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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สมดุลภาษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปราสาททอง
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  โดยการสุ่มหลายขั้นตอบเลือกแบบ
เจาะจง จับฉลากเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  และกลุ่มควบคุม
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ  24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาไทย แบบสังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน โดยใช้แผนแบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่น
ในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  2) ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษามีความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา,ความสามารถทางภาษาไทย,ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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Abstract 
The purposes of this research were : 1) to compare the results of the Thai language ability 

and commitment to work before and after learning of first grade  students by Using Balanced 

Literacy Approach  2) to compare the Thai language ability and Commitment to work between 

experimental and control group after learning by Balanced Literacy Approach and Normal method. 

The sample was selected from group consisted of first grade  students studying in the first semester 

of the academic year 2014. The multistage random sampling was employed. The experimental group 

was first grade  1/2 students in Prasartthongwitthaya School using Balanced Literacy Approach. The 

control group was first grade  1/1 students in Prasartthongwitthaya School using Normal method. The 

duration of the experiment was 24 hours. The research instrument was comprised lesson plans using 

Balanced Literacy Approach, lesson plans using Normal method, the Thai language test and 

Commitment survey. Pretest – Posttest Control Group Design was employed. Statistical analysis was 

performed using multivariate analysis of variance. The research findings were :  1) The Thai language 

ability and commitment to work before and after learning of first grade students by Balanced 

Literacy Approach was different with statically significant level of .05  2) The Balanced Literacy 

Approach ability and Commitment to work in first grade  students after learning by Balanced Literacy 

Approach and  was different with statically significant level of .05.  The students were learn by 

Balanced Literacy Approach The Balanced Literacy Approach ability and Commitment to work more 

than the Normal method. 

Keywords: Balanced Literacy Approach, Thai language ability, Commitment to work 
 
 

1. บทน า 
 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ส าคัญกว่าภาษาอื่นเพราะเป็น
ภาษาของชาติ เป็นภาษาที่เราจะต้องใช้ชั่วชีวิตที่จะ
ปลูกฝังและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยบุคคลที่จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งยวดใน
การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ภาษาของเยาวชนนั้นก็คือ
ครู ที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษา จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดย
จะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

กระบวน การเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับการศึกษาความรู้ และทักษะด้ าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงโดยฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 รายงานผลการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ในระดับประเทศร้อยละ 45.02 
ระดับเขตพื้นที่ 44.64 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ความสามารถด้านภาษาของ
นั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  3  มี ค ะแนน เฉลี่ ย
ระดับประเทศ ร้อยละ 51.22 ระดับเขตพื้นที่ ร้อยละ 
47.60 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 [1] จาก
ผลดังกล่าวการอ่านการเขียนภาษาไทยจึงเป็นปัญหา 
 ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สมควรได้รับการแก้ไข การที่นักเรียนไม่สนใจ ไม่
ตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นในท างานคืออ่านและเขียน อ่าน
หนังสือไม่ออกย่อมส่งผลให้นักเรียนอ่านไม่คล่อง ไม่กล้า
อ่านออกเสียง อ่านไม่ได้ อ่านไม่ถูกต้องและอ่านจับ
ใจความส าคัญไม่ได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่กล้าสื่อสารกับ
ผู้อื่นด้วยการเขียนได้ การอ่านการเขียนของนักเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขวิธี
สอนอย่างเร่งด่วนถ้าปล่อยทิ้งไว้จะท าให้คนไทยอ่านเขียน
ผิดจะท าให้ภาษาไทยวิบัติมีผลท าให้เสียหายแก่ชาติ [2]  
 การสอนแบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy) 
เป็นการสอนภาษาที่ เริ่มมาจากประเทศนิวซีแลนด์      
โดยพัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบ
องค์รวม (Whole language หรือNatural language) 
กับการสอนสะกดค าแจกลูก (Phonics) เข้าด้วยกัน เป็น
การสอนภาษาที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง [3] จะได้ฝึกภาษา
ทุกด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดูและน าเสนอ โดยการ
สอนหลายด้านให้ครบถ้วนและเหมาะสม ที่น่าจะน ามาใช้
ในการศึกษาความสามารถทางภาษาไทย เพราะแนวการ
สอนแบบสมดุลภาษาเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลวิธีต่างๆนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมทุกขั้นตอน การสอนท าให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาได้รวดเร็ว ได้ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม สามารถ
พัฒนาการสื่อสารได้ดี รวมทั้งมีความสนุกสนานในการ
เรียน รักการอ่านและสนใจการอ่านมากขึ้นวิธีการสอน
แบบสมดุลภาษาสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่นการ
ส่งเสริมการเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การใช้ค าคล้องจอง 

การฝึกมารยาทในการพูด และการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 
[3] ดังนั้นการสอนตามแนวแบบสมดุลภาษาจึงเป็นวิธีการ
สอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่ งๆขึ้นช่วยรักษาเอกภาพของ
ภาษาไทยต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา 

  2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทย
และคว ามมุ่ ง มั่ น ในก า รท า ง านขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษากับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1  
ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี 
อยุธยาเขต 2 จ านวน 166 โรงเรียน จ านวน 177 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 2,940 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 โรงเรียนปราสาททอง
วิทยา อ าเภอบางปะอิน จ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 39 
คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง มีหน่วยการเลือกเป็น
ห้องเรียน ด้วยวิธีจับฉลากโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนคือโรงเรียน
ปราสาททองวิทยา แล้วเลือกอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีจับฉลาก
เพื่อก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จัดการ
เรียนรู้แบบสมดุลภาษาโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง และกลุ่ม
ควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1/1 จัดการ
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เรียนรู้แบบปกติ โดยครูที่มีวัยวุฒิและความสามารถ
ประสบการณ์การสอนเหมือนกับผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้
ตารางสอนวันเวลาเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม  
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ ใช้  คัดเลือกจากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาที ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทที่ 
1 ใบโบก ใบบัว บทที่ 2 ภูผา และความมุ่งมั่นในการ
ท างานเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 6 [4]  
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
 ตัวแปรต้น วิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งจ าแนกเป็น 2 วิธี 
1) การจัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษา 2) การ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ   
 ตัวแปรตาม 1) ความสามารถทางภาษาไทย 2) ความ
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน  
 

4. สมมุติฐานการวิจัย 
 4.1 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาแตกต่างกัน 
 4.2 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สมดุลภาษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
5.1 ขั้นการเตรียมการ 
 5.1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา ความสามารถทาง
ภาษาไทย ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

 5.1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและ
ห ลั ก ก า ร ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ส ม ดุ ล ภ า ษ า 
ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5.2 ขั้นออกแบบการทดลองและเครื่องมือการวิจัย 
 5.2.1 สังเคราะห์เนื้อหาจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อออกแบบการทดลอง โดยท าการทดลองในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลอง
ในห้องเรียนตามสภาพจริง (Intact group) กระบวนการ 
วิจัยที่เหมาะสมคือ การวิจัยกึ่งทดลอง โดยศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สอบ
ก่อนการทดลองและสอบหลังการทดลอง ใช้แผนแบบ 
Control Group Pretest - Posttest Design  
 5.2.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองการวิจัย 
ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา 2)
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 12 แผน เพื่อ
น าไปจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ รวม 24 ชั่วโมง 3)แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาไทย มี 2 ชุดเป็นการทดสอบการ
อ่านและการเขียน การอ่านมี 2 ฉบับ คือ อ่านออกเสียง 
10 ข้อ และอ่านเรื่อง 1เรื่อง การเขียน 2 ฉบับ คือ การ
เขียนตามค าบอก10ข้อ และเขียนเรือง 1 เรื่อง  4)แบบ
สังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
ตามตัวชี้วัด 2 ข้อ แต่ละข้อ มีลักษณะพฤติกรรม 3 ข้อ 
รวมทั้งหมด 6 ข้อ คือ  
  5.2.2.1 ตั้ งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  
พฤติกรรมของนักเรียนมีดังนี้ 1)เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2)ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 3)ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง 
   5.2.2.2  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรมของนักเรียนมี
ดังนี้  1)ทุ่มเทท างานอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน  2)พยายามแก้ปัญหาและ



ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                                                                                                   67 

 

อุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 3)ชื่นชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
5.3 ขั้นทดลองใช้และตรวจสอบเครื่องมือ  
 โดยน า เครื่ อ งมือการวิ จั ย ไป เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ 
ตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาไทยและแบบสังเกตพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการท างาน  ผลการตรวจสอบน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย ใช้สูตรสูตร KR-20ของ
คูเดอร์ริชาร์ดสัน อ้างถึงในล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ [5] ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเหมาะสมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 -1 ซึ่ง
มากกว่า 0.5 ทุกรายการ ถือว่าใช้ได้ จึง ทดลองใช้  (try 
out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้หาค่าความ
เชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับเท่ากับ .8852 
5.4 ขั้นด าเนินการทดลอง 
 5.4.1 น าเครื่องมือการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองและกลุ่มควบคุม  คือ นักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 1/1 จัดการเรียนรู้แบบปกติโดย ครูที่มี
วัยวุฒิและความสามารถประสบการณ์การสอนเหมือนกับ
ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้ตารางสอนเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม 
เรียนสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
รวม 24 ชั่วโมง  
 5.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนทดลองและเมื่อสิ้นสุด
การทดลองทั้งสองกลุ่ม  
5. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
 5.1 วิ เคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ และท าการแปลผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 5.2 การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา ใช้การวิเคราะห์ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างใช้การทดสอบแบบที (t-test dependent) 
แบบหางเดียวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 5.3 การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างใช้การทดสอบแบบที (t-test dependent) 
แบบหางเดียวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 5.4 สรุปอภิปรายผลและให้ข้อ เสนอแนะจาก
ผลการวิจัย  
 

6.  ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนีพ้บว่า 
 6.1 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนี้ 
 

ตัวแปรตาม n X  S.D. t Sig 
ความสามารถทาง
ภาษาไทย 
          ก่อนทดลอง 
          หลังทดลอง 
ความมุ่งมั่นในการ
ท างาน 
          ก่อนทดลอง 
          หลังทดลอง 

 
 

39 
39 
 
 

39 
39 

 
 

18.10 
31.13 

 
 

10.46 
16.33 

 
 

2.25 
2.77 

 
 

1.91 
0.77 

 
30.80 

 
 
 

16.83 

 
.00 

 
 
 

.00 

 
 6.2 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษากับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนการจัดการเรียนรู้แบบสมดุล
ภาษาสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังนี้ 
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กลุ่ม 
 

ความสามารถทาง
ภาษาไทย 

ความมุ่งมั่นในการท างาน 

ก่อน
ทดลอง 

หลังทดลอง ก่อน
ทดลอง 

หลังทดลอง 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

สมดุล 
ปกติ 

18.10 
18.10 

2.2 
2.7 

31.1 
23.3 

2.7 
2.5 

10.4 
11.2 

1.9 
2.3 

16.3 
14.2 

0.77 
1.58 

t – test 
Sig of t 

30.80 
.00 

16.83 
.00 

 

7. อภิปรายผล 
 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาที่มีต่อ
ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการ
ท างาน  และการเปรียบเทียบความสามารถทาง
ภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของกลุ่มที่จัดการ
เรียนรู้แบบสมดุลภาษากับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ  
ส าม า รถอภิ ป ร ายผล เป็ น  2  ป ระ เ ด็ น  คื อ  ด้ า น
ความสามารถทางภาษาไทย และด้านความมุ่งมั่นในการ
ท างานได้ดังนี้ 
 7 . 1ด้ านความสามารถทางภาษา ไทย  พบว่ า
ความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้
แบบสมดุลภาษา แตกต่างกันกับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียน
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา มีความสามารถทาง
ภาษาไทยสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียน รู้แบบปกติ ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนสอนอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยสร้างความสนใจให้นักเรียน พัฒนาการอ่าน
พัฒนาทักษะการเขียนร่วมกับการอ่าน นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการอ่านร่วมกับการเขียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง
นักเรียนได้แบ่งปันการเรียนรู้และมีการประเมินการอ่าน
เขียนเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy) 
มาผสมผสานเข้ากับการสอนภาษาธรรมชาติ  (Whole 
Language) และสอดคล้องกับแนวคิดของ อารี สัณหฉวี 

[3]  การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาว่าเป็นการสอน
ภาษาทุกด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดูและน าเสนอให้
ครบถ้วนและเหมาะสมเป็นการสอนภาษาแนวธรรมชาติ
แบบองค์รวมกับการสอนสะกดค าแจกลูกเข้าด้วยกัน
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกันตวรรณ    
มีสมสาร [6] ได้ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรียนรู้
แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถทาง
ภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มปกติ สอดคล้องกับ
รสนันท์ นามจันทร์ [7] ได้ศึกษาผลการสอนอ่านและ
เขียนด้วยนิทานภาพร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย พบว่า เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
และกา ร เ ขี ย นสู ง ขึ้ น อ ยู่ ใ น ร ะดั บ ดี  หลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์การสอนอ่านและเขียนนิทานภาพร่วมกัน
ตามแนวสมดุลภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 7.2 ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน พบว่า ความมุ่งมั่น
ในการท างานของนักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียน รู้
แบบสมดุลภาษา  แตกต่างกันกับกลุ่มที่จัดการเรียน รู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ที่จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษามีความมุ่งมั่นในการ
ท างานสู งกว่ า  กลุ่ มที่ จั ดการเรียน รู้แบบปกติ  สืบ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา นักเรียน
ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอนด้วย
ตนเอง นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตามล าดับขั้นตอนท าให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นใน
การท างานสูงการสอนท าให้เกิดการเรียนรู ้ภาษาได้
รวดเร็วได้ฝึกทักษะการท างานกลุ่มสามารถพัฒนาการ
สื่อสารได้ดีรวมทั้งมีความสนุกสนานในการเรียนรักการ
อ่านและสนใจการอ่านมากขึ้น ครูผู้ปกครองให้ก าลังใจ
ดูแลเอาใจใส่ ท าให้น ักเร ียนเกิดความมุ ่งมั ่นในการ
ท างานสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
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ชญาภา วิชชาวณิชนันท์  [8] ได้ศึกษาการใช้การให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้าง ความ
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมรับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด
ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมให้
ค าปรึกษากลุ่มฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
นักเรียนที่เข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
มีคะแนนสูงกว่าก่อนเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
วิมลวรรณ โลหิตยา [9] ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ บทประยุกต์และ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  6 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ บทประยุกต์ 
และคว ามมุ่ ง มั่ น ในก า รท า ง านขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  

8.1.1 ก่อนที่จะน าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
สมดุลภาษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ครูผู้สอนต้องศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ละเอียด เตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อม เพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ให้สมบูรณ์ 
 8.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสมดุล
ภาษา ครูต้องค านึงถึงพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน การ
แนะน าเบื้องต้นจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
 

 8.1.3 ครูผู้สอนน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบสมดุลภาษาไปใช้ ต้องศึกษาหลักการ เป้าหมาย
ขั้นตอนให้ชัดเจนและปรับให้เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสมดุลภาษากับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิธีอื่น ๆ 
 8.2.2 ควรมีการศึกษาถึงการน าวิธีการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ส ม ดุ ล ภ า ษ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถทางด้านอื่น ๆ 
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