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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีเพราะผูว้ิจัยได้รับความกรุณา 

และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสทิธิ์ ประธาน

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ก าจัดภัย กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าเสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  

ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอนทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ 

ประสาทวิชาในการศกึษาแก่ผูว้ิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อุษา ปราบหงษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์  

ดร.ฉลาด จักรพิมพ์ อาจารย์ประจ าคณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร ดร.นันทนา ลีลาชัย ครู  

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 3 “ยุติธรรมวทิยา” จังหวัดสกลนคร  

ดร.จริะพร ราชสิงโห ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรยีนอนุบาลสกลนคร จังหวัด

สกลนคร และนางรุง่นภา แก้วปัญญา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกุง 

จังหวัดสกลนคร ที่ได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณนางวราศิน ดาศรี ผูอ้ านวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารทุกท่าน  

ที่อนุเคราะหแ์ละอ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัยเป็นอย่างดตีลอดจนคณะครู 

และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ทุกคนทีไ่ด้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม

และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน รุ่น 13 ทีเ่ป็นก าลังใจตลอดการศกึษาและขอขอบคุณ 

คุณศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์ ที่อ านวยความสะดวกในการศกึษาตลอดหลักสูตร 

 คุณค่าและประโยชน์ของวทิยานพินธ์เรื่องนี้ ผูว้ิจัยขอมอบอุทิศคุณความดีนี้ 

เพื่อบูชาแด่ บูรพาจารย์ และคุณบิดา มารดา ทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน  

ให้ผู้วิจัยเป็นอย่างด ีตลอดจนให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ จนประสบความส าเร็จ 

ในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

 

 

                 สรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร 
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ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

    เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก   

    ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้วิจัย    สรัญญพัชร ์แก้วศรไีตร 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนสุิทธิ์ 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ก าจัดภัย 

ปริญญา    ค.ม. (วิจัยหลักสูตรและการสอน) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ของชุดกิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้ 

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ ์80/80   

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ 3) ศกึษาทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

ของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศกึษาความพึงพอใจ 

ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ กลุ่มตัวอย่าง  

เป็นนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ สังกัดกองการศึกษา 

เทศบาลเมอืงท่าบ่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มไม่อสิระกัน (Dependent samples  

t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 80.56/80.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ที่ 80/80 
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  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่พัฒนาขึน้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่พัฒนาขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.16 อยู่ในระดับมากที่สุด  

  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ 

อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.56) 

 

 

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) develop and validate the efficiency 

of a learning activity package of Thai language for communication entitled words and 

functions based on active learning management for Prathomsuksa 6 students to meet 

the set criteria of 80/80, 2) compare stdudents’ learning achievement before and after 

learning through the developed learning activity package, 3) examine the students’ 

inquiry skills after the intervention, and 4) explore the students’ satisfaction toward 

learning through the developed learning activity package. The samples, obtained through 

cluster random sampling, were 31 students from Prathomsuksa 6/1 at Muang Thabo 

Municipal School under the Department of Education of Thabo Municipality, Thabo District, 

Nong Khai Province, in the second semester of the academic year 2019. The research 

instruments consisted of a learning activity package, a learning achievement test,  

an assessment form of students’ inquiry skills, and a satisfaction assessment form. 

Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent 

Samples t-test.  

 The findings were as follows: 

  1. The learning activity package of Thai language for communication 

entitled words and functions based on active learning management for Prathomsuksa 6 

students had the efficiency of 80.56/80.65, which met the defined criteria of 80/80. 
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  2. The students’ learning achievement scores were higher than those of 

before the intervention at a statistical significance of .05 level. 

  3. The students’ inquiry skills after the intervention reached the highest 

level of 90.16 percent point. 

  4. The students’ satisfaction toward learning through the developed 

learning activity package was at a high level ( X  = 4.18, S.D. = 0.56). 

 

 

Keywords:  Learning Activity Package,  Thai Language for Communication,  

                 Active Learning Management 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ หลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น มุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคนซึ่งเป็นก าลัง

ของชาติใหเ้ป็นมนุษย์ที่มคีวามสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู ้คุณธรรมมีจติส านึก 

ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น 

ต่อการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวติโดยมุ่งเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ รวมทั้งมุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้การพัฒนาผูเ้รียน

ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 

ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติและ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3-4) 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อใหเ้กิด

ความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกของคนในชาติใหม้ีความเป็นไทยเป็นเครื่องมอืใน

การตดิต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันท าให้สามารถประกอบ

กิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาความรู ้ประสบการณจ์ากแหลง่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ้

ความคิด วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 

ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนีภ้าษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน ์โลกทัศน ์และสุนทรียภาพโดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดี 

และวรรณกรรมอันล้ าค่า ภาษาไทยจงึเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์

สืบสานใหค้งอยู่คู่ชาติตลอดไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 3) 
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 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ในชีวติจริงได้ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

ตามหลักภาษาไทย เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล จนถึงการพัฒนาทักษะให้ผูเ้รียน 

ให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการอา่นออกเขียนได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2549, หนา้ 59) 

นอกจากนี ้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยยังเน้นการฝึกฝนผูเ้รียนให้มีความช านาญ 

ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถ

เลือกใช้ค า เรยีบเรียงความคิดความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ ์ได้ตรงตาม

ความหมาย และถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ (สุวัฒน์ ววิัฒนานนท์, 

2550, หนา้ 19) จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อใช้ใน 

การเรียนการสอน เป็นเครื่องมอืที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะของนักเรียนด้านการอ่าน 

การเขียน การคิดวิเคราะหแ์ละการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การ

จัดการเรยีนรู้เชิงรุก สามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีการพัฒนาทักษะด้านหลักภาษาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม

กับการเรียนรูท้ี่มวีัตถุประสงค์เพื่อสรา้งความเข้าใจ และการน าความรูท้ี่ได้มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการตื่นตัวต่อการเรียนรู้และสร้างความกระตอืรอืร้น

ด้านการรู้คดิมากกว่าวิธีการสอนโดยการท่องจ าเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนเชงิรุก

จงึมบีทบาทช่วยใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รียนสูงขึ้น ผูเ้รียนจะเกิดความพึงพอใจ 

ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้มีส่วนรว่มในการกิจกรรมการเรียน

การสอนได้ลงมือกระท า (Active learning) มากกว่าการที่ผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 

เพียงอย่างเดียว (Passive learning) (วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ, 2560, หน้า 65) 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถสรุปขั้นตอนการสอน 

ดังนี้ 1) ขั้นเตรยีมความพร้อม 2) ขั้นเริ่มบทเรียนใหม ่3) ขั้นจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

4) ขั้นอภิปรายผล และ 5) ขั้นสรุป ดังนัน้จงึจัดได้ว่าการเรียนการสอนเชิงรุกเป็นการเรียนรู้

ที่สง่เสริมให้ผู้เรยีนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จรงิ (Sweeller, 2006, p. 125) 

โดยที่การเรียนการสอนเชิงรุก ประกอบด้วย ลักษณะส าคัญ ๆ คือ ผูเ้รียนมีส่วนรว่ม 
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ในกิจกรรมการเรียนรู ้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนได้พัฒนา

ทักษะการคิดช้ันสูงคอืวิเคราะหส์ังเคราะห์และประเมินผลรวม ทั้งผูเ้รียนมทีัศนคติที่อยาก

เรียนรู้ผู้สอนเป็นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ซึ่งการเรียนการสอน 

ด้วยกรณีศึกษา จัดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกรูปแบบหนึ่งเป็นการเรียนรู้ 

โดยการน ากรณีศกึษามาอภปิรายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีสว่นร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็น เกิดการวิเคราะหส์ังเคราะหแ์ละประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดทฤษฎี

ประกอบการคิด (Ward, 1998, p. 103-110) โดยผูเ้รียนมกีารค้นคว้าหาข้อมูลจาก

สถานการณท์ี่ได้รับน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหส์ังเคราะห ์ประกอบการตัดสินใจหาค าตอบ

เพื่อแก้ปัญหาใหก้ับกรณีศึกษา อย่างมีเหตุมีผลการเรียนการสอนด้วยกรณีศกึษาเป็นเทคนิค

การสอนที่ตอ้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูส้อนและระหว่างผู้เรียนกับผูเ้รียน 

ซึ่งผูส้อนจะต้องจัดเตรียมข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหาและโอกาสในการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในประเด็นปัญหาร่วมกัน เพื่อเปิดมุมมองที่หลากหลายของปัญหาและแนวทาง

ในการตัดสินใจที่หลากหลายด้วย (เนาวนิตย์ สงคราม, 2555, หนา้ 97) 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ สังกัดกองการศกึษาเทศบาลเมืองท่าบ่อ พบว่า 

ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมคีะแนนระดับโรงเรียนเฉลีย่ร้อยละ 48.19 และในปีการศกึษา 

2561 มีคะแนนระดับระดับโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 55.90 ซึ่งถือว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่โรงเรียน

ได้ตัง้ไว้ และจากการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า 

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.00 ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  

และในการประเมินผลการเรียนยังพบว่าความรูด้้านหลักภาษาผูเ้รียนมีคะแนนต่ ามากที่สุด  

(โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ, 2560, หนา้ 25)  จากสภาพปัญหาดังกล่าว นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาภาษาไทยต่ า ผลคะแนนทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  

และยังขาดทักษะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยในเรื่องหลักภาษา ดา้นค าและหน้าที่ของค า 

ซึ่งเห็นได้จากระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ า  

 ดังนัน้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดและหลักการในการค้นหาวิธีการจัดการเรยีนการสอน

ในรูปแบบที่เหมาะสมให้กับนักเรียน โดยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อให้นักเรียน 

ได้น าความรู้จากชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยมาประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันส่งเสริม 

ให้ผูน้ักเรียนเกิดการต่ืนตัวต่อการเรียนรูแ้ละสร้างความกระตอืรอืร้นด้านการรูค้ิด  
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การสือ่สาร การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ตลอดจนได้น าหลักเกณฑท์างภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษา เทศบาลเมอืงท่าบ่อต่อไป 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดหรอืไม่ อย่างไร 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรยีนหรอืไม่ อย่างไร 

  3. นักเรียนมทีักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด 

  4. นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับใด 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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  3. เพื่อศกึษาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 ความส าคัญของการวิจัย มีดังนี้  

  1. ได้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ 

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ

น าไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทยใหสู้งขึ้น 

  2. เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ เรื่องค าและหน้าที่ 

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุกเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 การสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองอย่างมีความหมาย 

และครูได้แนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนเพื่อประโยชน์ในการเรียนรูต้่อไป 

  3. เป็นสารสนเทศส าหรับครูผู้สอนและผูเ้กี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทาง 

ในการศกึษาค้นคว้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และน าไปปรับใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้ 

สมมตฐิำนของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ 80/80 

  2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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  3. นักเรียนมทีักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

  4. นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับมากขึ้นไป 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 

เมอืงท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษา เทศบาลเมอืงท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมทั้งสิ้น 143 คน 

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล

เมืองท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าบ่อ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียนรวมทั้งสิน้ 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เนื่องจากการจัดหอ้งเรียนเป็นแบบคละช้ันเรยีน ซึ่งนักเรียนแตล่ะหอ้งมีผลการเรียน 

ไม่ต่างกัน 

  2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

   2.1 ตัวแปรอิสระ คอื การจัดการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

   2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

    2.2.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

    2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    2.2.3 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

    2.2.4 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
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  3. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

   การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการสร้างและพัฒนาการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีขอบข่ายเนือ้หาสาระชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

จ านวน 7 ชุด ดังนี้ 

    3.1 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค านาม 

    3.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าสรรพนาม 

    3.3 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง ค ากริยา 

    3.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

    3.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ค าบุพบท 

    3.6 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค าสันธาน 

    3.7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าอุทาน 

  4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

   ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวนเวลาทั้งสิน้ 14 ช่ัวโมง โดยไม่รวมช่ัวโมง 

การท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

กรอบแนวคดิของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง

ค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษาเทศบาลเมอืงท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ผูว้ิจัยสามารถแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัยเป็นโครงสร้าง ดังแสดงในภาพประกอบ 1 

ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้  

  1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ หมายถึง ชุดการสอนหรอืการสอนที่น าเอาสื่อ

ประสมที่มีการวางแผนการผลติอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนือ้หา 

วิชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์

แก่นักเรียน ช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งแตล่ะชุดจะมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรม คอื 1) คู่มือครู ประกอบด้วย 1.1) ค าชี้แจงครู

และนักเรียน 1.2) ค าแนะน าของผูใ้ช้ 1.3) วัตถุประสงค์ 1.4) ค าชี้แจงเนื้อหากิจกรรมการสอน 

1.5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.6) เนือ้หาสาระและสื่อ 1.7) การประเมินที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 1.8) ใบความรู้/ใบกิจกรรม และ 2) แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยน าแนวคิด

จัดการเรยีนรู้เชิงรุกมาใช้เป็นขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

ตาม 
การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การ

จัดการเรยีนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

มีขัน้ตอน 5 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นเตรยีมความพร้อม  

2. ขั้นเริ่มบทเรียนใหม ่ 

3. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

4. ขั้นอภปิรายผล  

5. ขั้นสรุป 

  

 

 

4. ความพึงพอใจตอ่การเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียน 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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   1.1 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค านาม 

   1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าสรรพนาม 

   1.3 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค ากริยา 

   1.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

   1.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าบุพบท 

   1.6 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค าสันธาน 

   1.7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าอุทาน  

  2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพัฒนาทางร่างกาย 

จติใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งครูเป็นผู้กระตุ้นใหผู้เ้รียน

มีพัฒนาการไปพร้อมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความสุข โดยเน้นบทบาทและ 

การมสี่วนรว่มของผูเ้รียน มีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ้5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   2.1 ขั้นเตรยีมความพร้อม คือ การเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียน

ก่อนจะมีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูชีแ้จงขอ้ตกลง และขั้นตอนการเรียนรูเ้ชิงรุก 

แล้วเปิดวีดทีัศนท์ี่เกี่ยวข้องกับเนือ้หา และภาพ จากนั้นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยครูถาม

ค าถามพร้อมยกตัวอย่างของค าและชนิดของค าที่ปรากฏในภาพหรอืวีดีทัศน์ 

   2.2 ขั้นเริ่มบทเรียนใหม่ คอื การทบทวนความรูเ้ดิม และเสริมความรู้ใหม่

ให้แก่นักเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งบทบาทของครูจะมากกว่า 

บทบาทของนักเรียน ในขั้นตอนนี้ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูใหน้ักเรียนเลือกภาพ 

และน าเสนอหน้าชัน้เรียนพร้อมบอกชนิดของค าและหน้าที่ของค า พรอ้มยกตัวอย่างของค า

ที่ปรากฏในภาพที่นักเรียนน ามาเสนอหน้าช้ันเรียน 

   2.3 ขั้นจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ คือ วิธีการและกิจกรรมที่ครูน ามาใช้

เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะ เน้นผูเ้รียนมีบทบาทมากที่สุด โดย

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อให้ได้เรียนรูร้่วมกันซึง่แต่ละคนแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

    คนที่ 1 คุณอ านวย มีหนา้ที่อ านวยความสะดวกในกลุ่ม 

    คนที่ 2 คุณวางแผน มหีน้าที่วางแผนการท างานร่วมกัน 

    คนที่ 3 คุณรวบรวม มหีน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ 

    คนที่ 4 คุณเสนอ มหีน้าที่จดบันทึก และน าเสนอผลงาน 
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    นักเรียนแต่ละกลุ่ม ยกมือตามหน้าที่ที่ครูถามว่าแตล่ะคนในกลุ่ม 

ของตัวเองมีหน้าที่ใดบ้าง แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี่ 1-2 โดยใช้วธิีการระดม

สมอง (Brainstorming) รว่มกัน พร้อมจดบันทึกหรือเขียนแผนภาพความคิด จากนั้นผูเ้รียน

ท าใบงาน  

   2.4 ขั้นอภิปรายผล คอื หลังจากที่นักเรียนท ากิจกรรมตามเนือ้หาที่เรยีน

แล้ว นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และร่วมกันอภปิราย ขั้นนีบ้ทบาท 

ของครูและนักเรียนมบีทบาทเท่ากัน โดยนักเรียนแตล่ะกลุ่มน าผลงานไปติดและใหเ้พื่อน 

แตล่ะกลุ่มเยี่ยมชมและตั้งค าถามเกี่ยวกับเนือ้หานั้น 

   2.5 ขัน้สรุป คอื ให้ผูเ้รียน ร่วมกันสรุปผลจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ท า

หรอืได้เรยีนมาทั้งช่ัวโมง ครูคอยเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหรอืยังบกพร่อง ในขั้นนีค้รูมีบทบาท

น้อยที่สุด โดยการให้นักเรียนยกตัวอย่างค าแล้วน ามาเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

  3. ค าและหน้าที่ของค า หมายถึง การแบ่งค าชนิดต่าง ๆ ออกตามโครงสรา้ง

หลักสูตรตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 4 หลักการใชภ้าษาไทย ตัวชี้วัด ท. 4.1 ป. 6/1 วิเคราะหช์นิด 

และหน้าที่ของค าในประโยค สาระการเรียนรู้แกนกลาง ค าในภาษาไทย มี 7 ชนดิ ได้แก่ 

ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน  

  4. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร

ความรู ้ประสบการณ์ ความรูส้ึก และความคิดเห็น ที่ได้จากการฟังและอ่านผสมผสาน 

กับประสบการณเ์ดิม น าความคิดที่ได้ไปใช้ประโยชนใ์นการเรียนรู้หลักเกณฑท์างภาษา 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์ หรอืสาร จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยใช้ 

การแสดงท่าทาง การใช้สัญลักษณ์ การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อถ่ายทอดข่าวสาร 

ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าใจซึ่งกันละกัน  

  5. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามเกณฑม์าตรฐานที่ใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ ซึ่งก าหนดไว้ 80/80 มคีวามหมายดังนี้   

   80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมซึ่งหาได้จาก 

ค่าร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน ที่ได้จากการท าใบกิจกรรมและ

แบบทดสอบย่อยหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
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   80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่หาได้จากค่าร้อยละ 

ของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีน เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก หลังการเรียน 

เสร็จสิน้ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

  6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร

ของนักเรียนที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนและหลังเรียนที่ผูว้ิจัย

สรา้งขึ้น 

  7. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การท างานให้ส าเร็จ 

และมีประสิทธิภาพโดยผู้เรยีนต้องพัฒนาตนเองและต้องมีการแสวงหาความรู้ตลอดเวลา

เพื่อน าความรูม้าใช้ในการเรียนและสามารถน าความรู้ เรื่องค าและหน้าที่ของค า  

มาประยุกต์ใชไ้ด้โดยประเมินจากพฤตกิรรมการปฏบิัติและจากการตรวจผลงานของนักเรียน

โดยใช้ในการประเมินแบบรูบิค (Rubric Assessment) พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึงทักษะ

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การก าหนด

ปัญหาในการสบืค้นความรู้ 2) การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 3) การด าเนินการสืบค้น

ความรูต้ามแผนที่ก าหนดไว้ 4) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสบืค้นความรู้ และ  

5) การสรุปผลการสบืค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ  

  8. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หมายถึง ความรู้สกึชอบ พอใจ สนใจ หรอืมองเห็นคุณคา่ ความส าคัญของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มตี่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประเมินได้จาก 

แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดยมปีระเด็น 

ทีป่ระเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบรรยากาศในช้ันเรียน 2) ด้านกิจกรรมการเรียน  

3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ผูว้ิจัยได้ท าการศกึษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1) กลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

   1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย   

   1.2 คุณภาพของผู้เรียน   

   1.3 โครงสรา้งหลักสูตรตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562   

   1.4 โครงสรา้งเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรยีนเทศบาล 

เมืองท่าบ่อ (ท.1)   

   1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

   1.6 หนว่ยการเรียนรู ้ค าและหน้าที่ของค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

   1.7 แนวทางการจัดการเรียนรู้   

   1.8 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้    

  2. แนวคิดการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย   

   2.1 หลักการ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับหลักการใชภ้าษา 

   2.2 ค า ชนิดของค าและหน้าที่ของค า   

   2.3 หลักการสอนหรอืวิธีการสอนภาษาไทย   

  3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   

   3.1 ความหมายการจัดการเรียนรูเ้ชงิรุก   

   3.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   

   3.3 การจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก   
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   3.4 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีสว่นร่วม

ของผู้เรยีน   

   3.5 บทบาทของครูกับการเรียนรูเ้ชงิรุก   

   3.6 บทบาทของนักเรียนกับการเรียนรูเ้ชิงรุก   

  4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

   4.1 ความหมายของชุดกิจกรรม   

   4.2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   4.3 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้   

   4.4 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

   4.5 ลักษณะชุดกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ที่ดี 

   4.6 การสรา้งชุดกิจกรรม 

   4.7 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้   

  5. แผนการจัดการเรียนรู้   

   5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรยีนรู้   

   5.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้   

   5.3 ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้   

   5.4 แผนการจัดการเรยีนรู ้โดยการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก  

  6. ทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   

   6.1 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

   6.2 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     

   6.3 แนวทางการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     

  7. ความพึงพอใจ   

   7.1 ความหมายของความพอพึงใจ   

   7.2 องค์ประกอบที่มผีลตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรอืปฏิบัติ

กิจกรรม   

   7.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ   

   7.4 หลักการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ   

   7.5 การสรา้งความพึงพอใจในการเรียน   

   7.6 คุณลักษณะของเครื่องมอืวัดความพึงพอใจ   
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  8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   8.1 งานวิจัยในประเทศ 

   8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ได้ด าเนนิการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนเทศบาล 

เมอืงท่าบ่อ, 2553, หน้า 10-28) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน สนองความต้องการ

ของชุมชน และท้องถิ่น ตลอดจนความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรยีน 

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดประสิทธิภาพต่อการเรยีนสูงสุดต่อไป ดังนี้ 

  1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 

   โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ ดังนี้ 

    สาระที่ 1 การอ่าน 

     มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิด 

เพื่อน าไปใช้ตัดสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอา่น 

    สาระที่ 2 การเขียน 

     มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ 

ย่อความ และเขยีนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน

การศกึษาค้นคว้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

     มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ และ

พูดแสดงความรูค้วามคิดความรูส้ึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมวีิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
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    สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

     มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 

ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

    สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

     มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี 

และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 

  2. คุณภาพของผู้เรยีน 

   จบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง 

อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร 

จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจค าแนะน า ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะขอ้คิดเห็นและข้อเท็จจริง

รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน าความรูค้วามคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติได้มมีารยาทมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

    มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  

เขียนสะกดค าแต่งประโยคและเขยีนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจน

เหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ 

ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรูส้ึกและความคิดเห็น 

เขียนเรื่องตามจนิตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

    พูดแสดงความรู ้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือ

สรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ตัง้ค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมิน 

ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมเีหตุผล พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ 

อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูด 

โน้มนา้วได้อย่างมเีหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

    สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต 

รู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย ใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม แตง่ประโยค แต่งบทร้อยกรอง

ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 
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    เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพืน้บ้าน 

ร้องเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง และ

ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 

  3. โครงสร้างหลักสูตรตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

   สาระที่ 1 การอ่าน 

    มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิด 

เพื่อน าไปใช้ตัดสนิใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ตาราง 1 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน 

รหัสตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 
ภาคเรียน 

ท่ี 1/ชม. 

ภาคเรียน 

ท่ี 2/ชม. 

ท 1.1 ป. 6/1 

 

ท 1.1 ป. 6/2 

 

1. อา่นออกเสียงบทร้อยแกว้

และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

2. อธิบายความหมายของค า 

ประโยคและข้อความท่ีเป็นโวหาร  

• การอา่นออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแกว้ 

และบทร้อยกรองประกอบด้วย 

- ค าที่มพียัญชนะควบกล้ า    

- ค าที่มอีักษรน า 

- ค าที่มตีัวการันต์ 

- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

- อักษรยอ่และเคร่ืองหมายวรรคตอน 

- วัน เดอืน ปีแบบไทย 

- ข้อความท่ีเป็นโวหารต่าง ๆ  

- ส านวนเปรียบเทียบ 

• การอา่นบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

√  10  

ท 1.1 ป. 6/3 

 

 

ท 1.1 ป. 6/4 

3. อา่นเร่ืองสั้น ๆ อย่าง

หลากหลาย โดยจับเวลาแลว้

ถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน 

4. แยกขอ้เท็จจริงและข้อคดิเห็น

จากเร่ืองท่ีอ่าน 

• การอา่นจับใจความจากสื่อตา่ง ๆ เชน่      

- เร่ืองสั้น ๆ  

- นทิานและเพลงพืน้บ้าน 

- บทความ 

√  3 

 

 

 

5 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รหัสตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 
ภาคเรียน 

ท่ี 1/ชม. 

ภาคเรียน 

ท่ี 2/ชม. 

ท 1.1 ป. 5/5 

 

5. อธิบายการน าความรูแ้ละ

ความคิด จากเร่ืองท่ีอ่านไป

ตัดสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนนิ

ชวีติ 

- พระบรมราโชวาท 

- สารคด ี

- เร่ืองสั้น 

- งานเขียนประเภทโนม้นา้ว 

- บทโฆษณา  

- ข่าว และเหตุการณส์ าคัญ   

• การอา่นเร็ว 

  6  

ท 1.1 ป. 6/6 

 

6. อา่นงานเขียนเชงิอธิบาย 

ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏบัิตติาม 

 

• การอา่นงานเขียนเชงิอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า  

และปฏบัิตติาม 

- การใช้พจนานกุรม 

- การปฏบัิตตินในการอยูร่่วมกันในสังคม 

- ข้อตกลงในการอยูร่่วมกันในโรงเรียน และการใชส้ถานท่ี

สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น 

 √ 3  

ท 1.1 ป. 6/7 

 

7. อธิบายความหมายของขอ้มูล 

จากการอา่นแผนผัง แผนท่ี 

แผนภูม ิและกราฟ 

• การอา่นข้อมูลจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูม ิและกราฟ 

 

√   8 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รหัสตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 
ภาคเรียน 

ท่ี 1/ชม. 

ภาคเรียน 

ท่ี 2/ชม. 

ท 1.1 ป. 6/8 

 

8. อา่นหนังสือตามความสนใจ 

และอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ 
• การอา่นหนังสือตามความสนใจ เชน่ 

- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออา่นท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

 √ 3  

 9. มีมารยาทในการอ่าน • มารยาทในการอ่าน  √ 1  
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21  

 

   สาระที่ 2 การเขียน 

    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขยีนเรียงความ 

ย่อความ และเขยีนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 

การศกึษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตาราง 2 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 1 การเขียน 

รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 

ภาค

เรียน 

ท่ี 1/ชม. 

ภาค

เรียนท่ี 

2/ชม. 
ท 2.1 

ป. 6/1 

 

 

1. คัดลายมอืตัว

บรรจงเต็มบรรทัด  

และครึ่งบรรทัด 

• การคัดลายมือตัวบรรจง

เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ตามรูปแบบการเขียน 

ตัวอักษรไทย 

√  5  

ท 2.1

ป. 6/2 

 

2. เขียนสื่อสารโดย

ใชค้ าไดถู้กต้อง

ชัดเจน และ

เหมาะสม 

• การเขียนสื่อสารเชน่  

- เขียนจดหมายกิจธุระ 

ในชีวิตประจ าวัน 

- รายงานการศึกษาค้นควา้   

√    

ท 2.1

ป. 6/3 

 

 

3. เขียนแผนภาพ

โครงเร่ืองและ

แผนภาพความคิด

เพื่อใชพ้ัฒนา 

งานเขียน 

• การเขียนแผนภาพโครง

เร่ืองและแผนภาพความคิด 
 √ 3  
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  สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

   มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ  

และพูดแสดงความรู ้ความคิด และความรูส้ึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิารณญาณและ 

สร้างสรรค์ 

ตาราง 3 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 

ภาค

เรียน 

ท่ี 1/ชม. 

ภาค

เรียนท่ี 

2/ชม. 
ท 3.1

ป. 6/1 

 

 

ท 3.1

ป. 6/2 

1. พูดแสดงความรู้    

ความเข้าใจ

จุดประสงค์ของเร่ือง

ท่ีฟังและดู 

2. ตัง้ค าถามและ

ตอบค าถามเชงิ

เหตุผลจากเร่ืองท่ีฟัง 

•  การพูดแสดงความรู้  

ความเข้าใจในจุดประสงค ์

ของเร่ืองท่ีฟังและดูจากสื่อ 

ตา่ง ๆ ได้แก ่

- สื่อสิ่งพมิพ ์

- สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

√   6 

 

6 

ท 3.1

ป. 6/3 
3. วเิคราะห์ความ

นา่เช่ือถือจากการฟัง

และดูสื่อโฆษณา

อย่างมเีหตุผล 

• การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือ

จากการฟังและดูสื่อโฆษณา 
   3 

ท 3.1

ป. 6/4 
4. พูดรายงานเร่ือง

หรือประเด็นท่ีศึกษา

ค้นควา้จากการฟัง 

การดู และการสนทนา 

• การรายงาน เช่น 

- การพูดล าดับขัน้ตอน 

การปฏบัิตงิาน 

- การพูดล าดับเหตุการณ์  

• การพูดโนม้นา้วใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เชน่ 

- การเลอืกตัง้กรรมการ

นักเรียน 

√    

ท 3.1

ป. 6/6 

6. มมีารยาทในการฟัง 

การดู และการพูด 

• มารยาทในการฟัง การดู 

และการพูด 

 √  2 
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  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 

ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตาราง 4 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 4 หลักการใชภ้าษาไทย 

รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 

ภาค

เรียน 

ท่ี 1/ชม. 

ภาค

เรียนท่ี 

2/ชม. 

ท 4.1 

ป. 6/1 

 

1. วิเคราะห์ชนดิและ

หนา้ที่ของค าใน

ประโยค       

 

• ชนิดของค า 

- ค านาม - ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา - ค าวิเศษณ์ 

- ค าบุพบท  

- ค าเช่ือมและค าอุทาน 

√   14 

ท 4.1 

ป. 6/2 
2. ใชค้ าได้เหมาะสม

กับกาลเทศะและบุคคล 
• ค าราชาศัพท์ 

• ระดับภาษา 
√  3  

ท 4.1 

ป. 6/3 

 

3. รวบรวมและบอก

ความหมายของค า

ภาษาต่างประเทศ 

ท่ีใชใ้นภาษาไทย 

• ค าท่ีมาจากภาษาตา่งประเทศ 

 

√   5 

ท 4.1 

ป. 6/4 

 

4. ระบุลักษณะ 

ของประโยค 

 

• กลุ่มค าหรือวล ี

• ประโยคสามัญ 

• ประโยครวม 

• ประโยคซ้อน 

√  8  

ท 4.1 

ป. 6/5 

5. แตง่บทร้อยกรอง • กลอนสุภาพ √  8  

ท 4.1 

ป. 6/6 

 

6. วเิคราะห์และ

เปรียบเทียบส านวน 

ท่ีเป็นค าพังเพย  

และสุภาษิต 

• ส านวนท่ีเป็นค าพังเพย  

และสุภาษิต 

√  2  
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  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

   มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและ 

วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 

ตาราง 5 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้งรู้ ควรรู้ 

ภาค

เรียนท่ี 

1/ชม. 

ภาค

เรียนท่ี 

2/ชม. 

ท 5.1 

ป. 6/1 

 

 

ท 5.1 

ป. 6/2 

 

 

 

ท 5.1 

ป. 6/3 

1. แสดงความ

คิดเห็นจาก

วรรณคดี หรือ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

• วรรณคดีและวรรณกรรม 

เชน่ 

- นทิานพื้นบ้านท้องถิ่น

ตนเองและทอ้งถิ่นอ่ืน 

- นทิานคติธรรม   

- เพลงพืน้บ้าน 

- วรรณคดีและวรรณกรรม

ในบทเรียนและตาม 

ความสนใจ 

√   4 

2. เล่านทิาน

พื้นบ้านท้องถิ่น

ตนเอง และนทิาน

พื้นบ้าน 

ของท้องถิ่นอ่ืน 

   3 

3. อธิบายคุณค่า

ของวรรณกรรม 

และวรรณคด ี

   3 

ท 5.1  

ป. 6/4 

4. ทอ่งจ าบท

อาขยานตาม 

ท่ีก าหนด และ 

บทร้อยกรอง 

ท่ีมีคุณค่าตาม 

ความสนใจ 

• บทอาขยานและ 

บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตาม 

ความสนใจ 
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  4. โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรยีนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) 

   หลักสูตรสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ได้ก าหนดโครงสรา้ง 

เวลาเรียน รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน ในแต่ละชั้น ดังตาราง 6 ดังนี้ 

ตาราง 6 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 

            เมืองท่าบ่อ (ท.1) 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ระดับช้ัน ช่ัวโมง/สัปดาห์ รายปี (ชม./ปี) 

1 ท 11101 ภาษาไทย 1 ป. 1 5 200 

2 ท 12101 ภาษาไทย 2 ป. 2 5 200 

3 ท 13101 ภาษาไทย 3 ป. 3 5 200 

4 ท 14101 ภาษาไทย 4 ป. 4 4 160 

5 ท 15101 ภาษาไทย 5 ป. 5 4 160 

6 ท 16101 ภาษาไทย 6 ป. 6 4 160 

 

  5. ค าอธิบายรายวิชา  

   โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศึกษา เทศบาล 

เมืองท่าบ่อ ได้ก าหนดค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ไว้ดังนี้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ท 16101               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2     4 คาบ/สัปดาห์ 

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ 5 สาระ คอื  

การอา่น การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 

ในด้านสาระต่าง ๆ น ามาบูรณาการและจัดหนว่ยการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

ภายในกลุ่มสาระ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยแต่ละสาระได้จัดให้มีความรู้ ดังนี้ 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  

ซึ่งประกอบด้วย ค าที่มพียัญชนะควบกล้ า ค าที่มอีักษรน า ค าที่มตีัวการันต ์ค าที่มาจาก

ภาษาต่างประเทศ อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน วัน เดือน ปีแบบไทย ข้อความ 

ที่เป็นโวหารตา่ง ๆ ส านวนเปรียบเทียบ และการอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  

การอา่นจับใจความจากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่อา่นแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อธิบายการน าความรู้และความคิด 

จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต เช่น เรื่องสัน้ ๆ นิทานและเพลง

พืน้บ้าน บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี เรื่องสั้น งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  

บทโฆษณา ขา่วและเหตุการณ์ส าคัญ การอ่านเร็ว การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 

ค าแนะน า และปฏิบัติตาม เช่น การใชพ้จนานุกรม การปฏิบัติตนในการอยู่รว่มกันในสังคม 

ข้อตกลงในการอยู่รว่มกันในโรงเรียนและการใชส้ถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น  

การอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมแิละกราฟ การอ่าน

หนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ และมีมารยาทในการอ่าน 

 การเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบ 

การเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เช่น  

ค าขวัญ ค าอวยพร ประกาศตา่ง ๆ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด 

การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่าง ๆ 

ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย สุนทรพจน ์รายงาน  
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ระเบียบ ค าสั่ง การเขียนจดหมายส่วนตัว เช่น จดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความ 

ขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ จดหมายแสดงความยินดี การกรอกแบบรายการ 

ต่าง ๆ เช่น แบบค ารอ้งตา่ง ๆ ใบสมัครศกึษาต่อ แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ ์ 

การเขียนเรื่องตามจนิตนาการอย่างสรา้งสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ 

ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมเีหตุผล การพูดรายงาน  

เรื่องหรอืประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา เช่น การพูดล าดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดล าดับเหตุการณ์ การพูดโน้มนา้วในสถานการณ์ต่าง ๆ 

อย่างมเีหตุผลและน่าเชื่อถือ เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน การณรงค์ดา้นต่าง ๆ  

การโต้วาที และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม 

ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน การใชค้ าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ

บุคคล ได้แก่ ค าราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น การรวบรวมและบอกความหมายของค า

ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การระบุลักษณะของประโยค ได้แก่ กลุ่มค าหรือวลี 

ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  

การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

 การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน

ท้องถิ่นตนเอง และนิทานพืน้บ้านของท้องถิ่นอื่น อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่อา่นและน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพืน้บ้านท้องถิ่น

ตนเองและท้องถิ่นอื่น นิทานคติธรรม เพลงพืน้บ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ

ตามความสนใจ ท่องจ าอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มคีุณค่าตามความสนใจ 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผา่นการฝกึ

ทักษะการวิเคราะห ์การคิด การสังเกต แยกแยะข้อเท็จจริง ขอ้คิดเห็น และข้อมูลที่ได้รับ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการในการสบืค้น กระบวนการเขียน กระบวนการดู  

การสอนแบบโครงงาน และการใชส้ื่ออเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาตน มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ที่สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้อย่างมคีวามสุข 
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 รหัสตัวชีว้ัด 

  มฐ ท 1.1   ป. 6/1-ป. 6/9 

  มฐ ท 2.1   ป. 6/1-ป. 6/9 

  มฐ ท 3.1   ป. 6/1-ป. 6/6 

  มฐ ท 4.1   ป. 6/1-ป. 6/6 

  มฐ ท 5.1   ป. 6/1-ป. 6/4 

  6. หน่วยการเรียนรู้ ค าและหน้าที่ของค า ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

ตาราง 7 หนว่ยการเรียนรู้ ค าและหน้าที่ของค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

เล่มที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เวลา (ช่ัวโมง) 

1.  

 

 

ค าและหน้าที่ของค า 

ค านาม 2 

2. ค าสรรพนาม 2 

3. ค ากริยา 2 

4. ค าวเิศษณ์ 2 

5. ค าบุพบท 2 

6. ค าสันธาน 2 

7. ค าอุทาน 2 

รวมทั้งสิน้ 14 

 

  7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

   โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ได้ยึดแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียน 

การสอนไว้ ดังนี้ 

   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรูต้าม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าผูเ้รียนมคีวามส าคัญที่สุด ผู้เรียน 

ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์จรงิ และส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

สามารถพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ โดยจัดให้มีการประเมินควบคู่กับการเรียนการสอน

ตามสภาพจริง ใช้วธิีการพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้รียน ความประพฤติการสังเกต

พฤติกรรมการเรียน และการร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน 
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เป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีนโดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนสามารถ 

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ดังนัน้การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญที่สุด  

คือ การจัดที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนใหม้ีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

จากแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรูไ้ปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

   การเรียนการสอนภาษาเป็นกระบวนการที่ซ้ าซ้อนซึ่งตอ้งอาศัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียน และครูผูส้อน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีพื้นฐาน

อยู่ในทฤษฎีและวธิีการตา่ง ๆ มากมาย ทฤษฎีและวธิีการเหล่านี ้ได้แก่ การศกึษาถึง 

ความตอ่เนื่องตามล าดับของเนื้อหาหน้าที่ของภาษา ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม

และการวิเคราะห ์ปฏิสัมพันธ์ที่มตี่อกัน จึงท าให้เกิดความหลากหลายของแนวคิดขึ้น  

และก่อใหเ้กิดวิธีการสอนภาษา ครูผูส้อนจงึควรจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับแนวคิด  

และวิธีสอนของตนใหเ้ข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน 

  8. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

   โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ได้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้ก าหนดแนวทางการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้  

    ในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม การสอนกับการประเมินผล 

มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ต้นจนอาจกล่าวได้ว่า เมื่อมีการสอนต้องมีการประเมินผล

ควบคู่ไปด้วยเสมอ เพียงแต่การวัดและประเมินผลอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย  

การประเมนิเป็นส่วนที่ส าคัญ และจ าเป็นของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีความหมาย

มากกว่าการใหเ้ป็นเกรดหรือคะแนนรวม แตเ่ป็นการหาค าตอบที่สรา้งสรรคท์างบวก  

และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผูเ้รียน เพื่อตรวจสอบว่า 

การสอนนัน้บรรลุเป้าหมายในระดับใด ผลจากการประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจที่มผีลตอ่

โรงเรียนในเชิงบริหาร และสร้างความมั่นใจในสังคมการประเมินที่ดสี่วนหนึ่งต้องเป็นเสมอืน

เครื่องช่วยในการเรียน และอีกส่วนหนึ่งเป็นเสมอืนเครื่องมอืในการวัด และบ่งบอกถึง

ความสามารถของผู้เรยีนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักการส าคัญ 

ในการประเมินผลที่พึงพิจารณา คอื การประเมินผลควรมลีักษณะเป็นกระบวนการพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียน เน้นคุณลักษณะและความสามารถของผูเ้รียนเป็นภาพรวมผลการประเมิน

ต้องชีใ้หเ้ห็นผลการปรับปรุงการสอนของครูผูส้อน และความส าเร็จของผูเ้รียนตามเป้าหมาย

หลักสูตร บ่งบอกถึงความสามารถในการน าความรู้ และทักษะไปใช้ในชีวติจริงได้ทั้งยัง
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ไม่แยกเด็ดขาดจากการเรียนการสอน 

เป็นการให้ขอ้มูลที่ท าให้ผูเ้รียนแต่ละคนรู้จักตนเอง และมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงตนเอง

ใหด้ีขึ้น โดยเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ขอ้มูล ตรวจสอบและทบทวน

ซึ่งกันและกัน เน้นการวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการใชค้วามคิดพิจารณาไตร่ตรอง รวมทั้ง 

การใชเ้หตุผลและการแก้ปัญหาข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมิน จะต้องได้มาโดยกระบวนการ

เก็บรวมรวมขอ้มูลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการประเมนิตามหลักสูตร  

โดยใช้เครื่องมอืและวิธีการประเมินที่มหีลากหลายรูปแบบ เลือกน ามาใช้ให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับกระบวนการสอนของครูและกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด บางครั้งอาจต้องปรับปรุงวธิีการหรอืดัดแปลงเครื่องมือวัด เพื่อใช้

ส าหรับผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษบางกรณีจ าเป็นต้องใชเ้ทคนิคการประเมินที่

ผสมผสานหรอืหลากหลาย เพื่อให้ภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนที่กว้าง และสมบูรณ์ 

    การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานเน้นไปที่ 

การวัดและประเมินผล ตามสภาพที่แท้จริง จากพฤติกรรมที่ผู้เรยีนได้แสดงออก (Student 

Performennce) ถึงความสามารถอย่างหลากหลายในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง และจากการลงมือปฏิบัติจริง (Authentic Assessment) 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร การสอน และการประเมิน ในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ สถานศกึษาจะต้องท าหลักเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบัติของ

สถานศกึษา ไว้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติรว่มกัน และเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และจะต้องมกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีนทั้งในระดับช้ันเรียน 

ระดับสถานศกึษา และระดับชาติ 

    หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ สังกัดกองการศกึษา 

เทศบาลเมืองท่าบ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศกึษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดการเรยีนการสอนโดยมี

จุดมุง่หมายให้นักเรียนมีวสิัยทัศนก์ว้างไกล และเกิดทักษะที่ดใีนการอ่าน การเขียน  

การพัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอ่ภาษาไทย โดยยัง 

ความภาคภูมใิจในภาษาและวัฒนธรรมไทย และสง่เสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ

ในด้านต่าง ๆ จนเต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญที่สุด  

โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนให้มทีักษะในการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรู้ 

ทีห่ลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

 1. หลักการ แนวคดิทฤษฎี เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา 

  นักวิชาการได้วิเคราะหแ์นวคิดเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ มีดังนี้ 

   วิจนิตน ์ภานุพงศ์ (2530, หน้า 18) ได้พิจารณา เรื่อง หมวดค า  

ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คอื 1) วธิีจ าแนกหมวดค า 2) หมวดค าชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ลักษณะของหมวดค าเหล่านั้น การจ าแนกหมวดค า ในการจ าแนกค าออกเป็นชนิดต่าง ๆ 

จ าแนกในภาษาไทยออกเป็นหมวดค าต่าง ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้  

    1. จ าแนกโดยอาศัยความหมายของค าเป็นเกณฑ ์เมื่อเราต้องการ

ทราบว่าค านั้นเป็นค าชนิดไหนเราต้องดูว่าค าที่เราต้องการนัน้หมายถึงอะไร เช่น ถ้าเป็น 

ค าเรยีกช่ือคนสัตว์สิ่งของก็เป็นค านาม และถ้าเป็นค าแสดงอาการของคนสัตว์สิ่งของ 

ก็เป็นค ากริยา ซึ่งประกอบกันให้มคีวามหมายต่างกันออกไปก็เป็นค าวเิศษณ์ เป็นต้น  

การก าหนดค าและให้ค าจ ากัดความของค าแตล่ะชนิดโดยวิธีนี้นัน้นักภาษาศาสตร์ยังเห็นว่า

รักลั่นอยู่มาก เพราะการรูเ้รื่องความหมายเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ ์ความนกึคิด

ความรูส้ึก ตลอดจนอารมณ์ของผูพู้ดและผูฟ้ัง 

    2. การจ าแนกค าโดยอาศัยหนา้ที่ของค าเป็นเกณฑ ์ค าที่มหีนา้ที่แต่ละ

หนา้ที่จะมีต าแหน่งที่แน่นอน 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 19–20) ระบุว่าไวยากรณ์ภาษา  

เป็นกระบวนการทางภาษาที่จะควบคุม และรวบรวมค าเพื่อก่อให้เกิดหน่วยของความหมาย

ที่ยาวขึน้ หลักภาษาจึงเป็นตัวก าหนดเกณฑพ์ื้นฐานของกิจกรรมในหอ้งเรียนที่มีจุดประสงค์

ของการเรยีนรู้ช่ัวคราว เพื่อให้มองเห็นผลได้ในระยะยาว เพราะการใช้ภาษาได้อย่าง

คล่องแคล่วควรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้เรียนรู้ดว้ยวิธีการหลากหลายในระยะยาว การสอน

ไวยากรณ์ ผูส้อนต้องน าเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใชใ้นขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คอื 

    1. การน าเสนอ (Presentation) เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจรูปแบบและ

ความหมายทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน 

    2. การสอนเป็นตอน ๆ และการอธิบาย (Isolation and Explanation) 

เป็นการเน้นเรื่องสว่นประกอบของไวยากรณ์ ทั้งด้านการออกเสียง รูปแบบ ความหมาย 

และหน้าที่ หรอืกฎเกณฑ์ ในบางช้ันเรียนครูอาจจ าเป็นต้องอธิบาย แปล หรอืท าให้เห็น

ภาพรวมโดยใช้ภาษาแมข่องผูเ้รียน 
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    3. การฝกึฝน (Practice) เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจโครงสร้างภาษาได้ 

อย่างลกึซึง้ ครูควรจัดให้มีแบบฝกึหัดทั้งที่ให้ท าในช้ันเรียน และที่ให้ท าเป็นการบ้าน  

ให้มคีวามหลากหลายครอบคลุมเนือ้หาที่เรยีน 

    4. การทดสอบ (Test) เป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่เรียน

ไปแล้ว เพื่อทราบว่าผูเ้รียนพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ครูควรปรับปรุงการสอนอย่างไรตอ่ไป 

   สมทรง บุรุษพัฒน์ (2558, หนา้ 79) ได้กล่าวว่า วลี คือ หนว่ยทาง

ไวยากรณ์ที่เล็กที่สุดในภาษา โครงสร้างวลี ประกอบด้วย แก่นของวลี (head) ซึ่งได้แก่

ค านามหรอืค ากริยาและอาจมหีรอืไม่มีสว่นขยาย สมทรงจ าแนกประเภทของวลีออกเป็น  

2 ประเภท คอื วลีหลัก (major phrases) และวลีอื่น ๆ (minor phrases) วลีแต่ละประเภท 

ยังจ าแนกประเภทย่อย ๆ ได้อีก ดังนี้ 

    1. วลีหลัก คือ วลีที่ท าหน้าที่เป็นแก่นของอนุพากย์หรอืประโยค 

จ าแนกเป็น 

     1.1 นามวลี อาจจ าแนกได้เป็น นามวลีที่มคี านามเป็นแก่นของวลี 

นามวลีที่มคี าสรรพนามเป็นแก่นของวลี และนามวลีที่มีค าบ่งช้ีเป็นแก่นของวลี สมทรงยัง

กล่าวอีกว่าในนามวลีจะมีการแสดงความสัมพันธ์ของวลี โดยการแสดงลักษณะบางประการ 

เชน่ ความสอดคล้องในเรื่องจ านวน (number) ชนิด (class) บุรุษ (person) เพศ (gender) 

หรอืการแสดง (case) การแสดงความสอดคล้องในนามวลีจะถูกแสดงโดยลักษณะทาง

ไวยากรณ์ที่มีรูปต่างกัน 

     1.2 กริยาวลี ประกอบด้วย การกระท า (ค ากริยา) เป็นส่วนประกอบ

หลัก และมีสว่นประกอบเสริมอื่น ๆ เพื่อบ่งลักษณะต่าง ๆ ของการกระท านั้น การกระท า 

ที่เป็นส่วนประกอบหลักของกริยาวลีจะแสดงโดยค ากริยา ในขณะที่สว่นประกอบเสริม 

อาจประกอบด้วย ค าช่วยกริยาชนิดต่าง ๆ เช่น ค าแสดงกาล การณ์ลักษณะ ค าแสดงทัศนคติ

ของการกระท า (mode) ค าแสดงการปฏิเสธ เป็นต้น 

    2. วลอีื่น ๆ ท าหนา้ที่เป็นส่วนประกอบของนามวลีหรอืกริยาวลี เช่น 

คุณศัพท์วลีท าหน้าที่ในต าแหนง่แสดงลักษณะของนามวลี สมทรงจ าแนกประเภทย่อย 

ของวลีอื่น ๆ ไว้ 7 ประเภท  

   นววรรณ พันธุเมธา (2558, หนา้ 79) ศกึษาไวยากรณ์ไทยและวเิคราะห์

หนว่ยทางไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค และหน่วยที่สูงกว่าประโยค แต่เดิมชื่อวลี

จะเรียกตามชนิดของค าที่อยู่ตน้วลี เช่น วลีที่มคี านามอยู่ต้นวล ีเรยีกว่า นามวลี ค าว่า วลี 
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หมายถึง กลุ่มค าที่ไม่ใชป่ระโยค และมีค าหลัก (ค านามและค ากริยา) เป็นแก่นของวลี 

ดังนัน้ การศกึษาวลี จึงกล่าวถึงนามวลีและกริยาวลีเท่านั้น เหตุผลที่ไม่ศกึษาบุพบทวลี 

หรอืสถานวลี เนื่องจากว่าวลีดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มค าที่มิได้มีค าหลักเป็นส่วนประกอบ

ส าคัญ ดังนั้น จึงเรียกบุพบวลีหรอืสถานวลีรวมกันว่า กลุ่มค า 

   นามวลี คือ กลุ่มค าที่มคี านามเป็นส่วนประกอบหลัก เรียกว่า หน่วยหลัก 

และมีสว่นประกอบอื่น ๆ ขยายหน่วยหลัก เรียกว่าหนว่ยขยาย หนว่ยขยายอาจเป็นค าหรอื

ประโยค ประเด็นส าคัญของการอธิบายนามวลีและจ าแนกโครงสรา้งนามวลี ซึ่งจ าแนกไว้

กว่า 41 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยค าต่าง ๆ ในนามวลี  

   นอกจากนี้ นววรรณ พันธุเมธา (2558, หน้า 79) ยังได้กล่าวว่าในนามวลี

อาจมสี่วนขยายเป็นประโยค ซึ่งประโยคที่ใชข้ยายค านามที่เป็นหนว่ยหลักในนามวลี 

จะอยู่หลังค านาม โดยจะมีค าเช่ือม “ที่ ซึ่ง อัน ว่า” อยู่ต้นประโยค และอาจมคีาแยก

ประเภทอยู่ดว้ยหรือไม่ก็ได้ ดังตัวอย่าง 

    ค านาม-ค าเช่ือม-ประโยค 

    ตัวอย่าง เขาไม่เคยบอกเหตุผลวา่ท าไมเขาไม่เรียนต่อ 

    ค านาม-ค าแยกประเภท-ค าเช่ือม-ประโยค 

    ตัวอย่าง เด็กคนที่ฉันเคยช่วยเหลอืตายเสียแล้ว 

   ส่วนกริยาวลี หมายถึง กลุ่มค าที่ประกอบด้วยหน่วยหลักคือค ากริยา 

และหนว่ยขยายซึ่งประกอบด้วยค า 19 ชนิด เช่น ค ากริยา ค าบอกจานวน ค าบอกล าดับ 

ค าบอกความเฉพาะตน ค าชีเ้ฉพาะ ค าไม่ชีเ้ฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้กริยาวลีอาจ

ประกอบด้วย ประโยคด้วยก็ได้ นววรรณ พันธุเมธา (2558, หนา้ 79) ได้จ าแนกโครงสรา้ง

กริยาวลีไว้ 36 รูปแบบ เช่น 

    ค ากริยา-ค าแยกประเภท-ค ากริยา 

    ตัวอย่าง เขาวางหีบใบนั้นอย่างระมัดระวัง 

    ค ากริยา-ค าบอกจ านวน 

    ตัวอย่าง ฉันเสียใจจัง 

    ค ากริยา-ค าบอกความเฉพาะตน 

    ตัวอย่าง เสือ้ตัวนีฉ้ันเย็บเอง 

    ค ากริยา-ค าไม่ชีเ้ฉพาะ 

    ตัวอย่าง เขาท าอย่างไร 
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    ค ากรยิา-ค าบอกการเข้าร่วม 

    ตัวอย่าง ฉันไปด้วย 

   เชน่เดียวกับนามวลี กริยาวลีก็มีสว่นขยายเป็นประโยคได้เชน่กัน  

โดยประโยคที่ใชข้ยายค ากริยาที่เป็นหนว่ยหลักในกริยาวลีจะอยู่หลังค ากริยาโดยมีค าเช่ือม 

“ที”่ หรอื “ว่า” อยู่ต้นประโยค เชน่ 

    ค ากริยา-ค าเช่ือม-ประโยค 

    ตัวอย่าง เขาพูดว่าจะไม่ยุ่งกับฉันอีก 

   การวิเคราะหน์ามวลีและกริยาวลีได้แสดงให้เห็นโครงสร้างวลีทั้งสอง

ประเภทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามถึงจะวิเคราะหโ์ครงสรา้งนามวลีและกริยาวลีไว้

ละเอียดพอควรก็ตาม แต่การวิเคราะหน์ีเ้ป็นเพียงการวิเคราะห์ชนิดหรอืประเภทของค า 

ที่ปรากฏได้ในโครงสรา้งวลีทั้งสองประเภท แตไ่ม่ได้วิเคราะหห์น้าที่ของค าที่ปรากฏใน

โครงสรา้งดังกล่าว จึงท าให้ไม่สามารถพิจารณาหนา้ที่ของค าในโครงสร้างวลีได้ชัดเจน 

  สรุปได้ว่า การสอนไวยากรณ์ หรอืหลักภาษา ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ ทั้งในภาษา 

พูดและภาษาเขียน รวมถึงกฎการใชไ้วยากรณ์และโครงสร้างของไวยากรณ์ได้อย่างลึกซึง้ 

 2. ค า ชนิดของค าและหน้าที่ของค า 

  2.1 ความหมายของค า 

   ค าเป็นหน่วยพืน้ฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้เรื่องประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาค าโดด ค าของภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเพื่อบอกหนา้ที่  

ที่แตกต่างทางไวยากรณ์หรือเพื่อบอกความสัมพันธ์ของค าที่เรยีงกันอยู่ในประโยค 

ความสัมพันธ์ของค าแสดงด้วยการปรากฏการณ์ร่วมกันของค าและต าแหนง่หรอืล าดับ 

ที่ปรากฏก่อนหลังของค า เมื่อค าปรากฏร่วมกันอาจท าหนา้ที่แยกกันหรือรวมเข้าด้วยกัน

เป็นหนว่ยเดียวกันและหน้าที่เดียวกัน แต่ละภาษามีค าจ านวนมากและมีค าเกิดขึ้นมาใหม่

และเลิกใช้ไปอยู่ตลอดเวลา ผูท้ี่พูดภาษาเดียวกันอาจรู้จักค าจ านวนไม่เท่ากัน จึงยากที่จะ

ระบุให้แนน่อนลงไปว่า ภาษาหนึ่ง ๆ มีค าอยู่จ านวนกี่ค า แม้ค าจะมีจ านวนมากและระบุ

จ านวนแนน่อนได้ยาก แตก่็สามารถจัดประเภทใหแ้นน่อนลงไปได้ว่ามีกี่ประเภทหรือกี่ชนดิ 

ค าชนิดเดียวกันมักท าหน้าที่อย่างเดียวกัน มีต าแหนง่และบริบทแนน่อนว่าปรากฏหน้าหรือ

หลังค าใดได้หรอืไม่ได้เหมอืน ๆ กัน ค าชนิดเดียวกันสามารถปรากฏในต าแหน่งเดียวกันและ 
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ท าหนา้ที่เดียวกันในวลีหรือประโยคเดียวกัน โดยไม่ท าใหโ้ครงสรา้งของวลี หรอืประโยคนั้น

เปลี่ยนแปลง (วิจินตน์ ภานุพงศ์, 2530, หน้า 51) ตลอดจนได้มีนักวิชาการและนักการศกึษา

กล่าวเกี่ยวกับค าในภาษาไทยไว้ ดังนี้  

    ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543, หน้า 17-28)  

ให้ความหมายของค าไว้วา่ ค า คือ สิ่งที่เปล่งออกมา หรอือักษรที่ประสมกันแล้วมี

ความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง ค าแตล่ะค าแตกต่างกัน ทางดา้นหนา้ที่ และความหมาย 

ในการใช้ภาษา ผู้ใช้จึงต้องรู้จักชนิดของค า และความหมายของค าเป็นอย่างดี จึงจะสามารถ

เลือกใช้ค าเพื่อการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพการเรียนรูเ้รื่องชนิดของค า ท าให้ผู้เรยีน

สามารถใช้ค าได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล จึงได้มีการก าหนดชนิดของค าในภาษาไทยขึ้น 

    ก าชัย ทองหล่อ (2560, หน้า 197-260) ได้ให้ความหมายของค าว่า 

ค า คือ สิ่งที่เปล่ง หรือพูดออกมาเพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสารกัน ค ามีความหมายได้หลาย

อย่าง อาจเปลี่ยนได้ตามการน าไปใช้ในการสื่อสารกัน เมื่อเรียงประโยคเข้าดว้ยกัน 

จะมีความหมายเจตนาของผูส้่งสาร ความหมายของค า แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 

     1. ค าที่มคีวามหมายโดยตรง เป็นค าที่ปรากฏในพจนานุกรม  

อาจมไีด้มากกว่า 1 ความหมาย 

     2. ค าที่มคีวามหมายโดยนัย เป็นความหมายของค าที่ไม่ปรากฏ

ตามอักษร แตเ่มื่อกล่าวแล้วจะท าให้นกึไปถึงอกีสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความหมายแฝงอยู่ในค านั้น 

   สรุปได้ว่า ค า หมายถึง สิ่งที่เปล่งออกมา หรอืพูดออกมา หรืออักษรที่

ประสมกันแล้วมีความหมาย โดยผู้สง่สารสามารถเลือกใช้ค าที่หเมาะสม เพื่อการสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2.2 ชนิดของค าและหน้าที่ของค า 

   ได้มีผู้กล่าวเกี่ยวกับชนิดของค าและหน้าที่ของค าได้ดังนี ้

    วิจนิตน ์ภานุพงศ์ (2530, หน้า 51) จ าแนกชนดิของค าออกได้เป็น  

7 ชนิด ดังนี้ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาร และค าอุทาน 

    วันเพ็ญ เทพโสภา (2546, หนา้ 61-71) ได้แบ่งชนิดของค าในภาษาไทย 

ออกเป็น 7 ชนิด ดังนี้ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน  

ค าอุทาน 
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    พระยาอุปกิตศลิปสาร (2546, หนา้ 98) การแบ่งชนิดของค าอาจท า

ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าใช้เกณฑใ์ดพิจารณาโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ค านาม 

ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน ตามหน้าที่และ

ความหมายของค า เช่น ใช้เรยีกช่ือคน สัตว์ สิ่งของ ก็จัดเข้าหมวดหมู ่ค านาม ถ้ามี

ความหมายแสดงอาการของคน สัตว ์สิ่งของ ก็สามารถจัดเข้าหมวดหมูค่ ากริยา เป็นต้น 

แตค่ าในภาษาไทยนั้นค าค าเดียวมีหลายความหมาย และเมื่อน าไปเข้ากับประโยคค าค า

เดียวกันอาจท าหน้าที่ได้หลายอย่าง และความหมายของค าก็อาจจะเปลี่ยนไปตามหนา้ที่

ของค าดังที่ได้จ าแนกชนดิของค าตามหลักภาษาไทยแบ่งได้ 7 ชนิด ได้แก่ 

     1. ค านาม คอื ค าที่ใชเ้รียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ค านามจะเป็นชื่อที่

เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ หรืออาจเป็นค าเกี่ยวกับนามธรรม ค านามแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 

      1.1 สามานยนาม เป็นค านามที่เป็นชื่อทั่วไป เช่น เมฆ ฝน คน 

ต้นไม ้แมว 

      1.2 วิสามานยนาม เป็นค านามที่ใช้เรยีกชื่อเฉพาะ เช่น โบว์ 

เจี๊ยบ ปิ๋ว กิ่ง 

      1.3 สมุหนาม เป็นค านามที่ใช้เรยีกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ  

ที่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู ่เช่น ฝูง คณะ บริษัท 

      1.4 ลักษณนาม เป็นค านามที่ใช้บอกลักษณะของค าสามา

นยนาม 

      1.5 อาการนาม เป็นค านามที่เกิดจากค ากริยา หรอืค าวิเศษณ์

ที่มคี าวา่ การ และ ความ น าหน้า  

       หนา้ที่ของค านาม 

        1) เป็นประธานในประโยค เช่น แมวกินปลา นกเอีย้ง

เลี้ยงความเฒ่า เป็นต้น 

        2) เป็นกรรมในประโยค เชน่ แม่จูงคุณยายข้ามถนน  

พ่อปลูกต้นกุหลาบ 

        3) เป็นกรรมตรงและกรรมรอง เชน่ นอ้งให้ขนมเพื่อน  

        4) เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยา “เป็น เหมือน คล้าย 

เท่า คอื” เชน่ ความรักชาติเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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        5) ขยายค านามอื่น เช่น คุณน้าของฉันรับจ้างเย็บเสื้อผ้า

นักแสดง 

        6) ขยายกริยา เพื่อบอกสถานที่ ทิศทาง หรือเวลา เช่น 

คุณพ่อไปหา้งบิ๊กซ ี

        7) เป็นค าเรยีกขาน เช่น กุกกิกช่วยหยิบปากกา 

มาให้แม่หนอ่ย 

     2. ค าสรรพนาม คอื ค าที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เช่น ผม เธอ 

ท่านคุณ ข้าพเจ้า ค าสรรพนามแบ่งได้ 6 ชนิด คือ 

      2.1 บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนผูพู้ด ผู้ฟัง 

และผูท้ี่กล่าวถึง  

      2.2 ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้เช่ือมประโยค  

ท าหนา้ที่แทนค านาม หรอืสรรพนามที่อยู่ข้างหนา้ และยังท าหน้าที่เช่ือมประโยค โดยให้

ประโยค 2 ประโยคมีความเชื่อมกัน ได้แก่ค าว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน  

      2.3 วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามบอกความชีซ้้ าที่ ใช้แทนนาม

หรอืสรรพนาม ที่แยกออกเป็นส่วน ๆ หรอืเป็นคน ๆ หรอืพวก ได้แก่ บ้าง ตา่ง กัน  

      2.4 นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามช้ีเฉพาะเจาะจง 

หรอืบอกความใกล้ ไกล ที่เป็นระยะทางให้ผู้พูดกับผูฟ้ังเข้าใจกัน ได้แก่ค าว่า นี่ นั่น โน่น นี้ 

นั้น โน้น  

      2.5 อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ช้ี

เฉพาะเจาะจงที่แนน่อนลงไป ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน ผู้ใด บางครั้งก็เป็นค าซ้ า ๆ  

      2.6 ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้ถามที่ใช้แทนนาม 

ที่มเีรื้อความเป็นค าถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด ไหน ปฤจฉาสรรพนามต่างกับอนิยมสรรพนาม 

ก็คือ อนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรอืปฏิเสธ แต่ปฤจฉาสรรพนามใชใ้นประโยค

ค าถาม  

       หนา้ที่ของค าสรรพนาม 

        1) เป็นประธานของประโยค เชน่ เธอไม่ไปด้วยหรอื  

แมก่ินขนมหวาน 

        2) เป็นกรรมของประโยค เช่น แม่พาใครมา คุณครูตรวจ

การบ้านให้นอ้ง 
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        3) เป็นส่วนเติมเต็ม เช่น ลูกนิดหน่อยคล้ายเธอมาก 

        4) เป็นกรรมรอง เช่น พ่อตีหมาใคร 

        5) ขยายกริยา เช่น บ้านของเธออยู่ที่ไหน 

        6) ใช้เชื่อมประโยค เช่น เขาเป็นครูที่ขยันสอนนักเรียนมาก 

     3. ค ากริยา คอื ค าที่แสดงอาการหรอืแสดงสภาพของค านามหรอื

ค าสรรพนาม เช่น นั่ง พูด กิน เดิน อ่าน เที่ยว นอน ท า เขียน ค ากริยาแบ่งได้ 5 ชนิด คือ 

      3.1 อกรรมกริยา คอื กริยาที่ไม่ตอ้งมกีรรมมารับก็ได้ใจความ

สมบูรณ์  

      3.2 สกรรมกริยา คอื กริยาที่มกีรรมมารับจงึจะได้ใจความ 

      3.3 วิกตรรถกริยา เป็นกริยาที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

ต้องอาศัยค านาม สรรพนาม หรอืค าวิเศษณ์มาเติมข้างหลังหรอืมาขยายจึงจะได้ใจความ  

      3.4 กริยานุเคราะห ์คอืกริยาช่วย เป็นค าที่ช่วยใหก้ริยาอื่นที่อยู่

ข้างหลังได้ความครบ เพื่อบอกกาลหรอืบอกการกระท าให้สมบูรณ์ ได้แก่ ก าลัง คง จะได้ 

ย่อม เตย ให้ แล้ว เสร็จ กริยานุเคราะหจ์ะวางอยู่หน้าค ากริยาส าคัญหรือหลังค ากริยา

ส าคัญก็ได้  

      3.5 กริยาสภาวมาลา คอื กริยาที่ท าหน้าที่เป็นค านาม จะเป็น 

ประธาน กรรม หรอืบทขยายของประโยคก็ได้  

       หนา้ที่ของค ากริยา 

        1) ท าหนา้ที่เป็นภาคแสดงของประโยค เช่น พอ่กินข้าว 

        2) ท าหนา้ที่เป็นส่วนขยายของค านาม เช่น ภาพน้ าต า

เจ็ดสีสวยมาก ปลาตายอยู่ในกระซัง 

        3) ท าหนา้ที่ขยายกริยา เช่น คุณยายนั่งเล่นหน้าบ้าน 

        4) ท าหน้าที่เหมอืนค านาม เช่น วิ่งทุกวันท าใหร้่างกาย

แข็งแรง 

     4. ค าวเิศษณ์ คือ ค าที่ใชป้ระกอบค าอื่นให้มเีนื้อความชัดเจนขึน้ 

เชน่ สวย งาม ด ีช่ัว สด ค าวิเศษณ์ค าวิเศษณ์แบ่งเป็น 10 ชนิด 

      4.1 ลักษณวิเศษณ  ์ เป็นค าวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่าง ๆ เช่น 

บอกชนิด สี ขนาด สัณฐาน กลิ่น รส บอกความรูส้ึก เช่น ด ีช่ัว ใหญ่ เล็ก ขาว กลม หวาน 

ร้อน เย็น  
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      4.2 กาลวเิศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย 

เย็น อดตี โบราณ อนาคต 

      4.3 สถานวิเศษณ์ เป็นค าวเิศษณ์บอกสถานที่ เชน่ ใกล้ ไกล 

บน ลา่ง เหนอื ใต้ ซ้าย ขวา  

      4.4 ประมาณวิเศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกจ านวน หรอืปริมาณ 

เชน่ หนึ่ง สอง สาม สี่มาก น้อย ที่หน่ึง ที่สอง หลาย ต่าง บรรดา บ้าง กัน คนละ  

      4.5 นยิมวิเศษณ์ เป็นค าวเิศษณ์บอกความช้ีเฉพาะ เช่น นี่ นั้น 

โน้น ทั้งนี ้ทั้งนั้น เอง เฉพาะ เทียว ดอก แนน่อน จริง   

      4.6 อนิยมวิเศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์ที่ประกอบบอกความไม่ชีเ้ฉพาะ 

เชน่ ใด อื่น ๆ กี่ ไหน อะไร 

      4.7 ปฤจฉาวิเศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์บอกความถาม  

หรอืความสงสัย เช่น ใด ไร ไหน อะไร ท าไมอย่างไร  

      4.8 ประติชญาวิเศษณ์ เป็นค าวเิศษณ์ใชแ้สดงการขานรับ 

หรอืโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ขา คะ จ๋า โว้ย  

      4.9 ประตเิษธวิเศษณ์ เป็นค าวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ 

หรอืไม่ยอมรับ เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิใช ่มิได้ หาไม่ หามิได้  

      4.10 ประพันธวิเศษณ์ เป็นค าวเิศษณ์ประกอบค ากริยา 

หรอืค าวเิศษณ์ เพื่อเช่ือมประโยคใหม้ีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ที่ ซึ่ง อัน อย่างที่ชนิดที่ 

ที่วา่ เพื่อวา่ ให ้ 

       หนา้ที่ของค าวิเศษณ์ 

        1) ท าหนา้ที่ขยายค านาม เช่น นักเรียนดีควรได้รับรางวัล 

        2) ท าหนา้ที่ขยายค าสรรพนาม เช่น ใครบ้างจะไปเที่ยว  

        3) ท าหนา้ที่ขยายค ากริยา เช่น เมื่อวานฝนตกหนัก 

        4) ท าหน้าที่ขยายค าวิเศษณ์เชน่ เมื่อวานฝนตกหนักมาก 

     5. ค าบุพบท คือ ค าที่ใชน้ าหน้าค านาม ค าสรรพนาม หรอืค ากริยา 

ที่ท าหน้าที่คล้ายนาม เพื่อบอกให้รูห้นา้ที่ หรอืต าแหน่งของค าเหล่านั้น เช่น ใน บน ของ ที่ 

จน ค าบุพบทแบ่งเป็น 2 ชนิด 

      5.1 ค าบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าต่อค า เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค านาม ค านามกับค าสรรพนาม ค านามกับค ากริยา  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



40 

ค าสรรพนามกับค าสรรพนาม ค าสรรพนามกับค ากริยาค ากริยากับค านาม ค ากริยากับค า

สรรพนาม ค ากริยากับค ากริยา เพื่อบอกสถานการณ์ใหชั้ดเจน 

      5.2 ค าบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับค าอื่นส่วนมากจะอยู่ต้น

ประโยค ใชเ้ป็นการทักทาย มักใช้ในค าประพันธ์ เชน่ ดูกร ดูก่อน ดูรา ช้าแต่ ค าเหล่านีใ้ช้

น าหน้าค านามหรอืสรรพนาม 

       ดูกร ท่านพราพมณ์ ท่านจงสาธยายมนต์บูชาพระผูเ้ป็นเจ้า

ด้วย 

       ดูก่อน ภกิษุทั้งหลาย การเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติ

ธรรมของท่าน 

       ดูรา สหายเอ๋ย ท่านจงท าตามค าที่เราบอกท่านเถิด 

       ช้าแต่ ท่านทั้งหลาย ขา้พเจ้ายินดีมากที่ท่านมาร่วมงาน 

ในวันนี ้

        หนา้ที่ของค าบุพบท 

         1) ค าบุพบทต้องน าหนา้ค านาม ค าสรรพนาม 

ค ากริยาสภาวมาลา เช่น น้องอยู่นอกห้อง  

         2) ถ้าไม่มีค านาม หรอืค าสรรพนามตามหลังค านั้น

จะเป็นค าวเิศษณ์ เช่น ใครอยู่นอก เขานั่งหน้า 

     6. ค าสันธาน คือ ค าที่ใชเ้ชื่อมค าหรือความใหเ้ป็นเรื่องเดียวกัน 

เชน่ และ จงึ ถ้า เพราะ 

      หนา้ที่ของค าสันธาน  

       1) เชื่อมความคล้อยตามกัน ได้แก่และ…….กับทั้ง….ก็ทั้ง…...

และทั้ง….กับถ้า….ก็จึง….ก็ครั้น….จงึครัน้…ก็ 

       2) เชื่อมความขัดแย้งกันได้แก่ แต่ แต่วา่ แตท่ว่า ถึง…ก็แม้…

ก็แม…้กระนัน้ 

       3) เชื่อมความเป็นเหตุผลต่อกันได้แก่ เพราะด้วย เพราะเหตุ

ว่า ดว้ยว่า เพราะว่า เพราะฉะนั้น จึง ฉะนั้นจึง 

       4) เชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ หรอื 

มิฉะนั้น ไม่ก็ 
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       5) เชื่อมความตา่งตอน ได้แก่ ฝ่าย ส่วนฝ่าย ว่า อนึ่ง อีก

ประการหนึ่ง 

       6) เชื่อมความเปรียบเทียบได้แก่ ดุจว่า ดังเหมอืน เสมอืน 

เท่ากับ คล้าย 

       7) เชื่อมความแบ่งรับแบ่งสู้ได้แก่ ถ้า ถ้าว่า ว่าแม้ แม้นแม้ 

ว่าไซร้ สมมุตวิ่า 

       8) เชื่อมความให้สละสลวยได้แก่ ท าไม กับ อย่างไรก็ดี 

อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุดแตว่่า สักแต่ว่า 

     7. ค าอุทาน คือ ค าที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงความรู้สกึหรือ

อารมณ์ เป็นค าที่เปล่งออกมาโดยมิได้ตั้งใจจะให้มคีวามหมายประการใด แตส่ามารถสื่อให้

รู้สกึว่ามีความรูส้ึกอย่างไร  

      หนา้ที่ของค าอุทาน 

       1) บอกอาการเป็นค าอุทานที่ใชแ้สดงอารมณ์และความรู้สกึ

ต่าง ๆ และต้องมีเครื่องหมาย ! (อัศเจรยี์) ยกเว้นในค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เชน่ 

ว้าย ! งูเง่า  

       2) ค าอุทานเสริมบท เป็นค าอุทานที่ใช้เสริมค าเดิมเพื่อใหม้ี

ความหมายชัดเจนขึ้นหรอืเสริมใหม้ีเสียงสละสลวยขึน้โดยค าเสริมนี้ไม่มี ความหมายอะไร

จงึไม่ตอ้งมีเครื่องหมาย ! (อัศเจรยี์) และค าอุทานเสริมบทนีอ้าจจะต่อเตมิข้างหนา้ ต่อท้าย

หรอืแทรกกลางค าก็ได้ เช่น ถ้าเป็นไข้ก็กินหยูกกินยาซะนะ มาเงียบ ๆ ตกอกตกใจหมด 

  จากที่นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของค าและหน้าที่ของค า

ไว้ขา้งต้นสรุปได้ว่า เป็นการแบ่งค าชนิดต่าง ๆ ออกตามความหมายของค าและหน้าที่ของค า 

ซึ่งแบ่งได้ 7 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน  

และค าอุทาน 

 3. หลักการสอนหรอืวิธีการสอนภาษาไทย 

  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่าน

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

   ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นให้ผู้เรียนอ่านออก

เขียนได้และสามารถน าความรู ้ความสามารถไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์และสื่อสารกับผู้อื่น 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจะต้องมีแนวทาง 
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ในการสอนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังที่  

ทรง จติปราสาท (2526, หน้า 23) ได้กล่าวไว้ว่า มีวิธีการสอนหลายวิธี ครูควรเลือกใช้ 

วิธีใดก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมและตรงตามความถนัดของครู โดยให้การด าเนินการสอนนั้น 

ท าให้เด็กเรียน ฟัง พูด อา่น และเขยีน ได้ถูกต้องรวดเร็วและสัมพันธ์กัน เรยีนด้วย 

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การสอนจะต้องจัดให้มีการสอนครบ 6 ประการดังต่อไปนี้ 

    1. สอนสระ พยัญชนะ ให้บอกชื่อ ออกเสียง และเขยีน ให้ถูกต้อง 

จะสอนครบทุกตัวทันทีหรอืจะสอนบางตัวโดยเริ่มจากพยัญชนะที่เด็กได้พบก่อนแล้วค่อย

เพิ่มขึน้จนครบทุกตัวแล้วน ามาเรียงล าดับให้ถูกต้องในภายหลังก็ได้ 

    2. สอนค า ให้อ่าน เขียน ให้ถูกต้องรู้ความหมาย 

    3. สอนประโยค ให้อ่าน เขียน ใหถู้กต้องรู้ความหมายและใชค้ าเรยีง

ประโยคได้ถูกต้องทั้งในการพูดและการเขียน 

    4. สอนแจกลูก ให้สามารถจับหลักเกณฑ์วิธีออกเสียงผสมพยัญชนะ

กับสระ เพื่อน าไปใช้ในการอ่านและเขียนค าที่ต้องการได้ 

    5. สอนผันให้สามารถจับหลักเกณฑว์ิธีออกเสียง ผันวรรณยุกต์  

เพื่อน าไปใช้ในการอ่านและการเขียนค าที่ตอ้งการได้ 

    6. สอนการใช้ภาษาไทย ให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อความหมายแสดง

ความคิดเห็น ความรู้สกึทั้งการพูด และการเขียนได้ถูกต้องทั้งสะกดตัวและความหมายได้ดี 

ตามวัยและระดับช้ัน เช่น ในการอภิปราย เล่าเรื่อง แต่งความ จดหมาย เป็นต้น 

   นอกจากนี ้ประดินันท์ อุปรนัย (2529, หน้า 25) ได้กล่าวถึงการสอน

ภาษาไทยว่า การสอนภาษาไทยจะไม่มุ่งสอนทักษะใดทักษะหนึ่งเพียงทักษะเดียว แต่จะ

สอนให้นักเรียนมโีอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านไปพร้อม ๆ กันโดยอาจเน้นทักษะ

ใดทักษะหนึ่งในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ มากกว่าทักษะอื่น ๆ ได้หลายวิธี ดังนี้ 

    1. การสอนภาษาไทยโดยใช้ประสบการณ์ทางภาษา การสอนวิธีนีเ้ป็น

ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็ก 

ให้เด็กได้คิด ฟัง พูด อ่านและเขยีน เป็นหลัก มีขัน้ตอนในการสอนดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ร่วม โดยครูอาจใช้รูปภาพให้นักเรียนดู 

สนทนาเกี่ยวกับภาพ อ่านหรอืเล่าเรื่องให้ฟัง 

     ขั้นที่ 2 กระตุ้นใหค้ิด หลังจากฟังเรื่องและดูภาพแล้วครูซักถาม  

โดยใช้ค าถามน าให้นักเรียนคิดและอภปิรายร่วมกัน 
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     ขั้นที่ 3 บันทึกข้อความ เมื่อนักเรียนเข้าใจและคิดเรื่องที่ฟังตรงกัน

แล้วให้นักเรียนเล่าเรื่องที่ฟัง ครูบันทึกข้อความบนกระดานด า ถ้านักเรียนใชค้ าพูดหรอืผดิ 

ครูแก้ไขให ้

     ขั้นที่ 4 อ่านข้อความที่บันทึกครูใหน้ักเรียนฝึกอ่านข้อความที่บันทึก

เป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่มจนคล่อง 

     ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่นและการเขียน เช่น ฝกึอ่าน 

บัตรค า หรอืแถบประโยคเขียนเรื่องราวจากประสบการณ์หรอืจากการอ่านหนังสอืร่วมกัน 

    2. การสอนภาษาไทยโดยใช้หนังสือเรยีน วธิีสอนนีฝ้กึหนังสือเรยีน

เป็นหลัก มขีั้นตอนในการสอน ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน และทบทวนประสบการณพ์ืน้ฐาน 

การเรียนแก่ผู้เรยีนด้วย เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณใ์หม่ในบทเรียน 

     ขั้นที่ 2 สอนค าใหม่ทบทวนค าเก่า 

     ขั้นที่ 3 บอกจุดประสงค์ของการอา่นให้นักเรียนทราบ เช่น  

อ่านเพื่อเขียนเล่าเรื่อง 

     ขั้นที่ 4 อ่านในใจและอ่านออกเสียงโดยครูแนะน าวิธีการอ่าน  

และให้นักเรียนฝกึอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มและรายบุคคล ครูแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่าน 

     ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะทางภาษา เช่น เกมทางภาษา  

ท าแบบฝกึหัด และกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ครูก าหนดในคู่มอืครู 

    3. การสอนภาษาไทยโดยใช้วธิีการทางหลักภาษา เป็นการสอนสะกด

ค า แจกลูก ผันอักษร โดยเริ่มจากใหเ้ด็กรู้จักเสียงพยัญชนะ สระ และจ ารูปพยัญชนะ สระ

ให้ได้เสียก่อนจึงน ามาสะกดค าและแจกลูก มีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 ฝกึสะกดค าให้คลอ่ง 

     ขั้นที่ 2 สังเกตการวางพยัญชนะ สระของค า แล้วฝกึสะกด 

     ขั้นที่ 3 สอนความหมายของค าโดยใช้ภาพ หรอืท าท่าทางประกอบ 

     ขั้นที่ 4 น าค าที่สะกดแล้วมาอ่านเป็นค าโดยไม่ต้องสะกดค าใดอ่าน

ไม่ได้ใหใ้ช้การสะกดช่วย โดยใหน้ักเรียนเขียนตามค าบอกจนจ าได้ 

     ขั้นที่ 5 น าค าที่อ่านได้แล้วมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง ฟัง พูด 

อ่านและเขียน โดยเน้นการอ่านและเขียน บ่อย ๆ  
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    4. การสอนภาษาไทยโดยการอ่านหนังสือเป็นรายบุคคล มขีั้นตอน 

การสอน ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 เลือกหนังสอื โดยให้นักเรียนเลือกหนังสอืตามความสนใจ

และความสามารถของแต่ละคน 

     ขั้นที่ 2 ตัง้จุดมุ่งหมายและวางแผน คอืให้นักเรียนตัง้จุดมุ่งหมาย

ในการอ่าน เช่น อา่นแลว้ท ากิจกรรมอะไร จะใช้เวลาอ่านเท่าไร เป็นต้น 

     ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และน าเสนอผลการอ่านใหค้รูฟัง 

     ขั้นที่ 4 ท ากิจกรรมหลังการอ่าน เช่น เขียนเรื่องย่อ เขียนข้อคดิ

จากเรื่องที่อ่าน วาดภาพในเรื่อง เขียนค าบรรยายประกอบภาพ 

     ขั้นที่ 5 เสนอผลงานและประเมินผลงานเพื่อให้การสอนภาษาไทย 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น จงึได้ประสบประสานการสอนทั้ง 4 วธิีเข้าด้วยกัน เป็นการสอน

ภาษาไทยแบบประสมประสาน โดยจัดล าดับการสอนไว้ ดังนี้ 

      ขั้นที่ 1 การสอนโดยใช้ประสบการณ์ทางภาษาจากหนังสือเรียน 

      ขั้นที่ 2 การสอนอ่านในใจจากหนังสอืเรียน 

      ขั้นที่ 3 การสอนสะกดค าจากแบบฝกึในหนังสือเรยีน 

      ขั้นที่ 4 การสอนออกเสียงจากหนังสอืเรียน 

      ขั้นที่ 5 การฝกึการใช้ภาษา 

      ขั้นที่ 6 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและการอ่าน

เป็นรายบุคคล 

      ขั้นที่ 7 การสอนซ่อมเสริม 

   นอกจากนี ้สุชาดา วัยวุฒิ (2529, หนา้ 64-65) ได้กลา่วว่าการจัด 

การเรียนการสอนภาษาไทยมิได้มุ่งเพียงการอ่านออกเขียนได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

แตเ่น้นที่ผลสัมฤทธิ์ของทักษะความเข้าใจภาษา คอืการฟังและการอ่าน ทักษะการใช้ภาษา

คือการพูดและการเขียน จนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมอืสื่อความคิด ความเข้าใจ  

การหาเหตุผล แสวงหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้ 

จงึควรยึดแนวการสอน ดังนี ้
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    1. การสอนภาษาไทยใหส้อดคล้องกับการใชภ้าษาในชีวิตน าภาษาที่

ผูเ้รียนพบเห็นและใช้อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ เชน่ ที่บ้านที่โรงเรียน ตลาด ชุมชน ภาษาจากวิทยุ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น มาเป็นสื่อในการเรียนรูเ้พื่อที่ผู้เรยีนจ าน าความรู้ ทักษะ และ

เจตคติ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จในชีวติ 

    2. สอนทักษะทั้งสี่ ให้สัมพันธ์กันทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ซึ่งเป็นกระบวนการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง แตอ่าจจะแยกย่อยออกฝึกฝนแต่ละทักษะ 

ในกรณีการสอนซ่อมเสริมได้ 

    3. ฝึกฝนให้เรียนรูด้้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า เน้นการฝึกฝน

จนเกิดความคิดรวบยอดสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง 

    4. ฝกึฝนให้ผู้เรยีนค้นคว้าหาความรู้และเรียนด้วยตนเองให้มาก 

โดยมีครูคอยแนะน า ทั้งนีเ้พื่อปลูกฝังนสิัยใคร่รู ้ใคร่เรียน และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

    5. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้สนุกสนาน น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียน 

ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกฝนบ่อย ๆ และซ้ า ๆ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรัก 

ในการเรียนภาษาไทยอีกด้วย 

    6. ฝึกใหเ้ป็นคนช่างคดิ ช่างสังเกต การใช้ภาษาที่พบเห็นในที่ตา่ง ๆ  

ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดความคิดและมีประสบการณ์กว้างขวางยิ่งขึ้น 

    7. ในการฝกึทักษะ ถ้าครูพบข้อบกพร่องควรหาสาเหตุและแก้ไขให้

ถูกจุดและทันเวลา การสอนซ่อมเสรมิเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผูท้ี่ออ่นในทางทักษะ 

    8. เลอืกใช้วธิีที่เหมาะสมหลาย ๆ วิธีตลอดจนการใช้สื่อการเรียน 

ที่มปีระสิทธิภาพเพื่อมิให้ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย 

   วรรณี โสมประยูร (2534, หนา้ 28) ได้สรุปความส าคัญของการสอน

ภาษาไทยไว้ตอนหนึ่งว่า มนุษย์ได้ใชท้ักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เป็นเครื่องมอื 

ในการศกึษาความรู ้เพื่อประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ในด้านอื่น ๆ เพราะคนเราได้รับความรู ้ความคิดต่าง ๆ จากการฟัง การอ่าน แลว้การเขียน

บันทึกไว้เพื่อพูดหรอืเขียนถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นเข้าใจอีกทอดหนึ่ง การเขียนของนักเรียน 

ที่ออ่นภาษาจงึท าให้อ่อนวชิาอื่นด้วย 
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   กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หนา้ 7) จากจุดประสงค์ของหลักสูตร 

การเรียนการสอนภาษาไทยมีความมุ่งหมายใหผู้เ้รียนได้มีโอกาสพัฒนาการทางภาษา 

ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ส าหรับด้านการเขียนนั้น การเรียนภาษาไทยจึงควรเน้น

สัมฤทธิ์ผลของทักษะการเข้าใจทางภาษา คอื การฟังการอ่านและทักษะการใช้ภาษา คือ 

การพูดและการเขียน จนสามารถใช้เป็นเครื่องมอืให้เกิดความเข้าใจแสวงหาความรู้ 

และมีเหตุผลเพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน อันจะน าไปสู่การมีชีวติที่ผาสุกในสังคม ซึ่งผูท้ี่ท า

หน้าที่โดยตรงในการสอนภาษาไทยใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมาย คือ ครูซึ่งควรตระหนักถึง

ความมุง่หมายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนส าหรับวิธีการสอน

ภาษาไทย ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายคือครูซึ่งควรตระหนักถึงความมุ่งหมายดังกล่าว 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น 

   วิมลรัตน ์สุนทรโรจน ์(2550, หนา้ 49-95) ได้ให้แนวคิดในการจัด 

การเรียนการสอนไว้ ดังนี้  

    1. ฝกึทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใหถู้กต้องคล่องแคล่ว  

โดยการฝึกทักษะแต่ละอย่างให้แม่นย าแล้วจึงฝึกทักษะทั้ง 5 ให้สัมพันธ์กันและส่งเสริม 

การคิด ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ 

    2. ฝกึทักษะทางภาษา ซ้ า ๆ และบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและ

หมั่นฝึกฝนทบทวนอยู่เสมอ ครูผู้สอนต้องส่งเสริมให้นักเรียนฝกึทักษะเป็นรายบุคคล 

อย่างทั่วถึง 

    3. ฝกึใหผู้เ้รียน รู้หลักเกณฑ์ทางภาษาควบคู่ไปกับการใชภ้าษาและ

รู้จักวัฒนธรรมทางภาษา 

    4. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนน าความรูแ้ละทักษะที่ได้จากการเรียนภาษาไปใช้

เป็นเครื่องมอืสื่อสารในชวีิตประจ าวันและใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่น ๆ  

    5. ปลูกฝังเจตคติที่ดีตอ่การเรียนภาษาไทยโดยสอนให้เห็นคุณค่า 

และตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย ทั้งในส่วนที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการสื่อสาร  

และในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ  

    6. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในความงดงามของภาษา

เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจโดยใช้ธรรมชาติ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ที่เหมาะสมกับวัย

และระดับช้ันมาเป็นสื่อการเรียนการสอน  
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    7. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝห่าความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ  

เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต  

    8. สอดแทรกคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความมีระเบียบวินัยความรับผดิชอบ 

ความขยันความอดทน  

    9. ฝกึใหผู้เ้รียนเป็นคนช่างสังเกต จดจ า จดบันทึก สิ่งต่าง ๆ 

เพื่อเสริมสรา้งประสบการณ์ทางภาษาได้รับความรูค้วามเพลิดเพลินและเป็นการใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์  

    10. น าภาษาที่ใชใ้นสังคม แวดล้อม มาเป็นสื่อประกอบการเรียน 

การสอน เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชวีิตประจ าวัน 

    11. ให้แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษา 

และการสื่อความของครูผูส้อน 

    12. วัดและประเมินผลโดยค านึงถึงวัยระดับช้ันและพัฒนาการ 

ทางภาษาของนักเรียน  

    13. ส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลการเรียนภาษาของตน เพื่อให้

นักเรียนพัฒนาการให้ดีขึ้นตามล าดับ  

    14. ศกึษาติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษาของนักเรียน 

อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง  

    15. จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้เรียนภาษาไทยด้วย 

ความสนุกสนาน น่าสนใจ โดยใช้เกม เพลง รูปแบบการสอนอื่น ๆ และสื่อการสอน 

ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในการเรียนภาษาไทย  

    16. จัดท าหนังสอืที่เหมาะสมให้ผู้เรยีนอ่านมาก ๆ หรอืส่งเสริม 

การอา่นหนังสือในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น 

   วุฒิพงษ์ ค าเนตร (2558, หนา้ 132) ได้กล่าวไว้ว่า ครูสามารถน าบันได 5 

ขั้น มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรยีน น าขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น มาก าหนดกิจกรรม 

ลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้ และสร้างประสบการณ์

ให้แก่ผู้เรยีนตามขั้นตอน คือ 

    ขั้นแรก ครูคอยกระตุ้นให้ผูเ้รียนมกีารตั้งค าถาม ใหรู้้จักการสังเกต 

ในประเด็นและกฎเกณฑข์องหลักภาษาไทย จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเลือกประเด็น

ค าถามที่มปีระโยชน์ตอ่การเรียนรู้มาใช้เป็นประเด็นในการค้นคว้าหาค าตอบร่วมกัน  
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ยกตัวอย่างการสอนเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อาจกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้เกิด 

ข้อค าถาม ซึ่งข้อค าถามของผู้เรียนอาจถามว่า ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย มภีาษา

อะไรบ้างวิธีสังเกตภาษาต่างประเทศแต่ละภาษามีวธิีการสังเกตอย่างไร เพราะเหตุใด

ภาษาไทยจึงต้องมีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย ซึ่งค าถามของผู้เรยีน 

ทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การคน้หาค าตอบในขั้นที่สอง 

    ขั้นทีส่อง คือ การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ ซึ่งครูจะต้องมีบทบาท

ในการแนะน าแหลง่วิทยาการตา่ง ๆ ใหผู้เ้รียนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยน าเอา 

ข้อค าถามต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นในชั้นเรียนมาสืบค้นหาข้อมูล ครูจะต้องท าหน้าที่

ประคับประคองให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถน าเอา

ข้อมูลทีไ่ด้จากการค้นคว้ามาจัดกิจกรรมในชัน้เรียนอีกครั้งหนึ่งในขั้นที่สาม 

    ขั้นที่สาม คอื การสร้างองค์ความรู ้โดยให้ผูเ้รียนน าเอาข้อมูลความรู้

ทีไ่ด้มานั้นมาน าเสนอและช่วยกันอภปิรายเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมีการถกประเด็น

ร่วมกัน เช่น เพราะเหตุใดภาษาไทยจึงต้องมภีาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย 

ประเด็นค าตอบของผู้เรยีนแต่ละคนนั้นอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึน้อยู่กับประสบการณ์

และการเรียนรูเ้ป็นส าคัญ โดยครูจะต้องคอยกระตุ้นให้ผูเ้รียนแตล่ะคนได้อภปิรายความรู้ 

มีการวิพากษ์วจิารณ์ความรู้ ที่ได้มาร่วมกันเพื่อเป็นการสรุปและสร้างองค์ความรู้ จากนั้น

ในขั้นที่สี ่

    ขั้นที่สี่ เป็นการสื่อสารและน าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นขั้นตอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้มีการน าเอาความรูจ้ากการค้นคว้าด้วยตนเองมาใช้ในกระบวนการของ

การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ ก าหนดให้ผูเ้รียนน าเนื้อหาสาระที่ได้จากการศกึษา

ค้นคว้ามาใช้ในการสื่อสาร เช่น เขียนสื่อสารความรูใ้นรูปแบบการเขียนเรียงความ  

การเขียนบทความ การเขียนวิเคราะหว์ิจารณ์ ตลอดจนการพูดหน้าช้ันเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 

อาจเป็นการพูดน าเสนอข้อมูล การพูดวิเคราะหว์ิจารณ์และการพูดแสดงความคิดเห็น  

ซึ่งการน าเสนอทักษะการสื่อสารด้วยการพูด หากจะให้เกิดรูปธรรมและชิน้งานของผูเ้รียน 

ครูอาจก าหนดให้ผูเ้รียนได้อัดคลิปวีดีโอมาส่ง โดยใช้เครื่องมอืสื่อสารในชวีิตประจ าวันที่

ผูเ้รียนมีอยู่หรือหาได้งา่ย ๆ เช่น โทรศัพท์มอืถือ หรอืกล้องดิจติอล เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม 

ในชั้นเรียนลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการตื่นตัว สนใจในวิธีการน าเสนอและการสื่อสาร

รูปแบบต่าง ๆ ได้ 
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    ขั้นที่หา้ เป็นขั้นของการบริการสังคมและจติสาธารณะ หลังจากที่

ผูเ้รียนได้มีการสื่อสารด้วยวิธีต่าง ๆ แล้ว ข้อมูลความรู้ที่ผู้เรยีนได้มีการสื่อสารโดยการ

บันทึกไว้ในลักษณะต่าง ๆ ในขั้นที่สี่ เชน่ คลิปวีดีโอการพูดสื่อสารลักษณะต่าง ๆ เรียงความ 

บทความ เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่เป็นผลงานนักเรียน ครูอาจจัดกิจกรรม

ให้ผู้เรยีนได้มีการเผยแพรอ่งค์ความรู้ สง่เสริมให้ผู้เรยีนตระหนักและเห็นคุณค่าในผลงาน

ของตน แล้วน าผลงานของตนมาเผยแพร่ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการผลงาน

คลิปวิดโีอ งานเขียน เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูแ้ก่คนอื่นในโรงเรยีน เป็นต้น 

   ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 387) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนไว้ ดังนี้ 

    1. วิธีสอนโดยการน าเข้าสู่บทเรียน การน าเข้าสู่บทเรียน คอื ขั้นตอน

ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจุดมุง่หมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนใหเ้กิด 

การผ่อนคลายจากกิจกรรมที่ท ามาก่อน และสร้างแรงจูงใจภายในคือแรงกระตุ้นที่ท าให้

เกิดความสนใจและความต้องการที่จะท ากิจกรรมของผูเ้รียน เทคนิคที่พบในการน าเข้าสู่

บทเรียน เชน่ การน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการใชส้ื่อการสอน เช่น ใช้ภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง 

สไลด์ ภาพยนตร์ แผนภูมิ แผนที่ ลูกโลก หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง การขับเสภา 

การเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ และเกมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความ  

หรอืหากต้องการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในเชิงทักษะสัมพันธ์ คือการเรียนรู้ที่ผูเ้รียน 

จะต้องใชท้ักษะทางภาษา คือฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสัมพันธ์กันไปตลอดการเรียนรู้ 

ในขั้นน านั้น ก็ควรใช้การฟัง การอภปิราย การซักถาม การอา่นออกเสียง การอ่านข้อความ

จากแผนภูมิ การอ่านในใจเอกสารที่ครูแจกให ้หรอืการเขียนสรุป วิจารณ์แสดงความคิดเห็น

ในส่วนที่เรยีนมาแล้ว ตัวอย่าง การสอนวรรณคดีเรื่อง พหุบาทสัตวาภธิานอาจน าเข้าสู่

บทเรียน โดยการให้นักเรียนพิจารณาภาพสัตว์สองเท้า สี่เท้า หรอืสัตว์ที่ขามากกว่าสี่เท้า 

แล้วใหน้ักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์เหล่านั้น โดยอาศัยหลักการหรอืเครื่องมือ

ที่ใชใ้นการน าเข้าสู่บทเรียน 

     1.1 เครื่องมอืในการน า (Introducing material) เริ่มตน้บทเรียน 

ด้วยการใชเ้รื่องราว เกร็ดสาระประวัติ เหตุการณเ์ด่น ๆ หรอืเรื่องข าขัน ที่มคีวามสัมพันธ์

ทางตรงกับเนือ้หาที่ก าลังจะสอน ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นการน าที่มคีวามสัมพันธ์กับ

ประสบการณข์องนักเรียน แตห่ากไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรเป็นการน าที่มคีวามสัมพันธ์กับ

สิ่งที่เป็นไปได้ส าหรับนักเรียน ตัวอย่าง เชน่ ในเรื่องการสอนโคลงสี่สุภาพดังที่ได้ยกตัวอย่าง

ไว้ตอนต้น ครูอาจน าด้วยการอ่านโคลงที่ครูแต่ง โดยน าชื่อและบุคลิกของนักเรียนในช้ันมา
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เป็นเนือ้หาของโคลง ฟังเพลงสยามมานุสสติ ที่นักเรียนค่อนขา้งคุ้นเคย หรอื ครูให้นักเรียน

ดูภาพยนตร์สุริโยทัยชว่งท้ายเรื่อง แล้วอ่านโคลงภาพพระราชพงศาวดาร (วรรณคดีและ

วรรณกรรมในช่วงช้ันที่ 3 ม. 2) ให้นักเรียนฟังเพื่อเสริมอารมณ์ เป็นต้น 

     1.2 การค้นพบจากการเรียนรูด้้วยกลุ่ม (Discovery through group 

learning) ครูควรหลีกเลี่ยงที่จะบอกข้อเท็จจริงแก่นักเรียนโดยตรง โดยใช้การแก้ปัญหา

ข้อมูลดว้ยตัวของพวกเขาแทน ในการท ากิจกรรมนี้ ครูต้องแนะน าใหน้ักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อย ซึ่งจะดีกว่าการท างานคนเดียว โดยส่วนใหญ่แลว้ นักเรียนเชงิโลกจะสามารถท างาน

ได้ถ้าไม่มีบรรยากาศของการข่มขู่ และมีความสนุกสนานที่จะแก้ปัญหาร่วมกับผูอ้ื่น 

ซึ่งส าหรับวิชาภาษาไทยแล้ว ควรส่งเสริมใหเ้กิดการท ากิจกรรมกลุ่ม เช่น การร่วมกันศกึษา

วิเคราะห์ตัวละครในวรรณคดี การรว่มกันท าโครงงานภาษาไทย เป็นต้น 

     1.3 การเขียนและการสัมผัส (Written and tactual involvement)  

ในการสนับสนุนให้นักเรียนเชิงโลกคิดด้วยตนเอง หรอืคิดเป็นกลุ่ม ครูจะต้องให้รายละเอียด

ข้อมูลใหม่ ๆ เช่น กราฟ แผนที่ แผนภูมิ ซึ่งการแสดงใหเ้ห็นด้วยภาพนั้น นักเรียนจะมีแนวโน้ม

ที่จะวาดความหมายจากรูป ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รวมถึงการน าเสนอด้วยภาพต่าง ๆ ส าหรับ

ในวิชาภาษาไทย ในกลุ่มสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ครูควรน าภาพวรรณคดีหรอื 

ตัวละครต่าง ๆ มาให้นักเรียนชม หรอืหากศึกษาโคลงโลกนิต ิก็จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

วัดพระเชตุพนฯ เพื่อให้นักเรียนได้ไปชมจารึก เป็นต้น 

     กล่าวโดยสรุป การน าเข้าสู่บทเรียนจะประสบความส าเร็จหรอืไม่ 

ขึน้อยู่กับการวิเคราะหล์ักษณะของผู้เรียนว่ามีลักษณะการเรียนรู้เช่นใด และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้อยู่ในระดับใด ผู้สอนก็ควรใช้ลักษณะการน าและสอนที่สอดคล้องกับนักเรียน

ลักษณะเชน่นั้น ตัวอย่างเช่น หากสอนภาษาไทยในโรงเรียนที่นักเรียนมีความสามารถสูง 

เชน่ โรงเรยีนวิทยาศาสตร ์ครูต้องเน้นการน าเสนอกฎ ทฤษฎีทางไวยากรณ์ หรือวรรณคดี 

โดยมุ่งใหน้ักเรียนวิเคราะหเ์นื้อหาและทดสอบอย่างเป็นขั้นตอน แตห่ากเป็นนักเรียนที่สนใจ

ท ากิจกรรม ก็ควรใช้การน าที่หลากหลาย นอกเหนอืจากสาระการเรียนรู้เพื่อเร้าให้เกิด

ความสนใจ เช่น การพิจารณาภาพ การเล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมต ิหรอืการร้องร า

ท าเพลง จากนั้นจึงสง่เสริมใหท้ ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

    2. ใช้วธิีการสอนการคิดการคิดเป็นทักษะที่ค่อนข้างมคีวามซับซ้อน

เพราะประกอบด้วยทักษะหลายทักษะประกอบกัน แม้จะยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องการศกึษา

เกี่ยวกับกระบวนการภายในสมองและองค์ประกอบต่าง ๆ แตน่ักการศกึษาและสังคม 
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ก็เช่ือวา่ การคิดนัน้เป็นทักษะที่สามารถสอนได้ และโรงเรียนควรที่จะสอนด้วย พวกเขา 

เชื่อว่าการสอนทักษะของการคิดนัน้ เรง่ให้เกิดการพัฒนาจติใจและสร้างนักเรียนให้เป็น 

ผูท้ี่สามารถพึ่งตนเอง มีความคิดสรา้งสรรค์ และเป็นมคีุณลักษณะเป็นผู้ผลิต ซึ่งตัวอย่าง

ของทักษะการคิด ได้แก่ การแก้ปัญหา (Problem solving) และการสร้างมโนทัศน์ 

(Conceptualizing) ซึ่งการคิดทั้งสองแบบนีเ้กิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลา ในที่นีจ้ะ

เสนอเทคนิควิธีการสอนคิดแบบแก้ปัญหาซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

     การแก้ปัญหา (Problem solving) คือ การที่คนต้องเผชิญกับสิ่งที่

สร้างความยุ่งยากและจะต้องแก้ไขให้ผ่านพ้น โดยการแก้ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่สามารถ 

สอนได้ และคนสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝกึหัด ดังนัน้ การแก้ปัญหาจงึสามารถสอน 

ในโรงเรียนได้ ซึ่งจะมีลักษณะ คือ ครูน าเสนอปัญหาแก่นักเรียนและมุ่งพิจารณาว่า นักเรียน

คิดต่อปัญหานัน้อย่างไรมากกว่าที่จะพิจารณาว่านักเรียนคิดอะไร โดยครูใช้ธรรมชาติ

เกี่ยวกับความตอ้งการของนักเรียนที่เป็นแรงจูงใจ และช่วยใหน้ักเรียนตคีวามปัญหา 

ในหนทางที่สอดคล้องกับตัวนักเรียนเอง แล้วพัฒนาสมมตฐิานเกี่ยวกับวิธีแก้ ทดสอบ  

และประเมินผล ครูจึงเป็นผู้น าทางปัญญานักเรียนและสนับสนุนจนิตนาการ ให้นักเรียน

สามารถมีความคิดรับมือกับสถานการณใ์หม่ ๆ ได้มีขั้นตอน ดังนี้ 

      ขั้นที่ 1 น าเสนอปัญหา (Presenting the problem) ครูน าเสนอ

ปัญหาแก่นักเรียน ซึ่งปัญหานีจ้ะต้องไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนในทันที (การน าเสนอ

อาจผา่นการสังเกตปัญหาที่สังเกตได้จรงิ เช่น พิจารณาจากสถานการณ์ ภาพยนตร์ 

รูปภาพหรือเรื่อง) โดยในการสอนเรื่องลักษณะค าประพันธ์ในมัทนะพาธา อาจเสนอ 

โดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ให้นักเรียนฟัง และกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

ว่าค าประพันธ์ที่ครูอ่านมีลักษณะค าประพันธ์อย่างไร 

      ขั้นที่ 2 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล (Collecting and verifying 

data) ครูชว่ยนักเรียนตรวจสอบธรรมชาติของปัญหา โดยการตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล

บนวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และเหตุการณ์ของปัญหาแต่มิใช่การตอบแบบ ใช่ หรือไม่ใช่  

ซึ่งจากในขั้น 1 ครูให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ 

เชน่ อ่านในเอกสารการเรียนรู ้ถามค าถามครู หรอืค้นข้อมูลจากแหลง่เรียนรูต้่าง ๆ 
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      ขั้นที่ 3 ท าการทดลองกับข้อมูล (Experimenting with data) 

ครูจะต้องสนับสนุนให้ผูเ้รียนแยกแยะตัวแปรที่สนใจเฉพาะ และค้นหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัญหา และนักเรียนเริ่มพัฒนาสมมตฐิาน ซึ่งเมื่อมาถึงขัน้นีน้ักเรียนตอ้งมุ่งศึกษา

ค าประพันธ์ประเภท “ฉันท์” และตรวจสอบกับเนือ้หาวรรณคดีมัทนะพาธา 

      ขั้นที่ 4 ตั้งสมมติฐาน (Formulating a hypothesis) ครูแนะน า

นักเรียนเพื่อพัฒนาสมมตฐิานที่จะอธิบายปัญหา ซึ่งส าหรับกิจกรรมนี ้นักเรียนอาจ

ตั้งสมมตฐิานว่า “วรรณคดีเรื่องมัทนะพาธาแตง่ขึ้นด้วยฉันท์หลายชนดิ รวมทั้งมีฉันท์ 

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าคิดขึน้ด้วยพระองค์เองด้วย ทรงแตง่ขึน้เพื่อให้เป็น 

บทละครรอ้ง” 

      ขั้นที่ 5 ประเมินสมมตฐิาน (Evaluating the hypothesis) 

ครูชี้แจงสว่นที่ไม่เป็นประโยชน์ในสมมตฐิานของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนได้

ตรวจสอบและประเมินสมติฐาน เช่น จากในข้อ 4 ครูอาจแนะน าว่าในส่วน “ทรงแต่งขึ้น

เพื่อให้เป็นบทละครรอ้ง” นั้นอาจเกินขอบเขตของปัญหาที่ครูน าเสนอเพราะเป็นประเภท

ของการบทละคร ในที่นี้นักเรียนจงึตอ้งศึกษาเฉพาะค าประพันธ์ประเภทฉันท์ในบทละคร

เรื่องมัทนะพาธาเท่านั้น 

      ขั้นที่ 6 วิเคราะหก์ระบวนการแก้ปัญหา (Analyzing the 

problem-solving process) ครูชว่ยนักเรียนวิเคราะหส์ิ่งที่นักเรียนจะต้องแก้ในปัญหานั้น ๆ  

โดยใช้กระบวนการกระทั่งกลายมาเป็นทักษะในที่สุด ในที่นี้คอื นักเรียนต้องวางแผนศกึษา

ค าประพันธ์ประเภทฉันท์  

    3. วธิีการสอนโดยการจัดบรรยากาศหอ้งเรียนการจัดบรรยากาศ

หอ้งเรียนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการประสบความส าเร็จของผูเ้รียน การจัดระบบรูปแบบ

ที่ผลคือนักเรียนมีความรูส้ึกว่ากระท าได้ รวมทั้งมคีวามรู้สกึปลอดภัยนั้น ดูเหมอืนว่า

สามารถสร้างนักเรียนผูท้ี่จะประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ห้องเรียนที่มบีรรยากาศ

ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ ดังนี้  

     3.1 จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างค าสั่งหรอืวิธีการของครูกับ

ทางเลือกของนักเรียน ตัวอย่างเช่น ครูมจีุดประสงค์ให้นักเรียนพูดสุนทรพจนใ์ห้ได้ 

แตก่ารพูดสุนทรพจนเ์ป็นการพูดขั้นสูง ดังนั้นครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกพูดเบื้องต้น

เสียก่อน และให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจ เช่น พูดแนะน าตัว พูดแนะน าสินค้า  

กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ เป็นต้น จากนั้นจงึพัฒนาการพูดไปสู่การพูดสุนทรพจน์ 
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     3.2 มกีารเตรียมวิธีการที่เฉพาะเจาะจงและมีความชัดแจง้ คือ 

เป็นหอ้งเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ์พร้อมสามารถน าเสนอและท ากิจกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการเตรียมนีห้มายรวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มวีิธีการ

เฉพาะและชัดเจนในทุกขั้น ยกตัวอย่างในการสอนต้องระบุว่าจะใช้การสอนแบบใด เช่น 

การสอนสัมมนาภาษาไทย ปัจจุบันการอภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่งต้องมีใบงานก าหนดขั้นตอน

การท างานที่ชัดเจน 

     3.3 มกีารรักษาความอิสระจ านวนมากส าหรับนักเรียนที่จะคิด

และมีวธิีการอันเป็นทางเลอืกที่หลากหลาย ครูตอ้งยอมรับความคิดที่ค่อนข้างอสิระของ

นักเรียน โดยเฉพาะจะปรากฏเมื่อตอบค าถาม เช่น นักเรียนอาจไม่ยอมรับความสัมพันธ์

ระหว่างพระอภัยมณีและนางเงอืก หรอืเห็นว่าขุนแผนเป็นผู้น าครอบครัวที่ใชไ้ม่ได้ เป็นต้น 

ส่วนในเรื่องวธิีคิดนั้นอาจปรากฏในการท ากิจกรรม เช่น การท าโครงการคติชนเกี่ยวกับ

ความเช่ือในชุมชน นักเรียนอาจเลือกใช้วธิีศึกษาจากเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์  

หรอืสังเกตข้อมูลที่สนใจศกึษาตามความถนัดและความสนใจได้ 

     3.4 มีการเตรียมการอบรมทักษะระหว่างบุคคลกับบุคคล  

ท าให้หอ้งเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียนจะบรรลุเป้าหมายและได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม  

ซึ่งในชั้นเรียนภาษาไทยเอง ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้ักเรียนได้

เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรู้จักจัดการความสัมพันธ์ของตนอย่างเป็นระบบ ร่วมทั้ง

ยังสามารถใช้วรรณคดีและวรรณกรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นบทส าหรับสังเกตประสบการณ์และ

ขยายโลกทัศนข์องผู้เรียน ที่จะเชื่อมโยงจากตนเองไปสู่สังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ซึ่งจะยิ่งท าให้ผูเ้รียนสามารถใช้ประโยชนจ์ากประสบการณ์ทางภาษาไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเต็มที่ 

  จากวิธีการสอนหรอืหลักการสอนของนักวิชาการหรือนักการศกึษา  

ที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า กระบวนการในการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาภาษาไทยก็ยังคง

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในด้านของการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มี

ประสิทธิภาพ ทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรยีนสามารถเข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็น

คุณค่า ครูผูส้อนจ าเป็นที่จะต้องหาเทคนิควิธีหรอืหลักการเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึน้และครูผูส้อนภาษาไทยจะต้องสามารถบูรณาการ 

จัดการเรยีนการสอน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู ้ความสามารถของผู้เรยีนได้ 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้องค์ความรู้จากการสังเกตและตั้งค าถาม สง่เสริมให้ผู้เรียน
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สามารถสืบค้นขอ้มูลและรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถ

สร้างองค์ความรู้และน าความรูท้ี่ได้มาถกปัญหา แสดงความรู้ความคิด อันน าไปสู่การสร้าง

องค์ความรู้และมุมมองที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถน าความรูท้ี่ได้มาใช้ใน 

การสื่อสารด้วยวิธีต่าง ๆ ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

 นักวิชาการและนักการศกึษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 

ดังนี้ 

  1. ความหมายการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 

   การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเรียนรู้

อย่างกระตอืรอืร้นจัดว่าเป็นหลักการที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ หลักการดังกล่าวเป็นไปตามปรัชญาการศกึษาแนวพิพัฒนนิยม  

ซึ่งม ีดิวอี ้(Dewey) เป็นนักคิดคนส าคัญที่มจีุดเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดเป็นผูไ้ตร่ตรอง 

สะท้อนคิด และเป็นผู้ปฏิบัติ และอยู่บนพืน้ฐานทฤษฎีกลุ่มความคิดความเข้าใจ กลุ่มสร้าง

ความรู ้เป็นต้น หลักดังกล่าวก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวติ 

ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีจากครูก็จะกลายเป็นทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

ได้ต่อไป การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกจึงไม่ใชเ่รื่องใหม่ของวงการการศกึษา แตคุ่ณค่าของ

แนวทางดังกล่าวที่เกิดขึน้กับผูเ้รียนได้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ลักษณะนีม้ีความเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอและได้ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่มีการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ปีพุทธศักราช 

2521 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางถึงยุคปฏิรูปการศกึษาตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ ปีพุทธศักราช 2542 หมวด 4 การจดัการเรียนรู้  

ที่กล่าวถึงการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ลว้นตั้งอยู่บน

ฐานคดิของการเรียนรู้เชิงรุกทั้งสิน้ การเรียนรู้เชิงรุกเป็นหลักการข้อใหญ่ส าหรับการน าไป

ประยุกต์ใชผ้่านกระบวนการคิด อย่างมีวจิารณญาณและการออกแบบการเรียนรู้ของครู 

ในภาคปฏิบัติซึ่งแสดงให้เห็นได้จากหน่วยหรอืแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ครูน าไปใช้แล้วได้ผล 

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพทั้งด้านความรู ้

ความสามารถ และเจตคติต่อวิชาชีพและต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้แล้วในปัจจุบัน

มขี้อมูลด้านประสาทวิทยาและการเรียนรู้ของสมองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ทางครุศกึษา 
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เป็นพืน้ฐานสนับสนุนใหก้ารจัดการเรยีนรู้เชิงรุกใหม้ีความหมายและมีความท้าทายชัดเจน

ขึน้กว่าในอดีต และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างยั่งยืนขึ้น  

   นอกจากนีแ้ล้ว แนวคิดพีรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) ที่สถาบัน 

NTL Institute for Applied Behavioral Science ได้เสนอข้อมูลที่สามารถน ามาช่วยในการขยาย

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ซึ่งมคีวามแตกต่างไปจากการเรียนรู้แบบเป็น

ผูร้ับ (Passive Learning) อันเป็นหลักของการจัดการเรยีนรูใ้นอดีตที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง 

(Teacher-Centered) ซึ่งเคยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอดีตที่ผ่านมาโดยให้ความส าคัญ

กับการฟัง การอ่าน การได้ยิน ได้เห็น รวมทั้งการสาธิตของครูผูส้อน แนวทางการจัดการ

เรียนรู้ดังกล่าวจะอยู่ยอดของพีรามิด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน เรยีนรู้จากการถ่ายทอด 

เป็นส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างไปจากการเรียนรู้ผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยน การลงมอืปฏิบัติ 

และน าความรู้ไปใช้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูผู่้อื่นเป็นแนวทางที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

(Student-Centered) และสะท้อนใหเ้ห็นว่านักเรียนสามารถสร้างความรูไ้ด้แล้วอยู่ที่สว่นฐาน

ของพรีามิด ดังภาพประกอบ 2 (วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ, 2560, หนา้ 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 พีรามิดการเรียนรู้  

           ที่มา : วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ  

           (2560, หนา้ 65) 
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   นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีนักการศกึษา 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 

    ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2557, หน้า 29) อธิบายว่า กิจกรรม 

การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนเชงิรุก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน 

เข้าเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมนัน้ ๆ การสัมมนา การใช้การแก้ปัญหาการสอนกลุ่มย่อยแบบ

ไม่เป็นทางการการส ารวจข้อมูลการทดลอง การแก้ไขปัญหา กรณีศกึษา การอภปิราย เป็น

ต้น 

    ปรีชาญ เดชศรี (2550, หน้า 34) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบกระตอืรือร้น 

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏิบัติ ทั้งในเชิงทักษะ 

ต่าง ๆ เชน่ การทดลองการส ารวจ ตรวจสอบและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา 

วิเคราะหว์ิจารณ์ หรอืการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อแทนที่การเรียนการสอนที่ครูบอก

เล่าให้ผู้เรยีนได้ฟังเพียงด้านเดียว 

    จรรยา ดาสา (2552, หนา้ 42) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก คือ  

การจัดการเรียนรูท้ี่กระตุ้นให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียน 

การสอน ผูเ้รียนจะได้เชื่อมโยงความรูเ้ดิม และความรูใ้หม่ จากการได้คิด ได้ปฏิบัติระหว่าง

การเรียนการสอน 

    เยาวเรศ ภักดีจติร (2557, หนา้ 1) ได้กล่าวถึงความหมายของ 

การเรียนเชิงรุก กล่าวโดยสรุปคือ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนความคิดขั้นสูง

ที่มปีระสิทธิภาพ ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์และประเมินผลขอ้มูลในสถานการณ์ใหม่

ได้ดีในที่สุดจะช่วยใหน้ักเรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้น าตลอดชีวติในฐานผู้ฝักใฝ่ 

การเรียนรู้ 

    Hazza, Lapidot and Ragonis (2004, p. 153) กล่าวว่า Active Learning 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้สอนจะเป็นผูส้นับสนุนใหผู้เ้รียน

เกิดการเรยีนรู้มากกว่าการที่ผู้เรยีนจะได้รับความรูจ้ากการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

    Tileston (2007, p. 48) ให้ความเห็นว่า Active Learning  

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มจีุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 

จากการปฏิบัติ เช่น การวัดการช่ังน้ าหนัก การพับกระดาษ กิจกรรมที่ท าด้วยมอืต่าง ๆ 

การสังเกต และการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นใหน้ักเรียนสรุปข้อเท็จจริงและ

กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ 
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   จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวถึงการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาร่างกาย 

จติใจ อารมณ์และสติปัญญาของผูเ้รียนที่เน้นบทบาทและการมสี่วนรว่มของผู้เรยีน โดยการ

น าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรยีนรูแ้ละ

กิจกรรม กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในชั้นเรียนส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน

และผูเ้รียนกับผูส้อน เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนประยุกต์ใชท้ักษะและเชื่อมโยงองค์ความรูน้ าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืประกอบ

อาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่สง่เสริมให้ผูเ้รียนมคีุณลักษณะ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนได้ลง

มอืปฏิบัติ และผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน มีการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ๆ ด้วย

ตนเอง  

  2. รูปแบบของการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 

   นักวิชาการและนักการศกึษาได้เสนอรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ดังนี้ 

    Johnson et al. (1991, pp. 29-30) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ 

อย่างกระตอืรอืร้นสามารถท าตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 

     1. ขัน้น า (3-5 นาที) เป็นขั้นที่แสดงให้ผู้เรยีนเห็นถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างเนื้อหาที่จะสอนกับสิ่งที่ผู้เรียนมีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งระบุโครงร่างของเนื้อหา 

แนวคิดประเด็นหลักในการสอน ผู้เรยีนจะเห็นความส าคัญและอยากเรียนรู้เรื่องนั้นมากขึ้น 

     2. ขัน้สอน เป็นขั้นที่ผูส้อนสอนเนือ้หา (10-15 นาที) ตามด้วย

กิจกรรมอื่น (3-4 นาที) ปกติผู้สอนมักจะสอนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเฉื่อย 

และไม่กระตุ้นการเรียนรู้ จากการศกึษาพบว่า สมาธิหรอืความสนใจของผูเ้รียนจะลดลง

อย่างรวดเร็วภายใน 15 นาที ดังนั้นในรูปแบบการสอนจงึแนะน าการสอน 10-15 นาที  

ตามด้วยกิจกรรมอื่น 3-4 นาที เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเป็นการให้โอกาส ผู้สอน 

มีปฏิสัมพันธ์กับผูเ้รียน เช่น การตัง้ค าถามให้ผูเ้รียนตอบหรอืจะให้ผูเ้รียนช่วยกันคิด 

เป็นกลุ่มเพื่อตอบ ผูเ้รียนจะเข้าใจเนื้อหาและจ าได้นานกว่า ถ้ามีการอภปิรายร่วมกัน 

ผูส้อนท าซ้ าโดยสอนเนือ้หาสลับกับกิจกรรมเรื่อย ๆ ไปจนใกล้หมดเวลาสอน 
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     3. ขัน้สรุป เป็นขั้นที่ผูเ้รียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนด้วยตนเอง  

(4-6 นาที) โดยผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปความเข้าใจของตนเอง โดยเขียนใจความส าคัญ 

ของเนื้อหาลงในแผน่กระดาษ และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้าง ๆ กันอ่าน หรอืผูส้อนอาจสุ่ม 

ให้ผู้เรยีนมาอ่านในช้ันเรยีน 

ตาราง 8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างกระตอืรอืร้นในเวลา 50 นาที 

นาทีที่ 0-20 นาทีที่ 21-30 นาทีที่ 31-40 นาทีที่ 41-50 

ขั้นน า สอนเนือ้หา 1 กิจกรรม สอนเนือ้หา 2 กิจกรรม สอนเนือ้หา 3 กิจกรรม 

ขั้นสรุป    

 ที่มา : D. W. Johnson et al. (1991, p. 30) 

    นอกจากนี ้Hazza, Lapidot and Ragonis (2004, p. 159) ได้น าเสนอ

รูปแบบการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเชงิรุก มีขัน้ตอนส าคัญ 4 ขั้น 

ประกอบด้วย ขั้นเรา้ความสนใจ ขัน้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นอภปิราย และขั้นสรุป ดังนี้ 

     1. ขัน้เร้าความสนใจ เป็นการเสนอบทเรียน เริ่มด้วยการกระตุน้

เร้าความสนใจของผูเ้รียนโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายและสร้างความท้าทาย 

การเรียนรูข้องนักเรียน อาจใช้ค าถามปลายเปิดให้นักเรียนได้คิดเกิดความสงสัย  

เกิดค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้สอนเสนอและเกิดการต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาค าตอบ 

     2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ตอ่เนื่องจากขั้นแรกครูผู้สอน

สามารถเลือกใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ทั้งนีก้ิจกรรม 

ต้องมีความสอดคล้องกับเนือ้หา จุดประสงค์และเรื่องที่ได้กระตุน้ความสนใจไว้แต่แรก 

     3. ขัน้อภปิราย หลังจากเรียนรูแ้ล้วในชว่งท้ายครูผูส้อนใหน้ักเรียน

ร่วมกันอภปิรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม เปิดโอกาสใหน้ักเรียนน าเสนอ 

ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดที่นักเรียนได้เรียนรู้ ในขั้นนีค้รูท าหนา้ที่เป็นผู้ฟัง 

และจดบันทึกข้อผดิพลาดของนักเรียนโดยไม่ติชมหรอืวิจารณ์เนื่องจากในขั้นนีน้ักเรียน 

ทั้งช้ันก าลังเป็นผู้โต้แย้งถกเถียงระหว่างกัน 

     4. ขั้นสรุป ขั้นนี้จะแตกต่างจากสามขั้นตอนแรกที่นักเรียน 

เป็นผู้กระท าและด าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเองแต่ขัน้นีค้รูจะเป็นผู้มบีทบาทหลักสรุป 

การเรียนรูข้องนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมดตั้งแต่งขั้นที่หน่ึงถึงขัน้ที่สาม โดยเน้นความคิด 

รวบยอดหลักและเติมเต็มใหก้ารเรียนรูส้มบูรณ์ 
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    Tileston (2007, p. 57) ผูพ้ัฒนารูปแบบที่ช่ือว่ารูปแบบยุทธวิธีการ

เรียนรู้เชิงรุก (Strategic Learning) ผา่นการวิจัยและวิเคราะหอ์ภมิาน (Meta Analysis)  

ว่าท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา กระบวนการ

ของรูปแบบมีดว้ยกัน 5 ขั้น ได้แก่ ขัน้สร้างการเชื่อมต่อ ขั้นเสรมิสร้างพลังการเรียนรู้  

ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลสร้างความหมาย ขั้นใช้แหล่งความรู้ภายนอกสนับสนุน และขั้นไตรต่รอง

สะท้อนคิด ซึ่งแต่ละขั้นมคีวามส าคัญ ดังนี้ 

     1. ขั้นสร้างการเชื่อมต่อ (Plugging in) 

      ขั้นนี้ถือเป็นการจัดปัจจัยเบือ้งตน้ก่อนสอนตามรูปแบบ  

เป็นกระบวนการที่ใหค้วามส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อตอ่การเรียนทั้งด้าน

กายภาพ และในเชิงจิตวิทยา ที่สนองตอบต่อลักษณะของผู้เรยีนซึ่งจะท าให้ผูเ้รียนรู้สกึ

สบายใจที่จะเรียนรู้และพบกับความส าเร็จ เป็นการเตรียมบริบทที่เกี่ยวข้องก่อนสอน  

ทั้งนีผู้เ้ขียนได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ครูตอ้งด าเนินการต่อไปนี ้ 

      บริบทของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ควรจัดให้เกิดขึน้ในช้ันเรียน 

       1.1 ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความส าเร็จ และใช้พลังความสามารถ

ที่มอียู่ในตนเอง เพื่อสร้างความส าเร็จครั้งใหม่ต่อไป 

       1.2 ไม่สร้างบรรยากาศที่เคี่ยวเข็ญบังคับ หรือการจัดทุกอย่าง

ไว้เป็นสูตรส าเร็จเพราะผูเ้รียนยุคดิจติอลควรได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก 

       1.3 จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ว่าพวกเขามคีวามพร้อม 

และมีปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อม อาทิ ระยะเวลา และค าปรึกษาที่มคีุณภาพ 

       1.4 ท าให้ผู้เรยีนมองเห็นวา่สิ่งที่เรยีนมีความเชื่อมโยง

สัมพันธ์กับตัวเขาอย่างไร  

     2. ขั้นเสริมพลังการเรียนรู ้(Powering up) การเสริมพลังการเรียนรู้ 

ที่ผู้เรยีนน าเสนอไว้มพีื้นฐานมาจากระบบการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning) 

และระบบการรูค้ิด ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยทุกประสาทสัมผัสในการรับรู้

ข้อมูลในเบือ้งตน้ และน าสู่การประมวลในสมองต่อไป ในส่วนของครูจะสามารถชว่ยให้

ผูเ้รียนใช้ระบบดังกล่าวได้ผ่านการมีมุมมองดังต่อไปนี้ 

      2.1 ท าให้ผู้เรยีนเชื่อวา่เขามีความสามารถเพียงพอต่อการสร้าง

ความส าเร็จในการเรียนรู้ 
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      2.2 สร้างความรูส้ึกเชิงบวกต่อการเรียน หอ้งเรียน ครู  

เพื่อนรว่มช้ัน บรรยากาศเช่นนี้จะช่วยใหส้มองเกิดแรงขับที่ทรงพลัง 

      2.3 ท าให้รูส้ึกว่าพวกเขามีเครื่องมอืการเรียนรู้ สนับสนุน 

ให้เกิดความส าเร็จ 

      2.4 ท าให้มองผลของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นวา่มีความส าคัญ 

คุ้มค่า คุ้มเวลา และความพยายามที่ได้ทุ่มเทลงไป 

     3. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลสร้างความหมาย (Synthesizing)  

เป็นการเรียนรู้โดยน าข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายในเรื่องเดียวกันมาบูรณาการท าให้ 

เกิดความหมายและเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้รียนวิธีการที่จะพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถสังเคราะห์

ความรูไ้ด้นั้นต้องเกิดจากการผสมผสานวิธี ดังตอ่ไปนี้ 

      3.1 มอบหมายงานที่เป็นสาระ 

      3.2 ผูเ้รียนต้องมสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้ 

      3.3 ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน  

ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโปรแกรมน าเสนอ 

      3.4 สนับสนุนด้วยผลการวิจัย 

      3.5 ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

      3.6 ใช้การบรรยายเท่าที่จ าเป็นโดยอยู่ในขอบเขตความสามารถ

ที่จะรับฟังของผู้เรยีน 

      3.7 สร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน 

     4. ขั้นใช้แหล่งความรู้ภายนอกสนับสนุน (Outsourcing) เป็นขั้นที่

ผูเ้รียนแสดงความรูค้วามเข้าใจโดยใช้ขอ้มูลและวิธีการของเขาเองอาจใชแ้หล่งข้อมูล 

จากภายนอกเพื่อเป็นข้อมูลเติมเต็มให้ความรูน้ั้นมีความหมายยิ่งขึ้น แหล่งข้อมูลจงึมิได้

หมายถึงสถานที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกสิ่งที่มองเห็น สัมผัสเคลื่อนไหว และถ้อยค าภาษา  

     5. ขั้นไตร่ตรองสะท้อนคดิ (Reflecting) เป็นขั้นสุดท้ายของรูปแบบ 

ที่ฝึกผูเ้รียนใหค้ิดเกี่ยวกับการเรียนรูเ้พื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองที่จะเชื่อมโยง

ความรูสู้่การน าไปใช้ในโลกแหง่ความเป็นจริง โดยสะท้อนคิดตามทัศนะของผู้เขียนให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การแสดงแนวทางที่ผู้เรยีนจะน าขอ้มูลความรู้

ไปใช้ และการประเมินการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคลจากการรูค้ิดของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
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   จากเอกสารและงานวิจัยอ้างอิง ผูว้ิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

เชงิรุก สามารถน ามาสู่การจัดกระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยน าขั้นตอนของรูปแบบ

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ได้แก่ ขัน้เตรียมความพร้อม ขั้นเริ่มบทเรียนใหม ่ขัน้จัดกิจกรรม

การเรียนรู ้ขั้นอภปิรายผล และขั้นสรุป มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถ 

น ามาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนพร้อมประยุกต์ใชว้ิธีสอน เทคนิคที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ เพื่อใชย้กระดับคุณภาพผูเ้รียนใหต้รงตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 

ดังตาราง 9 สรุป ได้นี ้

ตาราง 9 สรุปรูปแบบหรอืขั้นตอนในการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 

รูปแบบหรอืขั้นตอน เวลาที่ใช้สอนเนื้อหาหรอืท ากิจกรรม 

1. ขั้นเตรยีมความพร้อม 3 นาที 

2. ขั้นเริ่มบทเรียนใหม่ 7 นาที 

3. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 35 นาที 

4. ขั้นอภิปรายผล 10 นาที 

5. ขั้นสรุป 5 นาที 

 

 จากตาราง 9 สรุปได้ว่า การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก มขีั้นตอนการจัดการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขั้นเตรยีมความพร้อม โดยการเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียน 

ก่อนจะมีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม 3 นาที  

  2. ขั้นเริ่มบทเรียนใหม ่โดยครูมีการทบทวนความรูเ้ดิม และเสริมความใหม่

ให้แก่นักเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งบทบาทของครูจะมากกว่า 

บทบาทของนักเรียน 

  3. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในขั้นนี ้ครูเป็นผูชี้แ้นะ และน าทางก่อน 

ที่จะเริ่มท ากิจกรรมการเรยีนรูซ้ึ่งบทบาทของนักเรียนจะมากกว่าบทบาทของครู  

โดยการท ากิจกรรมจะเน้นที่นักเรียนมบีทบาทมากที่สุด 

  4. ขั้นอภปิรายผล โดยหลังจากที่นักเรียนท ากิจกรรมตามเนือ้หาที่เรยีนแล้ว 

นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันอภิปราย ในขั้นนี้บทบาท 

ของครูและนักเรียนมบีทบาทเท่ากัน  
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  5. ขั้นสรุป โดยการใหผู้เ้รียน ร่วมกันสรุปผลจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ท า

หรอืได้เรียนมาทั้งช่ัวโมง ครูคอยเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหรอืยังบกพร่อง ในขั้นนีค้รูมีบทบาท

น้อยที่สุด 

  3. การจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก 

   ในทักษะต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมและเทคนิคการสอน เพื่อสง่เสริม

การเรียนรูเ้ชิงรุกมี ดังนี้ 

    3.1 Frequent writing การเขียนที่มปีระสิทธิภาพสูง ค่อย ๆ เขียนเพิ่ม 

คือการเพิ่มความคิด ซึ่งหมายถึง การเพิ่มความคดิใหม้ากและลึกซึง้ยิ่งขึน้ 

     ทักษะการเขียนไม่ได้เป็นเพียงแค่สว่นชว่ยใหเ้ด็ก ๆ ประสบ

ความส าเร็จในชีวติอนาคตได้ แต่ยังเป็นเครื่องมือส าหรับคุณครูที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ

ให้กับเด็ก ๆ ในหอ้งเรียนได้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการดว้ยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการใชท้ักษะ 

การคิดขัน้สูงในระยะเวลาสั้น ๆ สิ่งนี้จะท าใหเ้กิดกระบวนการคิดที่ลึกซึง้ เทคนิคการเขียน 

3 ประการ ที่น ามาใช้ในทางวิทยาศาสตร ์ประการแรกเทคนิคการเขียนในทันที เป็นการเขียน

ขณะนั้นในทันที ไม่จ าเป็นต้องใชห้ลักวิชาการ ไม่สนใจว่าจะถูกตามหลักไวยากรณ์ 

เป้าหมายหลัก คือ กระตุ้นความคิดและน าความคิดออกมาทันทีทันใด ประการที่สองคอื 

การเขียนแผนผังกราฟฟิก ใช้ในการสร้างค าอธิบายทั้งภาพและตัวอักษร ประการสุดท้าย

เทคนิคการเขียนบันทึกค าอธิบายเพิ่มเติมใช้ในการสร้างค าบรรยายเพิ่มเติมในส่วนที่เรายัง

ไม่เข้าใจ หรือเป็นค าถามที่ตอบสั้นหรอืใส่ความคิดเห็นเข้าไป 

    3.2 Brainstorming ก าหนดหัวข้อและเวลา จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรยีน

ร่วมกันอภปิรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม แล้วทุกคนน าเสนอแนวคิดของตนและบันทึก 

ทุกแนวคิดที่มผีูน้ าเสนอ 

    3.3 Agree & Disagree Statement ผูส้อนตั้งค าถาม โดยมีตัวเลือก 

ให้ผู้เรยีนว่าเห็นด้วยหรอืไม่ อย่างไร เช่น อาจใชไ้ม้ปิงปองที่มสีี 2 ด้านต่างกันเป็นอุปกรณ์ 

ช่วยตอบ หรอืใช้กระดาษโพสต์อทิ ที่ม ี2 สี แล้วเลือกผู้ตอบในแตล่ะกลุ่มให้อธิบาย 

หลังจากนั้นจงึอภปิรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันทั้งช้ันเรียน 

    3.4 Carousel ก าหนดหัวเรื่อง แล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ได้จ านวนกลุ่มเท่ากับจ านวนหัวข้อย่อย จากนั้นเขียนหัวข้อ

ย่อย ๆ ลงบนกระดาษโปสเตอร์แลว้ติดไว้รอบ ๆ หอ้ง แตล่ะกลุ่มระดมความคิดและเขยีน

ลงในกระดาษโปสเตอร์เมื่อครบ 2-3 นาที เปลี่ยนไประดมความคดิหนา้โปสเตอร์ถัดไป 
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โดยอ่านแนวคิดของกลุ่มก่อนหนา้ ถ้าเห็นด้วยใหใ้ส่เครื่องหมายถูกและเพิ่มสิ่งที่คิดเห็น

แตกต่าง จากนั้นสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รว่มกัน 

    3.5 Concept Map ลักษณะคล้ายการเขียน Mind Map แตก่ารเขียน

แผนผังมโนทัศน์จะแสดงแนวคิดและใช้ค าเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดขั้นตอน ดังนี้ 

     3.5.1 Preparation Step – ขั้นของการเตรียมการ 

      เป็นขั้นตอนที่ผูร้ิเริ่มมคีวามคิดใหม่ ๆ หรือมีโครงการใหม่ ๆ  

ที่ตอ้งการจะท าการวิเคราะห ์ผูร้ิเริ่มนี้จะเป็นผู้รวบรวมสมาชิกภายในกลุ่ม (สอดคล้องกับ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) ของการจัดการความรู้-KM) จะเป็นจ านวน

เท่าไรก็ขึน้อยู่กับลักษณะปัญหาที่ตอ้งการจะแก้ไข จากนั้นจะท าตารางนัดหมายไว้คร่าว ๆ 

หลังจากนั้นจะท าการนัดหมายการประชุมครั้งแรก ขั้นตอนนีจ้ะเป็นการกล่าวถึงโครงการ 

หรอืความต้องการของโครงการ วัตถุประสงค์คอือะไร ต้องการผลลัพธ์อะไรบ้าง 

และการท างานรว่มกันทางความคิดจะเป็นอย่างไร 

     3.5.2 Generation Step ขั้นของการสร้างความคิด 

      คือ การที่ทุกคนในกลุ่มเสนอความคิดเห็นของตนเองออกมา 

ข้อมูลทีไ่ด้อาจจะมาจากต ารา งานวิจัย หรอืแหลง่ความรู ้(Sources of Knowledge)  

ที่หลากหลาย อาทิ หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต หนังสอื วารสารวิชาการ ฐานข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 

หรอืบางครั้งอาจจะมาจากผูเ้ชี่ยวชาญ (Center of Excellence - CoE) ขั้นตอนนี้จะสนใจ 

ที่จ านวนของความคิด มากกว่า คุณภาพของความคิด ผูน้ าการประชุม หรอื วทิยากร

กระบวนการ (Facilitator) จะมีบทบาทที่ส าคัญในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากที่จะกระตุ้นให้

สมาชิกน าเสนอความคิดเห็น 

     3.5.3 Structure Step – ขั้นการจัดโครงสร้างความคิด 

      สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันจัดกลุ่มของความคิด (Ideas Grouping) 

รวมทั้งการจัดล าดับชว่งช้ันของความคิด (Basic Ordering Ideas - BOIs) 

     3.5.4 Representation Step – การวิเคราะห์แผนที่มโนทัศน์ 

      เป็นขั้นตอนที่จะวิเคราะหค์ุณภาพของความคิด วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ (Relationship) วิเคราะหป์ระเด็นเชื่อมโยง หรอืเกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์

ส่วนขาด หรอืสิ่งที่ตกหล่น ยังไม่มีใครมอง 
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     3.5.5 Interpretation Step – การตคีวามและแปลความหมาย 

      เป็นขั้นตอนในการท าความเข้าใจ และแปลผลของแผนที่ 

มโนทัศน ์เป็นขั้นตอนที่จะต้องน าแผนที่มโนทัศน์ออกมาสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายไม่

ส าคัญว่าเขียนมันออกมาได้ แตส่ าคัญว่า เขียนแล้ว ชาวบ้านอ่านเข้าใจด้วย ซึ่งตัวชาวบ้าน

เองก็จะตอ้งฝึกอ่าน แผนที่มโนทัศนใ์ห้เป็นด้วย 

     3.5.6 Utilization Step การน าไปใช้ประโยชน์ 

      เป็นการน า Concept Mapping ไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงาน 

เชน่ การน าไปใช้เป็น Strategic Map หรอืการน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual 

framework) ในการด าเนินงานวิจัย หรอืวิเคราะหเ์พื่อ แก้ปัญหาขององค์กรหรอืหน่วยงาน 

    3.6 Gallery Walk 

     เป็นกลวิธีหนึ่งในการจัดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้น าผลงานจากการ

ท ากิจกรรม หรอืการสืบเสาะหาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แทนการใหทุ้กกลุ่ม

น าเสนอผลงานหน้าช้ัน ซึ่งต้องใช้เวลามาก และนักเรียนบางคนมักไม่สนใจฟัง Gallery 

Walk เปิดโอกาสใหน้ักเรียน แต่ละกลุ่มก าหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด วธิีการ น าผลงาน

ติดบนบอร์ด หรอืผนังหอ้ง แล้วให้แต่ละกลุ่มเวียนกันเดินไปชมผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 

เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเดินชมผลงาน 

    3.7 Jigsaw 

     ผูส้อนเลือกเนื้อหาที่แบ่งเป็นส่วน ๆ 3-4 ชิน้ แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ 

โดยมีสมาชิกในกลุ่มเท่า ๆ กันกับเนือ้หา (Home group) สมาชิกแตล่ะคนเลือกเนื้อหา 

ที่ตนสนใจแล้วไปร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่น (Expert group) เพื่อศกึษา ท้าความเข้าใจ 

หรอืหาค าตอบร่วมกันในกลุ่ม จากนั้นกลับไปสอนที่กลุ่มเดิมของตนจนครบถ้วน 

    3.8 Problem/Project-based Learning หรอื Case Study 

     ใช้เรื่องจริงหรอืปัญหาที่เกิดขึน้จรงิในชุมชน บ้าน โรงเรียน  

หรอืที่เกิดขึน้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึน้ โดยการบูรณาการความรูท้ี่ได้เรียนกับประสบการณต์รงหรอืสืบเสาะหาความรู้

เพิ่มเติม 
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    3.9 Role Playing 

     การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ฝกึการ

แสดงออกตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้เพื่อเป็นประสบการณท์ี่จะน าไปแก้ไขปัญหาและ

สถานการณ์จรงิในชีวติ ผูเ้รียนได้เรียนรู้การแสดงออก ฝกึวางแผนการท างานรว่มกัน 

เข้าใจความรู้สกึและพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผู้อื่น เช่น การท ากิจกรรม “คุ๊กกี้คาเฟ่” 

ผูส้อนจะก าหนดบทบาทแล้วเขียนไว้ในกระดาษ ให้ผูเ้รียน 6 คน จับฉลากเลือกว่าจะแสดง

บทบาทใด โดยไม่ให้ปรึกษากัน แล้วให้แสดงบทบาทสมมตติามบทบาทที่ตนเองได้รับ 

หลังจากนั้นจะตั้งค าถามและให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นว่า ผูแ้สดงแตล่ะคนท าหน้าที่อะไร 

และท าหนา้ที่นัน้ได้ดีหรอืไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรอืปรับปรุง เป็นต้น 

    3.10 Think – Pair – Share 

     ผูส้อนเป็นผู้ตั้งค าถามให้ผูเ้รียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง 

หลังจากนั้นจงึอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนในชัน้เรียน 

    3.11 Predict – Observe – Explain 

     จ าลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยผู้เรียนเขียน

ท านายสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น สังเกตและบันทึกผล อธิบายสิ่งที่สังเกตได้อาจท าการทดลอง 

ส ารวจหรอืค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ช้ันเรยีน เป็นต้น 

    3.12 Clarification Pause 

     เมื่ออธิบายถึงประเด็นที่ส าคัญ ผู้สอนควรใหเ้วลาผูเ้รียนตกผลึก

ความคิด และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามหากต้องการค้าอธิบายเพิ่มเติม (ผูส้อนควรจะ

เดินไปรอบ ๆ ห้อง เพราะผูเ้รียนมักไม่กล้าถามหนา้ช้ันเรียน)ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ จอดพัก

ไว้ก่อน (Parking lot) เป็นกลวิธีที่ใช้ในการเก็บตกประเด็นปัญหา หรอืค าถาม ของช้ันเรยีน 

ที่เกิดขึน้หลังจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

    3.13 Card Sorts 

     ผูส้อนจัดเตรยีมบัตรค า/บัตรภาพไว้ใหผู้้เรียนจัดกลุ่มบัตรภาพนั้น ๆ 

และต้องอธิบายเกณฑท์ี่ใชจ้ัดกลุ่มใหเ้พื่อนและผู้สอนฟัง และอภปิรายร่วมกันในช้ันเรียน 

    3.14 Chain Note 

     ผูส้อนเตรียมค าถาม/ขอ้ความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตอ้งการไว้  

โดยอาจพมิพ์ลงบนกระดาษ A4 แล้วให้ผูเ้รียนแตล่ะคนตอบค าถามหรอืข้อความนั้น ๆ 

เพียง 1-2 ประโยค จากนั้นส่งต่อกระดาษแผนนั้นใหเ้พื่อนที่นั่งถัดไปเพื่อช่วยกันตอบ
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ค าถามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้ก่อนเรียนหรอืหลังเรียนได้และควรส่งกระดาษแผ่น

นั้นกลับในทิศทางเดิม เพื่อใหผู้ท้ี่เขียนก่อนได้อ่านความเห็นทั้งหมดด้วย 

    3.15 Team - pair - solo  

     เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว เป็นเทคนิคที่

ผูส้อนก าหนดปัญหาหรอืงานใหแ้ล้วนักเรียนท างานรว่มกันทั้งกลุ่มจนงานส าเร็จ จากนั้นจะ

แยกท างานเป็นคู่จนงานส าเร็จ สุดท้ายผู้เรียนแต่ละคนแยกมาท าเองจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

    3.16 Students’ Reflection 

     เป็นการให้ผู้เรยีนได้สะท้อนความคิด อาจจะให้ผูเ้รียนสรุปสิ่งที่ได้

เรียนรู้ในคาบเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถามค าถามที่ยังสงสัย หรอืให้ผูเ้รียน

ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรยีน เชน่ 

      - Know – Want – Learned เมื่อเริ่มตน้บทเรียน ให้ผูเ้รียนเขียน

สิ่งที่รูแ้ละสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับเนือ้หาที่จะเรียน เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรยีนเขียนสรุปสิ่งที่ได้

เรียนรู ้

      - Got – Need และ Exit Ticket เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรยีนเขียน

สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้อาจเป็นการสรุปร่วมกันหน้าชั้นเรยีน และวางแผนกิจกรรมการเรยีนจากสิ่งที่

อยากรู้เพิ่มเติม 

      - Diary/Journal Note เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ค าถามที่ยังสงสัย 

และความรู้ 

    3.17 Simultaneous round table 

     เทคนิคนีเ้หมอืนการเขียนรอบวง แตกต่างกันที่เน้นให้สมาชิก 

ทุกคนในกลุ่มเขียนค าตอบพร้อมกันและให้ตอบพร้อมกันจากตัวอย่างกิจกรรมที่กล่าวมา

นั้นสิ่งส าคัญคือไม่ว่าผูส้อนจะเลือกท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning กิจกรรมใด 

ความสม่ าเสมอเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง หากผูส้อนได้เริ่มต้นกิจกรรมน าบทเรียนแล้ว ผูเ้รียน 

จะเกิดความคาดหวังที่จะเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนั้นอีกและตอ้งการแสดงความสามารถ

ของตนใหด้ีขึ้นเรื่อย ๆ 
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   สรุปได้ว่า กิจกรรมและเทคนิคการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้

เชงิรุก มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเทคนิคและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับการน ามาใช้ใหส้อดคล้องกับบริบทซึ่งผูเ้รียนเป็นผู้มี

บทบาทหลักในการเรียนรูด้้วยตนเองหรอืผูเ้รียนเป็นผู้สร้างความหมายจากประสบการณ์

ด้วยตนเอง เพื่อสามารถสื่อสารแนวคิดของตนเองกับบุคคลอื่นหรอืเพื่อใช้แก้ปัญหา 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และยังตอ้งการแสดงความสามารถของตนให้ดีขึ้น 

  4. ลักษณะส าคัญของการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วม

ของผู้เรยีน  

   4.1 ความรูเ้กิดจากประสบการณ ์การสร้างองค์ความรู้ และการสรุป

ทบทวนของผู้เรยีน 

   4.2 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด 

การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

   4.3 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 

   4.4 เป็นกระบวนการสร้างสถานการณใ์ห้ผูเ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิด 

   4.5 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขัน้สูง 

   4.6 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนบูรณาการขอ้มูล 

ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 

   4.7 ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการจัดการเรยีนรู้ มกีารสร้างองค์ความรู้  

การสรา้งปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมอืกันมากกว่าการแขง่ขัน 

   4.8 ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

   4.9 ผูเ้รียนได้เรียนรู้ความรับผดิชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน 

และการแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 

   4.10 ผูส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู ้เพื่อให้ผู้เรยีน

เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

   4.11 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ภายใต้ความเชื่อพืน้ฐาน 2 ประการ คือ 

    4.11.1 การเรียนรูเ้ป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 

    4.11.2 แตล่ะบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผูเ้รียน

จะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรูไ้ปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  
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   4.12 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในชั้นเรียน มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน

กับผูเ้รียน และระหว่างผูเ้รียนด้วยกันโดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

   4.13 เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนได้ลงมือกระท าและได้ใช้

กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป 

   4.14 ผูส้อนมีบทบาทอ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ให้

ผูเ้รียนสร้างความรูด้้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaningful 

Learning) 

  5. บทบาทของครูกับการเรยีนรู้เชิงรุก 

   บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก นักวิชาการได้น าเสนอ 

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกไว้ ดังนี้  

    พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557, หนา 65) กล่าวว่า 

บทบาทครูในการสอนแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมี ดังนี้ 

     1. เป็นผู้กระตุ้นใหน้ักเรียนคิด (Catalyst) โดยก าหนดปัญหาแล้ว 

ให้นักเรียนวางแผนหาค าตอบ หรอืกระตุ้นให้นักเรียนก าหนดปัญหาและวางแผนหาค าตอบ

เอง 

     2. เป็นผูใ้ห้การเสริมแรง (Reinforces) โดยการให้ค าชม 

    ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2557, หน้า 3) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู 

ในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก โดยสรุปได้ว่า 

     1. จัดใหค้รูเป็นศูนย์กลางของการเรยีน กิจกรรมหรอืเป้าหมาย 

ที่ตอ้งการสะท้อนความต้องการที่จะพัฒนานักเรียน และเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติ

จรงิของนักเรียน 

     2. สรา้งบรรยากาศของการมีสว่นร่วม และการเจรจาโต้ตอบ 

ที่สง่เสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับครู และเพื่อนในช้ันเรยีน 

     3. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้นักเรียน

มีสว่นร่วมในทุกกิจกรรมที่สนใจรวมทั้งกระตุ้นใหน้ักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 

กิจกรรมที่เป็นพลวัต ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหา การศกึษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

     4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboratory Learning) 

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มนักเรียน 
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     5. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสนักเรียน

ได้รับวิธีการสอนที่หลากหลายมากกวาการบรรยายเพียงอย่างเดียว แมร้ายวิชาที่เน้น

ทางดา้นการบรรยายหลักการและทฤษฎีเป็นหลักก็สามารถจัดกิจกรรมเสริม อาทิ  

การอภิปราย การแก้ไขสถานการณท์ี่ก าหนดเสริมเข้ากับกิจกรรมการบรรยาย 

     6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่อง 

ของเนื้อหา และกิจกรรมในการเรียน ทั้งนีเ้นื่องจากการจัดการเรยีนรู้ที่กระตอืรอืร้น

จ าเป็นต้องใช้เวลาการจัดกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ดังนัน้ครู จ าเป็นต้องวางแผน 

การสอนอย่างชัดเจน โดยสามารถก าหนดรายละเอียดลงในประมวลรายวิชา เป็นต้น 

     7. ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก  

และความคิดเห็นที่นักเรียนน าเสนอ 

    ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 141) กล่าวว่า บทบาทของครู 

ในการจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุกม ีดังนี ้กระตุ้นใหเ้ด็กเกิดค าถาม เกิดความคิดช่วยอ านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน สามารถน าไปสู่การคน้พบข้อความรู้

ใหม่ ๆ 

  สรุปได้วา่บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ครูต้องเป็นผู้ชีแ้นะ

แนวทางให้แก่นักเรียน มกีารสร้างบรรยากาศในการสอน มีกระบวนการจัดการเรียนรูเ้น้น

เด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติจริง มกีระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง 

  6. บทบาทของนักเรยีนกับการเรียนรู้เชิงรุก 

   บทบาทของนักเรียนกับการเรียนรูเ้ชงิรุก ได้มีนักวิชาการศกึษาได้กล่าว 

และเสนอไว้ ดังนี้ 

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, หนา้ 17) 

ได้เสนอบทบาทของนักเรียน ดังนี้ 

     1. พยายามค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

     2. ใช้หลักการต่าง ๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใชเ้ครื่องมอื  

การด าเนินการทดลอง การบันทึกข้อมูล การอภปิรายและการสรุป ซึ่งน าไปสู่ความคิด 

และหลักเกณฑ์ที่ส าคัญของบทเรียน 

     3. แสดงความรูส้ึก หรอืความคิดเห็นอย่างมีอิสระและมีเหตุผล 

     4. พูด ซักถาม หรอืโต้แย้งในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่นและมีเหตุผล 
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    มนัส บุญประกอบ และคณะ (2543, หน้า 12-13) ได้กล่าวว่าบทบาท

นักเรียนที่จะก่อใหเ้กิดการเรียนที่กระตอืรอืร้นไว้ ดังนี้ 

     1. มสี่วนรว่มและมีความผูกพันกับการเรียนรู ้ 

     2. มีการตัดสินใจเกี่ยวกับผลส าเร็จของงาน  

     3. มคีวามรูส้ึกเป็นเจ้าของผลงานของตนเอง 

     4. ได้ทดสอบแนวคิดของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     5. ได้วางแผนและออกแบบการทดลองของตนเอง 

     6. ได้น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

     7. ได้ประเมินผลงานของตนเอง 

     8. มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

     9. อภิปรายและมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มอย่างมเีป้าหมาย 

     10. สะท้อนผลงานและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ 

    สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557, หน้า 4-5) สามารถจ าแนกได้ดังนี้  

     1. สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง  

     2. สามารถแสดงออกถึงการท างานแบบร่วมกันในการเรียนรูแ้ละ

การรับผดิชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน  

     3. มีความสามารถ ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผา่นการเขียน 

อภปิรายโต้แย้ง ให้เหตุผลสามารถ แสดงความคิดเห็นและแสดงทัศนะคติ  

     4. การมปีฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง

ผูเ้รียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรยีนกับผูส้อน  

     5. สามารถแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เคยเรียนรู้

มาแล้วให้ เข้ากับสถานการณ์ปัญหาใหม่ได้  

     6. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา

อย่างหลากหลาย  

     7. สามารถแสดงผลของการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
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 สรุปได้ว่า บทบาทของนักเรียนกับการเรียนรูเ้ชงิรุก คือ ความสามารถ 

ในการสื่อสาร ถ่ายทอด การมปีฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

นักเรียนด้วยกันเองและระหว่างนักเรียนกับครู สามารถแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ระหว่างสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วใหเ้ข้ากับสถานการณ์ปัญหาใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สามารถแสดงผลของการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการวางแผน 

มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มคีวามผูกพันกับการเรียนรู ้ได้ทดสอบแนวคิด 

ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออก 

ถึงการท างานแบบร่วมกันในการเรียนรูแ้ละการรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ที่ของตน  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

 1. ความหมายของชุดกิจกรรม 

  ชุดกิจกรรมมาจากค าในภาษาอังกฤษ ซึ่งน ามาเรียกหลายค า เช่น Learning 

Package : Instuctiondl Package หรอื Instruction Kites มีช่ือเรยีกต่างกัน เช่น ชุดการสอน 

ชุดกิจกรรม ชุดการเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

หรอืชุดกิจกรรม หรอืชุดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเป็นสื่อประกอบ จัดขึน้ส าหรับหน่วย 

การเรียน จึงเรียกได้หลายช่ือดังที่กล่าวมาแล้ว โดยจะมีผูใ้ห้ความหมายไว้ ดังนี้ 

   รัตนะ บัวสนธ์ (2552, หนา้ 34) ได้ให้ความหมายว่า ชุดกิจกรรม เป็นสื่อ

การเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ที่มลีักษณะสื่อประสม (Multimidia) ที่ประกอบด้วยสื่อ

ตั้งแตส่องชนิดขึน้ไปที่ใชร้่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหน่วย

การเรียนแตล่ะหนว่ย สื่อดังกล่าวนีจ้ะจัดไว้เป็นชุด ๆ บรรจุในซองหรอืกระเป๋า ชุดกิจกรรม

เป็นสื่อที่จัดขึน้ส าหรับครูใช้ประกอบการสอนและให้ผูเ้รียนใชป้ระกอบการเรียน 

เป็นรายบุคคลได้อกี 

   สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, หนา้ 54) ได้ให้ความหมายว่า ชุดกิจกรรม

เป็นนวัตกรรมที่ครูใชป้ระกอบการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยผู้เรยีนศกึษาและใชส้ื่อ

ต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมที่ผูส้อนสร้างขึ้นชุดกิจกรรมเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน

กับผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบ

ชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผูเ้รียนเป็นผู้ศึกษา

ชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ผูค้นเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ซึ่งในชุดกิจกรรมนั้น

ประกอบไปด้วย สื่อ อุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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   ตรยีาภรณ์ อินลี (2554, หน้า 47) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คอื  

สื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนสร้างขึน้ ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระตามจุดประสงค์ 

การเรียนรูข้องแตล่ะกลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยแต่ละหน่วย ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม  

คู่มอืการปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู ้และสื่อการเรียนรูท้ี่ครูเป็นผู้จัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้ศกึษาและได้ปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมตามความสามารถของนักเรียน 

   กฤษมันต ์วัฒนาณรงค์ (2554, หนา้ 107) ได้ให้ความหมายว่า  

ชุดกิจกรรม คอื สื่อและวิธีการสอนที่ครูน ามาใช้ส าหรับการสอนของผูส้อนและใช้ส าหรับ

การเรยีนรู้ของผูเ้รียน ประกอบด้วย สื่อการสอนทั้งในรูปของวัสดุ อุปกรณ์และเทคนิค

วิธีการตา่ง ๆ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ 

และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพควรน าไปใช้ และใช้ได้ผลดใีนศูนย์การเรียน 

   เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิรธิรรม (2559, หนา้ 29) ได้ให้ความหมายว่า ชุดกิจกรรม 

หมายถึง การน าระบบสื่อประสม (Mltimedia) ที่สอดคล้องกับเนือ้หาวิชา ประสบการณ์

ของแต่ละหนว่ย โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มาช่วย 

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยผู้สอน 

มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

  จากความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ขา้งต้น สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม  

คือ ชุดการสอนหรอืการสอนที่ครูผูส้อนได้สร้างขึ้น โดยน าเอาสื่อการเรียนการสอนที่มี 

การวางแผนการผลติอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนือ้หา จุดประสงค์ 

ของหลักสูตร มลี าดับขั้นตอน ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู ้เนื้อหา เวลาที่ใช้ สื่อ 

อุปกรณ์ กิจกรรมการสอนอย่างหลากหลาย การวัดและประเมินผล ซึ่งจะท าให้นักเรียน 

มีความสนใจในการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้โดยมีการปฏิบัติกิจกรรม 

เป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่ม และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ท าให้ผลการเรียนของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ โดยมีครูผู้สอน เป็นผูใ้ห้ค าแนะน า  

ช่วยเหลือ และเอื้ออ านวยความสะดวก 
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 2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  การปฏิรูปการศกึษา การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2542 และการประกาศใชห้ลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ท าให้แนวคิด 

ในการจัดการเรียนการสอนกว้างขึ้น ค าว่า “ชุดการสอน” จงึเปลี่ยนมาเป็น “ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้”ซึ่งเน้นกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาได้

ด้วยตนเอง แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเหมอืนกัน 

กับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการสร้างชุดการสอนของ ชัยยงค์ พรหมวงศ ์(2545, 

หนา้ 98) ไว้ดังนี้ 

   1. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศกึษาได้น าหลักจิตวทิยา

มาใช้ในการเรียนการสอนโดยค านงึถึงความตอ้งการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรยีน

เป็นส าคัญบุคคลมีความแตกต่างกันหลายด้าน กล่าวคือ ความสามารถ สติปัญญา  

ความตอ้งการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และความแตกต่างอื่น ๆ วธิีการ 

ที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนรายบุคคล หรอืการศกึษาตามสภาพ การศกึษา 

แบบเสรี และการศกึษาด้วยตนเอง ลว้นเป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมีอิสระ 

ในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถ และความสนใจโดยครูเป็นผู้คอยชว่ยเหลือ 

ตามความเหมาะสม 

   2. ทฤษฎีการเรียนรูย้ึดหลักจติวิทยาการเรียนรู้หมายถึงการเรียนการสอน

ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ดังนี ้

    2.1 เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนด้วยตนเอง 

    2.2 การทราบผลการเรียนทันที 

    2.3 มกีารเสริมแรงอันจะท าให้นักเรียนกระท าพฤติกรรมนัน้ซ้ า 

หรอืหลีกเลี่ยงไม่กระท า 

    2.4 ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ 

    2.5 การน าเอาสื่อประสมมาใช้ หมายถึง การน าสื่อการสอนหลาย ๆ 

อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีคุณค่าที่สง่เสริมซึ่งกันและกันอย่างมรีะบบสื่อการสอนอย่างหนึ่ง

อาจใชเ้ร้าความสนใจในขณะอีกอย่างหนึ่งใช้เพื่อการอธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา  

และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ลกึซึง้ การใช้สื่อประสมช่วยให้ผูเ้รียน 

มีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสาน กับให้นักเรียนได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียน 

ในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึน้ 
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   3. การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ เดิมน้ันความสัมพันธ์ระหว่างครูและ

นักเรียนในห้องเรียนมีลักษณะเป็นทางเดียวกล่าวคือ ครูเป็นผู้น านักเรียนเป็นผูต้ามนักเรียน

ไม่มโีอกาสฝกึการท างานเป็นกลุ่มที่จะฝกึการเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อโตขึน้ 

จงึท างานรว่มกันไม่ได้แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตจะต้องน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 

มาใช้ ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งน ามาไว้ในรูปของชุด

การสอน 

   4. การน าวิธีวิเคราะหร์ะบบมาใช้ในการผลิตชุดการเรียนซึ่งแตกต่างไป

จากการท าโครงการสอนในปัจจุบันตรงที่วา่ ชุดการสอนมกีารจัดเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมและวัยของผู้เรยีนรายละเอียดต่าง ๆ ได้น าไปทดลองปรับปรุงจน 

มีคุณภาพเช่ือถือได้แล้วจึงน ามาใช้ 

  สรุปได้ว่า จากทฤษฎีและหลักการการสร้างชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

มีหลากหลายทฤษฎีขึ้นอยู่กับผูท้ี่จะน ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนของตนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  การจะตัดสินใจว่าชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั้น ผูส้ร้างต้องศึกษารูปแบบ 

ประเภทของชุดกิจกรรมว่ามีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจุดมุง่หมายในการใชแ้ตกต่างกัน

อย่างไร ได้มีนักการศกึษาหลายท่าน ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

   สุวิทย์ มูลค า (2550, หนา้ 52-53) ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมได้  

3 ประเภท ดังนี้ 

    1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบ ค าบรรยายของครูเป็นชุดกิจกรรม

ส าหรับผู้เรยีนกลุ่มใหญ่หรอืเป็นการสอนที่มุง่เน้นการปูพืน้ฐานใหทุ้กคนรับรู้และเข้าใจ 

ในเวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนือ้หาสาระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดกิจกรรมแบบนีล้ดเวลา 

ในการอธิบายของผู้สอนใหน้้อยลง เพิ่มเวลาให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัติมากขึ้นโดยใช้สื่อที่มีอยู่พร้อม

ในชุดกิจกรรมในการน าเสนอเนือ้หาต่าง ๆ สิ่งส าคัญคือสื่อที่น ามาใช้จะต้องให้ผูเ้รียน 

ได้เห็นชัดเจนทุกคน และมีโอกาสได้ใช้ครบทุกคนหรือทุกกลุ่ม 

    2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม หรือชุดกิจกรรมส าหรับ

การเรียนเป็นกลุ่มย่อยเป็นชุดการสอนส าหรับให้ผูเ้รียนเรียนรว่มกันเป็นกลุ่มย่อยประมาณ

กลุ่มละ 4-8 คน โดยใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ที่บรรจุได้ในชุดกิจกรรมแต่ละชุดมุ่งที่จะฝึกทักษะ
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ในเนื้อหาวิชาที่เรียนโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน ชุดกิจกรรมชนิดนีม้ักใช้ในการสอน

แบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียนการสอนกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 

    3. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้รายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ

เป็นชุดการสอนส าหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผูเ้รียนจะต้องศึกษาหาความรู้

ตามตอ้งการและความสนใจของตนเองอาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือเรยีนที่บ้านก็ได้

จุดประสงค์หลัก คือ มุ่งให้ท าความเข้าใจกับเนือ้หาวิชาเพิ่มเติมผูเ้รียนสามารถประเมินผล

การเรียนด้วยตนเองได้ ชุดกิจกรรมนี้สว่นใหญ่จัดในลักษณะของหน่วยการสอนย่อย 

หรอืโมดูลตัวอย่าง เช่น ชุดวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, หนา้ 7) ได้เสนอแนวคิด 

ในการแบ่งชุดการเรียนการสอน ม ี4 ประเภท คือ 

    1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรม 

การเรียนรูท้ี่มุง่ช่วยขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้น ช่วยใหผู้ส้อนพูด

น้อยลง และสื่อการสอนท าหนา้ที่แทนชุดการสอนแบบบรรยายนี ้นยิมใช้กับการฝึกอบรม

และการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ยังถือวา่ การสอนแบบบรรยายยังมีบทบาทส าคัญ 

ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน 

    2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่มุง่ให้ผู้เรยีนใช้ประกอบกิจกรรมกลุ่ม เช่น ในการสอนแบบศูนย์การเรียนการสอน 

แบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 

    3. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่มุง่ให้ผู้เรยีนสามารถศึกษาหาความรูด้้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

อาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรอืที่บ้านก็ได้ เพื่อใหน้ักเรียนก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถ

ความสนใจและความพร้อมของผู้เรยีน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคลอาจออกมา 

ในรูปของหน่วยการสอนย่อย หรอืโมดูล 

    4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูส้อน

กับผูเ้รียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลากัน มุ่งสอนให้ผูเ้รียนได้ศกึษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้า 

ช้ันเรยีน ประกอบด้วย สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์

ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์การศกึษา เช่น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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   เบญจพร วิทยพาณิชกร (2556, หนา้ 31) ได้แบ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ออกเป็น 2 ลักษณะ คอื ชุดกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรูด้้วยตนเองและชุดกิจกรรมที่ครู 

เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้รว่มกับนักเรียน 

  จากประเภทของชุดกิจกรรมที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม มีอยู่  

2 ลักษณะ คือ ชุดกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและชุดกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ด าเนินการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 

 4. องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  นักวิชาการและนักการศกึษาได้ก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

   สุวิทย์ มูลค า (2550, หน้า 97) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 

4 ประการ ได้แก่  

    1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มอืหรอืแผนการสอนส าหรับผูส้อนใช้

ศกึษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชีแ้จงไว้อย่างชัดเจน เช่น การน าเข้าสู่

บทเรียนการจัดช้ันเรยีน บทบาทของผู้เรยีนเป็นต้น ลักษณะของคู่มอือาจจัดท าเป็นเล่ม 

หรอืแผน่พับก็ได้ 

    2. บัตรค าสั่งหรอืบัตรงาน เป็นเอกสารที่บอกให้ผู้เรยีนประกอบ

กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ บรรจุอยู่ในชุดการสอน บัตรค าสั่งหรอืบัตรงาน

จะมีครบตามจ านวนกลุ่มหรอืจ านวนผู้เรยีน ซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายในเรื่องที่จะศกึษา 

ค าสั่งให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรม และการสรุปบทเรียน 

    3. เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ จัดไว้เป็นรูปของสื่อ

การสอนที่หลากหลาย อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

     3.1 ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เชน่ หนังสือ วารสาร บทความ  

ใบความรู ้ของเนื้อหาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 

     3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เชน่ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุด

ภาพเทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน ์สไลด์ วีดทีัศน์ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เป็นต้น 

    4. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดและประเมินความรู้ดว้ยตนเอง

ทั้งก่อน และหลังเรียน อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจับคู่เลือกตอบหรอืกาเครื่องหมายถูกผิด 
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   วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551, หนา้ 275) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ 

ของชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้ดังนี้ 

    1. มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สิ่งที่ตอ้งเตรยีมตลอดจนกระบวนการของการเรยีนการสอน 

    2. คู่มอืการเรียนส าหรับผูเ้รียน ประกอบด้วย ค าแนะน าในการเรียน

ค าสั่งกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนการสอน 

    3. เนือ้หาและสื่อการสอนแบบประสม กิจกรรมการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาในแต่ละตอน 

    4. นักเรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง และเรียนตามความสามารถ

ความสนใจหรอืตามความต้องการของตนเอง 

    5. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูและคุณภาพการเรียนรู้ได้ 

    6. ให้ความสะดวกแก่ครูผูส้อน และช่วยใหค้รูมีความมั่นใจ 

ในการเรียนการสอนของตน 

  จากการที่มีนักการศกึษาหลายท่าน ได้ศกึษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ 

ของชุดการสอน หรอืชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้หลากหลายรูปแบบ ผู้วจิัยจงึได้สรุปและ

ก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) คู่มอืครู ประกอบด้วย 

1.1) ค าน า 1.2) ค าแนะน าส าหรับครู 1.3) กิจกรรมการเรียนรู ้1.4) กระบวนการประเมินผล 

1.5) บทบาทครู 1.6) บทบาทนักเรียน 1.7) ก าหนดการสอน 2) ชุดกิจกรรมแตล่ะชุด 

ประกอบด้วย 2.1) ค าชี้แจงครูส าหรับครูผูส้อน 2.2) ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน  

2.3) วัตถุประสงค์ 2.4) แบบทดสอบก่อนเรียน 2.5) เนือ้หาสาระและสื่อ 2.6) ใบความรู้/ 

ใบกิจกรรม 2.7) แบบทดสอบหลังเรยีน 2.8) เฉลยแนวการตอบใบงานและใบกิจกรรม  

และ 3) แผนการจัดการเรียนรู ้ 

 5. ลักษณะชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ดี 

  เมื่อตอ้งการใหน้ักเรียนเกิดการเรยีนรู้ในสิ่งใดก็ตาม จ าเป็นต้องอาศัย 

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและน่าสนใจ จึงจะบรรลุได้ตามจุดมุ่งหมาย 

ได้มีนักการศกึษาหลายท่าน ได้เสนอลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ดังนี้ 
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   บัวสอน วรพันธ์ (2548, หนา้ 46) กล่าวว่า ลักษณะของชุดกิจกรรม 

การเรียนรูห้รือชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมี ดังนี้ 

    1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการฝึกทักษะที่สอดคล้องกับเรื่องที่สอน 

    2. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน 

    3. รูปแบบการฝึกต้องเรา้ความสนใจ 

    4. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 

    5. ใช้เวลาที่เหมาะสมไม่นานเกินไป 

    6. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย 

    7. ควรฝึกให้นักเรียนใช้สิ่งที่เรียนมาแล้วไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

   สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, หนา้ 90) กล่าวว่า ลักษณะของชุดกิจกรรม 

มีการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมี ดังนี ้

    1. ควรมีแบบฝกึทักษะหลาย ๆ แบบ ที่เร้าความสนใจผู้เรียนได้ลอง

ความสามารถของตนเอง 

    2. ผูเ้รียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนมาตอบในชุดกิจกรรม

การเรียนการสอน หรอืน ามาประยุกต์ใชใ้นการตอบชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    3. ส านวนภาษางา่ย เหมาะกับวัยของผูเ้รียนและผูเ้รียนสามารถศึกษา

ด้วยตนเอง 

    4. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแตล่ะชุดนั้นควรค านึงถึง 

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

    5. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะควรฝกึความสามารถของผูเ้รียนหลาย ๆ ด้าน 

    6. ควรฝึกทักษะการเรียนรูใ้นด้านความคิดหลาย ๆ รูปแบบ 

  สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ดนีั้นต้องสามารถน ามาจัดการเรียน 

การสอนให้กับผูเ้รียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายและสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

ของผู้เรยีนได้เป็นอย่างด ีตลอดจนมวีิธีการหรอืค าแนะน าในการใช้อย่างละเอียด เพื่อง่าย 

ต่อความเข้าใจของผูเ้รียน และสามารถน ามาใช้ได้ทุกเวลา 
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 6. การสร้างชุดกิจกรรม 

  หลักการและขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้สร้างจะต้องรู้

ถึงหลักการและขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีนักวิชาการศกึษาหลายท่านได้

กล่าวถึงขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้  

   ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550, หนา้ 6-12) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนา 

ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 วิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการในการเรียนรู้ การสร้าง 

ชุดกิจกรรม ปัญหาและความตอ้งการการเรียนรู้ในการสร้างชุดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นปัญหา

วิกฤติ ได้แก่ ปัญหาที่นักเรียนยังท าอะไรไม่ได้ ไม่เป็นบ้าง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

วิธีการวิเคราะหแ์ละระบุปัญหา และความตอ้งการด้านการเรียน อาจวิเคราะหจ์ากข้อมูล

ในอดีต หรือให้ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาด้านวิชาการของโรงเรียน หรอืกลุ่มโรงเรียน 

ก็จะได้นักเรียนที่มปีัญหาด้านการเรียนรู ้จากการวิเคราะหใ์นขั้นตอนนี้ คือ กลุ่มเป้าหมาย

ของการน าชุดกิจกรรมไปใช้ 

     การด าเนินการในขั้นตอนนี ้จะได้ขอ้สรุป 2 ประเภท คือ  

      1. ปัญหาและความตอ้งการด้านการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาวิกฤต

คืออะไร  

      2. ผูเ้รียนที่เข้ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด 

    ขั้นที่ 2 ออกแบบชุดกิจกรรม  

     การออกแบบชุดกิจกรรมประกอบด้วยชุดกิจกรรมตา่ง ๆ  

มีขัน้ตอนการออกแบบ ดังนี้  

      1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าชุด ในลักษณะที่เป็น

จุดประสงคป์ลายทางให้สัมพันธ์กับปัญหาดา้นการเรียนรูท้ี่เป็นปัญหาวกิฤต ซึ่งเป็นมูลเหตุ

ส าคัญในการสร้างชุดกิจกรรมจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าชุดกิจกรรมที่ก าหนดในที่นี้

จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า เมื่อผูเ้รียนผ่านการเรียนรูต้ามกิจกรรมต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมแลว้

นักเรียนจะต้องท าอะไรเป็น ระดับใด 
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      2. วิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ในขั้นตอนกระบวนการเรียน 

ที่เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบในลักษณะ Flow Chart โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากการตอบ

ค าถามหลักว่า การที่ผูเ้รียนจะมีความรูแ้ละทักษะบรรลุตามจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรม

นั้น ผูเ้รียนต้องเริ่มต้นจากการท าอะไรเป็นก่อน และท าอะไรเป็นต่อไปเรื่อย ๆ จนมีความรู้

และทักษะโดยรวมตามจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรม 

      3. วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยของขั้นตอนการเรียนรูแ้ต่ละขั้นตอน

โดยใช้หลักการว่า การที่จะเกิดการเรียนรู้ในแตล่ะขั้นตอนการเรียนรูน้ั้น นักเรียนจะต้องรู้

อะไร และท าอะไรบ้าง 

      4. ปรับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ ทั้งหมดได้เป็นจุดประสงค์ 

เชงิปฏิบัติการ (Performance Objective) 

      5. ออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

คือ การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยใช้หลักการ 

ว่าให้มอีย่างนอ้ย 3 หนว่ย และไม่เกิน 15 หนว่ย 

      6. ก าหนดยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ จะใช้ทฤษฎีการเรียนรู ้

รูปแบบการสอนอย่างไร  

      7. ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ 

และกิจกรรมการประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียน กิจกรรมการประเมินผลต้องหลากหลาย  

      8. ยกร่องชุดกิจกรรม  

      9. สร้างแบบทดสอบหลังเรียน ใช้วธิีการสร้างแบบทดสอบ 

แบบอิงเกณฑ์ 

    ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ 

หลังเรยีน  

     1. ตั้งผูเ้ชี่ยวชาญประมาณ 3-5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมทั้งหมดของชุดกิจกรรม  

     2. ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียน 1 คน ที่อยู่ในระดับช้ันเดียวกับ

กลุ่มเป้าหมาย หรอืระดับสูงกว่ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับ

เนือ้หากิจกรรม ตลอดจนเวลาการปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ข้างตน้   
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     3. ทดลองกลุ่มย่อยกับนักเรียนที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย

ประมาณ 3-5 คน ที่มคีวามสามารถแบ่งระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของชุดกิจกรรมและปรับปรุงแก้ไข 

    ขั้นที่ 4 ทดลองภาคสนาม คือ การน าชุดกิจกรรมไปทดลองกับนักเรียน

ที่มลีักษณะเดียวกับกลุ่มเปา้หมายประมาณ 10-30 คน เพื่อการแก้ไขปรับปรุงชุดกิจกรรม 

และแบบทดสอบหลังเรยีนใหม้ีคุณภาพยิ่งขึ้น 

    ขั้นที่ 5 ทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คือ การน าชุดกิจกรรม

ที่ได้ปรับปรุงไว้ดีแล้ว ทดลองหาประสิทธิภาพ E1/E2 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพ 

   วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551, หน้า 272) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการสร้างชุด

กิจกรรมไว้ ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์อาจก าหนด

เป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามที่เหมาะสม 

    ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดหน่วยการสอนโดยการแบ่งเนื้อหาวิชาที่ครูจะ

ถ่ายทอดความรูใ้ห้กับนักเรียนได้ในหนึ่งสัปดาห์หรอืหนึ่งครัง้ 

    ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดหัวเรื่องในการสอนแตล่ะหนว่ยผูส้อน 

จะให้ประสบการณ์อะไรบ้างกับนักเรียนก าหนดออกมาประมาณ 4-6 หัวข้อ 

    ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดมโนทัศน์และหลักการให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง

และสรุปรวมแนวคิดสาระหลักเกณฑท์ี่ส าคัญไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหามาสอน 

ให้สอดคล้องกัน 

    ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่องควรก าหนด

เป็นจุดประสงค์ทั่วไปแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้ทุกครั้ง  

    ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ ์เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากที่

ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตัง้วัตถุประสงค์

ไว้หรอืไม่ 

    ขั้นตอนที่ 7 ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินผลให้สอดคล้องกับ

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมโดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ ์เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากที่ผ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

หรอืไม่ขั้น 
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    ขั้นตอนที่ 8 เลือกและผลติสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวธิีการใช้ 

ซึง่ถือวา่เป็นสื่อการสอน ควรจัดไว้เป็นหมวดหมู่ก่อนที่น าไปทดลองและหาประสิทธิภาพ 

    ขั้นตอนที่ 9 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อทราบว่าชุดการสอน

ที่สรา้งขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพผูส้ร้างจะต้องก าหนดเกณฑล์่วงหน้า โดยค านึงถึงหลักการ

ที่วา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการ เพื่อช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนบรรลุผล 

    ขั้นตอนที่ 10 การใช้ชุดกิจกรรมที่ได้รับการปรับปรุง และมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

   สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, หนา้ 19-20) ได้กล่าวว่าขั้นตอนการสร้าง 

ชุดกิจกรรมเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน ครูควรด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้ 

    1. เลือกหัวข้อ (Topic) ก าหนดขอบเขตและประเด็นส าคัญของเนื้อหา 

ผูส้ร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเลือกหัวข้อและประเด็นส าคัญ ได้จากการ

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน ใน

ระดับช้ัน 

ที่จะสอนว่าหัวข้อใดที่เหมาะสมที่ควรน าไปสร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียน

สามารถศึกษาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

    2. ก าหนดเนื้อหาที่จะท าชุดกิจกรรมโดยค านงึถึงความรู้พื้นฐาน 

ของผู้เรยีน  

    3. จุดประสงคใ์นการจัดการเรียนการสอน การเขียนจุดประสงค์ 

ควรเขียนเป็นลักษณะเฉพาะหรอืจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผูส้อนและผูเ้รียนทราบ

จุดประสงคว์่าเมื่อศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องมคีวามสามารถอย่างไร  

    4. สร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมี 3 แบบ คอื  

     4.1 แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรยีน เพื่อดูว่าผูเ้รียน 

มีความรูพ้ืน้ฐานก่อนที่จะมาเรียนเพียงพอหรือไม่ (เมื่อทดสอบแล้วถ้าผูเ้รียนมีความรู้

พืน้ฐานไม่เพียงพอ ผูส้อนควรแนะน าให้ผูเ้รียนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ โดยวิธีใด

เป็นต้น หรอืผูส้อนอาจอธิบายความรู้เพิ่มเติมแก่ผูเ้รียนในเรื่องนัน้ ๆ) 

     4.2 แบบทดสอบย่อย เพื่อวัดความรูข้องผู้เรยีนหลังจากผู้เรยีน

เรียนจบในแตล่ะเนื้อหาย่อย 

     4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ใช้ประเมินผล 

การเรียนรู้ของผูเ้รียนหลังจากการศกึษาชุดการเรียนการสอนจบแล้ว  
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    5. จัดท าชุดกิจกรรมประกอบด้วย  

     5.1 บัตรค าสั่ง  

     5.2 ปฏิบัติการและบัตรเฉลย (ถ้ามี) 

     5.3 บัตรเนือ้หา  

     5.4 บัตรฝึกหัดและบัตรเฉลยบัตรฝึกหัด  

     5.5 บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยบัตรทดสอบ 

    6. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนเตรียมออกแบบ 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยมีหลักการส าคัญ คอื  

     6.1 ผูเ้รียนมีบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง ผูส้อน

เป็นผู้เพียงคอยชีแ้นะและควบคุมการเรียนการสอน  

     6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับชุดการเรียนการสอน  

     6.3 ฝกึใหผู้เ้รียนได้เรียนรูโ้ดยการคิดอย่างหลากหลาย เช่น 

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  

     6.4 มีกิจกรรมที่ฝึกใหผู้เ้รียนได้ท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

    7. รวบรวมและจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพื่อการเรียนการสอน 

มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน สื่อการเรียนการสอนบางชนิดอาจมีผูจ้ัดท า

ไว้แล้ว ผู้สอนอาจน ามาปรับปรุงดัดแปลงใหม่ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระและจุดประสงค์

ที่จะสอน ครูผู้สอนต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามาก 

   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2551, หนา้ 53-54) ได้กล่าวถึงข้ันตอน

การสรา้งชุดกิจกรรมไว้ ดังนี ้ 

    1. ก าหนดเรื่องเพื่อท าชุดกิจกรรม อาจก าหนดตามเรื่องในหลักสูตร

หรอืก าหนดเรื่องใหม่ขึ้นมาก็ได้ การแบ่งเรื่องย่อยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาและ

ลักษณะการใช้ชุดกิจกรรมนั้น ๆ การแบ่งเนื้อเรื่องเพื่อท าชุดกิจกรรมในแต่ระดับย่อม 

ไม่เหมอืนกัน  

    2. ก าหนดหมวดหมู่หนังสือเนื้อหาและประสบการณ์ อาจก าหนด 

เป็นวิชาหรือบูรณาการแบบสหวิทยาการได้ตามความเหมาะสม 

    3. จัดเป็นหนว่ยการสอน จะแบ่งเป็นกี่หน่วย แตล่ะหน่วยจะใชเ้วลา

เท่าไรควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันผู้เรียน  
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    4. ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบ่งหนว่ยการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพื่อสะดวก

ต่อการเรียนรู้แตล่ะหนว่ยประกอบด้วยหัวข้อย่อย หรอืประสบการณใ์นการเรียนรู้ประมาณ 

4-6 หัวข้อ  

    5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตอ้งก าหนดให้ชัดเจน 

ว่าจะให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไรถ้า ผูส้อนเอง

ยังไม่รู้ชัดเจนว่าจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง การก าหนดกรอบความคิด หรอืหลักการ

ก็จะไม่ชัดเจน ซึ่งจะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเนือ้หาสาระ สื่อและส่วนประกอบอื่น ๆ  

ก็จะไม่ชัดเจนตามไปด้วย 

    6. ก าหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทั่วไปและ

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม รวมทั้งก าหนดเกณฑก์ารตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไว้ให้

ชัดเจน  

    7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ต้องก าหนดใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เชงิพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน 

หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ผู้เรยีนปฏิบัติ เชน่ การอ่าน การท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่ง 

การตอบค าถาม การเขียนแผนภาพทดลองการเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ 

เป็นต้น 

    8. แบบก าหนดแบบประเมิน ตอ้งออกแบบประเมินผลใหต้รงกับ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ ์(การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรือเงื่อนไข

ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์โดยไม่มีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให้ผู้สอนทราบว่า

หลังจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแลว้ ผู้เรยีนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้มากน้อยเพียงใด 

    9. เลือกและผลติสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผูส้อนใช้ 

ถือเป็นสื่อการสอนทั้งสิน้เมื่อผลติสื่อการสอนในแต่ละหัวข้อเรื่องเรียบร้อยแลว้ ควรจัด 

สื่อการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็นหมวดหมู่ในกล่อง /แฟ้มที่เตรียมไว้ก่อนน าไปหา

ประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความเที่ยงก่อน โดยปกติรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ดี 

ควรมีมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บรักษา

โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ เชน่ การใช้ประโยชน์ ความประหยัด ความคงทนถาวร  

ความน่าสนใจ ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ความสวยงาม เป็นต้น 
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    10. สร้างขอ้สอบก่อนและหลังเรียนพร้อมเฉลย การสร้างขอ้สอบ 

เพื่อทดสอบการเรียนและหลังเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเนือ้หาและกิจกรรมที่ก าหนดให้

เกิดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ ข้อสอบไม่ควรมากเกินไป

แตค่วรเน้นปรับความรูส้ าคัญในประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อยหรอืถาม 

เพื่อความจ าอย่างเดียว เมื่อสร้างเสร็จแล้วควรท าเฉลยไว้ใหพ้ร้อมกันส่งไปหาประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรม 

    11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื่อสร้างชุดกิจกรรม 

เสร็จเรียบร้อยแลว้ต้องน าชุดกิจกรรมนั้นไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้จริง  

เชน่ ทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม 

และความตรงของเนื้อหา เป็นต้น 

   จากขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมที่นักการศกึษาได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิัย

สรุปได้วา่ ขัน้ตอนในการสร้างชุดกิจกรรมนั้น มี 10 ขั้นตอน ดังนี้  

    ขั้นที่ 1 เลือกหัวข้อหรอืก าหนดเนือ้หาสาระ เป็นการวิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ันที่

จะสอน 

    ขั้นที่ 2 ก าหนดหนว่ยการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการแบ่งเนื้อหาสาระ

ออกเป็นหนว่ยการเรียนรู้ 

    ขั้นที่ 3 ก าหนดช่ือเรื่องชุดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการก าหนดช่ือเรื่อง

ชุดกิจกรรมใหส้อดคล้องกับหนว่ยการเรียนรู้ 

    ขั้นที่ 4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เป็นขั้นตอนก าหนดจุดประสงค์

การเรียนรูใ้นแต่ละชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง 

    ขั้นที่ 5 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ขั้นที่ 6 ก าหนดสื่อและอุปกรณ์ 

    ขั้นที่ 7 ก าหนดการวัดและประเมินผล 

    ขั้นที่ 8 เลือกสื่อและผลิต 

    ขั้นที่ 9 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

    ขั้นที่ 10 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม 
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 7. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีนักการศึกษาและ

นักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้ 

   ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2551, หน้า 97) การศกึษาประสิทธิภาพ 

ของสื่อหรอืนวัตกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะหค์ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนด (E1/E2) 

    1. เกณฑท์ี่ก าหนดด้านความรูค้วามจ า E1/E2 มีคา่ 80/80 ขึ้นไป 

    2. เกณฑท์ี่ก าหนดด้านทักษะปฏิบัติ E1/E2 มีคา่ 70/70 ขึ้นไป 

    3. ค่า E1/E2 ต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 5 

    4. การศกึษาประสิทธิภาพของสื่อหรอืนวัตกรรมการเรียนรู้ 

โดยการวิเคราะห์คะแนนใช้สูตรการค านวณ  

 

     สูตรที่ 1  E1=      

 

     เมื่อ E1    แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

       X แทน คะแนนรวมของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบย่อย 

       A    แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบย่อย 

       N    แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

     สูตรที่ 2  E2 =                  

 

     เมื่อ E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นรอ้ยละ 

          จากการท าวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียน 

        Y แทน คะแนนรวมของนักเรียนที่ได้จากการท า

          แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรยีน 

       B    แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

          ทางการเรยีน 

       N    แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

X 100 

X 100 

A
N
X














B
N
Y
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   บุญชม ศรีสะอาด (2553, หนา้ 98-99) การหาประสิทธิภาพ หมายถึง 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรอืวิธีสอน หรือนวัตกรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท า

การทดลองใช ้และหาประสิทธิภาพของสิ่งที่พัฒนา เพื่อที่จะมั่นใจในการที่จะน าไปใช้ตอ่ไป  

เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) เป็นขั้นตอนการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่

ก าหนดไว้ ไม่ใชเ่ป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชก้ับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง 

    1. ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เป็นค่าที่บ่งบอกว่าแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้น้ันสามารถพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรอืไม่  

ภายใต้สถานการณ์และกิจกรรมที่ก าหนดให้ โดยจะมีการเก็บข้อมูลของผลการเรียนรู้ 

อันเนื่องมาจากงอกงามของผูเ้รียนได้ 
    2. ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เป็นค่าที่บ่งบอกว่าแผนการจัดการ

เรียนรู้นัน้สามารถส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรยีนรู้มากน้อยเพียงใด ซึ่งค านวณจากคะแนนที่ได้จาก

การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รียนทุกคน 

   ประสาท เนอืงเฉลิม (2554, หน้า 82-83) กล่าวว่า วธิีหาประสิทธิภาพ

เชงิประจักษ์ วิธีการนี้จะน าสื่อไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การหาประสิทธิภาพ 

ของเครื่องมือ เช่น แผนการจัดการเรยีนรู้ แบบฝกึทักษะ เป็นต้น สว่นมากหาประสิทธิภาพ 

ด้วยวิธีนี้ ประสิทธิภาพที่วัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากร้อยละของกระบวนการเรียนระหว่าง 

เรียน โดยแสดงค่าเป็นตัวเลข 2 ตัว เช่น E1 /E2= 80/80 E1 /E2= 85/85 E1 /E1= 90/90  

เป็นต้น ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คอื นักเรียนทั้งหมดท าแบบฝกึหัดหรอืแบบทดสอบย่อยได้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ สว่นตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) 

คือ นักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบหลังเรยีนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือวา่เป็น

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

  สรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ท าได้โดยน า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องของชุดกิจกรรม

การเรียนรู ้และน าไปสู่การแก้ไข จากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่แก้ไขไปใช้จริงกับ

นักเรียนที่ต้องการแก้ไขปัญหา แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเกณฑ์ 
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การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและเนื้อหา 

E1/E2 ที่น ามาสร้างสื่อนั้นในการศกึษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ตั้งเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ ไว้ที่ 80/80 โดย 80 ตัวแรก เป็นเกณฑป์ระสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 80 ตัวหลัง  

เป็นประสิทธิภาพของผลรวมโดยรวม (E2) การวิเคราะหค์ะแนนใช้สูตรการค านวณ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความส าคัญหลายประการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ 

ผูส้อน สอนด้วยความมั่นใจ ในการจัดการเรียนรู้น้ันจ าเป็นต้องศกึษา วเิคราะห ์วางแผน 

และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดช้ันเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนได้รับประสบการณ์ 

ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

เป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยใหผู้ส้อนจัดกิจกรรมได้อย่าง 

เป็นระบบ และสอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน สร้างแนวทางการสอนที่เป็นขั้นตอน 

และตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศกึษา 

  1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   การวางแผนที่ดีเป็นการใช้ความคิดเป็นการปฏิบัติงานด้วยการวางแผนงาน

อันรอบคอบ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลส าเร็จการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนไว้ลว่งหน้า 

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครูผูส้อน เพราะจะท าให้ทราบว่าจะสอนอะไร จะสอนอย่างไร 

สื่ออุปกรณ์การสอนมีอะไรบ้าง จะทราบผลการสอนโดยวิธีใดแผนการจัดการเรียนรู้ 

จะท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ 

ของหลักสูตร 

    ส าล ีรักสุทธิ (2553, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการ 

เรียนรู้วา่ คอื แผนการหรอืโครงสรา้งที่จัดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการปฏิบัติการสอน 

ในรายวิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหค้รู

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    วิมลรัตน ์สุนทรโรจน ์(2553, หนา้ 305) ให้ความหมายของแผน 

การสอนว่า หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอนการวัดผล

ประเมินผลให้สอดคล้องกับเนือ้หาและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรอือีก

ความหมายหนึ่ง หมายถึง แผนที่สอนจัดท าขึ้นจากคู่มอืครูหรือแนวการสอนของกรมวิชาการ 
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ท าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอนเนือ้หาใด เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไรใช้สื่ออะไร และวัดผล

ประเมินผลโดยวิธีใด 

    วันชัย แย้มจันทร์ฉาย (2554, หนา้ 26) กล่าวสรุปไว้วา่ แผนการจัด 

การเรียนรู ้หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยท าเป็น 

เอกสาร เนื้อหา ความรู้ สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมและการประเมินผล 

    นงนุช พระวงศ์ (2554, หน้า 24) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้

หมายถึง การวางแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าละเอียดเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน

และวิธีวัดประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อใหน้ักเรียนบรรลุผลสู่จุดมุ่งหมายที่หลักสูตรที่ก าหนดไว้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    ศรีประภา แจ้งไธสง (2555, หน้า 32) ได้สรุปว่าแผนการจัดการเรียนรู้ 

หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล

ให้สอดคล้องกับเนือ้หา มาตรฐานรายวิชาและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชา รายปีหรือภาคเรียน  

และหนว่ยการเรียนรู้ที่จัดท า ก าหนดเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ 

   ผูว้ิจัยสรุปแผนการจัดการเรียนรู้ได้ว่าแผนการจัดการเรียนรูเ้ป็น 

การวางแผนการด าเนินการจัดการเรยีนรู้ ซึ่งมเีนือ้หาสาระ กระบวนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูส้ื่อการสอนนวัตกรรมและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ผูส้อนเตรียมไว้ล่วงหน้า

อย่างเป็นระบบโดยสอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชีว้ัด เพื่อน าใช้ใน

การจัดการเรียนรูแ้ละให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้และทักษะต่อไป 

  2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีรูปแบบตายตัว

ขึน้อยู่กับหนว่ยงานหรอืสถานศกึษาแตล่ะแห่งจะก าหนด อย่างไรก็ตามลักษณะส่วนใหญ่ 

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์ประกอบของแผนการจัดการ 

เรียนรู้มี ดังนี้ 
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    สุวิทย์ มูลค า (2550, หนา้ 63) กล่าวไว้ว่า แผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ประกอบด้วย ส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ  

     ส่วนที่ 1 ส่วนน า หรอืหัวแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

เป็นส่วนประกอบที่แสดง ใหเ้ห็นภาพรวมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว่าเป็น

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ใชก้ับผูเ้รียนระดับใด เรื่องอะไร 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมนานเท่าใด 

     ส่วนที่ 2 ตัวแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      1. สาระ  

      2. มาตรฐานการเรียนรู้  

      3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน  

      4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

      5. สาระส าคัญ  

      6. จุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วย  

       6.1 จุดประสงค์ปลายทาง  

       6.2 จุดประสงค์น าทาง  

      7. สาระการเรียนรู้ เนื้อหา  

      8. กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้  

      9. การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย  

       9.1 วธิีการประเมิน  

       9.2 เครื่องมือที่ใชก้ารประเมิน  

       9.3 เกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมิน  

      10. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

      11. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

     ส่วนที่ 3 ท้ายแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ประกอบด้วย บันทึก

ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สอนบันทึกข้อสังเกตที่พบจาก 

การน าแผนไปใช้ เช่น ปัญหาและแนวทางแก้ไข กิจกรรมเสนอแนะ และข้อมูลอื่น ๆ  

เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นการน าไปใช้ตอ่ไป  

อีกส่วนหนึ่งของท้ายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน  

ได้แก่ ใบงาน แบบทดสอบ ที่ใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนนั้น ๆ เป็นต้น 
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    ส าล ีรักสุทธิ (2553, หน้า 21) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 9 หัวข้อ โดยการบูรณาการของหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการ

การประถมศกึษาแห่งชาติ 7 หัวข้อเพิ่มเติมของคณะกรรมการข้าราชการครู 9 หัวข้อ ดังนี้    

     1. สาระส าคัญ เป็นความคิดรวบยอดหรือหลักการของเรื่องหนึ่งที่

ต้องการให้เกิดกับนักเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

     2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นการก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการ 

ให้เกิดกับผูเ้รียนเมื่อเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

     3. เนือ้หาเป็นเนือ้หาที่จัดกิจกรรมและต้องการให้นักเรียน 

เกิดการเรยีนรู้      

     4. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเสนอขั้นตอนหรอืกระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้      

     5. สื่อและอุปกรณ์ เป็นสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

     6. การวัดผลประเมินผลเป็นการก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการวัดผล

ประเมินผลว่านักเรียนบรรลุจุดประสงคต์ามก าหนดในกิจกรรมการเรยีนการสอน  

แยกประเมินผลเป็นประเมินผล ก่อนเรียน ขณะเรียน และหลังเรยีน      

     7. กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมการบันทึกการสอนก่อน

น าไปใช้สอน      

     8. ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา เป็นการบันทึกการตรวจ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสนอแนะหลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้องการ

ก าหนดรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ในแผนการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เช่น การก าหนด

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียน การสอน การใช้สื่อและการวัดผล

ประเมินผลให้มีความสอดคล้องส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน      

     9. บันทึกการสอน เป็นการบันทึกของผู้สอน บันทึกหลังจากน า

แผนการใชส้ื่อ และการวัดผลประเมินผลไปใช้แล้วเพื่อน าแผนไปปรับปรุงและใชส้อน 

ในคราวต่อไป     
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   ผูว้ิจัยสรุปองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

มาตรฐานการเรียนรู ้สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู ้สาระการเรียนรู้ กระบวนการ

จัดการเรยีนรู้ สื่อการสอนนวัตกรรมและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ผู้สอนเตรียมไว้

ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ตัวชีว้ัด เพื่อใชใ้นการจัดการ

เรียนรู้เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะต่อไป 

  3. ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   แผนการจัดการเรียนรู้ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของสถาปนิกที่ใชใ้น 

การควบคุม การก่อสร้าง ครูผู้สอนทุกคนจะขาดแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ได้ เพราะ

แผนการจัดการเรียนรู้ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูผูส้อนทุกคน 

    สุวิทย์ มูลค า (2550, หนา้ 58) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแผน 

การจัดการเรียนรูส้รุปได้ ดังนี้   

     1. ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนที่ด ีวธิีเรียนที่ด ีที่เกิดจาก 

การผสมผสานความรูแ้ละจิตวิทยาการศกึษา   

     2. ช่วยใหค้รูผูส้อนมคีู่มอืการจัดการเรยีนรู้ที่ท าไว้ลว่งหน้า 

ด้วยตนเองและท าให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย   

     3. ช่วยใหค้รูผูส้อนทราบว่าการสอนของตนได้เดินไปในทิศทางใด 

หรอืทราบว่าจะสอน อะไร ด้วยวิธีใด สอนท าไม สอนอย่างไร จะใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้

อะไร และจะวัดและประเมินผล อย่างไร   

     4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใฝ่ศึกษาหาความรู ้ทั้งเรื่องหลักสูตร  

วิธีจัดการเรยีนรู้ จะจัดหาและใชส้ื่อแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล   

     5. ใชเ้ป็นคู่มอืส าหรับครูที่มาสอน (จัดการเรียนรู้) แทนได้   

     6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปใช้และพัฒนาแล้วจะเกิดประโยชน์

ต่อวงการศกึษา   

     7. เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความช านาญและ 

ความเช่ียวชาญของครูผูส้อน ส าหรับประกอบการประเมินเพื่อขอเลื่อนต าแหน่ง 

และวิทยฐานะครูใหสู้งขึน้  
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    ฆนัท ธาตุทอง (2552, หน้า 134) ได้กล่าวถึง ความส าคัญ 

ของแผนการจัดการเรยีนรู้ไว้ ดังนี้ 

     1. ท าให้จัดการเรียนการสอนที่มีความหมายยิ่งขึ้น 

     2. ครูมีคูม่อืการสอนที่มีคุณภาพ 

     3. เป็นผลงานที่ศักยภาพการเป็นครูมอือาชีพ 

     4. ครูคนอื่นใชส้อนแทนเราได้ 

     5. ท าให้จัดการเรยีนการสอนตามสภาพที่เป็นจริง 

     6. ท าให้เกิดการเรยีนรู้แบบองค์รวมที่ผู้เรยีนรู้ได้หลายอย่าง 

ในขณะเดียวกัน 

     7. ท าให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปได้อย่างไม่จ ากัดโดยมี 

ความเกี่ยวข้องกับวิชาอื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน 

     8. ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สถานศกึษา 

     9. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนโดยไม่จ ากัด

ระยะเวลา 

    ศศธิร เวียงวะลัย (2556, หน้า 52) ได้กล่าวถึง ความส าคัญ 

ของแผนการจัดการเรยีนรู้ว่าเป็นเครื่องมอืในการสอนที่ช่วยใหค้รูสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียนเป็นเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ และเกิดความมั่นใจในการสอนเป็นคู่มอืส าหรับครูที่ท าการสอนแทน

และเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 

   ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แผนการจัดการ

เรียนรู้เป็นเอกสาร และเครื่องมอืช่วยใหค้รูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพรู้วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน มีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนด้วยความมั่นใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได้เหมาะกับวัย

ของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมคีุณภาพ ตรงกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร

ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดผลการเรียนรู้ ตามล าดับขั้นตอน สอนได้ครบถ้วนและทันเวลา 

ซึ่งแผนการสอนยังมีความจ าเป็นถ้าหากครูไม่ได้สอนด้วยตนเองสามารถให้ผูท้ี่มาสอนแทน

ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
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  4. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

   นักวิชาการและนักการศกึษา ได้อธิบายลักษณะส าคัญของการเขยีน

แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผูว้ิจัยได้น าไปใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้

เชงิรุก ดังรายละเอียด ดังนี้ 

    ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2551, หน้า 20) ลักษณะส าคัญของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตอืรอืร้น ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยคุณสมบัติผู้เรยีนในการเรียนรู้ 

แบบดังกล่าว สามารถจ าแนกลักษณะส าคัญได้ ดังนี้  

     1. ผูเ้รียนได้รับการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง 

และความคิดโดย สามารถแก้ปัญหา น าไปใช้และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

อย่างเป็นระบบได้ 

     2. ผูเ้รียนมีการเรียนรู้สว่นร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นความรว่มมอื 

เกิดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย การรักเรียน จากการปฏิสัมพันธ์รว่มกัน        

     3. ผูเ้รียนสามารถบูรณาการข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศและ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดได้ 

     4. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนบูรณาการข้อมูล        

     5. ผูส้อนจะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรยีน เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง     

    ส าล ีรักสุทธิ (2553, หน้า 18) กล่าวว่า การท าแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้มีขัน้ตอน ดังนี้      

     1. ศกึษาหลักสูตร ต้องศกึษาหลักสูตรอย่างกว้างขวางและอย่างลึก

ในวิชาและรายวิชาที่สอน เช่น ศึกษาโครงสร้างของวิชา จุดประสงคข์องวิชา สื่อการเรียน

การสอนที่ก าหนดในรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และธรรมชาตขิองวิชา เป็นต้น 

     2. วิเคราะหจ์ุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา เวลาและกิจกรรม 

วิเคราะหไ์ด้จากค าอธิบายรายวิชา โดยใหส้ัมพันธ์กับจุดประสงค์ของวิชาและจุดประสงค์

ของหลักสูตร        

     3. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้/วธิีสอน จะต้องสอดคล้อง

กับหลักสูตร โดยใช้ทักษะกระบวนการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดทั้งประสมประสาน

ระหว่างประสบการณ์และจินตนาการของผูส้อนเอง คงจะไม่มวีิธีสอนใดวิเศษสุดในโลก 
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แตว่ิธีการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูม้ากที่สุดจะต้องยึดหลัก 

ใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบัติ ใหค้้นพบค าตอบด้วยตนเอง ให้รู้จักการวางแผนและฝกึทักษะเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล เพื่อใหน้ักเรียน ได้เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็นและเห็นช่องทางในการท างาน 

อย่างมปีระสิทธิภาพ      

     4. จัดท าสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนจะต้อง

สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนการสอน ซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่ใชอ้ยู่แล้วหรือสื่อที่คิดขึ้นใหม่

ก็ได้แตต่้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้หาด้วย      

     5. จัดท าเครื่องมอืวัดผลและประเมินผล เครื่องมอืวัดผลและ

ประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเครื่องมอืนั้นจะต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรยีนในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ตลอดทั้งครอบคลุมถึงกระบวนการ

วางแผนของนักเรียนทั้งจากสถานการณ์จรงิและสถานการณจ์ าลองด้วย      

     6. ก าหนดโครงสร้างส าหรับ 1 รายวิชา การก าหนดโครงสรา้ง

ส าหรับหนึ่งรายวิชา สามารถปฏิบัติได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ โครงสร้างอย่างสังเขปและ

โครงสรา้งอย่างละเอียด เป็นการวางโครงสร้างโดยสัมพันธ์กับจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละ

เนือ้หาเวลากระบวนการ สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลใหเ้ห็นภาพรวม

ตลอดใน 1 รายวิชา สว่นโครงสรา้งอย่าง สังเขปเป็นการวางโครงสร้างโดยสัมพันธ์กับ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหาและเวลา เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดใน 1 รายวิชา  

     7. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ขยายจากโครงสร้าง  

เป็นการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ในแตล่ะคาบ/ช่ัวโมงอย่างละเอียด

และปฏิบัติได้จริง ทั้งนีโ้ดยมีส่วนประกอบในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะชว่ยให้ 

การด าเนินการสอนบรรลุเป้าหมาย ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งมีมากมายหลากหลายข้อ

แตกต่างกันไป แตส่่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้จะต้องมใีนแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ คอื 

สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน  

และการวัดผลและประเมินผล ส่วนประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่น าเสนอ

โดยได้แนวคิดจากการด าเนินการสอนของกรมวิชาการก็จะเพิ่มกิจกรรมเสนอแนะ  

เข้าเพิ่มอีกด้วย 
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   สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรูเ้ชงิรุกเป็นลักษณะส าคัญของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตอืรอืร้นเป็นการเรียนรูท้ี่ผู้สอนจะเป็นผูอ้ านวยความสะดวก 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยผู้เรยีนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรูน้อกเหนอืจาก

การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว หรอืการมีประสบการณ์ผ่านการลงมอืท า การสังเกต และ

ได้สนทนากับตนเองและผูอ้ื่น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับการพัฒนา

ทักษะการคิดขัน้สูงขึ้นซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู ้สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนนวัตกรรมและวิธีการวัดผล 

และประเมินผลดังตัวอย่าง โดยผูว้ิจัยได้น ามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร โดยการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ……… 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เวลา……….ช่ัวโมง   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ……….… 

หนว่ย……………………………………….……………….ผูส้อน ……………………………..……………………………….. 

วันที…่……………………..…เดือน…………………………….ปี พ.ศ. ……………………………..……………………… 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ………………………….……………………………………………………………………………… 

 ตัวชี้วัด …………………………….………………………………………………………………………………… 

2. สาระส าคัญ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……..................………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……..................……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สาระการเรียนรู้ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. การวัดและประเมินผล 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………...................................................................................................................... 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

…..................………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     (ลงช่ือ) ………………………………………………… 

         (                                    ) 

     ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………………………… 

      วันที…่……….เดือน……………พ.ศ. ……. 
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9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

 ผลการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ปัญหา/อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    (ลงช่ือ) ……………………………………………………………….ผูบ้ันทึก 

        (                                                ) 

    วันที่ …………เดือน……………………………พ.ศ. …………. 

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่าน ใชค้ าว่าทักษะการแสวงหาความรู้ หรอื

ทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง ซึ่งในการวิจัยในครั้งนีจ้ะใช้ค าว่า ทักษะการแสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง แต่การน าเสนอยังคงไว้ค าเดิมของแต่ละบุคคล ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

   ทักษะการแสวงหาความรูด้วยตนเองเป็นการแสดงออกของผู้เรียน 

ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากการคิดศึกษา 

ทดลอง คน้คว้า และปฏิบัติด้วยตนเองและเชื่อมสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ ท าการศกึษา

จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกหอ้งเรียนตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง

โดยมีวธิีการค้นคว้าหาความรู้การท างานใหส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพโดยผูเ้รียนต้องพัฒนา

ตนเองและต้องมีการแสวงหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อน าความรู้มาใช้ในการเรียนและ

สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ ดังที่นักการศกึษาให้ความหมาย ดังนี้ 
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    วิโรจน ์วัฒนานิมิตกูล (2540, หนา้ 17) กล่าวว่าทักษะการแสวงหา

ความรู้ หมายถึง การแสดงออกของผูเ้รียนในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการก าหนด

ประเด็นค้นคว้า การคาดเดาผลการเลือกวิธีการในการค้นคว้าและด าเนินการได้อย่าง

เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะหแ์ละสรุปผลการค้นคว้าที่ได้มา  

    สุวัฒน์ มุทธเมทธา (2542, หนา้ 88) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหา

ความรู้ หมายถึง การที่ผูเ้รียนมีนสิัยในการค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตนเอง รู้จักใช้ความรู้ 

ในเรื่องนัน้ ๆ รู้จักสรุปให้ค าอธิบายจากการหาความรู้และสามารถเข้าใจหลักการต่าง ๆ 

ทั้งประเมินผล ความรู้ ความเข้าใจ การใชค้วามคิดและหลักการนัน้ ๆ ได้ 

    ศริิพร หงส์พันธุ์ (2542, หน้า 8) กล่าวว่าทักษะการแสวงหาความรู้ 

หมายถึง การที่นักเรียนมีนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 

รู้จักสรุปให้ค าอธิบายจากการหาความรู้และความสามารถเข้าใจหลักการต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ความคิดหลักการนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นของการเรียนรู้ 

    เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ (2557, หน้า 12-13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

การแสวงหาความรู้ หมายถึง การค้นหาใหพ้บหรอืให้ได้ความรู ้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ

และท าให้ความรู้นั้นเขา้มาอยู่ในตัวมนุษย์ ซึ่งช่วยใหเ้กิดจากมนุษย์ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

โดยใช้อวัยวะสัมผัสต่าง ๆ ท าให้เกิดการรับรู้สิ่งต่าง ๆ 

   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา ทักษะการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง หมายถึง การแสดงออกของผูเ้รียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและ

สามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากการคิดศกึษา ทดลอง ค้นคว้า และปฏิบัติดว้ยตนเอง 

และเชื่อมสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ท าการศกึษาจากแหลง่ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและ 

นอกห้องเรยีน ตามความสนใจหรอืความตอ้งการของตนเอง  

  2. ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

   การศกึษาถึงลักษณะของการแสวงหาความรู้จงึมคีวามส าคัญเกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ

ลักษณะของการแสวงหาความรู้สามารถสรุปได้ ดังนี้  

    มาโนช ตัณชวนิชย์ (2537, หนา้ 45) สรุปว่า การสืบแสวงหาความรู้

ของมนุษย์สมัยใหม่ และปัจจุบันนั้น ในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถอืว่าเป็นการแสวงหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์นับเป็นวิธีการแห่งปัญญา เป็นแม่บทของความรู้จากการศกึษาที่เป็น

วิชาการ โดยการแสวงหาความรู้ตามวิธีการแห่งปัญญานีจ้ะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการ
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ที่มขีั้นตอนดังต่อไปนี ้1) การก าหนดปัญหาที่ตอ้งการค้นหาค าตอบ 2) การตั้งสมมติฐาน

โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วคาดคะเนผลวา่ ค าตอบนั้นจะเป็นไปใน

ลักษณะใด 3) การทดลอง ก าหนดวิธีสังเกตหรอืทดลอง 4) การวิเคราะหข์้อมูลน าผล 

จากการสังเกตหรอืการทดลองมาท าการวิเคราะห์ 5) การสรุปผล น าข้อเท็จจริงที่ได้จาก

การวิเคราะหม์าสรุปผล  

    วิโรจน ์วัฒนานิมิตกูล (2540, หนา้ 20–26) ได้ท าการวิเคราะหท์ักษะ

ส าคัญในการแสวงหาความรู้ โดยพิจารณาจากรูปแบบการสอนที่เอือ้ต่อการส่งเสริม 

ทักษะการแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้วา ทักษะส าคัญที่ให้ผู้เรยีนได้ฝกึปฏิบัติ 

เพื่อการแสวงหาความรู้ แบงออกได้เป็น 5 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) ทักษะการก าหนดประเด็น

ค้นคว้า 2) ทักษะการคาดคะเนผล 3) ทักษะการก าหนดวิธีการค้นคว้าและด าเนินการ  

4) ทักษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า 5) ทักษะการสรุปผลการค้นคว้า ทักษะในแต่ละด้าน

ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และน าเสนอถึงทักษะย่อย ๆ ได้ดังนี ้1) ทักษะการก าหนดประเด็น

ค้นคว้า ประกอบด้วย การแสดงออก ดังนี้ 1.1) การตั้งประเด็นค้นคว้า 1.2) การก าหนด

ขอบเขตของประเด็นค้นคว้า 1.3) การอธิบายประเด็นค้นคว้า 1.4) การแสดงความคิดเห็น

ต่อประเด็นค้นคว้า 2) ทักษะการคาดคะเนผล ประกอบด้วย การแสดงออก ดังนี ้ 

2.1) การตั้งประเด็นคาดคะเนผล 2.2) การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาดคะเนผล 

2.3) การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคาดคะเนผล 3) ทักษะการก าหนดวิธีการค้นคว้า

และด าเนินการ ประกอบด้วย การแสดงออก ดังนี ้3.1) การจ าแนกวิธีการคน้คว้า  

3.2) การเลือกวิธีค้นคว้า พร้อมระบุเหตุผล 3.3) การวางแผนการค้นคว้าตามแนวทาง 

ทีไ่ด้ก าหนด 3.4) การคาดคะเนสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการค้นคว้า 3.5) การด าเนินการ

ศกึษาค้นคว้า 4) ทักษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า ประกอบด้วย การแสดงออก ดังนี้  

4.1) การจ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล 4.2) การพิจารณาองค์ประกอบและความส าคัญ

ของขอ้มูล 5) ทักษะการสรุปผลการค้นคว้า ประกอบด้วย การแสดงออก ดังนี ้ 

5.1) การสังเคราะหข์้อมูล 5.2) การอภปิรายผลการค้นคว้า 5.3) การสรุปกระบวนการ 

ในการค้นคว้า 5.4) การประเมินกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้า 

   จากลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า  

1) การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ ได้แก่ 1.1) การตั้งประเด็นค้นคว้า 1.2) ก าหนด

ขอบเขตของประเด็นค้นคว้า 1.3) อธิบายประเด็นค้นคว้า 1.4) แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น

ค้นคว้า 2) การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 2.1) สืบค้นความรู้เรื่องอะไร 2.2) สืบค้นความรู้ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



101 

 

จากสื่ออะไร 2.3) สบืค้นความรู้ที่ไหน 2.4) สบืค้นความรู้อย่างไร 2.5) เริ่มตน้เมื่อไร 

3) การด าเนนิการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจ

ตามแผนหรอืแนวทางที่ก าหนดไว 4) การวิเคราะหข์้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 4.1) จ าแนก 

จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล 4.2) พิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

5) การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ 5.1) การอภปิรายผลการค้นคว้า  

5.2) การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า 5.3) การบันทึกจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นเอกสาร 

  3. แนวทางการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   วาร ีถิระจติ (2534, หนา้ 101–103) ได้เสนอแนวทางในการปลูกฝังและ

ส่งเสริม ทักษะการแสวงหาความรู้ สรุปได้ดังนี้ 

    1. ฝกึใหผู้เ้รียนมนีิสัยรักการอ่าน ช่างจด–จ า และบันทึกกิจกรรม 

การอา่น ซึ่งสามารถจัดท าได้ในหลาย ๆ กลุ่มสาระวิชา  

    2. ฝกึใหผู้เ้รียนเป็นคนช่างสังเกต เพระถือว่าการสังเกตชว่ยใหผู้เ้รียน

รอบรู้ และเข้าใจได้ดีพอ ๆ กับการเรียนรู้โดยวิธีอื่น  

    3. ฝกึใหผู้เ้รียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ครูผูส้อนจะมีบทบาทส าคัญ 

ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทักษะในด้านนี ้โดยการจัดวิธีการสอนให้มีกิจกรรมการค้นคว้ามาก ๆ 

หนังสือจะเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะช่วยให้การฝกึวิธีนี้ได้ผล  

    4. ฝกึให้ผูเ้รียนท ารายงานค้นคว้าจากปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ 

และเกี่ยวข้องกับผู้เรยีนโดยครูผูส้อนควรจัดเวลาให้ผูเ้รียนอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ท า

ทั้งในหองเรียนและมอบหมายใหท้ างานนอกเวลาตามความเหมาะสมผู้สอนควรสรุป 

แนวทางการเขียนรายงานว่ามีขอบเขตการจัดท าอย่างไร ควรวางรูปแบบการเรียนร่วมกับ

ผูอ้ื่นและให้แนวทางที่จะให้ผูเ้รียนประเมินผลการรายงานนั้นได้  

    5. ฝกึใหผู้เ้รียนฝกึหาค าตอบจากค าถามตา่ง ๆ เป็นวิธีการสอน 

ที่ผู้สอนอาจสอดแทรกในกิจกรรมการเรยีน และท าได้ในเวลาและนอกเวลาเรียน  

    6. ใหผู้เ้รียนได้รับการกระตุ้นและเร้าใหเ้กิดความสนใจต่อการแสวงหา

ความรู้จากครูผู้สอนตลอดจนการสร้างบรรยากาศต่าง ๆ ใหเ้กิดความสนใจ  

    7. ครูผูส้อนคัดเลือกข้อความหรอืบทความที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหา

ความรูใ้ห้ผูเ้รียนได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ บทความเหล่านั้นอาจคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนในหน่วยการเรียนต่าง ๆ เพื่อเสริมบทเรียนและใช้เป็นเอกสารเสริมประสบการณ  
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   วิโรจน ์วัฒนานิมิตกูล (2540, หนา้ 19) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้ผู้เรยีน 

ได้พัฒนาการแสวงหาความรู้ว่า การฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้นั้นมขีั้นตอน 

ที่เฉพาะเจาะจง แต่ทว่าขั้นตอนดังกล่าวนั้นสามารถฝกึฝนได้จากขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะ

ปฏิบัติทั่ว ๆ ไปซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการสอนทักษะได้ ดังนี้  

    1. ความรู้ความเข้าใจ ผูส้อนจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ รู้แน่ชัดว่า   

ท าอย่างไรจึงจะเป็นการเรียนทักษะในขั้นนีจ้ะต้องมกีารวิเคราะหท์ักษะที่จะสอนว่าสิ่งนั้น 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง ใชท้ักษะแบบใด  

    2. การลงมอืปฏิบัติ ในการลงมอืปฏิบัติครูผูส้อนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

ส ารวจว่ามีความพร้อมและมีความเข้าใจในการเรียนทักษะนั้น ๆ เพียงใด ผูเ้รียนยังขาด

ทักษะ ควรจะสอนสิ่งใดเพิ่มเติม ส าหรับผูท้ี่มคีวามพร้อมอยู่แลว้ควรจะสนับสนุนทักษะนั้น

ต่อไป  

    3. การทราบผลการฝกึทักษะในขั้นนีผู้เ้รียนน าผลการฝกึทักษะ 

ในแต่ละครั้ง มาเปรียบเทียบกันโดยครูผู้สอนจะต้องบอกถึงข้อดี และข้อบกพรองของผู้เรียน

อย่างชัดเจน มากที่สุดและผู้เรียนจะต้องน าผลที่ได้รับจากการวิจารณ์นัน้ไปปรับปรุง 

และใช้ใหเ้ป็นประโยชน  

    4. ความสามารถในการท ากิจกรรมและสามารถท าได้โดยอัตโนมัติ 

ในขั้นนี ้เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถกระท าได้โดยอัตโนมัติ กระท าได้อย่างคล่องแคล่ว  

  จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยสามารถสรุปได้วา การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ

การแสวงหาความรู้ได้นั้น ผู้สอนจะต้องฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน ช่างสังเกต ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รู้จักตั้งค าถามและฝกึการหาค าตอบ 

โดยใหผู้เ้รียนได้ลงมอืปฏิบัติและทดลองจรงิดว้ยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีระบบและขั้นตอน 

ที่ถูกต้องและชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีการจัดการ

เรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน เนื่องจาก

จุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning คือ กระตุน้ให้ผูเ้รียน

รู้จักสังเกต รู้จักตั้งค าถาม รู้จักตั้งสมมติฐาน รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

รู้จักสรุปและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ 
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ความพึงพอใจ 

 ผูว้ิจัยได้ศกึษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและ

น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

  1. ความหมายของความพึงพอใจ 

   มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจดังตอ่ไปนี้ 

    จติตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551, หนา้ 115) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 

ในงาน หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรูส้ึกในทางบวกของบุคคลที่เกิดจาก 

การเปรียบเทียบประสบการณแ์ละผลตอบแทน (ได้แก่ ลักษณะงาน อัตราค่าจา้ง โอกาส

ก้าวหน้า และผลประโยชน์) ที่ได้รับจากงานในระดับที่เป็นไปตามความคาดหวังที่บุคคล 

ตั้งไว้ 

    นิภาวรรณ ดสีุทธิ (2552, หน้า 57) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สกึของบุคคลที่มตี่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึน้ในจิตใจของมนุษย์สง่ผลท าให้

มนุษย์แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 

    บรรพตี แดนขนบ (2557, หนา้ 66) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความพอใจหรอืความไม่พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ซึ่งแสดงให้เห็น 

ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ความรู้สกึ 

ที่เกิดจากการที่ได้รับการตอบสนอง ทั้งทางรา่งกาย และจิตใจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียน 

    ดัชนี สอนรมย์ (2558, หน้า 73-74) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูส้ึกนึกคิดหรอืพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดง

ออกมาหลังจากได้ประสบการณ์ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์ หรือรู้สกึมีความสุข

เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูส้ึก

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู หรอืกิจกรรม

ทางการเรยีนที่ได้รับมอบหมาย 

   จากความหมายของความพึงพอใจที่นักวิชาการและนักการศกึษา 

ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า ค าว่า พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความรูส้ึก 

หรอืเจตคติที่ดีของบุคคลที่มตี่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรูส้ึกส่วนตัว 

ที่มคีวามรูส้ึกหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความตอ้งการหรอืบรรลุจุดมุ่งหมาย ตัวอย่าง 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมตา่ง ๆ 
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ของผู้เรยีนที่แสดงออกมา เช่น สายตา การพูดจา ท่าทางที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงความ

กระตอืรอืร้นในการปฏิบัติกิจกรรม มีความตั้งใจท างาน และมีความสุขกับงานที่ท ารวมทั้ง

แสดงออกโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่อยู่ในเกณฑ ์4-5 คะแนน ได้ด้วยเช่นกัน 

  2. องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรอืปฏิบัติ

กิจกรรม 

   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติกิจกรรมจะเกิดขึ้นได้มาก 

หรอืน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ ซึ่ง สมยศ นาวีการ 

(2549, หน้า 37) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานจะเชื่อมโยง

ด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลของการปฏิบัติงานจะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่

การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปรางวัลหรอื

ผลตอบแทน ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ผลตอบแทนภายใน 2) ผลตอบแทนภายนอก  

โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชีป้ริมาตร 

ของผลตอบแทนที่ได้รับนั้น คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติจะถูกก าหนด

โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับการรับรู้เรื่องความยุติธรรม 

ของผลตอบแทนที่ได้รับ 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรอื

ปฏิบัติกิจกรรมจะเกิดขึ้นได้ ขึน้อยู่กับปัจจัยหรือสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นผลตอบแทน 2 ประเภท  

คือ ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก 

   สุพรรษา ศรีโพธิ์ (2546, หนา้ 28) กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความพอใจ

ในงานที่ปฏิบัติอยู่ 5 ประการ คอื  

    1. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับวัตถุ ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ 

เป็นต้น 

    2. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีช่ือเสียง  

ความเด่น ความมีอ านาจ อิทธิพล 

    3. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพวัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือ การได้รับบริการ

ซึ่งอาจจะได้โดยรู้ตัวหรอืไม่รู้ตัว  

    4. ความสามารถของครูผู้สอนที่จะท าให้ความพึงพอใจแก่บุคคล  

โดยเปิดโอกาสใหเ้ขาแสดงอุดมคติโดยเสรี เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในฝมีอื 
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    5. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับเพื่อนรว่มงาน การมีสัมพันธ์ฉันมิตรกับบุคคล

ภายในหอ้ง ความผูกพันกับสถาบัน และการมีส่วนรว่มกับกิจกรรมในโรงเรยีน 

   จากการศกึษาค้นคว้า ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู ้

หมายถึง ความรู้สกึชอบ พอใจ สนใจ หรอืมองเห็นคุณค่า ความส าคัญ ของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

  3. แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   ความพึงพอใจเป็นความรูส้ึกที่มตี่อบุคคล มตี่อสิ่งที่ได้รับประสบการณ ์

และแสดงออกหรือพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะแตกต่างกันไป ความพึงพอใจต่อสิ่งต่าง ๆ 

มันจะมีมากหรอืน้อยขึน้อยู่กับแรงจูงใจ กับผูป้ฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้งาน 

หรอืสิ่งที่ท านั้นประสบผลส าเร็จการศกึษาเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นการศกึษาตามทฤษฎี

พฤติกรรมศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับความตอ้งการของมนุษย์มี ดังนี้ 

    น้ าอ้อย สุรสีหเ์รืองชัย (2552, หน้า 63) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 

ในการเรียนจะมีความสัมพันธ์กันทางบวกทั้งนีข้ึน้อยู่กับกิจกรรมที่ผูเ้รียนได้ปฏิบัติ ท าให้

ผูเ้รียนได้รับการตอบสนองความตอ้งการ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 

ที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวติมากน้อยเพียงใดนั้น คอื สิ่งที่ครูผูส้อนจะต้องค านงึถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียน 

    สุรางค ์โค้วตระกูล (2553, หนา้ 158–162 อ้างถึงใน ประภาพร 

จนิกาวิน, 2559, หนา้ 114) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย์ของมาสโลว์ 

(Maslow) ไว้ว่า  

     1. คนทุกคนมีความตอ้งการและความต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลา

และไม่มทีี่สิ้นสุด ขอ้สมมตฐิานดังกล่าวก็คือ เป็นข้อเท็จจรงิที่ชัดแจ้งว่า ทุกคนต่าง 

มีความตอ้งการ และความต้องการที่จะไม่มวีันสิ้นสุดตั้งแต่เกิดจนตาย 

     2. ความตอ้งการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะมิใช่แรงจูงใจ 

ส าหรับพฤติกรรมต่อไปอีก ตามความคาดหมายนี้ แสดงให้เห็นวา่ ความตอ้งการใด ๆ  

ถ้าพวกเขาได้รับการตอบสนองเสร็จสิ้นไป ก็จะไม่มคีวามหมายส าหรับบุคคลนั้น และความ

ต้องการล าดับต่อไปที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น จะมอีิทธิพลต่อบุคคลดังกล่าว 
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     3. ความต้องการของคุณจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูง 

ความตอ้งการต่าง ๆ จะมีลักษณะเป็นล าดับตามความส าคัญ ในขณะที่ความต้องการขัน้ต่ า 

ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่สูงขั้นต่อไปจะตามมา 

   จากการทีไ่ด้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่กล่าวมา สรุปได้ว่า 

ทุกทฤษฎีต่างมุ่งเน้นให้ผูป้ฏิบัติงาน ได้เกิดแรงจูงใจอยากจะท างานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น และเมื่อความต้องการ

ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะเกิดความพึงพอใจและมีความตอ้งการในระดับที่สูงขึน้ต่อไป 

  4. หลักการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

   การสรา้งแบบสอบถามวัดความพึงพอใจซึ่งมีนักการศกึษาเสนอหลักการ

สร้างไว้ ดังนี้ 

    สมยศ นาวีการ (2549, หน้า 119) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญ

ที่จะกระตุ้นใหผู้เ้รียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรอืต้องการปฏิบัติใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์

ครูผูส้อน ซึ่งในปัจจุบันเป็นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรอืให้ค าแนะน าปรึกษา การท าให้

ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูผูส้อนถึงแนวคิด

พืน้ฐานที่มคีวามแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ  

     1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติ การตอบสนองความต้องการ

ผูป้ฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

ที่สูงขึน้ ครูผูส้อนที่ตอ้งการให้กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญบรรลุ

จุดประสงค์ ตอ้งค านึงถึงการจัดบรรยากาศ สถานการณ์สื่อการสอนที่เอือ้อ านวย 

ต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียน 

     2. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรอื

ผลตอบแทนซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทนภายนอก โดยการรับรู้

เกี่ยวกับความยุติธรรมและผลตอบแทนซึ่งเป็นตัวบ่งชีป้ริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติที่ได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงาน 

ของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึน้ และการรับรู้

เรื่องความยุติธรรมของผลตอบแทน 
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    บุญชม ศรสีะอาด (2556, หนา้ 70-71) ได้เสนอหลักในการสร้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มคีุณภาพสูง ดังนี้ 

     1. ก าหนดจุดมุง่หมายแน่นอนว่าต้องการอะไร 

     2. สร้างค าถามใหต้รงตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้และครอบคลุม 

     3. เรียงข้อค าถามตามล าดับ ตามหัวข้อที่ได้วางโครงสร้างไว้ 

     4. ไม่ควรใหผู้ต้อบ ตอบมากเกินไปเพราะจะท าใหเ้บื่อไมใ่ห้ 

ความรว่มมอื หรอืตอบโดยไม่ได้ตั้งใจ 

     5. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความล าบากน้อยที่สุดในการตอบ 

ดังนัน้ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ขอ้ค าถามแบบปลายเปิด  

     6. สร้างข้อค าถามให้มลีักษณะที่ด ีกล่าวคือ มลีักษณะ ดังนี้ 

      6.1 ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจงา่ย ไม่ก ากวม ไม่มีความซับซ้อน 

      6.2 ใช้ขอ้ค าถามที่สั้น กะทัดรัด ไม่มสี่วนฟุ่มเฟือย 

      6.3 เป็นข้อค าถามที่เหมาะสมกับผู้ตอบ โดยค านึงถึงสติปัญญา 

ระดับการศกึษา ความสนใจของผู้ตอบ 

      6.4 แตล่ะขอ้ค าถามมีปัญหาเดียว 

      6.5 หลีกเลี่ยงค าถามที่จะตอบได้หลายทาง 

      6.6 หลีกเลี่ยงค าถามที่จะให้ผู้ตอบเบื่อหน่าย ไม่รู้เรื่อง  

หรอืไม่สามารถตอบได้ 

      6.7 หลีกเลี่ยงค าที่ผู้ตอบตีความแตกต่างกัน เช่น บ่อย ๆ  

เสมอ ๆ โง ่ๆ 

      6.8 ไม่ใช้ค าถามที่เป็นการน าผูต้อบใหต้อบแนวใดแนวหนึ่ง 

      6.9 ไม่เป็นค าถามที่จะท าให้ผูต้อบเกิดความล าบากใจ 

หรอือึดอัดที่จะตอบ 

      6.10 ไม่ถามในสิ่งที่รูแ้ล้ว หรอืวัดด้วยวิธีอื่นที่ดีกว่า 

      6.11 ไม่ถามในเรื่องที่เป็นความลับ 

      6.12 ค าตอบที่เลือกในข้อค าถามควรมีใหค้รอบคลุมกลุ่ม

ตัวอย่าง ทุกคนสามารถเลือกตอบได้ ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของเขา

บางครัง้อาจมีตอนให้เติม เช่น อื่น ๆ  
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   จากการศกึษาผูว้ิจัยสรุปได้ว่า ทุกทฤษฎีต่างมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน  

เกิดแรงจูงใจอยากท างานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตนและเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เมื่อความตอ้งการได้รับการยอมรับแล้ว ก็จะเกิด

ความพึงพอใจและมีความต้องการในระดับที่สูงขึน้หลักในการสร้างแบบสอบถามวัด 

ความพึงพอใจนั้น ต้องสร้างใหเ้หมาะสมกับวัย สติปัญญา ระดับการศกึษา ใช้ภาษาที่ชัดเจน

เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ค าถามตรงกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมจุดมุง่หมายในการวัด 

  5. การสร้างความพึงพอใจในการเรียน 

   การสรา้งความพึงพอใจในการเรียนให้แก่นักเรียนได้มีนักการศกึษาเสนอ

แนวคิดไว้ ดังนี้ 

    อารีย์ พันธ์มณี (2542, หน้า 198) กล่าวว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้

นั้นมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ครูควรส่งเสริมให้เด็กเพื่อสง่ผลต่อการเรียนรู้โดยสร้าง

ความพึงพอใจให้ส่งผลต่อการเรียน ดังนี้  

     1. การชมเชยและการต าหนิ ทั้ง 2 ประการ จะมีผลตอ่การเรียนรู้

ของผู้เรยีน  

     2. การทดสอบบ่อยครั้ง การทดสอบเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจ

มากขึ้น เพราะอาจหมายถึงการเลื่อนช้ัน การส าเร็จการศกึษา การทดสอบบ่อยครั้ง 

จะช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนสนใจการเรยีนอย่างตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของผู้เรียนสูงขึน้ และเกิดความพึงพอใจของผู้เรยีน  

     3. การค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษา

ด้วยตนเอง ด้วยการเสนอแนะหรอืก าหนดหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้ผูเ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติม

ด้วยตนเอง  

     4. ใช้วธิีการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจเพราะ

วิธีการที่แปลกใหม่ ที่ผู้เรยีนยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความตื่นตัว

และมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น    

     5. ตั้งรางวัลส าหรับงานที่มอบหมาย เพื่อยั่วยุให้ผูเ้รียนเกิด 

ความพยายามให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จด้วยดี และเกิดความพึงพอใจกับ

ความส าเร็จนัน้ ๆ  
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     6. ใช้ตัวอย่างจากสิ่งที่เด็กไม่เคยพบเห็น หรอืคาดไม่ถึง  

การยกตัวอย่างประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นตัวอย่างที่ผู้เรยีนคุ้นเคยเพื่อน

ให้เข้าใจบทบาทบทเรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น  

     7. เชื่อมโยงบทเรียนใหมก่ับสิ่งที่เรยีนรู้มาก่อน การเชื่อมโยง 

สิ่งใหม่ให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นประสบการณเ์ดิม จะท าใหใ้จง่ายและชัดเจนขึน้ ท าใหผู้เ้รียน

สนใจบทเรียนยิ่งขึ้น เพราะผูเ้รียนคาดหวังไว้ว่าจะน าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์และเป็นฐาน

ต่อไป 

     8. ใช้เกมและละคร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

การปฏิบัติจริง เช่น การเล่นเกม และการแสดงละครนั้น จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีน และช่วยใหเ้ข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึน้  

     9. สถานการณ์ที่ผู้เรยีนไม่พึงปรารถนาเชน่สภาพความจ าเจ 

ในหอ้งเรียนหรือบรรยากาศในห้องเรยีนที่ไม่เอื้อตอ่การเรียน อาจจะเป็นสถานการณ์ 

ที่ท าให้ผู้เรยีนเบื่อ ไม่พอใจ ขัดแย้งควรหาทางลดหรอืขจัดให้หมดไป เพราะเป็นสิ่งที่เป็น

อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544, หนา้ 149-150) กล่าวถึง การสร้าง 

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริม 

ให้เกิดการเรยีนรู้ที่ดี การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จได้นัน้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง

ก็คือ ความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูควรสร้างให้เกิดแก่ผู้เรยีนตั้งแต่เริ่มต้น

เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อบทเรียนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างด ีดังนี้  

     1. การศกึษาความต้องการของผู้เรยีนแตล่ะวัย และจัดเนือ้หา 

ให้สนองความตอ้งการของผูเ้รียน เนื้อหาที่สอดคล้องเกี่ยวกับชีวติจรงิ และมีความหมาย

ส าหรับผู้เรยีน 

     2. ก่อนเริ่มเรียน ควรมีวธิีการน าข้อเข้าสู่บทเรียน เพื่อดึงความสนใจ 

และแจง้ให้ผูเ้รียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

     3. ครูควรแนะน าให้ผู้เรยีนฝึกการวางเป้าหมายในการเรียนส าหรับ

ตนเอง เพราะคนที่เรยีนหรือท างานอย่างมีเป้าหมายจะกระท าด้วยความตัง้ใจ  

     4. ในบรรยากาศของการเรียนการสอน ควรมกีารไต่ถาม  

มีการอภปิรายและการท างานรว่มกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้เด็กเกิดความกระตอืรอืร้น  

ฝกึความเป็นผูฟ้ังที่ดีและมีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
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     5. ใช้วธิีการเสริมแรงตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพื่อให้

ผูเ้รียนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และบางครัง้อาจลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้

เพราะรางวัล ค าชมเชย การยิ้มพยักหน้าการให้ความสนใจ นับว่าเป็นการเสริมแรงที่มี

อิทธิพลต่อผู้เรยีนเป็นอย่างมาก  

     6. ใช้การทดสอบ การทดสอบเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนตื่นตัว

เตรียมตัวและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา  

     7. สร้างผลแจ้งผลสอบให้ผูเ้รียนทราบทันท่วงที เพื่อให้ผูเ้รียน

ทราบสิ่งที่เรยีนรู้ไปนั้นตนเองมคีวามเข้าใจมากน้อยเพียงใด และมีข้อบกพร่องที่จ าเป็นต้อง

ปรับปรุง แก้ไขหรือไม่ ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผูเ้รียนต้องเอาใจใส่ติดตามเนื้อหาวิชาอยู่ตลอดเวลา 

     8. การพาผูเ้รียนออกไปศกึษานอกสถานที่ หรอืเชญิวิทยากร

ภายนอกมาให้ความรูซ้ึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     9. การตดิตามผลการท างานที่มอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบัติ 

เพื่อดูความส าเร็จของงาน นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนของครู  

เพราะความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับผูเ้รียนในแตล่ะครั้งเมื่อได้รับความสนใจจากผู้สอน  

จะเกิดความพึงพอใจมีก าลังใจที่จะเรียนรู้ในคราวต่อไป 

    สมยศ นาวีการ (2544, หน้า 119) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญ

ที่จะกระตุ้นใหผู้เ้รียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรอืต้องการปฏิบัติใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ 

ครูผูส้อนซึ่งในปัจจุบันเป็นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรอืให้ค าแนะน าปรึกษา การท าให้

นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูห้รอืพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูผู้สอนถึงแนวคิด

พืน้ฐานที่มคีวามแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ ดังนี้  

     1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติ การตอบสนองความต้องการ

ผูป้ฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

ที่สูงกว่าผูท้ี่ไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น ครูผูส้อนที่ต้องการใหก้ิจกรรมการเรยีนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญบรรลุจุดประสงค์ ตอ้งค านึงถึงการจัดบรรยากาศ สถานการณ์ 

สื่อการสอน ที่อ านวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนใหม้ีแรงจูงใจ 

ท ากิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์  

     2. คนของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล 

หรอืผลตอบแทนซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทน 
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ภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผา่นการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมและตอบตอบแทน

ซึ่งเป็นตัวบ่งชีป้ริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนั่นคือ ความพึงพอใจในการใช้

งานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึน้  

และการรับรู้เรื่องความยุติธรรมของผลตอบแทน 

    บุญชม ศรสีะอาด (2546, หนา้ 63–71) ได้น าเสนอเครื่องมอืที่ใชว้ัด

ความพึงพอใจ เช่น แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. โครงสร้างแบบสอบถามมีสว่นประกอบโครงสร้างแบบสอบถาม 

3 ส่วน คอื  

      1.1 ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถามในส่วนแรกของการ

สอบถาม โดยระบุจุดมุ่งหมาย และความส าคัญที่ให้ตอบแบบสอบถาม ค าอธิบายของ

แบบสอบถาม และวิธีตอบ ยกตัวอย่างประกอบ และตอนสุดท้ายกล่าวขอบคุณล่วงหน้า 

และระบุช่ือเจ้าของแบบสอบถาม  

      1.2 สภาพทั่วไป เป็นรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบค าถาม เชน่ 

อายุ เพศการศกึษา  

      1.3 ข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะวัด ซึ่งอาจแยกเป็น

พฤติกรรมใดย่อย ๆ แล้วตั้งค าถามตามพฤติกรรมย่อย ๆ นั้น 

     2. รูปแบบของแบบสอบถาม ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  

อาจมีลักษณะเป็นปลายเปิดหรอืปลายปิด แบบสอบถามฉบับหนึ่งอาจจะเป็นแบบปลายเปิด

ทั้งหมด หรอืแบบผสมก็ได้ ดังนี้  

      2.1 ค าถามแบบปลายเปิด เป็นค าถามที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้

ให้เลือกตอบแตเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบโดยใช้ค าพูดของตน  

      2.2 ข้อค าถามปลายเปิด เป็นค าถามที่มคี าตอบใหพู้ดตอบ

เขียนเครื่องหมายลงหน้าข้อความ หรอืตรงกับช่องที่เป็นความจริง หรอืความเห็นของตน 

มีหลายแบบ ได้แก่  

       2.2.1 แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

หรอืความคิดเห็นของตนเรียนค าเดียวจาก 2 ค าตอบ 

       2.2.2 แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

หรอืความคิดเห็นของตนเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ  
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       2.2.3 แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

หรอืความคิดเห็นของตนได้หลายค าตอบ  

       2.2.4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้

พูดตอบ ตอบตามระดับความคิดเห็นของตน อาจจัดในรูปของตาราง  

       2.2.5 แบบผสม หมายถึง มีหลายแบบอยู่ด้วยกัน  

       2.2.6 แบบให้เรียงล าดับความส าคัญ โดยเขียนเรียงล าดับ

ความชอบต่อสิ่งนั้น  

       2.2.7 แบบเติมค าสั้น ๆ ลงในช่องว่างสิ่งที่เติมมี 

ความเฉพาะเจาะจง  

     3. หลักเกณฑ์การสรา้งแบบสอบถามม ีดังนี ้ 

      3.1 ก าหนดจุดหมายใหแ้น่นอนว่าต้องการถามอะไร 

      3.2 ตั้งค าถามให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้  

      3.3 เรียงข้อค าถามตามล าดับให้ตอ่เนื่องสัมพันธ์กันตรงหัวข้อ

ที่ได้วางโครงการไว้  

      3.4 ไม่ควรใหผู้ต้อบตอบมากเกินไปเพราะท าให้เบื่อหน่ายไม่ให้

ความรว่มมอืหรอืสอบโดยไม่ต้ังใจ 

      3.5 ให้ตอบแบบสอบถามมคีวามล าบากน้อยที่สุดในการตอบ

ดังนัน้ ควรใช้ขอ้ค าถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามเพียงแตก่าตอบถาม 

ในแบบสอบถาม 

      3.6 สร้างขอ้ค าถามให้มีลักษณะที่ดคีือลักษณะ ดังนี้  

       3.6.1 ใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ก ากวม  

       3.6.2 ใช้ขอ้ความที่ต้องกะทัดรัดไม่มีสว่นฟุ่มเฟือย 

       3.6.3 เป็นข้อความที่เหมาะสมกับผูต้อบโดยค านึงถึง

สติปัญญาระดับการศกึษา ความสนใจของผู้ตอบ  

       3.6.4 แตล่ะขอ้ควรถามเพียงปัญหาเดียว  

       3.6.5 หลีกเลี่ยงค าตอบที่จะตอบได้หลายทาง  

       3.6.6 หลีกเลี่ยงค าถามที่จะท าให้ผู้ตอบเบื่อหน่ายไม่รู้เรื่อง

หรอืไม่สามารถตอบได้  
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       3.6.7 หลีกเลี่ยงค าตอบที่ผู้ตอบความแตกต่าง เช่น บ่อย ๆ 

เสมอ ๆ รวย โง่ ฉลาด  

      3.6.8 ไม่ใช่ค าถามนี่เป็นค าถามน าผู้ตอบให้ตอบตามแนวดิ่ง

แนวใด      

      3.6.9 ไม่เป็นค าถามที่ท าให้ผูป้ฏิบัติล าบากใจที่จะตอบ 3.6.1 

ศูนย์ไม่ถามในสิ่งที่รู้แล้วหรือวัดด้วยวิธีอื่นที่ดีกว่า 3.6.1 ไม่ถามในเรื่องที่เป็นความลับค่ะ

แก้ปัญหาเองค่ะเธอจะเอายังไงก็แล้วแตก่ลับมาไม่เหลือกี่คน 

      3.6.10 ไม่ถามในสิ่งที่รูแ้ล้วหรอืวัดด้วยวิธีอื่นที่ดีกว่า  

      3.6.11 ไม่ถามในเรื่องที่เป็นความลับ  

      3.6.12 ค าตอบที่ใชเ้รียกในข้อค าถามควรมีใหค้รอบคลุม 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถเลือกตอบได้ตรงกับความจริง ตามความคิดเห็นของเขา 

     4. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นมาตรวัดชนิดหนึ่งที่

ใช้เป็นเครื่องมอืประเภทแบบสอบถาม แบบวัดด้านจติพิสัย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มลีักษณะ

ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  

      4.1 มีระดับความเข้มข้นให้ผู้ตอบเลือกตอบความตาม 

ความคิดเห็นเหตุผลสภาพความเป็นจรงิตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป  

      4.2 เป็นระดับที่เลือกเป็นชนิดที่มดี้านบวกและด้านลบในข้อ

เดียวกันหรือมีเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งโดยที่อกีด้านหนึ่งจะเป็นศูนย์หรอืระดับน้อยกว่า  

      4.3 บางก็มีลักษณะเชิงนิมาน (Positive Scale) บางขอ้มีลักษณะ

เชงินเิสธ (Negative scale)  

      4.4 สามารถแปลงผลสอบเป็นคะแนนได้  

    ทองสุข วงศท์ิพย์ (2550, หน้า 45) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะ 

ของเครื่องมือหรอืแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งควรมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

     1. ความถูกต้อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างาน 

จะต้องวัดสิ่งที่มุง่หมายจะวัดค าถามต่าง ๆ จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 

     2. ความเช่ือถอืได้ แบบสอบถามจะต้องให้ผลลัพธ์ที่แน่นอน 

และจะต้องมีค าถามหลายข้อที่วัดแตล่ะลักษณะของความพึงพอใจ 

     3. เนือ้หาแบบสอบถามความพึงพอใจในการท างาน จะต้องระบุ

ปัจจัยที่กระทบต่อชีวติการท างานและความมปีระสิทธิภาพขององค์กร 
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     4. ภาษา ค าถามที่ใช้จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ และใช้ได้กับ

องค์กรหลายประเภท 

    นัทลียา ก านล (2551, หนา้ 39-49) มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบ 

ความพึงพอใจในการเรียนของเด็กว่า ถ้าสามารถจัดใหน้ักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ตนเองต้องการ 

คาดว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่ตนเลือกนั้น ด้วยความกระตอืรือร้น 

พร้อมทั้งความมั่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจติใจ 

ได้ชัดเจน จากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็นวิชาบังคับกับวิชาเลือกหรอืจากสิ่งนอก

โรงเรียน ที่นักเรียนอยากเรียน เชน่ การขับรถยนต์ การเล่นดนตร ีเกม หรอืสิ่งที่นักเรียน

สมัครใจและตัดสินใจได้โดยเสรีที่จะเรียน การมคีวามกระตอืรอืร้นและความสนใจเมื่อเรียน

จะท าให้นักเรียนเรียนได้เร็วและประสบความส าเร็จสูง อย่างไรก็ตาม บลูม เห็นว่าวิธีนี้

ค่อนขา้งเป็นอุดมคติที่จัดได้ล าบาก 

   จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรา้งความพึงพอใจในการเรียน  

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนในการเรียนนั้น เกิดจากองค์ประกอบ

หลายประการ ได้แก่ พฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของครู วิธีและเทคนิคการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล เป็นต้น ดังนัน้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ 

และมีความกระตือรอืร้นในการเรียน ครูต้องปรับพฤติกรรม และเทคนิค วธิีการสอน 

ปรับปรุงพฤติกรรมของครู มีการเสริมแรงทางบวกให้แก่นักเรียน เมื่อนักเรียนเกิด 

ความพงึพอใจแล้วย่อมท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพและสูงขึ้น แบบวัด

ความพึงพอใจ เป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งที่ใช้วัดความรู้สกึนึกคิดต่อสิ่งนั้นซึ่งอาจเป็นความรู้สกึ

เชงิบวกคือรูส้ึกชอบหรืออาจเป็นความรู้สกึไม่ชอบความรูส้ึกเชิงลบ ความพึงพอใจ 

เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรยีนรู้ที่ดี เป็นสิ่งที่ครูควรสร้างใหเ้กิดแก่ตัว

ผูเ้รียนตั้งแตเ่ริ่มต้นก่อนเริ่มเรียนครูควรมีวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อดงึความสนใจและแจ้ง

ใหผู้เ้รียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการจัดการเรียนรู้การ

แสดงออกตามความถนัดการได้รับการยกย่องจากกลุ่มและครูผูส้อนจะเป็นแรงกระตุ้นให้

ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนยิ่งขึ้น ส าหรับการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ 

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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  6. คุณลักษณะของเครื่องมือวัดความพึงพอใจ 

   ในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจในการท างานจะต้อง

ศกึษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

    ทองสุข วงศท์ิพย์ (2550, หน้า 45) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะ 

ของเครื่องมือหรือแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

     1. ความถูกต้อง แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการท างาน

จะต้องวัดสิ่งที่มุง่หมายจะวัด ค าถามแบบสอบถามต่าง ๆ จะต้องสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 

     2. ความเช่ือถอืได้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างาน

จะต้องให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนและมีค าถามหลายข้อที่วัดแต่ละลักษณะของความพึงพอใจ 

ในการท างาน 

     3. เนือ้หาแบบสอบถามความพึงพอใจในการท างาน จะต้องระบุ

ปัจจัยที่กระทบต่อชีวติการท างานและความมปีระสิทธิภาพขององค์กร 

     4. ภาษา ค าถามที่ใช้จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือและใช้ในองค์กร 

หลายประเภท 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  ตามที่ได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยการจัดการเรียนเรียนรูเ้ชงิรุก เป็นวิธีการ

ที่สว่นใหญ่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ในส่วนรายวิชาภาษาไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 นีย้ังมปีรากฏนอ้ย ผูว้ิจัย 

จงึน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ชัยณรงค์ ขันผนึก (2547, หน้า 188-191) ได้ศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการบูรณาการคิดและการตัดสินใจ เปรียบเทียบระหว่างนักศกึษาหญิงและนักศกึษา

ชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จากกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  

ด้วยการใช้ชุดการเรียนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วิชา การคิดและการตัดสินใจ 

ผลการศกึษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รียนจากการใช้ชุดการเรียนการสอน

และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร ์วิชาการคิดและตัดสินใจ จากกระบวนการเรียนรู ้

แบบ Active Learning จ าแนกตามหน่วยการเรียนของชุดการเรียน 3 หนว่ย คือ หน่วยที่ 1 

เรื่อง สมองและทักษะการคิดของมนุษย์ หน่วยที่ 2 เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
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เพื่อการใหเ้หตุผล และหน่วยที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจ พบว่า 

ทั้งสามหนว่ยการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสูงขึน้อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีนจากการใช้ชุดการเรียนการสอนและ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วชิาการคิดและการตัดสินใจ จากกระบวนการเรียนรู้

แบบ Active Learning เปรียบเทียบระหว่างนักศกึษาหญิงและนักศกึษาชาย พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของทั้งสามหน่วยการเรียนของนักศกึษาชายและหญิงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก 

โดยพบว่าทั้งค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรียนมีคา่ใกล้เคียงกัน และยังพบอีกว่า

ในหน่วยที่ 3 ซึ่งใช้เครื่องมอืในการเรียนรู้หลายอย่างนักศกึษาหญิงกลับท าคะแนนเฉลี่ย

หลังเรยีนได้สูงกว่านักศึกษาชายเล็กน้อย 

   ส าล ีทองประสาร (2551) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน  

เรื่องชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มวีัตถุประสงค์ 

ของการวจิัยเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอน เรือ่ง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดการสอน เรื่องชนิด

ของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียน ตชด. บ้านค าสะอาด ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

อุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2550 ได้มาโดยการสุ่ม

อย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอน เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.36/83.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

ที่ก าหนดไว้ 80/80 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดการสอน 

เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   วิมลนาฏ วทิูรางกูร (2556, หนา้ 1) ได้ศกึษาเรื่อง การสร้างและพัฒนา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

อ าเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนแรดวทิยามีประสทิธิภาพเท่ากบั 
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87.01/86.47 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษา 

ปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

3) นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (X  = 4.60, 

S.D. = 0.16) 

   ฟาตฮีะห ์อุตส่าหร์าชการ (2558, หนา้ 34-35) ได้ศกึษาเรื่อง รูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นไหว

สะเทือนโดยรูปแบบการเรียนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่ใช้ชุดการสอนเรื่อง คลื่น ไหวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรู้

เชงิรุกกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4/1 

จ านวน 15 คน จากทั้งหมด 24 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน เรื่อง 

คลื่นไหวสะเทือนโดยรูปแบบการเรียนรูเ้ชงิรุก แบบทดสอบเรื่องโครงสร้างโลก แบบปรนัย

ชนิดสี่ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผลการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องคลื่นไหวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรูเ้ชงิรุก ชุดที่ 1 เรื่อง 

คลื่นกลและชนิดของคลื่น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75/76 ชุดที่ 2 เรื่องคลื่นกับโครงสร้าง

ของโลก มปีระสิทธิภาพ เท่ากับ 76/77 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 75/75 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

และจากการวิเคราะหค์ะแนนจากแบบทดสอบพบว่านนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุด 

การสอนเรื่อง คลื่นไหวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรู้เชงิรุก มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียน 

ทีไ่ด้รับการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

   มณฑิรา ปัญญาหาญ (2558, หน้า 163) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดค าไทย รู้ใช้ ได้ประโยค โดยใช้แผน 

การจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝกึทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน

เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้-เช็ง พรประภา) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศกึษา

ปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้-เช็ง พรประภา) ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 หอ้งเรียน นักเรียน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) ผลการศกึษาพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรูป้ระกอบแบบฝกึทักษะ 
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วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดค าไทย รู้ใช้ ได้ประโยค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ลง้-เช็ง พรประภา) ที่พัฒนาขึน้มปีระสิทธิภาพ E1/E2  

เท่ากับ 83.42/82.58 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ที่เรยีนด้วยแผนการจัดการเรียนรูป้ระกอบแบบฝกึทักษะ วชิาภาษาไทย เรื่อง ชนิดค าไทย  

รู้ใช้ ได้ประโยค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 

(มูลนิธิไต้ลง้-เช็ง พรประภา) หลังเรียนเพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (S.D. = 0.50) หมายความว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝกึทักษะ 

วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดค าไทย รู้ใช ้ได้ประโยค อยู่ในระดับมาก 

   ราตร ีพิชัยพงค์ (2558, หน้า 134) ได้ศกึษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอา่น คิดวเิคราะห์ และเขียนร่วมกับ 

การจัดการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึม กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1/1 โรงเรียนครบุรี อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ 

การอา่น คิดวเิคราะห์ และเขียน รว่มกับการจัดการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

มีประสิทธิภาพ 83.89/82.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) นักเรียนจ านวน 34 คน 

จากทั้งหมด 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85 มคีะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียน  

เฉลี่ย 33.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของคะแนนเต็ม  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนร้อยละ 80  

ขึน้ไป และ 3) ดัชนปีระสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอา่นคิดวิเคราะห์ 

และเขียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีค่าเท่ากับ 0.6198 

แสดงวา่ท าให้นักเรียนมีความรูเ้พิ่มขึน้ 0.6198 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 61.984 นักเรียน 

มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นทักษะการอา่นคิดวิเคราะห์ 

และเขียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด 
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 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Olson (1975, pp. 49-92) ท าการวิจัยเรื่องผลของการใช้ชุดการสอน 

ในการศึกษาแผนใหม่ ที่ใชเ้ป็นโครงการเริ่มทดลองส าหรับโรงเรยีนในเขตคานาวา 

ในรัฐเวอร์จเินียตะวันตก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การศกึษาที่ใช้ชุดการการสอน 

ให้ผลดีกว่าการสอนโดยไม่ใช้ชุดการสอน  

  Deming (1987, p. 4294-A) การวิจัยนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่า “การเรียนเชิงรกุ” 

ช่วยใหผู้เ้รียนพัฒนาและให้ประโยชนสูงสดจากศักยภาพของตนในการเรียนการพยาบาล

การเรียนการสอนเชงิรุกมุ่งใหน้ักศึกษาพยาบาลฝกึปฏิบัติความรู้ในโรงพยาบาล 

โดยการศกึษาจากผู้ป่วยหรือคนที่มารับบริการในโรงพยาบาลโดยตรงจงท าให้นักศกึษา

พยาบาลได้น าความรู้ด้านทฤษฎีที่มอียู่มาใช้ปฏิบัติกับคนไข้ได้ท าให้เกิดทักษะและเข้าใจ

เนือ้หาองค์ความรู้อย่างลึกซึง้ 

  Prince (2004, pp. 223-224) ได้วิจัยวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเรียนรูเ้ชิงรุก 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกชว่ยใหเ้พิ่มการเรียกคืนข้อมูลระยะสั้นและระยะยาว (short-trem and long–trem 

recall of information) ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการท างานอย่างมนีัยส าคัญ เพิ่มความเข้าใจ 

ในมโนทัศน์ (concept) ในเรื่องที่เรียนเพิ่มความสนใจ (attention) และการมสี่วนรว่ม 

(engagement) ให้ผู้เรยีนพัฒนาการคิดวิเคราะห ์เพิ่มความนับถือในตนเอง (self-esteem) 

ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคค (interpersonalrelationship) และทักษะการท างานเป็นทีม 

  Christou et al. (2007, pp. 1-5) ได้ศกึษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการ

จัดการเรยีนรู้เชิงรุก จากการศกึษาพบว่า ระหว่างการเรียนรู้ในการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิต 

นักเรียนได้สังเกตและลงมอืกระท าด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย

ตนเอง แสดงความสนใจในระหว่างการเรียนรูอ้ยู่ตลอด ผู้สอนเป็นผูช่้วยเหลือนักเรียน 

ใหส้ามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองและผู้สอนต้องให้ความสนใจในทุกสถานการณ์ที่นักเรียน

ได้ลงมอืท า 

  Wheeler (2007, pp. 3-5) ได้ศกึษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่ส่งเสริมให้

นักเรียนในระดับชัน้ประถมศกึษา ได้ปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชาคณิตศาสตร์ จากการศกึษา

พบว่ากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก มปีระสิทธิภาพมาก ในรายวิชาพีชคณิต นักเรียนมีโอกาส

พัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดและการคิดในระดับสูงขึ้น 

ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร ์ 
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  Mirko and Josip (2009, p. 155) ได้ศกึษาประสบการณ์ของนักเรียน 

ในการเรียนฟิสิกส์โดยรูปแบบการเรียนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) และการสอนแบบดั้งเดิม 

(Traditional teaching) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์กันของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีใหม่

คือ รูปแบบการเรียนรูเ้ชิงรุกซึ่งถูกแบ่งเป็น RPQ และ ED กับการสอนแบบดั้งเดิมของวิชา

ฟิสิกส์การส ารวจครัง้นี้ด าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 176 คน ซึ่งเป็นผู้เรียน 

ในช้ันปีสุดท้ายของมัธยมปลายใน Split สาธารณรัฐของ Croatia จากการเก็บข้อมูล  

1 ภาคการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่ม RPQ เลือกวิธีใหม่ 36% เลือกการสอนแบบดั้งเดิม 

41% เลือกทั้ง2 วิธี 23% ในทางตรงกันข้าม กลุ่ม ED เลือกวิธีใหม ่91% เลือกการสอน 

แบบดั้งเดิม 1% เลือกทั้ง 2 วิธี 8% ทั้งหมดเป็นข้อมูลส าคัญ ใหน้ักคิดที่เป็นรูปธรรม  

ของนักเรียนกลุ่ม ED เลือกรูปแบบการเรียนรูเ้ชงิรุกในการเรียนฟิสิกส์ 

  Detlor et al. (2012, pp. 147-161) ได้ศกึษาการรับรู้ของผูเ้รียนในการเรียนรู้

ระบบสารสนเทศโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 372 คน ที่มี

ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบดั้งเดิมและแบบการเรียนรูเ้ชงิรุก พบว่า การเรียนการสอน

แบบดั้งเดิมไม่ได้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ส าหรับผูเ้รียนได้รับประโยชน์

จากการจัดการเรยีนรู้แบบเชงิรุกมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้แบบเชงิรุกครั้งเดียวเพียงพอที่จะให้

ผลผลิตอย่างมีนัยส าคัญ และสนับสนุนผลการเรียนรู้ของนักเรียน เหมาะส าหรับการเรียน

แบบปฏิบัติงานที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการศกึษาจ ากัด 

  Weigel and Bonica (2014, pp. 21-29) ได้ศกึษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

เชงิรุก โดยใช้แนวคิดของ Blomm Taxonomy ทั้ง 3 องค์ประกอบ คอื พุทธิพิสัย จิตพิสัย 

และทักษะพิสัย เพื่อให้ความรูท้ี่มคีวามหมายและให้ผูเ้รียนได้เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา  

รู้จักการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้เกม 2 เกม ห้องเรียน 2 รูปแบบ ในการศกึษา Army–Baylor 

Graduate Program in Health and Business Administrator ผลการศกึษาพบว่า การสอนให้

ผูเ้รียนส่วนรว่มและได้คิดในระดับสูงและสามารถปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนและช่วยให้

ผูเ้รียนเข้าใจข้อมูล รวมถึงเพลิดเพลินในการเรียน 

  ผูว้ิจัยได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชงิรุก เป็นการจัดการเรียนรู้

ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมปีฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรอืระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

อีกทั้งผูเ้รียนยังได้รับการตอบสนองจากผูเ้รียนโดยทันที และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
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ทีเ่น้นให้ผู้เรยีนได้ปฏิบัติ หรือลงมอืท า ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แล้วยังสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดขีึ้น ซึ่งชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนีส้่งผลใหน้ักเรียนมีความรู้ความสามารถ 

มีพัฒนาการด้านการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้นกว่าการเรียนแบบปกติ  

มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน ผู้เรยีนกับเพื่อนในช้ันเรยีน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนก็พัฒนาในทางที่ดขีึน้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และนอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชงิรุก ยังเป็นสื่อการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองหรอืใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์มากขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนีว้ิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 6 ผูว้ิจัยด าเนินการ ดังนี ้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  4. วิธีด าเนนิการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  

  5. การวิเคราะหข์้อมูล  

  6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีน

เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 5 หอ้งเรียนรวมทั้งสิ้น 143 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คอื นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/1 

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สังกัดกองการศกึษา

เทศบาลเมืองท่าบ่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิน้ 31 คน 

ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) ใชห้นว่ยสุ่ม 

เป็นหอ้งเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดนักเรียนที่คละความสามารถในห้องเรียนแตล่ะห้อง 
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวจิยั 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

  1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล

เมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกอบด้วย 7 ชุด ได้แก่ 

   1.1 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค านาม 

   1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าสรรพนาม 

   1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค ากริยา 

   1.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

   1.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าบุพบท 

   1.6 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค าสันธาน 

   1.7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าอุทาน 

  2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษา เทศบาล

เมืองท่าบ่อ จ านวน 7 แผน  

  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนเรียน 

และหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และเป็นแบบอัตนัยรวม จ านวน 30 ข้อ 

  4. แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากพฤติกรรม 

การปฏิบัติและจากการตรวจผลงานของนักเรียนโดยใช้ในการประเมินแบบรูบริค (Rubric 

Assessment)  

  5. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 16 ข้อ 
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ผูว้ิจัย 

มีขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมอื ดังนี ้ 

  1. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หนา้ทีข่องค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

   1.1 ศกึษาหลักสูตร คูม่อืครู หนังสือแบบเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และแนวคิดการจัดกิจกรรมการอ่าน 

เพื่อความเข้าใจ เพื่อท าการวิเคราะหเ์นื้อหาและทฤษฎีเพื่อจัดท าหนว่ยการเรียน  

จัดเรียงล าดับเนือ้หา ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และก าหนดขอบข่ายของการน าเสนอ

เนือ้หา 

   1.2 ศกึษาเทคนิควิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เคยมีผู้ท าวจิัยมาก่อนนี้   

   1.3 น าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 เล่ม ได้แก่ 

    1.3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค านาม 

    1.3.2 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ค าสรรพนาม 

    1.3.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค ากริยา 

    1.3.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

    1.3.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าบุพบท 

    1.3.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าสันธาน 

    1.3.7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าอุทาน 

     แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

แก้ไขพร้อมปรับปรุง 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



126 

   1.4 น าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า โดยใชก้ารจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

ที่สรา้งขึ้นและผา่นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พรอ้มแก้ไขแล้ว เสนอตอ่ผูเ้ชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

    1.4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จักรพิมพ์ อาจารย์ประจ า 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

    1.4.2 ดร.อุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

    1.4.3 ดร.นันทนา ลีลาชัย ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาล 3 

“ยุติธรรมวิทยา” อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

    1.4.4 นางรุ่งนภา แก้วปัญญา ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโนนกุง อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

    1.4.5 ดร.จริะพร ราชสิงโห ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

สกลนคร อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

   1.5 น าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่สรา้งขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) ดังนี้   

    1.5.1 ทดลองกลุ่มหนึ่งตอ่หนึ่ง เป็นการทดลองใชก้ับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ สังกัดกองการศึกษาเทศบาล 

เมืองท่าบ่อ ที่เรยีนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน 

ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง จากนั้นได้น าปัญหาในการเรียนมาปรับปรุงแก้ไข  

    1.5.2 ทดลองกลุ่มเล็ก หลังจากแก้ไขปรับปรุงในการทดลอง 

แบบหนึ่งตอ่หนึ่งแล้ว ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/2 ไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ สังกัดกองการศกึษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ ที่เรียน 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จากนั้นได้น าปัญหาในการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
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   1.6 ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วจึงน าไปด าเนินการทดลองจรงิตามแบบการวิจัย

ที่ก าหนด 

  2. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 

   2.1 ศกึษาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา 

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างของวิชา จากต ารา

และเอกสารตา่ง ๆ   

   2.2 วิเคราะหเ์นื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู ้เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปีที ่6 ผูว้ิจัยได้ศึกษาและวเิคราะห์เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปีที ่6 โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 7 เรื่อง จ านวน 14 แผน แผนละ 

1 ช่ัวโมง รวมจ านวนทดลอง 14 ช่ัวโมง ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้ 

    2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ค านาม 

    2.2.2 แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่อง ค านาม 

    2.2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ค าสรรพนาม 

    2.2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ค าสรรพนาม 

    2.2.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ค ากริยา 

    2.2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ค ากริยา 

    2.2.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

    2.2.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

    2.2.9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ค าบุพบท 

    2.2.10 แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 10 เรื่อง ค าบุพบท 

    2.2.11 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ค าสันธาน 

    2.2.12 แผนการจัดการเรยีนรูท้ี่ 12 เรื่อง ค าสันธาน 

    2.2.13 แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 13 เรื่อง ค าอุทาน 

    2.2.14 แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 14 เรื่อง ค าอุทาน 
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   2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์

การเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   2.4 น าร่างแผนการจัดการเรียนรูน้ าเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานพินธ์  

เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู้    

   2.5 ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะ 

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    

   2.6 สรา้งและหาคุณภาพแบบประเมินความเหมาะสมของแผน 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมขีั้นตอน ดังนี้    

    2.6.1 ศกึษาหลักการและแนวทางการสร้างแบบประเมิน  

แผนการจัดการเรียนรู้ จากหนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       

    2.6.2 ก าหนดลักษณะของแบบประเมินเป็นชนดิมาตรประมาณค่า  

5 ระดับ มีการให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ตามล าดับ       

    2.6.3 เขียนรายการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบของแผน 

การจัดการเรียนรู้ 

    2.6.4 จัดท าแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่สมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ต่อไป      

   2.7 ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึน้ 

โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน มีดังนี้ 

    2.7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จักรพิมพ์ อาจารย์ประจ า 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

    2.7.2 ดร.อุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

    2.7.3 ดร.นันทนา ลีลาชัย ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 

“ยตุิธรรมวิทยา” อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

    2.7.4 นางรุ่งนภา แก้วปัญญา ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านโนนกุง อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
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    2.7.5 ดร.จิระพร ราชสิงโห ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

สกลนคร อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

     เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัด 

การเรียนรู ้ตามแนวการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยก าหนดใหค้ะแนน ดังนี้ 

      5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด      

      4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก      

      3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง      

      2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย      

      1  หมายถึง มคีวามเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

     เกณฑก์ารประเมิน (บุญชม ศรสีะอาด, 2554, หนา้ 121) ดังนี้ 

      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด      

      ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก      

      ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง      

      ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย      

      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที่สุด     

       โดยที่ความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบแผนการจัดการ

เรียนรูต้อ้งมคี่าเฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากับ 3.51   

   2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

    2.8.1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยทดลอง

กับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนเมืองเทศบาล

ท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ านวน 3 คน และจ านวน 9 คน ที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนที่มีผลการเรียน

ที่ผ่านมามีระดับเก่ง กลาง อ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่องก่อนน าไปทดลองกับ

กลุ่มเล็ก 
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    2.8.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยทดลอง

กับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนเมืองเทศบาล

ท่าบ่อ (1) อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ านวน 26 คน ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่เคย

เรียนเนื้อหาวิชานีม้าก่อน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  

  3. การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพื่อใช้ในการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรยีนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผูว้ิจัยสร้างขึ้น

ตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงกลุ่ม ดังนี ้ 

   3.1 ศกึษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

    3.2 วเิคราะหห์ลักสูตรด้านเนื้อหา เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

    3.3 ศกึษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุ่ม โดยศึกษาหนังสือประเมินผลการศกึษา 

ของ สมนึก ภัทธิยธนี (2549, หนา้ 98) หนังสอืการวิจัยเบือ้งตน้ของ บุญชม ศรสีะอาด 

(2545, หนา้ 85) และหนังสือการวิจัยทางการศกึษาของ สุรวาท ทองบุ (2550, หนา้ 76) 

    3.4 วิเคราะหส์าระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ แล้วสร้าง

ตารางวิเคราะหก์ าหนดจ านวนข้อและระดับพฤติกรรม 

    3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แบบปรนัยชนดิ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ขอ้ โดยผูว้ิจัยต้องการใช้จริง 30 ขอ้ โดยครอบคลุม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะมาแก้ไข และปรับปรุง 

    3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สรา้งขึ้น เสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญ (ชุดเดิม) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีอาศัย

ดุลยพินจิของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู ้(IOC: Index of Item Objective Congruence) 
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     โดยมีหลักเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 

      +1 มีความเห็นว่า ขอ้สอบข้อนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การเรียนรู ้      

      0 มีความเห็นว่า ไม่แนใ่จว่าข้อสอบข้อนั้นสอดคล้องกับ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรอืไม่       

      -1 มีความเห็นว่า ขอ้สอบข้อนั้นไมส่อดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู ้     

      น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบแต่ละข้อ 

กับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้มาวิเคราะหค์่าดัชนคีวามสอดคล้องโดยใช้สูตรดัชนีค่าความ

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้วจิัยเลือกค่าระหว่าง  

0.80-1.00  

    3.7 ปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญตามข้อ 3.6 

แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จ านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try Out)  

กับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษา

เทศบาลเมืองท่าบ่อ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 26 คน ซึ่งเป็น 

กลุ่มนักเรียนที่เคยเรียนเนือ้หาที่ก าลังศกึษาแล้วและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

    3.8 วิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  

ของขอ้สอบเป็นรายข้อ เลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.22-0.56 และ 

ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.21-0.69 เพื่อคัดเลือกเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยคัดเลือกข้อสอบให้เหลอื จ านวน 30 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑท์ั้งหมด 

มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์  

ริชารด์สัน (Kuder Richardson) โดยมีคา่ความเชื่อม่ัน 0.87 หลังจากนั้นจัดพิมพ์แบบทดสอบ 

เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  4. แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแบบวัดและ

ประเมินผลจากพฤติกรรมการปฏิบัติและจากการตรวจผลงานของนักเรียน โดยใช้ใน 

การประเมนิแบบรูบริค (Rubric Assessment) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึง

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนออกมาเป็นมาตรวัด โดยมีขัน้ตอน 

ในการสร้างเครื่องมือ ดังนี ้ 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



132 

   4.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองเพื่อวิเคราะหล์ักษณะที่ส าคัญของความสามารถแสวงหาความรู้ 

   4.2 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

ตามสภาพจริงที่ใชใ้นการประเมินแบบรูบริค (Rubric Assessment) เพื่อน ามาเป็นข้อมูล

สร้างแบบประเมินนักเรียน  

   4.3 สร้างแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจรงิที่ใช้การประเมินแบบรูบริค (Rubric Assessment)  

   4.4 น าแบบประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย

แล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมความชัดเจน และความถูกต้อง 

เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์  

   4.5 น าแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยที่ปรับปรุง

แล้วให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล และผู้มีประสบการณพ์ิจารณาตรวจสอบ

ความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้องจากนั้นน าแบบประเมินทักษะการแสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหาในการสบืค้นความรู้ 

2) การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 3) การด าเนนิการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4) การวิเคราะหข์้อมูลจากการสืบค้นความรู ้และ 5) การสรุปผลการสบืค้นความรู้ 

และการบันทึกจัดเก็บ ที่ปรับปรุงแกไขเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยแบบประเมิน

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในภาคผนวก ค 

  5. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชงิรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 

   5.1 ก าหนดลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก เป็นชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เรียนรายงานตนเอง (Self-report)  

ตามรายการต่าง ๆ ที่ตอ้งการวัดจากระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ซึ่งมีการให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ      

   5.2 ศกึษาหลักการและแนวทางการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยที่เป็นชนดิมาตรประมาณค่า 5 ระดับ       
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    5 หมายถึง มคีวามพึงพอใจมากที่สุด       

    4 หมายถึง มคีวามพึงพอใจมาก       

    3 หมายถึง มคีวามพึงพอใจปานกลาง       

    2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       

    1 หมายถึง มคีวามพึงพอใจน้อยที่สุด      

     ก าหนดเกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, 

หนา้ 121)     

      4.50-5.00 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด      

      3.50-4.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมาก  

      2.50-3.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง      

      1.50-2.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับน้อย      

      1.00-1.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด      

       โดยก าหนดเกณฑ์ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

   5.3 นิยามปฏิบัติการของค าว่า “ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” 

   5.4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทย เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ของนักเรียนที่มตี่อการจัดการเรียนการสอนโดยการเขียน

รายการหรอืข้อกระทงหรอืข้อค าถามให้สอดคล้องและครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ 

ที่ได้นยิามไว้ จ านวน 16 ข้อ 

    5.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรา้งเสร็จแล้วไปเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของประเด็นการสอบถามภาษาที่ใช้ 

และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       

    5.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผูม้ีความเช่ียวชาญ

ด้านเนือ้หาสาระ และด้านการวัดและประเมินผล (ชุดเดียวกันกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เชงิรุก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC)  
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T1        X                      T2 

ระหว่าง “ข้อค าถามหรอืรายการที่สอบถาม” กับ “นิยามปฏิบัติการ” โดยที่ขอ้ค าถาม 

หรอืรายการที่สอบถามผา่นเกณฑม์ีคา่ IOC เท่ากับ 1.00    

    5.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามหรอืรายการที่สอบถามที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

หรอืตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ      

    5.8 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 

จ านวน 26 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ Item-total Correlation 

ใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) หาค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจ 

ทั้งฉบับ โดยหาค่า Alpha-Coefficient ตามวิธีของ Cronbach เลือกข้อที่มคี่าคะแนนเหมาะสม 

เท่ากับ 0.29-0.65 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย       

    5.9 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับ 

กลุ่มตัวอย่างต่อไป    

วธิีด ำเนินกำรวจิัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบแผนกำรทดลอง 

  การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจัยได้ใช ้

รูปแบบการทดลอง The single Group, Pretest-Posttest Design (คณาจารย์ภาควิจัยและ

พัฒนาการศกึษา คณะศกึษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553, หนา้ 52)  

มีลักษณะการทดลอง ดังนี้ 

รูปแบบการทดลอง 

 

 

    T1 หมายถึง ทดลองก่อนเรียน 

    X หมายถึง จัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 

    T2 หมายถึง ทดลองหลังเรียน 
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 2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง 

  ผูว้ิจัยจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการ ดังนี้  

   2.1 ขอความร่วมมอืกับผูบ้ริหารโรงเรียนในการศกึษา ทดลอง และพัฒนา 

   2.2 พบครูประจ าชั้นของหอ้งที่ท าการทดลองเพื่อชี้แจงรูปแบบงานศกึษา

ค้นคว้า และขอความรว่มมือ   

   2.3 สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  

เป็นระยะเวลา 1 วัน  

   2.4 ผูร้ายงานท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียน 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สรา้งขึ้น 

   2.5 ผูร้ายงานด าเนนิการทดลองให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องค าและหนา้ที่ของค า เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ผูว้ิจัยสร้างขึน้ สัปดาหล์ะ 

2 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที โดยเมื่อด าเนินการจัดการเรยีนรู้เสร็จในแตล่ะเรื่อง

ของชุดกิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้ 

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วผูว้ิจัยได้ด าเนินการ

ทดสอบย่อยท้ายบทเรียนทั้ง 7 ชุด 

   2.6 เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จนครบตามก าหนด ผูว้ิจัย 

ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

   2.7 หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผูว้ิจัยด าเนินการแจกแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเองของนักเรียน  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหาในการสบืค้นความรู้ 2) การวางแผน 

ในการสบืค้นความรู้ 3) การด าเนนิการสบืค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 4) การวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสบืค้นความรู้ และ 5) การสรุปผลการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ 

พร้อมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

   2.8 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติตอ่ไป 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  1. วิเคราะหค์่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยวิเคราะห์ตามสูตรการหาค่า E1/E2 โดยวิธีของ

กูดแมน เฟรทเชอร ์และชไนเดอร์ (Goodman R.I., K.A. Fletcher and E.W. Schneider, 1980) 

  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรยีนโดยการทดสอบที  

(t-test Dependent Sample) (สุรวาท ทองบุ, 2550, หนา้ 89) 

  3. การประเมินทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

  4. การวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่กับเกณฑก์ารแปลความหมายโดยการหาค่าเฉลี่ย (X )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้     

   4.50-5.00 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด      

   3.50-4.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมาก  

   2.50-3.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง      

   1.50-2.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับน้อย      

   0.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด      

    โดยก าหนดเกณฑ์ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. สถติิพื้นฐำน 

  1.1 รอ้ยละ (Percentage)     

  1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)     

  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 

 2. สถิติตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 

  2.1 สถิตกิารหาคุณภาพของชุดฝกึกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก 

   2.1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยใช้สูตร IOC: Index Item Objective 

Congruence หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใช้สูตร ดังนี้  

(สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2555, หนา้ 100) 

N

R
IOC


  

    เมื่อ IOC แทน ดัชนรีะหว่างจุดประสงค์กับเนือ้หาหรอืระหว่าง 

          ข้อสอบกับจุดประสงค ์           

        แทน ผลรวมความข้อคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ              

      N  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

   2.1.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน โดยใช้สูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2555, 

หนา้ 101) 

n

L
P

H
P

r
n

L
P

H
P

p







 ,
2

 

    เมื่อ P แทน ดัชนคีวามยาก        

      r แทน  ดัชนอี านาจจ าแนก    

      PH แทน จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง  

      PL แทน จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มต่ า 

      n แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

   2.1.3 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน โดยใช้วธิีของ คูเดอร์ ริชารดส์ัน (Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 ดังนี้ 

(สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2555, หนา้ 102)  
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2

2
1

1
t

s

i
q

i
p

k

k

tt
r  

    เมื่อ rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ         

      k แทน จ านวนข้อสอบ         

      ip แทน ค่าความยากของขอ้สอบที่ i        

      iq แทน 1- i p        

      2
t

s แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

  2.2 สถิตทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน    

   2.2.1 ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง IOC โดยใช้สูตร IOC: Index Item Objective 

Congruence หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใช้สูตร ดังนี้ 

(สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2555, หนา้100) 

N

R
IOC


  

    เมื่อ IOC แทน ดัชนรีะหว่างจุดประสงค์กับเนือ้หาหรอืระหว่าง 

          ข้อสอบกับจุดประสงค ์           

      ∑R  แทน ผลรวมความข้อคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ              

      N  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

   2.2.2 การหาอ านาจจ าแนก โดยใช้คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน ระหว่างคะแนนของรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)   

(สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2551, หนา้ 112) โดยใช้สูตร ดังนี้ 

]2)Y(2Y][N2)X(2X[N

)Y)(X(XYN

xy
r

 

 
  

    เมื่อ 
xy
r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อ 

          กับคะแนนรวม   

       X  แทน ผลรวมของคะแนน  X 

       Y  แทน ผลรวมของคะแนน  Y   

      N  แทน จ านวนผูต้อบทั้งหมด  

      YX แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง X กับ Y 

      
2

 X แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของ X  

       2Y แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของ Y 
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   2.2.3 หาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, หน้า 112) 

โดยใช้สูตร ดังนี้  




















2

2

1
1 t

i

sk

k s  

    เมื่อ  แทน ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ           

      k  แทน จ านวนข้อของเครื่องมอืวัด 

      2

is แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

     2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

  2.3 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพชุดฝกึกิจกรรมการเรียนรู้ 

   2.3.1 วิเคราะห์หาค่าความตรงตามเนือ้หา IOC (Index of Item Objective 

Congruence) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาในการสอบถาม

โดยใช้สูตรเดียวกันกับข้อ 2.1.1 และ 2.2.1 

   2.3.2 เกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม (E1/E2) โดยวิธีของ Goodman, 

Fretcher and Schneider (1980) 

100
A

N

X

1
E 




   หรอื   100

A

X
1

E   

    เมื่อ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      X  แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการวัด 

          ระหว่างเรียน  

      N  แทน จ านวนผูเ้รียน  

      A  แทน คะแนนเต็มของคะแนนระหว่างเรียน  

100
B

N

Y

2
E 



    หรอื   100
B

Y
2

E   

    เมื่อ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

      Y  แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการวัด 

          หลังเรยีน  

      N  แทน จ านวนผูเ้รียน  

      B  แทน คะแนนเต็มของคะแนนแบบหลังเรยีน  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ครั้งนีผู้ว้ิจัย

ได้เสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายข้อมูล ผู้วจิัยจึงได้ก าหนด

ความหมายของสัญลักษณ์ในการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  IOC แทน ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 

  n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  E1  แทน ค่าร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จาก 

ใบงานและทดสอบย่อยหลังชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  E2  แทน ค่าร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

หลังการเรียนเสร็จสิ้นได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  D  แทน ผลตา่งระหว่างคู่คะแนนของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

  ∑D แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 

  ∑D2 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 

ยกก าลังสอง 
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  (∑D)2 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 

  t  แทน ค่าสถิตทิี่ใชเ้ปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t-test 

เพื่อทราบความมีนัยส าคัญทางสถิติ (t-test Dependent Sampies) 

  df  แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 

ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหข์้อมูลผู้วิจัยได้เสนอล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล

ตามล าดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 

  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรยีน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

  ตอนที่ 3 ผลการศกึษาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

  ตอนที่ 4 ผลการศกึษาความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังตาราง 10 
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ตาราง 10 วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

              เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชงิรุก ส าหรับนักเรียน 

              ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 คะแนนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คะแนนหลังเรียน (Post-test) 

ชุด

ท่ี 

จ านวน 

กลุ่ม

ตัวอยา่ง 

คะแนนเต็ม

ของแตล่ะชุด X  S.D. 
ร้อยละ 

(E1) 

คะแนน

เต็ม X  S.D. 
ร้อยละ 

(E2) 

1 31 40 32.74 2.41 81.85 30 24.19 2.31 80.65 

2 31 40 32.10 2.09 80.25 

3 31 40 32.10 2.65 80.25 

4 31 40 32.10 3.04 80.25 

5 31 30 24.00 1.15 80.00 

6 31 30 24.16 1.63 80.53 

7 31 30 24.19 1.42 80.63 

รวม 250 201.39 11.48 80.56 

 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

(E1) = 80.56 

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ (E2) = 80.65 

 

 จากตาราง 10 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/1 

จ านวน 31 คน ที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เท่ากับ 201.39 จากคะแนนเต็ม 

250 คะแนน หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 80.56 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมหลังเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 24.19 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน หรอืคิดเป็นร้อยละ 

80.65 นั่นคือนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีคา่ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 

80.56 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระหว่างเรียน

และหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่ของค า   

โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังตาราง 11 

ตาราง 11 ผลวิเคราะหข์้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

             ของนักเรียนระหว่าเรียนและหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

             เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

             ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. ∑D ∑D2 t 

ก่อนเรียน 31 30 16.00 1.53 254 2,271 14.36* 

หลังเรียน 31 30 24.19 3.21 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05, 30 = 1.6973) 

 

 จากตาราง 11 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน เท่ากับ 16.00 

คะแนน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียน เท่ากับ 24.19 จากคะแนนเต็ม

30 คะแนน โดยที่การกระจายของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน คือ 1.53 กับ 3.21  

ผลการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว 

 ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหลังเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้ 

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏดังตาราง 12 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

             หลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ 

             ของค า โดยใช้การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

             ระดับรายด้านโดยรวม 

ทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ ระดับ 

การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ 12 9.77 1.18 81.45 มากที่สุด 

การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 12 10.94 0.99 91.13 มากที่สุด 

การด าเนนิการสบืค้นความรู้ตามแผนท่ี

ก าหนดไว ้ 12 11.35 0.88 94.62 มากที่สุด 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสบืค้นความรู้ 12 11.16 0.86 93.01 มากที่สุด 

การสรุปผลการสบืค้นความรู้ 

และการบันทึกจัดเก็บ 12 10.87 1.06 90.59 มากที่สุด 

รวม 60 10.81 4.97 90.16 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 12 พบว่าเมื่อพิจารณาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จ าแนก

รายด้านและโดยรวม พบว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นรอ้ยละ 90.16 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ การด าเนินการสืบค้นความรู้

ตามแผนที่ก าหนดไว้ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสืบค้นความรู้ การวางแผนในการสืบค้น

ความรู ้การสรุปผลการสืบค้นความรู้ และการบันทึกจัดเก็บการก าหนดปัญหาในการสืบค้น

ความรู ้ค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ตอนที่ 4 ผลการวัดผลความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏดังตาราง 13 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

              ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

              เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

ความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 

1.1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ฉันท ากจิกรรม

ร่วมกับผู้อ่ืน 

 

4.55 

 

0.51 

 

มากที่สุด 

1.2 บรรยากาศการเรียนท าให้ฉนัมสี่วนร่วม 

ในการท ากิจกรรม 4.26 0.82 มาก 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและน่าสนใจ 4.45 0.57 มาก 

1.4 ฉันชอบชุดกิจกรรมท่ีครูน ามาให้เรียน 4.29 0.69 มาก 

1.5 ฉันเรียนรู้ได้อยา่งสนุกสนานมคีวามกระตอืรือร้น 

ในการเรียน 4.32 0.70 มาก 

รวม 4.37 0.62 มาก 

ด้านกิจกรรมการเรียน 

2.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีการน าเขา้สู่บทเรียน 

และยกตัวอย่างท่ีน่าสนใจ 

 

4.13 

 

0.89 

 

มาก 

2.2 ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการประเมินผล 

ทุกครัง้ท่ีเรียนท าให้ทราบความก้าวหนา้ในการเรียน 

ของตนเอง 4.07 0.99 มาก 

2.3 ครูมีการประเมินจากการปฏบัิตจิรงิและมีการสังเกต

พฤตกิรรมการท างานทุกคร้ัง 4.36 0.76 มาก 

2.4 ฉันได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลอืกัน 4.74 0.45 มากที่สุด 

2.5 การจัดการเรียนรู้ท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหาได้งา่ย 4.32 0.75 มาก 

2.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีสื่อประกอบการเรียนการสอน 

ท่ีหลากหลายท าใหจ้ าเนื้อหาไดน้าน 4.07 0.81 มาก 

2.7 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ฉันได้ความรู้และเขา้ใจ 

เร่ืองค าและหน้าท่ีของค ามากขึน้ 3.81 1.01 มาก 

รวม 4.12 0.76 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านประโยชนท์ี่ได้รับ 

3.1 ฉันได้รับความรู้จากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมนี้ 3.61 1.12 มาก 

3.2 ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับค าและหนา้ที่ของค าเพิ่มขึ้น 

และน าไปใชไ้ด้ถูกตอ้ง 3.94 0.93 มาก 

3.3 ฉันมเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนภาษาไทย 3.77 1.15 มาก 

3.4 ฉันสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 4.13 1.02 มาก 

รวม 3.86 1.00 มาก 

รวมคะแนนท้ัง 3 ดา้น 4.18 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจตอ่ด้านบรรยากาศในช้ันเรียน 

ในหัวข้อบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหฉ้ันท ากิจกรรมร่วมกับคนอื่นระดับมากที่สุด 

(X  = 4.55) ด้านกิจกรรมการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในหัวข้อการเรียนรู้การท างาน

เป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลือกัน ระดับมากที่สุด (X  = 4.74) ด้านกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับ 

นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อหัวข้อการน าความรูไ้ปใช้ในชีวติประจ าวันได้ ระดับมากที่สุด 

(X  = 4.13) และความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อเทียบกับเกณฑก์ารประเมนิอยู่ในระดับ
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่ 

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในครั้งนี้

ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผล 

  5. อภปิรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ผูว้ิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า ด้วยการใชก้ารจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

  3. เพื่อศกึษาทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง หลังเรยีน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
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  4. เพื่อศกึษาความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

  2. นักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  3. เพื่อศกึษาทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง หลังเรยีน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

  4. เพื่อศกึษาความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6   

วธิีด าเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

   1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 

เมอืงท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศกึษา เทศบาลเมอืงท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมทั้งสิ้น 135 คน 
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   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล

เมืองท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน รวมทั้งสิน้ 31 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี ้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ 

เวลา 14 ช่ัวโมง โดยไม่รวมช่ัวโมงการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล

เมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกอบด้วย 7 เล่ม ได้แก่ 

   ชุดที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ค านาม 

   ชุดที่ 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ค าสรรพนาม 

   ชุดที่ 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ค ากริยา 

   ชุดที่ 4 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

   ชุดที่ 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ค าบุพบท 

   ชุดที่ 6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ค าสันธาน 

   ชุดที่ 7 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง ค าอุทาน 

  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพื่อใชใ้นการทดสอบก่อนเรียน 

และหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และเป็นแบบอัตนัยรวม จ านวน 30 ข้อ 

ซึ่งผูว้ิจัยสร้างขึ้นตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงกลุ่ม (สุรวาท ทองบุ, 2550, 

หนา้ 134) 

  3.3 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรยีน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบรูบริค จ านวน  

5 ทักษะ 20 ประเด็น 
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  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน  

16 ข้อ  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ด าเนินการทดลอง มีล าดับขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

   4.1 ก่อนท าการทดลองผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  

กับกลุ่มตัวอย่าง ดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ บันทึกผล

เป็นคะแนนก่อนเรียน 

   4.2 ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 7 ชุด และประเมินผล

ด้วยแบบทดสอบย่อยในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   4.3 ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรยีน (Post–test) เมื่อสิน้สุดการเรียน

การสอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ 

ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนแล้วบันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน 

   4.4 ผูว้ิจัยท าการประเมินทักษะแสวงหาความรูด้้วยตนเอง หลังเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

   4.5 ผูว้ิจัยได้ท าการสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนด้วยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 
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 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   5.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ที่สรา้งและพัฒนาขึน้ 

   5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

   5.3 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

   5.4 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

สรุปผล 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรือ่งค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ปรากฏผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 80.56/80.65 

  2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

  3. ทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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  4. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 

 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า

โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 80.56/80.65 แสดงว่าผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มขึ้น และสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ คอื 80/80 

ซึ่งแสดงวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่ของค า  

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรูใ้ห้ผู้เรยีน 

มีความสามารถในการเรียนรู้แบบเชงิรุก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ ทั้งนี้อาจ 

เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหนา้ที่ของค า  

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นชุดกิจกรรมที่มกีระบวนการสร้างและออกแบบที่ดี 

มีคุณภาพจากการสร้างที่มีแบบแผนและผ่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญทุกขั้นตอน 

เป็นอย่างด ีโดยศกึษาจากหลักสูตร คูม่อืครู หนังสอืแบบเรียน นักวิชาการและผลงานวิจัย

ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสรา้งชุดกิจกรรมที่ดีมคีุณภาพ ยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน

ให้สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรูด้้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  

และท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สติปัญญาของผูเ้รียนที่เน้นบทบาทและการมีสว่นร่วมของผูเ้รียนกระตุ้นใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียนส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูส้อนเป็นอย่างดี 

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สง่เสริมให้ผูเ้รียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรูน้ าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต

และยังส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็น

กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมสี่วนรว่มในการเรียนการสอน 

มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส าลี ทองประสาร 

(2551, หน้า 1) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอน เรื่องชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิด

ของค า ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.57/87.83  
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ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิมลนาฏ วิทูรางกูร 

(2556, หน้า 1) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ชนิดของค า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

87.01/86.47 ซึ่งถือวา่สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

เชงิรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรยีนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน  

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้นื่องมาจากผู้วจิัยได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ศกึษา

หลักสูตร คู่มอืครู เทคนิควิธีการสอนและการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ด ีมีการวัด

และประเมินผลตรงตามตัวชีว้ัดและจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ โดยมีวิธีหรือกระบวนการ

สร้างและออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่องิมาตรฐานการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หลักสูตร

เพื่อสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ กรรมการและผูเ้ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแกไข ปรับปรุงท าให้เป็นชุดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยที่น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ผูว้ิจัยได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีตลอดจนพื้นฐาน

ทางดา้นการสร้างแผนที่เป็นระบบและขั้นตอน และมีระบบวิธีการที่เหมาะสม มาวิเคราะห์

และน ามาตรฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแ้บบเชงิรุก เป็นกิจกรรมการสอนหนึ่งที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้

ของผู้เรยีน เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

การสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของ จรรยา ดาสา (2552, หนา้ 42) 

กล่าวว่า การเรียนเชิงรุกคือการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีสว่นรว่มและเป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรยีนจะได้เช่ือมโยงความรูเ้ดิม และความรู้ใหม ่จากการ

ได้คิด ได้ปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวเรศ ภักดีจติร 

(2557, หนา้ 1) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่สง่เสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนความคิดขั้นสูงที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์และประเมินผลข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดี
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ในที่สุดจะช่วยใหน้ักเรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้น าตลอดชวีิตในฐานผู้ฝักใฝ่การเรียนรู้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลนาฏ วทิูรางกูร (2556, หนา้ 1) ศกึษาการสร้างและพัฒนา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนแรด พบว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ชนิดของค า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนแรด   

มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ มณฑริา ปัญญาหาญ (2558, หนา้ 163) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดค าไทย รู้ใช้ ได้ประโยค โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้

ประกอบแบบฝกึทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2  

(มูลนิธิไต้ลง้-เช็ง พรประภา) พบว่าการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝกึทักษะ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง  

พรประภา) มผีลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.053 

 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 เมื่อพจิารณาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จ าแนก

โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 90.16 อยู่ในระดับมากที่สุด และแยกเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน

อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การด าเนินการสบืค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้การวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสบืค้นความรู้การวางแผนในการสืบค้นความรู้ การสรุปผลการสบืค้นความรู้

และการบันทึกจัดเก็บ และการก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูว้ิจัย 

ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทกัษะการแสวงหาความรู้วเิคราะหล์ักษณะที่ส าคัญ

ของทักษะแสวงหาความรู้ มีการสร้างและออกแบบแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 

พร้อมทั้งศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีมคีุณภาพเป็นระบบเป็นขั้นตอน จากการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณพ์ิจารณาตรวจสอบ 

ความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้องน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งท าใหน้ักเรียน

เกิดทักษะการแสวงหาความรูท้ี่ด ีมกีารแสดงออกของผูเ้รียนในการค้นคว้าหาความรู้ 

ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากการคิดศกึษา ทดลอง ค้นคว้า  

และปฏิบัติดว้ยตนเองและเชื่อมสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มอียู่ ท าการศกึษาจากแหล่งความรู้

ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ตามความสนใจหรอืความตอ้งการของตนเองโดยมีวิธีการ
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ค้นคว้าหาความรู้การท างานใหส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองและมีการ

แสวงหาความรู้ตลอดเวลาและน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นการเรียนโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรม 

ใช้เทคนิคการสอนและทักษะในการสอนที่หลากหลายรูปแบบ มวีิธีการในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูต้่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปและได้น ามาใช้ใหส้อดคล้องกับบริบทและสอดคล้องกับ

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ซึ่งเทคนิคนีเ้ป็นการให้ผูเ้รียนได้สะท้อนความคิด หรอืให้ผูเ้รียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบเรียน 

เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถามค าถามที่สงสัยและยังใหผู้เ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

สิ่งที่เรยีน ซึ่งผูเ้รียนเป็นผูม้ีบทบาทหลักในการเรียนรูด้้วยตนเอง หรือผู้เรยีนเป็นผู้สร้าง

ความหมายจากประสบการณ์ดว้ยตนเอง เพื่อสามารถสื่อสารแนวคิดของตนเองกับบุคคลอื่น

หรอืเพื่อใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยนักเรียนได้แสดงความคิด มีการใช้เหตุผล 

พัฒนาทักษะการสนทนา และยังมีเจตคติที่ดีต่อทักษะการแสวงหาความรูโ้ดยสัมพันธ์กัน

ทุกทักษะและพร้อมพัฒนาความตอ้งการแสดงความสามารถของตนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  

  ในท านองเดียวกัน วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2540, หน้า 19) ได้กล่าวถึง 

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาการแสวงหาความรู้ ว่าการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้

นั้นมีขัน้ตอนที่เฉพาะเจาะจงขั้นตอนดังกล่าวนั้นสามารถฝกึฝนได้จากขั้นตอนการเรียนรู้

ทักษะปฏิบัติทั่ว ๆ ไป 1) ความรู้ความเข้าใจผูส้อนจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ รู้แน่ชัดว่า 

ท าอย่างไรจึงจะเป็นการเรียนทักษะในขั้นนีจ้ะต้องมกีารวิเคราะหท์ักษะที่จะสอนว่าสิ่งนั้น 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง ใชท้ักษะแบบใด 2) การลงมอืปฏิบัติ ในการลงมือปฏิบัติครูผูส้อน

ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ส ารวจว่ามีความพร้อมและมีความเข้าใจในการเรียนทักษะนั้น ๆ 

เพียงใด ผู้เรยีนยังขาดทักษะ ควรจะสอนสิ่งใดเพิ่มเติม ส าหรับผู้ที่มคีวามพร้อมอยู่แล้วควร

จะสนับสนุนทักษะนั้นต่อไป 3) การทราบผลการฝกึทักษะในขั้นนีผู้เ้รียนน าผลการฝกึทักษะ

ในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกันโดยครูผู้สอนจะต้องบอกถึงขอ้ดี และข้อบกพรองของผู้เรยีน

อย่างชัดเจนมากที่สุด และผู้เรียนจะต้องน าผลที่ได้รับจากการวิจารณ์นัน้ไปปรับปรุง  

และใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ 4) ความสามารถในการท ากิจกรรมและสามารถท าได้โดยอัตโนมัติ

ในขั้นนี ้เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถกระท าได้โดยอัตโนมัติ กระท าได้อย่างคล่องแคล่ว 

 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ใหน้ักเรียนเกิดกระบวนความคิดขั้นสูงที่มปีระสิทธิภาพ ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ 
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และประเมินผลข้อมูลในสถานการณใ์หมไ่ด้ดใีนที่สุดจะชว่ยใหน้ักเรียนเกิดแรงจูงใจ  

จนสามารถชี้น าตลอดชวีิตในฐานะผูฝ้ักใฝก่ารเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับวิถีชีวติประจ าวัน  

ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนือ้หาการเรียนมากยิ่งขึน้ จึงท าให้มคีวามพึงพอใจต่อการเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช ้

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ยังเป็น

การสอนแบบบูรณาการทั้งหลักสูตร เนือ้หาสาระกระบวนการเรียนการสอน และคุณธรรม

จรยิธรรมเข้าด้วยกัน ผู้วิจัยได้จัดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การน าเนือ้เพลง 

บทความตา่ง ๆ มาเป็นประเด็นในการสนทนาก่อนน าเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้แสดง 

ความคิดเห็น มกีารใช้เหตุผล พัฒนาทักษะการสนทนา และมีเจตคติที่ดีตอ่การเรียน 

และการท ากิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งส่งผลใหก้ารจัดการเรียนการสอนดว้ยกลวิธีเชิงรุก 

มีประสิทธิภาพมากขึน้  

  การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการพัฒนาทักษะการคิดและการสนทนา 

มาจากการที่นักเรียนได้อภิปรายกัน ครูตอ้งฝึกใหน้ักเรียนตั้งค าถามและตอบค าถาม และ

ครูตั้งค าถามกระตุ้นใหน้ักเรียนได้แสดงความคิดเห็น นับได้วา่เป็นการจัดการเรียนการสอน

ที่บูรณาการให้สัมพันธ์และครบทุกทักษะ เพื่อให้ผู้เรยีนได้น าความรู้เหลา่นั้นไปใช้ใน 

การสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้หลักภาษาไทยได้เกิดความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาไทย 

ครูจะต้องสอนหลักภาษาไทย โดยการฝึกทักษะทั้งสี่ให้แก่ผูเ้รียนในชัน้เรียนโดยใหม้ีการ

ซักถาม พูดอธิบาย แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด ตอ่ประเด็นของเนื้อหาหลักภาษาไทย 

ที่ครูก าลังสอน การพัฒนาการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ การพัฒนา

ทักษะการสอนของครู ค าว่าทักษะการสอนในที่ คือ ความสามารถในการปฏิบัติการสอน

ด้านต่าง ๆ อย่างช านาญ ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การสอน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎี/หลักการสอน ระบบการสอน รูปแบบ 

การเรียนการสอน วธิีสอนและเทคนิคการสอน ซึ่งเป็นตามแนวคิดของ ปรีชาญ เดชศร ี

(2550, หนา้ 34) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมใหผู้เ้รียนได้ลงมอืปฏิบัติ 

ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ เช่น การทดลอง การส ารวจ ตรวจสอบ และการปฏิบัติเพื่อพัฒนา

เชาว์ปัญญา วิเคราะห์ วิจารณ์ หรอืการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อแทนที่การเรียน 

การสอนที่ครูบอกเล่าให้ผูเ้รียนได้ฟังเพียงด้านเดียว  
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  ในท านองเดียวกัน ผลการวิจัยในครั้งนีย้ังสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ  

วิมลนาฏ วทิูรางกูร (2556, หนา้ 1) ศกึษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 

โรงเรียนดอนแรด มีความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของค า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6 เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 แล้วท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีทักษะการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก 

ดังนัน้ ครูผูส้อนและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ควรน าผลการวิจัยไปใช้กับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มบีริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  1.2 ส าหรับครูผูส้อนที่จะน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ไปใช้

ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน เช่น ศกึษาการท าความเข้าใจ

นักเรียน การจัดเตรยีมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ใหห้ลากหลาย  

ใช้นวัตกรรมและมีความเหมาะสมกับนักเรียนและสภาพของโรงเรียน ฝกึใช้ค าถามกระตุน้

ให้นักเรียนคิดและควรเสริมแรง เพื่อการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  1.3 ในการจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  

เป็นชุดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เข้าใจบทเรียนประกอบ

กับนักเรียนได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์ และค้นคว้าค าตอบด้วยตนเอง จงึท าให้นักเรียน 

มีทักษะการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และยังเป็นการเสริมแรงใหน้ักเรียนเกิดความกระตือรอืร้น 

ในการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาการวิจัยการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

ภาษาไทย เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชงิรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 กับช้ันอื่น ๆ เพื่อจะได้ขอ้สรุปที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

ภาษาไทย เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชงิรุก ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ด้วยการใชก้ารจัดการเรยีนรู้แบบอื่น ๆ บ้าง ว่าจะได้ผลประการใด

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

   1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือในการวิจัย 

   2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเคร่ืองมือ   

  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้เคร่ืองมือการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวจิัย 

 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มอืประกอบการใชชุ้ดกิจกรรม 

และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 3) แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และ 4) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ได้รับการตรวจสอบและประเมินเครื่องมือในการวิจัย จากผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 คน ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จักรพิมพ์ อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

  2. ดร.อุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

  3. ดร.นันทนา ลีลาชัย ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาล 3 

“ยุติธรรมวิทยา” อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  4. นางรุง่นภา แก้วปัญญา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกุง  

อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

  5. ดร.จริะพร ราชสิงโห ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือวจิัยและคุณภาพเครื่องมือ 

   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

   2. ผลการประเมินวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียน 

   4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   3. ผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



185 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ค ำที่หมำยถึง บุคคล สัตว์ วัตถุ สิ่งของ สถำนที่ คือรวมทั้งสิ่งมีชีวติและไม่มีชีวติ คือข้อใด 

 ก. ค ำนำม      ข. ค ำสรรพนำม 

 ค. ค ำวเิศษณ์     ง. ค ำอุทำน 

2. ค ำวำ่ ที ่ข้อใดใช้เป็นค ำนำม  

 ก. ฉันมีทีผ่นืใหญ่ใกล้แม่น้ ำ   

 ข. แมก่ ำลังดูคนงำนทีร่ดน้ ำต้นไม้หนำ้บ้ำนของเรำ 

 ค. เรำจะไปชมกำรแสดงทีโ่รงละคร 

 ง. เพื่อนของลัดดำให้เงนิขอทำนทีน่ั่งอยู่เชิงสะพำนลอย 

บทควำมตอ่ไปนี ้ใชต้อบค ำถำมขอ้ 3-4 

 นักบิน เป็นผู้ขับเครื่องบินเพื่อน ำผูโ้ดยสำรหรือสินค้ำไปสู่จุดหมำยอย่ำปลอดภัย 

นักบินจึงต้องมีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมกล้ำหำญมีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  

และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ถูกต้องและรวดเร็ว มีควำมจ ำดี ช่ำงสังเกต ใช้ภำษำอังกฤษ 

ในกำรสื่อสำรได้ดี และมีควำมรูเ้รื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี 

3. จำกบทควำมดังกล่ำวนี ้มีค ำนำมที่แสดงอำกำรตำ่ง ๆ ทั้งหมดกี่ค ำ 

 ก. 3 ค ำ       ข. 4 ค ำ 

 ค. 5 ค ำ       ง. 8 ค ำ 

4. ลักษณะนำมของ พระสงฆ์ ควรใชค้ ำในข้อใด 

 ก. องค์       ข. ท่ำน 

 ค. รูป        ง. พระองค์ท่ำน 

5. น้องก ำลังท ำอะไรอยู่ จำกข้อควำมนี้ ค ำที่ขดีเส้นใต้ คือขอ้ใด 

 ก. ค ำบุรุษสรรพนำม   ข. ค ำสรรพนำมถำม 

 ค. ค ำสรรพนำมชีเ้ฉพำะ  ง. ค ำสรรพนำมไม่ชีเ้ฉพำะ 
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6. ข้อใดคือค ำสรรพนำมชีเ้ฉพำะ 

 ก. นีก่ระเป๋ำของใคร    ข. เขำจะพูดอะไร ก็เรื่องของเขำ 

 ค. ใครเขียนจดหมำยฉบับนี้  ง. เรำพำพ่อกะแมม่ำด้วย 

7. ข้อใดแตกต่ำงจำกพวก 

 ก. นี่กระเป๋ำของใคร    ข. นั่นที่ท ำกำรไปรษณีย์ 

 ค. โน่นโรงพยำบำล     ง. เขำลือกันว่ำพี่ชำยฉันป่ำยหนัก 

ข้อควำมตอ่ไปนีใ้ช้ตอบค ำถำมข้อ 8 

 ผมไปเยี่ยมหลวงพ่อท่ำนอำพำธด้วยโรคชรำที่โรงพยำบำลพยุพรำช อ ำเภอท่ำบ่อ 

จังหวัดหนองคำย ท่ำนพูดกับผมว่ำ “อำตมำอำพำธด้วยโรคชรำเข้ำรักษำตัวที่โรงพยำบำล

หลำยครั้งแล้ว ครั้งนี้อยู่โรงพยำบำลหลำยวันหน่อย” แล้วท่ำนยังถำมหำคุณด้วยนะวำรี 

8. จำกบทควำมมคี ำสรรพนำมใดมำกที่สุด 

 ก. สรรพนำมแทนบุคคล    ข. สรรพนำมชีเ้ฉพำะ 

 ค. สรรพนำมไม่ชีเ้ฉพำะ    ง. สรรพนำมถำม 

9. ข้อใดยกตัวอย่ำงของค ำกริยำได้ถูกต้อง 

 ก. ฉันกินขนม       ข. มีอะไรอยู่ใต้โต๊ะ 

 ค. น้องก ำลังท ำอะไร     ง. คุณลุงอยู่ที่นี่มำกี่ปีแลว้ 

ข้อควำมตอ่ไปนีใ้ช้ ตอบค ำถำมขอ้ 10-11 

 เด็กในวันนีค้ือผู้ใหญ่ในวันหน้ำ เด็ก ๆ ทุกคนควรขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำ 

หำควำมรู ้เป็นลูกที่ดขีองพ่อแม ่เป็นศิษย์ที่ดีของครู และที่ส ำคัญ เป็นคนดีของสังคม  

โดยรู้จักท ำประโยชน์ตอ่สังคมรอบข้ำงเพื่อมีสว่นร่วมในกำรพัฒนำประเทศชำติให้เจริญ 

10. จำกบทควำมมคี ำกริยำใดที่เป็นค ำกริยำตอ้งกำรกรรม 

 ก. รู้จักท ำ มี        ข. ควร ให้ 

 ค. เจรญิ ให้        ง. คือ เป็น 

11. จำกบทควำมมีค ำกริยำต้องเติมเต็มคือข้อใด  

 ก. คือ เป็น        ข. ควร ให้ 

 ค. รูจ้ักท ำ มี        ง. เจริญ ท ำ 

12. จำกบทควำมค ำกริยำใดบ้ำงที่เป็นค ำกริยำไม่ต้องกำรกรรม 

 ก. เจริญ ขยันหมั่นเพียร    ข. ควร ให้ 

 ค. รูจ้ักท ำ มี        ง. เจริญ ท ำ 
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ข้อควำมตอ่ไปนีต้อบค ำถำม ขอ้ 12-13 

 เสื้อผ้ำทั่วไปให้ควำมอบอุ่นแก่รำ่งกำย เพรำะท ำหนำ้ที่เป็นฉนวนกันควำมร้อน

ซึ่งเก็บควำมรอ้นไว้ที่ผิวหนัง แต่มีกำรสูญเสียควำมร้อนผำ่นเนือ้ผ้ำไปสู่อำกำศได้  

13. ข้อควำมข้ำงต้นมีค ำบุพบทกี่ค ำ 

 ก. 1 ค ำ        ข. 2 ค ำ 

 ค. 3 ค ำ        ง. 4 ค ำ 

จำกบทควำมตอ่ไปนีต้อบค ำถำมขอ้ 14 

 เมื่อคนืฝนตกหนัก เช้ำวันนี้ท้องฟ้ำแจ่มใส อำกำศบริสุทธิ์สดชื่น ตน้มะลิ 

ของบ้ำนใกล้ ๆ ออกดอกขำวสะพรั่งเต็มต้น ทุกดอกยังมีหยดน้ ำเกำะอยู่ ฉันสูดดมกลิ่นหอม

ของดอกมะลิที่ลอยมำตำมลมอย่ำงชื่นใจ “อ้ำว ! มัวแต่ยนืชื่นชมธรรมชำติอยู่ คนอื่นเขำ

แตง่ตัวเตรียมไปโรงเรียนเรียบร้อยกันหมดแลว้นะ” เสียงคุณแม่น่ันเองที่ปลุกฉันให้ตื่น 

จำกภวังค์อันแสนรื่นรมย์ 

14. จำกบทควำม ค ำว่ำ เมื่อคืน เป็นค ำวเิศษณ์ชนิดใด 

 ก. ค ำวเิศษณ์บอกลักษณะ  ข. ค ำวิเศษณ์บอกเวลำ 

 ค. ค ำวิเศษณ์บอกสถำนที่   ง. ค ำวเิศษณ์บอกปริมำณ 

15. ตน้มะลิของบ้ำนใกล้ ๆ ออกดอกขำวสะพรั่งเต็มต้น จำกประโยคนีใ้นบทควำม  

มีค ำใดเป็นค ำวเิศษณ์ 

 ก. ใกล้ ๆ ขำวสะพรั่ง    ข. ขำวสะพรั่ง ดอกมะลิ 

 ค. ขำวสะพรั่ง บ้ำน     ง. มะลิ ใกล้ ๆ 

16. จำกบทควำมมีค ำใดบ้ำงที่เป็นค ำวิเศษณ์บอกเวลำ  

 ก. เมื่อคนื เช้ำ       ข. นี้ นั่นเอง 

 ค. เต็ม ทุก        ง. ใกล้ ๆ เช้ำ 

จำกบทควำมนี้ใช้ตอบค ำถำมข้อ 17-18 

 “เรำจะครองแผน่ดินโดยท ำเพื่อประโยชน์สุขแหง่มหำชนชำวสยำม” คือ  

พระปฐมบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดชมหิตลำ 

ธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทรสยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2493 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



188 

17. จำกบทควำมมคี ำบุพบทกี่ค ำ 

 ก. 4 ค ำ        ข. 5 ค ำ 

 ค. 6 ค ำ        ง. 7 ค ำ 

18. จำกบทควำมข้ำงต้น มีค ำบุพบทกี่ชนดิ 

 ก. 4 ชนิด        ข. 3 ชนิด 

 ค. 2 ชนิด        ง. 1 ชนิด 

19. จำกบทควำมนีม้ีค ำใดบ้ำงเป็นค ำบุพบท 

 ก. เมื่อ เพื่อ แหง่ โดย    ข. เมื่อ เพื่อ แห่ง จะ 

 ค. เมื่อ เพื่อ แหง่ คอื    ง. เมื่อ เพื่อ แห่ง เรำ 

20. “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” ประโยคจำก

บทควำมนี้ค ำที่ขดีเส้นใต้คือค ำบุพบทชนิดใด  

 ก. ค ำบุพบทบอกเวลำ    

 ข. ค ำบุพบทบอกควำมเป็นเจำ้ของ 

 ค. ค ำบุพบทบอกต ำแหน่งที่ตั้ง สถำนที่ 

 ง. ค ำบุพบทบอกควำมเกี่ยวข้องหรอืควำมประสงค์ 

จำกบทควำมนี้ตอบค ำถำมข้อ 21 

 สำยชลกับต้นน้ ำเป็นฝำแฝดกัน แตท่ั้งสองมีรูปร่ำงหน้ำตำที่ไม่คล้ำยคลึงกัน

เหมอืนคู่แฝดทั่วไป เนื่องจำกสำยชลเป็นหญิง สว่นต้นน้ ำเป็นชำย และนิสัยก็ยังไม่

เหมอืนกันอีกด้วย คอื สำยชลชอบอ่ำนหนังสอื แตต่้นน้ ำชอบเล่นกีฬำ หรอืไม่ก็เล่นดนตรี 

คนใกล้ชิดจงึมักเรียกฝำแฝดคู่นีว้่ำ “แฝดคนละฝำ” 

21. จำกบทควำมมีค ำสันธำนกี่ชนิด 

 ก. 4 ชนิด        ข. 3 ชนิด 

 ค. 2 ชนิด        ง. 1 ชนิด 

22. คนใกล้ชิดจึงมักเรียกฝำแฝดนีว้่ำ “แฝดคนละฝำ” จำกประโยคค ำที่ขีดเส้นใต้ คือ

ค ำสันธำนชนิดใด 

 ก. ค ำสันธำนเชื่อมประโยคที่มใีจควำมคล้อยตำมกัน 

 ข. ค ำสันธำนเชื่อมประโยคที่มใีจควำมขัดแย้งกัน 

 ค. ค ำสันธำนเชื่อมประโยคที่มใีจควำมให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง   

 ง. ค ำสันธำนเช่ือมประโยคที่มีใจควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน 
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23. ขอ้ใดเป็นค ำสันธำนเชื่อมประโยคที่มใีจควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน  

 ก. เด่นเป็นไข้หวัดเพรำะเล่นน้ ำฝนเมื่อวำนนี ้       

 ข. เธอจะดื่มนมหรอืน้ ำผลไม้  

 ค. ฉันและเพื่อนเดินไปโรงเรียนทุกวัน   

 ง. พ่อและแม่ต่ำงมีพระคุณต่อเรำ 

24. “ถึงภูเขำจะสูง เขำก็สำมำรถปีนขึ้นไปได้” ค ำที่ขีดเส้นใต้เป็นค ำสันธำน ชนิดใด  

 ก. สันธำนเชื่อมประโยคที่มีใจควำมขัดแย้งกัน         

 ข. สันธำนเช่ือมประโยคกับประโยค  

 ค. สันธำนเช่ือมค ำกับค ำ       

 ง. สันธำนเชื่อมข้อควำมกับข้อควำม    

25. ค ำสันธำนเช่ือมประโยคที่มใีจควำมคล้อยตำมกันข้อใดถูกต้อง  

 ก. กับ ทั้ง……และ     ข. หรอื ไม่ก็ 

 ค. แต่ แตว่่ำ       ง. ด้วยว่ำ จนกระทั่ง 

จำกบทกลอนนีใ้ช้ตอบค ำถำม ขอ้ 26-28 

  ไชโย! พ่อหยุดงำนลำพักผอ่น   เฮ่อ! หน้ำร้อนเที่ยวที่ไหนจงึเย็นเล่ำ 

 เอ! ทะเลเขื่อนน้ ำตกหรอืภูเขำ    อ้ำว! น้องเอ๋ยรบเร้ำต้องสิงคโปร์ 

 เที่ยวเมืองไทยเศรษฐกิจไทยได้คึกคัก  แหม! ชอบนักไปเมืองนอกคิดว่ำโก้ 

 เอ๊ะ! ช่ำงคิดฝันไกลเสียใหญ่โต    ต้องร้องโธ่! แล้วใครเล่ำเฝำ้บ้ำนเอย 

26. จำกบทกลอนนีม้ีค ำใดบ้ำงเป็นค ำอุทำน 

 ก. อ้ำว! หนำ้ร้อน     ข. โธ!่ เที่ยว 

 ค. แหม! โต       ง. ไชโย! เอ! 

27. “ไชโย! พ่อหยุดงำนลำพักผอ่น” จำกประโยคค ำที่ขีดเส้นใต้ คือ ค ำอุทำนชนิดใด 

 ก. ค ำอุทำนแสดงควำมไม่แน่ใจ  

 ข. ค ำอุทำนแสดงควำมสงสัย 

 ค. ค ำอุทำนแสดงควำมดีใจ   

 ง. ค ำสันธำนแสดงควำมเบื่อหน่ำย ท้อใจ ไม่ถูกใจ 

28. จำกบทกลอนมคี ำใดที่เป็นค ำอุทำนแสดงควำมไม่พอใจ 

 ก. แหม!        ข. ไชโย! 

 ค. อ้ำว!        ง. โธ!่ 
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29. …………. ถุงขนมหลน่ลงไปแล้ว เรำตอ้งเติมค ำอุทำนใด 

 ก. แหม!        ข. วำ้ย! 

 ค. โธ่!         ง. อุ๊ย! 

30. “อนิจจำ! ไม่น่ำอำยุสั้นเลย ค ำที่ขีดเส้นใต้เป็นค ำอุทำนใด  

 ก. แสดงควำมตกใจ    ข. แสดงควำมเสียดำย ผดิหวัง  

 ค. แสดงควำมดีใจ     ง. แสดงควำมไม่พอใจ 
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ตำรำง 14 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 

              เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใชก้ำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน 

              ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 

ข้อ ตัวเลือกที่ถูกต้อง ข้อที ่ ตัวเลือกที่ถูกต้อง 

1 ก 16 ก 

2 ก 17 ก 

3 ก 18 ข 

4 ค 19 ก 

5 ข 20 ข 

6 ก 21 ก 

7 ง 22 ข 

8 ก 23 ข 

9 ก 24 ง 

10 ก 25 ก 

11 ก 26 ง 

12 ก 27 ค 

13 ค 28 ก 

14 ข 29 ง 

15 ก 30 ง 
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ตำรำง 15 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

              เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

              ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่องค ำนำม 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(10) 

1 4 23 8 18 7 27 9 

2 6 24 8 19 6 27 8 

3 7 28 8 20 5 23 7 

4 5 23 8 21 3 25 9 

5 3 23 7 22 6 23 8 

6 5 22 7 23 7 28 8 

7 6 22 9 24 8 29 9 

8 6 23 9 25 5 24 8 

9 5 23 8 26 6 24 8 

10 5 25 8 27 7 30 8 

11 5 26 7 28 5 26 9 

12 4 25 8 29 5 24 7 

13 5 27 9 30 5 23 8 

14 4 22 8 31 5 24 9 

15 5 24 8 รวม 168 763 252 

16 6 22 9 
เฉลี่ย 5.42 24.61 8.13 

17 7 24 8 
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ตำรำง 16 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

              เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

              ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องค ำสรรพนำม 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน

ใบกิจกรรม

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

1 5 22 8 18 5 27 7 

2 6 22 9 19 6 26 7 

3 6 26 7 20 5 22 9 

4 5 22 7 21 4 24 8 

5 4 21 8 22 6 23 8 

6 5 20 8 23 7 26 7 

7 7 21 8 24 7 27 8 

8 6 21 8 25 5 23 10 

9 6 23 9 26 6 24 9 

10 6 26 7 27 7 29 8 

11 6 25 9 28 6 26 8 

12 6 24 8 29 5 24 7 

13 5 28 8 30 5 24 8 

14 4 24 9 31 5 24 9 

15 5 24 8 รวม 173 744 251 

16 6 23 9 
เฉลี่ย 5.58 24.00 8.10 

17 6 23 8 
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ตำรำง 17 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

             เรื่องค ำและหนำ้ที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

             ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องค ำกริยำ 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน

ใบกิจกรรม 

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

1 5 22 7 18 5 26 9 

2 5 22 7 19 6 26 8 

3 6 22 8 20 5 22 7 

4 5 22 8 21 4 21 8 

5 4 22 7 22 6 22 8 

6 5 22 7 23 7 25 7 

7 7 22 8 24 7 27 8 

8 6 22 8 25 5 23 9 

9 6 23 9 26 6 24 8 

10 6 27 9 27 7 29 10 

11 6 23 7 28 6 25 8 

12 6 24 7 29 5 23 9 

13 5 28 9 30 5 22 8 

14 4 24 8 31 5 21 8 

15 5 23 8 รวม 172 733 249 

16 6 26 9 
เฉลี่ย 5.55 23.65 8.03 

17 6 23 8 
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ตำรำง 18 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

             เรื่องค ำและหนำ้ที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

             ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่องค ำวเิศษณ์ 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(30) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

1 5 22 7 18 5 28 9 

2 6 20 7 19 6 27 8 

3 6 27 9 20 6 25 7 

4 5 20 8 21 6 24 9 

5 4 21 7 22 6 22 9 

6 7 19 8 23 7 27 9 

7 7 21 8 24 8 28 10 

8 6 21 8 25 5 24 7 

9 6 23 8 26 6 24 8 

10 7 27 8 27 8 28 10 

11 6 24 8 28 6 25 7 

12 6 24 7 29 6 24 7 

13 6 26 9 30 6 23 6 

14 6 25 8 31 6 24 7 

15 5 24 8 รวม 187 743 248 

16 6 22 8 
เฉลี่ย 6.03 23.97 8 

17 6 24 9 
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ตำรำง 19 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

             เรื่องค ำและหนำ้ที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

             ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่องค ำบุพบท 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(20) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(20) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

1 5 14 8 18 5 16 9 

2 5 15 9 19 6 16 8 

3 6 17 8 20 5 17 8 

4 5 15 8 21 4 16 8 

5 4 16 8 22 6 17 8 

6 5 17 9 23 7 17 8 

7 7 16 8 24 7 15 7 

8 6 17 9 25 5 16 7 

9 6 17 8 26 5 16 8 

10 6 16 8 27 7 18 8 

11 6 16 8 28 6 15 8 

12 6 16 8 29 5 16 8 

13 5 15 9 30 5 15 7 

14 4 15 8 31 5 15 7 

15 5 15 8 รวม 171 494 250 

16 6 16 9 
เฉลี่ย 5.52 15.94 8.06 

17 6 16 8 
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ตำรำง 20 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

              เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

              ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่องค ำสันธำน 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(20) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน

ใบกิจกรรม 

(20) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

1 5 16 8 18 7 17 9 

2 5 16 7 19 6 16 8 

3 7 18 9 20 7 14 9 

4 5 16 8 21 5 13 8 

5 5 14 7 22 7 14 9 

6 7 16 8 23 7 17 9 

7 6 16 9 24 8 17 8 

8 7 16 9 25 7 16 7 

9 7 16 8 26 8 16 8 

10 6 17 8 27 8 18 10 

11 7 16 9 28 7 16 8 

12 5 16 7 29 7 16 8 

13 7 16 9 30 6 16 6 

14 7 17 8 31 5 16 5 

15 7 16 10 รวม 202 495 254 

16 7 15 9 
เฉลี่ย 6.52 15.97 8.19 

17 7 16 9 
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ตำรำง 21 ค่ำประสิทธิภำพกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรูภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

              เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน  

              ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่องค ำอุทำน 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(20) 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

(10) 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

(10) 

ระหว่ำงเรียน 

ใบกิจกรรม 

(20) 

ทดสอบ 

หลังเรียน

(10) 

1 5 16 8 18 5 16 9 

2 6 16 7 19 6 17 8 

3 6 16 9 20 5 15 8 

4 5 16 8 21 4 14 8 

5 4 16 8 22 6 15 8 

6 5 16 7 23 7 16 10 

7 7 16 8 24 7 18 10 

8 6 16 8 25 5 16 8 

9 6 16 8 26 6 16 10 

10 6 17 8 27 7 18 9 

11 6 16 7 28 6 16 8 

12 6 16 8 29 5 16 8 

13 5 17 9 30 5 16 7 

14 4 17 8 31 5 16 7 

15 5 16 8 รวม 173 496 254 

16 6 12 9 
เฉลี่ย 5.58 16 8.19 

17 6 16 8 
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ตำรำง 22 แบบประเมินควำมพึงพอใจตอ่กำรเรียนด้วยกำรใชชุ้ดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

              ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ 

              เชงิรุก ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษำปีที่ 6 

รายการสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน      

1.1 บรรยำกำศของกำรเรียนเปิดโอกำส 

ให้ฉันท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

     

1.2 บรรยำกำศกำรเรียนท ำให้ฉนัมสี่วนร่วม 

ในกำรท ำกิจกรรม 

     

1.3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เหมำะสมกับเนื้อหำและน่ำสนใจ      

1.4 ฉันชอบชุดกิจกรรมท่ีครูน ำมำให้เรียน      

1.5 ฉันเรียนรู้ได้อยำ่งสนุกสนำนมคีวำมกระตอืรือร้น 

ในกำรเรียน 

     

ด้านกิจกรรมการเรียน      

2.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีกำรน ำเขำ้สู่บทเรียน 

และยกตัวอย่ำงท่ีน่ำสนใจ 

     

2.2 ฉันชอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีมีกำรประเมินผล 

ทุกครัง้ท่ีเรียนท ำให้ทรำบควำมก้ำวหนำ้ในกำรเรียน 

ของตนเอง 

     

2.3 ครูมีกำรประเมินจำกกำรปฏบัิตจิรงิและ 

มกีำรสังเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนทุกครัง้ 

     

2.4 ฉันได้เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลอืกัน      

2.5 กำรจัดกำรเรียนรู้ท ำให้ฉันเข้ำใจเนื้อหำได้งำ่ย      

2.6 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน

ท่ีหลำกหลำยท ำใหจ้ ำเนื้อหำไดน้ำน 

     

2.7 กิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำให้ฉันได้ควำมรู้และเขำ้ใจ

เร่ืองค ำและหนำ้ที่ของค ำมำกขึน้ 
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ตำรำง 22 (ต่อ) 

รายการสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านประโยชนท์ี่ได้รับ      

3.1 นักเรียนได้รับควำมรู้จำกกำรเรียนดว้ยชุดกิจกรรมนี้      

3.2 นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับค ำและหนำ้ที่ของค ำเพิ่มขึน้

และน ำไปใชไ้ด้ถูกตอ้ง 

     

3.3 นกัเรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่กำรเรียนภำษำไทย      

3.4 นักเรียนสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ ำวันได้      
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ตำรำง 23 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนด้วยกำรใชชุ้ดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

              ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ 

             เชิงรุก ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษำปีที่ 6 

รายการสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน      

1.1 บรรยำกำศของกำรเรียนเปิดโอกำส 

ให้ฉันท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  √    

1.2 บรรยำกำศกำรเรียนท ำให้ฉนัมสี่วนร่วม 

ในกำรท ำกิจกรรม  √    

1.3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เหมำะสมกับเนื้อหำและน่ำสนใจ √     

1.4 ฉันชอบชุดกิจกรรมท่ีครูน ำมำให้เรียน √     

1.5 ฉันเรียนรู้ได้อยำ่งสนุกสนำนมคีวำมกระตอืรือร้น 

ในกำรเรียน √     

ด้านกิจกรรมการเรียน      

2.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีกำรน ำเขำ้สู่บทเรียน 

และยกตัวอย่ำงท่ีน่ำสนใจ  √    

2.2 ฉันชอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีมีกำรประเมินผล 

ทุกครัง้ท่ีเรียนท ำให้ทรำบควำมก้ำวหนำ้ในกำรเรียน 

ของตนเอง √     

2.3 ครูมีกำรประเมินจำกกำรปฏบัิตจิริง 

และมีกำรสังเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนทุกคร้ัง √     

2.4 ฉันได้เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลอืกัน √     

2.5 กำรจัดกำรเรียนรู้ท ำให้ฉันเข้ำใจเนื้อหำได้งำ่ย √     

2.6 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน

ท่ีหลำกหลำยท ำใหจ้ ำเนื้อหำไดน้ำน  √    

2.7 กิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำให้ฉันได้ควำมรู้และเขำ้ใจ

เร่ืองค ำและหน้ำท่ีของค ำมำกขึน้ √     
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ตำรำง 23 (ต่อ) 

รายการสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านประโยชนท์ี่ได้รับ      

3.1 นักเรียนได้รับควำมรู้จำกกำรเรียนดว้ยชุดกิจกรรมนี้ √     

3.2 นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับค ำและหนำ้ที่ของค ำเพิ่มขึ้น

และน ำไปใชไ้ด้ถูกตอ้ง √     

3.3 นกัเรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่กำรเรียนภำษำไทย √     

3.4 นักเรียนสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ ำวันได้ √     
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ตำรำง 24 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำงแบบทดสอบกับจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 

              ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรู้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

              เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรูเ้ชงิรุก ส ำหรับนักเรียน 

              ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 

ข้อสอบ

ข้อท่ี 

คะแนนของผู้เชี่ยวชำญคนท่ี 
รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

6 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

8 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

14 1 1 -1 -1 1 1 0.20 ใชไ้มไ่ด ้

15 1 1 0 0 1 2 0.60 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

17 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

18 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

24 1 1 0 -1 1 2 0.20 ใชไ้มไ่ด ้

25 1 1 0 -1 1 2 0.20 ใชไ้มไ่ด ้

26 1 1 0 -1 1 2 0.20 ใชไ้มไ่ด ้
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ตำรำง 24 (ต่อ) 

ข้อสอบ

ข้อท่ี 

คะแนนของผู้เชี่ยวชำญคนท่ี 
รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

27 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

29 1 1 0 0 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

31 1 1 -1 0 1 2 0.40 ใชไ้มไ่ด ้

32 1 1 -1 0 1 2 0.40 ใชไ้มไ่ด ้

33 1 1 -1 0 1 2 0.40 ใชไ้มไ่ด ้

34 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
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 จำกตำรำง 24 พบว่ำกำรประเมินควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำงแบบทดสอบ

กับจุดประสงคก์ำรเรียนรูข้องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรู้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

เรื่องค ำและหน้ำที่ของค ำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษำ 

ปีที่ 6 โดยผู้วจิัยเลือกค่ำระหว่ำง 0.80-1.00 ซึ่งมีจ ำนวนแบบทดสอบ ทั้งหมด 50 ข้อ ใช้ได้

จ ำนวน 43 ข้อ ใช้ไม่ได้ จ ำนวน 7 ข้อ และผูว้ิจัยได้เลือกข้อสอบเพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ จ ำนวน 30 ข้อ ได้แก่ ขอ้ที่ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 

27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 และ 48 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   1. ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   2. เกณฑ์การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 
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ตาราง 25 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านการก าหนดปัญหา 

              ในการสืบค้นความรู้ 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 

การตัง้ประเด็น

ค้นควา้ 

การก าหนด

ขอบเขตของ

ประเด็นในการ

ค้นควา้ 

การอธิบาย

ประเด็นใน

การค้นคว้า 

การแสดงความ

คิดเห็นต่อ

ประเด็นท่ีคน้ควา้ 

3 3 3 3 

1 3 2 2 2 9 

2 2 2 2 2 8 

3 2 2 2 2 8 

4 3 2 2 2 9 

5 2 2 2 2 8 

6 3 2 3 3 11 

7 3 2 3 3 11 

8 3 2 2 2 9 

9 3 3 2 3 11 

10 3 2 3 3 11 

11 3 2 2 2 9 

12 3 3 2 3 11 

13 3 3 3 2 11 

14 2 2 2 2 8 

15 3 3 2 3 11 

16 3 2 2 2 9 

17 3 3 2 3 11 

18 3 3 3 2 11 

19 3 2 2 2 9 

20 3 2 2 2 9 

21 3 2 2 2 9 

22 3 3 3 2 11 

23 3 3 3 2 11 

24 3 3 3 2 11 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 

การตัง้ประเด็น

ค้นควา้ 

การก าหนด

ขอบเขตของ

ประเด็นในการ

ค้นควา้ 

การอธิบาย

ประเด็นใน

การค้นคว้า 

การแสดงความ

คิดเห็นต่อ

ประเด็นท่ีคน้ควา้ 

3 3 3 3 

25 3 2 2 2 9 

26 3 2 2 2 9 

27 3 2 3 3 11 

28 3 2 2 2 9 

29 3 2 3 3 11 

30 3 2 2 2 9 

31 3 2 2 2 9 
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ตาราง 26 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านการวางแผน 

              ในการสืบค้นความรู้ 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 

เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 

สื่อท่ี

ท าการค้นควา้ 

สถานท่ีท่ีใชใ้น

การค้นคว้า 
วธีิการด าเนินการ 

3 3 3 3 

1 3 3 3 2 11 

2 2 3 2 2 9 

3 2 3 2 2 9 

4 3 3 3 2 11 

5 2 3 2 2 9 

6 3 3 3 3 12 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 2 2 10 

9 3 3 2 3 11 

10 3 3 3 3 12 

11 3 3 2 2 10 

12 3 3 2 3 11 

13 3 3 3 3 12 

14 2 3 2 2 9 

15 3 3 2 3 11 

16 3 3 3 2 11 

17 3 3 2 3 11 

18 3 3 3 3 12 

19 3 3 3 2 11 

20 3 3 3 2 11 

21 3 3 3 2 11 

22 3 3 3 3 12 

23 3 3 3 3 12 

24 3 3 3 3 12 

25 3 3 2 2 10 

26 3 3 3 2 11 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 

เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 

สื่อท่ี

ท าการค้นควา้ 

สถานท่ีท่ีใชใ้น

การค้นคว้า 
วธีิการด าเนินการ 

3 3 3 3 

27 3 3 3 3 12 

28 3 3 3 2 11 

29 3 3 3 3 12 

30 3 3 3 2 11 

31 3 3 2 2 10 
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ตาราง 27 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านการด าเนินการสืบค้น 

              ความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 
รวม

คะแนน 

12 

ขั้นตอนการ

ด าเนนิการ 

การปฏบัิตติาม

ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้

ความถูกต้องของ

ข้อมูลท่ีคน้ควา้ 

ความร่วมมอื 

ในการด าเนินการ 

3 3 3 3 

1 3 3 3 3 12 

2 3 2 2 3 10 

3 3 2 2 3 10 

4 3 3 3 3 12 

5 3 2 2 3 10 

6 3 3 3 3 12 

7 3 3 3 3 12 

8 3 2 3 3 11 

9 3 2 2 3 10 

10 3 3 3 3 12 

11 3 2 3 3 11 

12 3 2 2 3 10 

13 3 3 3 3 12 

14 3 2 2 3 10 

15 3 2 2 3 10 

16 3 3 3 3 12 

17 3 2 2 3 10 

18 3 3 3 3 12 

19 3 3 3 3 12 

20 3 3 3 3 12 

21 3 3 3 3 12 

22 3 3 3 3 12 

23 3 3 3 3 12 

24 3 3 3 3 12 

25 3 2 3 3 11 

26 3 3 3 3 12 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



214 

ตาราง 27 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 
รวม

คะแนน 

12 

ขั้นตอนการ

ด าเนนิการ 

การปฏบัิตติาม

ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้

ความถูกต้องของ

ข้อมูลท่ีคน้ควา้ 

ความร่วมมอื 

ในการด าเนินการ 

3 3 3 3 

27 3 3 3 3 12 

28 3 3 3 3 12 

29 3 3 3 3 12 

30 3 3 3 3 12 

31 3 2 3 3 11 
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ตาราง 28 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านการวิเคราะหข์้อมูล 

              จากการสบืค้นความรู้ 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 

ความสามารถ 

ในการจ าแนก 

จัดกลุ่มจัดล าดับ 

องคป์ระกอบ 

ของขอ้มูล 

ในการวิเคราะห ์

ความสัมพันธ์

ของขอ้มูล 

ท่ีวิเคราะห์ 

การอธิบาย

ข้อมูลจากการ 

วเิคราะห ์

3 3 3 3 

1 2 3 2 3 10 

2 3 2 3 3 11 

3 3 2 3 3 11 

4 2 3 2 3 10 

5 3 2 3 3 11 

6 3 3 3 3 12 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 3 2 11 

9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 

11 3 3 3 2 11 

12 3 3 3 3 12 

13 3 3 3 3 12 

14 3 2 3 3 11 

15 3 3 3 3 12 

16 2 3 2 3 10 

17 3 3 3 3 12 

18 3 3 3 3 12 

19 2 3 2 3 10 

20 2 3 2 3 10 

21 2 3 2 3 10 

22 3 3 3 3 12 

23 3 3 3 3 12 

24 3 3 3 3 12 

25 3 3 3 2 11 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 

ความสามารถ 

ในการจ าแนก 

จัดกลุ่มจัดล าดับ 

องคป์ระกอบ 

ของขอ้มูล 

ในการวิเคราะห ์

ความสัมพันธ์

ของขอ้มูล 

ท่ีวิเคราะห์ 

การอธิบาย

ข้อมูลจากการ 

วเิคราะห์ 

3 3 3 3 

26 2 3 2 3 10 

27 3 3 3 3 12 

28 2 3 2 3 10 

29 3 3 3 3 12 

30 2 3 2 3 10 

31 3 3 3 2 11 
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ตาราง 29 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านการสรุปผลการสืบค้น 

              ความรู้และการบันทึกจัดเก็บ 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 
การอภิปรายผล การสรุปผล 

การบันทึก/ 

การเก็บงาน 

ความสมบูรณ์ 

ในการจัดเก็บงาน 

3 3 3 3 

1 2 3 2 2 9 

2 2 3 3 2 10 

3 2 3 3 2 10 

4 3 3 3 2 11 

5 2 3 3 2 10 

6 3 3 3 3 12 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 3 2 11 

9 3 3 3 2 11 

10 3 3 3 3 12 

11 3 3 3 2 11 

12 3 3 3 2 11 

13 3 3 3 3 12 

14 2 3 3 2 10 

15 3 3 3 2 11 

16 3 3 3 2 11 

17 3 3 3 2 11 

18 3 3 3 3 12 

19 3 3 3 2 11 

20 2 3 2 2 9 

21 2 3 2 2 9 

22 3 3 3 3 12 

23 3 3 3 3 12 

24 3 3 3 3 12 

25 3 3 3 2 11 

26 3 3 3 2 11 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

พฤตกิรรมท่ีแสดง 

รวมคะแนน 

12 
การอภิปรายผล การสรุปผล 

การบันทึก/ 

การเก็บงาน 

ความสมบูรณ์ 

ในการจัดเก็บงาน 

3 3 3 3 

27 3 3 3 3 12 

28 2 3 2 2 9 

29 3 3 3 3 12 

30 2 3 2 2 9 

31 3 3 3 2 11 
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ตาราง 30 แบบสรุปผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ล าดับ

ท่ี 

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รวม

คะแนน 

60 

การก าหนด

ปัญหา 
การวางแผน 

การ

ด าเนนิการ 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

การสรุปผล

และจัดเก็บ 

12 12 12 12 12 

1 9 11 12 10 9 51 

2 8 9 10 11 10 48 

3 8 9 10 11 10 48 

4 9 11 12 10 11 53 

5 8 9 10 11 10 48 

6 11 12 12 12 12 59 

7 11 12 12 12 12 59 

8 9 10 11 11 11 52 

9 11 11 10 12 11 55 

10 11 12 12 12 12 59 

11 9 10 11 11 11 52 

12 11 11 10 12 11 55 

13 11 12 12 12 12 59 

14 8 9 10 11 10 48 

15 11 11 10 12 11 55 

16 9 11 12 10 11 53 

17 11 11 10 12 11 55 

18 11 12 12 12 12 59 

19 9 11 12 10 11 53 

20 9 11 12 10 9 51 

21 9 11 12 10 9 51 

22 11 12 12 12 12 59 

23 11 12 12 12 12 59 

24 11 12 12 12 12 59 

25 9 10 11 11 11 52 

26 9 11 12 10 11 53 

27 11 12 12 12 12 59 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ล าดับ

ท่ี 

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รวม

คะแนน 

60 

การก าหนด

ปัญหา 
การวางแผน 

การ

ด าเนนิการ 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

การสรุปผล

และจัดเก็บ 

12 12 12 12 12 

28 9 11 12 10 9 51 

29 11 12 12 12 12 59 

30 9 11 12 10 9 51 

31 9 10 11 11 11 52 

รวม

เฉลีย่ 9.774 10.935 11.355 11.161 10.871 54.10 
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ตาราง 31 เกณฑก์ารประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ ด้านการก าหนดปัญหา 

              ในการสืบค้นความรู้ 

ประเด็น

ประเมิน/

คะแนน 

การตัง้ประเด็น

ค้นคว้า 

การก าหนดขอบเขต

ของประเด็นในการ

ค้นควา้ 

การอธิบายประเด็น

ในการค้นคว้า 

การแสดงความ

คิดเห็นต่อประเด็นท่ี

ค้นควา้ 

3 ตัง้ประเด็น

ค้นควา้น่าสนใจ 

ชัดเจนมี

ประโยชน์

ครอบคลุม 

เร่ืองท่ีคน้ควา้ 

ก าหนดขอบเขต  

ของประเด็นใน 

การค้นคว้าได้ 

ครอบคลุมเร่ืองท่ี 

ตองการค้นควา้ 

ชัดเจน 

อธิบายประเด็น  

ได้ชัดเจนมเีหตุผล 

แสดงความคิดเห็น

ตอ่ประเด็นค้นควา้ 

ได้ชัดเจนมเีหตุผล 

2 ตัง้ประเด็น

ค้นควา้น่าสนใจ

มปีระโยชน์

ครอบคลุมเร่ือง

ท่ีคน้ควา้เป็น 

บางส่วน 

ก าหนดขอบเขต 

ของประเด็นในการ

ค้นควา้ได ้ครอบคลุม

เร่ืองท่ีตองการค้นควา้ 

อธิบายประเด็น 

มเีหตุผล 

แสดงความคิดเห็น 

ต่อประเด็นค้นควา้ 

อย่างมเีหตุผล 

1 ตัง้ประเด็น

ค้นควา้ค่อนข้าง

นา่สนใจ

ค่อนขา้ง 

มปีระโยชน ์

ครอบคลุมเร่ือง

ท่ีคน้ควา้เป็น 

บางส่วน 

ก าหนดขอบเขต  

ของประเด็นในการ

ค้นควา้ได ้ครอบคลุม

เร่ืองท่ี ตองการค้นควา้ 

เป็นบางส่วน 

อธิบายประเด็น 

มเีหตุผลเป็น

บางส่วน 

แสดงความคิดเห็น

ตอ่ประเด็นค้นควา้ 

มเีหตุผลบางส่วน 

0 ตัง้ประเด็น

ค้นควา้ 

ไม่นา่สนใจ 

มปีระโยชนน์้อย 

ไม่ครอบคลุม

เร่ืองท่ีคน้ควา้ 

ก าหนดขอบเขต  

ของประเด็นในการ

ค้นควา้ ไม่ครอบคลุม 

เร่ืองท่ีต้องการค้นคว้า 

อธิบายประเด็น  

ไม่มเีหตุผลและ  

ไม่ชัดเจน 

แสดงความคดเห็น 

ต่อปประเด็นค้นควา้ 

ไม่ชัดเจนไม่มเีหตุผล 
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ตาราง 32 เกณฑ์การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้านการวางแผนในการสืบค้นความรู้ 

ประเด็น

ประเมิน/

คะแนน 

เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 
สื่อท่ีท าการค้นควา้ 

สถานท่ีท่ีใชใ้น 

การค้นคว้า 
วธีิการด าเนินการ 

3 เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 

ครอบคลุม 

ชัดเจน น่าสนใจ 

มปีระโยชน ์

น าไปใช้ได้มาก 

บอกสื่อท่ีท าการสบืค้น

ได้หลากหลาย  

เชื่อถอืได้ 

บอกแหลง่/สถานท่ี

ในการสืบค้นความรู้

ได้ถูกต้อง

หลากหลาย สัมพันธ์

กับเร่ืองท่ีต้องการ

ค้นควา้ 

บอกวธีิการ

ด าเนนิการได ้

เป็นขัน้ตอน

ครอบคลุม  

สอดคล้องกับเร่ืองท่ี

ตอ้งการค้นควา้ 

2 เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 

ครอบคลุม

บางส่วน ชัดเจน 

นา่สนใจ  

มปีระโยชน ์

น าไปใชไ้ด ้

บอกสื่อท่ีท าการสบืค้น

ได้เชื่อถอืได ้

บอกแหลง่/สถานท่ี

ในการสืบค้นความรู้ 

ได้ถูกต้อง

หลากหลาย สัมพันธ์ 

กับเร่ืองท่ีตองการ

ค้นควา้ 

บอกวธีิการ

ด าเนนิการได ้

เป็นขัน้ตอน

สอดคล้องกับเร่ือง

ท่ีตองการค้นควา้ 

1 เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 

ครอบคลุม

บางส่วน  

มปีระโยชน ์

น าไปใช้ได ้

เป็นบางส่วน 

บอกสื่อท่ีท าการสบืค้น

เชื่อถอืได้เป็นบางส่วน 

บอกแหลง่/สถานท่ี

ในการสืบค้นความรู้ 

ได้ถูกต้อง 

ไม่หลากหลาย 

สัมพันธ์กับเร่ืองท่ี

ตอ้งการค้นควา้

บางส่วน 

บอกวธีิการ

ด าเนนิการได้  

เป็นขัน้ตอน 

สอดคล้องกับเร่ืองท่ี

ตอ้งการค้นควา้

บางส่วน 

0 เร่ืองท่ี

ท าการค้นควา้ 

ไมค่รอบคลุม 

และไม่นาสนใจ

มปีระโยชน์น้อย

และไม่สามารถ

น าไปใช ้

บอกสื่อท่ีท าการสบืค้น

ได้ไม่หลากหลาย 

บอกแหลง่/สถานท่ี

ในการสืบค้นความรู้

ได้ ไมถู่กต้องไม่มี

ความหลากหลาย 

ไม่สัมพันธ์ 

บอกวธีิการ

ด าเนนิการ 

ไม่เป็นขัน้ตอน  

ไม่ครอบคลุม  
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ตาราง 33 เกณฑก์ารประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ดา้นการด าเนินการสืบค้นความรู้ 

              ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ประเด็น

ประเมิน/

คะแนน 

ขั้นตอนการ

ด าเนนิการ 

การปฏบัิตติามขัน้ตอน 

ท่ีวางแผนไว ้

ความถูกต้องของ

ข้อมูลท่ีคน้ควา้ 

ความร่วมมอื 

ในการด าเนินการ 

3 ก าหนดขั้นตอน 

การท างาน 

ชัดเจนตัง้แต่

เร่ิมท างาน

จนกระท่ังเห็น

ผลงาน  

ด าเนนิงานเป็นขัน้ตอน 

ตามแผนงานท่ีวางไว้

อย่างชัดเจนสมบูรณ์  

สมาชิกในกลุ่ม

ร่วมมอืกันท างาน 

มกีารประสานงาน 

ท่ีด ี

ข้อมูลท่ีด าเนนิการ 

สบืค้นมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์  

 

2 ก าหนดขั้นตอน 

การท างาน 

ค่อนขา้งชัดเจน

ตัง้แตเ่ร่ิม

ท างาน

จนกระท่ัง  

เห็นผลงาน 

ด าเนนิงานเป็นขัน้ตอน 

ตามแผนงานท่ีวางไว้

ค่อนขา้งชัดเจน 

สมบูรณ์ 

สมาชิกในกลุ่ม 

ร่วมมอืกันท างาน 

ส่วนใหญ่มกีาร

ประสานงานท่ีด ี

ข้อมูลท่ีด าเนนิการ 

สบืค้นมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 

เป็นสว่นใหญ่ 

1 เห็นขัน้ตอนการ 

ท างานแตม่ี

ความส าเร็จ

ของงานไม่

สมบูรณ์  

ด าเนนิงานเป็นขัน้ตอน 

ตามแผนงานท่ีวางไว้

ไม่สมบูรณ 

สมาชิกทุกคนท างาน

ท่ีได้รับมอบหมาย

แตย่ังขาดการ

ประสานงาน 

ในกลุ่ม 

ข้อมูลท่ีด าเนนิการ 

สบืค้นมีความ

ถูกต้องเป็นบางส่วน 

0 มกีารก าหนด 

ขั้นตอนการ

ท างานไม่

ชัดเจนท าให้ผล

งาน ไม่สมบูรณ ์

ด าเนนิงานไม่เป็น

ขั้นตอนตามแผนงาน 

ท่ีวางไว ้

สมาชิกในกลุ่ม 

ไมร่่วมมอืกัน 

ท างาน ขาดการ

ประสานงานท่ีด ี

ข้อมูลท่ีสบืค้น 

ไม่มคีวามถกูต้อง 
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ตาราง 34 เกณฑก์ารประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ดา้นการวิเคราะหข์้อมูล 

              จากการสบืค้นความรู้ 

ประเด็น

ประเมิน/

คะแนน 

ความสามารถ

ในการจ าแนก 

จัดกลุ่ม

จัดล าดับ 

องคป์ระกอบของ

ข้อมูลในกาวิเคราะห ์

ความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลท่ีวิเคราะห ์

การอธิบายข้อมูล

จากการวเิคราะห ์

3 จ าแนก จัดกลุ่ม 

และจัดล าดับ 

ข้อมูลถูกต้อง 

สมบูรณ์ 

เหมาะสม  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

มกีารพจิารณา 

องคป์ระกอบ  

ของขอ้มูลได้ถูกต้อง 

สมเหตุผล  

ข้อมูลท่ีวิเคราะห ์

มคีวามสัมพันธ์กัน

ถูกต้องสม เหตุผล  

การอธิบายข้อมูล 

ท่ีท าการวเิคราะห์ได้ 

ถูกต้องและเข้าใจ

ง่าย   

2 จ าแนก จัดกลุ่ม 

และจัดล าดับ 

ข้อมูลผิดพลาด 

ส่วนน้อย  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

มกีารพจิารณา 

องคป์ระกอบ  

ของขอ้มูลได้ถูกต้อง

เป็นสว่นใหญ่ 

ข้อมูลท่ีวิเคราะห ์

มคีวามสัมพันธ์กัน

ถูกต้องเป็นสวนใหญ่ 

การอธิบายข้อมูล 

ท่ีท าการวเิคราะห์ได้ 

ถูกต้อง 

1 จ าแนก จัดกลุ่ม 

และจัดล าดับ 

ข้อมูลถูกต้อง 

เป็นบางส่วน  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

มกีารพจิารณา 

องคป์ระกอบ  

ของขอ้มูลได้ถูกต้อง

เป็นบางส่วน  

ข้อมูลท่ีวิเคราะห ์

มคีวามสัมพันธ์  

กับถูกตอ้งบางส่วน  

การอธิบายข้อมูล 

ท่ีท าการวเิคราะห์ได้ 

ถูกต้องเป็นบางส่วน  

0 จ าแนก จัดกลุ่ม 

และจัดล าดับ 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง  

 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

มกีารพจิารณา 

องคป์ระกอบ 

ของขอ้มูลไม่ถูกต้อง  

 

ข้อมูลท่ีวิเคราะห ์

ไม่มคีวามสัมพันธ์

กันและไม่ถกูต้อง 

การอธิบายข้อมูล 

ท่ีท าการวเิคราะห ์

ไม่ถูกต้อง 
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ตาราง 35 เกณฑก์ารประเมินทักษะการแสวงหาความรู้การสรุปผลการสบืค้นความรู้ 

              และการจัดเก็บข้อมูล 

ประเด็น

ประเมิน/

คะแนน 

การอภิปรายผล การสรุปผล 
การบันทึก/ 

การเก็บงาน 

ความสมบูรณ์ 

ในการจัดเก็บงาน 

3 อภิปรายผล 

การศึกษาค้นคว้า 

ชัดเจน สมเหตุผล 

สอดคล้องกับเร่ือง 

ท่ีคน้ควา้ สามารถ

ตอบข้อซักถามได ้ 

สรุปผลการค้นคว้า

ถูกต้อง สอดคลอ้ง

กับเร่ืองท่ีคน้ควา้ให้

ข้อเสนอแนะ จากการ

ค้นควา้ได้ดี น่าสนใจ   

การบันทึกจัดเก็บ

เป็นเอกสารถูกต้อง 

เป็นระบบ 

รูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูล เป็นระบบ  

มคีวามละเอียด 

เรียบร้อยสมบูรณ์  

2 อภิปรายผล 

การศึกษาค้นควา้ ได้

สมเหตุผล 

สอดคล้องกับเร่ือง 

ท่ีคน้ควา้ สามารถ

ตอบข้อซักถามได้

เป็นสวนใหญ่ 

สรุปผลการค้นคว้า

ถูกต้องสอดคล้องกับ

เร่ืองท่ีคน้ควา้  

เป็นสว่นใหญ่ 

การบันทึกจัดเก็บ

เป็นเอกสารถูกต้อง 

ค่อนขา้งเป็นระบบ  

รูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลเป็นค่อนขา้ง 

เป็นระบบมคีวาม

เรียบร้อยสมบูรณ์  

1 อภิปรายผล 

การศึกษาค้นควา้ ได้

สมเหตุผล 

สอดคล้องกับเร่ือง 

ท่ีคน้ควา้เป็น

บางส่วนสามารถ

ตอบข้อซักถามได้

เป็นบางส่วน   

สรุปผลการค้นคว้า

ถูกต้องสอดคล้องกับ 

เร่ืองท่ีคน้ควา้ 

เป็นบางส่วน 

การบันทึกจัดเก็บ

เป็นเอกสารถูกต้อง

บางส่วนค่อนขา้ง

เป็นระบบ 

รูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลเป็นระบบ

บางส่วน เรียบร้อย  

สมบูรณ์เป็นบางส่วน 

0 อภิปรายผล

การศึกษา ค้นควา้ 

ไมม่คีวามสมเหตุผล 

ไมส่อดคล้อง  

ไมส่ามารถตอบข้อ 

ซักถามได ้

สรุปผลการ ค้นควา้

ไมถู่กต้อง 

ไมส่อดคล้องกับ 

เร่ืองท่ีคน้ควา้ 

การบันทึกจัดเก็บ

เป็นเอกสาร 

ไมถู่กต้อง 

ไมเ่ป็นระบบ 

รูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลไม่เป็นระบบ

ขาดความละเอียด 

เรียบร้อย 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าท่ีของค า โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 
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ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรยีนรู้เชงิรุก 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

เล่มที่ 1 ค านาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสรญัญพัชร์ แก้วศรีไตร 

 

 

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

กองการศกึษา เทศบาลเมอืงท่าบ่อ 

ค านาม 
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คู่มอืครู 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชงิรุก 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

โดย 

นางสาวสรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรยีนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

กองการศกึษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ 
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ค าน า 

 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า จัดท าขึน้เพื่อใช้ในการฝึกทักษะ ด้านการอ่าน

และให้รู้ เรื่องค าและหน้าที่ของค า ใหก้ับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ค าและหน้าที่ 

ของค า มีความส าคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อใช้ในการสื่อสารในหลักภาษา 

ได้ถูกต้อง และรู้จักน าหลักการ และชนิดของค าพร้อมทั้งหนา้ที่ของค าแต่ละชนิด ไปใช้ให้

ถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทยและเหมาะสม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า มีทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้ 

  ชุดกิจกรรมที่ 1 ค านาม 

  ชุดกิจกรรมที่ 2 ค าสรรพนาม 

  ชุดกิจกรรมที่ 3 ค ากริยา 

  ชุดกิจกรรมที่ 4 ค าวเิศษณ์ 

  ชุดกิจกรรมที่ 5 ค าบุพบท 

  ชุดกิจกรรมที่ 6 ค าสันธาน 

  ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าอุทาน 

 ชุดกิจกรรมแตล่ะชุด จะมีแผนการจัดการเรยีนรู้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรม 

ซึ่งเป็นการสอนสอดแทรกในการเรียนการสอนค าและหนา้ที่ของค า กิจกรรมฝึกทักษะ 

การอา่น เพื่อใชใ้นการสื่อสารในภาษาไทย 

 ผูจ้ัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า จะช่วยนักเรียน มีความรู ้ความเข้าใจ มทีักษะการอ่านและ 

การสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า ได้เป็นอย่างดยีิ่ง และใช้เป็นแนวทางในการจัด 

การเรียนการสอน ใหก้ับนักเรียนได้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

 

 

สรัญญพัชร ์แก้วศรไีตร 
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ค าแนะน าส าหรับคร ู

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จัดท าขึ้นเพื่อใช้ฝึกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า ใหก้ับนักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใช้เนื้อหาจากค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ชุดกิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารมทีั้งหมด 7 ชุด ดังนี้ 

  ชุดกิจกรรมที่ 1 ค านาม 

  ชุดกิจกรรมที่ 2 ค าสรรพนาม 

  ชุดกิจกรรมที่ 3 ค ากริยา 

  ชุดกิจกรรมที่ 4 ค าวเิศษณ์ 

  ชุดกิจกรรมที่ 5 ค าบุพบท 

  ชุดกิจกรรมที่ 6 ค าสันธาน 

  ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าอุทาน 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในแต่ละชุด ประกอบด้วย 

  1. ค าชีแ้จงส าหรับครูผูส้อน 

  2. ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

  3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  4. แบบทดสอบก่อนเรียน 

  5. เนือ้หาสาระและสื่อ 

  6. ใบความรู/้ใบกิจกรรม 

  7. แบบทดสอบหลังเรยีน 

  8. เฉลยแนวการตอบใบงานและใบกิจกรรม 
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กจิกรรมการเรยีนรู ้

 ลักษณะกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

เรื่องค าและหน้าที่ของค า มี 2 ประเภท คือ กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมฝกึทักษะ 

ค าและหน้าที่ของค า ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการเรียนรู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก 

   1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   1.2 สาระส าคัญ 

   1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1.4 สาระการเรียนรู้ 

   1.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

   1.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

   1.7 การวัดและประเมินผล 

   1.8 ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

   1.9 บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้ด าเนินการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อการสื่อสารภาษาไทย แต่ละชุดประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

   2.1 หัวข้อเรื่องชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

   2.2 รายละเอียดของแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เป็นตัวก าหนด วิธีการฝกึ 

มีค าอธิบายเกี่ยวกับสาระของสิ่งที่ควรฝกึ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่า  

สิ่งที่ครูจะฝกึใหน้ักเรียนนัน้มีอะไรบ้าง 

   2.3 กิจกรรมส าหรับการฝกึเป็นส่วนที่เป็นชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 

ให้นักเรียนท า 

  3. วิธีการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและ

หนา้ที่ของค า ใช้กับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 และใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
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กระบวนการประเมนิผล 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า  

โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบเชงิรุก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 ชุด 

แตล่ะชุดใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรยีนรู้ในเวลา 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิน้จ านวน 14 ช่ัวโมง 

ไม่รวมเวลาที่ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน นอกจากนี้ครูยังใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมควบคู่ไปในขณะด าเนนิการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อทราบถึงความสามารถ 

ในการแยกชนดิของค าและหนา้ที่ของค า จากการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน และสามารถ 

บอกชนิดและหน้าที่ของค า จะใช้แบบทดสอบและแบบสังเกต ดังนี้ 

  1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ชุดกิจกรรม ก่อนเรียน–หลังเรยีน 

(ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ก่อนการใช้ชุดกิจกรรม และหลังใช้ชุดกิจกรรม 1 ช่ัวโมง) 

  2. กิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

  3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 

  4. กรอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 

   4.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม 

   4.2 กิจกรรมกลุ่ม 

   4.3 กิจกรรมรายบุคคล 
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บทบาทคร ู

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า  

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีชุดกิจกรรม 

อยู่ทั้งหมด 7 ชุด และเพื่อให้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูผูส้อนควรด าเนินการ ดังนี้ 

  1. เตรียมและศกึษาแผนการจัดการเรยีนรู้และชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารก่อนจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรม 

  2. อธิบายให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากการท ากิจกรรม 

  3. ตระหนักอยู่เสมอว่า ในการท ากิจกรรมควรใหน้ักเรียนมีสว่นร่วมมากที่สุด 

เชน่ การมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม การตรวจแบบฝึกด้วยตนเอง การเปลี่ยนกันตรวจกับ

เพื่อน ตลอดจนการบันทึกคะแนนและการเปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง 

  4. ให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามค าแนะน าส าหรับนักเรียนในหนา้ถัดไป 

โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
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บทบาทนักเรียน 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า  

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มกีิจกรรมทั้งหมด  

7 กิจกรรม ให้นักเรียนอ่านค าแนะน าและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ศกึษาจุดประสงค์การเรียนรูก้่อน 

  2. ศกึษาเนือ้หาสาระและท าความเข้าใจค าและหน้าที่ของค า จากใบความรู้ 

แล้วท ากิจกรรมที่ก าหนดให้ครบจนครบทุกกิจกรรมตามล าดับ 

  3. ท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ ส่งให้ครูตรวจแลว้บันทึกคะแนน 

  4. ครูประกาศผลการทดสอบหลังเรยีนของนักเรียนทุกคนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความก้าวหน้าหรอืพัฒนาการของตนเองกับทดสอบก่อนเรียน 

ตารางก าหนดการสอน ท 61101 ภาษาไทย 

ชุดที ่ ชุดกิจกรรม จ านวนช่ัวโมง 

1 ชุดกิจกรรมที่ 1 ค านาม 2 

2 ชุดกิจกรรมที่ 2 ค าสรรพนาม 2 

3 ชุดกิจกรรมที่ 3 ค ากริยา 2 

4 ชุดกิจกรรมที่ 4 ค าวเิศษณ์ 2 

5 ชุดกิจกรรมที่ 5 ค าบุพบท 2 

6 ชุดกิจกรรมที่ 6 ค าสันธาน 2 

7 ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าอุทาน 2 

รวม 14 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า โดยใช้การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เล่มท่ี 1 ค านาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ 

ค านาม 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



238 

ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 ค านาม 

จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค านาม ซึ่งจะสามารถชว่ยให้

นักเรียนได้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจ เรื่อง ค านามได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าค านาม

ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการใชภ้าษาไทยและสิ่งที่ส าคัญในการน าชุดกิจกรรม 

การเรียนรูภ้าษาไทยไปใช้ครูควรปฏิบัติ ดังนี้  

  1. ครูผู้สอนศกึษาแผนการจัดการเรียนรู้และค าชีแ้จงการใชชุ้ดกิจกรรม 

จัดเตรียม อุปกรณ์การสอนตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู ้ 

  2. ครูผูส้อนศกึษาเนือ้หาและกระบวนการฝึกของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยก่อนน าไปใช้ในการฝึกทักษะ และชี้แจงให้กับนักเรียนเพื่อสรา้งความเข้าใจ 

ที่ตรงกัน   

  3. ครูผูส้อนให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมนิความรูพ้ืน้ฐาน

ของนักเรียน ก่อนที่นักเรียนจะศกึษาและท าแบบฝกึทักษะ  

  4. ครูผู้สอนให้นักเรียนท าชุดกิจกรรมจนครบ และสามารถปรึกษา 

หรอืข้อค าแนะน า จากครูผู้สอนได้ 

  5. ในระหว่างการจัดท าชุดกิจกรรมครูควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของนักเรียนแตล่ะคนเป็นส าคัญ    

  6. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ผลงานและบันทึกผลคะแนนการท าแบบฝกึ

ทักษะ   

  7. ครูผูส้อนให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน เพื่อประเมินผลการพัฒนา

ของนักเรียนในแตล่ะคน  
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ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าและหน้าที่ของค า  

โดยใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 ค านาม 

จ านวน 5 กิจกรรม ซึ่งการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย นักเรียนควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 

  1. นักเรียนศกึษาค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียนให้เข้าใจ  

  2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบประมวลความรูเ้ดิมแล้ว

ตรวจค าตอบ โดยดูจากแบบเฉลยในภาคผนวก และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน       

  3. นักเรียนศกึษาและท าความเข้าใจเนื้อหาจากใบความรูแ้ละท าชุดกิจกรรม

ด้วยตนเอง ไปทีละชุดตามล าดับเมื่อพบปัญหาใหข้อค าแนะน าจากครูทันที      

  4. นักเรียนตรวจค าตอบแบบฝกึทักษะจากเฉลยในภาคผนวก เพื่อทราบผล

การพัฒนา ของนักเรียน และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน     

  5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก

แล้วบันทึก คะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบหลังเรยีน เพื่อให้ทราบผล

ความก้าวหน้าหลังจากจบกิจกรรมการเรยีนรูแ้ล้ว   
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วัตถุประสงค ์

 1. นักเรียนอธิบายความหมายของค านามได้   

 2. นักเรียนบอกชนิดของค านามและจ าแนกชนิดของค านามได้   

 3. นักเรียนบอกหนา้ที่ของค านามได้   

 4. นักเรียนน าค านามไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 5. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เวลา 2 ช่ัวโมง     ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

หนว่ย ค าและหนา้ที่ของค า เรื่อง ค านาม    ผูส้อน นางสาวสรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร 

วันที…่…………………………เดือน…………………………………….ปี พ.ศ. ………………………………… 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ 

 ตัวชี้วัด 

  ท 4.1 ป.6/1 วิเคราะหช์นิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

2. สาระส าคัญ 

 ชนิดและหน้าที่ของค า ค านาม คอื ค าที่ใชเ้รียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมแบ่งออกเป็น 5 ชนิด โดยแต่ละชนิดมลีักษณะและ

หนา้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การศกึษาหลักการใช้ จงึมคีวามส าคัญเป็นอย่างมาก  

เราควรศกึษาให้เข้าใจถึงชนิดของค าและหนา้ที่ของค านามที่อยู่ในประโยคเพื่อใหเ้รา

สามารถใช้ค านามในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และสามารถสื่อความหมายออกมาได้

อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ 

3. จุประสงค์การเรยีนรู้ 

 3.1 นักเรียนบอกความหมายของค านามได้   

 3.2 นักเรียนบอกชนิดของค านามและจ าแนกชนิดของค านามได้   

 3.3 นักเรียนบอกหน้าที่ของค านามได้   

 3.4 นักเรียนน าค านามไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 3.5 นักเรียนมทีักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4. สาระการเรียนรู้ 

 การบอกความหมาย และบอกหน้าที่ของค านาม พร้อมทั้งบอกชนิดของค านามได้ 
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ช่ัวโมงที่ 1) 

 5.1 ขัน้เตรียมความพร้อม  

  5.1.1 ครูชี้แจงข้อตกลง และขั้นตอนของการเรียนรู้เชิงรุก 

  5.1.2 ครูทบทวนความรูเ้ดิมเรื่องค าและหน้าที่ของค า แล้วครูและนักเรียน

ร่วมกันเขียนแผนผังมโนทัศน์ เรื่องค าและหน้าที่ของค า 

  5.1.3 นักเรียนดูภาพแล้วช่วยกันระบุว่าภาพนี้มีสิ่งใดเหมอืนกันหรือไม่อย่างไร 

เรียกว่าอย่างไร และแยกประเภทของค านามกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2 ขัน้เริ่มบทเรียนใหม่ 

  5.2.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ใหแ้ก่นักเรียนทราบว่าเมื่อเรยีนจบแล้ว

นักเรียนสามารถ 

   - บอกความหมายของค านามได้ 

   - นักเรียนบอกชนิดของค านามและจ าแนกชนิดของค านามได้   

   - นักเรียนบอกหนา้ที่ของค านามได้   

   - นักเรียนน าค านามไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

   - นักเรียนมทีักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  5.2.2 ให้นักเรียนเลือกภาพประกอบที่ตนเองสนใจจากสื่ออนิเทอร์เน็ต 

และให้น าเสนอภาพนั้นในช้ันเรียนพร้อมยกตัวอย่างค านาม และประเภทของค านามว่า 

มีอะไรบ้าง จากนั้นครูก็เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่รู้โดยครูและนักเรียนรว่มกันสรุป 

จากข้อมูลที่น าเสนอ  
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 5.3 ขัน้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  5.3.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อให้ได้เรียนรูร้่วมกัน 

และให้นักเรียนมีบทบาทมากที่สุด ซึ่งแตล่ะคนแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

   คนที่ 1 คุณอ านวย มีหนา้ที่อ านวยความสะดวกในกลุ่ม 

   คนที่ 2 คุณวางแผน มหีน้าที่วางแผนการท างานร่วมกัน 

   คนที่ 3 คุณรวบรวม มหีน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ 

   คนที่ 4 คุณเสนอ มหีน้าที่จดบันทึก และน าเสนอผลงาน 

  5.3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ยกมือตามหนา้ที่ที่ครูถามว่าแต่ละคนในกลุ่ม 

ของตัวเองมีหน้าที่ใดบ้าง 

  5.3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศกึษาใบความรูท้ี่ 1-2 และได้ระดมสมอง  

(Brainstorming) ร่วมกัน พร้อมจดบันทึกหรอืเขียนแผนภาพความคิด 

  5.3.4 นักเรียนท าใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 ในชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  

ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การสืบค้นวีดีทัศน ์จากอินเทอร์เน็ต  

การอา่นออกเสียง การแตง่ประโยค และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  

 5.4 ขั้นอภปิรายผล (ช่ัวโมงที่ 2) 

  5.4.1 เมื่อแตล่ะกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จแล้ว น าผลงานไปติดบนกระดาน  

ซึง่นักเรียนเรียนรู้โดยการเยี่ยมชมผลงานของแตล่ะกลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกสีเมจกิ กลุ่มละสี

โดยไม่ซ้ ากัน และนักเรียนแต่ละกลุ่มยนืประจ ากลุ่มที่มีผลงานของตนเอง นักเรียนจาก

สมาชิกกลุ่มที่ท าหนา้ที่เป็น คุณเสนอ ของแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 

  5.4.2 นักเรียนยี่ยมชมผลงานของแตล่ะกลุ่ม กลุ่มละ 3 นาที พร้อมทั้ง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานกับกลุ่มที่เยี่ยมชม โดยการตัง้ค าถามและสอบถาม

เกี่ยวกับเนือ้หานั้น ๆ 

  5.4.3 แต่ละกลุ่มประเมินผลการน าเสนอของเพื่อน โดยใช้แบบประเมิน 

ที่ครูก าหนดให้  

 5.5 ขัน้สรุป  

  นักเรียนยกตัวอย่างค านามแตล่ะชนิดแล้วน ามาเขียนเรื่องตามจนิตนาการ 

ในใบงานที่ 3 และใบงานที่ 4 ในชุดกิจกรรมที่ก าหนด พร้อมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียน 

ได้ศึกษาในเรื่องตอ่ไป  

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



244 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 6.1 ใบความรู ้เรื่อง ค านาม 

 6.2 ใบงาน 

 6.3 แบบทดสอบย่อย 

 6.4 หอ้งสมุด 

7. การวัดและประเมินผล 

 7.1 วิธีวัดและประเมินผล 

  - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  - ตรวจใบงาน 

  - ตรวจแบบทดสอบย่อย 

 7.2 เครื่องมอื 

  - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  - แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบย่อย 

 7.3 เกณฑ์การประเมิน 

  - เกณฑก์ารประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน

และสม่ าเสมอให้ 3 คะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครัง้ ให้ 1 คะแนน 

  - เกณฑก์ารประเมนิผลการท าแบบทดสอบย่อยท้ายแผน นักเรียนแตล่ะคน

ต้องได้คะแนนตั้งแต ่6 คะแนนขึน้ไปจงึจะผ่านเกณฑ์ 

8. ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

     (ลงช่ือ) ……………………………………………………… 

        (                                    ) 

     ผูอ้ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) 

      วันที…่……….เดือน……………พ.ศ. ……. 
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9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

 ผลการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหา/อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    (ลงช่ือ) ………………………………………………………….ผูบ้ันทึก 

       (นางสาวสรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร) 

    ต าแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) 

    วันที่ …………เดือน……………………………พ.ศ. ……………..  
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แบบทดสอบก่อนเรยีน 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน เรื่อง ค านาม 

ค าชี้แจง  

 ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X  

หนา้ข้อที่เลือกตอบลงในกระดาษค าตอบ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของค านามที่ถูกต้อง (ความรู้ความจ า) 

 ก. ค าที่แสดงอาการและการกระท า  

 ข. ค าที่ใชเ้รียกช่ือคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  

 ค. ค าที่ใชแ้ทนช่ือคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  

 ง. ค าน าหน้าค าอื่นเพื่อให้มีความหมายและได้ใจความ   

2. “ลิงวิ่งซุกซน” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นค านามชนดิใด (การคิดวิเคราะห์) 

 ก. สมุหนาม          ข. อาการนาม  

 ค. สามานยนาม        ง. วิสามานยนาม 

จากกลอนต่อไปนี ้ตอบค าถาม ขอ้ 3-6 

  ความรักอันบริสุทธิ์สุดประเสริฐ  รักพ่อแม่ผู้ก าเนิดเลี้ยงดูฉัน 

 รักยิ่งชีพคือรักชาติศาสน์ราชัน   ไทยคงมั่นต้องรักกันทั้งแผน่ดิน 

3. จากบทความมคี าใดบ้างที่เป็นค านาม (การคิดวิเคราะห)์ 

 ก. ความรัก ยิ่งชีพ        ข. ไทย สุดประเสริฐ 

 ค. แม ่พ่อ         ง. ความรัก ฉัน   

4. จากบทความขา้งตน้ มีค านามกี่ชนิด (การสังเคราะห์) 

 ก. 1 ชนิด          ข. 2 ชนิด 

 ค. 3 ชนิด          ง. 4 ชนิด 

5. จากบทความค าว่า พ่อแม่ เป็นค านามชนิดใด (การสังเคราะห์) 

 ก. ค านามหมวดหมู่       ข. ค านามชีเ้ฉพาะ 

 ค. ค านามไม่ชีเ้ฉพาะ      ง. ค านามแสดงอาการ 

6. จากบทความข้างต้น ค าใดที่เป็นค านามชีเ้ฉพาะ (การวิเคราะห์) 

 ก. พ่อแม่          ข. ความรัก 

 ค. ไทย          ง. ราชัน 
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จากบทความนี้ ตอบค าถามข้อ 7-8 

 นักบิน เป็นผูข้ับเครื่องบินเพื่อน าผูโ้ดยสารหรือสินค้าไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย 

นักบินจึงต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญมีความสามารถในการตัดสินใจ  

และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความจ าดี ช่างสังเกต ใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารได้ดี และมีความรูเ้รื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

7. จากบทความดังกล่าวนี ้มีค านามที่แสดงอาการตา่ง ๆ ทั้งหมดกี่ค า (การประเมินค่า) 

 ก. 3 ค า         ข. 4 ค า 

 ค. 5 ค า         ง. 8 ค า 

8. จากบทความขา้งตน้ มีค าใดบ้างที่เป็นค านามแสดงอาการ (การวิเคราะห)์ 

 ก. เครื่องบิน ความรับผดิชอบ ผู้โดยสาร 

 ข. ความรับผดิชอบ ความรู ้นักบิน 

 ค. ความรู้ ความรับผดิชอบ ความจ า 

 ง. นักบิน เครื่องบิน ความรับผดิชอบ 

9. ลักษณนามของ พระสงฆ์ ควรใชค้ าในข้อใด (การน าความรู้ไปใช้) 

 ก. องค์         ข. ท่าน 

 ค. รูป          ง. พระองค์ท่าน 

10. ค าที่ขดีเส้นใต้ต่อไปนี ้เป็นค านามที่ท าหน้าที่ใดในประโยค “เด็ก ๆ ตั้งใจท าข้อสอบ 

ให้เต็มที่นะคะ” (การสังเคราะห)์ 

 ก. ท าหน้าที่เป็นค าเรียกขาน  

 ข. ท าหน้าที่เป็นค าขยายค าอื่น  

 ค. ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  

 ง. ท าหน้าที่ขยายกริยาของประโยค 
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ใบความรูท้ี่ 1 ความหมายและชนิดของค านาม 

1.1 ความหมายของค านาม 

 ค านาม หมายถึง ค าที่ใชเ้รียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

นามธรรมและรูปธรรม 

ตัวอย่าง เช่น 

 ค าที่ใชเ้รียกคน เชน่ ลุงด า  ยายนา  หนูดี  เด็ก  นักเรียน  ครูช่อลัดดา  คน  

ทหาร  พยาบาล  ต ารวจ  คุณหมอ  

 ค าที่ใชเ้รียกสัตว์ เช่น ลงิ  สุนัข  ปลา  แมว  แมลง  เสือ  กระต่าย  ช้าง  มา้  

วัว  กระบือ  หลินปิง  หลินฮุ้ย  คุณทองแดง 

 ค าที่ใชเ้รียกสิ่งของ เช่น ตูเ้ย็น  โทรทัศน์  หนังสือ  สมุด  ปากกา  เสื้อผ้า  

กางเกง  กระเป๋า  รองเท้า  ตู้เสื้อผ้า  เตียงนอน  เครื่องซักผ้า 

 ค าที่ใชเ้รียกสถานที่ เช่น  โรงพยาบาล  โรงเรียน  หอ้งสมุด  ห้างสรรพสินค้า  

ตลาด  ทะเล  น้ าตก  จังหวัดหนองคาย  ประเทศไทย 

1.2 ชนิดของค านาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.1 ค านามทั่วไป หรอืสามานยนาม (สา-มาน-ยะ-นาม) คือ ค านาม 

ที่ใชเ้รียกช่ือทั่วไปของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณตา  

คุณยาย ผู้หญิง ต ารวจ คุณครู มา้ แมว ลิง หนังสือ ปากกา กระเป๋า ทุเรียน กล้วย 

วัด โรงพยาบาล โรงเรียน ทะเล น้ าตก เป็นต้น 
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ตัวอย่างค านาม สามานยนาม 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

 วันนีเ้ป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนของนักเรียนคุณพ่อและคุณแมพ่ากัน

ไปรับลูก ๆ ทีโ่รงเรียน ในระหว่างทางก่อนถึงโรงเรียนคุณแมไ่ด้แวะตลาดเพื่อซือ้ทุเรียน 

และกล้วย ไปฝากคุณครูของลูก ๆ ทีโ่รงเรียนด้วย พอถึงโรงเรียนเด็ก ๆ ดีใจรีบวิ่งมาหาพ่อ 

กับแม ่จากนั้นคุณแม่ก็เปิดดูกระเป๋าของลูก ๆ เพื่อตรวจความเรียบร้อย ว่ามี หนังสือ 

ปากกา ดนิสอ สมุด ครบไหมจากนั้นทั้งพ่อแม่และเด็ก ๆ ก็พากันขึ้นรถกลับบ้านอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

 1. หนุมานเป็นทหารเอกของพระราม 

 2. ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 

 3. คุณแม่พาฉันไปดูพระอาทิตย์ตกดิน 

 

 

 1.2.2 ค านามชีเ้ฉพาะ หรอืวิสามานยนาม (วิ-สา-มาน-ยะ-นาม) คือ 

ค านามที่เป็นช่ือเฉพาะ ส าหรับเรียกคน สัตว ์สิ่งของ และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใหรู้้

ชัดเจนแบบเจาะจงว่าเป็นใครหรอืสิ่งใดเป็นค าที่เฉพาะเพียงสิ่งเดียว  

 ตัวอย่างเช่น หนูดี นางแดง ขุนช้างขุนแผน หนุมาน พระจันทร์  

พระอาทิตย์ ดาบซามูไร หลวงพ่อองค์ตื้อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายตลาด 

ท่าเสด็จ ประเทศไทย สะพานมติรภาพไทย-ลาว เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

 เชา้วันนี้ พ่อและแม่ พาหนูดีไปเที่ยวชมความสวยงามของสะพานมติรภาพไทย 

–ลาว และแวะซื้อของฝากที่ตลาดท่าเสด็จ ช่วงเย็นที่อ าเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย มีงาน

ประจ าปี เป็นงานสักการะไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ตื้อ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ขึน้ 15ค่ า เดือน 

3ในคืนนีท้้องฟ้า จะเห็นพระจันทร์ เต็มดวงสอ่งแสงสว่างสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าสมุหนาม 

                  
 กลุ่มนักเรยีน       ฝูงลิง      โขลงช้าง 

ตัวอย่างประโยคค าสมุหนาม 

 1. ฝูงลิงก าลังกินกล้วย  

 2. คณะครปูระชุมประจ าเดือน  

 3. กลุ่มประชาชนเข้าแถวรับสิ่งของบริจาค 

 

 

 

 

 

 1.2.3 ค านามบอกหมวดหมู่ หรอืสมุหนาม (สะ-มุ-หะ-นาม) คือ ค านาม

ที่บอกลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ ที่รวมกันอยู่เป็นหมวดหมู่ เป็นพวก ตัวอย่างเช่น 

กอง หมู่ คณะ ฝูง พวก เหล่า โขลงช้างป่า คณะลูกเสือ เป็นต้น  

ข้อควรสังเกต หากอยู่หลังจ านวนนับหรอือยู่หลังค านามทั่วไป เราจะเรียกว่า 

ลักษณนาม เช่น ลิงฝูงนั้นวิ่งซุกซน ฝูงในที่นี้เป็นลักษณนาม ลูกเสือหมู่นีม้ีความเป็น

ระเบียบ หมู่ในที่นีเ้ป็นลักษณนาม 
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ตัวอย่าง 

 วันนีท้ี่บ้านโนนสา อ าเภอท่าบ่อ มีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เดือน 4 

ซึ่งทุก ๆ 4 ปี จะจัดงานบุญผะเหวดนีข้ึน้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

ให้คงอยู่ และก่อนถึงวันงานประเพณีบุญผะเหวด พ่อก็จะไปตลาดเพื่อเตรียมซื้อสิ่งของ

มาร่วมจับสลากการกุศล (สอยดาว) ตามก าลังศรัทธา ซึ่งในปีนี้พ่อร่วมบริจาคสิ่งของ 

ได้แก่ หลวงไฟ 5 ดวง โต๊ะ เก้าอี้ อย่างละ ตัว แก้วน้ า 10 ใบ ขวาน 2 เล่ม และฉันก็ได้

เตรียมกับข้าว เพื่อรว่มท าบุญตักบาตรในชว่งเช้าของวันงานซึ่งมีพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป  

อีกด้วย เพื่อเป็นการอุทิศสว่นกุศลใหเ้จ้ากรรมนายเวร และภูตผทีุกตน 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

ตัวอย่างประโยคลักษณนาม  

 1. แมวตัวนี้น่ารักมาก  

 2. ตะกร้าใบนีใ้ส่ของได้จุมาก   

 3. ดาวดวงนั้นสอ่งแสงสว่างจ้า 

ตัวอย่าง  

 วันนีท้ี่โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ จังหวัดหนองคายได้มีการเดินทางไกล 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือซึ่งมีคณะลูกเสือจากแต่ละโรงเรียนได้เข้าร่วมในครั้งนีด้้วย  

ซึ่งผูก้ ากับก็จะได้ปล่อยตัวลูกเสือแตล่ะหมู่เพื่อให้ลูกเสือได้เดินทางไกล ในระหว่างทาง 

มีลูกเสือหมูห่นึ่งเจอฝูงลิงป่าเข้า และลิงป่าได้วิ่งมาท าร้ายพวกเขา   

 

 1.2.4 ค านามบอกลักษณะ หรอืลักษณนาม (ลัก-สะ-หนะ-นาม) คือ 

ค านามที่บอกลักษณะหรอืแสดงลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คน 2 คน 

สุนัข 1 ตัว ตูเ้สื้อผ้า 1 หลัง ขันใบใหญ่ เป็นต้น  

 ดวง ใช้กับ โคม  ดาว  ดวงตา  ดวงใจ  หัวใจ  

 ตัว ใช้กับ เก้าอี้  โต๊ะ  สัตว์  เข็มหมุด  ตะขอ  

 ใบ ใช้กับ หมวก  ขัน  กระเป๋า  กะละมัง  แก้วน้ า 

 เล่ม ใช้กับ หนังสอื  เข็ม  เทียน  ดาบ  ขวาน  

 รูป ใช้กับ พระสงฆ์  สามเณร  นักบวช  นักพรต  

  ตน ใช้กับ ยักษ์  ภูตผ ี กินนร  กินรี  ฤาษี 
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ตัวอย่างประโยคอาการนาม 

 1. การไหว้ท าให้เกิดมิตรภาพที่ดี 

 2. ความรักเป็นพลังในการด าเนนิชีวิต  

 3. การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด  

ตัวอย่าง  

 คนที่มคีวามรู้ เขาตอ้งมคีวามพยายยามอย่างมากในการค้นคว้าหาความรู้ 

และท าความฝันของเขาให้เป็นจรงิ ก่อนอื่นเขาต้องมีความรัก และเอาใจใส่ในงานที่เขาท า

เพื่อให้งานออกมาดีและมีคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.5 ค านาบอกอาการ หรืออาการนาม (อา-กาน-ระ-นาม) คือ 

ค านามที่บอกกริยาอาการ หรอืความปรากฏต่าง ๆ ของคน สัตว ์และสิ่งของ  

ซึ่งมาจากค ากริยาและค าวิเศษณ์ที่มักมีค าวา่ การ หรอื ความ น าหนา้  

 ตัวอย่างเช่น ความรัก ความรู ้ความสวย ความดี ความพยายาม  

ความฝัน ความดี การเต้น การค้นคว้า การร า การพูด การไหว้ เป็นต้น ข้อควร

สังเกต ค าว่า “การ” หรอื “ความ” ถ้าไม่ได้น าหน้าค ากริยาและค าวิเศษณ์  

จะกลายเป็นค า สามานยนาม เช่น การไฟฟ้า การประปา การเมอืง การบ้าน  

การงาน ความควาย ความแพ่ง เป็นต้น 
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ใบงานที่ 1 

จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนแยกแยะและอธิบายความหมายของค านามได้  

ค าชี้แจงใหน้ักเรียนฟังเพลงชนิดของค านาม จากวีดทีัศน ์แล้วบอกความหมายของค านาม 

แตล่ะชนิด และเขียนค านามที่ปรากฏในวีดีทัศน์มา 10 ค า (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ช่ือ–นามสกุล.........................................................................เลขที่................ 

เน้ือเพลง ชนิดของค านาม (จากวีดีโอนันทนาการทางภาษาไทย) 

 จ าเรามาจ าค านาม ค านามมี 5 ชนิด   ค านามทั่วไป ค านามทั่วไป  

ฉันจ้องมองไปเห็น โต๊ะ  ตู ้ เตียง        ฉันจ้องมองไปเห็น โต๊ะ  ตู ้ เตียง   

 ค านาม ค านามเฉพาะ เจาะจงไปเลยว่าใคร น้องน้ า  พลอยใส  นอ้งน้ า  

พลอยใสจ าได้ใชไ่หมแค่ใชเ้รียกชื่อ        จ าได้ใชไ่หมแค่ใชเ้รียกชื่อ   

 ค านามค านามหมวดหมู่  ดูดูนั่นฝูงนกกา  โขลงช้างเดินมา (ซ้ า) 

เหล่าทหารกล้าเอาปืนยิง          เหล่าทหารกล้าเอาปืนยิง 

 ค านามค านามลักษณะ  ฟังนะอยู่หลังจ านวน รถไฟ  1 ขบวน (ซ้ า) 

มีเทป 1 ม้วนไว้ฟังเพลงกัน          มีเทป 1 ม้วนไว้ฟังเพลงกัน 

 ค านามค านามอาการ          การวิ่ง  การนั่ง  การนอน    

มาเร็วจะสอน (ซ้ า)              ให้เจ้างามงอนได้มีความรู้ 

 

ตอบ

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 2 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกชนิดของค านามและจ าแนกชนิดของค านามได้  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาค านามที่ขีดเส้นใต้ในบทความ และบอกชนิดของค านาม 

โดยใส่หมายเลขใหถู้กต้องแล้วอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ช่ือ–นามสกุล......................................................................เลขที่...................... 

 

 

 

 

 

 

  ความรักอันบริสุทธิ์สุดประเสริฐ  รักพ่อแม่ผูก้ าเนิดเลี้ยงดูฉัน 

  รักยิ่งชีพคือรักชาติ ศาสน์ราชันย์  ไทยมุ่งมั่นตอ้งรกกันทั้งแผ่นดิน 

ปวงชนชาวไทยควรตระหนักถึงบุญคุณและท าความดีต่อแผน่ดินที่เราได้อาศัยมาแตก่ าเนิด 

โดยสร้างความรัก ความสามัคคีสมานฉันท์ให้เกิดขึน้ภายในชาติ เพราะความรู้รักสามัคคีนี้

ไม่เพียงจะท าให้แผ่นดินสงบสุขร่มเย็น ชาตพิัฒนาก้าวหน้าเท่านั้น แต่กลุ่มคนในชาติทุกหมู่

เหล่าต่างก็จะได้รับผลดมีีความสุขทั่วกัน 

 

1. ความรัก ……………………………………….……  2. พ่อแม่ …………………………………………..……….. 

3. ไทย …………………………………………………..  4. กลุ่มคน …………………………………………………. 

5. หมูเ่หล่า ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ค าสามานยนาม  (2) ค าวสิามานยนาม  (3) ค าลักษณนาม 

(4) ค าลักษณนาม  (5) ค าอาการนาม 
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ใบความรูท้ี่ 2 หน้าทีข่องค านาม 

2.1 ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค  

 ตัวอย่าง  

  1. พยาบาลตรวจคนไข้อย่างละเอียด  

  2. หนูดซีักผ้า 

  3. กระเป๋าวางอยู่ในช้ัน 

2.2 ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค 

 ตัวอย่าง  

  1. น้ าหวานกินข้าว 

  2. คุณพ่ออ่านหนังสือ  

  3. คุณยายซือ้เสื้อตัวใหม่ 

2.3 ท าหน้าที่เป็นค าขยายค าอื่น  

 ตัวอย่าง  

  1. ช้างโขลงนีดุ้มาก  

  2. พมิพี่สาวของพราวเป็นคุณครู  

  3. ยายด าแมค่รัวที่บ้านฉันท ากับข้าวอร่อยมาก 

2.4 ท าหน้าที่ขยายกรยิา บอกสถานที่ ทศิทาง หรอืเวลา 

 ตัวอย่าง  

  1. คุณปู่ตื่นเช้าทุกวัน (บอกเวลา) 

  2. คุณแม่ไปโรงพยาบาล (บอกสถานที่)  

  3. เธอลงไปท าอะไรข้างล่าง (บอกทิศทาง) 

2.5 ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยาบางค า 

 ตัวอย่าง  

  1. คุณอาเป็นต ารวจ 

  2. แมวคล้ายเสือ 

  3. เขาเหมอืนพระเอกละคร 
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2.6 ท าหน้าที่ตามหลังค าบุพบท 

 ตัวอย่าง  

  1. ตูก้ับข้าวอยู่หลังบ้าน  

  2. ควายเดินอยู่ในนา 

  3. คุณป้าน่ังบนเก้าอีโ้ยก 

2.7 ท าหน้าที่เป็นค าเรยีกขาน 

 ตัวอย่าง  

  1. ทหารช่วยประชาชนผูป้ระสบอุทกภัย  

  2. คุณตาครับซือ้เสื้อกี่ตัวด ี 

  3. พิมใจรีบเข้าบ้านก่อนที่ฝนจะตก 
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ใบงานที่ 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกหน้าที่ของค านามได้  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของค านามที่ขีดเส้นใต้ว่าท าหน้าที่อะไรในประโยค  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………….…………………………เลขที…่……………………………… 

  

 ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคท าหน้าที่เป็นค าขยายกริยา 

 ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยคท าหน้าที่เป็นค าเรยีกขาน 

 

 ลูก  : คุณพ่อครับวันนีพ้่อไม่ไปเตะฟุตบอลหรอครับ 

 พ่อ : เดี๋ยว ค่ า ๆ สักหน่อย ลูกมีอะไรหรือเปล่าครับ 

 ลูก  : พอดีผมอยากไปเตะฟุตบอลกับพ่อที่สนามด้วยครับ 

 พ่อ : ดีมากลูก การออกก าลังกายเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะท าให้ร่างกาย

แข็งแรง สุขภาพดีด้วย 

 ลูก  : งัน้ รอเดี๋ยวนะครับ ผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนครับพ่อ 

 

1. คุณพ่อ  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ลูก   ………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. ครับ  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ฟุตบอล  …………………………………………………………………………………………………………..……….. 

5. ค่ า ๆ   …………………………………………………………………………………………………………..………… 
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ใบงานที่ 4 

ชีแ้จง ให้นักเรียนยกตัวอย่างค านามชนิดละ 5 ค า แล้วน ามาเขียนเรื่องตามจนิตนาการ 

ช่ือ–นามสกุล………………………………………………………………เลขที…่…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
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แบบทดสอบหลังเรยีน เรื่อง ค านาม 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X  

หนา้ข้อที่เลือกตอบลงในกระดาษค าตอบ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของค านามที่ถูกต้อง (ความรู้ความจ า) 

 ก. ค าที่แสดงอาการและการกระท า  

 ข. ค าที่ใชเ้รียกช่ือคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  

 ค. ค าที่ใชแ้ทนช่ือคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  

 ง. ค าน าหน้าค าอื่นเพื่อให้มีความหมายและได้ใจความ   

2. “ลิงวิ่งซุกซน” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นค านามชนดิใด (การวิเคราะห)์ 

 ก. สมุหนาม         ข. อาการนาม  

 ค. สามานยนาม       ง. วิสามานยนาม 

จากบทความตอ่ไปนี ้ตอบค าถาม ข้อ 3-6 

  ความรักอันบริสุทธิ์สุดประเสริฐ  รักพ่อแม่ผู้ก าเนิดเลี้ยงดูฉัน 

 รักยิ่งชีพคือรักชาติศาสน์ราชัน      ไทยคงมั่นต้องรักกันทั้งแผน่ดิน 

3. จากบทความมคี าใดบ้างที่เป็นค านาม (การคิดวิเคราะห)์ 

 ก. ความรัก ยิ่งชีพ       ข. ไทย สุดประเสริฐ 

 ค. แม ่พ่อ        ง. ความรัก ฉัน  

4. จากบทความขา้งต้น มีค านามกี่ชนิด (การสังเคราะห์) 

 ก. 1 ชนิด         ข. 2 ชนิด 

 ค. 3 ชนิด         ง. 4 ชนิด 

5. จากบทความค าว่า พ่อแม่ เป็นค านามชนิดใด (การสังเคราะห์) 

 ก. ค านามหมวดหมู่      ข. ค านามชีเ้ฉพาะ 

 ค. ค านามแสดงอาการ    ง. ค านามไม่ชีเ้ฉพาะ 

6. จากบทความข้างต้น ค าใดที่เป็นค านามชีเ้ฉพาะ (การวิเคราะห์) 

 ก. ไทย         ข. ความรัก 

 ค. พ่อแม่         ง. รัก 
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จากบทความนี้ ตอบค าถามข้อ 7-8 

 นักบิน เป็นผูข้ับเครื่องบินเพื่อน าผูโ้ดยสารหรือสินค้าไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย 

นักบินจึงต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญมีความสามารถในการตัดสินใจ  

และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความจ าดี ช่างสังเกต ใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารได้ดี และมีความรูเ้รื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

7. จากบทความดังกล่าวนี ้มีค านามที่แสดงอาการตา่ง ๆ ทั้งหมดกี่ค า (การประเมินค่า) 

 ก. 3 ค า         ข. 5 ค า 

 ค. 4 ค า         ง. 8 ค า 

8. จากบทความขา้งตน้ มีค าใดบ้างที่เป็นค านามแสดงอาการ (การวิเคราะห)์ 

 ก. เครื่องบิน ความรับผดิชอบ ผู้โดยสาร 

 ข. ความรับผดิชอบ ความรู ้นักบิน 

 ค. ความรู้ ความรับผดิชอบ ความจ า 

 ง. นักบิน เครื่องบิน ความรับผดิชอบ 

9. ค าที่ขีดเส้นใต้ตอ่ไปนี้ เป็นค านามที่ท าหน้าที่ใดในประโยค “เด็ก ๆ ตั้งใจท าข้อสอบ 

ให้เต็มที่นะคะ” (การสังเคราะห)์ 

 ก. ท าหน้าที่เป็นค าเรียกขาน  

 ข. ท าหน้าที่เป็นค าขยายค าอื่น  

 ค. ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  

 ง. ท าหน้าที่ขยายกริยาของประโยค 

10. ลักษณนามของ พระสงฆ์ ควรใชค้ าในข้อใด (การน าความรู้ไปใช้) 

 ก. องค์         ข. ท่าน 

 ค. รูป          ง. พระองค์ท่าน 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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กระดาษค าตอบ 

เรื่องค าและหน้าที่ของค า เล่มที่ 1 ค านาม 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X 

ลงในกระดาษค าตอบ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     
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เฉลยค าตอบ 

เรื่องค าและหน้าท่ีของค า เล่มท่ี 1 ค านาม 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X  

ลงในกระดาษค าตอบ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1.  X   6.   X  

2.   X  7.   X  

3.   X  8.   X  

4.   X  9.   X  

5.   X  10. X    

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1.  x   6.   x  

2.   X  7.    x 

3.   X  8.  x   

4.   X  9. x    

5.   x  10.   x  
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เฉลยใบงานที่ 1 

จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนแยกแยะและอธิบายความหมายของค านามได้  

ค าชี้แจงใหน้ักเรียนฟังเพลงชนิดของค านาม จากวีดทีัศน ์แล้วบอกความหมายของค านาม 

แตล่ะชนิด และเขียนค านามที่ปรากฏในวีดีทัศน์มา 10 ค า (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ช่ือ–สกุล.............................................................................เลขที่...................... 

เน้ือเพลง ชนิดของค านาม (จากวีดีโอนันทนาการทางภาษาไทย) 

 จ าเรามาจ าค านาม ค านามมี 5 ชนิด   ค านามทั่วไป ค านามทั่วไป  

ฉันจ้องมองไปเห็น โต๊ะ ตู้ เตียง         ฉันจ้องมองไปเห็น โต๊ะ ตู้ เตียง 

 ค านาม ค านามเฉพาะ เจาะจงไปเลยว่าใคร น้องน้ า พลอยใส นอ้งน้ า  

พลอยใสจ าได้ใชไ่หมแค่ใชเ้รียกชื่อ        จ าได้ใชไ่หมแค่ใชเ้รียกชื่อ   

 ค านามค านามหมวดหมู่ ดูดูนั่นฝูงนกกา  โขลงช้างเดินมา (ซ้ า) 

เหล่าทหารกล้าเอาปืนยิง          เหล่าทหารกล้าเอาปืนยิง 

 ค านามค านามลักษณะ ฟังนะอยู่หลังจ านวน รถไฟ 1 ขบวน (ซ้ า) 

มีเทป 1 ม้วนไว้ฟังเพลงกัน          มีเทป 1 ม้วนไว้ฟังเพลงกัน 

 ค านามค านามอาการ          การวิ่ง การนั่ง การนอน 

มาเร็วจะสอน (ซ้ า)            ให้เจ้างามงอนได้มีความรู้ 

ตอบ

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................อยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อน……………………………………….. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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(1) ค าสามานยนาม (2) ค าวิสามานยนาม (3) ค าลักษณนาม 

(4) ค าสมหุนาม (5) ค าอาการนาม 

เฉลยใบงานที่ 2 

จุดประสงค์ก ารเรียนรู้ นักเรียนบอกชนิดของค านามและจ าแนกชนิดของค านามได้  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาค านามที่ขีดเส้นใต้ และบอกชนิดของค านามโดยใส่หมายเลข 

ให้ถูกต้องแล้วอา่นออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ช่ือ…………………………………………………………………..…….ช้ัน…………………..เลขที่…………………….. 

 

 

 

 

 

  ความรักอันบริสุทธิ์สุดประเสริฐ  รักพ่อแม่ผูก้ าเนิดเลี้ยงดูฉัน 

รักยิ่งชีพคือรักชาติ ศาสน์ราชันย์  ไทยมุ่งมั่นตอ้งรกกันทั้งแผ่นดินปวงชนชาวไทยควร

ตระหนักถึงบุญคุณและท าความดตี่อแผ่นดินที่เราได้อาศัยมาแตก่ าเนิด โดยสร้างความรัก 

ความสามัคคีสมานฉันท์ให้เกิดขึน้ภายในชาติ เพราะความรูร้ักสามัคคีนี้ไม่เพียงจะท าให้

แผ่นดนิสงบสุขร่มเย็น ชาติพัฒนาก้าวหนา้เท่านั้น แต่กลุ่มคนในชาติทุกหมูเ่หล่าต่างก็จะ

ได้รับผลดีมีความสุขทั่วกัน (ที่มา : หนังสือเรยีนวิชาภาษาไทยชัน้ ป. 6 หลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561) 

1. ความรัก …………(5. ค าอาการนาม)……  2. พ่อแม่ ………(5. ค าอาการนาม)…………………. 

3. ไทย ………………(2. ค าวสิามานยนาม)… 4. กลุ่มคน ……(4. ค าสมุหนาม)……………………… 

5. หมูเ่หล่า ………..(4. ค าสมุหนาม)……….. 
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เฉลยใบงานที่ 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกหน้าที่ของค านามได้  

ค าชีแ้จง ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของค านามที่ขีดเส้นใต้แถบสีว่าท าหน้าที่อะไรในประโยค  

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ช่ือ……………………………………………………………………………………เลขที…่………………………………………… 

          1. ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค  2. ท าหน้าที่เป็นค าขยายกริยา 

          3. ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  4. ท าหน้าที่เป็นค าเรยีกขาน 

 

 ลูก  : คุณพ่อครับวันนีพ้่อไม่ไปเตะฟุตบอลหรอครับ 

 พ่อ : เดี๋ยว ค่ า ๆ สักหน่อย ลูกมีอะไรหรือเปล่าครับ 

 ลูก  : พอดีผมอยากไปเตะฟุตบอลกับพ่อที่สนามด้วยครับ 

 พ่อ : ดีมากลูก การออกก าลังกายเป็นสิ่งที่ด ีเพราะจะท าให้ร่างกาย

แข็งแรง สุขภาพดีด้วย 

 ลูก  : งัน้ รอเดี๋ยวนะครับ ผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนครับพ่อ 

1. คุณพ่อ ………ท าหนา้ที่เป็นประธานของประโยค……………………………………..…… 

2. ลูก ……………ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค………………………………………..… 

3. ครับ …………ท าหนา้ที่ค าเรียกขาน……………………………………………………….……… 

4. ฟุตบอล ……ท าหนา้ที่ขยายค ากริยา……………………………………………..……….…… 

5. ค่ า ๆ ….……ท าหนา้ที่เรยีกขาน…………………………………………………………….……… 
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เฉลยใบงานที่ 4 

ชีแ้จง ให้นักเรียนยกตัวอย่างค านามชนิดละ 5 ค า แล้วน ามาเขียนเรื่องตามจนิตนาการ 

ช่ือ–นามสกุล………………………………………………………………เลขที…่…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….……..…ขึน้อยู่กับดุลยพินิจครูผู้สอน……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 

1. มวีนิัย ตรงตอ่เวลา    

ปฏบัิตติามกฎระเบียบของหอ้งเรยีน    

2. ใฝ่เรียนรู้ สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    

ให้ความร่วมมอืในกจิกรรมกลุ่ม    

ร่วมแสดงความคิดเห็นถาม-ตอบ    

จดบันทึกความรู้อยา่งเป็นระเบียบ    

3. มุง่มั่นในการท างาน ตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบมาย    

มคีวามรับผิดชอบ ขยัน ระเบียบวนิัย    

มคีวามอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ    

ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด    

 

เกณฑ์การประเมิน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน  

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง    ให้ 2 คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง        ให้ 1 คะแนน 

 

 

     (ลงช่ือ) ………………………………………………….ผูป้ระเมิน 

       (นางสาวสรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร) 

     วันที…่……………………………เดือน…………………….พ.ศ. …….. 
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แบบบันทึกคะแนนจากใบงานของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

เรื่อง……………………………………………..……………………………………………………………………………….…….. 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ ……………………………………………….………….……… 

เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผา่น ไม่ผ่าน 
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แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน 

ค าชี้แจง  

 ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X  

หนา้ข้อที่เลือกตอบลงในกระดาษค าตอบ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของค านามที่ถูกต้อง (ความรู้ความจ า) 

 ก. ค าที่แสดงอาการและการกระท า  

 ข. ค าที่ใชเ้รียกช่ือคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  

 ค. ค าที่ใชแ้ทนช่ือคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  

 ง. ค าน าหน้าค าอื่นเพื่อให้มีความหมายและได้ใจความ   

2. “ลิงวิ่งซุกซน” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นค านามชนดิใด (การคิดวิเคราะห์) 

 ก. สมุหนาม         ข. อาการนาม  

 ค. สามานยนาม       ง. วิสามานยนาม 

จากบทความตอ่ไปนี ้ตอบค าถาม ข้อ 3-6 

  ความรักอันบริสุทธิ์สุดประเสริฐ  รักพ่อแม่ผู้ก าเนิดเลี้ยงดูฉัน 

 รักยิ่งชีพคือรักชาติศาสน์ราชัน   ไทยคงมั่นตอ้งรักกันทั้งแผน่ดิน 

3. จากบทความมคี าใดบ้างที่เป็นค านาม (การคิดวิเคราะห)์ 

 ก. ความรัก ยิ่งชีพ       ข. แม ่พ่อ 

 ค. ไทย สุดประเสริฐ     ง. ความรัก ฉัน 

4. จากบทความขา้งตน้ มีค านามกี่ชนิด (การสังเคราะห์) 

 ก. 1 ชนิด         ข. 2 ชนิด 

 ค. 3 ชนิด         ง. 4 ชนิด 

5. จากบทความค าว่า พ่อแม่ เป็นค านามชนิดใด (การสังเคราะห์) 

 ก. ค านามรวมหมู่      ข. ค านามชีเ้ฉพาะ 

 ค. ค านามแสดงอาการ    ง. ค านามไม่ชีเ้ฉพาะ 

6. จากบทความข้างต้น ค าใดที่เป็นค านามชีเ้ฉพาะ (การวิเคราะห์) 

 ก. ไทย         ข. ความรัก 

 ค. พ่อแม่         ง. รัก 
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จากบทความนี้ ตอบค าถามข้อ 7-8 

 นักบิน เป็นผูข้ับเครื่องบินเพื่อน าผูโ้ดยสารหรือสินค้าไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย 

นักบินจึงต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญมีความสามารถในการตัดสินใจ  

และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความจ าดี ช่างสังเกต ใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารได้ดี และมีความรูเ้รื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

7. จากบทความดังกล่าวนี ้มีค านามที่แสดงอาการตา่ง ๆ ทั้งหมดกี่ค า (การประเมินค่า) 

 ก. 3 ค า        ข. 5 ค า 

 ค. 4 ค า        ง. 8 ค า 

8. จากบทความขา้งตน้ มีค าใดบ้างที่เป็นค านามแสดงอาการ (การวิเคราะห์) 

 ก. เครื่องบิน ความรับผดิชอบ ผู้โดยสาร 

 ข. ความรับผดิชอบ ความรู ้นักบิน 

 ค. นักบิน เครื่องบิน ความรับผดิชอบ 

 ง. ความรู ้ความรับผิดชอบ ความจ า 

9. ลักษณนามของ พระสงฆ์ ควรใชค้ าในข้อใด (การน าความรู้ไปใช้) 

 ก. องค์        ข. ท่าน 

 ค. รูป         ง. พระองค์ท่าน 

10. ค าที่ขดีเส้นใต้ต่อไปนี ้เป็นค านามที่ท าหน้าที่ใดในประโยค “เด็ก ๆ ตั้งใจท าข้อสอบ 

ให้เต็มที่นะคะ” (การสังเคราะห)์ 

 ก. ท าหน้าที่เป็นค าเรียกขาน  

 ข. ท าหน้าที่เป็นค าขยายค าอื่น  

 ค. ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  

 ง. ท าหน้าที่ขยายกริยาของประโยค 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง 

1.  X   

2.   X  

3.  X   

4.   X  

5.   X  

6. X    

7.  X   

8.   X  

9.   X  

10. X    
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ช่ือ-สกุล     นางสาวสรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร 

วัน เดอืน ปีเกิด   วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2522 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 399 หมู่ 8 ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ  

      จังหวัดหนองคาย 43110 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ครู 

สถานที่ท างาน    โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ  

      จังหวัดหนองคาย 43110  

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2535  ช้ันประถมศกึษาโรงเรียนบ้านอูนโคก ต าบลหนองบัว  

      อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2538  ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้โรงเรียนภูริทัตต์วทิยา อ าเภอพรรณานิคม 

      จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2541  ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนกุดบากพัฒนาศกึษา   

      อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์   

      สถาบันราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2559  ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2563  ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2558  ครูผูช่้วย โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ   

      จังหวัดหนองคาย  

 พ.ศ. 2560  ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) อ าเภอท่าบ่อ   

      จังหวัดหนองคาย 
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