models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) หมายถึง แบบจาลองที่ออกแบบมาจากของจริง
1.2 รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) หมายถึง แบบจาลองสร้างและออกแบบไว้เพื่อใช้
เป็นต้นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model -of) คือรูปแบบที่สร้าง
ขึ้นโดยจาลองมาจากทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว
2.2 โมเดลเชิงแนวความคิดเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model -for) คือรูปแบบที่
สร้างขึ้นเพื่ออธิบายตัวสาระของทฤษฎี
ความเข้าในเกี่ยวกับรูปแบบ คาว่า รูปแบบ หรือ Model เป็นคาที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง
สิ่งหรือวิธีดาเนินงานที่เป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รูปแบบจาลองสิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนา
ชนบท รูปแบบในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็นต้น พจนานุกรมได้ให้
ความหมายไว้ 5 ความหมาย แต่ที่สรุปได้ว่าสรุปได้ว่า รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบที่เป็นรูป
แบบจาลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรม และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของนามธรรม
3ความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
นักการศึกษาหลายได้ท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี้
กาญจนา ภาสุรพันธ์ ( 2531 ) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับตามที่คาดหวังและเป็นสภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ที่มีต่อพฤติกรรมใด พฤติกรรม
หนึ่ง มีอิทธิพลอย่างมาก ที่ทาให้บุคคลไม่ยอมรับต่อสภาพที่แตกต่าง ไปจากความคิดของตนเอง

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ( 2538 ) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบของ
บุคคลแล้วตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากผลของการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความ รู้สึก
แตกต่างกัน อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันด้วย เนื่องจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ
เตือนใจ แสงไกร ( 2549 ) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคล ที่มีต่อการทางาน ต่อสภาพแวดล้อมหรือ ต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ในเชิงบวก ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ จน
บรรลุผลสาเร็จ
วิมลวรรณ ดาวดาษ ( 255 2) สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
คือ ความรู้สึกชอบ ประทับใจ ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ที่มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้สัมผัส และรับรู้จาก
ประสาทสัมผัส ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความรู้หรือความเข้าใจ องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม
จากแนวคิดของนักการศึกษา ที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกนึกคิด ที่มีสิ่งเร้าต่างๆมากระตุ้นความรู้สึกนึกคิดและแสดงความรู้สึกออกมาในเชิงบวก ชอบไม่
ชอบ ประทับใจ ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ บุคคลจะเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในกิจกรรมที่มีอยู่ การสร้างแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับนักเรียนจึงเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์
สก๊อตต์ ( Scott.1970 ) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจ ให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
ทางานที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้
1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นมีความหมายสาหรับผู้ทา
2. งานนั้นต้องมีการวางแผน และวัดความสาเร็จได้ โดยใช้ระบบการทางานและการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 คนที่ทางานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย
3.2 ผู้ที่ปฏิบัติได้รับทราบผลสาเร็จในการทางานโดยตรง
3.3 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็จได้
เมื่อนาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเลือกตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกัน ตั้งจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการทากิจกรรมได้
เลือกวิธีแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่ผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาคาตอบได้
สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวถึงการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนว่า ความพึงพอใจ

เป็นสิ่งสาคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ครูผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกหรือให้คาปรึกษา จึงต้องคานึงถึงความ พึง
พอใจในการเรียนรู้ การทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานมีแนวคิด พื้นฐานที่
แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทางาน ประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่า ผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งครูผู้สอนที่ต้องการใช้ กิจกรรมการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบรรลุผลสาเร็จ จึงต้องคานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการทากิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลของการปฏิบัติงานไปสู่ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ
ผลการปฏิบัติงานดี จะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองในรูปรางวัล
หรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งย่อยเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทน ภายนอก
(Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับ ความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณ
ของผลตอบแทน ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จะถูกกาหนด โดยความ
แตกต่างระหว่างผลตอบแทน ที่เกิดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่
รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้กล่าวถึง เป็นความรู้สึกของบุคคล
ที่จะตอบสนองต่อวิชาภาษาอังกฤษ ในด้านความพอใจหรือไม่พอใจ ความชอบหรือไม่ชอบ รวมทั้งการ
ตระหนักในคุณค่าของวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับปัจจัย
ดังต่อไปนี้
1.ความสอดคล้อง ภาวะที่กลมกลืนสอดคล้องกัน ไม่มีความกดดันด้านใดด้านหนึ่ง จะทาให้
เจตคติในสิ่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีความสอดคล้องกันหรือมีแรงกดกันผู้เรียนอาจปรับเปลี่ยน
หลีกหนีจากสิ่งนั้นหรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกของตนเองได้
2. การเสริมแรง การเสริมแรงและการยกย่อง ชมเชยในรูปแบบที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
จะทาให้ผู้เรียนยอมรับข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามสิ่งล่อใจ
3.การตัดสินทางสังคม การอยู่ในกลุ่มคนที่มีเจตคติแบบใดแบบหนึ่งจะทาให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
เจตคติตามกลุ่มที่ตนสัมพันธ์อยู่ได้
3.3 การวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกันตามประสบการณ์และ
ปัจจัยอื่นๆ นักการศึกษาได้เสนอวิธีการวัด ไว้อย่างหลากหลายดังนี้
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ ( 2536 ) ได้เสนอวิธีวัดความพึงพอใจไว้ดังนี้

1. การสังเกต (Observation) เป็นการวัดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนาข้อมูลไปอนุมานว่า บุคคลมีเจตคติต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร
2. การรายงานตนเอง (Self-report) เป็นการวัดโดยการให้บุคคลเล่าความรู้สึกที่มีต่อ
สิ่งนั้นออกมาจากการเล่านี้ สามารถที่จะกาหนดค่าของคะแนนความพอใจได้
3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซักถามกลุ่มบุคคลที่ใช้เป็นตัวอย่างใน
การศึกษา แต่บางครั้งอาจไม่ได้ความจริงตามที่คาดหวังไว้ เพราะบุคคลที่ใช้เป็นตัวอย่างอาจไม่ยอม
เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง
4. เทคนิคจินตนาการ (Projective techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณ์หลายอย่างไปเร้า
ผู้สอบ เมื่อผู้สอบเห็นภาพแปลก ๆ ก็จะเกิดจิตนาการออกมาแล้วนามาตีความหมาย จากการตอบนั้น ๆ
ก็พอจะวัดเจตคติได้ว่าพอใจหรือไม่
5. วิธีการวัดทางสรีระ คือ ใช้เครื่องมือ เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของร่างกาย
การวัดทางสรีระนี้ สามารถกระทาได้โดย การวัดความต้านกระแสไฟฟ้าของผิวหนัง การขยายของลูก
นัยน์ตา การวัดฮอร์โมนบางชนิด
6. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง
ภนิดา ชัยปัญญา ( 2542 ) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถทาได้หลายวิธี ดัง
ต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิด ซึ่งสามารถทาได้
ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือกตอบ หรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจสอบถามความพอใจ
ในด้านต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี จึง
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจที่สามารถทราบความพึงพอใจ โดยการสังเกต
จากพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกทางการพูด กิริยาท่าทาง ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยการ
สังเกตอย่างจริงจังและระเบียบแบบแผน
จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถกระทา
ได้หลายวิธีได้แก่ การสังเกต การรายงานตนเอง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เทคนิค
จินตนาการ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวัด ความสะดวก และความเหมาะสมเป็นสาคัญ
ซึ่งจะทาให้ผลการวัดมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 5 STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษ หน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่อง My
family ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ผู้ศึกษาได้ดาเนินการ
ตามลาดับดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้ องหญิง ที่เรียนวิช า
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 จานวน 64 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 จานวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยกาหนดแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
2.2.1 แผนการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ในการจัดเรียนการสอน หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ชุด
เวลาเรียน 15 ชั่วโมง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family เป็น
แบบเลือกตอบจานวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที
2.2.2 แบบประเมินแผนการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง
My family เป็นแบบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รวิ ช าภาษาอั งกฤษในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รวิ ช า
ภาษาอังกฤษ. ผู้ศึกษาได้ดาเนินการดังนี้
1.1 วิเ คราะห์ องค์ป ระกอบของรายวิช า โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่ ว น คื อ กิจกรรม
เนื้อหา และตัวชี้วัด
1.2 วิเคราะห์กิจกรรมรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยนาเอากิจกรรมที่กาหนดในรายวิชามา
วิเคราะห์หารูปแบบการสอน
1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชา.ภาษาอังกฤษ โดยนาเอาเนื้อหาหลักของรายวิชา
มาวิเคราะห์เนื้อหาย่อย
1.4 วิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยนาเอาตัวชี้วัดแต่ละข้อมาจาแนกเป็นด้าน คือ ด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ
2. จัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัด
หน่วยการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษ จานวน 8 หน่วย ดังนี้
1. At the zoo
2. The weekend
3. Activities
4. The future
5. Season
6. My family
7. Five season
8. New experience
3. คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ผู้ศึกษาได้คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง My
family เนื่องจากเด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้เด็กเกิดความสับสนทาง
หลักภาษา โครงสร้าง และการนาไปใช้ เด็กอ่านคาศัพท์ไม่ออกอ่านไม่ได้ ไม่รู้คาศัพท์ ไม่รู้หลักการ และ
โครงสร้างทางด้านภาษา ทาไห้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
4. ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้นี้ โดยผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
หน่วยนี้มากที่สุด คือการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ผู้ศึกษาได้นาหน่วยการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่อง My family นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ศึกษา
ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
5.1 กาหนดกรอบแนวคิดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs เป็นบันไดให้นักเรียนพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยครูจะต้องมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้
5 Step ประกอบด้วย
1) การเรียนรู้ตั้งคาถาม ( Learning to Question )
2) การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ ( Learning to Search )
3) การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ( Learning to Construct )
4) การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร ( Learning to Communicate )
5) การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม ( Learning to Service )

5.2 ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ที่
เรื่อง
ขั้นที่ 1
Leaning to question
ขั้นที่ 2
Leaning to search
ขั้นที่ 3
Learning to construct
ขั้นที่ 4
Learning to communicate
ขั้นที่ 5
Learning to service
Pre – Test and Post – test

ชั่วโมง
1
3
5
4
1
1

5.3 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบ
Rating scale นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์
5.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้
หลังจากผู้วิจัยได้จัดทาแผนการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ได้นาแผนดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาระดับคุณภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.50 - 5.00
ระดับ มากที่สุด
3.50 - 4.49
ระดับ มาก
2.50 - 3.49
ระดับ ปานกลาง
1.50 - 2.49
ระดับ น้อย
1
- 1.49
ระดับ น้อยที่สุด
ซึ่งมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสมพงษ์ หาคา

ตาแหน่ง / สถานที่ทางาน
ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

2

นางจันทร์เพ็ญ กุลโท

3

นางสาวพัชรา ทุมนันท์

4

นางวัลงาม เชื้อเวียง

5

นางศศิธร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

หาคา

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการประถมศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาบริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
กศ.ม.การประถมศึกษา ครูต้นแบบปี

2542 สาขาคณิตศาสตร์
5.5 ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
5.6. นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
6. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My family
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPsผู้ศึกษาดาเนินการสร้างตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
6.1 ศึกษาเอกสาร การสร้างแบบวัดความพึงพอใจเป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษาค้นคว้าเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ ซึ่งคานึงถึงข้อความในแง่ของความรู้สึก ความเชื่อ หรือความตั้งใจที่จะ
กระทา สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปไม่ใช่เป็นข้อความ และเป็นข้อความที่สั้นเข้าใจง่าย และชัดเจน ได้แก่
6.1.1 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ( ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538
)
6.1.2 การวัดด้านจิตพิสัย ( ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 )
6.2 นาความรู้และข้อมูลจากเอกสารตามข้อ 6.1 มาปรับปรุงสร้างเป็นแบบวัดความพึงพอใจ ตาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยเขียนข้อคาถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อ ต่อวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 - STEPs จานวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด
มาก น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
4
3
2
1

หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

6.3 นาแบบวัดความพึงพอใจเสนอผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
6.4 นาแบบวัดความพึงพอใจนาไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557
การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง My family
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และพฤติกรรมที่ต้องการวัด
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัด คือ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบเลือก ตอบ
จานวน 20 ข้อ
4. เขียนข้อสอบตามที่วางแผนไว้
5. ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่หา
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
6. คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ผู้เชี่ยวชาญ
7 ปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เป็นฉบับเพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ตามขั้นตอนดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family. ไปทดสอบกับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 ไปทดสอบกับนักเรียน รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน
2. ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกาหนดแผนการสอนโดยกาหนดแผนรายชั่วโมงดังนี้
ที่
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5

เรื่อง
Leaning to question
Leaning to search
Learning to construct
Learning to communicate
Learning to service
Pre – Test and Post – test

ชั่วโมง
1
4
4
4
2
1

3. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family ไปทดสอบกับ
นักเรียนรวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน
4. วิเคราะห์ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลความหมายของคะแนน ผู้ศึกษากาหนดเกณฑ์ใช้วัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
ค่าเฉลี่ย 1 - 1.49

หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผลการประเมินทักษะ
หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ใช้สูตร ( ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538 )
X

เมื่อ

X
X

N

X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนนักเรียน

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
2.1.1 สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยวัดก่อนเรียน และหลังเรียนโดยคานวณจากสูตร t-test dependent (ล้วน สายยศ ; และ
อังคณา สายยศ. 2538)
D
t =
; df = n - 1
2
2
n  D  ( D)
n 1
เมื่อ t

หมายถึง
D
n
D2
(D)2

ค่าทีที่ใช้ในการพิจารณา
หมายถึง ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
หมายถึง จานวนคู่
หมายถึง ผลรวมของ D แต่ละตัวยกกาลังสอง
หมายถึง ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกาลังสอง

2.1.2 ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ความถี่ หรือจานวนที่ต้องการกับความถี่หรือจานวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตร
ต่อไป

P  f  100
N
เมื่อ

P
แทน ค่าร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
N
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
/ 2 ที่เรียนเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs โดยมีลาดับขั้นในการนาเสนอข้อมูล
ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs แผนการจัดการเรียนรู้
2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
โดยใช้
t-test dependent
3. ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
T
คือ ความมีนัยสาคัญ
N
คือ จานวนนักเรียน
T1
คือ คะแนน pre – test
T2
คือ คะแนน post – test
X
คือ คะแนนเฉลี่ย
%
คือ เปอร์เซ็นต์
 X คือ
ผลรวมของคะแนน
D
คือ
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
D2
คือ D แต่ละตัวยกกาลังสอง
R
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
P
แทน ค่าร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
N
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
1. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจพิจารณา
คุณภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพของแผนการจัดการเรียน จากการตรวจพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ที่

รายการประเมิน

1 ออกแบบและเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนล่วงหน้า
ทุกครั้งก่อนสอน
2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้
3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พัฒนาด้านภาษา( literacy ) ตัวเลข ( numeracy)
เหตุผล( reasoning Ability)
4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างหลากหลายวิธีสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยต้นเอง
5 แผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบสื่อ นวัตกรรม ที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดที่สร้างสรรค์
6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบุวิธี ประเมินผลที่
หลากหลาย ตามสภาพจริง
7 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้นาบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแก้ไขในโอกาสครั้งต่อไป
คะแนนเฉลี่ย

ความคิดเห็นเฉลี่ยของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2 3 4 5
5
4 5 5 5

รวม
เฉลี่ย
4.8

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

4.4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4.6

4

5

5

5

5

4.8

4

5

4

4.2

4

4

4.69

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 คิดเป็นระดับ มากที่สุด แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นกั บ หลั ง เรี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง My family
ผลการ
N
ทดลอง
ก่อนเรียน 33
หลังเรียน 33

X

SD

∑D

D2

t

p

5.69
14.24

3.96
5.22

470

262

38.14

.01

Df 29** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 5.96 คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนักเรียน เท่ากับ 14.24 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 – STEPs ในกิจกรรมการเรียนทาให้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family
โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs รายละเอียดผลความพึงพอของนักเรียนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
ระดับความพึงพอใจ
ข้อสอถาม

น้อยที่สุด
จานวน
(คน)

ร้อยละ

น้อย
จานวน
(คน)

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ร้ อ ย จานวน ร้ อ ย จานวน ร้ อ ย จานวน ร้ อ ย
ละ
(คน)
ละ
(คน)
ละ
(คน)
ละ

x

3.03

4.03

คุณภาพ

1. นักเรียนชอบที่
ครูให้ตั้งคาถาม

1

3.03

1

6

18

14

56

11

33

มาก

และตอบคาถาม
เอง
2. นักเรียนสนใจ
ศึกษาค้นคว้าการ

2

7

-

-

1

3.03

8

24.24

15

45.45

9

27.27

3.96

มาก

1

3.03

2

6.06

12

36.36

12

36.36

6

18.18

3.60

มาก

2

6.06

3

3.09

12

36.36

11

33.33

5

15.15

3.42

ปาน

เรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ
3. นักเรียนใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ที่จะค้นคว้า
ข้อมูลเสมอ
4. นักเรียนได้รับคา
ชื่นชมจากคุณครูใน
การพูดรายงาน
หน้าชั้นเรียน

กลาง

5. เมื่อนักเรียน
เรียนรู้ในกลุ่ม

-

-

1

3.03

8

24.24

10

40

14

42.42

4.12

มาก

1

3.03

-

-

11

33.33

11

33.33

10

30.30

3.87

มาก

-

-

2

6.06

5

15.15

15

45.45

11

33.33

4.06

มาก

นักเรียนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
เพื่อนเสมอ
6. นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายและ
สร้างสรรค์
7. เมื่อร่วมกิจกรรม
กลุ่มนักเรียนเคย

4

ช่วยเพื่อนทางาน
ในกลุ่ม
8. นักเรียนได้รับคา
ชมจากคุณครูว่า

1

3.03

4

12.12

7

21.21

16

48.48

5

15.15

3.60

มาก

1

3.03

2

6.06

4

12.12

10

30.30

17

51.51

4.27

มากที่สุด

1

3.03

2

6.06

4

12.12

14

42.42

12

36.36

4.03

มาก

ทางานได้ถูกต้อง
9. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจผลงาน
ของตนเอง
10. นักเรียนพอใจ

และภูมิใจที่จะ
แบ่งปันความรู้และ
ผลงานให้เพื่อนได้

ศึกษา

รวมเฉลี่ย

3.896

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.896 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีความภาคภูมิใจผลงานของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 85.45 รองลงมา
คือ เมื่อร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนเคยช่วยเพื่อนทางานในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 82.42 รองลงมาคือเมื่อ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนเคยช่วยเพื่อนทางานในกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 81.21 นักเรียนพอใจและภูมิใจที่จะ
แบ่งปันความรู้และผลงานให้เพื่อนได้ศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80.06 และนักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าการ
เรียนรู้จากแหล่งต่างๆคิดเป็นร้อยละ 79.36

มาก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ( ทักษะการสื่อสาร ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่
5 / 2 ที่เรียนเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs มีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
วิธีการดาเนินการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดการเรียน
การสอน
2. ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่เรียนวิช า
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2557 จานวน 64 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2557 จานวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยกาหนดแบบเจาะจง
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs
3.2 ตัว แปรตาม ได้แก่ ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน วิช าภาษาอัง กฤษหน่ ว ยการเรียนเรื่อง My
family ความพึงพอใจของเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 5 – STEPs

3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง My family โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs
การดาเนินการทดลอง
1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สอนตามแผนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้ข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.ประเมินความพึงพอใจโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs

สรุปผลการศึกษา
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระดับมาก ( x = 3.896 )
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My family
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 4.69 เป็นระดับ มากที่สุด แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี
คุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ทาการ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษวิเคราะห์องค์ประกอบของรายวิชา โดยนาเอากิจกรรมที่กาหนดในรายวิชามาวิเคราะห์หา
รูปแบบการสอน
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ และนาเอาเนื้อหาหลักของรายวิชามาวิเคราะห์เนื้อหาย่อย
ได้ไปทาการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 - STEPs นามา
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงและแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs มีผลต่อ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 5.69 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วกระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน เท่ากับ 14.24
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเด็ก นักเรียนได้สนใจและศึกษา
ค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ และหาข้อมูล เพื่อ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทาให้เด็กนักเรียนได้ฝึกใช้
ภาษาในการสรุปองค์ความรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร และเด็กนักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษา
ลดความเขินอาย กล้าพูด กล้าแสดงออกการสื่อสารอย่างมั่นใจ เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
นาเสนอผลงานของตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน ดังจะเห็นได้จากคะแนนของกระบวนการจัดการเรียน
การรู้ 5 – STEPs คิดเป็นร้อยละ 75.75 อยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้เด็กนักเรียนยังได้มีการฝึกใช้ภาษาในการ
โต้ตอบสนทนา ดังจะเห็นได้จากคะแนนการสนทนาโต้ตอบของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 73. 13 อยู่ใน
ระดับ ดี เด็กนักเรียนยังได้ฝึกใช้ภาษาในการเขียน ดังจะเห็นได้จากคะแนนการเขียนของนักเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 73.13 อยู่ในระดับ ดี เด็กนักเรียนได้มีการทางานเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของคนอื่น ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมการเข้ากลุ่มของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.75 อยู่ใน
ระดับ ดี
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs กลุ่มสาระกาเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระดับมาก ( x = 3.896 ) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเด็กได้ฝึกปฏิบัติ ลงมือทา จากสิ่งที่ตนเอง
สนใจ ชอบทาให้เกิดความรักภาคภูมิใจในผลงาน เด็กนักเรียนสนุกสนานจากการได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และ
ได้รับคาชื่นชมจากครูและเพื่อนๆ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆในกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ( ทักษะการสื่อสาร ) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 ที่เรียนเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 - STEPs ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนในด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี จึงควร
นาไปทดลองใช้กับเนื้อหาสาระหน่วยอื่นๆในวิชาภาษาอังกฤษ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรนาเอารูปแบบ และกระบวนการศึกษาในครั้งนี้ไปทาการศึกษากับเนื้อหาวิชาของกลุ่ม
สาระอื่นๆ
2.2 ควรมีการจัดทาชุดฝึกทักษะเพื่อจะได้พัฒนาเด็กนักเรียนให้มีผลสาฤทธิ์ที่สูงขึ้น

