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กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยั เรืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที ๕  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกติในครังนี สาํเร็จลง
ไดด้ว้ยดี เนืองจากไดรั้บกาํลงัใจจากลูก ๆ ทงั ๒ คน ซึงไดแ้ก่ นางสาว พรรณภสัสร และเดก็ชาย
ติณณภพ  แยม้จนัทร์ฉาย ซึงเป็นกาํลงัใจในการทาํงานตลอดมา และขอขอบคุณ นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที ๕ หอ้งเรียนที ๕ และหอ้งเรียนที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทีใหค้วามร่วมมือใน    
การทดลอง จนประสบกบัความสาํเร็จดว้ยดีตงัแต่ตน้จนจบ 
 ขอขอบคุณคณะครูในหมวดภาษาไทยทีใหค้วามช่วยเหลือในการทดลองวิจยัดว้ยดี และ
ยงัใหค้าํแนะนาํการแกปั้ญหาจากการเรียนการสอนจนทาํใหปั้ญหาต่างๆไดรั้บการแกไ้ขจนบรรลุ
กบัผลสาํเร็จดว้ยดี 
 หากอานิสงคข์องงานวิจยันีมีจริง ขอจงบงัเกิดผลดีกบัวงการศึกษา และเดก็ไทยทุกคน 
ขอใหก้ารศึกษาของไทยจงประสบกบัความสาํเร็จ และเป็นผูน้าํทางการศึกษาของโลกในอนาคต 
   
                    วนัชยั  แยม้จนัทร์ฉาย 
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บทคดัย่อ 

 

ชือวิจยั                การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน                        
  ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกติ  
ผูว้ิจยั                นายวนัชยั   แยม้จนัทร์ฉาย 

สถานที             โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ 

    

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา โครงงาน

ภาษาไทย โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน พฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพือพฒันาการ

วิธีการสืบคน้ขอ้มูล  และทดสอบความคงทนในการจดจาํ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ ปี

การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จาํนวน ๔๘ 

คน และกลุ่มควบคุม จาํนวน ๓๕ คน 

 จากการศึกษาพบวา่  

 ๑. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียเท่ากบั ๓๙.๕๐ คะแนน  
คะแนน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๗๗  ซึงมากกวา่กลุ่มควบคุมทีมีคะแนนเฉลียเท่ากบั 
๓๕.๖๙ คะแนน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๓๗  โดยมีค่า t = ๑๐.๖๒  ค่า df = ๘๑  และค่า 
sig = .๐๐๐ เมือเปรียบเทียบแลว้พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงกวา่
นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕  
 ๒. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการจดจาํแตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลียในการจดจาํเท่ากบั ๑๔.๑๗  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๒๔ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลียในการจดจาํเท่ากบั ๑๒.๐๙ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๒.๑๓ โดยมีค่า t 
= ๕.๕๙  ค่า df = ๘๑  และคา่ sig = .๐๐๐ เมือพิจารณาแลว้ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทน
ในการจดจาํสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕  
 ๓. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินชินงานแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม โดย
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๙.๕๐  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๗๗ ส่วนกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๕.๖๙ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๓๗ โดยมีค่า t = ๑๐.๖๒  ค่า df = ๘๑  
และค่า sig = .๐๐๐ เมือพิจารณาแลว้ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินชินงาน สูงกวา่
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นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ โดยพบวา่คะแนนหวัขอ้การลาํดบัเนือหา 
และการจดัองคป์ระกอบ มีคะแนนเฉลียสูงสุด เท่ากบั ๓.๙๔ คะแนน อนัดบัรองลงมาคือ เนือหา
ถูกตอ้ง และรูปแบบอกัษร ขนาด มีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓.๘๘ คะแนน และคะแนนนอ้ยทีสุดไดแ้ก่
หวัขอ้ความครอบคลุมเนือหา และความเป็นระเบียบ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓.๑๙ คะแนน  
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คาํนํา 
 
 การศึกษาวิจยั เรืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกติเล่มนี จดัทาํขึน

เพือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิา โครงงานภาษาไทย โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน พฒันา

ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพือพฒันาการวิธีการสืบคน้ขอ้มูล  และทดสอบความคงทน

ในการจดจาํ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ซึง   

เป็นส่วนหนึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย รายวิชาโครงงานภาษาไทย ซึงเท่าที

ผา่นมา นกัเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยลดตาํลง ทาํใหค้ะแนนเฉลีย   

การสอบ O-Net ของนกัเรียนในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายลดลง  

 จากปัญหาดงักล่าว จาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ขเพือหาวธีิการเพิมคะแนนผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนกัเรียน ประกอบกบัผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสอนในรายวชิาโครงงานภาษาไทย       

อยูแ่ลว้ จึงไดด้าํเนินการทดลองเพือหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 ผูว้ิจยัจึงหวงัเป็นอยา่งยงิวา่ งานวิจยัเล่มนีจะมีประโยชนต่์อครูผูส้อนทีจะสามารถนาํไป

ปรับใชก้บัวิชาทีตนเองสอน และพฒันาต่อยอดใหดี้ยงิขึนต่อไป 

                                                                                 

                                                                                      วนัชยั   แยม้จนัทร์ฉาย 

                                                                     ตาํแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ 

  

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



สารบัญ 

 

บทที  หนา้ 
 บทคดัยอ่ ก 
 กิตติกรรมประกาศ ค 
 คาํนาํ ง 
 สารบญั จ 
 สารบญัตาราง ช 
 สารบญัภาพ ซ 

๑ บทนาํ ๑ 
  สภาพปัจจุบนั และปัญหา ๑ 

  วตัถุประสงคก์ารวิจยั ๑ 

  สมมุติฐานการวิจยั ๒ 

  ขอบเขตการศึกษา ๒ 

  นิยามศพัทเ์ฉพาะ ๓ 
  ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ ๔ 

๒ เอกสารทีเกียวขอ้ง ๕ 
  สภาพทวัไปของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ๕ 
  หลกัสูตรภาษาไทยรายวิชา โครงงานภาษาไทย ๑ ท ๔๐๒๐๓  (สาระเพิมเติม) ๖ 
  โครงงาน ๙ 
  โครงงานภาษาไทย ๒๐ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ ๒๕ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง ๓๑ 
  ความคงทนในการจดจาํ ๓๙ 
  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ๔๘ 
  กรอบแนวคิดในการวิจยั ๕๑ 

๓ วิธีดาํเนินการวิจยั ๕๒ 
  รูปแบบการวิจยั ๕๒ 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ๕๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที  หนา้ 
  เครืองมือ และการสร้างเครืองมือ ๕๓ 
  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ๕๖ 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ ๕๗ 

๔ ผลการวิจยั ๖๐ 
  สญัลกัษณ์และคาํยอ่ทีใช ้ ๖๐ 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ๖๐ 

  วเิคราะห์สมมติฐานขอ้ที ๑ ๖๐ 
  วิเคราะห์สมมติฐานขอ้ที ๒ ๖๒ 
  วิเคราะห์สมมติฐานขอ้ที ๓ ๖๓ 

๕ สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ๖๖ 
  วตัถุประสงคก์ารวิจยั ๖๖ 

  สมมุติฐานการวิจยั ๖๖ 

  วิธีดาํเนินการวิจยั ๖๗ 

  สรุปผลการวิจยั ๖๘ 

  อภิปรายผลการวิจยั ๖๙ 

  ขอ้เสนอแนะ ๗๑ 

 บรรณานุกรม ๗๓ 
 ภาคผนวก ๗๙ 
  ภาคผนวก ก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน และตามเนือหาทีไดรั้บ ๘๐ 
  ภาคผนวก ข  แบบประเมินผลงานนกัเรียน ๑๐๑ 
  ภาคผนวก ค  สรุปคะแนนการทดสอบ และประเมินผล ๑๐๓ 
  ภาคผนวก ง  วิเคราะห์ ค่าความยากง่าย  คา่อาํนาจจาํแนก และค่าความเชือมนั ๑๑๑ 
  ภาคผนวก จ แสดงการเปรียบเทียบคะแนนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ๑๒๓ 
 ประวติัผูว้จิยั ๑๓๐ 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที  หนา้ 

๑ ตารางแสดงโครงสร้างรายวิชาโครงงานภาษาไทย ๑   ๗ 
๒ ตารางแสดงตวัอยา่งการเขียนปฏิทินปฏิบติังาน ๑๖ 
๓ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนของ

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง กบันกัเรียนกลุ่มควบคุม 

๖๑ 

๔ ตารางแสดงผลการทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

๖๑ 

๕ ตารางแสดงผลการทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนกลุ่มควบคุม 

๖๒ 

๖ ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคงทนในการจดจาํของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบั   
นกัเรียนกลุ่มควบคุม 

๖๓ 

๗ ตารางแสดงผลการประเมิน เปรียบเทียบผลงานของนกัเรียน (ชินงาน) กลุ่ม
ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม  

๖๓ 

๘ ตารางแสดงผลการประเมินชินงานของนกัเรียนกลุ่มทดลอง กบันกัเรียนกลุ่ม
ควบคุมแสดงผลการประเมินเป็นรายขอ้ 

๖๔ 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพที  หนา้ 

๑ แสดงระบบการจาํ ๔๑ 
๒ กรอบแนวคิดในการพฒันาคุณลกัษณ์และการใชภ้าษาของนกัเรียน ๕๑ 
๓ แผนการวจิยัแบบ Pretest-posttest control group design ๕๓ 
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บทท ี๑ 
 

บทนํา 
 

สภาพปัจจุบัน และปัญหา 

 การศึกษา เป็นสิงสาํคญัของมนุษยทุ์กคน เพราะการศึกษาจะทาํใหค้นเราเกิดความรู้ และ

ประสบการณ์ และไดเ้รียนรู้ในสิงทียงัมิเคยประสบมาก่อน ทาํใหเ้ราสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นโลกได้

อยา่งมีความสุข และสามารถทีจะเอาตวัรอดจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได ้เป็นอยา่งดี ซึงในปัจจุบนันี มี

วิธีในการศึกษาไดห้ลากหลายรูปแบบ และหลายวิธีการ ต่างจากในสมยัก่อนทีเราจะตอ้งไปเรียนรู้

จากวดั และโรงเรียนเท่านนั แต่ปัจจุบนัเราไดมี้ววิฒันาการทางดา้นการศึกษาทีทนัสมยั สะดวก และ

รวดเร็ว จนทาํใหห้ลายคนไม่สามารถทีจะตามทนัความกา้วหนา้ทางดา้นการศึกษา ทาํใหเ้สียโอกาส

ต่าง ๆ อยา่งมากมาย  

 การศึกษาขอ้มลูโดยใชโ้ครงงาน เป็นการศึกษาทีผูเ้รียนมีโอกาสทีจะศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและจดจาํไดน้าน เพราะผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง ดว้ยวธีิการอนัหลากหลาย เช่น 

สืบคน้ทางระบบอินเตอร์เน็ต สอบถามผูรู้้ จากตาํราเรียนหรือตาํราอืน ๆ ซึงผูเ้รียนจะตอ้งพบกบั

อุปสรรคต่าง ๆ และจะตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง นอกจากนียงัสามารถสอบถามจากอาจารยที์ปรึกษา

โครงงานในความถูกตอ้งของขอ้มูล และยงัทาํใหผู้เ้รียนมีระเบียบวินยัในตนเอง มีความรอบคอบ 

ละเอียดลออ ในเรืองของแบบฟอร์มการพิมพ ์มีการตรวจสอบทีละเอียดขึน อีกทงัยงัเป็นพืนฐานใน

การศึกษาต่อทีดีในอนาคตไดอี้กดว้ย 

 จากกทีกล่าวมานนั จะเห็นไดว้า่การสอนโดยใชโ้ครงงาน เป็นวิธีการทีดีและมีประโยชน์

สาํหรับนกัเรียนเป็นอยา่งมาก ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการศึกษาวิจยั เรืองการทาํโครงงานสาํหรับนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศขึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 ๑. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของการเรียนตามปกติกบัการเรียนโดยใช้

โครงงาน 
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๒ 

 

 ๒. เพือศึกษาความคงทนในการจดจาํของนกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานกบัการเรียน

การสอนปกติ 

 ๓. เพือเปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบของรายงาน (งานกลุ่ม) ของนกัเรียนที

เรียนปกติกบันกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงาน 

 

สมมุติฐานการวจัิย 

 ๑. ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานสูงกวา่นกัเรียนทีเรียนโดย

วิธีการสอนแบบปกติ 

 ๒. นกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานมีความคงทนในการจดจาํมากกวา่นกัเรียนทีเรียนโดย

วิธีการสอนแบบปกติ 

 ๓. ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบของรายงาน (งานกลุ่ม) ของนกัเรียนทีเรียนโดยใช้

โครงงานดีกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยใชว้ิธีการแบบปกติ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ๑. ขอบเขตด้านเนือหา 

    ๑.๑ ความรู้เรืองการทาํโครงงาน 

    ๑.๒ หลกัภาษาไทยระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ 

 ๒. ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรและตัวอย่าง 

๒.๑ ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียน

ชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์ จาํนวน ๘ หอ้งเรียน  รวม  ๒๕๐  คน 

 ๒.๒ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ จาํนวน ๒ กลุ่ม คือ  

  ๒.๒.๑ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕/๕  ทีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาค

เรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์ จาํนวน 

๔๘   คน๒.๓ 

  ๒.๒.๒ กลุ่มควบคุมไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕/๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์ จาํนวน ๓๕ คน  
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 ๓. ขอบเขตด้านตัวแปร 

   ๓.๑ ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ การสอนวิชาภาษาไทยโดยใชโ้ครงงาน ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕   

     ๓.๒.๑ ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน 

     ๓.๒.๒ ความคงทนในการจดจาํของนกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงาน 

     ๓.๒.๓ ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบของรายงาน (งานกลุ่ม) 

 ๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาวจิยั  ๔ เดือน เริมตงัแต่วนัที ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ถึง 

วนัที ๑ กนัยายน ๒๕๕๔ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๑. โครงงาน  หมายถึง  โครงงานการศึกษาคน้ควา้หลกัภาษาไทย ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที ๕ หอ้งเรียนที ๕ ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  ภาคเรียนที ๑  ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 ๒. รายงาน  หมายถึง  รายงานกลุ่มของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ หอ้งเรียนที ๖ ทีเป็น
นกัเรียนกลุ่มควบคุม ทีไดรั้บการสอนแบบปกติ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  ภาคเรียนที ๑  ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
 ๓. การคน้ควา้ หมายถึง  การศึกษาคน้ควา้หลกัภาษาไทยตามเรียนทีนกัเรียนไดรั้บผดิชอบ
ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ๔. ผลสมัฤทธิทางการเรียน  หมายถึง  ผลลพัธ์คะแนนทีไดจ้ากการการทดสอบหลงัจาก
เรียนจบเนือหาจากการทาํโครงงาน 
 ๕. ความคงทน  หมายถึง  ระยะเวลาในการจดจาํของนกัเรียนในเรืองหลกัภาษาไทย ทีเรียน
ผา่นไปแลว้ วดัโดยแบบทดสอบตามเนือหาทีไดรั้บผดิชอบ 
 ๖. ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบ  หมายถึง  ความถูกตอ้งของเนือหาวชิา  รูปแบบของ
รายงาน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รูปเล่มของรายงานนกัเรียน 
 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนทีเรียนโดย
วิธีการสอนแบบปกติ 
 ๒. นกัเรียนมีความคงทนในการจดจาํในระยะเวลาทีนานขึน 
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 ๓. นกัเรียนสามารถทาํรายงานไดถู้กตอ้ง เป็นระเบียบมากขึน 
 ๔. นกัเรียนเกิดความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้และสามารถนาํไปปรับใชใ้นวิชา
ต่าง ๆ ได ้
 ๕. นกัเรียนเกิดทกัษะในการทาํงานกลุ่มเพมิมาขึน มีความเอือเฟือเผอืแผ ่และช่วยเหลือ
กนัภายในกลุ่มมากขึน 
 ๖. นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในผลสาํเร็จของงาน และมีความรับผดิชอบมากขึน 
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บทท ี๒ 

เอกสารทเีกยีวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยั เรืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกติ โรงเรียน         

ชุมแสงชนูทิศในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เนือหาความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง

ตามลาํดบั ดงันี 

 ๑. สภาพทวัไปของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

 ๒. หลกัสูตรภาษาไทยรายวชิา โครงงานภาษาไทย ๑ ท ๔๐๒๐๓  (สาระเพิมเติม) 

 ๓. โครงงาน  

 ๔. โครงงานภาษาไทย 

 ๕. แผนการจดัการเรียนรู้ 

 ๖. ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง 

 ๗. ความคงทนในการจดจาํ 

 ๘. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 ๙. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

๑. สภาพทวัไปของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี๕ โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ 

 ๑.๑ จาํนวนนกัเรียน 

 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ มีจาํนวนนกัเรียนในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ จาํนวน ๗ หอ้งเรียน รวมทงัหมด ๓๑๐ คน 

 ๑.๒ สภาพปัญหา 

  ๑.๒.๑ จากการจดัการเรียนการสอนทีผา่นมาพบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยตกตาํลงกวา่ทุกปี เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ โดยพบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการ

เรียนเฉลียสูงกวา่เกณฑเ์ฉลียทงัประเทศเพยีงเลก็นอ้ย แต่ลดลงกวา่ปีทีผา่นมา 
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  ๑.๒.๒ นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ในเรืองทีไดรั้บผดิชอบไม่เป็น ไม่รู้แหล่งการศึกษา

คน้ควา้ และไม่มีความรู้ในเรืองรูปแบบวธีิการในการทาํรายงาน ทาํใหท้าํรายงานไม่ถูกตอ้ง 

  ๑.๒.๓ ระยะเวลาในการจดจาํเนือหาสาระการเรียนรู้ของนกัเรียนนอ้ยลง หรือไม่มี

การจดจาํ 

  ๑.๒.๔ นกัเรียนขาดการจิตสาํนึกในตนเองเรืองการศึกษาเล่าเรียน โดยไม่สนใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ส่งงานตามทีกาํหนด  ลอกงานจากคนอืนมาส่ง  นกัเรียนทีเรียนใน

หอ้งทา้ย ๆ ขาดความสนใจการเรียน โดยในขณะทีครูกาํลงัดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน กลบั

ไม่สนใจ  

  ๑.๒.๕ ในกิจกรรมการทาํงานกลุ่ม นกัเรียนขาดความเอาใจใส่ ไม่ช่วยเหลือเพือนใน

กลุ่ม เมือเพือนในกลุ่มแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบใหแ้ลว้ กไ็ม่ปฏิบติัตามแต่อยา่งใด  อาศยัแค่มีชือ

ในกลุ่มเพือใหมี้คะแนนเท่านนั 

 
๒. หลกัสูตรภาษาไทยรายวชิา โครงงานภาษาไทย ๑ ท ๔๐๒๐๓  (สาระเพมิเติม) 
 ๒.๑ คาํอธิบายรายวชิาโครงงานภาษาไทย ๑ (ท ๔๐๒๐๓)  ชันมัธยมศึกษาปีท ี๕ 

 ศึกษาความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน นวตักรรมโครงงานภาษาไทย  

ขนัตอนการจดัทาํโครงงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน และการเขียนรายงานโครงงานทีเกียวกบั

หลกัและการใชภ้าษาไทย ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 ฝึกทกัษะการจดัทาํโครงงาน การพดูนาํเสนอผลงานโครงงาน และการเขียนรายงาน

โครงงานทีเกียวกบัหลกัและการใชภ้าษาไทย ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชก้ระบวนการ

กลุ่มแสวงหาความรู้ ความคิด พฒันาทกัษะการฟัง การดู การพดุ และการเขียน 

 เพือใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ และประสบการณ์เลือกจดัทาํโครงงานภาษาไทยทีเกียวกบัหลกั

และการใชภ้าษาไทย ตามทีตนเองสนใจ และถนดั เกิดกระบวนการคิด ฝึกทกัษะทางภาษา สามารถ

วางแผนสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเห็นความสาํคญัของภาษาไทยทีมี

ต่อการดาํเนินชีวิต โดยผา่นกิจกรรมการจดัทาํโครงงาน 
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 ๒.๒ ผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑ อธิบายความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน นวตักรรมโครงงาน

ภาษาไทย                                                                                                                  

  ๒.๒.๒ เขียนเสนอเคา้โครงการจดัทาํโครงการจดัทาํโครงงาน แผนการจดัทาํ

โครงงานทีเกียวกบัหลกัและการใชภ้าษาไทยได ้                                                                                 

      ๒.๒.๓ เขียนรายงานโครงงานได ้

  ๒.๒.๔ นาํเสนอผลงานโครงงานภาษาไทยในรูปแบบต่างๆได ้

 ๒.๓ โครงสร้างรายวชิาเพมิเติม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รายวิชาโครงงานภาษาไทย ๑  รหสั ท ๓๐๒๐๓          

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕   เวลา ๔๐ ชวัโมง   จาํนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ตารางที ๑  ตารางแสดงโครงสร้างรายวิชาโครงงานภาษาไทย ๑  รหสั ท ๓๐๒๐๓   

                  ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ 
 

ชือหน่วย 

การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสาํคญั 

เวลา

(ชวัโมง) 

นาํหนกั

คะแนน 

ปฐมนิเทศ  แจง้ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ๑  

ความรู้เรือง

โครงงาน 

อธิบายความหมายของ

โครงงาน ประเภทของ

โครงงาน นวตักรรม

โครงงานภาษาไทย และการ 

   โครงงาน เป็นการศึกษาเรืองใด

เรืองหนึงอยา่งเป็นระบบ ซึง

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลาย

ประเภทตามความเหมาะสม 

๙ ๑๐ 
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ตารางที ๑ (ต่อ) 

ชือหน่วย 

การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสาํคญั 

เวลา

(ชวัโมง) 

นาํหนกั

คะแนน 

หลกัการเขียน

โครงงาน 

เขียนเสนอเคา้โครงการจดัทาํ

โครงการจดัทาํโครงงาน 

แผนการจดัทาํโครงงานที

เกียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทย

ได ้

    ในการจดัทาํโครงงาน จะเริม

ดว้ยการเขียนเป็นเคา้โครง เพือ

ดาํเนินการวางแผนในการจดัทาํ

โครงงาน 

๘ ๑๐ 

รูปแบบของ

โครงงาน 

เขียนเสนอเคา้โครงการจดัทาํ

โครงการจดัทาํโครงงาน 

แผนการจดัทาํโครงงานที

เกียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทย

ได ้

    โครงงาน มีรูปแบบและ

ประเภททีแตกต่างกนัออกไป ซึง

ในแต่ละแบบจะมีวตัถุประสงค์

และวิธีการทีแตกต่างกนั 

๔ ๑๐ 

 สอบกลางภาค  ๑ ๒๐ 

แนวทางการ

เขียน

โครงงาน 

เขียนรายงานโครงงานได ้    การทาํโครงงาน ผูท้าํตอ้งมี

ความสนใจและศึกษาในเรืองที

จะทาํอยา่งเขา้ใจทงัในเรือง

องคป์ระกอบ หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการดาํเนินโครงงานทีถูกตอ้ง  

๔ ๑๐ 
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ตารางที ๑ (ต่อ) 

ชือหน่วย 

การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสาํคญั 

เวลา

(ชวัโมง) 

นาํหนกั

คะแนน 

โครงงาน

ภาษาไทย 

นาํเสนอผลงานโครงงาน

ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆได ้

  โครงงานภาษาไทย เป็น

โครงงานทีผูเ้รียนในสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย จดัทาํหรือศึกษา

เรืองทีเกียวกบัวิชาภาษาไทยใน

เรืองทีตนเองมีความสนใจและ

ถนดั เพือใหต้นเองเกิดการเรียนรู้

และเขา้ใจ ซึงเป็นผลทีเกิดจาก

การศึกษาคน้ควา้ 

๑๒ ๒๐ 

ปัจฉิมนิเทศ   ๑  

 สอบปลายภาค  ๔๐ ๒๐ 

 

๓. โครงงาน  

 ๓.๑ ความหมายของโครงงาน 

 นกัวิชาการทีเกียวขอ้งไดใ้หค้วามหมายของโครงงานไวค้ลา้ย ๆ กนั ดงันี 

 กิติมา  เพชรทรัพย ์และคณะ (๒๕๕๒ : http://www.thaigoodview.com/library/contest

๒๕๕๑ /tech04/22/standard/p01.html) กล่าวถึงโครงงานไวว้า่ โครงงาน (Project Approach) คือ 

กิจกรรมทีเปิดโอกาสให ้ผูเ้รียนไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองตามความสามารถ 

ความถนดั และความสนใจ โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรือกระบวนการอืนๆ ไปใชใ้น

การศึกษาหาคาํตอบ โดยมีครูผูส้อนคอยกระตุน้แนะนาํและใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด 
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ตงัแต่การเลือกหวัขอ้ทีจะศึกษา คน้ควา้ ดาํเนินงานตามแผน กาํหนดขนัตอนการดาํเนินงานและการ

นาํเสนอผลงาน ซึงอาจทาํเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 โครงงาน คือ การศึกษาคน้ควา้เกียวกบัสิงใดสิงหนึง หรือหลายๆสิงทีอยากรู้คาํตอบให้

ลึกซึงหรือเรียนรู้ในเรืองนนัๆใหม้ากขึน โดยใชก้ระบวนการ วิธีการทีศึกษาอยา่งมีระบบ เป็น

ขนัตอนมีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียด ปฏิบติังานตามแผนทีวางไว ้จนไดข้อ้สรุปหรือ

ผลสรุปทีเป็นคาํตอบในเรืองนนัๆ 

 Pantown.com (๒๕๕๒ : http://www. pantown. com/x_group. php?id=19220&area=3)

ใหค้วามหมายไวว้า่ โครงงานหมายถึง การจดัการเรียนรู้ทีทาํใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในเรืองราวที

ผูเ้รียนมีความสนใจ และเกิดปัญหาขอ้สงสยัในการคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยวิธีการทีหลากหลายในการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน ๒๕๔๔  สามารถจดัรูปของโครงงาน

ออกเป็น ๒ รูปแบบ ดงันี 

  ๑. โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ คือ โครงงานวิชาต่าง ๆ 

แยกตามรายวชิา 

  ๒. โครงงานตามความสนใจ คือ โครงงานทีบูรณาการวชิาต่าง ๆ และสาระการ

เรียนรู้เขา้ไวด้ว้ยกนั 

 ธีระชยั บูรณโชติ (๒๕๓๑ : ๑) กล่าววา่ โครงงานเป็นการศึกษาทีเนน้กิจกรรม โดย

ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้

คาํแนะนาํ ปรึกษา และการดูแลของครูหรือผูเ้ชียวชาญ 

 สมศกัดิ สินธุระเวชญ ์(๒๕๔๒ : ๑๘) กล่าววา่ โครงงานเป็นการเรียนรู้อยา่งหนึงที

ตอ้งการใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ใหลึ้กซึงมากยงิขึนในหวัขอ้ทีกาํลงัเรียน การศึกษาคน้ควา้นีอาจทาํ

เป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ลกัษณะทีสาํคญัของโครงงานคือ การศึกษาทีมุ่งเพือหาคาํตอบใหก้บัขอ้

สงสยัในเรืองนนัๆทีผูเ้รียนหรือกลุ่มเพือนตงัขอ้สงสยัขึนมา เป้าหมายของโครงงานคือใหไ้ดเ้รียนรู้

มากขึนในเรืองนนัๆมากกวา่ทีจะคน้หาคาํตอบทีถูกตอ้งเพือตอบคาํถามของผูส้อน 

 วิมลศรี สุวรรณรัตน ์(๒๕๔๓ : ๕) กล่าววา่ โครงงาน คือ งานวิจยัเลก็ๆของนกัเรียน เป็น 

การแกปั้ญหาหรือขอ้สงสยัของนกัเรียน โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนือหา 

สาระหรือ ขอ้สงสยัตรงตามรายวิชาใดกจ็ดัเป็นโครงงานรายวิชานนั 
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 เนตรนพิชญ ์ จาํปาทองเทศ (๒๕๔๔ : ๓๐) โครงงาน คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบหนึงทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามหวัขอ้เรืองที 

ตนสนใจ 

 ๓.๒ ประเภทของโครงงาน 

 จิรศกัดิ   กนกอุดมและพรพมิล  ผลวฒันะ (๒๕๔๘ : ๘-๙)ไดแ้บ่งประเภทของของ

โครงงานไว ้๔ ประเภทใหญ่ๆ ดงันี 

  ๑. โครงงานประเภทสาํรวจหรือรวบรวมขอ้มูล  มีจุดประสงคเ์พือรวบรวมขอ้มูล

เกียวกบัเรืองทีกาํลงัศึกษา หรืองานทีกาํลงัทาํ  โดยมีระบบในการจาํแนกและนาํเสนอเพือความ

ชดัเจน  อาจใชว้ิธีการสมัภาษณ์  แบบสอบถาม  หรือการสาํรวจสภาพจริง เพือนาํมาปรับปรุงหรือ

ส่งเสริมใหไ้ดผ้ลดียงิขึน 

  ๒. โครงงานประเภทศึกษาคน้ควา้  มีจุดประสงคเ์พือแสวงหาความรู้  ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง  พสูิจน์ทฤษฎีหรือเล่าเรืองต่างๆจากการศึกษาคน้ควา้ จากแหล่งวิทยาการต่างๆ เช่น

หอ้งสมุด สถาบนัการศึกษา  ตาํรา  รายงานการคน้ควา้  ผูที้มีความรู้ในเรืองทีศึกษาโดยตรง  ผลทีได้

จากจากการศึกษาคน้ควา้อาจจะไม่สมบูรณ์ครบถว้น แต่เมือไดแ้กไ้ขดว้ยวิธีการทีถูกตอ้งจากผูส้อน

แลว้ กส็ามารถเป็นแม่แบบในการเรียนหรือหรือการศึกษาคน้ควา้เพือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองใน

ระดบัชนัทีสูงขึนหรือนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้

  ๓. โครงงานประเภททดลอง  มีจุดประสงคเ์พือศึกษาความเป็นไปไดซึ้งการทดลอง 

อาจมีหลายขนัตอนเพือใหไ้ดข้อ้มูลมาประกอบการตดัสินใจในเบืองตน้ แลว้จึงศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

  ๔. โครงงานสิงประดิษฐ ์ ผูเ้รียนทีจดัทาํโครงงานประเภทนี จะไดรั้บการส่งเสริมให้

สร้างสรรคสิ์งประดิษฐ ์หรือพฒันาชินงาน โดยสิงทีผูจ้ดัทาํโครงงานจะไดรั้บคือการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรคจ์ากการสงัเกต วิเคราะห์กลวิธีในการจดัการต่างๆ แลว้พฒันาหรือสร้างชินงาน

ขึนใหม่ เพือสนองความตอ้งการของสงัคมตามความรู้ความสามารถทีมีอยูห่รือไดรั้บจากบทเรียน 

 โรงเรียนลาํปางกลัยาณี (๒๕๕๒ : http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htm) ไดแ้บ่งประเภท

ของโครงงาน ไวเ้ป็น ๕ ประเภท คือ 

 ๑. โครงงานพฒันาสือเพือการศึกษา เป็นโครงงานทีใชค้อมพิวเตอร์ในการผลิตสือ

เพือการศึกษา เช่นโครงงานเกียวกบัการพฒันาเวบ็ไซต ์
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 ๒. โครงงานพฒันาเครืองมือ เป็นโครงงานทีสร้างเครืองมือ ใชส้ร้างงาน ส่วนใหญ่

จะอยูใ่นรูปของซอฟตแ์วร์ เช่น ซอฟตแ์วร์วาดรูป 

 ๓. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานทีใชค้อมพิวเตอร์ในการจาํลอง

การทดลองของสาขาต่างๆ 

 ๔. โครงงานประเภทการประยกุตใ์ชง้าน สร้างผลงานเพือประยกุตใ์ชง้านใน

ชีวิตประจาํวนั 

 ๕. โครงงานพฒันาเกม เพือความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก 

 ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร กรมวิชาการ (๒๕๔๓ : ๑๗-๑๘) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งประเภทของ 

โครงงานเป็น ๓ ลกัษณะ คือ 

 ๑. แบ่งตามจาํนวนบุคคลทีรับผดิชอบ 

 ๑.๑ โครงงานเดียว เป็นโครงงานทีมีจาํนวนผูรั้บผดิชอบดาํเนินงานโครงงาน 

ตงัแต่เริมตน้จนสินสุดโครงงานเพียงคนเดียว 

 ๑.๒ โครงงานกลุ่ม เป็นโครงงานทีมีจาํนวนผูรั้บผดิชอบดาํเนินโครงการตงัแต่ 

๒ คนขึนไป 

 ๒. แบ่งตามระยะเวลาทีทาํโครงงาน แบ่งได ้๒ ประเภท คือ 

 ๒.๑ โครงงานระยะสนั เป็นโครงงานทีใชร้ะยะเวลาในการทาํโครงงานตงัแต่ตน้ 

จนเสร็จสินไดผ้ลงานหรือชินงานภายใน ๑ ภาคเรียน โดยทาํ ๑ โครงงานใน ๑ ภาคเรียน ถา้เป็น 

โครงงานใหญ่ๆ และทาํหลายๆโครงงานถา้เป็นโครงงานขนาดเลก็ 

 ๒.๒ โครงงานระยะยาว เป็นโครงงานในลกัษณะทีตอ้งทาํต่อเนืองและใช ้

ระยะเวลาในการทาํโครงงานมากกวา่ ๑ ภาคเรียน จึงจะเสร็จสินไดผ้ลงานหรือชินงาน 

 ๓. แบ่งตามลกัษณะกิจกรรมของโครงงาน แบ่งได ้๔ ประเภท คือ 

 ๓.๑ โครงงานประเภทสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล 

 ๓.๒ โครงงานประเภททดลอง 

 ๓.๓ โครงงานประเภทพฒันาหรือประดิษฐ ์

 ๓.๔ โครงงานประเภททฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด โครงงานประเภทนีแบ่ง

ตามวิธีการปฏิบติั ซึงส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการตงัสมมติฐาน การทดลอง 
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ประเมินผล แกไ้ข ปรับปรุง พฒันาชินงาน สรุปผล นาํเสนอผลงาน 

 ๓.๓ ส่วนประกอบของโครงงาน 

 การทาํโครงงานในวิชาต่าง ๆ นบัวา่มีความสาํคญัและมีประโยชน์สาํหรับผูท้าํเป็นอยา่ง

มาก เพราะทาํใหท้ราบขนัตอนและวิธีการของการทาํอยา่งถูกตอ้ง ผูท้าํจะเกิดความชาํนาญในงานที

ทาํ เนืองจากเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองทงัหมด ซึงโครงงานนนัมีองคป์ระกอบทีสาํคญัหลายประการ 

ดงันี 

 ๑. ชือโครงงาน 

  ๒. ชือผูจ้ดัทาํโครงงาน/โรงเรียน/วนัเดือนปีทีจดัทาํ 

  ๓. ชืออาจารยที์ปรึกษา 

  ๔. บทคดัยอ่ บอกเคา้โครงยอ่ยๆประกอบดว้ย เรือง....วตัถุประสงค.์.....วิธีการศึกษา

และสรุปผล 

  ๕. กิตติกรรมประกาศ (แสดงความขอบคุณ บุคคล หรือหน่วยงาน ทีมีส่วนในการ

ใหค้วามช่วยเหลือ ในดาํเนินโครงงาน) 

  ๖. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 

  ๗. วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 

  ๘. สมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 

  ๙. วิธีดาํเนินการ 

  ๑๐. สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ 

  ๑๑. อภิปรายผล / ประโยชน์ / ขอ้เสนอแนะ 

  ๑๒. เอกสารอา้งอิง 

 ๓.๔ จุดมุ่งหมายในการทาํโครงงาน 

 ๓.๔.๑ เพือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง         

 ๓.๔.๒ เพือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซึงความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 ๓.๔.๓  เพือใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะทีพงึประสงค ์เช่น รู้จกัทาํงานร่วมกบับุคคลอืน 

มีความเชือมนัในตนเอง มีความรับผดิชอบ   

 ๓.๔.๔ เพือใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้และประสบการณ์เลือกทาํโครงงานตามความสนใจ 
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 ๓.๕ ประโยชน์ทไีด้รับจากการทาํโครงงาน 

 ๓.๕.๑ ได ้ความสามคัคีภายในหมู่คณะ 

 ๓.๕.๒ ไดฝึ้กทาํงานเป็นกลุ่ม 

 ๓.๕.๓ ได ้ความคิดสร้างสรรค ์

 ๓.๕.๔ ไดแ้ลกเปลียนความรู้กบัเพือนต่างกลุ่ม 

 ๓.๖ ลาํดับขนัตอนการทาํโครงงาน 

 ขนัตอนการทาํโครงงานนี นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอลาํดบัขนัตอนในการทาํ

โครงงานทีคลา้ยกนั ดงันี 

  ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกลุ (๒๕๔๓ : ๗๑-๗๕) และลดัดา  ภู่เกียรติ (๒๕๔๔ : ๓๖๐-๓๗๐) ได้

เสนอขนัตอนดงันี 

 ๑. การคิดหาหวัขอ้โครงงานหรือปัญหาทีจะศึกษา เป็นขนัตอนแรกของการทาํ

โครงงาน ผูส้อนจะตอ้งหาวธีิใหผู้เ้รียนเป็นผูคิ้ดปัญหาดว้ยตนเองดว้ยเทคนิควิธีการต่างๆซึงอาจจะ

มาจากคาํถาม การสาํรวจ การพาไปทศันศึกษา การทดลอง หรือการสร้างบรรยากาศทีเอือต่อการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงหวัขอ้โครงงานควรจะมาจากความสนใจ ความสงสยั หรือความอยากรู้อยาก

เห็นของตวันกัเรียนเอง เป็นการเริมตน้การทาํงานทีตนเองสนใจ จะเป็นจุดเริมตน้ทีดี ปัญหาทีศึกษา

ควรจะเหมาะกบัระดบัความรู้ความสามารถ งบประมาณ ระยะเวลา แหล่งความรู้ทีจะศึกษาและควร

จะไดป้รึกษากบัอาจารยที์ปรึกษา 

 ๒. การวางแผนในการทาํโครงงาน เป็นขนัตอนในการกาํหนดแผนงานไวล่้วงหนา้

วา่จะทาํอยา่งไร เมือใด เพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งรัดกมุ รอบคอบ และไม่สบัสน แลว้

นาํเสนอโครงร่างของโครงงานต่ออาจารยที์ปรึกษาโครงงาน เพือขอความเห็นชอบก่อนการ

ดาํเนินงานขนัต่อไป โดยมีรายละเอียดของโครงร่างของโครงงานดงันี 

 ๒.๑ ชือโครงงาน ชือโครงงานควรเป็นขอ้ความสนั กระชบั ชดัเจน สือ

ความหมายไดต้รงกบังานทีนกัเรียนกาํลงัศึกษา 

 ๒.๒ ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน อธิบายถึงความเป็นมาเกียวกบัปัญหาที

สนใจจะศึกษาวา่มีความเป็นมาอยา่งไร เหตุใดจึงไดเ้ลือกทาํโครงการนนั มีเหตุจูงใจอะไรทีทาํให้

สนใจเป็นกรณีพิเศษ โครงงานนีมีความสาํคญัอยา่งไร มีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรบา้งทีเกียวขอ้ง
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เป็นเรืองทีคิดขึนมาใหม่หรือเป็นการศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมทีมีคนเคยทาํมาแลว้ แต่ยงัไม่ได้

ศึกษาในบางเรือง หรือเป็นการทาํซาํเพือตรวจสอบผลอีกครัง 

 ๒.๓ วตัถุประสงคข์องการศึกษา ระบุความตอ้งการในการศึกษาหรือ

จุดประสงคเ์ฉพาะในการศึกษาซึงอาจเขียนเป็นขอ้ ๆ ตอ้งเขียนใหผู้อื้นทราบวา่เราจะทาํการศึกษา

อะไรและอยา่งไร การเขียนจุดประสงคห์รือวตัถุประสงคมี์หลกัอยูว่า่ ตอ้งการศึกษาหรือตอ้งการรู้

อะไรกเ็ขียนไปอยา่งนนัใหส้อดคลอ้งกบัสิงทีจะศึกษาหรือทดลองนนัเอง ตอ้งเขียนใหช้ดัเจน ไม่

เยนิเยอ้ และจาํนวนขอ้ไม่มากจนเกินไป ในกรณีทีมีวตัถุประสงคห์ลายขอ้ใหเ้ขียนเป็นขอ้ ๆ 

เรียงลาํดบัจากวตัถุประสงคห์ลกัไปหาวตัถุประสงคย์อ่ย 

 ๒.๔ ขอบเขตของโครงงานทีจะทาํการศึกษา การทาํโครงงานบางโครงงานควร

บอกถึงขอ้จาํกดัในการเกบ็ขอ้มูลดว้ย เช่น จะศึกษาเฉพาะดา้นใดบา้ง ทาํไมจึงศึกษาเพียงแคน่นั

ประชากรหรือตวัอยา่งในการทดลองหรือบุคคลทีจะใหข้อ้มูลเป็นใคร มาจากทีไหน อยูใ่นระดบัใด

จาํนวนเท่าใด 

 ๒.๕ สมมติฐานของการศึกษา ถา้เป็นโครงงานทีเกียวขอ้งกบัการทดลอง มกัจะ

เป็นการคาดเดาคาํตอบไวล่้วงหนา้หรือการตงัสมมติฐานนนัเอง และตอ้งคาํนึงดว้ยวา่การเขียน

สมมติฐานนนัควรมีเหตุผลโดยมีหลกัการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึงมกัเขียนเป็น

ขอ้ความทีสามารถมองเห็นแนวทางในการดาํเนินการทดสอบหรือตรวจสอบได ้การเขียน

สมมติฐาน ควรมีความชดัเจน สามารถทดสอบไดจ้ากโครงงานทีทาํ ควรใชภ้าษาทีง่าย ไม่ซบัซอ้น

สอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์

 ๒.๖ วิธีดาํเนินงาน จะตอ้งบอกวา่จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไร ลกัษณะเป็นอยา่งไร มี

ขนาดเท่าใด ทาํดว้ยอะไรจะหามาจากแหล่งใดไดบ้า้ง วสัดุใดบา้งทีจะตอ้งจดัซือ หรือจะหยบิยมืได้

จากทีใด จะใชว้สัดุเหล่านนัเป็นการทดลองปริมาณเท่าใด บอกแนวทางในการศึกษา หรือทาํการ

ทดลองอยา่งไร จะมีการออกแบบการทดลองเป็นอยา่งไรบา้ง มีการเกบ็ขอ้มูลอะไรบา้ง เกบ็ดว้ยวิธี

ใด จากทีไหนและอยา่งไร มีการบนัทึกขอ้มูลดว้ยวิธีใด ขอ้มูลทีเกบ็มาไดแ้ลว้นนัจะทาํการวิเคราะห์

อยา่งไร จะมีระยะเวลาในการดาํเนินงานในแต่ละขนัตอนเท่าใด เมือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ จะมีวิธีการนาํเสนอในรูปแบบใดบา้ง มีหวัขอ้ในการเขียนดงันี 

 ๒.๖.๑ แบบแผนการทาํโครงงาน ใหร้ะบุวา่ใชโ้ครงงานในลกัษณะใด 
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 ๒.๖.๒ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ใหร้ะบุวา่กลุ่มประชากรคือใคร เลือกมา

ไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่งคือใคร 

 ๒.๖.๓ วิธีการเกบ็ขอ้มูล ระบุวิธีการเกบ็ การบนัทึกขอ้มูล ระยะเวลาหรือ

ช่วงเวลาทีเกบ็ขอ้มูล สถานทีเกบ็ขอ้มูล และผูด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูล 

 ๒.๖.๔ เครืองมือ ระบุถึงชนิดและประเภทเครืองมือทีใชใ้นการจดัทาํ

โครงงาน 

 ๒.๖.๕ การวิเคราะห์ขอ้มูล ระบุถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ระบุเกณฑห์รือ

วิธีการทีจะใชส้ถิติเพือวเิคราะห์ขอ้มูลและผลทีจะไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ๒.๗ ประโยชน์หรือผลทีคาดวา่จะไดรั้บจากการทาํโครงงานนี เขียนใหช้ดัเจน

วา่เมือทาํโครงงานเรืองดงักล่าวแลว้ จะไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้ง แนวการเขียนมีดงันี 

 ๒.๗.๑ เขียนแยกใหเ้ห็นประโยชน์อยา่งชดัเจนเป็นรายขอ้ 

 ๒.๗.๒ ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัทาํโครงงาน 

 ๒.๘ ปฏิทินปฏิบติั เป็นการวางแผนการทาํงานในแต่ละขนัตอนของการ

ดาํเนินงาน  และมีความเป็นไปไดใ้นแนวทางปฏิบติั  ในปฏิทินปฏิบติังานควรประกอบดว้ย

กิจกรรม ขนัตอน และระยะเวลาทีปฏิบติั 

 

ตารางที ๒  ตารางแสดงตวัอยา่งการเขียนปฏิทินปฏิบติังาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑. พิจารณาหวัขอ้ในการจดัทาํ       
๒. ระบุแหล่งขอ้มูล       
๓. กาํหนดเครืองมือ       
๔. รวบรวมขอ้มูล       
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๑๗ 

 

ตารางที ๒ (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๕. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล       
๖. สรุปผลขอ้มูล       
๗. จดัทาํรายงานโครงงาน       
๘. จดัแสดงผลงาน       
 

 ๒.๙ งบประมาณ บางครังในการจดัทาํโครงงาน ตอ้งใชง้บประมาณในการจดัทาํ

จึงตอ้งจดัทาํรายละเอียดของงบประมาณ 

 ๒.๑๐ ผูรั้บผดิชอบ ระบุถึงผูรั้บผดิชอบโครงงาน ถา้เป็นกลุ่มใหร้ะบุรายชือ 

 ๒.๑๑ เอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการบอกใหผู้อื้นไดท้ราบวา่ 

นกัเรียนไดท้าํการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลมาจากแหล่งใดบา้ง หากสนใจทีจะทาํโครงงานในลกัษณะ

ดงักล่าวต่อไป ในมุมมองอืนกส็ามารถศึกษาคน้ควา้เพิมเติมไดจ้ากแหล่งความรู้เท่านนั 

 ไฟรด ์บูธ (Fried-Booth, ๑๙๘๗, อา้งถึงใน สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน ์๒๕๔๔ : ๘๓) ได้

ระบุขนัตอนของโครงงานไวด้งันี 

 ๑. ขนัวางแผน เป็นขนัของการร่วมมือกนัอภิปรายเนือหาและขอบเขตของโครงงาน 

โดยพยากรณ์ถึงสิงทีจะเกิดขึนระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

 ๒. ขนัดาํเนินการ เป็นขนัของการปฏิบติังานตามแผนทีวางไว ้โดยใชท้กัษะทาง

ภาษา คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน ผสมผสานกนัอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 ๓. ขนัทบทวนและแกไ้ขผลงาน เป็นขนัของการอภิปราย แสดงความคิดเห็นระหวา่ง

ดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ 

 นอกจากนี ไฟรด ์บูธ เห็นวา่โครงงานจะสมัฤทธิผลขึนอยูก่บัสิงต่อไปนี 

 ๑. สิงเร้า (Stimulus) อนัไดแ้ก่ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

 ๒. การกาํหนดเป้าหมายของโครงงาน (Definition of the Project Objective) 

๓. การฝึกหดัดา้นทกัษะของภาษา (Practice of Language Skills) 

๔. การออกแบบเครืองมือ (Design of Written Materials) 
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๑๘ 
 

๕. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) 

๖. การรวบรวมขอ้มูล (Collecting Information) 

๗. การจดัระบบขอ้มูล (Organization of Material) 

๘. การนาํเสนอผลงาน (Final Presentation) 

 ไรบ ์และ วิดลั (Ribe & Vidal, ๑๙๙๓, อา้งถึงใน สมศกัดิ ภู่วภิาดาวรรธน์ ๒๕๔๔ : ๘๔)

ไดก้าํหนดขนัตอนในการทาํโครงงานไวด้งันี 

 ๑. ขนัสร้างบรรยากาศในชนัเรียน (Creating a Good Atmosphere) เป็นขนัเตรียม

ความพร้อมใหส้มาชิกในกลุ่มทาํงาน มีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในการทาํงาน เช่น การใช้

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ เขา้ช่วย เพือใหผู้เ้รียนคุน้เคย และพร้อมทีจะปฏิบติังานร่วมกนั 

 ๒. ขนักระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เป็นขนัของการสร้าง

ความสนใจใหเ้กิดขึนแก่ผูเ้รียน ในอนัทีจะปฏิบติังานเพือใหเ้กิดการเรียนรู้ในสิงทีผูเ้รียนสนใจ ซึง

อาจใชก้ารระดมสมอง ใชด้นตรี ใชส้ไลด ์หรือธรรมชาติ เพือนาํความรู้สึกของผูเ้รียนไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการทาํงาน 

 ๓. ขนัเลือกหวัขอ้ (Selecting the Topic) เป็นขนัของการเจรจา และสงัเคราะห์ขอ้มลู

ต่าง ๆ เพือประมวลเป็นหวัเรืองของโครงงาน 

 ๔. ขนัสร้างโครงร่างของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project)เป็น

ขนัวางแผนและกาํหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะห์ขนัตอนการทาํงาน จดัเตรียมอุปกรณ์เป็น

ตน้ 

 ๕. ขนัลงมือปฏิบติัตามหวัเรือง (Doing Basic Research Around the Topic) เป็นขนั

ดาํเนินการตามโครงร่างของโครงงานตามหนา้ทีรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่ม 

 ๖. ขนัรายงานผลการปฏิบติังานสู่ชนัเรียน (Reporting to the Class) เป็นขนัถ่ายโยง

ความคิดความรู้สึกสู่ชนัเรียน อาจเป็นการรายงานดว้ยการพดูหรือการเขียน 

 ๗. ขนัการประเมินผล เป็นขนัตอนการประเมินผลการเรียนรู้ตงัแต่เริมตน้จนเสร็จ

สินการทาํโครงงาน 

 เคสเลอร์ (Kessler, ๑๙๙๒, อา้งถึงใน สมศกัดิ ภู่วภิาดาวรรธน์ ๒๕๔๔ :๘๔-๘๕)       

การเรียนแบบโครงงานตามแนวทางของเคสเลอร์ เรียกชืออีกอยา่งหนึงวา่โครงงานแบบกลุ่มร่วมมือ
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(Cooperative Projects) ซึงเป็นขนัตอนการเรียนโดยใชโ้ครงงานแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) มี

ลาํดบัดงันี 

 ๑. นกัเรียนร่วมมือกนัอภิปรายทงัชนัเกียวกบัหวัขอ้หลกั (Topic) ทีจะเรียนรู้โดย

ร่วมกนัอภิปรายในประเดน็วา่มีอะไรบา้งทีเรารู้แลว้ เกียวกบัหวัเรืองนี (What they already know)

และนกัเรียนตอ้งการรู้อะไรเพิมเติมอีกบา้ง (What they would like to know) โดยกาํหนดเป็นหวัขอ้

รอง อาจมีไดห้ลายหวัขอ้ 

 ๒. แบ่งนกัเรียนออกเป็นทีมยอ่ย 

 ๓. สมาชิกแต่ละทีมร่วมกิจกรรมการสร้างทีม (Team Building Activities) เพือให้

เกิดความคุน้เคยและเป็นทีมเดียวกนั 

 ๔. ทีมเลือกหวัขอ้รองจากกิจกรรมในขอ้ ๑ มาทีมละ ๑ หวัขอ้ 

 ๕. แต่ละทีมแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มยอ่ยอีก (Subteams) ซึงอาจเป็นรายเดียวหรือ

เป็นคู่ เพือเลือกหวัขอ้ยอ่ย (Mini Topics) จากหวัขอ้รองเพือทาํการศึกษาต่อไป 

 ๖. แต่ละคน หรือแต่ละคู่ (Individual or Partners) ทาํการศึกษาคน้ควา้วจิยัตามหวัขอ้

ยอ่ยทีเลือก และเตรียมนาํเสนอต่อทีมของตนเอง 

 ๗. นาํเสนอผลการศึกษา คน้ควา้ วิจยั หวัขอ้ยอ่ย 

 ๓.๗ การประเมินผลโครงงาน 

 การประเมินผลโครงงานควรจะยดึหลกัการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานตามสภาพ

จริงของผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบสาํคญั โดยจะมีการประเมินทงัก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงั

เรียน แลว้สรุปเป็นภาพรวม การประเมินโครงงานทีดีควรเป็นการประเมินจากทุกคนทีเกียวขอ้งซึง 

ลดัดา ภู่เกียรติ (๒๕๔๔ : ๓๗๑–๓๘๖) และสุชาติ วงศสุ์วรรณ (๒๕๔๒ : ๒๔-๒๕) ไดเ้สนอแนว

ทางการประเมินโครงงานสรุปไดด้งันี 

 หวัขอ้การประเมินผลโครงงานจะประเมินต่อไปนีคือ การแสดงออกถึงผลของความรู้ 

ความคิด ความสามารถ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม กระบวนการเรียนรู้กระบวนการ

ทาํงาน และชินงาน จะใชเ้วลาในการประเมินตงัแต่เริมตน้โครงงานจนเสร็จสิน โดยจะประเมินตาม

สภาพจริงและประเมินจากผลงาน แบบบนัทึกต่างๆ การทดสอบ แฟ้มสะสมงานผูป้ระเมินจะเป็น

ตวัผูเ้รียนและครูหรือผูที้เกียวขอ้ง สาํหรับตวัผูเ้รียนจะมีการประเมินผลใน ๓ ลกัษณะคือ  
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 ๑. การประเมินงานทีทาํ วา่นกัเรียนมีความพอใจในงานทีทาํ มีความตงัใจ มี

จุดบกพร่อง ปัญหาและวิธีแกไ้ข  

 ๒. การประเมินตนเอง เป็นการประเมินความสามารถของตวัผูเ้รียนเอง ความ

รับผดิชอบ ความตงัใจในการทาํงาน 

 ๓. การประเมินเพือนร่วมงาน เป็นการประเมินเพือใหเ้พือนร่วมงานรู้จุดเด่น จุดดอ้ย

ของตนเองเพอืการปรับปรุงแกไ้ข 

 ส่วนการประเมินโดยครู จะประเมินตามเกณฑต่์อไปนี  

 ๑. การวางแผนในการจดัทาํโครงงาน โดยพิจารณาตงัแต่หวัขอ้ในการจดัทาํ

โครงงาน กระบวนการทาํงานทุกขนัตอนวา่มีการร่วมปรึกษาหารือ มีการตกลงร่วมกนั และ

รับผดิชอบร่วมกนั มีพฒันาการในแต่ละขนัตอนหรือไม่  

 ๒. เนือหาสาระและประโยชน์ของโครงงาน พิจารณาจากความถูกตอ้งและ

สอดคลอ้งกบัเนือหาในบทเรียน ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการนาํเสนอในรูปแบบตาราง สถิติที

ใช ้รวมทงัการทาํเป็นแผนภูมิ ถูกตอ้งและเหมาะสม รู้จกัเลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร และแหล่งขอ้มูลที

เหมาะสมกบัเนือหาทีศึกษา มีความสามารถในการนาํความรู้ ทกัษะและทฤษฎี หรือแนวคิดต่าง ๆ 

มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

 ๓. การนาํเสนอโครงงาน สามารถสือความหมายใหผู้อื้นเขา้ใจไดดี้ ใชต้ารางแผนภูมิ

ต่างๆไดเ้หมาะสมชดัเจน ถา้มีการนาํเสนอโดยการจดันิทรรศการ มีการบรรยายสือไดช้ดัเจน ส่วน

การนาํเสนอในรูปแบบอืนๆตอ้งมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย มีความประณีต สวยงาม รู้จกัใช้

อุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรือการสาธิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ในภาพรวมจะประเมินในดา้นการ

วางแผนในการจดัทาํโครงงาน เนือหาสาระ และประโยชน์ การนาํเสนอโครงงานนอกจากนนัยงั

สามารถประเมินไดโ้ดยวิธีการสงัเกต สมัภาษณ์ การตรวจรายงานการตรวจผลงาน ทดสอบ รายงาน 

และนิทรรศการถา้การทาํโครงงานของนกัเรียนเป็นรูปแบบบูรณาการ ในการประเมินโครงงานครูที

สอนในวิชาต่างๆ ควรไดมี้การตกลงร่วมกนั เพือมิใหเ้กิดความซาํซอ้นในการประเมินของแต่ละวิชา 

ลดความยุง่ยากในการทาํงานใหก้บันกัเรียน และยงัช่วยแบ่งเบาภาระงานของนกัเรียนอีกดว้ย 

ครูผูส้อนอาจตอ้งประเมินในแต่ละวิชาใหช้ดัเจน และจะตอ้งประเมินไปตามสภาพทีเป็นจริงใหม้าก

ทีสุด 
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๔. โครงงานภาษาไทย 

 ๔.๑ ความหมายของโครงงานภาษาไทย 

           โครงงาน คือ งานวิจยัเลก็ ๆ ของนกัเรียน เป็นการแกปั้ญหาหรือขอ้สงสยัของนกัเรียน 

โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนือหาหรือขอ้สงสยัตรงตามรายวิชาใดกจ็ดัเป็น

โครงงานรายวชิานนั ดงันนั โครงงานภาษาไทย จึงหมายถึง การแกปั้ญหาหรือขอ้สงสยัของนกัเรียน

ในรายวิชาภาษาไทย  

 ๔.๒ ประเภทของโครงงานภาษาไทย 

      โครงงานภาษาไทยแบ่งตามวิธีการไดม้าซึงขอ้มูลหรือคาํตอบของโครงงาน แบ่งไดเ้ป็น 

๔ ประเภท คือ 

              ๑. โครงงานภาษาไทยประเภทการสํารวจและรวบรวมข้อมูล 

     เป็นโครงงานเบืองตน้ทีนกัเรียนควรเริมลงมือทาํเพราะง่าย เพียงแต่ทาํการรวบรวม

ขอ้มูลทีมีอยู ่นาํมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่และนาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เพือใหเ้ห็นลกัษณะ หรือ

ความสมัพนัธใ์นเรืองทีศึกษาชดัเจนยงิขึน ตวัอยา่งโครงงานประเภทการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล 

เช่น 

      - การสาํรวจคาํศพัทที์ควรรู้จากเรือง... 

      - การสาํรวจคาํราชาศพัทใ์นหนงัสือพระราชนิพนธ์เรือง พระมหาชนก ฉบบั

การ์ตูน 

      - การสาํรวจคาํควบกลาํในหนงัสือเสริมทกัษะภาษาไทย ป. ๒ ของ พว. 

      - การสาํรวจคาํทีมี ร, ล, ว ควบกลาํในหนงัสือ 

      - การสาํรวจคาํยอ่ในหนงัสือพิมพ.์.. 

      - การสาํรวจคาํอ่านยากของสมาชิกในกลุ่ม 

      - การสาํรวจหลกัภาษาไทยในบทความเรือง... 

      - การสาํรวจความนิยมในการอ่านหนงัสือนิตยสาร 

      - การสาํรวจคาํแสลง คาํสมยันิยม ในหนงัสือพิมพ.์.. 

      - การสาํรวจรวบรวมคาํทีมกัเขียนผดิในภาษาไทย 

      - การสาํรวจขอ้สอบวิชาภาษาไทย ชนั... 
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      - การสาํรวจชือครูทีมีมาตราตวัสะกดแม่ต่าง ๆ 

      - การสาํรวจตวัละครในเรือง... 

      - วิเคราะห์ลกัษณะนิสยัของตวัละครในเรือง... 

      - หลกัการอ่านภาษาไทย 

      - หลกัการเขียนภาษาไทย 

     - ศึกษาประวติัความเป็นมาของวรรณคดีเรือง... 

      - ภาษาไทยกบัการปลูกฝังคุณธรรมผา่น ภาษิต นิทาน ตาํนานและวรรณคดี 

      - การสาํรวจตวัอกัษรทีใชก้บัคนพิการทางหู 

      - องคป์ระกอบของเรืองสนั 

      - การศึกษาประวติัของนกัประพนัธ ์

     - การถอดความบทร้อยกรอง 

           เมือสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูมาแลว้ ควรนาํมาจดัลาํดบัหมวดหมู่ใหเ้หมาะแก่การ

คน้หา อาจนาํเสนอในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรืออืน ๆ กไ็ด ้จะทาํใหข้อ้มูลน่าศึกษายงิขึน ส่งผล

ใหโ้ครงงานนนัมีคุณค่า 

             ๒. โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง 

      โครงงานนี อาจดูเหมือนวา่เป็นงานของนกัวิทยาศาสตร์ เพราะขนัตอนการทาํงาน

คลา้ยกบัการทาํงานของนกัวทิยาศาสตร์ คือตอ้งมีขนัตอนการศึกษาดงันี 

       ๒.๑ กาํหนดปัญหาทีจะศึกษา 

       ๒.๒ ตงัวตัถุประสงค ์

       ๒.๓ ตงัสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ 

       ๒.๔ ออกแบบการทดลอง 

       ๒.๕ ทาํการทดลอง 

       ๒.๖ รวบรวมและแปรผลการทดลอง 

       ๒.๗ สรุปผล 

       ๒.๘ นาํเสนอขอ้มูล 
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             ลาํดบัขนัตอนต่าง ๆ ในการทาํโครงงานประเภทนี ดูไดจ้ากตวัอยา่ง โครงงาน

ภาษาไทยเรือง การ อ่านในใจกบัการอ่านออกเสียงอยา่งไหนจาํดีกวา่กนั เพือศึกษาความ สามารถ 

ในการจาํ ดงันี 

      ๑. ปัญหาทีจะศึกษาคือ วิธีการอ่าน ๒ วิธี การอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

       ๒. วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ ตอ้งการศึกษาวา่การอ่านทงั ๒ วิธี วธีิใดจะจาํ

ไดดี้กวา่กนั 

      ๓. สมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้หรือคาํตอบชวัคราว คือการอ่านออกเสียงจาํ

ไดดี้กวา่ 

      ๔. การออกแบบการทดลอง เป็นการเขียนเคา้โครงวา่จะทาํการศึกษาอยา่งไรบา้ง 

โดยตอ้งมีการกาํหนดตวัแปร 

           ๔.๑ ตวัแปรตน้ คือ เหตุหรือสิงทีตอ้งการศึกษา ในทีนีคือ วิธีการอ่านทงั ๒ 

วิธี คือการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ 

           ๔.๒ ตวัแปรตาม คือ ผลทีไดจ้ากการศึกษา ในทีนีหมายถึงการจาํของ

นกัเรียน 

           ๔.๓ ตวัแปรควบคุม คือ สิงทีตอ้งจดัใหเ้หมือน ๆ กนั ถา้ไม่เหมือนกนัจะมี

ผลทาํใหต้วัแปรตาม ต่างไปจากทีควรจะเป็น ในทีนีควรจะเป็นความยากง่ายของเนือหา เวลาทีใช้

ในการศึกษา 

       ๕. ทาํการทดลอง นาํขอ้ความทีกาํหนดใหเ้พือน ๑๐ คนอ่าน โดยกาํหนดเวลาใน

การอ่าน วิธีการอ่าน เพือนทีอ่านเป็นกลุ่มนกัเรียนชนัเดียวกนัทีมีระดบัการเรียนปานกลาง ใช้

ขอ้สอบทีมีคาํถามเพือวดัความสามารถในการจาํ ทาํการทดลองซาํ ๓ ครัง เพือนาํขอ้มูลมาเฉลีย 

       ๖. แปรผล สรุปผล และนาํเสนอขอ้คน้พบ 

             ตวัอยา่งโครงงานภาษาไทยประเภทการ ทดลอง 

      - ทดลองออกเสียงคาํควบกลาํ  

       - ทดลองอ่านออกเสียงคาํทีมีตวัการันต ์

       - ทดลองอ่านออกเสียงคาํราชาศพัท ์

       - การศึกษาความจาํจากการฟัง 
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       - การศึกษาวิธีการพดูโดยการกาํหนดหวัขอ้เรือง... 

       - การศึกษาความถูกตอ้งจากการอ่าน... 

       - การศึกษาวิธีการเขียนตามคาํบอก... 

       - การเขียนสะกดคาํยาก 

       - การเขียนสะกดคาํง่าย 

             ในการทดลองภาษาไทย เนน้เรืองการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เป็นวิธีการ

ทีเห็นเด่นชดัมาก นกัเรียนทีทาํโครงงาน สร้างเครืองมือ ซึงอาจเป็นตารางง่าย ๆ เหมาะสมกบั

ระดบัชนัเพือตรวจสอบการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนของเพือน ๆ ในชนัเรียน หรือต่างชนัเรียน

กไ็ด ้

             ๓. โครงงานภาษาไทยประเภทสิงประดิษฐ์ 

      สาํหรับวิชาภาษาไทยสามารถสร้างสิงประดิษฐไ์ดม้ากมาย เช่น การประดิษฐโ์คลง

กลอน ประดิษฐบ์ทละครและอืน ๆ มากมาย โดยการปรับปรุงจากสิงทีมีอยูเ่ดิม เปลียนตวัแปรบาง

ตวัเสียใหม่ใหต่้างจากของเดิม กจ็ะเป็นโครงงานประเภทสิงประดิษฐท์งัสิน ตวัอยา่งโครงงาน

ประเภท สิงประดิษฐ ์เช่น 

       - การประดิษฐข์อ้สอบวิชาภาษาไทย นกัเรียนนาํความรู้ทีเรียนมาช่วยครูสร้าง

แบบทดสอบแทนครู 

       - การประดิษฐเ์กมภาษาไทย 

       - การประดิษฐแ์ผนผงับทร้อยกรองแบบใหม่ 

       - การประดิษฐห์นงัสือภาษาไทย... 

       - การประดิษฐสื์อทีใชใ้นการเรียนภาษาไทย... 

       - การประดิษฐห์นงัสือช่วยการอ่านคาํทีมีตวัการันต ์ 

       - การประดิษฐพ์จนานุกรมฉบบันกัเรียน... 

             สิงทีนกัเรียนประดิษฐขึ์นโดยดูแบบอยา่ง มาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ถือวา่เป็น

โครงงานประเภทสิงประดิษฐ ์มีขอ้ พึงระวงัในการลอกเลียนแบบของผูอื้นมาทุกประการ 
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             ๔. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎ ี

     เป็นโครงงานทีนกัเรียนเสนอหลกัการหรือแนวความคิด ใหม่ ๆ โดยใชแ้นวความคิด

หรือการจินตนาการของผูท้าํโครงงาน เพืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ทียงัไม่มีผูใ้ดคิด

มาก่อน หรืออธิบายทฤษฎีทีขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิมทีมีอยูใ่นวิชาภาษาไทย อาจเป็นการเสนอทฤษฎี

หรือหลกัการขึนมาสนบัสนุน หรือขดัแยง้กบัแนวความคิดเดิม ๆ เช่น นกัเรียนเสนอโครงงาน

ประเภททฤษฎีขึนมาวา่ท่านสุนทรภู่ไม่ดืมเหลา้ โดยนาํทฤษฎีหรือหลกัการมาสนบัสนุนการ

วิเคราะห์วา่ หากท่านดืมเหลา้เป็นคนเมามาย คงไม่สามารถแต่งบทประพนัธไ์ดจ้าํนวนมากมายดงัที

ทราบ แต่ทีเห็นพฤติกรรมวา่เมานนัอาจเป็นการเขา้ใจผดิของชาวบา้นทวัไปกไ็ด ้

     โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการนาํเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาอา้ง อาจถูกหรือ

ผดิกไ็ด ้แต่เป็นไปตามทฤษฎีหรือหลกัการ ในวิชาภาษาไทยมีเนือหามากมายทีนกัเรียนสามารถคิด

ขึนมาในแง่ทฤษฎีได ้เพียงแต่ครูทีปรึกษา จะยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนหรือไม่ 
 

๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ๕.๑ ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

 เขียน  วนัทนียตระกลู (๒๕๕๒.  http://www.lanna.mbu.ac.th/artilces/PlanBU 

_Khean.asp) กล่าววา่แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการจดัวางโปรแกรมการสอนทงัหมดในวิชาใดวิชา

หนึงไวล่้วงหนา้ เพือช่วยใหค้รูผูส้อนไดจ้ดัดาํเนินกระบวนการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีวางไว ้ดงันนัในแผนการสอนจะตอ้งประกอบไปดว้ยรายละเอียดตามที

หลกัสูตรกาํหนดไว ้เช่น มีจุดประสงคค์วามคิดรวบยอด/หลกัการ เนือหา กิจกรรมการเรียนการ

สอน สือการเรียนการสอน การวดัผล/ประเมินผล และจาํนวนคาบเวลาทีใชส้อน ทุกสิงทุกอยา่ง

จะตอ้งจดัรวมไวอ้ยา่งมีระบบระเบียบในแผนการสอน 

 นิคม  ชมภูหลง (2545 : 180) ให ้ความหมายของแผนการสอนวา่ แผนการสอน หมายถึง 

แผนการหรือโครงการทีจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชา

หนึง เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบและเป็นเครืองมือช่วยใหค้รูพฒันาการจดัการ เรียนการ

สอนไปสู่จุดประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ภพ  เลาหไพฑูรย ์(๒๕๔๐ : ๓๕๗) ใหค้วามหมายของแผนการสอนวา่แผนการ

สอน  หมาย ถึงลาํดบัขนัตอนและกิจกรรมทงัหมดของผูส้อนและผูเ้รียน ทีผูส้อนกาํหนดไวเ้ป็น

แนวทางในการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนเปลียนพฤติกรรมไป ตามวตัถุประสงค ์

 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(๒๕๔๒ : ๑) ใหค้วามหมายของแผนการสอนวา่แผนการ

สอน  หมาย ถึง แผนการหรือโครงการทีจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืใชใ้นการปฏิบติัการสอนใน

รายวิชาใดวิชาหนึง เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบและเป็นเครืองมือทีช่วยใหค้รูพฒันาการ 

จดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และจุดหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 อาภรณ์  ใจเทียง (๒๕๔๐ : ๒๐๒) ไดใ้หค้วามหมายแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้า่ หมายถึง 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื้อการสอน การวดัผลและประเมินผลใหส้อดคลอ้ง
กบัเนือหา และจุดประสงคที์กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  
  สาํลี  รักสุทธี (๒๕๔๔: ๔๒) ไดก้ล่าวถึงแผนการจดัการเรียนรู้วา่ หมายถึง แผนการสอน
หรือโครงงานทีจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ และเป็นเครืองมืออนัสาํคญั ทีจะช่วยให้
นกัเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายทีหลกัสูตรกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากทีกล่าวมาทงัหมดสรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้หมายถึง การวางแผนล่วงหนา้เพือ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยจดัทาํเป็นเอกสาร เนือหาความรู้ สือการเรียนการสอน กิจกรรม 

และการประเมินผล 

 ๕.๒ ความสําคญัของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 อาภรณ์  ใจเทียง (๒๕๔๐ : ๒๐๓) กล่าวไวว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้เปรียบไดก้บัพิมพ์
เขียวของวิศวกร หรือสถาปนิกทีใชเ้ป็นหลกัการควบคุมงานก่อสร้างวศิวกรหรือสถาปนิกจะขาด
พิมพเ์ขียวไม่ไดฉ้นัใด ผูเ้ป็นครูกจ็ะขาดแผนการสอนไม่ไดฉ้นันนั โดยสรุป ดงันี 
  ๑. ทาํใหเ้กิดการวางแผนวิธีสอน วิธีเขียนทีมีความหมายยงิขึน เพราะเป็นการจดัทาํ
อยา่งมีหลกัการทีถูกตอ้ง 
  ๒. ช่วยใหค้รูมีคู่มือการสอนทีทาํดว้ยตนเอง ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอนทาํใหส้อนไดค้รบถว้นตรงตามหลกัสูตรและสอนไดต้รงเวลา 
  ๓. เป็นผลงานวิชาการทีสามารถเผยแพร่เป็นตวัอยา่งได ้
  ๔. ช่วยใหค้วามสะดวกแก่ครูผูส้อนแทนในกรณีทีผูส้อนไม่สามารถสอนได ้

  สุพล  วงัสินธุ์ (๒๕๔๓ : ๖)  กล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเสมือนกญุแจดอกสาํคญั

ทีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยงิขึน สรุปไดด้งันี  

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๒๗ 

 

  ๑. ทาํใหเ้กิดการวางแผนวิชาทีสอน  วิธีเรียนทีดีทีเกิดจาก การผสมผสานความรู้ และ

การจดัวิทยาการศึกษา  

                  ๒. ช่วยใหค้รูใฝ่ศึกษาหาความรู้  ทงัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตลอดจน 

การวดัผลและประเมินผล  

                   ๓. ส่งเสริมใหค้รูใฝ่ศึกษาหาความรู้ทงัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน รวมถึง

การวดัผลและประเมินผล  

                   ๔. ใชเ้ป็นคู่มือสาํหรับครูทีมาสอนแทนได ้

   ๕. เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มลูทีถูกตอ้ง  เทียงตรง  เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา  

  ธีรพฒัน์  ฤทธิทอง (๒๕๔๕ : ๑๐๔-๑๐๕)  ไดก้ล่าวถึงแผนการจดัการเรียนรู้วา่การ

จดัการเรียนรู้เป็นหวัใจสาํคญัในการวางแผนของครูในการทีจะใหน้กัเรียน เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้

ทีคาดหวงัไวใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนการจดัการเรียนรู้จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทีให ้

นกัเรียนปฏิบติัเพือการเรียนรู้ การประเมินผลจากสภาพจริง  

                 กาญจนา  วฒันาย ุ(๒๕๔๔ : ๓-๘) ไดก้ล่าวถึงแผนการจดัการเรียนรู้วา่ เป็นสือทีครูสร้าง

ขึนเพือใหเ้หมาะสมกนัและหลากหลายตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ครูตอ้งมี

ความรู้ และความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ และนาํผลการประเมินใชใ้นการพฒันา

ผูเ้รียน แผนการจดัการเรียนรู้ถือเป็นหวัใจสาํคญัประการหนึงของความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ 

ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

 สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน เพราะ

จะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของครู จะทาํใหค้รูดาํเนินการสอนไปตามลาํดบั ไม่หลง

ทาง มีระยะเวลาในการทาํกิจกรรมของนกัเรียนทีชดัเจน อนัจะทาํใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามที

คาดหวงั 

 ๕.๓ จัดการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันนั ถือเป็นวิธีการสอนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนใน

ปัจจุบนั ซึงนกัวิชาการไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(๒๕๔๕ : ๑๖,๕๓) ไดก้ล่าวสรุปไวเ้ป็นขอ้ ๆ  ดงันี 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๒๘ 
 

  ๑. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทางออ้ม (Indirect  Instruction)  เป็นวิธีการ

จดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  ไดแ้ก่  

                        ๑.๑ การเรียนแบบสืบคน้ (Inquiry  Instruction)  เพือกระตุน้ใหผู้เ้รียนสืบคน้

หรือหาคาํตอบในประเดน็ทีกาํหนด เนน้ใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง  บทบาทของ

ครู  คือ ใหค้วามกระจ่าง และอาํนวยความสะดวก ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบขอ้มูลและจดัระบบ 

ความหมายของขอ้มูล  ครูตอ้งฝึกทกัษะและกระบวนการสืบคน้ใหก้บันกัเรียนก่อนสืบคน้ขอ้มูล  

   ๑.๒ การเรียนรู้แบบคน้พบ (Discovery  Learning)  เป็นการเรียนดว้ย การ ฝึก

ทกัษะ  การสงัเกต  การสืบคน้ การใหเ้หตุผล  การอา้งเหตุผล ซึงพฒันาจากขอ้มูล  

   ๑.๓ การเรียนแบบสร้างแผนผงัความคิด (Concept  Mapping) เป็นการฝึกผูเ้รียน

จดักลุ่มความคิดรวบยอดของตนเอง  เพือใหเ้ห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสมัพนัธ์ของ

ความคิดรวบยอด  สามารถเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํอยา่งง่าย  

   ๑.๔ การตงัคาํถาม (Questioning) เป็นยทุธศาสตร์การสอนทีสาํคญัทีก่อใหเ้กิด

การเรียนรู้ ช่วยพฒันากระบวนการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ

ความเขา้ใจและสามารถนาํไปสู่การเปลียนแปลง และการปรับปรุงความรู้ การติดตามการสอน  

                   ๒. การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual  Study)  เป็นการเรียนรู้ทีผูเ้รียนปฏิบติั  

เพือพฒันาตนเอง  และฝึกทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เทคนิคเริมทีครูเป็นผูก้าํหนดหวัขอ้  ผูเ้รียน  

ตอ้งศึกษาวิเคราะห์  สรุปและประเมินผลกระบวนการ  

                   ๓. การจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี(Technology  Releted  Instruction) 

ครูใชเ้ทคโนโลยเีสริม ในการเรียนการสอนเนือหาทีซบัซอ้น ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเพือความ

ชาํนาญ  และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได ้ดว้ยการนาํเทคโนโลย ี ไดแ้ก่  ชุดการสอนบทเรียน

สาํเร็จรูป  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

                    ๔. การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive  Instruction) เป็นการ

จดักิจกรรมการอภิปรายและการเปลียนความคิดเห็นการถามตอบและการทาํงานของกลุ่ม  และ

ผูเ้รียนไดฝึ้กการจดัระบบความคิด  การโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผลและพฒันาทกัษะทางสงัคม  
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  ๕.๔ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

           สหวิชาดอทคอม (๒๕๕๓ : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file 

=readknowledge&id=2020) กล่าวถึงองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้วา่มีองคป์ระกอบดงันี

  ๑.  สาระสาํคญั 

  ๒.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  ๓.  เนือหา/สาระการเรียนรู้ 

  ๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๕. การวดัและประเมินผล (มีเกณฑก์ารวดัผลทีชดัเจน) 

          ๖. สือและแหล่งเรียนรู้ 

           ๗. ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร/ผูนิ้เทศ 

          ๘. บนัทึกผลหลงัสอน 

 ๕.๕ ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ทสีมบูรณ์  

        สหวิชาดอทคอม (๒๕๕๓ : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file 

=readknowledge&id=2020) กล่าววา่แผนการจดัการเรียนรู้ทีสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 

  ๑. ปก 

          ๒. ใบรองปก 

          ๓. คาํนาํ 

          ๔. สารบญั 

          ๕. มาตรฐานการเรียนรู้ 

          ๖. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 

          ๗. ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้รายภาค/รายปี 

         ๘. คาํอธิบายรายวิชา 

          ๙. หน่วยการเรียนรู้ 

        ๑๐. แผนการจดัการเรียนรู้ 

        ๑๑. สือ/นวตักรรม 

          ๑๒. บรรณานุกรม 
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 ๕.๖ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวทิยาศาสตร์ 

 เครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ สพป.อุตรดิถต ์เขต ๒.  (๒๕๕๓ : 

http://www.neric-club.com/data.php?page=9&menu_id=76) กล่าวถึงวิธีการสอนแบบกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ไวว้า่มีทงัหมด ๕ ขนัตอน คือ 

  ๑. ขนักาํหนดปัญหา และทาํความเขา้ใจถึงปัญหา  เป็นขนัในการกระตุน้ หรือเร้า

ความสนใจใหน้กัเรียนเกิดปัญหา อยากรู้อยากเห็นและอยาก ทาํกิจกรรมในสิงทีเรียน หนา้ทีของครู

คือการแนะนาํใหน้กัเรียนเห็นปัญหา จดัสิงแวดลอ้มในการแกปั้ญหาโดยมีนวตักรรมต่าง ๆ เป็น

เครืองช่วย 

 ๒. ขนัแยกปัญหา และวางแผนแกปั้ญหา  ขนันีครูและนกัเรียนช่วยกนัแยกแยะ

ปัญหา กาํหนดขอบข่ายการแกปั้ญหาและจดัลาํดบัขนัตอนก่อนหลงัในการแกปั้ญหา คือ  ครูและ

นกัเรียนร่วมกนัวางแผนและกาํหนดวิธีการแกปั้ญหา  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มรับผดิชอบและทาํงาน

ตามความสามารถและความสนใจ  และแนะนาํใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มรู้จกัแหล่งความรู้เพือศึกษา

คน้ควา้และนาํไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหา 

 ๓. ขนัลงมือแกปั้ญหาและเกบ็ขอ้มูล  เป็นขนัการเรียนรู้ของนกัเรียนเองโดยการ

กระทาํจริงๆ โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ความสามารถทีจะนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ใน

ขนันีครูมีหนา้ที คือ  แนะนาํใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขา้ใจปัญหา รู้จกัวิธีแกปั้ญหา รู้จกัแหล่ง ความรู้

สาํหรับแกปั้ญหา และ แนะนาํใหน้กัเรียนทาํงานอยา่งมีหลกัการ 

 ๔. ขนัวเิคราะห์ขอ้มูลหรือรวบรวมความรู้เขา้ดว้ยกนัและแสดงผล  เป็นขนัการ

รวบรวมความรู้ต่างๆ จากปัญหาทีแกไ้ขแลว้ นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งแสดง ผลงานของตน  

 ๕. ขนัสรุปและประเมินผลหรือขนัสรุปและการนาํไปใช ้ ครูและนกัเรียนช่วยกนั

สรุปและประเมินผลการปฏิบติัการแกปั้ญหาดงักล่าววา่มี ผลดีผล เสียอยา่งไร แลว้บนัทึกเรียบเรียง

ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 ปรีชา  วงศชู์ศิริ (๒๕๒๖ : ๒๔๖) กล่าววา่วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

(Body of Knowledge) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process of Science)ทีใชค้วามรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ดงันนั การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทีแทจ้ริง ในปัจจุบนัจึงมิไดมุ่้งเฉพาะเนือหา

ความรู้ทีไดจ้ากการคน้ควา้และเรียบ เรียงไวอ้ยา่งมีระเบียบ แต่หมายรวมถึง กระบวนการแสวงหา

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๓๑ 
 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการสอนวิทยาศาสตร์ทีถูกตอ้ง ควรใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง เพือใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนวิทยาศาสตร์  

            กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process of Science) คือพฤติกรรมทีผูเ้รียนแสวงหา

ความรู้และแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยา ศาสตร์เป็นเครืองมือ ซึงการดาํเนินการตอ้งอาศยั

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Science Process 

Skill) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude 

  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  Method) เป็นวิธีการทีนกัวิทยาศาสตร์ใชแ้สวงหา

ความรู้แกปั้ญหาต่างๆ โดยมีขนัตอนดงันี  

                  ๑. ระบุปัญหา  

                  ๒. ตงัสมมุติฐาน  

                  ๓. ทาํการทดลอง  

                  ๔. สงัเกตขณะทดลอง  

                  ๕. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  

                  ๖. ตรวจสอบขอ้มูล  

                  ๗. สรุปผลการทดลอง 

 

๖. ทฤษฎกีารเรียนรู้ทเีกยีวข้อง 

 การศึกษาวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากหลกัการ และทฤษฎีทีเกียวขอ้งจากนกั

การศึกษาหลายท่าน ดงันี 

 ๖.๑ ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบไฮสโคป 

  ๖.๑.๑ ความเป็นมา 

  ดร.เดวดิ ไวคาร์ท (Dr.David Weikart) ประธานมูลนิธิวิจยัการศึกษาไฮสโคป 

(High/Scope Educational Research Foundation) เป็นผูริ้เริมและร่วมกบัคณะนกัวิชาการและนกัวจิยั 

อาทิ แมรี โฮแมน (Mary Hohmann) และ ดร.แลรี ชไวฮาร์ต (Dr.Larry Schweinhart) พฒันาขึนจาก 

โครงการเพอรี พรี สคูล (Perry Preschool Project) ตงัแต่พ.ศ.๒๕๐๕ ซึงเป็นหนึงในโครงการ Head 

Start เพือช่วยเหลือเดก็ดอ้ยโอกาสใหมี้การศึกษาทีเหมาะสม และประสบความสาํเร็จในชีวิต 
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มูลนิธิวิจยัการศึกษาไฮสโคปไดศึ้กษาเปรียบเทียบเดก็ ๓ กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มที 

ไดรั้บการสอนจากครูโดยตรง (Direct Instruction) กลุ่มเนอร์สเซอรีแบบดงัเดิม (Traditional 

Nursery) และกลุ่มทีไดรั้บประสบการณ์โปรแกรมไฮสโคป จากการศึกษาติดตามเดก็เหล่านีตงัแต่ 

ระดบัปฐมวยัจนถึงอาย ุ๒๙ ปี พบวา่กลุ่มทีเรียนดว้ยโปรแกรมไฮสโคปมีปัญหาพฤติกรรมทาง

สงัคม- อารมณ์ เช่น การถูกจบัขอ้หาลกัขโมย ทาํร้ายผูอื้น บกพร่องทางอารมณ์ และลม้เหลวในชีวติ

นอ้ยกวา่อีก ๒ กลุ่ม ดงันนั โปรแกรมนีจึงพิสูจน์ไดว้า่ช่วยป้องกนัอาชญากรรรม เพิมพนู

ความสาํเร็จทางการศึกษาและผลผลิตตลอดชีวิต (Weikart and others, ๑๙๗๘ และSchweinhart, 

๑๙๘๘ และ ๑๙๙๗) 

 นอกจากนี มูลนิธิฯ ไดพ้ฒันาระบบการฝึกอบรมบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ไดง่้าย 

เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ทวัโลก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ครูจาํนวนมากกวา่ ๓๓,๐๐๐ คน ไดรั้บการฝึกอบรมในเรืองไฮสโคป และจากการสาํรวจสมาชิก

มากกวา่ ๒๐๐,๐๐๐ คน ของสมาคมการศึกษาปฐมวยัแห่งชาติ (NAEYC) พบวา่ ร้อยละ๒๘ ของ

สมาชิกไดรั้บการฝึกอบรมในเรืองไฮสโคป และร้อยละ ๔๔ ใชโ้ปรแกรมไฮสโคปในบางบริบท

ดว้ย Schweinhart, ๑๙๙๗) 

 ๖.๑.๒ ทฤษฎทีมีีอทิธิพล 

 ในระยะเริมตน้ การพฒันาโปรแกรมไฮสโคปใชท้ฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา 

(Cognitive Theory) ของเปียเจต ์(Piaget) เป็นพืนฐานโดยเฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ของผูเ้รียนซึง 

เนน้การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํ (Active Learning) ระยะต่อมามีการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิด 

อืนๆ เช่น ทฤษฎีของอีริกสนั (Erikson) ในเรืองการใหโ้อกาสเดก็เป็นผูริ้เริมการเล่นหรือกิจกรรม 

ต่างๆอยา่งอิสระและทฤษฎีของไวก๊อตสกี (Vygotsky) ในเรือง ปฏิสมัพนัธ์และการใชภ้าษา เป็นตน้ 

 ๖.๑.๓ หลกัการ 

 โปรแกรมไฮสโคปเนน้การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํผา่นมุมเล่นทีหลากหลาย ดว้ยสือ 

และกิจกรรมทีเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็และการแกปั้ญหาอยา่งกระตือรือร้น 

  ๖.๑.๓.๑ การเรียนรู้แบบลงมอืกระทาํ (Active Learning) หลกัการทีสาํคญัของ

ไฮสโคปในระดบัปฐมวยั คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํ ซึงถือวา่เป็นพืนฐานสาํคญัในการพฒันา

เดก็ การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํจะเกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุดในโปรแกรมทีพฒันาเดก็
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อยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการ การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํหมายถึง การเรียนรู้ซึงเดก็ไดจ้ดักระทาํกบั

วตัถุ ไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล ความคิดและเหตุการณ์จนกระทงัสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ย

ตนเอง (Hohmann and Weikart.  ๑๙๙๕) ทงันี องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบลงมือกระทาํ ไดแ้ก่ 

 (๑) การเลือกและตดัสินใจ เดก็จะเป็นผูริ้เริมกิจกรรมจากความสนใจและ

ความตงัใจของตนเอง เดก็เป็นผูเ้ลือกวสัดุอุปกรณ์และตดัสินใจวา่จะใชว้สัดุอุปกรณ์นนัอยา่งไร การ

ทีเดก็มีโอกาสเลือกและตดัสินใจทาํใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่ไดรั้บการถ่ายทอด

ความรู้จากผูใ้หญ่ ดงันนั ผูใ้หญ่ทีตระหนกัถึงความสาํคญัเรืองการเลือกและการตดัสินใจตอ้งจดัให้

เดก็มีอิสระทีจะเลือกไดต้ลอดทงัวนัขณะทีปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลาเล่นเสรี

เท่านนั 

 (๒) สือ ในหอ้งเรียนทีเดก็เรียนรู้แบบลงมือกระทาํจะมีเครืองมือ และวสัดุ

อุปกรณ์ทีหลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกบัระดบัอายขุองเดก็ เดก็ตอ้งมีโอกาสและมีเวลาเพียง

พอทีจะเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งอิสระ เมือเดก็ใชเ้ครืองมือหรือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เดก็จะมีโอกาส 

เชือมโยงการกระทาํต่าง ๆ การเรียนรู้ในเรืองของความสมัพนัธ์ และมีโอกาสในการแกปั้ญหามาก 

ขึนดว้ย 

 (๓) การใชป้ระสาทสมัผสัทงั ๕ การเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระทาํเป็นเรืองที

เกียวขอ้งกบัประสาทสมัผสัทงั ๕ การใหเ้ดก็ไดส้าํรวจและจดักระทาํกบัวตัถุโดยตรงทาํใหเ้ดก็รู้จกั

วตัถุ หลงัจากทีเดก็คุน้เคยกบัวตัถุ แลว้เดก็จะนาํวตัถุต่าง ๆ มาเกียวขอ้งกนัและเรียนรู้เรือง

ความสมัพนัธ์ ผูใ้หญ่มีหนา้ทีจดัใหเ้ดก็คน้พบความสมัพนัธ์เหล่านีดว้ยตนเอง 

 (๔) ภาษาจากเดก็ สิงทีเดก็พดูจะสะทอ้นประสบการณ์และความเขา้ใจของ

เดก็ ในหอ้งเรียนทีเดก็เรียนรู้แบบลงมือกระทาํเดก็มกัจะเล่าวา่ตนกาํลงัทาํอะไร หรือทาํอะไรไปแลว้

ในแต่ละวนั เมือเดก็มีอิสระในการใชภ้าษาเพือสือความคิดและรู้จกัฟังความคิดเห็นของผูอื้น เดก็จะ

เรียนรู้วิธีการพดูทีเป็นทียอมรับของผูอื้น ไดพ้ฒันาการคิดควบคู่ไปกบัการพฒันาความเชือมนัใน

ตนเองดว้ย 

 (๕) การสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ในหอ้งเรียนการเรียนรู้แบบลงมือ

กระทาํตอ้งสร้างความสมัพนัธ์กบัเดก็ สงัเกตและคน้หาความตงัใจ ความสนใจของเดก็ ผูใ้หญ่ควร

รับฟังเดก็ ส่งเสริมใหเ้ดก็คิดและ ทาํสิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองในหอ้งเรียนทีเดก็เรียนรู้แบบลงมือกระทาํ 
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เดก็จะเผชิญกบัประสบการณ์สาํคญัซาํแลว้ซาํอีกในชีวิตประจาํวนัอยา่งเป็นธรรมชาติ ประสบการณ์

สาํคญัเป็นกญุแจทีจาํเป็นในการสร้างองคค์วามรู้ของเดก็เป็นเสมือนกรอบความคิดทีจะทาํความ

เขา้ใจการเรียนรู้แบบลงมือกระทาํเราสามารถใหค้าํจาํกดัความไดว้า่ ประสบการณ์สาํคญัเป็นส่วน

หนึงของความรู้ทีเดก็จะตอ้งหามาใหไ้ดโ้ดยการปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถุ คน แนวคิดและเหตุการณ์ 

สาํคญัต่างๆ อยา่งหลากหลาย ประสบการณ์สาํคญัเป็นกรอบความคิดใหก้บัผูใ้หญ่ในการเขา้ใจการ

เรียนรู้ของเดก็ สามารถวางแผนการจดัประสบการณ์เพือส่งเสริมและประเมินพฒันาการของเดก็

อยา่งเหมาะสม 

 ๖.๑.๓.๒ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก (Adult-Child Interaction) 

การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํนนัจะประสบความสาํเร็จได ้เมือผูใ้หญ่และเดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทีดีต่อกนั 

ไฮสโคปจึงเนน้ใหผู้ใ้หญ่สร้างบรรยากาศทีอบอุ่นและปลอดภยัใหแ้ก่เดก็ การมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อ

เดก็นนัเป็นการสร้างความมนัใจใหก้บัเดก็ เดก็จะกลา้พดู กลา้แสดงออก และกลา้ปรึกษาปัญหา 

ผูใ้หญ่จะตอ้งใส่ใจแมแ้ต่เรืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ และไม่เบือหน่ายทีจะตอบคาํถามของเด็ก หรือป้อน

คาํถามใหเ้ดก็เกิดความคิด จินตนาการ การมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีต่อเดก็นนันบัไดว้า่มีคุณค่ามากกวา่การ

ยกยอ่ง ชมเชย การใหร้างวลั 

 ๖.๑.๓.๓ ปัจจัยสําคญัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 

 (๑) ความไวว้างใจ (Trust) ความไวว้างใจทงัต่อตนเองและผูอื้น 

ประสบการณ์ในช่วงนีเป็นพืนฐานสาํคญัในการพฒันา "ความไวว้างใจ" ในวยัต่อมา โดยเริมจาก

บุคคลในครอบครัวและขยายต่อไปยงัโรงเรียนและวงสงัคมทีกวา้งขึน สิงนีจะเป็นการสร้าง

สมัพนัธภาพบนพืนฐานแห่งความไวว้างใจซึงกนัและกนัต่อไป 

 (๒) การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) การเป็นตวัของตวัเองเป็น

ความสามารถในการพึงพาตนเอง การทดลองทาํสิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองซึงจะทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจ

เมือทาํสาํเร็จ ดงันนัถา้ผูใ้หญ่ใหก้าํลงัใจในสิงทีเดก็ทาํไดต้ามความสามารถและวิธีการของเดก็แต่ละ

คน เดก็จะพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง รู้สึกวา่ตนเองเป็นผูมี้ความสามารถพึงตนเองและนาํตนเอง

ได ้

 (๓) ความคิดริเริม (Initiative) เดก็สามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม

ต่าง ๆ ซึงจะไปสนบัสนุนขนัความเป็นตวัของตวัเอง ถา้เดก็ไดรั้บอิสระในการคิด วางแผน และ
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ริเริมทาํกิจกรรมต่างๆ ผูใ้หญ่มีเวลาใหก้บัเดก็ในการตอบคาํถามกจ็ะเป็นการส่งเสริมใหเ้ดก็มี 

แนวโนม้ทีจะคน้ควา้ศึกษา และสาํรวจ เดก็จะรู้สึกมนัใจวา่ตนเองเป็นบุคคลทีมีความสามารถใน

การเลือก ตดัสินใจ และกระทาํสิงต่าง ๆ ได ้

 (๔) การร่วมรับรู้ความรู้สึกของผูอื้น (Empathy) การร่วมรับรู้ความรู้สึกของ

ผูอื้นเป็นความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอื้น ซึงจะช่วยใหเ้ดก็รู้จกัสร้างมิตรภาพและ

ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ในช่วงปฐมวยัเดก็มีความสามารถในการใชภ้าษาดีขึน เดก็จะแสดง

ความรู้สึกของตนเองทีสามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอื้นไดม้ากขึน 

 (๕) เชือมนัในตนเอง (Self-confidence) ความเชือมนัในตนเองเป็นสิงที

แสดงวา่ตนเองสามารถประสบความสาํเร็จ และสามารถช่วยเหลือสงัคมได ้ความเชือมนัในตนเอง

เป็นสิงสาํคญัทีจะกระตุน้ใหต่้อสูก้บัอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ผูใ้หญ่สามารถพฒันาความเชือมนัใน

ตนเองของเดก็ไดโ้ดยการสนบัสนุนใหเ้ดก็มีโอกาสประสบความสาํเร็จจากการใชค้วามสามารถ

ของตนเองอยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสใหเ้ดก็เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 ๖.๑.๔ กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศทสีนับสนุนการเรียนรู้ 

 ๖.๑.๔.๑  ผูใ้หญ่ใหโ้อกาสเดก็แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบติั มีส่วนร่วมกบั

เดก็ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น รับรู้ความรู้สึก และความตอ้งการของเดก็ และเรียนรู้จากเดก็ 

 ๖.๑.๔.๒ สนใจในความสามารถของเดก็ คน้หาความสนใจของเดก็ มอง

สถานการณ์ในมุมมองของเดก็ ใหพ้อ่แม่และผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในสิงทีเดก็สนใจ วางแผนการ

เรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความสามารถและความสนใจของเดก็ 

 ๖.๑.๔.๓ สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็อยา่งแทจ้ริง แบ่งปันสิงทีตนเองมีกบัเดก็ เช่น 

ตอบสนองความสนใจของเดก็ดว้ยความเอาใจใส่ ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัแก่เดก็อยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม ถามและตอบอยา่งตรงไปตรงมา 

 ๖.๑.๔.๔ ส่งเสริมการเล่นของเดก็ สงัเกตและสนใจกบักิจกรรมการเล่นของเดก็ 

มีส่วนร่วมในการเล่นกบัเดก็ดว้ยบรรยากาศทีสนบัสนุน 

 ๖.๑.๔.๕ ใชว้ธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ขณะอยูร่่วมกนั การแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ของเดก็ๆ โดยคาํนึงถึงความจริง ความมนัคง และความอดทน จะช่วยใหเ้ดก็รู้จกั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุและผลทีตามมา ปลูกฝังใหเ้ดก็มีความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั
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ระหวา่งผูใ้หญ่และเดก็เพือช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี เพือเป็น

การประนีประนอมขอ้ขดัแยง้และปัญหาทีเกิดขึน 

 (๑) ใหเ้ดก็สงบอารมณ์ก่อน 

 (๒) ยอมรับความรู้สึกของเดก็ 

  (๓) รวบรวมขอ้มูลจากเดก็ เช่น เกิดอะไรขึน อะไรคือสาเหตุใหเ้ดก็อารมณ์

เสีย 

 (๔) ยอ้นกลบัมาถามถึงปัญหาทีเกิดขึนอีกครังหนึง 

 (๕) ใหเ้ดก็ช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหา 

 (๖) คอย และสนบัสนุนการตดัสินใจของเดก็ 

 ๖.๑.๕ การจัดสิงแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) 

 การจดัสิงแวดลอ้มในสถานศึกษาปฐมวยัมีความสาํคญัต่อการพฒันาและการเรียนรู้ 

ของเดก็ ตามหลกัการของไฮสโคปถือวา่สิงแวดลอ้มเป็นเสมือนครูคนที ๓ และเป็นส่วนหนึงของวง 

ลอ้การเรียนรู้ ซึงมีสาระครอบคลุม ๓ เรือง ไดแ้ก่ พืนที สือ และการจดัเกบ็ โดยแต่ละเรืองมี 

รายละเอียด ดงันี 

 ๖.๑.๕.๑ พนืท ี(Space) เดก็ปฐมวยัเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระทาํ เดก็จึงตอ้งการ

พืนทีทีส่งเสริมการเรียนรู้ พืนทีในการใชสื้อต่างๆ สาํรวจ เล่นก่อสร้าง และแกปั้ญหา พืนทีในการ

เคลือนไหว พนืทีส่วนตวั พืนทีสาํหรับเล่นคนเดียวและเล่น กบัผูอื้น พืนทีเกบ็ของใช ้ส่วนตวั และ

จดัแสดงผลงานพืนทีสาํหรับผูใ้หญ่ทีจะร่วมเล่นและสนบัสนุนความสนใจของเดก็ การจดัแบ่งพนืที

ภายในหอ้งเรียนจะประกอบดว้ย ๕ ส่วน ดงันี 

 (๑) พืนทีเกบ็ของใชส่้วนตวัของเดก็ เช่น ผา้กนัเปือน แปรงสีฟัน    แกว้นาํ 

ฯลฯ อาจจะเป็นตูย้าวแยกเป็นช่องรายบุคคล หรือชนัวางของเป็นช่องๆ โดยมีชือเดก็ติดแสดงความ

เป็นเจา้ของ๒. พืนทีกิจกรรมกลุ่มใหญ่ เช่น กิจกรรมฟังนิทาน ร้องเพลงเคลือนไหว ฯลฯ ทีทาํ

ร่วมกนัทงัชนัเรียน 

 (๒) พืนทีกิจกรรมกลุ่มยอ่ย เช่น กิจกรรมศิลปะร่วมมือ กิจกรรมทาํหนงัสือ

นิทานร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย กิจกรรมเรียนรู้เกียวกบัทกัษะพืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ฯลฯ โดยสมาชิกกลุ่มทีเหมาะสม คือ ๔-๖ คน ทงันีเพือครูจะไดมี้โอกาสปฏิสมัพนัธ์ไดใ้กลชิ้ดและ

ทวัถึงมากขึน 

 (๓) พืนทีสาํหรับมุมเล่น ไฮสโคปไดก้าํหนดใหมี้มุมพืนฐาน ๕ มุม 

ประกอบดว้ย มุมหนงัสือ มุมบลอ็ก มุมบา้น มุมศิลปะ และมุมของเล่นซึงหมายถึงเครืองเล่นสมัผสั 

เกมและของเล่นบนโตะ๊ ทงันี ไฮสโคปมีหลกัการเรียกชือมุมต่างๆ ดว้ยภาษาทีเดก็เขา้ใจ จะไม่ใช้

ภาษาซึงเป็นนามธรรมมากๆ เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมเครืองเล่นสมัผสั นอกจากนี ไฮสโคปเชือวา่

มุมเล่นตอ้งเปลียนแปลงไปตามความสนใจของเดก็ เช่น เมือเดก็เกิดความสนใจหลากหลายมุมบา้น

กอ็าจปรับเปลียนเป็นมุมร้านเสริมสวยมุมหมอ หรือมุมร้านคา้ไดต้ามบริบทของสิงทีเดก็สนใจใน

ขณะนนั 

 (๔) พืนทีเกบ็ของใชค้รู เช่น หนงัสือ คู่มือครู เอกสารโปรแกรมสือการสอน

ส่วนรวมของชนัเรียน เช่น วสัดุศิลปะต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ๖.๑.๕.๒ สือ ( Materials) 

 สือ หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ทีหลากหลาย ทงัประเภท ๒ มิติ ๓ มิติ สะทอ้น

วฒันธรรมทอ้งถิน สือทีเอือใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทงั ๕ โดยมีการจดัการใชสื้อทีเริมตน้

จากสือทีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม กล่าวคือ เริมตน้จากสือของจริง ของจาํลอง ภาพถ่าย ภาพ

โครงร่าง และสญัลกัษณ์ ตวัอยา่งเช่นเรืองกลว้ย ใหเ้รียงลาํดบัสือจากกลว้ยจริง กลว้ยจาํลอง 

ภาพถ่ายกลว้ยภาพวาด หรือภาพโครงร่าง และคาํวา่ "กลว้ย" อยูท่า้ยสุด ทงันีเพราะการใชสื้อตอ้ง

เหมาะสมกบัวยัวฒิุภาวะ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความสนใจและความตอ้งการของเดก็ที

หลากหลาย ตลอดจนสือทีสะทอ้นชีวติครอบครัวของเดก็ ไฮสโคปเนน้หลกัการขอ้นีมาก ดงันนั 

หนงัสือนิทาน นิตยสารภาพถ่าย ตุก๊ตา เสือผา้ มุมบา้น มุมดนตรี หรือของเล่น เช่น ภาพตดัต่อ ควร

สะทอ้นภาษา บรรยากาศอาชีพ และสิงก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมในชุมชนทีเดก็อาศยัอยูด่ว้ย 

 ๖.๑.๕.๓ การจดัเกบ็ (Storage) 

  ไฮสโคปใหค้วามสาํคญักบัระบบจดัเกบ็สือดว้ยวงจร "คน้หา-ใช-้เกบ็คืน" (Find- 

Use-Return Cycle) ตามกรอบแนวคิด ดงันี 

 (๑) สือทีเหมือนกนัจดัเกบ็หรือจดัวางไวด้ว้ยกนั 
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 (๒) ภาชนะบรรจุสือควรโปร่งใสเพือใหเ้ดก็มองเห็นสิงทีอยูภ่ายในไดง่้าย 

และควรมีมือจบัเพือใหส้ะดวกในการขนยา้ย 

 (๓) การใชส้ญัลกัษณ์ (Labels) ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเดก็ 

สญัลกัษณ์ทาํมาจากสืออุปกรณ์ของจริง ภาพถ่ายหรือภาพสาํเนาภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพ

ประจุด หรือบตัรคาํติดคู่กบัสญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหนึง 

 ไฮสโคปเชือวา่วงจร "คน้หา-ใช-้เกบ็คืน" ส่งเสริมการเรียนรู้ เพราะเดก็ๆ ไดฝึ้ก

การสงัเกต เปรียบเทียบ จดักลุ่ม เดก็ไดส้งัสมประสบการณ์ส่งเสริมความรับผดิชอบ รู้จกัมีนาํใจ

ช่วยเหลือ เป็นการเรียนรู้ทางสงัคม ดงันนั ครูจึงควรจดัเวลา "เกบ็ของเล่น" ทุกวนัอยา่งเพียงพอ มี 

สญัญาณเตือนก่อนเวลาจะสินสุด ครูควรช่วยเดก็เกบ็ของเล่นเพือเป็นแบบอยา่งและทาํใหเ้ดก็ 

สนุกสนาน ครูตอ้งไม่ใชก้ารเกบ็ของเล่นเขา้ทีเป็นการลงโทษเดก็ 

 นอกจากนีสือจะตอ้งจดัวางไวใ้นระดบัสายตาเดก็ (Eye-level) เพือใหเ้ดก็มองเห็นไดช้ดัเจน 

สามารถหยบิใชแ้ละจดัเกบ็ไดด้ว้ยตนเองไม่ใชอ้ยูสู่งจนเป็นอนัตรายเวลาเอือมหยบิ หรือตอ้งพึงพา

ผูใ้หญ่ใหห้ยบิใหต้ลอดเวลา (Magickidschool.com.  ๒๕๕๓ : http://www.magickidschool 

.com/courseforum.php?id=265&type =24&sid=38) 

 ๖.๒ ทฤษฎขีองบลูม (Bloom's Theory of Learning) เบนจามิน บลูม  (Bloom B.S. & 

David R. K.  ๑๙๕๖) ไดแ้บ่งความสามารถในการเรียนรู้ของคนเป็น ๖ ระดบั ดงันี 

               ระดบัที ๑ ขนัมีความรู้พืนฐาน (Knowledge) 

               ระดบัที ๒ ขนัความเขา้ใจ (Comprehension) 

               ระดบัที ๓ ขนันาํไปใช ้Application) 

               ระดบัที ๔ ขนัวิเคราะห์ความรู้ (Analysis) 

               ระดบัที ๕ ขนัสงัเคราะห์ (Synthesis) 

               ระดบัที ๖ ขนัประเมินผล (Evaluation 

 ๖.๓ ทฤษฎขีองกาเย่ ( Robert  M.  Gagne)  Gagne, R.M. (๑๙๗๔) กาเย ่ มีความเห็น

เกียวกบัการเรียนรู้  ดงันี 

  ๖.๒.๑  การเรียนรู้ตอ้งสมัพนัธ์กบัความมุ่งหมายของการสอน 
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   ๖.๒.๒  การเรียนรู้ตอ้งเป็นไปตามลาํดบัขนัตอนการเรียนรู้สิงใหม่  ตอ้งมีพืนฐานที

จะเรียนเรืองเหล่านนัอยา่งเพียงพอ   

 ทฤษฎีของกาเยน่าํไปใชใ้นการสอน  คือ  ควรจดัเนือหาจากง่ายไปหายาก  มีการ

ตรวจสอบพืนฐานความรู้ของผูเ้รียน  และเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจน 

 ๖.๔ ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) เพียเจต ์(Piaget) ได้

ศึกษาเกียวกบัพฒันาการทางดา้นความคิดของเดก็วา่มีขนัตอนหรือกระบวนการอยา่งไร ไดอ้ธิบาย

วา่การเรียนรู้ของเดก็เป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญาซึงจะมีพฒันาการไปตามวยัต่างๆเป็น

ลาํดบัขนั พฒันาการเป็นสิงทีเป็นไปตามธรรมชาติ การจดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการของเดก็

ในช่วงทีเดก็กาํลงัจะพฒันาไปสู่ขนัทีสูงกวา่ สามารถช่วยใหเ้ดก็พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๐ : ๑๑๙) 

 ๖.๕ ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner) นกัจิตวิทยาทีสนใจเรือง

ของพฒันาทางสติปัญญาต่อเนืองจากเพียเจต ์บรุนเนอร์เชือวา่มนุษยเ์ลือกสิงทีจะรับรู้ สิงทีตนเอง

สนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๐: ๑๒๖) 

 ๖.๖ แนวคดิของวก๊ิอทสก ี(Vygotsky) นกัจิตวิทยาทีใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรม ได้

อธิบายวา่มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากสิงแวดลอ้มตงัแต่แรกเกิด ซึงนอกจากสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ

แลว้  กย็งัมีสิงแวดลอ้มทางสงัคม ซึงกคื็อวฒันธรรมทีแต่ละสงัคมสร้างขึน ดงันนัสถาบนัทางสงัคม

ต่าง ๆ เริมตงัแต่สถาบนัครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเชาวนปั์ญญาของแต่ละบุคคล 

นอกจากนนัภาษายงัเป็นเครืองมือสาํคญัของการคิดและการพฒันาเชาน์ปัญญาชนัสูง พฒันาการทาง

ภาษาและความคิดของเดก็เริมดว้ยการพฒันาทีแยกจากกนั แต่เมืออายมุากขึนพฒันาการทงั ๒ ดา้น

จะเป็นไปดว้ยกนั (สุรางค ์โคว้ตระกลู.  ๒๕๔๑ : ๒๐๕) 

 

๗. ความคงทนในการจดจํา 

 การจาํและการลืมเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งมาก เพราะช่วยใน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษยด์ว้ย ลองคิดดูวา่ ถา้เราจาํอะไรทีผา่นเขา้มาในชีวติของเราไม่ไดเ้ลย 

เราจะมีสภาพเป็นอยา่งไร คงพดูไม่ได ้ไปไหนกไ็ม่ได ้หรือไปแลว้กหาทางกลบับา้น ไม่ถูก 
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นอกจากนนั ถา้มนุษยไ์ม่รู้จกัคิดแกไ้ขปัญหา ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์สงัคมมนุษยค์งมีมีเครืองจกัร 

ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีรถยนต ์หรือ เครืองทุนแรงใด ๆ ทงัสิน ชีวิตคงไม่ต่างจากมนุษยส์มยัหินสกั

เท่าใด ดว้ยการสามารถในการจาํและการคิดนีเอง ทีทาํใหส้งัคม มนุษย ์เป็น อยูด่งัเช่นปัจจุบนันี เรา

จะไดศึ้กษาถึงลกัษณะการจาํ การลืม และการคิดของบุคคล เพือจะไดเ้ป็นแนวทางการพฒันาการจาํ 

และการคิดของเรา ใหดี้ขึน 

 

 ๗.๑ ความหมายของการจํา(Remembering) 

 นงลกัษณ์  ไหวพ้รหม (๒๕๕๓ : http://courseware.rmutl.ac.th/courses/๔๓/unit๙๑๔.

htm) กล่าวถึงความหมายของการจาํไวว้า่ การจาํ หมายถึง กระบวนการทีสมองสามารถเกบ็สะสม

สิงทีไดรั้บรู้ไว ้และสามารถนาํออกมาใชไ้ดเ้มือถึงภาวะจาํเป็น เช่น นกัเรียนทีดูหนงัสือเพือเตรียม

สอบ จะมีการรับรู้ในเนือเรืองหรือสาระสาํคญัของความรู้และเมือเขา้หอ้งสอบแลว้ นกัเรียน

สามารถดึงความรู้ทีรับรู้ไวม้าใชไ้ดม้ากนอ้ยเพยีงใด สิงทีนาํมาใชน้นัเราเรียกวา่ ผลจากการจาํ

นนัเอง  

 สิรภพ เทพพิทกัษ ์(๒๕๕๔ : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/๑๒๒๗๒) กล่าววา่ 

ความจาํของมนุษยเ์รา เกิดจากเรียนรู้และเกบ็ประสบการณ์จากชีวิตประจาํวนั สิงทีประสบการณ์

ดว้ยตนเองและเกิดความเขา้ใจถ่องแทจ้ะจดจาํไดดี้ทีสุด 

 Unigang.com (๒๕๕๓ : http://www.unigang.com/Article/๓๗๕๒) กล่าวถึงความหมาย

ของความจาํไวว้า่  เป็นคาํทีใชอ้ธิบายวิธีการทีขอ้มูล หรือสิงทีเรียนรู้ถูกบนัทึก และเกบ็ไวถ้าวรใน

ความจาํระยะยาวและสามารถทีจะคน้คืนหรือเรียกมาใช ้(Retrieve) ในเวลาทีตอ้งการได ้ 

 ๗.๒ ประเภทของการจํา  การจาํแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดงันี  

  ๗.๒.๑ การจาํได ้(Recognition) ไดแ้ก่ การจาํสิงทีเราเคยรับรู้หรือเคยรู้จกั เมือเราได้

พบอีกครังหนึง เช่น เราสามารถจาํคุณครูทีเคยสอนเราได ้

  ๗.๒.๒ การระลึกได ้(Recall) ไดแ้ก่ การจาํในสิงทีเคยรับรู้หรือเคยเรียนรู้มาก่อน

โดยมิตอ้งพบเห็นสิงนนัอีก เช่น ปัจจุบนัเราสามารถท่องสูตรคูณ หรือบทอาขยานนนั ๆ เ ลย  

  ๗.๒.๓ การเรียนใหม่ (Relearning) ไดแ้ก่ การจาํในสิงทีเคยรับรู้หรือเคยเรียนรู้มา

ก่อน แต่บดันีลืมไปแลว้ เมือกลบัมาเรียนใหม่ ปรากฏวา่เรียนไดร้วดเร็วกวา่หรือจาํไดเ้ร็วกวา่ใน
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  ๗.๔  ความจําระยะสัน 

                 ถา้ตอ้งการทราบวา่ ความจาํระยะสนัมีความสามารถในการจาํเพียงใด ใหล้องอ่านตวัเลข

ต่อไปนีเพยีงครังเดียง และปิดหนงัสือลง ใหบ้อกสิงทีจาํได ้

   ๘     ๕    ๑     ๗     ๔    ๙     ๓  

              ถา้จาํไหมดทงั ๗ ตวั กเ็รียกวา่มีความจาํระยะสนัในระดบัเฉลีย การทดสอบนีเรียกวา่ 

แบบทดสอบช่วงการจาํตวัเลข (Digit-Span Test) ลองอ่านตวัเลขต่อนีใหม่ใหอ่้านเพยีงครังเดียว 

   ๗   ๑   ๘   ๓   ๕   ๔   ๒   ๙   ๑   ๖   ๓ 

         เราอาจจาํไดไ้ม่หมด เพราะเกินความสามารถของความจาํระยะสนัไปแลว้ นกัวิจิตวิทยา

ชือ จอร์น มิลเลอร์ (George Miller,๑๙๕๖) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ความจาํระยะสนัสามารถจาํขอ้มูลได ้

๗±๒  หน่วยถา้มีขอ้มูลทีตอ้งจาํมากกวา่ ๗ ตวัความผดิพลาดจะเกิดขึน ถา้มีขอ้มูลไหม่มาเพิม

นอกเหนือจาก ๗ ตวัเดิม จะทาํใหข้อ้มูลใหม่ และเก่าบางขอ้มูลหายไปได ้เช่น ถา้เราไปงานเลียง 

และเจา้ของงานแนะนาํใหรู้จกัเพือนใหม่ คือ สุขมุ ลดัดา ปราโมทย ์ชูจิต ลาํดวน พนิิจ สายสมรเรา

เริมรู้สึกพอแลว้จาํไดเ้พยีงเท่านี แต่เจา้ของงานยงัแนะนาํต่อ “ฐาปกรณ์ วิจิตร นภาศรี รุ้งทอง และ

ศิริพรรณ”และจากไปดว้ยความรู้สึกดีใจวา่ไดแ้นะนาํใหเ้รารู้จกัเพือนใหม่ แลว้ เราจะพบวา่เรา

อาจจะคุยกบัคนเพียง ๓ คนเท่านนั คือ สุขมุ ลดัดา และศิริพรรณ ทีเราจาํชือได ้นอกนนัเรารู้สึก

สบัสน จาํไม่ได ้

                   การบนัทึก (Recording) ในการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ความจาํระยะสนันนัทาํไดห้ลายวธีิ 

เช่น ถา้ใหอ่้านตวัอกัษรต่อไปนนัเป็นเวลา ๓๐ วนิาทีแลว้ใหปิ้ดหนงัสือบอกสิงทีไดอ่้านไปทงัหมด 

๒๕ ตวั           

  น             บ            ส               ย                ส   

  พ           ร            ม             ก              อ 

                    ป            ร            ค            พ             บ 

                    ฎ            จ           ว             ว               ต 

                    ล            ง           ร              ก              ก 

  จะสงัเกตไดว้า่อกัษรทงั ๒๕ ตวันี อาจแบ่งไดเ้ป็นขอ้มูล ๕ ชุด โดยแบ่งเป็นคาํทีมีมี

ความหมาย ๕ คาํ คือ นบสยส พรมกอ ปรคพบ ฎจววต และ ลงรกก  ถา้พิจาณาใหดี้ อาจพบวา่ สมา
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รถอ่านอกัษรทงั ๒๕ ตวัใหเ้ป็นคาํเพียง ๑ ชุด โดยอ่านแต่ละแถวจากบนลงล่าง จะไดข้อ้ความวา่ 

นพปฎล บรรจง สมควร ยกพวก สอบตก ความจาํระยะสนันนัสามารถจาํได ้ประมาณ ๗ หน่วย แต่

ละหน่วยอาจจะเป็นตวัเลข อกัษร คาํ วลี หรือประโยคกไ็ด ้ถา้จดัขอ้มูลเป็นชุด ๆ กจ็ะทาํใหจ้าํขอ้มูล

ไดม้ากขึน เช่น ทาํใหเ้ป็นคาํ หรือประโยค ปละง่ายแก่การใส่ไวใ้นความจาํระยะยาวเพราะมี

ความหมายดว้ย 

           การทบทวน (Rehearsal)  ปกติสิงทีอยูใ่นความจาํระยะสนัจะหายไปไดเ้ร็ว ถา้

ตอ้งการใหค้งอยูน่านทาํไดโ้ดยการอ่าน ซาํ ๆ การอ่านซาํแต่ละครังเท่ากบัการนาํขอ้มลูใส่ลงใน

ความจาํระยะสนัใหม่ การอ่านซาํๆ เรียกวา่ การทบทวน ขอ้มูลทีทบทวนใน STM บ่อยเพยีงใด กมี็

โอกาสทีจะบรรจุไวใ้น LTM มากเพียงนนัถา้ไม่มีโอกาสทบทวน ขอ้มลูใน STM จะหายไปภายใน

เวลา ๑๘ วินาที 

      ๗.๕  ความจําระยะยาว 

                สิงทีอยูใ่นความจาํระยะยาวนนัจะค่อนขา้งถาวร แมจ้ะไม่อยูต่ลอดชีวติกต็ามความจาํ

ระยะยาวมี ๒ ประเภท คือ   การจาํความหมาย (Semantic Memory)   กบัการจาํเหตุการณ์ (Episodic 

Memory)  

       การจาํความหมายและการจาํเหตุการณ์ 

            ความรู้พืนฐานทีเป็นขอ้เทจ็จริงเกียวกบัโลก เป็นสิงทีเกือบจะไม่มีการลืมเลย เช่น 

ชือของสิงต่าง ๆ ชือของวนัในสปัดาห์ ชือเดือนต่าง ๆ ทกัษะการคาํนวณง่าย ๆ ชือฤดู คาํ และภาษา

รวมทงัขอ้เทจ็จริงอืน ๆ ขอ้เทจ็จริงเหลา้นีเป็นส่วนหนึงของความจาํระยะยาวทีเรียกวา่ การจาํ

ความหมาย ซึงเปรียบเสมือนพจนานุกรมทางจิต หรือสารานุกรมเกียวกบัความรู้พืนฐาน 

           การจาํความหมาย จะไม่เกียวขอ้งกบัเวลาและสถานที เช่น เราไม่ค่อยจดจาํวา่เรียนรู้

ชือของฤดูต่าง ๆ ครังแรกเมือไหร่ และทีไหน ตรงขา้มกบัการจาํเหตุการณ์ ซึงเป็นการจาํเรือง

เกียวกบัชีวิตของตนเองจะเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ในชีวิต วนัต่อวนัปีต่อปีเราจาํเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เหล่านีไดเ้พียงใด 

- งานฉลองวนัเกิดเมืออาย ุ๑๐ ขวบ 

 - อุบติัเหตุทีประสบเมือปีทีแลว้  

  - วนัแรกทีเขา้มาในมหาวิทยาลยั 
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 - วนัแรกทีพบแฟนคนปัจจุบนั 

 - อาหารเชา้เมือสามวนัทีแลว้ 

             เหตุการณ์เหล่านีอยูใ่นหารจาํเหตุการณ์ ซึงลืมไดง่้ายกวา่การจาํความหมาย เพราะมี

เหตุการณ์ใหม่ ๆ เขา้มาในชีวติเราอยูต่ลอดเวลา 

            ๗.๖ การสร้างความจํา (Consting Memories) 

             เมือเหตุการณ์ใหม่ ๆ เขา้ไปในความจาํระยะยาว การจาํเหตุการณ์เก่า ๆ อาจมีการ

เปลียนแปลง สูญหาย หรือรับปรุงใหม่ขึนอยูก่บัขอ้มูลใหม่ทีไดรั้บ การนาํขอ้มูลใหม่นีมาเปลียน

ขอ้มูลเดิมเป็นการสร้างความจาํขึนมา เช่นใหค้นกลุ่มหนึงดูภาพรถชนกนั หลงัจากนนัถามวา่ 

“ขณะที ชนกนันนัคิดวา่วิงเร็วเท่าใด”โดยใชค้าํต่าง ๆ กนัแทนคาํวา่ชน ไดแ้ก่คาํวา่ 

               - ประสานงา 

              - กระแทก 

              - ปะทะกนั   

 หลงัจากนนัหนึงสปัดาห์ ถามคนกลุ่มนีอีกครังวา่อุบติัเหตุทีเห็นจากภาพนนัเห็นกระจก

แตก หรือไม่พบวา่ผูที้ถูกถามดว้ยคาํวา่ “ประสานงา”จะตอบวา่เห็นทงัทีจริง ๆ แลว้ในภาพจะไม่มี

กระจกแตกทงันีเป็นเพราะคนกลุ่มนีไดน้าํขอ้มูลใหม่ (ประสานงา) เขา้ไปเปลียนขอ้มลูเดิม จึงเห็น

ไดว้า่การจาํของเราไม่ไดบ้นัทึกแบบภาพยนตร์หรือวิดิทศัน์ซึงจะเหมือน เดิมทุกอยา่ง หากแต่

ความจาํของเราเปลียนแปลงไดถ้า้ขอ้มูลใหม่มาสอดแทรกทาํใหเ้กิดความจาํผดิ ๆ (pseudo memory) 

ขึนและเรามกัจะเชือวา่เราไดถู้กตอ้ง แลว้ ตวัอยา่งทีเห็นชดัในชีวิตประจาํวนั คือ การชีตวัผูต้อ้งหา 

พยานอาจจาํผดิ เพราะนาํขอ้มูลใหม่ไปผสมกบัขอ้มูลเก่า ทาํใหต้วัผูบ้ริสุทธิเป็นผูก้ระทาํผดิได ้แต่

พยานยนืยนัวา่ตนจาํไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

               ๗.๗ การจัดการ (Organizztion) 

                ความจาํระยะยาวมีการจดัการขอ้มูลในระดบัสูง เช่น ใหบ้อกชือญาติใหม้ากทีสุดเท่าทีจะ

มากได ้เราจะไม่บอกชือสะเปะสะปะไปเรือย ๆ หากมกัจะเริมบอกชือญาติทีใกลชิ้ดทีสุดแลว้จึงคอ่ย 

ๆ ขยายออกไปคือเริมจาก พอ่ แม่ พี นอ้ง ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา ลูกพีลูกนอ้ง ฯลฯ การจดัการ

ขอ้มูลในความจาํระยะยาวไม่จดัเรียงตามตวัอกัษร แต่มกัจดัตามกฎเกณฑจิ์นตภาพ ประเภท 
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สญัลกัษณ์ ความคลา้ย หรือความหมาย (Atkinson และ shiffrin.  ๑๙๗๑) เช่น ถา้ถาม ๒ คาํถามนี 

แลว้ดูวา่คนจะตอบคาํถามใดเร็วกวา่กนั 

  - คีรีบูนเป็นสตัวใ์ช่ไหม 

  - คีรีบูนเป็นนกใช่ไหม 

 พบวา่คนจะตอบวา่ “ใช่” ในประโยคหลงัเร็วกวา่ประโยคแรก เพราะนกัจิตวิทยาเชือวา่

การจดัการขอ้มูลในความจาํของเราอยูใ่นแบบเครือข่าย (network model) ของความคิด สิงที

เชือมโยงกนัในเครือข่ายทีใกลก้วา่จะทาํใหส้รุปคาํตอบไดเ้ร็วกวา่ ดงันี 

                                           กินได ้

                สตัว ์                   เคลือนไหวได ้ 

                                           หายใจได ้

  

                                             มีปีก 

                นก                      บินได ้

                                             มีขน 

  

                                                สีเหลือง 

               คีรีบูน 

                                               ร้องเพลงได ้

 จะเห็นไดว้า่ คาํวา่ คีรีบูนอยูใ่กลก้บันกมากกวา่ใกลก้บัสตัว ์เราจึงเชือมโยงคาํวา่นกไดเ้ร็ว

กวา่คาํวา่ สตัว ์ 

               การจาํความหมาย มกัมีการจดัการในระดบัสูง การจดัการนีเกียวกบัความสามารถในการ

จาํ คนทีมีการจดัการขอ้มูลดี และทาํใหข้อ้มูลมีความหมาย มกัจะเป็นคนทีมีความจาํดี 

              นอกจากนนั ความจาํของเรายงัจดัการขอ้มูลใหอ้ยูใ่นลกัษณะสคริปต ์(Script) ซึงคลา้ยๆ 

กบัการสรุปแบบร่าง หรือโครงร่างของเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั (Schank และ Abelson, ๑๙๗๗ ) 

เช่น สคริปตเ์กียวกบัร้านอาหาร ประกอบดว้ย 

  - บุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ บริกร แม่ครัว แคชเชียร์ 
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  - สือประกอบ ไดแ้ก่ โตะ๊ รายการอาหาร ใบเสร็จ เงิน 

  เหตุการณ์ทีคาดวา่จะเกิด ไดแ้ก่ การเขา้ร้าน การนงัโตะ๊ การใหร้ายการอาหาร การสงั

อาหาร ฯลฯ สคริปตช่์วยใหเ้ราเขา้ใจและจาํเหตุการณ์ไดง่้ายขึน 

  ๗.๘ การวดัความจํา 

       การจาํของเราไม่ไดอ้ยูใ่นลกัษณะจาํไดท้งัหมด หรือไม่กจ็าํไม่ไดเ้ลย (all- or - none) เรา

อาจจาํไดบ้างส่วน เช่น จาํคาํทีตอ้งการไม่ได ้แต่จาํอกัษรตวัตน้และตวัทา้ยไดห้รืออาจจาํความหมาย

ไดห้ากนึกคาํไม่ออกเพราะติด อยูริ่มฝีปาก ดงันนัเราจึงมีวิธีวดัความจาํ ๔ แบบ คือ การระลึกได้

(Recall) การจาํได ้(Recognition) การเรียกซาํ (Relearning) และการบูรณาการใหม่ (Reintegraion) 

ตวั อกัษร (คาํต่อคาํ) เช่น ท่องอาขยานไดทุ้กตวัอกัษร โดยไม่มีสิงช่วยกระตุน้ความจาํ ในการระลึก

ไดม้กัพบวา่จาํคาํตน้ ๆ และคาํทา้ย ๆ ไดดี้กวา่คาํในช่วง  

               การจําได้ (Recognition) เป็นการวดัความจาํโดยมีสือกระตุน้ หรือชีแนะใหจ้าํได ้

เช่น ขอ้สอบแบบเลือกตอบ หรือการทีนึกชือเพือนสมยั ป. ๖ ไม่ออก เมือนาํรูปมาดูกอ็าจนึกออก 

การจาํไดนี้จะมีผลดีถา้มีรูปถ่าย หรือการไดเ้ห็นสิงอืนๆ มาช่วย ดงัคาํพดูทีมกักล่าววา่ “จาํชือไม่ได้

แต่จาํหนา้ได”้ การจาํไดนี้วดัความจาํไดดี้กวา่การระลึกได ้ตาํรวจจึงนิยมใหพ้ยานชีตวัผูต้อ้งสงสยั

จากภาพถ่าย หรือสเกต็ภาพใหพ้ยานดู แต่การจาํไดจ้ะถกูตอ้งมากนอ้ยเพียงใดนนัขึนอยูก่บัสิงที

นาํมาใหเ้ลือกดว้ย ถา้สิงทีนาํมาใหเ้ลือกคลา้ยกบัสิงทีถูกตอ้งมากเพยีงใด การจาํไดก้มี็ขอ้ผดิพลาด

มากเพียงนนั เช่น ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ถา้ขอ้คาํถามทีนาํมาล่อคลา้ยกบัขอ้ทีถูกตอ้งมากการจาํ

พลาดกมี็มาก  

          การเรียนซํา (Relearning) การเรียนซาํเป็นการวดัความจาํประเภทหนึง บางครังสิงที

เราเคยเรียนรู้มา เราไม่อาจระลึกหรือจาํได ้แต่เมือใหเ้รียนซาํอีกปรากฏวา่เราเรียนไดเ้ร็วขึน ใชเ้วลา

เรียนนอ้ยกวา่เดิม เพราะไดเ้คยมีคะแนนสะสม (Saving Score) ไวแ้ลว้ เคยใชเ้วลาเรียน ๑ ชวัโมง 

และระลึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากนนั ๒ ปี ไม่อาจระลึกสิงทีเคยเรียนไดเ้ลย เมือใหเ้รียนซาํ ใชเ้วลา

เพียง ๔๕ นาที   กร็ะลึกไดห้มด นนัคือสามารถประหยดัเวลาเรียนได ้๑๕ นาที หรือมีคะแนนสะสม

อยู ่๒๕ เปอร์เซ็นต ์(๑๕ นาที เท่ากบั ๒๕ % ของชวัโมง)  

             การบูรณาการใหม่ (Reintegration) การบูรณาการใหม่ หมายถึง การทีความจาํหนึง

จะกระตุน้ใหเ้กิดความจาํอืนๆ ตามมา เรียกไดว้า่ประสบการณ์ในอดีตทงัหมดถูกสร้างขึนใหม่จาก
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สิงทีสะสมไวแ้ม ้เพียงสิงเดียว เช่น ไปพบภาพเมือครังไปเทียวเชียงใหม่เขา้กก็ระตุน้ใหนึ้กถึงภาพ

การเดินทาง ดว้ยรถไฟในครังนนั นึกถึงความสนุกสนานทีเกิดขึนบนรถไฟ นึกถึงความเหนือยลา้

เมือเดินขึนดอยสุเทพยงัไดก้ลินกหุลาบทีภูพิงคร์าชนิเวศน์อยูเ่ลย และอืนๆ ต่อไป 

 การจาํประเภทนีมกัเกียวขอ้งกบัประสบการณ์ส่วนตวัของบุคคลมากกว่าการ เรียนรู้

อืน ๆ   

  ๗.๙ การลมื (Forgetting) 

              อาจกล่าวไดว้า่ การลืมส่วนใหญ่เกิดขึนทนัทีภายหลงัการจาํ เฮอร์แมน เอบบิงเฮาส์ 

(Herman Ebbinghaus.  ๑๘๘๕ ) ทาํการทดสอบความจาํหลงัการเรียนรู้คาํทีไม่มีความหมายใน

ช่วงเวลาทีต่างๆ กนั และไดส้ร้างโคง้การลืมออกมา ดงัรูป จะเห็นไดว้า่การลืมจะมีมากในช่วงแรก

และนอ้ยลงในช่วงหลงั ๆ  

             ถา้ตอ้งการใหจ้าํสิงทีเรียนรู้ไดดี้ จึงควรอ่านหนงัสือวนัละเลก็ละนอ้ยทุกวนัและทบทวน

อีกครังก่อนสอบ 

                  สาเหตุของการลืม  การลืมมีสาเหตุหลายประการ คือ  

                         (๑) การไม่ไดล้งรหสั (Encoding Failure)  

                         การลืมอาจเกิดขึนเพราะไม่ไดมี้การจาํตงัแต่แรก เช่น ถา้ถามวา่ดา้นหลงัธนบตัร

ในละ ๒๐ เป็นรูปอะไร มีลกัษณะอยา่งไร คงมีหลายคนทีตอบไม่ได ้เพราะในการเรียนรู้ความ

แตกต่างของธนบตัรในละ ๑๐, ๒๐, ๕๐ และ ๑๐๐ บาทนนั เรามกัจะสงัเกตทีสี, ขนาด และตวัเลขที

ระบุไว ้มกัจะไม่ไดส้งัเกต และลงรหสับนัทึกรูปทีอยูด่า้นหลงัธนบตัรจึงจาํไม่ได ้ 

                         (๒) เสือมสลาย (Decay) 

                         การลืมเกิดจากการเสือมสลายของรอยความจาํตามกาลเวลา การเสือมสลายนี

เป็นการลืมทีเกิดขึนในความจาํจากการรับสมัผสัและความจาํ ระยะสนั คือขอ้มูลเก่าจะเลือนหายไป 

และถูกแทนทีโดยขอ้มูลทีใหม่กวา่  

                         ขอ้มูลในความจาํระยะยาวอาจเสือมสลายไดเ้พราะการไม่ไดใ้ช ้(Disuse) ทาํให้

รอยความจาํอ่อนลงและไม่อาจดึงขอ้มูลออกมาได ้แต่ทงันียงัไม่อาจหาขอ้พิสูจน์ไดอ้ยา่งแน่ชดั

เพราะเราไม่ไดลื้มขอ้มูลที ไม่ไดใ้ชทุ้กขอ้มูล  

                         (๓) การลืมเพราะขึนอยูก่บัสิงชีแนะ (Cue-Dependent Forgetting) 
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                         บ่อยครังทีเราจาํได ้แต่ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้ทีเรามกัจะพดูกนัวา่ “ติด อยูที่ริม

ฝีปาก” แสดงวา่เราคาํตอบ แต่ดึงออกมาไม่ได ้การลืมเช่นนีน่าจะเกิดเพราะสิงชีแนะทีเกิดในเวลา

เรียนรู้ ไม่ไดเ้กิดในเวลาทีตอ้งการดึงความจาํออกมา เช่น ถา้ถามวา่คุณทาํอะไรในวนัที ๒๓ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๔ คุณอาจจะคิดไม่ออก แต่ถา้มีการเตือนความจาํวา่ในวนันนัมีการปฏิวติัเกิดขึน 

คุณอาจจะคิดออกทนัที เช่นเดียวกบัการทีนกัศึกษาบางคนเลือกทีจะสอบหอ้งเดียวกบัทีเรียน (ถา้

เลือกได ้) เพราะรู้สึกวา่ทาํใหจ้าํสิงทีเรียนไดม้ากขึน  

                         (๔) การรบกวน (Interfere)  

                         การเรียนรู้ใหม่สามารถรบกวนการเรียนรู้เก่า ทาํใหเ้กิดการลืมได ้เกิดขึนทงัใน

ความจาํระยะสนั และระยะยาว การรบกวนมกัเป็นสาเหตุสาํคญัของการลืม การรบกวนมี ๒ 

ประเภท คือ Retroactive Inhibition  เป็นการทีเรียนรู้ใหม่รบกวนการเรียนรู้เดิม ถา้ไม่เรียนรู้สิง

ใหม่ Retroactive Inhibition กจ็ะไม่เกิดส่วน Proactive Inhibition เกิดเมือสิงทีเรียนรู้เดิมรบกวนสิง

ทีเรียนรู้ใหม่ เช่น อ่านหนงัสือเตรียมสอบวิชาจิตวิทยาเสร็จแลว้กอ่็านเพือเตรียมสอบวิชาสงัคม 

วิทยาต่อ พบวา่จะจาํวิชาสงัคมวิทยาไม่ไดดี้  

 

๘. งานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 โครงงานนนั นบัวา่เป็นเทคนิค และวิธีการสอนทีดีมาก ผูเ้รียนจะตอ้งแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง ปฏิบติักิจกรรมเองทงัหมดตงัแต่ตน้จนจบกระบวนการ และยงัตอ้งนาํเสนอผลงานทีได้

ศึกษาคน้ควา้ใหผู้อื้นไดรั้บทราบดว้ยตนเอง จึงนบัไดว้า่การใชโ้ครงงานในการศึกษาหาความรู้จาก

การเรียนการสอนของผูเ้รียนสามารถทาํใหผู้เ้รียนประสบกบัความสาํเร็จในการเรียนได ้ซึง

นกัวิชาการต่างๆ ไดท้าํการศึกษาวจิยัผลจากการใชโ้ครงงานในการเรียนการสอน ดงันี 

 แวว บาํรุงนา (๒๕๕๒ : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชา

ภาษาไทย เรือง โครงงานภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๑ โรงเรียนปากช่อง จากการ

ศึกษาวจิยัพบวา่ (๑) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เรืองโครงงาน

ภาษาไทย (E๑/E๒) จากการทดสอบแบบเดียว การทดสอบกลุ่มเลก็ และกลุ่มตวัอยา่ง ทุกรายการมี

ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์ตงัไว ้๘๐/๘๐  (๒) ผลสมัฤทธิทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อน

เรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียน โดยการทดสอบแบบเดียว มีค่าเฉลียผลต่างของคะแนนทดสอบ
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ก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๑ โดย

ค่าเฉลียของคะแนนทดสอบหลงัเรียน สูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงวา่การสอนโดยใช้

เอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาไทย เรืองโครงงานภาษาไทยทาํใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนของ

นกัเรียนเพิมขึน (๓) ผลสมัฤทธิทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงั

เรียน โดยการทดสอบกลุ่มเลก็ มีค่าเฉลียผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบ

หลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๑ โดยค่าเฉลียของคะแนนทดสอบหลงั

เรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงวา่การสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนทาํใหผ้ล

สมัฤทธิทาง การเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดสอบกลุ่มเลก็เพิมขึน  (๔) ผลสมัฤทธิทางการเรียนจาก

คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเฉลียผลต่างของคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๑ 

โดยค่าเฉลียของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงวา่การสอนโดยใช้

เอกสารประกอบการเรียนทาํใหผ้ลสมัฤทธิทาง การเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพิมขึน (๕) ความ

พึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาไทย เรือง โครงงานภาษาไทย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ๒ ขอ้ คืออยูใ่นระดบั

มาก ๑๐ ขอ้ 

 ฉนัทนา  บุญส่ง (๒๕๔๙ : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัการสอนโดยใชโ้ครงงาน จากผล

การศึกษาพบวา่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ๓  โรงเรียนบา้นอ่างกะป่อง  มีเจตคติทีดีต่อการเรียน

ภาษาไทย  และมีความรู้เกียวกบัการเรียนรู้แบบโครงงานมากยงิขึน  ทงันีเนืองจากรูปแบบการสอน

ภาษาไทยแบบโครงงานทีพฒันาขึน  มีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ (learning style)  ของ

นกัเรียนทีขาดทกัษะในการทาํโครงงานและขาดทกัษะดา้นการเขียน  แลว้ครูชดเชยดว้ยการให้

นกัเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์  ตามขนัการเรียนรู้ที  ๑  ซึงเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยไม่

รู้ตวั  และเขียนรายงานจากสิงทีปฏิบติัจริง  ทาํใหน้กัเรียนไม่รู้สึกเบือหน่ายต่อการเรียน  นอกจากนี

รูปแบบการสอนทีพฒันาขึนยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตามความสามารถและศกัยภาพ  โดย

ครูสนบัสนุนทรัพยากรทีจาํเป็นและแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย  ซึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๕๐ 
 

 รจนา   จนัทร์กอง (๒๕๔๖ : บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาวิจยัการพฒันากิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๑  ภาคเรียนที ๒   

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนบา้นโชคเจริญ อาํเภอนาํโสม จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน ๒๐ คนภาค

เรียนที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนบา้นโชคเจริญ อาํเภอนาํโสม จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน ๒๐ 

คน จากผลการวิจยัพบวา่ การคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนทีเรียนตามรูปแบบการสอนกิจกรรม

โครงงานทีผูว้ิจยัพฒันาขึน มีคะแนนการคิดแกปั้ญหาผา่นเกณฑที์กาํหนดไวร้้อยละ ๗๐ ของ

คะแนนเตม็ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๕ และมีจาํนวนนกัเรียนผา่นเกณฑที์กาํหนดดงักล่าวร้อยละ ๗๕ 

ซึงผา่นเกณฑข์องจาํนวนนกัเรียนทีกาํหนดไวร้้อยละ ๗๐ และผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ของนกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนผา่นเกณฑที์กาํหนดไวร้้อยละ ๗๐ ของคะแนนเตม็ คิดเป็น

ร้อยละ ๗๐.๓๓ และมีจาํนวนนกัเรียนผา่นเกณฑที์กาํหนดดงักล่าวร้อยละ ๗๐ ซึงผา่นเกณฑข์อง

จาํนวนนกัเรียนทีกาํหนดร้อยละ ๗๐ 

 ยวุดี   วงศสุ์วรรณ (๒๕๔๘ : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการ

อ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๒ โดยการสอนแบบร่วมมือกบัการ

สอนแบบโครงงาน  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนทีเรียนโดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือกบัการสอนแบบ

โครงสร้าง  มีผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ 

 จากงานวิจยัทีกล่าวมาทงัหมด สรุปไดว้า่ การสอนโดยใชโ้ครงงาน เป็นการสอนทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางอยา่งแทจ้ริง โดยผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้และพบกบัปัญหาจริง ไดฝึ้กคิด

แกไ้ข และไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ความสามารถและศกัยภาพ อีกทงัยงัส่งผลใหผู้เ้รียนมีความ

รับผดิชอบ เอาใจใส่ต่อการเรียนมากยงิขึน  

 พิสมยั  วราชุน (๒๕๕๐ : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเพือพฒันาความสามารถในการ

แกปั้ญหาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที ๖ โดย

ใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนทีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ

โครงงานกบันกัเรียนทีเรียนตามคู่มือครู มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแตกต่างกนั นกัเรียนที

ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงานมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่

นกัเรียนทีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั ๐.๐๑ 
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๕๑ 
 

๙. กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 กรอบแนวคิดในการวิจยัโดยใชก้ารสอนแบบโครงงานเป็นเครืองมือครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํ

แนวคิดการวิจยัมาจากพิสณุ   ฟองศรี (๒๕๕๑ : ๑๙๙) ซึงแสดงเป็นแผนภูมิ ดงันี 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ๒ กรอบแนวคิดในการพฒันาคุณลกัษณ์และการใชภ้าษาของนกัเรียน 

๓. ทฤษฎีการเรียนรู้

ของเพียเจต ์บลูม กาเยน่ ์

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

การพฒันาทกัษะ

การแสวงหาความรู้

หลกัภาษาไทยโดย

ใชโ้ครงงาน ชนั

มธัยมศึกษาปีที ๕ 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

รูปแบบ ความถูกตอ้ง

ของรายงาน 

๒. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ

ไฮสโคป 

ความคงทนในการจดจาํ 

๑. หลกัสูตรสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
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บทท ี๓ 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
  
 การดาํเนินการวิจยั เรืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกติ 

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศในครังนี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเป็นลาํดบั ขนัตอน ดงันี 
 ๑. รูปแบบการวิจยั 

 ๒. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

 ๓. เครืองมือและการสร้างเครืองมือ 

 ๔. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ๕. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ 

 
๑. รูปแบบการวจัิย 

 การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัตามวิธีการของบรรดล    สุขปิติ (๒๕๕๓ : 

๒๒) แบบ Pretest-posttest control group design เป็นแบบทดลองทีมีกลุ่มทดลอง (X) และกลุ่ม

ควบคุม (C) อยา่งละหนึงกลุ่ม ทีไดม้าโดยการสุ่ม (R) และสงัเกตผลสองครัง คือก่อนการทดลอง

(O1) และหลงัการทดลอง (O2) มีแบบแผนแสดงไดด้งันี  

 

                                          R            (O1E      X      O2E)                       

                                          R            (O1C      C      O2C)                      
 

ภาพที ๓  แผนการวจิยัแบบ Pretest-posttest control group design 
 

๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ๒.๑ ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ                 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จาํนวน ๘ หอ้งเรียน  รวม ๒๕๐  คน  

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๕๓ 
 

 ๒.๒ กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

  ๒.๒.๑ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ หอ้งเรียนที ๕ โรงเรียน

ชุมแสงชนูทิศ ทีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จาํนวน ๔๘ คน ไดม้าโดยวิธี

สุ่มแบบจบัสลากเลือกหอ้ง 

  ๒.๒.๒ กลุ่มควบคุม  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ หอ้งเรียนที ๖ โรงเรียน

ชุมแสงชนูทิศ ทีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จาํนวน ๓๕ คน ไดม้าโดยวิธี

สุ่มแบบจบัสลากเลือกหอ้ง  

 
๓. เครืองมือ และการสร้างเครืองมือ 

 ๓.๑ เครืองมือ 

  ๓.๑.๑ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัเขียน

ขึนโดยใชรู้ปแบบวิธีกระบวนการ ๕ ขนั (แบบวิทยาศาสตร์) มีจาํนวนทงัหมด ๗ แผนการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย ๕ หน่วยการเรียนรู้ คือ 

   ปฐมนิเทศ   ทดสอบก่อนเรียน  แจง้รายละเอียดวิชา ๑ ชวัโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที ๑ ความรู้เรืองโครงงาน ๙ ชวัโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที ๒ หลกัการเขียนโครงงาน  ๘ ชวัโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที ๓ รูปแบบของโครงงาน  ๔ ชวัโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที ๔ แนวทางการเขียนโครงงาน  ๔ ชวัโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที ๕ โครงงานภาษาไทย  ๑๒ ชวัโมง 

   สรุปบทเรียน ทดสอบหลงัเรียน  ๑ ชวัโมง 

  ๓.๑.๒ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ๔ 

ตวัเลือก จาํนวน ๔๐ ขอ้   

  ๓.๑.๓ แบบทดสอบตามเนือหาทีไดรั้บผดิชอบ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ๔ 

ตวัเลือก จาํนวน ๒๐ ขอ้ ซึงเป็นแบบทดสอบใชท้ดสอบตามเรืองทีกลุ่มของนกัเรียนไดท้าํโครงงาน

หรือทาํรายงานทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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๕๔ 
 

  ๓.๑.๔ แบบประเมินผลงาน (โครงงานทีนกัเรียนไดรั้บผดิชอบ)  เป็นแบบ

ประเมินผลงานหรือตวัโครงงานของนกัเรียน ซึงมีหวัขอ้การประเมิน ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของ

เนือหา  ความเป็นระเบียบของรูปเล่มโครงงาน  ความถูกตอ้งของรูปแบบ (Format) ของตวั
โครงงาน เป็นแบบประเมินแบบอตัราส่วนคะแนนตามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ๕ ระดบั  

จาํนวน ๑๐ ขอ้ 

 ๓.๒ การสร้างเครืองมือ  
  ๓.๒.๑ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ดาํเนินการสร้างตามลาํดบั ดงันี 

   ๓.๒.๑.๑ ศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิมเติม) โรงเรียน

ชุมแสงชนูทิศ คาํอธิบายรายวิชา  ตวับ่งชี เพือกาํหนดเนือหาและระยะเวลาในการสอนทีสอดคลอ้ง 

   ๓.๒.๑.๒ ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน และการสอน

แบบโครงงาน ซึงผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบการเรียนโดยการกระทาํของไฮสโคบ (High Scope 

Educational Research) และกลุ่มพฤติกรรมนิยมของ กาเยน่์ (Robert  M.  Gagne)  ทฤษฎีการเรียนรู้

ของบลูม (Bloom's Theory of Learning) เพยีเจต ์(Piaget) และแนวคิดของวิก๊อทสกี (Vygotsky) 
   ๓.๒.๑.๓ ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการ ๕ ขนั 

(แบบวิทยาศาสตร์) และรูปแบบการเขียน 
   ๓.๒.๑.๔ เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามทีกาํหนดไวจ้นครบทงั ๗ แผนการ

เรียนรู้ เป็นแผนการเรียนรู้แบบ ๑ แผนต่อหน่วยการเรียนรู้ และแผนก่อนเรียนรู้และทดสอบหลงั
เรียนอยา่งละ ๑ แผน 
   ๓.๒.๑.๕ จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม โดยแยกแบบประเมินและแบบบนัทึกผลการสอน

ออกเป็นแต่ละหอ้งเรียน หอ้งเรียนละ ๑ เล่ม 
   ๓.๒.๑.๖ นาํแผนและแบบประเมินไปใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 
  ๓.๒.๒ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน ดาํเนินการสร้างตามลาํดบั ดงันี 
   ๓.๒.๒.๑ ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั ๔ ตวัเลือกจากคูมื่อการ

สร้างเครืองมือวิจยั 
   ๓.๒.๒.๒ ศึกษาตวัชีวดัของรายวิชา เพือสร้างแบบทดสอบใหต้รงกบัสิงทีจะวดั 
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๕๕ 
 

   ๓.๒.๒.๓ ศึกษาเนือหาโครงงาน หลกัภาษาไทยในเรืองต่าง ๆ ทีจะใหน้กัเรียน

ทาํโครงงานทุกเรือง 

   ๓.๒.๒.๔ สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน จาํนวน ๖๐ ขอ้ ซึงเกิน

กวา่จาํนวนทีตอ้งการ ๒๐ ขอ้ ซึงวดัตามตวัชีวดัทุกตวัชีวดั 

   ๓.๒.๒.๕ นาํแบบทดสอบไปทดลองสอบกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ 

หอ้งเรียนที ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จาํนวน ๔๕ คน 

   ๓.๒.๒.๖ นาํผลการตอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก-ง่าย (p)  ค่า

อาํนาจจาํแนก (r) และหาค่าความเชือมนั (∞) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ไดข้อ้สอบทีไดม้าตรฐาน

จาํนวน ๔๔ ขอ้  คดัไวจ้าํนวน ๔๐ ขอ้ ครบตวัชีวดัทุกตวั 

   ๓.๒.๒.๗ จดัพิมพเ์พือนาํไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  ๓.๒.๓ แบบทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบ ดาํเนินการสร้างตามลาํดบัดงันี 

   ๓.๒.๓.๑ ศึกษาเนือหาสาระการเรียนรู้หลกัภาษาไทยทีจะใหน้กัเรียนทาํ

โครงงาน หรือรายงาน 
   ๓.๒.๓.๒ ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั ๔ ตวัเลือก 

    ๓.๒.๓.๓ สร้างแบบทดสอบวิชาหลกัภาษาเรืองละ ๒๕ ขอ้ จนครบทุกเรือง

ตามทีนกัเรียนไดรั้บผดิชอบทุกกลุ่ม 

   ๓.๒.๓.๔ นาํแบบทดสอบทีสร้างเสร็จแลว้ไปทดลองสอบกบันกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที ๕ หอ้งเรียนที ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาํนวน ๔๐ คน 

   ๓.๒.๓.๕ นาํผลการตอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก-ง่าย (p)  ค่า

อาํนาจจาํแนก (r) และหาค่าความเชือมนั (∞) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

   ๓.๒.๓.๖ โดยแบบทดสอบใดทีไดค้่ามาตรฐานไม่ครบจาํนวน ๒๐ ขอ้ ทาํการ

แกไ้ขปรับปรุงขอ้คาํถามและตวัเลือกตามแบบมาตรฐาน  ขอ้สอบฉบบัใดทีไดค้่ามาตรฐานเกินกวา่ 

๒๐ ขอ้ กต็ดัออกจนเหลือแบบทดสอบละ ๒๐ ขอ้  

   ๓.๒.๓.๗ จดัพิมพเ์ป็นชุดขอ้สอบใหเ้รียบร้อย เพือใชท้ดลองต่อไป 

  ๓.๒.๔ แบบประเมินผลงาน (โครงงานทนัีกเรียนได้รับผดิชอบ) ดาํเนินการสร้างตาม

ขนัตอน ดงันี 
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๕๖ 
 

   ๓.๒.๔.๑ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากคูมือการสร้างเครืองมือวิจยั

ทางการศึกษา ทีเป็นแบบอตัราส่วนประมาณค่า ๕ ระดบัตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale)  

   ๓.๒.๔.๒ กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน (Scoring  Rubrics) เพือใชพ้จิารณาชินงาน 

โครงงานของนกัเรียน 

   ๓.๒.๔.๓ สร้างแบบประเมินผลงาน จาํนวน ๑๐ ขอ้ ตามหวัขอ้ คือ ความถูกตอ้ง

เนือหา  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรูปแบบ (Format)  

   ๓.๒.๔.๔ นาํแบบประเมินทีสร้างเสร็จแลว้ไปใหน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ 

หอ้งเรียนที ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาํนวน ๔๐ คน ทดลองประเมินผลงานโครงงานของรุ่นพีทีทาํ

ไวใ้นปีทีผา่นมาจาํนวน ๕ เล่ม 

   ๓.๒.๔.๕ นาํผลการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความ

เชือมนัแบบสมัประสิทธิอลัฟาแบบครอนบคั (∞)  

   ๓.๒.๔.๖ ขอ้ประเมินขอ้ใดทียงัไม่ไดม้าตรฐาน ทาํการแกไ้ขขอ้คาํถามใหม่ และ

นาํไปทดลองประเมินใหม่จนไดม้าตรฐานครบทุกขอ้ 

   ๓.๒.๔.๗ จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มเพือใชท้ดลองต่อไป 

 

๔. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวม ดงันี 

 ๔.๑ ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน ทงักลุ่มตวัอยา่งและ

กลุ่มควบคุม ในชวัโมงปฐมนิเทศ 

 ๔.๒ ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบตามเนือหาทีไดรั้บผดิชอบ ในชวัโมงที ๒ ของ

การเรียน ตามเนือหาทีแต่ละกลุ่มไดรั้บผดิชอบทงักลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มควบคุม 

 ๔.๓ ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยกลุ่มตวัอยา่งใชแ้ผนกระบวนการ ๕ 

ขนั (แบบวิทยาศาสตร์)  กลุ่มควบคุมใชแ้ผนการสอนปกติ 

 ๔.๔ ทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบตามเนือหาทีไดรั้บผดิชอบของนกัเรียนทุกกลุ่ม 

ทงักลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มควบคุมในเวลาก่อนชวัโมงสุดทา้ยของการเรียน 
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๕๗ 
 

 ๔.๕ ทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนในชวัโมงสุดทา้ยของ

การเรียน 

 ๔.๖ ประเมินผลงานกลุ่มทงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบ

ประเมินผลงาน 

 
๕. การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ 

 ๕.๑ การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลทีเกบ็รวบรวม โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

และการคาํนวณดว้ยมือ ดงันี 

  ๕.๑.๑ วิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนทงัก่อนและหลงัเรียนโดยคาํนวณหา

ค่าคะแนนรวม (∑X ) ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (P)  

  ๕.๑.๒ วิเคราะห์คะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบตามเนือหาทีไดรั้บผดิชอบ

ของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม เพือคาํนวณหาค่าคะแนนรวม (∑X ) ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ค่าร้อยละ (%) 

  ๕.๑.๓ วิเคราะห์ผลจากการประเมินผลงานนกัเรียนเพือหาค่าคะแนนรวม (∑X ) 

ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (P) จากแบบประเมินผลงานนกัเรียน 

  ๕.๑.๔ เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน    

  ๕.๑.๕ วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  

แบบทดสอบตามเนือหาทีนกัเรียนไดรั้บ และจากแบบประเมินผลงานนกัเรียน ของนกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง และนกัเรียนกลุ่มควบคุม 

 ๕.๒ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป และใชส้ถิติในการ

วิเคราะห์ควบคู่กนั โดยมีสถิติทีใช ้ดงันี 
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๕๘ 
 

 
  ๕.๒.๑ สถิติพนืฐาน 

   ๕.๒.๑.๑ ค่าเฉลีย (Mean) ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ (๒๕๔๐ : ๕๓) 

        X        =      
N

X∑   

      X      แทน  ค่าเฉลีย 

    โดยที   ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

      N     แทน   จาํนวนนกัเรียนทงัหมด 
 
   ๕.๒.๑.๒ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ 
(๒๕๔๐ : ๑๐๓) 

      S.D.    =      
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XN
 

     โดยที  S.D.          แทน   ความเบียงเบนมาตรฐาน 

      ∑X         แทน   คะแนนการทดสอบ 

      ( )2∑ X   แทน   คะแนนเฉลีย 

      N   แทน  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด 

 

   ๕.๒.๑.๓ ค่าร้อยละ (Percentage) ธานินทร์ ภูนฤมิต (๒๕๕๐ : 
http://tanin1919.blogspot.com) 

      P      =   100×
n
f  

  โดยที p        แทน   ค่าร้อยละ 

      F        แทน   ความถีทีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 

      N       แทน    จาํนวนความถีทงัหมด 
 

  ๕.๒.๒ สถิติทีใชท้ดสอบสมมติฐาน 

   ในการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติสาํหรับทดสอบ คือ 
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๕๙ 
 

 
 

   ๕.๑.๒.๑  t-test  (Dependent  Samples) บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 109) ใช้
สาํหรับทดสอบสมมติฐานของคะแนนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
 

             ΣD 

           t    =    
1)(N

2D)(2DN
−

∑ ∑−  

        
      เมือ    D   แทน    ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่       

       N       แทน    จาํนวนคู ่

                             df      แทน    ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั  N-1   

 
  ๕.๒.๓ T-test (Independent Samples) พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (๒๕๓๕ : ๑๗๓) ใช้
เปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มควบคุม  

     t  =   

2

2
2

1

2
1

21

N
S

N
S

XX

+

−  

   เมือ  t     แทน   อตัราส่วนวกิฤต 

        1X   แทน  คะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งที ๑ 

         2X   แทน  คะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งที ๒ 

          1N     แทน  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งที ๑ 

          2N     แทน  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งที ๒ 

         2
1S     แทน  ความแปรปรวนในกลุ่มตวัอยา่งที ๑ 

                
2
2S  แทน  ความแปรปรวนในกลุ่มตวัอยา่งที ๒ 
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บทท ี๔ 

ผลการวจิยั 

   

 การศึกษาวิจยั เรืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกติ ครังนี ได้

ดาํเนินการศึกษา รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ผลขอ้มูล ซึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางต่อไปนี 

 

สัญลกัษณ์และคาํย่อทใีช้ 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมาย เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั 

ผูร้ายงานจึงเสนอสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

 N แทน  จาํนวนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 X  แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 t แทน สถิติทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 sig แทน  ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับสมมติฐาน 

 df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 d  แทน ค่าเฉลียความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

 ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 

 P แทน ค่าร้อยละ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาขอ้มูลทีผูว้ิจยัตงัสมมติฐานไว ้ จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขอ้

สมมติฐาน ดงันี 

 วเิคราะห์สมมติฐานข้อท ี๑. ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงาน

สูงกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยวธีิการสอนแบบปกติ  
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๖๑ 
 

 จากการศึกษาและทดลองเพอืตรวจสอบขอ้สมมติฐาน ไดผ้ลการศึกษาตามตาราง ดงันี 

 

ตารางที ๓  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  

                  กลุ่มตวัอยา่ง กบันกัเรียนกลุ่มควบคุม 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N Mean Std. Deviation t df sig 

กลุ่มทดลอง ๔๘ ๓๑.๒๑ ๒.๗๔ 
๕.๘๗* ๘๑ .๐๐๐ 

กลุ่มควบคุม ๓๕ ๒๗.๔๙ ๓.๐๐ 

*P<.05 

 จากตารางที ๓ โดยการใช ้Independent Samples Test พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียเท่ากบั ๓๑.๒๑ คะแนน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

๒.๗๔ ซึงมากกวา่กลุ่มควบคุมทีมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๒๗.๔๙ คะแนน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั ๓.๐๐  โดยมีค่า t = ๕.๘๗  ค่า df = ๘๑  และค่า sig = .๐๐๐ เมือเปรียบเทียบแลว้พบวา่ 

นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .๐๕    

 เมือแยกพิจารณาผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง และผล

การทดสอบก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม โดยใชส้ถิติ t-test dependent มีการวิเคราะห์ดงั

ตาราง ต่อไปนี 

 

ตารางที ๔  ตารางแสดงผลการทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของ 

                   นกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

การทดสอบ X  S.D. d  t sig 

ก่อนเรียน ๒๓.๕๒ ๒.๔๑ 
๗.๖๙ ๒๓.๕๕* 0.0000 

หลงัเรียน ๓๑.๒๑ ๒.๗๔ 

*P<.05 
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๖๒ 

 

 จากตารางที ๔ พบวา่ก่อนเรียน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๒๓.๕๒ คะแนน ส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๒.๔๑ หลงัเรียนมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๑.๒๑ คะแนน ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั ๒.๗๔ โดยมีค่า t = ๒๓.๕๕  ค่า d = ๗.๖๔ ค่า sig = 0.000 เมือพิจารณา

เปรียบเทียบแลว้พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .๐๕  

 

ตารางที ๕  ตารางแสดงผลการทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของ 

                   นกัเรียนกลุ่มควบคุม 

 

การทดสอบ X  S.D. d  t sig 

ก่อนเรียน ๒๐.๐๓ ๒.๗๖ 
๗.๔๖ ๒๑.๖๙ 0.0000 

หลงัเรียน ๒๗.๔๙ ๓.๐๐ 

*P<.05 

 จากตารางที ๕ พบวา่ก่อนเรียน กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๒๐.๐๓ คะแนน ส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๒.๗๖ หลงัเรียนมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๒๗.๔๙ คะแนน ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั ๓.๐๐ โดยมีค่า t = ๒๑.๖๙  ค่า d = ๗.๖๔ ค่า sig = 0.000 เมือพิจารณาเปรียบเทียบ 

แลว้พบวา่ กลุ่มควบคุมมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕  
 

  วเิคราะห์สมมติฐานข้อท ี๒. นกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานมีความคงทนในการจดจาํ

มากกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ 

 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงาน เพือใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัการ

สืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง เพือใหส้ามารถจดจาํเนือหาไดย้าวนานขึน มีผลการวิเคราะห์ ดงันี 
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๖๓ 
 

ตารางที ๖  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคงทนในการจดจาํของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบั 

                  นกัเรียนกลุ่มควบคุม 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N Mean Std. Deviation t df sig 

กลุ่มทดลอง ๔๘ ๑๔.๑๗ ๑.๒๔ 
๕.๑๗ ๘๑ .๐๐๐ 

กลุ่มควบคุม ๓๕ ๑๒.๐๙ ๒.๑๓ 

  

 จากตารางที ๖ โดยการใช ้Independent Samples Test พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความ
คงทนในการจดจาํแตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียในการจดจาํเท่ากบั 

๑๔.๑๗  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๒๔ ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลียในการจดจาํเท่ากบั 

๑๒.๐๙ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๒.๑๓ โดยมีค่า t = ๕.๑๗  ค่า df = ๘๑  และคา่ sig = .๐๐๐ 

เมือพิจารณาแลว้ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการจดจาํสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕  
 

 วเิคราะห์สมมติฐานข้อท ี๓. ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบของรายงาน (งานกลุ่ม) ของ

นกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานดีกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยใชว้ิธีการแบบปกติ 

 ในดา้นความถกูตอ้ง ความสะอาดเป็นระเบียบ และรูปแบบของชินงาน มีผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที ๗  ตารางแสดงผลการประเมิน เปรียบเทียบผลงานของนกัเรียน (ชินงาน) กลุ่มทดลองกบั 

                  นกัเรียนกลุ่มควบคุม  

 

กลุ่มตวัอยา่ง N Mean Std. Deviation t df sig 

กลุ่มทดลอง ๔๘ ๓๙.๕๐ ๑.๗๗ 
๑๐.๖๒ ๘๑ .๐๐๐ 

กลุ่มควบคุม ๓๕ ๓๕.๖๙ ๑.๓๗ 
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๖๔ 
 

 จากตารางที ๗ โดยการใช ้Independent Samples Test พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผล

การประเมินชินงานแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๙.๕๐  

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๗๗ ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๕.๖๙ ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั ๑.๓๗ โดยมีค่า t = ๑๐.๖๒  ค่า df = ๘๑  และค่า sig = .๐๐๐ เมือพิจารณาแลว้ พบวา่ 

นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินชินงาน สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .๐๕    

 โดยเมือแยกพจิารณาผลการประเมินชินงานเป็นรายขอ้ แสดงผลการวเิคราะห์ ดงัตาราง

ต่อไปนี 

 

ตารางที ๘  ตารางแสดงผลการประเมินชินงานของนกัเรียนกลุ่มทดลอง กบันกัเรียนกลุ่มควบคุม 

                  แสดงผลการประเมินเป็นรายขอ้ 

 

ขอ้ที กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มควบคุม เฉลีย ๒ กลุ่ม ผลต่าง 

๑. เนือหาถูกตอ้ง ๔.๐๐ ๓.๗๕ ๓.๘๘ ๐.๒๕ 

๒. ลาํดบัเนือหา ๔.๐๐ ๓.๘๘ ๓.๙๔ ๐.๑๓ 

๓. ครอบคลุมเนือหา ๔.๑๓ ๓.๓๘ ๓.๗๖ ๐.๗๕ 

๔. การยอ่หนา้ ๓.๓๘ ๓.๐๐ ๓.๑๙ ๐.๓๘ 

๕. การใชเ้ครืองหมาย ๓.๗๕ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๐.๕๐ 

๖. รูปแบบอกัษร ขนาด ๔.๐๐ ๓.๗๕ ๓.๘๘ ๐.๒๕ 

๗. การจดัองคป์ระกอบ ๔.๐๐ ๓.๘๘ ๓.๙๔ ๐.๑๓ 

๘. การอา้งอิง ๔.๑๓ ๓.๓๘ ๓.๗๖ ๐.๗๕ 

๙. ความเป็นระเบียบ   ๓.๓๘ ๓.๐๐ ๓.๑๙ ๐.๓๘ 

๑๐. สวยงาม ๓.๗๕ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๐.๕๐ 
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๖๕ 
 

ตารางที ๘ (ต่อ) 

 

ขอ้ที กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มควบคุม เฉลีย ๒ กลุ่ม ผลต่าง 

∑ X  ๓๘.๕๒ ๓๔.๕๒ ๓๖.๕๒ ๓.๘๘ 

X  ๓.๘๕ ๓.๔๕ ๓.๖๕ ๐.๓๙ 

S.D.) ๐.๒๘ ๐.๓๔ ๐.๒๙ ๐.๒๔ 

P ๗๗.๐๔ ๖๙.๐๔ ๗๓.๐๔ ๐.๔๘ 

 

 จากตารางที ๘ ตารางการประเมินชินงานของนกัเรียนเป็นรายขอ้ของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลอง กบันกัเรียนกลุ่มควบคุมเฉลียทงั ๒ กลุ่ม  พบวา่คะแนน ขอ้ ๒. การลาํดบัเนือหา และขอ้ ๗. 

การจดัองคป์ระกอบ มีคะแนนเฉลียสูงสุด เท่ากบั ๓.๙๔ คะแนน อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ ๑. เนือหา

ถูกตอ้ง และ ขอ้ ๖. รูปแบบอกัษร ขนาด มีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓.๘๘ คะแนน และคะแนนนอ้ย

ทีสุดไดแ้ก่ขอ้ที ๓. ครอบคลุมเนือหา และ ขอ้ ๙. ความเป็นระเบียบ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

 ๓.๑๙ คะแนน  
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บทท ี๕ 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา โครงงาน

ภาษาไทย โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน พฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพือพฒันาการ

วิธีการสืบคน้ขอ้มูล  และทดสอบความคงทนในการจดจาํ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ ปี

การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ซึงมีลาํดบัขนัตอนของการวจิยั และสรุปผลการวิจยัได้

ดงัต่อไปนี 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 ๑. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของการเรียนตามปกติกบัการเรียนโดยใช้

โครงงาน 

 ๒. เพือศึกษาความคงทนในการจดจาํของนกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานกบัการเรียน

การสอนปกติ 

 ๓. เพือเปรียบเทียบความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบของรายงาน (งานกลุ่ม) ของนกัเรียนที

เรียนปกติกบันกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงาน 

 

สมมุติฐานการวจัิย 

 ๑. ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานสูงกวา่นกัเรียนทีเรียนโดย

วิธีการสอนแบบปกติ 

 ๒. นกัเรียนทีเรียนโดยใชโ้ครงงานมีความคงทนในการจดจาํมากกวา่นกัเรียนทีเรียนโดย

วิธีการสอนแบบปกติ 

 ๓. ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบของรายงาน (งานกลุ่ม) ของนกัเรียนทีเรียนโดยใช้

โครงงานดีกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยใชว้ิธีการแบบปกติ 
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๖๗ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัเป็น ๒ ขนัตอน คือ  
 

 ขันตอนท ี๑ สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานทีใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบทีใชส้าํหรับวดัผลการเรียนรู้เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียน 

  ๑. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

   ๑.๑ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย

การศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบและวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้แบบ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

   ๑.๒ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน จาํนวน ๔๐ ขอ้ใชท้ดสอบก่อน

และหลงัเรียน และแบบทดสอบตามเนือหาทีนกัเรียนไดรั้บ จาํนวน ๘ ฉบบั ฉบบัละ ๒๐ ขอ้ ซึงเป็น

แบบทดสอบแบบปรนยั ๔ ตวัเลือก ใชส้าํหรับวดัความคงทนในการจดจาํ 

   ๑.๓ แบบประเมินผลงาน (ชินงานทีนกัเรียนไดรั้บ) เป็นแบบประเมินผลงาน

กลุ่มของนกัเรียน มีหวัขอ้ประเมิน ๑๐ หวัขอ้ ใชส้าํหรับประเมินชินงานของนกัเรียน 
 

 ขันตอนท ี๒ การศึกษาผลของการใชก้ารสอนแบบโครงงานสาํหรับนกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาปีที ๕  

  ๑. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

   ๑.๑ ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์ จาํนวน ๘ หอ้งเรียน  รวม  ๒๕๐  คน 

   ๑.๒ กลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ จาํนวน 

๒ กลุ่ม คือ  

    ๑.๒.๑ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕/๕  ทีกาํลงัเรียนอยู่

ในภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์ 

จาํนวน ๔๘   คน๒.๓ 

    ๑.๒.๒ กลุ่มควบคุมไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๕/๖  ปีการศึกษา 

๒๕๕๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง   จงัหวดันครสวรรค ์ จาํนวน ๓๕ คน  
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๖๘ 
 

  ๒. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

   ๒.๑ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

   ๒.๒ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

   ๒.๓ แบบทดสอบตามเนือหาทีนกัเรียนไดรั้บ 

   ๒.๔ แบบประเมินผลงาน (ชินงานทีนกัเรียนไดรั้บ) 

  ๓. การวิเคราะห์ขอ้มูล   

   ๓.๑ นาํคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบนกัเรียนกลุ่มทดลอง กบักลุ่มควบคุม โดยใชค้่าสถิติ t-test แบบ t-test 

independent  หาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

   ๓.๒ นาํผลคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนทงัก่อนและหลงั

เรียนของทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

โดยใชส้ถิติแบบ t-test dependent หาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

   ๓.๓ นาํผลคะแนนจากการทดสอบตามเนือหาทีกลุ่มนกัเรียนไดรั้บ มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบโดยใชค้่าสถิติ t-test แบบ t-test independent หาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

   ๓.๔ นาํผลการประเมินผลงาน (ชินงานทีกลุ่มนกัเรียนไดรั้บ) มาคาํนวณเพือ

เปรียบผลงานโดยใชส้ถิติ t-test แบบ t-test independent หาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัครังนี สรุปผลได ้ดงันี 

 ๑. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียเท่ากบั ๓๑.๒๑ คะแนน  

คะแนน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๒.๗๔  ซึงมากกวา่กลุ่มควบคุมทีมีคะแนนเฉลียเท่ากบั 

๒๗.๔๙ คะแนน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๓.๐๐  โดยมีค่า t = ๕.๘๗  ค่า df = ๘๑  และค่า 

sig = .๐๐๐ เมือเปรียบเทียบแลว้พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงกวา่

นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕   

 ๒. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการจดจาํแตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลียในการจดจาํเท่ากบั ๑๔.๑๗  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๒๔ ส่วนกลุ่ม
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ควบคุมมีคะแนนเฉลียในการจดจาํเท่ากบั ๑๒.๐๙ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๒.๑๓ โดยมีค่า t 

= ๕.๑๗  ค่า df = ๘๑  และคา่ sig = .๐๐๐ เมือพิจารณาแลว้ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทน

ในการจดจาํสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕   

 ๓. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินชินงานแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม โดย

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๙.๕๐  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๗๗ ส่วนกลุ่มควบคุม

มีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓๕.๖๙ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั ๑.๓๗ โดยมีค่า t = ๑๐.๖๒  ค่า df = 

๘๑  และค่า sig = .๐๐๐ เมือพิจารณาแลว้ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินชินงาน สูง

กวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ โดยพบวา่คะแนนหวัขอ้การลาํดบั

เนือหา และการจดัองคป์ระกอบ มีคะแนนเฉลียสูงสุด เท่ากบั ๓.๙๔ คะแนน อนัดบัรองลงมาคือ 

เนือหาถูกตอ้ง และรูปแบบอกัษร ขนาด มีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓.๘๘ คะแนน และคะแนนนอ้ยทีสุด

ไดแ้ก่หวัขอ้ความครอบคลุมเนือหา และความเป็นระเบียบ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั ๓.๑๙ คะแนน  

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยั เรืองการสอนหลกัภาษาไทย โดยการใชโ้ครงงานการศึกษาคน้ควา้ ชนั

มธัยมศึกษาปีที ๕ แต่ละขอ้ผูว้ิจยัอภิปรายผล ดงันี 

  ๑. กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ นนั เนืองมาจากผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสอนแบบกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ๕ ขนัตอน ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในเรืองสาระการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง นอกจากนีผูเ้รียนยงัตอ้งจดัพิมพข์อ้มูลทีคน้ควา้มาไดด้ว้ยตนเอง จึงส่งผลใหก้ารทาํ

แบบทดสอบมีผลคะแนนออกมาดีกวา่นกัเรียนทีเรียนตามปกติโดยทวัไป ซึงในการศึกษาทาํรายงาน

นนั ผูเ้รียนจะตอ้งใส่ใจกบังานทีตอ้งคน้ควา้มากกวา่ปกติ และยงัตอ้งทาํใหถู้กกบัรูปแบบ หรือ

แมก้ระทงั ความถูกตอ้งของเนือหาสาระทีคน้ควา้ จึงทาํใหผ้ลการเรียนดีขึน ซึงสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาวจิยัของ แวว บาํรุงนา (๒๕๕๒ : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชา

ภาษาไทย เรือง โครงงานภาษาไทย แลว้พบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๑ นอกจากนียงัไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉนัทนา  บุญส่ง 

(๒๕๔๙ : บทคดัยอ่), รจนา   จนัทร์กอง (๒๕๔๖ : บทคดัยอ่), ยวุดี   วงศสุ์วรรณ (๒๕๔๘ : 
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บทคดัยอ่) และพิสมยั  วราชุน (๒๕๕๐ : บทคดัยอ่) ทีไดท้าํการศึกษาวจิยัวิธีการสอนโดยใช้

โครงงานแลว้พบวา่นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .

๐๕ อีกดว้ย 

 ๒. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการจดจาํสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .๐๕ ผลจากการทดลองทีเป็นไปตามสมมติฐานนนั เนืองมาจากการทีผูเ้รียนทุกคน

ภายในกลุ่มตอ้งแสวงหาความรู้ และศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั ทาํใหเ้กิดความจาํในเรืองทีศึกษาคน้ควา้

มาดว้ยตนเอง ซึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความจดจาํเนือหานนัๆไดเ้ป็นอยา่งดี และเมือพบกบัปัญหาจาก

การคน้ควา้ ผูเ้รียนภายในกลุ่มจะตอ้งมีการแกปั้ญหา แลว้นาํปัญหานนัไปสอบถามจากผูรู้้หรือครูที

ปรึกษา จะทาํใหส้ามารถจดจาํขอ้ปัญหานนัๆไปยาวนาน เพราะผูเ้รียนประสบปัญหาดว้ยตนเอง ซึง

สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้แบบโปรแกรมไฮสโคป (Weikart and others, ๑๙๗๘ และSchweinhart, 

๑๙๘๘, ๑๙๙๗) ทีเนน้การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํ โดยผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น 

และลงมือปฏิบติั มีส่วนร่วมในกิจกรรมการคน้ควา้ ซึงสอดคลอ้งกบับรูเนอร์ (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๐: ๑๒๖) ทีเชือวา่มนุษยเ์ลือกสิงทีจะรับรู้ สิงทีตนเอง

สนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) เป็นการสร้าง

ความจาํ (Consting Memories)ใหก้บัผูเ้รียนซึงจะทาํใหเ้กิดการจาํได ้และไม่ลืมง่าย ๆ เขา้ลกัษณะฝัง

ลึกภายใน ฉะนนัจึงมีความคงทนในการจดจาํทียาวนาน ซึงจากกผลการทดลองจะพบวา่ นกัเรียน

กลุ่มทดลองทีศึกษาและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๕ ขนัตอนนนั 

จะมีความจดจาํในเนือหาสาระทีดีและยาวนานกวา่นกัเรียนทีเรียนโดยการฟังครูบรรยายเพียงอยา่ง

เดียว  

 ๓. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินชินงานสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .๐๕ ทงันีเนืองมาจากกลุ่มทดลองไดผ้า่นการเรียนรู้เกียวกบัรูปแบบของ

การจดัพิมพที์ถูกตอ้งตามแบบ (Format) ซึงนอกจากจะมีความรู้ในเรืองดงักล่าวแลว้ ผูเ้รียนยงัตอ้ง

ดาํเนินการพิมพแ์ละเรียบเรียงดว้ยตนเองทุกขนัตอน แลว้นาํตน้ฉบบัทีพิมพเ์สร็จแลว้ไปให้

ครูผูส้อนไดต้รวจสอบความถูกตอ้งก่อนทาํการ Printout และเขา้เล่ม จึงตอ้งมีการแกไ้ขหลายครัง

กวา่จะถูกตอ้ง ฉะนนัรูปเล่ม เนือหา และความเป็นระเบียบสวยงามของชินงานจึงดีกวา่นกัเรียนกลุ่ม

ควบคุมทีทาํรายงานหรือชินงานตามปกติ นอกจากนีในดา้นเนือหาสาระทีนกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้
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มานนั นกัเรียนกลุ่มทดลองยงัทาํไดถู้กตอ้งกวา่กลุ่มควบคุมทีเรียนตามปกติ เพราะไดมี้การ

ตรวจสอบและแกไ้ขหลายครัง อีกทงัยงัไดมี้การปรึกษากบัครูทีปรึกษา และผูเ้ชียวชาญทีนกัเรียนไป

สอบถาม ความถูกตอ้งของเนือหาจึงออกมาดีกวา่กลุ่มควบคุม ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การสอนแบบใช้

โครงงานนนั สามารถทาํใหน้กัเรียนสร้างผลงานหรือชินงานไดถู้กตอ้งทงั เนือหา รูปแบบ (Format) 

และความเป็นระเบียบของการพิมพต์วัอกัษร นอกจากนียงัเป็นการสร้างวินยัในการทาํงานทีดีใหก้บั

นกัเรียนอีกดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ขอ้เสนอแนะสาํหรับครูผูส้อน 

  ๑.๑ ควรมีการวางแผนการสอนใหดี้ก่อนดาํเนินการสอน เพราะการเรียนรู้แบบ

โครงงานนนั เป็นการเรียนรู้ทีมีขนัตอนทีต่อเนืองกนัเป็นลาํดบั ถา้มีการวางแผนการสอนทีดีจะทาํ

ใหก้ารดาํเนินการสอนเป็นไปโดยสะดวก  

  ๑.๒ ในการสอนแบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยตนเอง ดงันนัครูผูส้อน

จึงตอ้งสร้างวนิยัใหก้บัผูเ้รียนและเนน้ยาํอยูเ่ป็นประจาํ  เพราะจะทาํใหก้ารเรียนรู้และทาํโครงงาน

ประสบกบัความสาํเร็จ และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

  ๑.๓ การสอนแบบโครงงานตอ้งใชเ้วลามาก ครูผูส้อนควรเพิมเวลาในการสอนหรือ

ทาํงานของผูเ้รียนใหม้ากขึน โดยอาจใหท้าํงานในเวลาวา่งเพิมเติมจากเวลาเรียนปกติ  

  ๑.๔ ควรมีการกาํหนดระยะเวลาในการทาํโครงงานเป็นระยะ โดยใหผู้เ้รียนทาํ

โครงงานตามขนัตอน โดยมีการกาํหนดการส่งงานเป็นระยะ ๆ  พร้อมทงัแนะนาํแกไ้ขไปในตวัดว้ย 

ทงันีเพือใหง้านดาํเนินไปตามแผน และควรประเมินผลการทาํงานเป็นระยะอีกดว้ย เพือใหรู้้

ความกา้วหนา้ในการทาํโครงงานของผูเ้รียน และทราบปัญหาทีอาจเกิดขึน จะไดแ้กไ้ขไดท้นัต่อ

เหตุการณ์ 

 ๒. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัต่อไป 

  ๒.๑ ควรนาํการสอนแบบโครงงานไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนในวิชาอืน ๆ เพือให้

เกิดการเปรียบเทียบ และพฒันาต่อยอดต่อไป อนัจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้จากโครงงานมากขึน 
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  ๒.๒ ควรนาํวธีิการสอนแบบโครงงานไปเปรียบเทียบกบัการสอนวิธีอืน ๆ  เพือให้

ทราบถึงผลของการสอนวา่ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิธีใดจะสูงกวา่กนั 

   

 

 

 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๗๔ 
 

บรรณานุกรม 
 

กาญจนา  วฒันาย.ุ  (๒๕๔๔).  การวจัิยในชันเรียนเพอืพฒันาการเรียนการสอน.  นครปฐม : มปท. 
กิติมา  เพชรทรัพยแ์ละคณะ.  (๒๕๕๒).  โครงงาน.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://www. 

thaigoodview.com /library/contest2551/tech04/22/standard /p01.html (๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔). 

เขียน  วนัทนียตระกลู.  (๒๕๕๒).   หลกัการและวธีิการสอน. (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : 
http://www.lanna.mbu.ac.th/artilces/PlanBU_Khean.asp (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔). 

เครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ สพป.อุตรดิถต ์เขต ๒.  (๒๕๕๓).  วธีิสอนแบบ   
  วทิยาศาสตร์ (Scientific Method).  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://www.neric-       
  club.com/data.php?page=9&menu_id=76 (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔). 
จิรศกัดิ   กนกอุดมและพรพมิล  ผลวฒันะ.  (๒๕๔๘).  แนวคดิสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย.  

กรุงเทพมหานคร : เบน็พบัลิชชิง. 
ฉนัทนา  บุญส่ง.  (๒๕๔๙).  พฒันารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบโครงงานทเีหมาะสมสําหรับ     
 นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี 3  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา :   
 http://gotoknow.org/file/kruchan_akp/view/110434 (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔). 
ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกลุ.  (๒๕๔๓).  โครงงานคณติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพฒันาคุณภาพ     
 วิชาการ. 
ธานินทร์  ภูนฤมิต.  (๒๕๕๐).  งานวจัิย ๑.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://tanin1919.blogspot 

.com (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔). 
ธีระชยั ปูรณโชติ.  (๒๕๓๑).  กรณศึีกษาการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ธีระพฒัน์  ฤทธิทอง.  (๒๕๔๕).  ๓๐ รูปแบบการจัดกจิกรรมโดยยดึผู้เรียนเป็นสําคญั.   
  พิมพค์รังที ๓.  กรุงเทพมหานคร : เฟืองฟ้า พรินติง. 
นงลกัษณ์  ไหวพ้รหม.  (๒๕๕๒).  จิตวทิยาทวัไป.  ความจํา.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา :      

  http://courseware.rmutl.ac.th/courses/43/unit914.htm (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔). 

นิคม  ชมพหูลง.  (2545).  วธีิการและขันตอนการพฒันาหลกัสูตรท้องถินและการจัดทาํหลกัสูตร 

   สถานศึกษา.  มหาสารคาม : อภิชาตการพมิพ.์ 
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๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เนตรนพิชญ ์ จาํปาทองเทศ.  (๒๕๔๔).  “โครงงาน : การเรียนการสอนเพือการคน้พบ”.  วชิาการ.         

 ปีที4, ฉบบัที4 (เมษายน 2544) หนา้ 30 – 32. 

บรรดล    สุขปิติ.  (๒๕๕๓).  การทดลองใช้นวตักรรมตามสภาพจริง.  นครปฐม : มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครปฐม. 

บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวจัิยเบืองต้น.  พิมพค์รังที 7.  กรงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 
ปรีชา  วงศชู์ศิริ.  (๒๕๒๖).  การจัดลาํดับเนือหาและประสบการณ์.  เอกสารการสอนชุดวิชาการ     
  สอนวิทยาศาสตร์ หน่วยที 1 – 7  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  กรุงเทพมหานคร :  
 บริษทัประชาชนจาํกดั. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2535).  วธีิการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  พิมพค์รังที  4             
 กรุงเทพมหานคร : ฟิงเกอร์ปริน แอนด ์มีเดีย. 
พิสณุ  ฟองศรี. (๒๕๕๑).  วจัิยชันเรียน : หลกัการและเทคนิคปฏิบัติ.  พิมพค์รังที ๕.  

กรุงเทพมหานคร : บริษทั พรอพเพอร์ตีพรินท ์จาํกดั. 
พิสมยั  วราชุน.  (๒๕๕๐).  การพฒันาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนักเรียนชัน 

ประถมศึกษาปีท ี๖โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรและการสอน).  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. 

ภพ  เลาหไพบลูย.์  (๒๕๔๐).  แนวการสอนวทิยาศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันพานิช. 
ยวุดี   วงศสุ์วรรณ.  (๒๕๔๘).  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการอ่านจับใจความวชิาภาษาไทย

ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี๒ โดยการสอนแบบร่วมมือกบัการสอนแบบโครงงาน.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต (การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน).  คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

รจนา   จนัทร์กอง.  (๒๕๔๖).  การพฒันากจิกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยโดยใช้กจิกรรม
โครงงานของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี๑.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต (หลกัสูตร
และการสอน). คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

โรงเรียนลาํปางกลัยาณี. (๒๕๕๒).  ประเภทของโครงงาน.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา :  
http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htm (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔). 

ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ.  (๒๕๔๐).  สถิติวทิยาทางการวจัิย.  กรุงเทพมหานคร :               
สุวีริยาสาส์. 
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๗๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ลดัดาภู่เกียรติ.  (๒๕๔๔).  โครงงานเพอืการเรียนรู้ หลกัการและแนวทางการจัดกจิกรรม.                       
 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วฒันาพร  ระงบัทุกข.์  (๒๕๔๒).  แผนการสอนทเีน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง.  พมิพ์ครังท ี2.     
  กรุงเทพมหานคร : บริษทั แอล.ที.เพรส จาํกดั. 
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.  (๒๕๔๓).  โครงงานภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป     
 เมเนจเมน้ท.์ 
แวว  บาํรุงนา.  (๒๕๕๒).  รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เรือง 

โครงงานภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๑ โรงเรียนปากช่อง.  
นครราชสีมา : โรงเรียนปากช่อง. 

ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร กรมวิชาการ.  (๒๕๔๓).  โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาของ       
 สถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ. 
สมศกัดิ  ภู่วิภาดาวรรธน์.  (๒๕๔๔).  การยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง.                  
 กรุงเทพมหานคร : เดอะโนวเ์ลจ.  
สมศกัดิ  สินธุระเวชญ.์  (๒๕๔๒).  มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช. 
สหวิชาดอทคอม.  (๒๕๕๓).  แนวการเขียนแผนการสอน.  (ออนไลน)์.  แหล่งทีมา :  http://www   
  .sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2020 (๒๔ พฤศจิกายน  
  ๒๕๕๔). 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (๒๕๔๐). ทฤษฎกีารเรียนรู้เพอืพฒันากระบวนการ    
คดิ ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลกัการทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกั
นายกรัฐมนตรี. 

สาํลี  รักสุทธี.  (๒๕๔๔).  เทคนิคการเขียนหลกัสูตร.  กรุงเทพมหานคร : เรืองแสงการพิมพ.์ 

  สิรภพ  เทพพทิกัษ.์  (๒๕๕๔).  ความจําของมนุษย์.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://www.     

  gotoknow.org /blogs/posts/๑๒๒๗๒ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔). 

สุชาติ  วงศสุ์วรรณ.  (๒๕๔๒).   การเรียนรู้สาํหรบศตวรรษที ๒๑ การเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง        

 ความรู้ดว้ยตนเอง โครงงาน.  กรุงเทพมหานคร : วีทีซีคอมิวนิเคชนั. 
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๗๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุพล  วงัสินธ์ุ.  (๒๕๔๓).  รูปแบบและการดาํเนินการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง.  ข้าราชการ  

  ครู.  ๒๐ (๓) : ๒๗-๓๗. 

สุรางค ์ โคว้ตระกลู.  (๒๕๔๑).  จิตวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์                 

 มหาวิทยาลยั. 

อาภรณ์  ใจเทียง.  (๒๕๔๐).  หลกัการสอน.  พิมพค์รังที ๒.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
Atkinson, R.C.  and Shiffrin, R.M.  (๑๙๗๑).  The control short-long term memory.  Sci.  Am.  2, 

๘๒-๙๐. 
Bloom B.S. and David R.K.  (๑๙๕๖).  Taxonomy of Educational Objectives: The 

Classification of Educational Goals.  Handbook I. Longmans, Green NY. 
Fried-Booth, Diana L.  (๑๙๘๗).  Project Work.  Oxford : Oxford University  Press. 
Gagne’, R. M.  (๑๙๗๔).  Principle of Instructional Design.  New York : Holt, Rinehart and 

Winston Inc. 
Herman Ebbinghaus.  (๑๘๘๕ ).  Memory : A Contribution to Experimental Psychology.  
Hohmann, M, Weikart, D.P.  (๑๙๙๕).  Education Young Children Ypsilanti : High/Scope        
 Press.   
Kessler, C.  (ED.).  (๑๙๙๒).  Cooperative Language Lerning : A Teacher’s Resource Book      
 Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Regents. 

Magickidschool.com.  (๒๕๕๓).  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัไทยตามแนวคดิไฮสโคป.  (ออนไลน์).   
แหล่งทีมา : http://www.magickidschool.com/courseforum.php?id=265&type 
=24&sid=38 (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔. 

Miller, G. A.  (๑๙๕๖).  “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two : Somes Limits on   

Ours Capacity for Processing Information”, Psychological Review. ๖๓ : ๘๑ – ๙๗. 

Novabizz.com.  (๒๕๕๓).  การจําและการลมื.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://www.novabizz. 

com/NovaAce/Intelligence/Memory.htm (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔). 
Pantown.  (๒๕๕๒).  โครงงาน.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา :  http://www.pantown.com/x_group 

.php?id =19220&area=3 (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔). 
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๗๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Ribe’ .R & Vidal. N.  (๑๙๓๓).  Project Work step by step.  Macmillan & Heinemann. 
Schank, R.C. and Abelson, R.P.  (๑๙๗๗).  Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale,       
 New Jersey : Erlbaum. 
Schweinhart, L.J .  (๑๙๘๘).  A School Administrator’s Guide to Early Childhood Program        
 Ypsilanti : High/Scope Press. 

.  (๑๙๙๗).  High/Scope Curriculum Paper Pressented NAEYC Annual 
Conference 1997 in Dallas Texas, U.S.A. 

Unigang.com (๒๕๕๓).  เทคนิคในการช่วยความจํา.  (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://www.  
unigang.com/Article/3752 (๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๔). 

Weikart, D.P., Ann S. Epstein, Larry J. Schweinhart, and J. Terry Bond.  (๑๙๗๘).  The                                       
 Ypsilanti Preschool Curriculum Demonstration Project : Preschool Years and       
 Longitudinal Results.  Ypsilanti: High/Scope Press. 
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ตาม
ไดน้ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นราชการ 

ง 

น   ผูอ้าํนวยก

ขา้พเจา้ น
เรียนรู้ภาษาไ
ภาษาไทย ขอ
ปกติ  ประจาํ
นาํส่งสาํนกังา

                     

โรงเรียน
วนัที  ๑
ส่งรายง

ารโรงเรียนชุม

นายวนัชยั   แ
ทย  ไดจ้ดัทาํ
องนกัเรียนชนั
ภาคเรียนที ๒
นกลุ่มบริหาร
 
จึงเรียนมาเพื

 
 
 

     บันทกึ

นชุมแสงชนูทิ
๑๖  ธนัวาคม  
งานการวิจยัใน

มแสงชนูทิศ 

แยม้จนัทร์ฉาย
รายงานวจิยัใ
นมธัยมศึกษาปี
๒  ปีการศึกษา
รวิชาการตามท

อโปรดพิจาร

 
 
 

กข้อความ

ทิศ 
 ๒๕๕๔ 
นชนัเรียน 

 

ย  ตาํแหน่งครู
นชนัเรียน เรื
ปีที ๕ ทีจดักา
า ๒๕๕๔  ชนั
ทีกาํหนด   

ณาและลงนา

 ลงชื
        
        

ม 

รู  โรงเรียนชุม
องการเปรียบ
ารเรียนรู้โดยใ
นมธัยมศึกษา

าม 

ชือ 
  ( นายวนัชยั 
    ครู โรงเรีย

มแสงชนูทิศ  
บเทียบผลสมัฤ
ใชโ้ครงงานกั
ปีที ๕ เสร็จเรี

   แยม้จนัทร์ฉ
นชุมแสงชนูท

 สงักดักลุ่มสา
ฤทธิทางการเรี
บัการกบัการ
รียบร้อยแลว้ 

ฉาย) 
ทิศ 

าระ
รียน
เรียน
 และ
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รายงานการวจิยัในชันเรียน เรืองการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียน  
วชิาภาษาไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี๕ ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

กบัการกบัการเรียนตามปกต ิ

 
ชือผูส้อน         นายวนัชยั    แยม้จนัทร์ฉาย 
สงักดักลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาไทย 
สือประกอบการสอน            แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาโครงงานภาษาไทย ๑  
                              รหสัวิชา ท ๔๐๒๐๓  ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕ 
 
ความเห็นหวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย                   ความเห็นรองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
.....................................................................          ........................................................................ 
.....................................................................          ........................................................................ 
.....................................................................          ....................................................................... 
  
ลงชือ                                                                       ลงชือ 
            (นายธีรชยั    อน้อารี)                                              (วา่ทีร้อยตรี เบญจรงค ์  ทองอ่อน) 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                                                  ความเห็นของผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
                                              ลงชือ    
                                                      (นางสาวสุดสวาท   ยงัแจ่ม) 
                                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
                                                ............./......................./................. 
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๑. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

๒. แบบทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบ   
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๑. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

แบบทดสอบวดัผลปลายภาค       ชนัมธัยมศึกษาปีที ๕        ภาคเรียนที ๑        ปีการศึกษา ๒๕๕๓           

วิชา โครงงานภาษาไทย ๑  รหสั ๔๐๒๐๓        คะแนนเตม็   ๒๐  คะแนน             เวลา ๑ ชวัโมง 

๑. โครงงานคืออะไร ? 
     ก. การเรียนรู้โดยไม่มีการวางแผน 
     ข. การเรียนรู้โดยไม่อาศยักระบวนการทาง 
         วิทยาศาสตร์ 
     ค. สิงทีถูกบงัคบั กาํหนดใหศึ้กษา 
     ง. กิจกรรมทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาสิงทีสนใจ 
         อยา่งลึกซึง 
๒. ประเภทของโครงงานแบ่งออกไดเ้ป็นกีประเภท ? 
     ก. ๕ ประเภท               ข. ๔ ประเภท 
     ค. ๓ ประเภท               ง. ๒ ประเภท 
๓. โครงงานตามความสนใจ มีลกัษณะเช่นใด ? 
     ก. เป็นการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ไปดา้นที 
         ตนเองสนใจ 
     ข. เป็นการนาํความรู้ดา้นต่างๆมาประยกุตใ์ชด้ว้ยกนั 
     ค. เป็นการใหบู้รณาการร่วมกบัการเรียนรู้ 
     ง. เป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
๔. ขอ้ใดคือลกัษณะของโครงงานทีเป็นการศึกษา   
     คน้ควา้ทดลอง ? 
     ก. เพือประยกุตก์บัรายวิชา 
     ข. เพือนาํ มาประกอบอาชีพ 
     ค. ไม่นาํทกัษะทางวิทยาศาสตร์มาใช ้
     ง. เพือศึกษาเรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ 

๕. การออกแบบปกหนงัสือ จดัอยูใ่นโครงงานรูแบบใด?  
     ก. โครงงานทีเป็นการ ศึกษาทฤษฎี 
     ข. โครงงานทีเป็นการสร้างการประดิษฐคิ์ดคน้    

     ค. โครงงานทีเป็นการศึกษาคน้ควา้ 
     ง. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ 
๖. การเขียนรายงานโครงงาน ส่วนใดสาํคญัทีสุด ? 
     ก. ชืออาจารยที์ปรึกษา        ข. วิธีดาํเนินการ 
     ค. เอกสารอา้งอิง                 ง. ชือโครงงาน 
๗. โครงงานแบ่งออกไดเ้ป็นกีรูปแบบ ? 
     ก. ๒ รูปแบบ              ข. ๔ รูปแบบ 
     ค. ๕ รูปแบบ               ง. ๗ รูปแบบ 
๘. ขอ้ใดคือโครงงานทีเป็นการสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล? 
     ก. ยากนั ยงุจากตะไคร้ 
     ข. สาร ระงบักลินจากพืช 
     ค. การผลิต ยาหม่องจากสมุนไพร 
     ง. การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
๙. การสาํรวจคาํต่างประเทศทีนาํมาใชใ้นภาษาไทย 
    จดัอยูใ่นโครงงานประเภทใด ? 
     ก. ตามสาระการเรียนรู้ 
     ข. ตามความสนใจ 
     ค. ตามอธัยาศยั 
     ง. ตามความถนดั 
๑๐. การทาํขนมทบัทิมกรอบจากวสัดุในทอ้งถิน 
       เป็นโครงงานรูปแบบใด ? 
     ก. การสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล 
     ข. การศึกษาทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 
     ค. การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 
     ง. การสร้างประดิษฐ ์คิดคน้ 
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๑๑. การประดิษฐโ์ตะ๊เรียนสาํหรับเดก็พิการ เป็น
โครงงานในรูปแบบใด ? 
     ก. การสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล 
     ข. การศึกษาทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 
     ค. การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 
     ง. การสร้างประดิษฐ ์คิดคน้ 
๑๒. ครูใหข้วญัใจทาํโครงงานทีสนใจ ขวญัใจสนใจ
เรืองทาํไมนกัเรียนชายจึงสูบบุหรี  ขวญัใจทาํโครงงาน
ในรูปแบบใด ? 
     ก. การสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล 
     ข. การศึกษาทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 
     ค. การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 
     ง. การสร้างประดิษฐ ์คิดคน้ 
๑๓. หลกัการทีสาํคญัของกิจกรรมโครงงานคือขอ้ใด ? 
     ก. หาเพือนทีดีจากกิจกรรม 
     ข. เป็นการช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
     ค. สามารถช่วยตวัเองได ้จากสิงแวดลอ้มทีเป็นอยู ่
     ง. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
         เบืองตน้ 
๑๔. โครงงานทีเป็นการสร้างประดิษฐคิ์ดคน้  
        เป็นโครงงานทีมีวตัถุประสงคอ์ะไร ? 
    ก. เนน้การนาํความรู้ทฤษฎีใหม่ หลกัการ  
          มาประยกุตใ์ช ้
    ข. เนน้ใหผู้เ้รียนอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความสงบ     
    ค. มุ่งเนน้ใหเ้รียนรู้ในเรืองทีไดก้าํหนดมา 
    ง. เพือใหผู้เ้รียนนาํความรู้มาใช ้ไดโ้ดยเกิด 
         ประโยชน์อยา่งทวัถึง 
๑๕. จุดประสงคข์องการทาํโครงงานเพืออะไร ? 
     ก. เพือใหผู้เ้รียนรู้ถึงความเป็นไทย 
     ข. เพือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซึงความคิดริเริม 
         สร้างสรรค ์

     ค. เพือใหผู้เ้รียนรู้รัก สามคัคี 
     ง. เพือใหผู้เ้รียนไดผ้ลประโยชน์จากกิจกรรม 
๑๖. เกียวกบัการวางแผน ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งทีสุด ?      
     ก. วางแผนไวอ้ยา่งไรควร ปฏิบติัการอยา่งนนั 
     ข. การปฏิบติังานบางเรืองอาจไม่จาํเป็นตอ้ง 
         วางแผนกไ็ด ้
     ค. แผนอาจเปลียนไดต้ลอด เวลา 
     ง. บางครังอาจไม่ตอ้งปฏิบติัตามแผนกไ็ด ้
๑๗. หวัขอ้เรืองโครงงานทีดี ควรไดม้าโดยวิธีใด ? 
     ก. การไปเยยีมชมสถานทีต่างๆ 
     ข. การอ่านหนงัสือ 
     ค. การสนทนากบัผูรู้้ 
     ง. ปัญหาทีพบโดยบงัเอิญ 
๑๘. ขอ้ใดคือประโยชน์ทีไดรั้บจากการทาํโครงงาน ? 
     ก. ไดค้วามสามคัคีภายในหมู่คณะ 
     ข. ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
     ค. ไดเ้ป็นจุดเด่นของเพือนร่วมงาน 
     ง. ไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที 
๑๙. ขอ้ใดเป็นโครงงานการคน้ควา้ทดลอง ? 
     ก. การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     ข. การทาํเกษตรแบบผสมผสาน 
     ค. การประดิษฐข์องชาํร่วย 
     ง. การปลูกพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี 
๒๐. ขอ้ใดเป็นโครงงานทีเป็นการศึกษาทฤษฎี   
       หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ๆ ? 
     ก. การออกแบบเสือผา้ 
     ข. การประดิษฐเ์ครืองควบคุมการรดนาํ 
     ค. การใชส้มุนไพรในการปราบศตัรูพืช 
     ง. การควบคุมการเจริญเติบโตของตน้ไมป้ระเภทเถา 
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๒๑. ในการทาํโครงงาน ส่วนใดทีทาํใหไ้ดม้าซึง 
        คาํตอบทีตอ้งการ ? 
     ก. บทคดัยอ่ 
     ข. วิธีดาํเนินการ 
     ค. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 
     ง. เอกสารอา้งอิง 
๒๒. กาํหนดปัญหาหรือหวัขอ้ทีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ 
      คาํตอบ ขอ้ใดควรพจิารณาเป็นอนัดบัแรก ? 
     ก. เป็นเรืองทีใกลต้วั 
     ข. เกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 
     ค. เป็นคาํถามหรือขอ้ความทีกะทดัรัดชดัเจน 
     ง. สือความหมายไดต้รง 
๒๓. ขอ้ใดทีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความจาํเป็นตอ้งทาํ 
         โครงงาน ? 
     ก. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 
     ข. ประโยชน์ทีไดรั้บจากการทาํโครงงาน 
     ค. วิธีการดาํเนินงาน 
     ง. วตัถุประสงคข์องการทาํโครงงาน 
๒๔. ตารางการทาํกิจกรรมโครงงาน จะจดัอยูใ่น 
       หวัขอ้ใด ?  
     ก. รูปแบบชินงาน 
     ข.   การดาํเนินงาน 
     ค. แผนระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
     ง. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 
๒๕. ขนัปฏิบติังาน และการทดสอบ จะจดัอยูใ่น 
        ขนัตอนใด ? 
     ก. รูปแบบชินงาน 
     ข. แผนระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
     ค. การดาํเนินงาน 
     ง. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 
 
 

๒๖. ส่วนใดทีแสดงคาํขอบคุณ สาํหรับผูช่้วยเหลือและ 
      ใหก้าํลงัใจจนงานประสบกบัความสาํเร็จ ? 
     ก. บรรณานุกรมและสารบญั 
     ข. กิตติกรรมประกาศ 
     ค. คาํชีแจง 
     ง. สารบญั 
๒๗. ส่วนใดของรายงานทีเป็นการสรุปยอ่ของการทาํ
โครงงาน สามารถนาํไปใชอ้า้งอิงได ้? 
     ก. กิตติกรรมประกาศ   
     ข. บรรณานุกรม 
     ค. สารบญั 
     ง. บทคดัยอ่  
๒๘. การเขียนบรรณานุกรมจากการคน้ควา้ อดัดบัแรก 
        ตอ้งเขียนอะไรก่อน ? 
     ก. ชือผูเ้ขียน หรือรวบรวม 
     ข. ปีทีเขียน หรือรวบรวม 
     ค. สถานทีพิมพ ์
     ง. สาํนกัพมิพห์รือโรงพิมพ ์
๒๙. ถา้ไม่ปรากฏชือผูเ้ขียน จะตอ้งเขียนในส่วนนี  
      อยา่งไรในบรรณานุกรม ? 
     ก. ไม่ตอ้งเขียนชือผูเ้ขียนลงไป 
     ข. เขียนจงัหวดัทีพิมพแ์ทน 
     ค. เขียนชือหน่วยงานทีพมิพ ์
     ง. เขียนปีทีพิมพแ์ทน 
๓๐. ขอ้ใดไม่ปรากฏในการเขียนรายงานบทที ๑ ? 
     ก. ขอ้เสนอแนะ                  ข. จุดประสงค ์ 
     ค. นิยามศพัทเ์ฉพาะ            ง. ทีมาและความสาํคญั 
๓๑. ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ มีผลมาจากอะไร ? 
     ก. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
     ข. ผลจากการทาํโครงงาน  
     ค. การทาํงานกลุ่ม  
     ง. รายวิชาทีเรียน 
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๓๒. การสรุปผลการศึกษาในบทที ๕ สรุปตามขอ้ใด ? 
     ก. ทีมาและความสาํคญัของปัญหา 
     ข. เนือหาสาระโครงงาน 
     ค. ตามความคิดของกลุ่ม 
     ง. จุดประสงค ์ 
๓๓. เนือหาจากการศึกษาคน้ควา้ จะอยูใ่นรายงานบทที? 
     ก. บทที ๑                         ข. บทที ๒ 
     ค. บทที ๓                         ง. บทที ๔ 
๓๔. การอภิปรายผลจากการศึกษาโครงงาน เพืออะไร ? 
     ก. เพือแสดงความรู้เกียวกบัการทาํโครงงาน 
     ข. เพือระบายความรู้สึกจากการทาํโครงงาน 
     ค. เพือชีใหเ้ห็นวา่ผลทีเกิดขึนจากการทาํโครงงาน
เป็นอยา่งไร เพราะอะไร 
     ง. เพือบอกใหท้ราบวา่ ในการทาํโครงงานในครังนีมี
สมาชิกในกลุ่มคนใดไม่ร่วมมือและไม่รับผดิชอบ 
๓๕. ในการเขียนอา้งอิง ขอ้ใดถูกตอ้ง ? 
     ก. (ยทุธนา  จนัทนะ.  ๒๕๕๐ : ๓๔) 
    ข. (ประดิษฐ ์ ศรีบุญ  ๒๕๕๑/๑๒๕) 
     ค. (มนตรี  เจริญสุข.  ๒๕๕๒) 
     ง. (ชลธิชา  จาํปาเทศ.  ๒๕๕๓) 
๓๖. ขอ้ใดไม่ใช่โครงงานภาษาไทย ? 
     ก. การสาํรวจคาํทีมี ร, ล, ว ควบกลาํในหนงัสือ 
     ข. การสาํรวจคาํอ่านยากของสมาชิกในกลุ่ม 
      ค. การสาํรวจคาํยอ่ในหนงัสือพิมพ ์
     ง. การสาํรวจพืชพนัธ์ในทอ้งถิน  
๓๗. โครงงานเรือง “การเขียนสะกดคาํยาก”  
       เป็นโครงงานรูปแบบใด ? 
     ก. โครงงานสาํรวจ  
     ข. โครงงานทดลอง 
     ค. โครงงานสิงประดิษฐ ์
     ง.โครงงานทฤษฎี 

๓๘. ถา้มีตารางที ๓ ในบทที ๒ จะกาํหนดชือตาราง 
      อยา่งไร ? 
     ก. ตารางที ๒.๑ ตารางแสดง....          
     ข. ตารางที ๒.๓ ตารางแสดง.... 
     ค. ตารางที ๓.๑ ตารางแสดง... 
     ง. ตารางที ๓.๒ ตารางแสดง... 
๓๙. การเขียนบรรณานุกรม ขอ้ใดถูกตอ้งทีสุด ? 
     ก. กนิษฐา  ชมพกุ.  (๒๕๕๐).  ร้อยเรียงอกัษร.  พิมพ ์
                    ครังที ๓.  กรุงเทพมหานคร. 
     ข. แสงวฒันา  บุญโชติ.  (๒๕๕๑).  อกัษรไทย.  พิมพ ์
                    ครังที ๓.  นครสวรรค ์: โรงพิมพชุ์มแสง. 
     ค. วสนัต ์ ศรีทน.  อ่านเร็ว.  (๒๕๕๐).  ร้อยเอด็ :  
                    โรงพิมพพ์ญาแลการพิมพ.์ 
     ง. สิทธิกร  ขมุเงิน. (๒๕๓๙).  เขียนเก่นอ่านเก่ง.   
                    กรุงเทพมหานคร. 
๔๐. การเขียนบรรณานุกรม จากเวบ็ไซต ์ขอ้ใดผดิ ? 
     ก. ดีดีดอทคอม. (๒๕๕๐).  คาํสมาส.  (ออนไลน์).   
                แหล่งทีมา : http://www.studio help/pag     
                (สืบคน้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓). 
     ข. วิทยา  สุดภู.  (๒๕๕๐).  นางเอก.  (ออนไลน์).   
               แหล่งทีมา : http://www.vittaya.com (สืบคน้ 
               ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓). 
     ค. พิศาล  มธุรส. (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http:// 
               www.hehaparty.com (สืบคน้ ๑ กนัยายน    
               ๒๕๕๓). 
     ง. สุมิตรา  ปาทาน.  (๒๕๔๒).  คาํไทยแท้.   
              (ออนไลน์).  แหล่งทีมา : http://www.    
             krubannog.com (สืบคน้ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓). 
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๒. แบบทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบ   

๒.๑ แบบทดสอบ เรืองคาํและหนา้ทีของคาํในภาษาไทย 

๑. คาํนาม หมายถึงขอ้ใด ? 
     ก. คาํเรียกชือทวัไป 
     ข. คาํเรียกชือเฉพาะ 
     ค. คาํเรียกสิงทีมีตวัตน 
     ง. คาํเรียกชือ คน สตัว ์สิงของ สถานที 
๒. คาํเรียกชือเฉพาะเจาะจง ตรงกบัขอ้ใด ? 
     ก. สมุหนาม 
     ข. อาการนาม 
     ค. สามานยนาม 
     ง. วิสามานยนาม 
๓. คาํนามใชเ้ป็นสวนใดของประโยค ? 
     ก. ประธาน 
     ข. กรรม 
     ค. บทเชือม บทขยาย 
     ง. ประธาน กรรม 
๔. “สาธิตและดวงแกว้ ไปซือกบัขา้วทีตลาด
บางลาํพ”ู  มีวิสามานยนามกีคาํ ? 
     ก. ๒ คาํ 
     ข. ๓ คาํ 
     ค. ๔ คาํ 
     ง. ๕ คาํ 
๕. สรรพนาม คืออะไร ? 
     ก. คาํเรียกชือ 
     ข. คาํบอกชือ 
     ค. คาํแทนชือ 
     ง. คาํและชือ 

๖. ขอ้ใดเป็นสรรพนามบุรุษที ๑ ? 
     ก. เขา 
     ข. ท่าน 
     ค. ฉนั 
     ง. เธอ 
๗. ขอ้ใดเป็นอกรรมกริยา ? 
     ก. ตดั 
     ข. ยนื 
     ค. ยงิ 
     ง. จบั 
๘. ขอ้ใดเป็นสกรรมกริยา ? 
     ก. นอน 
     ข. ขาย 
     ค. ร้องไห ้
     ง. วิง 
๙. ขอ้ใดมีคาํสนัธาน ? 
     ก. ฝนตกแต่แดดออก 
     ข. ของหายเมือวนัวาน 
     ค. ของหายตะพายบาป 
     ง. เธอซือเสือจากทีไหน 
๑๐. ชาวนาดาํนา คาํวา่ ดาํ เป็นคาํชนิดใด ? 
     ก. อกรรมกริยา 
     ข. สกรรมกริยา 
     ค. สามานยนาม 
     ง. วิสามานยนาม 

 

 

 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๘๖ 
 
 

๑๑. ผูช้ายชอบผูห้ญิงสวย สวย เป็นคาํชนิดใด ? 
    ก. อกรรมกริยา 
     ข. สกรรมกริยา 
     ค. สนัธาน 
     ง. วิเศษณ์ 
๑๒. สนัธาน คืออะไร ? 
     ก. คาํขยาย 
     ข. คาํเชือม 
     ค. คาํบอกอาการ 
     ง. คาํแทนผูพ้ดู ผูฟั้ง 
๑๓. ขอ้ใดเป็นคาํวิเศษณ์บอกสถานที ? 
     ก. สาํหรับ 
     ข. อว้น 
     ค. ต่าง 
     ง. ชิด 
๑๔. คาํใดใชล้กัษณะนามเหมือนกนั ? 
     ก. ธนู รถยนต ์
     ข. บา้น ปากกา 
     ค. แคน แห 
     ง. นาฬิกา หนงัสือ 
๑๕. “แห…..นีชาํรุดมากแลว้”ลกัษณนามขอ้ใด     
     ถูกตอ้ง ? 
     ก. ซี 
     ข. หลงั 
     ค. ปาก 
     ง. ปืน 

๑๖. ขอ้ใดเป็นอุทานแสดงความสงสยั ? 
     ก. ออ้! รู้แลว้ 
     ข. โอย๊! เจบ็จริง 
     ค. โอโ้ฮ! สวยจงั 
     ง. เอะ๊! ทาํไมไม่เห็น 
๑๗. “นิดไปตลาดซือตาํลึงใหคุ้ณแม่สกั ๓ ……..        
      นะจะ๊” 
     ก. ตน้ 
     ข. กอ 
     ค. กาํ 
     ง. ใบ 
๑๘. “บุหรี ๑ ….มี ๒๐….ตอ้งใชล้กัษณนามตาม 
     ขอ้ใด ? 
     ก. กล่อง หีบ 
     ข. ซอง มวน 
     ค. ซอง จีบ 
     ง. หีบ มวน 
๑๙. ขอ้ใดใชบุ้พบทผดิ ? 
     ก. ปลาในนาํ 
     ข. เขาเห็นดว้ยตา 
     ค. ไปกบัเพอืน 
     ง. ถวายอาหารแด่พระสงฆ ์
๒๐. คาํกริยาในขอ้ใดเป็นอกรรมกริยา ? 
     ก. นอ้งดืมนมทุกวนั 
     ข. พีกวาดบา้นจนสะอาด 
     ค. คุณแม่เดินเล่นกลางสนาม 
     ง. นกัเรียนชนั ม.๑ เตะฟุตบอล 
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๒.๒ แบบทดสอบเรือง การสร้างคาํในภาษาไทย 

๑. ขอ้ ใดไม่ใช่คาํซาํทีถูกตอ้ง 
     ก. ทาํอะไรเป็นเดก็ๆ ไปได ้
     ข. เร็วๆ เขา้สิเธอ เดียวกไ็ปไม่ทนัหรอก 
     ค. พดูชา้ๆ หน่อย ฟังไม่รู้เรือง 
     ง. เธอไปดูทีๆ เชียงใหม่ 
๒. คาํซาํในขอ้ใดมีความหมายเปลียนไป 
     ก. ชีวิตของเขาอยูอ่ยา่งลุ่มๆ ดอนๆ 
     ข. เขาเบืองานจึงทาํๆ หยดุๆ 
     ค. เขากลวัไปไม่ทนัรถจึงหลบัๆ ตืนๆ 
     ง. คนไทยส่วนใหญ่มีนิสยัทิงๆ ขวา้งๆ 
๓. คาํซาํในขอ้ใดทีเกิดจากคาํซอ้น 
     ก. เลก็ๆนอ้ยๆ 
     ข. ไปๆมาๆ 
     ค. รีๆขวางๆ 
     ง. ขา้งๆคูๆ 
๔. คาํ ซาํในขอ้ใดมีความหมายจางลง 
     ก.  ดาํดาํ 
     ข.  ดาํๆ 
     ค.  ดาํดาํดาํ 
     ง. ดาํ 
๕. คาํซาํในขอ้ใดทีมีความหมายเบาหรืออ่อนลง 
     ก. ไปพอใหเ้ขาเห็นๆหนา้ 
     ข. เขาทาํไดไ้ล่ๆกบัเพือน 
     ค. เขาใหฉ้นัแต่ของพืนๆ 
     ง. นอนเล่นไปพลางๆก่อน 
 

๖. ขอ้ใดเป็นคาํซอ้น ทุกคาํ 
     ก. กีดกนั กีดขวาง แน่นหนา 
     ข. มดแดง ผา้ลาย เสือลาย 
     ค. ลูกไม ้ลมพดั ตาปลา 
     ง. ไฟฟ้า ไฟดบั ดินดาํ 

๗. ขอ้ใดไม่ใช่คาํซอ้น 
     ก. ดูดดืม ขมขืน เบิกบาน 
     ข. เหลียวแล เดือดร้อน ร้องรํา 
     ค. กดขี แขง้ขา ซือตรง 
     ง. ตายใจ พอ่ตา นกัร้อง 
๘. ขอ้ใดเป็นคาํซอ้น 
     ก. คบัแคบ คอยท่า แปดเปือน 
     ข. เบียล่าง วงแขน ลูกชิน 
     ค. หวานเยน็ ดูถูก ผดัเผด็ 
     ง. คุณนาย คุณพระ คุณหลวง 

๙. ขอ้ใดไม่ใช่คาํซอ้น 
     ก. ป่าไผ ่  
     ข. ร่างกาย 
     ค. เรือนทบักระท่อม 
     ง. โบราณดึกดาํบรรพ ์
๑๐. ขอ้ใดมีคาํซอ้นทุกคาํ 
     ก. ขดัขืน ขดัขอ้ง ขดัคอ   
     ข. ตดัรอน ตดัขาด ตดัสิน  
     ค. กกักนั กกัขงั กกัตุน 
     ง. ลม้เลิก ลม้ลุก ลม้ละลาย 
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๑๑. ขอ้ใดเป็นคาํซอ้นทุกคาํ  
     ก. ผดิถูก ชวัดี ถีห่าง วางใจ  
     ข. ไขมนั ครันคร้าม ซบเซา บอกเล่า                   
     ค. เขียวเลบ็ เหล่ากอ คอหอย พริกขิง  
     ง. ขา้วสาร ข่าวคราว ขา้วสาร ขา้วแกง 
๑๒. ขอ้ใดไม่ใช่คาํซอ้น 
     ก. คอหอย หมอดู บา้นพกั 
     ข. ปัดกวาด เช็ดถู อบรม 
     ค. ขาํขนั คาํจุน เสือผา้ 
     ง. รูปร่าง แกไ้ข ทรัพยสิ์น 
๑๓. ขอ้ใดเป็นคาํ ประสมทุกคาํ 
     ก. จานเดด็ จานด่วน 
     ข. คิดถึง คิดก่อน 
     ค. เตะจมูก เตะฉาก 
     ง. คาํขวญั คาํตงั 
๑๔. ขอ้ใดเป็นคาํประสมทุกคาํ 
     ก. ลาํเนา หนงัสือ 
     ข. ช่างภาพ นาํคา้ง 
     ค. นาํขุ่น นาํไหล 
     ง. เสือลาย มดแดง 
๑๕. ขอ้ใดไม่ใช่คาํ ประสม 
     ก. นาํแขง็ 
     ข. นาํขุ่น 
     ค. นาํคาํ 
     ง. นาํหวาน 
 

๑๖. ขอ้ใดเป็นคาํประสม 
     ก. สาเก 
     ข. ผลไม ้
     ค. หญิงสวย 
     ง. เลา้ไก่ 
๑๗. คาํประสมในขอ้ใดทีอาศยัเคา้ความเดิมเป็นหลกั 
     ก. แม่ทพั 
     ข. ถอ้ยคาํ 
     ค. ใจลอย 
     ง. ยนิดี 
๑๘. คาํประสมในขอ้ใดที ยอ่มาจากใจความยาวๆ 
     ก.  ปากกา 
     ข. หมอนวด 
     ค. ลูกเสือ(คน) 
     ง. นกหวีด 
๑๙. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นคาํประสม  
     ก. ลมพดั 
     ข. ลมเยน็ 
     ค. ลมหวน 
     ง.  ลมลวง 
๒๐. คาํ ในขอ้ใดเป็นคาํประสมทุกคาํ 
     ก.  ใบพดั เครืองใน ถงันาํ เนินนาน 
     ข. ไมเ้ทา้ นาํพ ุกาลเวลา ปากหวาน 
     ค. รถมา้ คอตก นอกหนา้ นาํหอม 
     ง. นาํมนั หวาดกลวั โดเดียว เดือนหงาย 
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๒.๓ แบบทดสอบเรือง สาํนวน พงัเพย สุภาษิต 

๑. สาํนวนหมายถึงขอ้ใด 
    ก. เป็นถอ้ยคาํเรียบเรียงใชพ้ดูหรือเขียน 
    ข. เป็นกลุ่มคาํหรือวลี 
    ค.เป็นประโยคบอกเล่า 
    ง.เป็นคาํกล่าวสุนทรพจน ์
๒. ขอ้ใดคือความหมายของสาํนวนโวหาร 
    ก. บทความ  
    ข. ความเรียง 
    ค. ประโยคบอกเล่า 
    ง. ถอ้ยคาํทีมีความไพเราะ สละสลวย 
๓. ขอ้ใดเป็นสาํนวนโวหาร 
    ก. ดาราชอบร้องเพลง 
    ข. นาํพกันาํแรง 
    ค. ฝนเดือนหก 
    ง. นกเอียงเลียงควาย 
๔. ขอ้ใดต่างจากพวก 
    ก. ยมิแยม้แจ่มใส 
    ข. กระเงา้กระงอด 
    ค. กบกินแมลง 
    ง. เขา้อกเขา้ใจ 
๕. สาํนวนเปรียบเทียบหมายถึงขอ้ใด 
    ก. พดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจและเห็นภาพชดัเจน 
    ข. พดูใหผู้ฟั้งคลอ้ยตาม 
    ค. พดูเพือใหผู้ฟั้งหลงเชือ 
    ง. พดูเพือปลุกระดมผูฟั้ง 
 

๖. คาํในขอ้ใดเป็นสาํนวนเปรียบเทียบ 
    ก. หมาไล่ไก่ 
    ข. ลิงกินกลว้ย 
    ค. ใจดาํเหมือนอีกา 
    ง. กระตุกหนวดเสือ 
๗. คาํในขอ้ใด ไม่ใช่ สาํนวนเปรียบเทียบ 
    ก. เบาเหมือนนุ่น 
    ข. เคม็เหมือนเกลือ 
    ค. ดุเหมือนหมา  
    ง. ลูกแมงมีตาโต 
๘. ถอ้ยคาํทีกล่าวสืบต่อกนัมามีความหมายเป็นคติ
สอนใจ หมายถึงขอ้ใด 
    ก. สาํนวนโวหาร 
    ข. สุภาษิต  
    ค. กาพย ์
    ง. กลอนสุภาพ 
๙. ถอ้ยคาํทีกล่าวกสืบต่อกนัมาเพือใหตี้ความเขา้กบั
เรืองได ้หมายถึงขอ้ใด 
    ก. สุภาษิต 
    ข. สาํนวนโวหาร 
    ค. สาํนวนเปรียบเทียบ 
    ง. คาํพงัเพย 
๑๐. คาํในขอ้ใดหมายถึง " คาํพงัเพย " 
    ก. นาํท่วมปาก 
    ข. คดเคียวเหมือนเขาวงกต 
    ค. ตนเป็นทีพึงแห่งตน 
    ง. คนรักเท่าผนืหนงั คนชงัเท่าผนืเสือ 
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๑๑. ขอ้ใดมีความหาย ตรงกบัคาํวา่ "กินปนูร้อน
ทอ้ง" 
    ก. คนทาํผดิมกักระวนกระวายใจ 
    ข. คนทาํผดิมกัจะชอบแกต้วั 
    ค. คนทาํผดิมกัจะแสดงอาการพิรุธออกมา 
    ง. คนทาํผดิมกัจะเผลอบอกโดยไม่รู้ตวั 
๑๒. เขาเป็นคนมีอาํนาจ สามารถชีตน้ตาย ปลายเป็น 
ตรงกบัขอ้ใด 
    ก. ใชใ้หต้ายใหเ้ป็นได ้ 
    ข. ทาํอะไรกไ็ด ้
    ค. มีอาํนาจคบัฟ้า  
    ง. วา่อยา่งไรเป็นอยา่งนนั 
๑๓. การทาํอะไรไปล่วงหนา้ ทงัๆทีไม่ทราบถึง
ผลลพัธ์ กล่าวเป็นสาํนวนอุปมา อยา่งไร 
    ก. นาํลอดใตท้ราย  
    ข. หวงันาํบ่อหนา้ 
    ค. หวา่นพืชหวงัผล  
    ง. ไม่เห็นนาํตดักระบอก 
๑๔. "ปัดสวะใหพ้น้ตวั" มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
    ก. การเตือนใหรู้้จกัรักษาความสะอาดทงัในบา้น
และนอกบา้น 
    ข. การมีนิสยัมกัง่าย ปัดภาระใหพ้น้ตวั 
     ค. การไม่รับผดิชอบในงานทีตนไดรั้บมอบหมาย 
    ง. การรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่ใส่ใจวา่
ผูอื้นจะเดือดร้อนเพราะการนนั 
๑๕. "สิงทีเป็นภยัอยูใ่กลต้วั" ใชส้าํนวนวา่อยา่งไร 
    ก. หนีเสือปะจระเข ้ 
    ข. ขวา้งงูไม่พน้คอ 
    ค. หนามยอกอก  
    ง. ชา้งสาร งูเห่า ขา้เก่าเมียรัก 
     

๑๖. "คนทีทาํสิงใดโดยวิธีรุนแรง" กล่าวเป็นสาํนวน
ไดอ้ยา่งไร 
    ก. นาํเชียวอยา่เอาเรือขวาง  
    ข. หกัดา้มพร้าดว้ยเข่า 
    ค. ตดัไปหวัลม  
    ง. ขิงกร็าข่ากแ็รง 
๑๗. "หาความเดือดร้อนใส่ตวัเองโดยใช่เหตุ" กล่าว
เป็นอุปมาวา่อยา่งไร 
    ก. เอาเนือมาสูเ้สือ  
    ข. เอามือซุกหีบ 
    ค. เอาเนือไปแลกกบัหนงั  
    ง. เอาทองไปรู่กระเบือง 
๑๘. สาํนวนใด "มุ่งสอนผูห้ญิงโดยเฉพาะ" 
    ก. ชิงสุกก่อนห่าม  
    ข. ปลูกเรือนคร่อมตอ 
    ค. นาํตาลใกลม้ด  
    ง. กินนาํใตศ้อก 
๑๙. สาํนวนใด มีความหมายแสดงความเสียเปรียบ 
    ก. กินนาํใตศ้อก  
    ข. ตาบอดไดแ้วน่ 
    ค. อาภพัเหมือนปูน  
    ง. ใกลเ้กลือกินด่าง 
๒๐. "พดูใหเ้ขวไปนอกเรือง" ตรงกบัสาํนวนขอ้ใด 
    ก. ชกัใบใหเ้รือเสีย  
    ข. ชกันาํเขา้ลึก 
    ค. ชกัศึกเขา้บา้น  
    ง. ชกัแม่นาํทงัหา้ 
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๒.๔ แบบทดสอบเรืองคาํต่างประเทศในภาษาไทย 

๑. เหตุใดจึงมีการยมืคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้น
ภาษาไทย ? 
    ก. เพราะในปัจจุบนัมีคนนิยมใชก้นัมาก 
    ข. เพราะมีวทิยากรเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย 
    ค. เพราะมีการติดต่อระหวา่งประเทศทงัดา้นการ
ทูต การคา้ขาย 
    ง. เพราะภาษาต่างประเทศมีมากจึงตอ้งนาํมาใชใ้น
ประเทศไทยบา้ง 
๒. คาํในขอ้ใดมาจากภาษาเขมร ? 
    ก. ชอลค์ 
    ข. เสวย 
    ค. หมากแขง้ 
    ง. ซูชิ 
๓. คาํในขอ้ใดมาจากภาษาจีน เขมร และชวา ? 
    ก. บุหลนั  จนัทร   อาคม 
    ข. เตา้หู ้  เตา้ทึง  มะเดหว ี
    ค. เอียม  บนัเทิง  บุหงา 
    ง. เกียมฉ่าย  อรุโณทยั  กนัยายน 
๔. ขอ้ใดเป็นคาํในภาษาไทย ? 
    ก. รัชฎาพร 
    ข. ธิติสุดา 
    ค. อานนท ์
    ง. กิงแกว้ 
๕. ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาบาลทงัหมด ? 
    ก. จนัทร์  ปอนด ์  กระเป๋า 
    ข. อคัคี   พทุธ   ปริวตัร 
    ค. บุญตา  เตโชชยั  เฉาก๊วย 
    ง. อาจารย ์ บงัคม  ตสัสะ 

๖. คาํในขอ้ใดมาจากภาษาญีปุ่นทงัหมด ? 
    ก. โตโยตา้  ซูซูกิ  วอลโว 
    ข. ฮอนดา้  ยามาฮา   ยากซูา 
    ค. มิทซูบิชิ   นิสสนั   เปอโยต ์
    ง. เอซุส   โซนี  เอเซอร์ 
๗. คาํใดมาจากภาษาเปอร์เซีย ? 
    ก. เพญ็ 
    ข. ศกัราช 
    ค. กะละสี 
    ง. กหุลาบ 
๘. คาํในขอ้ใดมาจากภาษาจีนทงัหมด ? 
    ก. จบักงั  จบัฉ่าย 
    ข. โอเลียง  บนัเทิง 
    ค. กระดาษ  ดอกบวั 
    ง. กวยจบั  สุเหร่า   
๙. ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศทุกคาํ ? 
    ก. เกาเหลา ขา้วเปล่า 
    ข.  บนัได แกว้นาํ 
    ค.  ทุเรียน มะขาม 
    ง. กลัปังหา กีตาร์ 
๑๐. ขอ้ใดกล่าวถึงขอ้สงัเกตลกัษณะของคาํทีมาจาก
ภาษาเขมรไดถู้กตอ้ง ? 
    ก.  เป็นคาํทีสะกดตรงตามมาตรา 
    ข.  มกัมีประวิสรรชนียเ์ป็นส่วนใหญ่ 
    ค. มกัจะเป็นคาํราชาศพัทส่์วนใหญ่  
    ง. มีวรรณยกุตห์ลากหลาย 
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๑๑.  ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาเขมร ? 
    ก.   ปวง 
    ข.   ประชา 
    ค.   สฤษฏ ์
    ง.   ถวาย 
๑๒. ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาองักฤษทุกคาํ ? 
    ก.   คอนเสิร์ต แทก็ซี นอต 
    ข.   เกียร์ ดีเซล จบักงั 
    ค.   ทีวี บดักรี ชอลก์ 
    ง.   จาระบี เรดาห์ สกัหลาด 
๑๓. ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาจีนทุกคาํ ? 
    ก.   โบตนั กยุช่าย เทม็ปุระ 
    ข.   คะนา้ ทอ้ สึนามิ 
    ค.   ก๋วยเตียว โจ๊ก โอเลียง 
    ง.   จบัเลียง ซาโยนาระ โหวงเฮง้ 
๑๔. ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาเขมรทุกคาํ ? 
    ก.   ยโูด จรวด บรรทม 
    ข.   โควตา ธาํมรงค ์โก๋แก่ 
    ค.   กาํเนิด บนัได ตรัส 
    ง.   บะหมี ตาํรวจ คาราเต ้
๑๕. “กปัตนัทีมฟุตบอลของไทยไดรั้บแรงเชียร์จาก
แฟนคลบัอยา่งแน่นอน” มีคาํทีมาจากภาษาองักฤษกี
คาํ ? 
    ก.   ๔ คาํ 
    ข.   ๕ คาํ 
    ค.   ๖ คาํ 
    ง.   ๗ คาํ 

๑๖. “ก๋งของฉนัชอบกิน แป๊ะซะ พะโล ้ก๋วยจบั แต่
ไม่ชอบกิน เตา้ทึง เตา้หู ้เตา้ส่วน” ชืออาหารที
กล่าวถึงมาจากภาษาใด ? 
    ก.   ไทยแท ้
    ข.   จีน 
    ค.   ชวา  
    ง.   เขมร 
๑๗. ประโยคใดมีคาํทีมาจากภาษาจีน ? 
    ก.   อยา่ลืมปิดไฟทุกครังก่อนนอน 
    ข.   ฉนัไม่ชอบเดินคนเดียวตอนเยน็ 
    ค.   คุณครูบอกใหจ้ดัโตะ๊และเกา้อีใหเ้รียบร้อย 
    ง.   มีพระหอ้ยคอแลว้รู้สึกเป็นสิริมงคล 
๑๘. คาํวา่ “นีออน” เป็นคาํทีมาจากภาษาใด ? 
    ก.   จีน 
    ข.   ญีปุ่น 
    ค.   เขมร 
    ง.   องักฤษ 
๑๙. ชืออาหารชนิดใดเป็นคาํทีมาจากภาษาจีน ? 
    ก.   สุกียากี 
    ข.   บะหมี 
    ค.   สาคู 
    ง.   ซีฟู้ ด 
๒๐. คาํวา่ “สาแหรก” เป็นคาํทีมาจากภาษาใด ? 
    ก.   จีน 
    ข.   องักฤษ 
    ค.   เขมร 
    ง.   ไทย 
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๒.๕ แบบทดสอบเรืองประโยค 

๑. ขอ้ใดไม่เป็นประโยค 
     ก. งานแสดงอญัมณีลาํค่าทีศูนยก์าร คา้ลาดพร้าว 
     ข. ธงไตรรงคส์ะบดัพลิวบนยอดเขา 
     ค. ขวดใบนีบรรจุนาํไดม้าก 
     ง. นกัเตะลูกหนงัหงส์แดงถึงไทยตอน เยน็วนันี 
๒. ประโยคใดไม่มีประธาน 
     ก. ใครจะไปใครจะมาขา้ไม่สน 
     ข. เกิดเป็นคนควรตระหนกัใน ศกัดิศรี 
     ค. มาเมือไหร่ทาํไมไม่บอกพ ี
     ง. ทาํอยา่งนีไม่เหมาะหรอกกนะเธอ 
๓. ขอ้ใดเป็นประโยคความเดียว 
     ก. ฝนตกรถติด 
     ข. เขาเก่งหรือใครเก่ง 
     ค. เขาช่างคุยมากเกินไป 
     ง. เขาขยนัจึงรวย 
๔. ประโยคใดมีบทขยายประธาน 
     ก. ขนมเบืองมีรสหวาน 
     ข. นอ้งอ่านหนงัสือการ์ตูน 
     ค. มานะตกตน้มะม่วง 
     ง. มา้สีขาวกาํลงัวิง 
๕. ประโยคใดเป็นประโยคสามส่วน 
     ก. แดงเดินเล่น 
     ข. แมวกินปลา 
     ค. มา้วิงอยา่งรวดเร็ว 
     ง. รถสีแดงสวยมาก 

๖. "สมหวงัขยนัอ่านหนงัสือ จึงสอบไดค้ะแนนดี" 
เป็นประโยคชนิดใด 
     ก. ประโยคความเดียว 
     ข. ประโยคความรวม 
     ค. ประโยคความซอ้น 
     ง. ประโยคแสดงความตอ้งการ 
๗. ขอ้ใดเป็นประโยคความเดียว 
     ก. วิชิตเป็นคนขยนั 
     ข. พอ่และแม่ไปเทียวต่างประเทศ 
     ค. กวา่เธอจะมาถึงงานเลียง เพือนๆกก็ลบัพอดี 
     ง. ฝนตกหนกัเขาจึงมาโรงเรียนไม่ได ้
๘. ขอ้ใดเป็นประโยคความเดียว 
     ก. เธอกินแตงโมหรือมะม่วง 
     ข. สุชาติและดุรณีไปเทียวเชียงใหม่เมือวานนี 
     ค. พชัรินทร์ชอบกินขนมบนเตียงนอน 
     ง. ฉนักวาดบา้นเสร็จแลว้ ฉนักไ็ปลา้งจาน 
๙. ประโยคใดมีทงั ประธาน  กิริยา  กรรม ? 
    ก. เดก็ ๆ วิงไปมา 
    ข. สุเทพร้องเพลงเพราะ 
    ค. ตาํรวจสอบปากคาํแดง 
    ง. อุลตร้าวิงเร็วมาก 
๑๐. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยค ? 
    ก. วิงลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 
    ข. การออกกาํลงักายทุกวนัเป็นสิงดี 
    ค. ใครๆ กช็อบการออกกาํลงักาย   
    ง. ออกกาํลงักายป้องกนัโรคได ้
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๑๑. ประโยคในขอ้ใดมีใจความใหเ้ลือกเอาอยา่งใด
อยา่งหนึง ? 
    ก. แม่กบันา้ไปตลาด 
    ข. พอ่ไปทาํงานแต่แม่ไปเยยีมญาติ 
    ค. สุดาอยากเรียนทีมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
    ง. อาจารยเ์ต่าดุแต่ใจดี 
๑๒. ประโยคในขอ้ใดทีมีใจความขดัแยง้  ? 
    ก. เพราะฝนตกเขาจึงมาสอบไม่ทนั 
    ข. กวา่ลูกจะมาถึงบา้นพอ่กอ็อกไปทาํงานแลว้ 
    ค. พอ่กบัแม่ไม่ไดไ้ปดว้ยกนั 
    ง.  เธอตอ้งส่งงานใหค้รบมิฉะนนัเธอจะสอบตก 
๑๓. ประโยคในขอ้ใดทีมีใจความเป็นเหตุเป็นผล ? 
    ก. ไม่มีใครช่วยงานทางบา้นสุดาเลยไม่ไดเ้รียนต่อ 
    ข. ถา้เธอไม่สะดวกไม่ตอ้งมากไ็ด ้      
    ค. มยรีุไม่กลา้ออกไปพดูหนา้ชนัเรียนเป็นคนแรก 
    ง. มณีรัตนแ์ละจนัทร์สุดาต่างกข็ยนัเรียน 
๑๔. ประโยคในขอ้ใดทีมีใจความคลอ้ยตามกนั ? 
    ก. พอ่และแม่มีอาชีพเป็นชาวนา 
    ข. กวา่ฝนจะตกขา้วในนากต็ายแลว้หละ 
    ค. คนพีหรือคนนอ้งทีจะมาพบเธอพรุ่งนี 
    ง. เมือวานลมพดัแรงมากบา้นจึงพงัไปแถบหนึง 
๑๕. “เนตรนารีเรียนใตร่้มไม.้...ลูกเสือเรียน
กลางแจง้” ควรเติมคาํเชือมใดลงในช่องวา่ง  ? 
    ก. และ                                   ข. แต่ 
    ค. หรือ                                   ง.   แลว้ก ็
 

๑๖. ประโยคใดเป็นประโยคความซอ้น ? 
    ก. เดก็ ๆ กาํลงัช่วยกนัทาํงานในหอ้ง 
    ข. สุเทพร้องเพลงเพราะกวา่สมบติั 
    ค. ตาํรวจทีสอบปากคาํแดงเป็นพอ่สุเทพ 
    ง. นาํไหลบ่าเขา้ท่วมบา้นเรือนราษฎรจงัหวดั
เชียงใหม่ 
๑๗. ประโยคความซอ้นเรียกเป็นชือในภาษาบาลี
สนัสกฤต ในขอ้ใด ? 
    ก. เอกรรถประโยค 
    ข. อเนกรรถประโยค 
    ค. สงักรสงัโยค       
    ง. มุขยประโยค 
๑๘. “ฉนัเห็นคนครัวหุงขา้ว” ขอ้ใดเป็นมุขยประโยค
ของประโยคความซอ้นนี? 
    ก. ฉนัเห็นคน 
    ข. ฉนัเห็นคนครัว 
    ค. คนครัวหุงขา้ว 
    ง.  ฉนัเห็นคนครัวหุงขา้ว 
๑๙. “เขาดีจนฉนัเกรงใจ”  จดัเป็นประโยคในขอ้ใด ? 
    ก. นามานุประโยค              ข. คุณานุประโยค 
    ค. วิเศษณานุประโยค          ง. อนุประโยค 
๒๐. ประโยคในขอ้ใดเป็นประโยคความซอ้นชนิด
วิเศษณานุประโยค  ? 
    ก. ตน้ไมล้ม้เพราะคนแอบตดั 
    ข. เพราะฝนตกเขาจึงมาสอบไม่ทนั 
    ค. แมวทีมีนยัน์ตาสีฟ้าจบัจิงจกเก่งมาก 
    ง. ฉนัเห็นเขาเมือเขาชูคบเพลิงขึน 
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๒.๖ แบบทดสอบเรืองระบบเสียงในภาษาไทย 

๑. เสียงในภาษาไทยแบ่งได ้ ๓  ชนิด คือ 
    ก.  เสียงสระแท ้  เสียงสระสนั   เสียงสะกด 
    ข.  เสียงสระ   เสียงพยญัชนะ   เสียงวรรณยกุต ์
    ค.  เสียงพยญัชนะตน้   เสียงสระ 
    ง.  เสียงสระสนั เสียงสระประสม เสียงสระเกิน  
๒. ขอ้ใดเป็นสระเสียงสนัทงัหมด    
    ก.  อิ   อุ   เอีย   อวั 
    ข.  อะ   เอ   เอะ   เอือะ 
    ค.  อึ   แอะ   โอะ   โอ   
    ง.  เอะ   เอาะ   เอือะ   อวัะ  
๓. ต่อไปนีขอ้ใดเป็นสระเสียงยาวทงัหมด  
    ก.  อี   แอ   เอือ   อู   เอ 
    ข.  อี   อุ   เออ   เอะ   เออะ 
    ค.  อา   อู   โอ   เอาะ   ออ 
    ง.  อวั   เอือ   เอียะ   ออ   เออ 
๔. ขอ้ใดมีคาํทีมีเสียงสระประสม  
    ก.  ครูบาอาจารย ์
    ข.  จาํไวน้ะเธอ 
    ค.  หนงัหมีหนงัเสือ 
    ง.  ทุกสิงทุกอยา่ง  
๕. คาํในขอ้ใดมีเสียงสระแททุ้กคาํ  
    ก.  บอก   เรียก   คือ   ทุกข ์
    ข.  ฆ่า   เอา   หวั   พิมพ ์
    ค.  รูป   เลือด   ไม่   โตะ๊ 
    ง.  ถาม   กรีด   แน่   ลืม  

๖. คาํในขอ้ใดมีเสียงสระเกินทุกคาํ  
    ก.  โกรธ   หนา้   ไว ้  ซาํ 
    ข.  คลาํ   เสา   ไซร์   ชนะ 
    ค.  เรา   ใหญ่   เขลา   ได ้
    ง.  ไหว   เดียว   หดั   นึก  
๗. ขอ้ใดมีคาํทีมีเสียงสระประสม  ๒  คาํ  สระ
แท ้ ๒  คาํ  
    ก.  โลก   มุ่ง   เหมือน   กลิง 
    ข.  เถอะ   เหนียว   แพ   กลวั 
    ค.  เกษียร   ตวั   เคลือน   เพราะ 
    ง. ฝัน   เสีย   คิด   ขึน  
๘. "ทาํไมเรือมนัไปเองได ้  เมือซือตวัใบละบาท
และลงนงัในเรือแลว้"  จากขอ้ความนี  มีคาํทีมี
สระเกินกีคาํ  
    ก.  ๕  คาํ 
    ข.  ๖  คาํ 
    ค.  ๗  คาํ 
    ง. ๘   คาํ  
๙. คาํในขอ้ใดเป็นคาํทีมีเสียงพยญัชนะควบกลาํ
ทุกคาํ  
    ก.  ปลวก   ตรอง   เครือ   สนาม 
    ข.  ครอบ   ผลิต   พลิก   กวา้น 
    ค.  คราบ   เผลอ   ตลบั   ขวา 
    ง.  ควาํ   พรึบ   กรุ   ปลา  
๑๐. ขอ้ใดมีคาํทีมีเสียงวรรณยกุตต์รงกบัรูป
วรรณยกุตทุ์กคาํ  
    ก.  เปลียน   ท่า   นงั   โปร่ง 
    ข.  เรือง   เตม็   ชวั   ต่าง 
    ค.  ได ้  เผอื   หล่อน   ต่อ 
    ง.  ใหญ่   ท่าน   แต่   อยู ่
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๑๑. คาํในขอ้ต่อไปนีเป็นคาํทีมีรูปวรรณยกุตโ์ทแต่
ออกเสียงวรรณยกุตต์รี  ยกเวน้ขอ้ใด 
    ก.  ชา้ง               
    ข.  รู้ 
    ค.  ขึน                
    ง.  มา้ 
๑๒. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตเ์อก  ๒  คาํ  โท  ๒  คาํ 
    ก.  จะมีคู่มิไดอ้ยูป่ระคองเชย 
    ข.  ถึงทุกขใ์ครในโลกทีโศกเศร้า 
    ค.  จะพลดัพรากจากกนัไม่ทนัลา 
    ง.  ใหเ้ห็นอกตกยากเมือจากจร 
๑๓.  คาํในขอ้ใดมีเสียงจตัวาทุกคาํ 
    ก.  เขา  จะ  สวม  กอด  ใคร 
    ข.  ฉนั  ฝัน  เห็น  ของ  หาย 
    ค.  หมวก  สี  สวย  ดี  นะ 
    ง.  นก  ขนั  เสียง  หวาน  ยงิ 
๑๔.  คาํในขอ้ใดมี  ๓  พยางคทุ์กคาํ 
    ก.  ดาษดา   สุริยพงษ ์  อุตลุด  
    ข.  ทรมาน   ผลิต   พร้อม 
    ค.  อสุรี   หนุมาน   พสุธา 
    ง.  อวตาร   กมุภณัฑ ์  โมหนัธ ์
๑๕.  ขอ้ใดมีเสียงพยญัชนะตน้เป็นเสียงควบ
กลาํ  ๓  คาํ 
    ก.  กลืน   ปราบ   กวาง 
    ข.  คลุม   ผลิต   พร้อม 
    ค.  จมูก  ถนอม   ขยาย 
    ง.  ผลาญ   ปริตร   ตลอด 

๑๖.  ขอ้ใดมีคาํทีมีเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น 
แม่  กด  ทุกคาํ 
    ก.  ศาสน์   ปราศ   ดวล  
    ข.  มิตร   ถวิล   วฒัน ์
    ค.  เพชร   เลิศ   สบถ 
    ง.  พนสั   กฎ   ภาพ 
๑๗.  คาํในขอ้ใดมีเสียงพยญัชนะทา้ยเป็นแม่ กด 
    ก.  สิงขร               ข.  แสงทอง 
    ค.  โอรส               ง.  สดบั 
๑๘.  ขอ้ใดมีคาํทีมีเสียงพยญัชนะทา้ย
เป็น  แม่  กน  ๒  คาํ  แม่  กก  ๒  คาํ 
    ก.  พฤกษ ์  โทษ   พลาญ   เรียก 
    ข.  ร้อน   บุตร   ตกั   เมฆ 
    ค.  จกัร   ฤทธิ   พรรณ   ขณัฑ ์
    ง.  มุข   วิญญาณ   ขวญั   ยอร์ค 
๑๙.  ขอ้ความต่อไปนี  มีคาํทีมีเสียงพยญัชนะ
ทา้ยเป็น แม่  กน  กีคาํ 
      "จอ้ยเป็นเดก็มีสติปัญญาดี  จึงเรียนหนงัสือ
เก่งกวา่เดก็รุ่นราวคราวเดียวกนั  นอกจากนียงัมี
ความประพฤติดีและขยนัหมนัเพียร" 
    ก.   ๖  คาํ             ข.   ๗  คาํ 
    ค.   ๘  คาํ             ง.   ๙  คาํ 
๒๐.  "เดก็ดีตอ้งตงัใจเรียน เพืออนาคตทีดีในวนั
หนา้"  ขอ้ความนีมีกีมาตราสะกด (ไม่นบั
แม่  ก  กา)  
    ก.  ๓  มาตรา 
    ข.  ๔  มาตรา 
    ค.  ๕  มาตรา 
    ง.  ๖  มาตรา 

 

 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๙๗ 

 

๒.๗ แบบทดสอบหลงัเรียน เรืองคาํสมาสและคาํสนธิ 

๑. คาํสมาสมีในภาษาใด 
     ก. ไทย 
     ข. บาลี 
     ค. สนัสกฤต 
     ง. บาลี สนัสกฤต 
๒. ขอ้ใดเป็นลกัษณะ ของคาํสมาส 
     ก. คาํไทยประสมกนัตงัแต่ ๒ คาํขึนไป 
     ข. คาํประสมทีมาจากภาษาบาลีและคาํ ไทย 
     ค. คาํทีประสมคาํบาลีหรือคาํ สนัสกฤต 
     ง. คาํทีประสมคาํบาลีกบัคาํภาษา อืน 
๓. "วาทศิลป์"แปลตาม หลกัคาํสมาสวา่อยา่งไร 
     ก. ศิลปะและวาทะ 
     ข. วาทะและศิลปะ 
     ค. ถอ้ยคาํทีเป็นศิลปะ 
     ง. ศิลปะแห่งถอ้ยคาํ 
๔. ขอ้ใดไม่ได ้อ่านอยา่งคาํสมาส 
     ก. สวสัดิการ 
     ข. สารคดี 
     ค. บรรษทั 
     ง. ทศนิยม 
๕. ขอ้ใดเป็นคาํสมาส 
     ก. ราชานุญาต  
     ข. ราชาคณะ 
     ค. ราชามาตย ์
     ง. ราชานุเคราะห์ 
 

๖. ขอ้ใดเป็นคาํสมาส 
    ก. ชีวประวติั  
    ข. เทพเจา้ 
     ค. ภูมิลาํเนา 
     ง.พระพทุธเจา้ 
๗. ขอ้ใดสะกดถูกตามหลกัคาํสมาส 
     ก. ธุระการ 
     ข. อิสรภาพ 
     ค. ศิลปะกรรม 
     ง. มนูษยส์มัพนัธ์ 
๘. ขอ้ใดไม่ใช่คาํสมาส 
     ก. ราชการ 
     ข. วิทยากร 
     ค. พทุธศาสตร์ 
     ง. พชัรศกัดิ 
๙. ขอ้ใดเป็นคาํสมาสทุกคาํ 
     ก.  พลเมือง  ราชการ 
     ข.  จรรยาบรรณ   ศิลปกรรม 
     ค. ชีวประวติั  บุคลากร  
     ง.  มโหฬาร   คุณธรรม 
๑๐. ขอ้ใด ไม่มีคาํสมาส  
     ก. พระราชวงัของไทยสวยงามมาก  
     ข. ระดบัอนุบาลศึกษาคือการศึกษาขนั   
         พืนฐาน 
      ค. วาตภยัหมายถึงภยัทีเกิดจากลมพาย ุ 
     ง. เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนไทย  
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๑๑. ขอ้ใด เป็นคาํสนธิ 
     ก. วิทยาทาน 
     ข. วิทยฐานะ 
     ค. วิทยาศาสตร์ 
     ง. วิทยาลยั 
๑๒. ขอ้ใด มีคาํทีไม่ใช่คาํสนธิ 
     ก. สาธารณ ชน เทวนิทร์ 
     ข. วราราม สาธารณูปโภค 
     ค. นรา ธิบดี อเนก 
     ง. ทูตานุทูต ปิโยรส 
๑๓. ขอ้ใด ไม่ใช่คาํสนธิ 
     ก. ธรรมาภิ บาล 
     ข. สุทธา จารย ์
     ค. สุขารมณ์ 
     ง.  วิสยัทศัน์ 
๑๔. ขอ้ใด ไม่ใช่คาํสนธิ 
     ก. วชิราลง กรณ์ 
     ข.  คณาจารย ์
     ค. ภยัอนัตราย 
     ง. สัมมมานุสรณ์ 
๑๕. ขอ้ใด เป็นคาํสนธิทงัสามคาํ 
     ก. สุขาลยั อโณทยั อนิจกรรม 
     ข. พรหมบุตร รสนิยม รัชดาลยั 
     ค. ชโลธร สุโขทยั กาญจนาภิเษก 
     ง. ผลิตภณัฑ ์พลความ สุนทราภรณ์ 
 

๑๖. ขอ้ใด มีคาํทีไม่ใช่คาํสนธิ 
     ก. บุคลาธิษฐาน กศุโลบาย 
     ข. สุนทรียภาพ จินตภาพ 
     ค. วนาราม นิทรารมณ์ 
     ง. เทศาภิบาล วราราม 
๑๗. ขอ้ใด มีคาํทีไม่ใช่คาํสนธิ 
     ก. กษตัริ ยาธิราช ภกัษาหาร 
     ข. พทุธโธ วาท มโหฬาร 
     ค. มหินทร์ อิทธิฤทธิ 
     ง. มิจฉาชีพ นิรันดร 
๑๘. ขอ้ใด มีคาํทีไม่ใช่คาํสนธิ 
     ก. อานุภาพ ทิชาชาติ 
     ข. ศิลปากร พหุปการ 
     ค. ทรัพยากร เดชานุภาพ 
     ง. เพทุบาย สุขานนัท ์
๑๙. ขอ้ใด เป็นคาํสนธิทุกคาํ 
     ก. พงศาวดาร กรินทร์ กิติศพัท ์
     ข. นโยบาย ราชูทิศ อุทกภยั 
     ค. อุปถมัภ ์สมัมาชีพ นิรัติศยั 
     ง. สุวรรณา วาส วชิราวธุ นเรศวร 
๒๐. คาํใน ขอ้ใดไม่ใช่คาํสนธิทุกคาํ 
     ก. ราโชบาย จุฬาภรณ์ นโรดม 
     ข. ราชโอรส ราชินีนาถ รัชทายาท 
     ค. ราชานุ สรณ์ ธนาณติั บุรินทร์ 
     ง. ราชาธิราช กโลบาย พทุธางกรู 
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๒.๘ แบบทดสอบ เรืองพยางคแ์ละคาํในภาษาไทย 

๑. พยางค ์มีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ยอะไรบา้ง ? 
    ก. พยญัชนะตน้   สระ 
    ข. พยญัชนะตน้   สระ   ตวัสะกด 
    ค. พยญัชนะตน้   สระ  วรรณยกุต ์
    ง. พยญัชนะตน้   สระ  ตวัการันต ์
๒. พยางค ์มีความหมายวา่อยา่งไร ? 
    ก. เสียงทีเปล่งออกมาแลว้ไม่มีความหมาย 
    ข. เสียงทีเปล่งออกมาแลว้มีความหมาย 
    ค. เสียงทีเปล่งออกมาแลว้มีหรือไม่มีความหมายก็
ได ้
    ง. ไม่มีขอ้ถูก 
๓. ขอ้ใดคือความหมายของ คาํ ? 
    ก. เสียงทีเปล่งออกมาแลว้มีความหมาย 
        อาจมีพยางคเ์ดียวหรือหลายพยางค ์
    ข. เสียงไก่ขนั 
    ค. เสียงฟ้าร้อง 
    ง. เสียงฟ้าผา่ 
๔. ขอ้ใดมีจาํนวนพยางคที์ออกเสียงมากทีสุด ? 
    ก. กลาโหม 
    ข. กฤติกา 
    ค. วรรณคดี 
    ง. เบญจมบพิตร 
๕. คาํวา่ อาสาฬหบูชา มีกีพยางค ์? 
    ก. ๓  พยางค ์
    ข. ๔  พยางค ์
    ค. ๕  พยางค ์
    ง. ๖   พยางค ์
 

๖. ขอ้ใดมีจาํนวนพยางคเ์ท่ากบัคาํวา่ พฤศจิกายน ? 
    ก. มิถุนายน  
    ข. มกราคม 
    ค. ธนัวาคม 
    ง. กรกฎาคม 
๗. จงแยกส่วนประกอบของคาํวา่มนตร์ ? 
    ก. พยญัชนะตน้   สระ  ตวัสะกด   ตวัการันต ์
    ข. พยญัชนะตน้  สระ  วรรณยกุต ์  ตวัสะกด   ตวั
การันต ์
    ค. พยญัชนะตน้  สระ  วรรณยกุต ์  ตวัสะกด 
    ง. พยญัชนะตน้  วรรณยกุต ์ ตวัสะกด ตวัการันต ์
๘. “นา้”  มีส่วนประกอบอะไรบา้ง ? 
    ก. พยญัชนะตน้  สระ  วรรณยกุต ์
    ข. พยญัชนะตน้  สระ  ตวัสะกด 
    ค. พยญัชนะตน้  สระ  ตวัการันต ์
    ง. พยญัชนะตน้  สระ 
๙. ฉนัไปโรงเรียน ขอ้ความนีมีกีคาํ กีพยางค ์? 
    ก. ๒ คาํ  ๔ พยางค ์
    ข. ๓  คาํ  ๔  พยางค ์
    ค. ๔  คาํ  ๔  พยางค ์
    ง. ๔  คาํ   ๓  พยางค ์
๑๐.  “นนัท”์ มีส่วนประกอบกีส่วน ? 
    ก. ๓ ส่วน 
    ข. ๔ ส่วน 
    ค. ๔ ส่วนพเิศษ 
    ง. ๕ ส่วน 
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๑๑. คาํในขอ้ใดออกเสียงพยญัชนะทุกคาํ ? 
     ก. อจักลบั  เรขาคณิต  พรหมเทพ 
     ข. คมนาคม  ยนตรกิจ  พนัธมิตร 
     ค.  ภยนัตราย  วิทยายทุธ  อุตตรประเทศ 
     ง. เทศบาลพทัยา  อานารยชน  กลกามเทพ 
๑๒. ทุกขอ้มีคาํทีรับมาจากภาษาอืนยกเวน้ขอ้ใด ? 
     ก. ยายไปฟังเทศน์ทีวดั  
     ข.  ครูใหญ่ตรวจตราความเรียบร้อย 
     ค. เขากระตือรือร้นในการไปชายทะเลครังนีมาก 
     ง. แม่ทพัเขา้ตรวจเยยีมทหารตามแนวชายแดน 
๑๓. ขอ้ใดมีคาํมูล ๓ พยางคทุ์กคาํ ? 
     ก. ไผท  ไวโอลิน 
     ข. ซากรุะ  สตรอเบอรี 
     ค. ไมโครเวฟ  ไฮโดรเจน  
     ง. มะงุมมะงาหรา  มะเดหว ี
๑๔. สิงใดเป็นตวัแยกระหวา่งคาํกบัพยางค ์? 
     ก. สระ  
     ข. ตวัสะกด  
     ค. ความหมาย 
     ง. พยญัชนะตน้ 
๑๕. ขอ้ใดประกอบดว้ยคาํหลายพยางคม์ากทีสุด ? 
     ก. ในเดือนธนัวาคมนีจะมีการแข่งขนักีฬา
เอเชียนเกมส์  
     ข. บา้นนีมีขา้วปลาอาหารบริบูรณ์สมกบัเป็นศูนย์
ของคนอนาถา 
     ค. สือมวลชนคือปากเสียงของประชาชน การ
เสนอข่าวตอ้งเทียงตรง  
     ง. กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้
ระมดัระวงัเรืองอาหารและนาํดืมในหนา้แลง้นี 
 

๑๖. คาํใดมีพยางคม์ากทีสุด ? 
     ก. จริยศึกษา 
     ข. บูรณาการ 
     ค. วิทยาศาสตร์ 
     ง. เบญจมาภรณ์ 
๑๗. คาํใดมีพยางคเ์ท่ากบั "นฤพนธ์" ? 
     ก. สมศรี 
     ข. อเนก 
     ค. วฒันะ 
     ง. นนัทศิริ 
๑๘.ขอ้ใดเรียงลาํดบัคาํทีมีพยางคจ์ากนอ้ยไปหามาก? 
     ก. ตาํนาน อนัตรธาน เมตตาธรรม 
     ข. ชีวิต ดวงอาทิตย ์พทุธประวติั 
     ค. สนุก ทุพพลภาพ พลเมือง 
     ง. สบาย มาฆบูชา สารพนั 
๑๙. พยางคใ์นขอ้ใดมีจาํนวนเสียงสนัเท่ากบัจาํนวน
เสียงยาว ? 
     ก. รักยาวใหบ้นั 
     ข. เรือล่มเมือจอด 
     ค. นาํร้อนปลาเป็น 
     ง. จบัปลาสองมือ 
๒๐. ขอ้ใดมีคาํมูล ๔ พยางค ์? 
     ก. เขาไม่เคยกระตือรือร้นอะไรเลย 
     ข. แดงไม่เคยยุง่เกียวกบัใครเลย 
     ค. คนทาํผดิมกัมีอาการหวาดผวา 
     ง. เดก็ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกนั 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน 

กลุ่ม......................................ชัน  มัธยมศึกษาปีท ี๕    ห้องเรียนท.ี................ 
ภาคเรียนท ี๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๔     โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ 

รายวชิา โครงงานภาษาไทย ๑ (ท ๓๔๒๐๓) 
ระดับการประเมิน 

 ระดบั ๑  หมายถึง   ยงัไม่ถูกตอ้ง ควรปรับปรุง 
 ระดบั ๒  หมายถึง  ไม่ค่อยถูกตอ้งเท่าทีควร 
 ระดบั ๓  หมายถึง  ดีพอใช ้
 ระดบั ๔  หมายถึง  ดี หรือถูกตอ้ง 
 ระดบั ๕  หมายถึง  ดีหรือถูกตอ้งทีสุด 
 

ขอ้ ขอ้ประเมิน \ กลุ่มที ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ∑ X  X  S.D. P 
              
๑ เนือหา    ถูกตอ้ง             
๒                ลาํดบัเนือหา             
๓               ครอบคลุม             
๔ รูปแบบ  การยอ่หนา้             
๕               การใชเ้ครืองหมาย             
๖               รูปแบบอกัษร ขนาด             
๗               การจดัองคป์ระกอบ             
๘               การอา้งอิง             
๙ ความเป็นระเบียบ  สะอาด             
๑๐               สวยงาม             

รวม             
เฉลีย             

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน             
ร้อยละ             
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ภาคผนวก ค 

สรุปคะแนนการทดสอบ และประเมินผล 
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๑. สรุปคะแนนวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มควบคุม  

 

กลุ่มตัวอย่าง (ม.๕/๕) กลุ่มตัวควบคุม (ม.๕/๖) 

เลขที 
คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลงัเรียน 

ผลต่าง เลขที 
คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลงัเรียน 

ผลต่าง 

๑ ๒๖ ๓๔ ๘ ๑ ๒๒ ๒๘ ๖ 
๒ ๒๘ ๓๓ ๕ ๒ ๒๑ ๓๐ ๙ 
๓ ๒๒ ๓๓ ๑๑ ๓ ๒๓ ๒๘ ๕ 
๔ ๒๕ ๓๑ ๖ ๔ ๒๔ ๓๐ ๖ 
๕ ๒๓ ๓๓ ๑๐ ๕ ๒๐ ๒๖ ๖ 
๖ ๒๕ ๓๔ ๙ ๖ ๒๓ ๒๖ ๓ 
๗ ๒๑ ๒๔ ๓ ๗ ๑๘ ๒๔ ๖ 
๘ ๒๔ ๓๒ ๘ ๘ ๒๔ ๓๒ ๘ 
๙ ๒๒ ๓๓ ๑๑ ๙ ๑๕ ๒๔ ๙ 
๑๐ ๒๖ ๓๕ ๙ ๑๐ ๑๖ ๒๔ ๘ 
๑๑ ๒๔ ๓๔ ๑๐ ๑๑ ๒๐ ๒๖ ๖ 
๑๒ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๑๒ ๒๑ ๒๘ ๗ 
๑๓ ๒๑ ๒๘ ๗ ๑๓ ๒๐ ๒๘ ๘ 
๑๔ ๒๔ ๓๑ ๗ ๑๔ ๒๓ ๓๒ ๙ 
๑๕ ๒๗ ๓๒ ๕ ๑๕ ๒๑ ๒๖ ๕ 
๑๖ ๒๓ ๒๗ ๔ ๑๖ ๒๑ ๒๖ ๕ 
๑๗ ๒๔ ๒๘ ๔ ๑๗ ๒๒ ๒๘ ๖ 
๑๘ ๑๗ ๒๘ ๑๑ ๑๗ ๑๕ ๒๒ ๗ 
๑๙ ๒๒ ๓๔ ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๒๖ ๗ 
๒๐ ๒๕ ๓๑ ๖ ๒๐ ๒๑ ๒๘ ๗ 
๒๑ ๒๑ ๓๐ ๙ ๒๑ ๒๐ ๒๘ ๘ 
๒๒ ๒๕ ๓๒ ๗ ๒๒ ๑๘ ๒๘ ๑๐ 
๒๓ ๒๒ ๓๓ ๑๑ ๒๓ ๒๐ ๒๖ ๖ 
๒๔ ๒๔ ๓๓ ๙ ๒๔ ๑๖ ๒๖ ๑๐ 
๒๕ ๒๖ ๓๕ ๙ ๒๕ ๑๙ ๒๘ ๙ 
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๒๖ ๑๘ ๒๕ ๗ ๒๖ ๒๐ ๒๘ ๘ 
๒๗ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๗ ๒๓ ๒๘ ๕ 
๒๘ ๒๒ ๓๑ ๙ ๒๘ ๑๖ ๒๖ ๑๐ 
๒๙ ๒๔ ๒๘ ๔ ๒๙ ๒๔ ๓๖ ๑๒ 
๓๐ ๒๑ ๒๙ ๘ ๓๐ ๑๔ ๒๔ ๑๐ 
๓๑ ๒๖ ๓๔ ๘ ๓๑ ๒๔ ๓๖ ๑๒ 
๓๒ ๒๗ ๓๔ ๗ ๓๒ ๑๙ ๒๖ ๗ 
๓๓ ๒๑ ๒๗ ๖ ๓๓ ๒๐ ๒๖ ๖ 
๓๔ ๒๕ ๓๔ ๙ ๓๔ ๒๐ ๒๘ ๘ 
๓๕ ๒๑ ๓๒ ๑๑ ๓๕ ๑๙ ๒๖ ๗ 
๓๖ ๒๔ ๓๑ ๗     
๓๗ ๒๗ ๓๔ ๗     
๓๘ ๒๕ ๒๘ ๓     
๓๙ ๒๓ ๓๒ ๙     
๔๐ ๒๗ ๓๔ ๗     
๔๑ ๒๔ ๓๑ ๗     
๔๒ ๒๓ ๓๑ ๘     
๔๓ ๒๒ ๒๖ ๔     
๔๔ ๒๓ ๒๙ ๖     
๔๕ ๒๔ ๓๑ ๗     
๔๖ ๒๓ ๓๒ ๙     
๔๗ ๒๕ ๓๓ ๘     
๔๘ ๒๗ ๓๔ ๗     
รวม ๑๑๒๙ ๑๔๙๘ ๓๖๙ รวม ๗๐๑ ๙๖๒ ๒๖๑ 
เฉลีย ๒๓.๕๒ ๓๐.๒๑ ๗.๖๙ เฉลีย ๒๐ ๒๗ ๗ 
S.D. ๒.๓๑ ๒.๗๔ ๒.๒๖ S.D. ๒.๗๖ ๓.๐๐ ๒.๐๓ 
ร้อยละ ๕๘.๘๐ ๗๘.๐๒ ๑๙.๒๒ ร้อยละ ๕๐.๐๗ ๖๘.๗๑ ๑๘.๖๔ 
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๒. สรุปคะแนนจากแบบทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบ 
กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มควบคุม 

 

กลุ่มที/เรือง 
กลุ่มตวัอยา่ง (ม.๕/๕) กลุ่มควบคุม (ม.๕/๖) 

เลขที Pre Post D เลขที Pre Post D 

๑. คาํและหนา้ทีของคาํในภาษาไทย ๓ ๑๑ ๑๕ ๔ ๒๐ ๗ ๑๒  
 ๘ ๑๑ ๑๔ ๓ ๑๒ ๑๐ ๑๔  
 ๙ ๑๔ ๑๗ ๓ ๓๔ ๖ ๑๑  
 ๑๐ ๑๑ ๑๔ ๓     
 ๑๑ ๗ ๑๔ ๗     
 ๓๙ ๑๓ ๑๕ ๒     
๒. ระบบเสียงในภาษาไทย ๔ ๑๒ ๑๗ ๕ ๓ ๑๐ ๑๔  
 ๒ ๑๓ ๑๕ ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๒  
 ๖ ๑๔ ๑๖ ๒ ๑๙ ๙ ๑๑  
 ๒๕ ๑๐ ๑๔ ๔ ๒๔ ๕ ๙  
 ๔๐ ๙ ๑๓ ๔ ๓๑ ๑๔ ๑๕  
 ๔๘ ๘ ๑๔ ๖ ๓๒ ๘ ๑๓  
 ๒๐ ๑๐ ๑๕ ๕     
๓. คาํแลพยางคใ์นภาษาไทย ๓๗ ๑๐ ๑๖ ๖ ๕ ๗ ๑๐  
 ๓๘ ๗ ๑๓ ๖ ๑๔ ๑๑ ๑๔  
 ๓๖ ๑๐ ๑๕ ๕ ๖ ๑๐ ๑๒  
 ๒๔ ๙ ๑๔ ๕ ๙ ๕ ๙  
 ๓๕ ๙ ๑๓ ๔     
 ๕ ๑๐ ๑๓ ๓     
๔. คาํต่างประเทศในภาษาไทย ๓๔ ๙ ๑๕ ๖ ๔ ๘ ๑๑  
 ๑๙ ๑๑ ๑๕ ๔ ๑๑ ๑๐ ๑๔  
 ๒๖ ๘ ๑๔ ๖ ๒๕ ๘ ๑๒  
 ๔๖ ๗ ๑๔ ๗ ๒ ๗ ๑๓  
 ๒๗ ๑๐ ๑๕ ๕     
๕. ประโยคในภาษาไทย ๑ ๙ ๑๔ ๕ ๑ ๘ ๑๐  
 ๒๓ ๖ ๑๒ ๖ ๗ ๑๑ ๑๓  
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 ๓๓ ๑๐ ๑๔ ๔ ๑๖ ๕ ๘  
 ๑๔ ๑๑ ๑๓ ๒     
 ๑๗ ๑๐ ๑๕ ๕     
 ๗ ๑๒ ๑๕ ๓     
๖. สาํนวน พงัเพย สุภาษิต  ๔๕ ๙ ๑๒ ๓ ๑๓ ๑๐ ๑๐  
 ๒๒ ๑๐ ๑๔ ๔ ๘ ๑๓ ๑๕  
 ๔๒ ๑๑ ๑๕ ๔ ๒๑ ๑๐ ๑๔  
 ๓๑ ๑๒ ๑๕ ๓ ๒๓ ๗ ๑๑  
 ๑๖ ๑๑ ๑๔ ๓ ๓๐ ๙ ๑๓  
 ๑๕ ๑๑ ๑๕ ๔ ๓๕ ๘ ๑๔  
๗. การสร้างคาํในภาษาไทย ๔๔ ๗ ๑๓ ๖ ๒๙ ๑๔ ๑๖  
 ๑๘ ๑๐ ๑๒ ๒ ๒๗ ๙ ๑๓  
 ๒๙ ๙ ๑๓ ๔ ๓๓ ๓ ๗  
 ๑๓ ๑๐ ๑๒ ๒     
 ๑๒ ๑๐ ๑๕ ๕     
 ๔๓ ๕ ๑๒ ๗     
๘. คาํสมาส และสนธิ ๓๒ ๑๐ ๑๕ ๕ ๒๖ ๑๐ ๑๒  
 ๒๑ ๑๑ ๑๔ ๓ ๒๒ ๙ ๑๔  
 ๓๐ ๑๒ ๑๔ ๒ ๑๗ ๖ ๙  
 ๔๗ ๑๒ ๑๓ ๑ ๑๘ ๙ ๑๒  
 ๔๑ ๑๐ ๑๓ ๓ ๑๕ ๑๐ ๑๔  
 ๒๘ ๑๒ ๑๖ ๔ ๒๘ ๘ ๑๒  

รวม (∑ X )  ๔๘๓ ๖๘๐ ๑๙๗  ๓๐๔ ๔๒๓ ๑๑๙ 
เฉลีย ( X )  ๑๐ ๑๔ ๔  ๙ ๑๒ ๓ 

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
๑.๙๓ 

๑.๒
๔ 

๑.๕
๓ 

 ๒.๔
๕ 

๒.๑
๓ 

๑.๓
๕ 

ร้อยละ (P)  ๕๐.
๓๑ 

๗๐.
๘๓ 

๒๐.
๕๒ 

 ๔๓.
๔๓ 

๖๐.๔
๓ 

๑๗.๐
๐ 
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๑๐๘ 
 

 

๓. สรุปผลการประเมินชินงาน กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มควบคุม 
๓.๑ รายบุคคล 

 

เลขที 
กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มควบคุม 

คะแนนรวม
รวมทุกขอ้ 

คะแนนเฉลีย
รวมทุกขอ้ 

คะแนนรวม
รวมทุกขอ้ 

คะแนนเฉลีย
รวมทุกขอ้ 

๑ ๔๑ ๔.๑ ๓๘ ๓.๘ 
๒ ๓๙ ๓.๙ ๓๖ ๓.๖ 
๓ ๔๑ ๔.๑ ๓๕ ๓.๕ 
๔ ๓๖ ๓.๖ ๓๖ ๓.๖ 
๕ ๓๙ ๓.๙ ๓๗ ๓.๗ 
๖ ๔๑ ๔.๑ ๓๔ ๓.๔ 
๗ ๓๖ ๓.๖ ๓๔ ๓.๔ 
๘ ๓๗ ๓.๗ ๓๗ ๓.๗ 
๙ ๓๘ ๓.๘ ๓๖ ๓.๖ 
๑๐ ๔๐ ๔ ๓๕ ๓.๕ 
๑๑ ๓๙ ๓.๙ ๓๘ ๓.๘ 
๑๒ ๓๙ ๓.๙ ๓๕ ๓.๕ 
๑๓ ๓๘ ๓.๘ ๓๗ ๓.๗ 
๑๔ ๓๘ ๓.๘ ๓๕ ๓.๕ 
๑๕ ๔๐ ๔ ๓๗ ๓.๗ 
๑๖ ๔๑ ๔.๑ ๓๓ ๓.๓ 
๑๗ ๓๙ ๓.๙ ๓๗ ๓.๗ 
๑๘ ๓๙ ๓.๙ ๓๗ ๓.๗ 
๑๙ ๔๒ ๔.๒ ๓๘ ๓.๘ 
๒๐ ๓๙ ๓.๙ ๓๖ ๓.๖ 
๒๑ ๔๐ ๔ ๓๖ ๓.๖ 
๒๒ ๔๒ ๔.๒ ๓๕ ๓.๕ 
๒๓ ๔๐ ๔ ๓๕ ๓.๕ 
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๑๐๙ 
 

๒๔ ๓๗ ๓.๗ ๓๖ ๓.๖ 
๒๕ ๔๐ ๔ ๓๖ ๓.๖ 
๒๖ ๔๕ ๔.๕ ๓๔ ๓.๔ 
๒๗ ๓๘ ๓.๘ ๓๕ ๓.๕ 
๒๘ ๔๐ ๔ ๓๕ ๓.๕ 
๒๙ ๓๘ ๓.๘ ๓๕ ๓.๕ 
๓๐ ๓๘ ๓.๘ ๓๕ ๓.๕ 
๓๑ ๓๖ ๓.๖ ๓๓ ๓.๓ 
๓๒ ๔๐ ๔ ๓๖ ๓.๖ 
๓๓ ๔๑ ๔.๑ ๓๘ ๓.๘ 
๓๔ ๔๑ ๔.๑ ๓๕ ๓.๕ 
๓๕ ๔๑ ๔.๑ ๓๔ ๓.๔ 
๓๖ ๓๘ ๓.๘   
๓๗ ๔๑ ๔.๑   
๓๘ ๔๒ ๔.๒   
๓๙ ๔๑ ๔.๑   
๔๐ ๓๘ ๓.๘   
๔๑ ๓๙ ๓.๙   
๔๒ ๔๑ ๔.๑   
๔๓ ๔๐ ๔   
๔๔ ๓๘ ๓.๘   
๔๕ ๓๙ ๓.๙   
๔๖ ๔๐ ๔   
๔๗ ๓๙ ๓.๙   
๔๘ ๔๑ ๔.๑   
รวม ๑๘๙๖ ๑๘๙.๖ ๑๒๔๙ ๑๒๔.๙ 
เฉลยี ๓๙.๕๐ ๓.๙๕ ๓๕.๖๙ ๓.๕๗ 

เบียงเบน ๑.๗๗ ๐.๑๘ ๑.๓๗ ๐.๑๔ 
ร้อยละ ๗๙.๐๐ ๗.๙๐ ๕๒.๐๔ ๕.๒๐ 
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๓.๒ รายข้อ 

ขอ้ที กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มควบคุม ผลต่าง 
๑ ๔.๑๓ ๔.๑๓ ๐.๐๐ 
๒ ๔.๓๘ ๓.๗๕ ๐.๖๓ 
๓ ๔.๑๓ ๓.๕๐ ๐.๖๓ 
๔ ๓.๘๘ ๓.๕๐ ๐.๓๘ 
๕ ๓.๗๕ ๓.๕๐ ๐.๒๕ 
๖ ๔.๐๐ ๓.๗๕ ๐.๒๕ 
๗ ๔.๐๐ ๓.๘๘ ๐.๑๓ 
๘ ๔.๑๓ ๓.๓๘ ๐.๗๕ 
๙ ๓.๓๘ ๓.๐๐ ๐.๓๘ 
๑๐ ๓.๗๕ ๓.๒๕ ๐.๕๐ 

∑ X  ๔๐ ๓๖ ๓.๘๘ 

X  ๓.๙๕ ๓.๕๖ ๐.๓๙ 
S.D.) ๐.๒๘ ๐.๓๒ ๐.๒๔ 

P ๗๙.๐๐ ๗๑.๒๕ ๐.๔๘ 
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๑๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงการวเิคราะห์ ค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจําแนก และค่าความเชือมัน 
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๑๑๒ 

 

๑. วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๔๗ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๑๔๘ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๔๒ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๖๙ ใชไ้ด ้ ๐.๕๒ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๔ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๔๔ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๕๑ ใชไ้ด ้ ๐.๕๓ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๔๗ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๑๔๘ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๔๔ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๔๔ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๓ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๐๙ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๔ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๔๗ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๑๔๘ ใชไ้ด ้
๒๑ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๖๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๒ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๒๓ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๔ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๓ ใชไ้ด ้
๒๕ ๐.๖๔ ใชไ้ด ้ ๐.๕๙ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๖ ๐.๔๒ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๒๗ ๐.๔๔ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๘ ๐.๕๑ ใชไ้ด ้ ๐.๕๓ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๒๙ ๐.๔๗ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๑๔๘ ใชไ้ด ้
๓๐ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓๑ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๓ ใชไ้ด ้
๓๒ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
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๑๑๓ 
 

๓๓ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๓ ใชไ้ด ้
๓๔ ๐.๖๔ ใชไ้ด ้ ๐.๕๙ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓๕ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๐๙ ใชไ้ด ้
๓๖ ๐.๕๖ ใชไ้ด ้ ๐.๕๔ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๓๗ ๐.๔๒ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๓๘ ๐.๖๙ ใชไ้ด ้ ๐.๕๒ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๓๙ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๖๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๔๐ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๐๘ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๓๓ 
max ๐.๖๙ 

r 
min ๐.๓๖ 
max ๐.๖๕ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๕ 
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๑๑๔ 
 

๒.วเิคราะห์ แบบทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบ 

๒.๑ วเิคราะห์เรือง คาํ และหน้าทขีองคาํในภาษาไทย 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๙ * ๐.๐๐๑๕ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๓๐ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๑๕ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๖ * ๐.๐๐๒๗ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๗ * ๐.๐๐๒๑ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๖๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๑ * ๐.๐๐๘๓ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๔๓ * ๐.๐๐๕๘ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๔ * ๐.๐๐๐๓ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๔๐ * ๐.๐๐๙๖ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๑ * ๐.๐๐๘๓ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๗ * ๐.๐๐๒๑ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๙ * ๐.๐๐๑๕ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๑๘ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๖๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๘ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๑ * ๐.๐๐๘๓ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๒๒๑ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๖๘ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๖๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๒๕ 
max ๐.๖๘ 

r 
min ๐.๓๖ 
max ๐.๖๗ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๘๙ 
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๒.๒วเิคราะห์ เรือง การสร้างคาํในภาษาไทย 

ขอ้ที ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๓๐ ใชไ้ด ้ ๐.๔๕ * ๐.๐๐๓๕ ใชไ้ด ้

๒ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๒ * ๐.๐๐๐๗ ใชไ้ด ้

๓ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๔ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๖ * ๐.๐๐๓๐ ใชไ้ด ้

๕ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้

๖ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๗ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๓๓ * ๐.๐๓๘๘ ใชไ้ด ้

๘ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๙ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๑๐ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๒๑๑ ใชไ้ด ้

๑๑ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๓๘ * ๐.๐๑๕๗ ใชไ้ด ้

๑๒ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๑๓ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๑๔ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๑๕ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

๑๖ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๒ * ๐.๐๐๐๗ ใชไ้ด ้

๑๗ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๕ * ๐.๐๒๔๙ ใชไ้ด ้

๑๘ ๐.๖๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๗ * ๐.๐๐๒๔ ใชไ้ด ้

๑๙ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๕ * ๐.๐๐๓๙ ใชไ้ด ้

๒๐ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๖ * ๐.๐๒๑๑ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๒๕ 
max ๐.๖๓ 

r 
min ๐.๓๓ 
max ๐.๗๒ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๐ 
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๑๑๖ 
 

๒.๓วเิคราะห์ เรือง สํานวน พงัเพย สุภาษติ 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๓๘ * ๐.๐๑๖๕ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๖๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๔ * ๐.๐๐๐๔ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๓๕ * ๐.๐๒๘๘ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๓ * ๐.๐๐๐๕ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๓๘ * ๐.๐๑๖๕ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๑ * ๐.๐๐๘๕ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๖๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๗ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๓ * ๐.๐๐๐๕ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๑ * ๐.๐๐๘๕ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๔๕ * ๐.๐๐๓๖ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๐ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๒๕๐๐ 
max ๐.๖๒๕๐ 

r 
min ๐.๓๔๕๘ 
max ๐.๖๒๔๐ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๘๙๓๗ 
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๑๑๗ 
 

๒.๔ วเิคราะห์ เรือง คาํต่างประเทศในภาษาไทย 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๗๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๕๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๘ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๖ * ๐.๐๐๒๘ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๗๙ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๕๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๓๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๐ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๘๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๒๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๙ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๕๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๒๓ 
max ๐.๗๕ 

r 
min ๐.๔๖ 
max ๐.๘๕ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๖ 
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๑๑๘ 
 

 

๒.๕ วเิคราะห์ เรือง ประโยคในภาษาไทย 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๘๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๒ * ๐.๐๐๐๖ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๙ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๕๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๐ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๑ * ๐.๐๐๐๙ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๐ * ๐.๐๐๑๐ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๖๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๘ * ๐.๐๐๑๙ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๗๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๓๐ ใชไ้ด ้ ๐.๔๗ * ๐.๐๐๒๕ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๓๐ 
max ๐.๗๐ 

r 
min ๐.๔๗ 
max ๐.๘๕ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๕ 
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๑๑๙ 
 

 

๒.๖ วเิคราะห์ เรือง ระบบเสียงในภาษาไทย 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๒๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๘ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๘ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๘ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๒๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๘ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๘ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๘ * ๐.๐๑๕๙ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๗๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๗๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๒๕ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๘๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๒๓ 
max ๐.๗๕ 

r 
min ๐.๓๘ 
max ๐.๘๔ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๔ 

 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ba
nn
ok
.co
m



๑๒๐ 
 

 

๒.๗ วเิคราะห์ เรือง คาํสมาส และคาํสนธิ 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๕๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๔ * ๐.๐๐๔๑ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๘๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๕๗ * ๐.๐๐๐๑ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๖๐ ใชไ้ด ้ ๐.๖๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๘๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๓๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๒๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๓ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๖๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๕ * ๐.๐๒๖๙ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๖๙ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๗๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๔ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๘๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๘๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๗๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๗๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๐ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๑ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๒๒๕๐ 
max ๐.๗๒๕๐ 

r 
min ๐.๓๔๙๙ 
max ๐.๘๕๗๓ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๕๗๐ 
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๑๒๑ 
 

 

๒.๘ วเิคราะห์ เรือง คาํสมาส และสนธิ 

ขอ้ที  ความยาก แปลผล 
อาํนาจ
จาํแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

๑ ๐.๘๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๓ * ๐.๐๐๐๔ ใชไ้ด ้
๒ ๐.๔๐ ใชไ้ด ้ ๐.๖๘ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๓ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๓ * ๐.๐๓๖๘ ใชไ้ด ้
๔ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๓๒ * ๐.๐๔๔๑ ใชไ้ด ้
๕ ๐.๔๕ ใชไ้ด ้ ๐.๓๙ * ๐.๐๑๒๓ ใชไ้ด ้
๖ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๒ * ๐.๐๐๖๕ ใชไ้ด ้
๗ ๐.๓๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๕ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๘ ๐.๓๘ ใชไ้ด ้ ๐.๖๒ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๙ ๐.๖๕ ใชไ้ด ้ ๐.๔๒ * ๐.๐๐๗๒ ใชไ้ด ้
๑๐ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๗๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๑ ๐.๕๕ ใชไ้ด ้ ๐.๗๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๒ ๐.๗๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๓ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๔ ๐.๗๓ ใชไ้ด ้ ๐.๗๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๕ ๐.๗๐ ใชไ้ด ้ ๐.๗๕ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๖ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๗ ๐.๔๘ ใชไ้ด ้ ๐.๗๗ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้
๑๘ ๐.๕๐ ใชไ้ด ้ ๐.๕๖ * ๐.๐๐๐๒ ใชไ้ด ้
๑๙ ๐.๔๓ ใชไ้ด ้ ๐.๔๕ * ๐.๐๐๓๖ ใชไ้ด ้
๒๐ ๐.๓๓ ใชไ้ด ้ ๐.๖๖ * ๐.๐๐๐๐ ใชไ้ด ้

 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P 
min ๐.๓๐ 
max ๐.๘๐ 

r 
min ๐.๓๒ 
max ๐.๗๗ 

KR-๒๐ Reliability ๐.๙๒ 
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๑๒๒ 

 

๓. ตารางวเิคราะห์ แบบประเมินผลงาน ชินงาน 

ผลการวิเคราะห์ ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ 
จาํนวนคน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คะแนนรวม ๑๕๘ ๑๖๒ ๑๕๗ ๑๕๖ ๑๔๙ ๑๕๑ ๑๕๐ ๑๔๕ ๑๕๐ ๑๔๘ 
คะแนนตาํสุด ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
คะแนนสูงสุด ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ค่าเฉลีย ๓.๙๕ ๔.๐๕ ๓.๙๓ ๓.๙๐ ๓.๗๓ ๓.๗๘ ๓.๗๕ ๓.๖๓ ๓.๗๕ ๓.๗๐ 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

๐.๕๕ ๐.๕๕ ๐.๕๗ ๐.๖๓ ๐.๖๘ ๐.๗๓ ๐.๖๗ ๐.๖๗ ๐.๗๑ ๐.๕๖ 

 

วิเคราะห์คุณภาพ
เครืองมือ 

ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ 

ค่าอาํนาจจาํแนก ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๔ ๐.๖๐ ๐.๔๗ ๐.๔๙ ๐.๔๔ ๐.๗๒ ๐.๗๓ ๐.๕๒ 
Sig ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

แปลผล yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
ค่าความเชือมนัแบบสมัประสิทธิแอลฟา เท่ากบั   ๐.๘๖ 

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 
คะแนนรวม ๑๕๒๖ 
ค่าเฉลีย ๓.๘๒ 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ๐.๔๒ 
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๑๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
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๑๒๔ 
 

๑. เปรียบเทยีบคะแนนวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 ๑.๑ เปรียบเทยีบคะแนนวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน และหลงัเรียน กลุ่มทดลอง 
 

การทดสอบ X  S.D. d  S.D.d t sig 

ก่อนเรียน ๒๓.๕๒ ๒.๔๑ 
๗.๖๙ ๒.๒๖ ๒๓.๕๕ 0.0000 

หลงัเรียน ๓๑.๒๑ ๒.๗๔ 
 

t-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Pair ๑ Pre-test ๒๓.๕๒ ๔๘ ๒.๔๑ 

Posttest ๓๑.๒๑ ๔๘ ๒.๗๔ 
 

Paired Samples Test 

Pair ๑ Posttest - 
Pretest 

Paired Differences  

Mean Deviation Mean t df 
Sig.(๒-
tailed) 

Sig.(๑-
tailed) 

๗.๖๙ ๒.๒๖ ๐.๓๓ ๒๓.๕๕๔๑ ๔๗ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ 
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๑๒๕ 
 

 ๑.๒ เปรียบเทยีบคะแนนวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน และหลงัเรียน กลุ่มควบคุม 
 

การทดสอบ X  S.D. d  S.D.d t sig 

ก่อนเรียน ๒๐.๐๓ ๒.๗๖ 
๗.๔๖ ๒.๐๓ ๒๑.๖๙ 0.0000 

หลงัเรียน ๒๗.๔๙ ๓.๐๐ 
 

t-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Pair ๑ Pre-test ๒๐.๐๓ ๓๕ ๒.๗๖ 

Posttest ๒๗.๔๙ ๓๕ ๓.๐๐ 
 

Paired Samples Test 

Pair ๑ Posttest - 
Pretest 

Paired Differences  

Mean Deviation Mean t df 
Sig.(๒-
tailed) 

Sig.(๑-
tailed) 

๗.๔๖ ๒.๐๓ ๐.๓๔ ๒๑.๖๘๘๑ ๓๔ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ 
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๑๒๖ 
 

 ๑.๓ เปรียบเทยีบคะแนนวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน กลุ่มทดลองกบั กลุ่มควบคุม 

                                                                            t-test 

 
Group Statistics 

 G N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

S ๑.๐๐ ๔๘ ๓๑.๒๑ ๒.๗๔ .๓๙ 

๒.๐๐ ๓๕ ๒๗.๔๙ ๓.๐๐ .๕๑ 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (๒-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

๙๕% Confidence 
Interval of the Difference 

Lower Upper 

S Equal variances 
assumed 

.๐๓๑ .๘๖๒ ๕.๘๗ ๘๑ .๐๐๐ ๓.๗๒ .๖๓ ๒.๔๖ ๔.๙๘ 

Equal variances not 
assumed 

  
๕.๗๙ ๖๙.๒๖ .๐๐๐ ๓.๗๒ .๖๔ ๒.๔๔ ๕.๐๖ 
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๑๒๗ 

 

๒. ผลการเปรียบเทยีบความคงทนในการจดจํา จากการทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบ 

จากแบบทดสอบตามเนือหาทไีด้รับผดิชอบของของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

 

t-test 

Group Statistics 

 G N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

S ๑.๐๐ ๔๘ ๑๔.๑๗ ๑.๒๔ .๑๗๙ 

๒.๐๐ ๓๕ ๑๒.๐๙ ๒.๑๓ .๓๖๑ 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(๒-

tailed) 

Mean 
Difference Std. Error 

Difference 

๙๕% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

S Equal variances assumed ๑๐.๑๙ .๐๐๒ ๕.๕๙ ๘๑ .๐๐๐ ๒.๐๘ .๓๗ ๑.๓๔ ๒.๘๒ 

Equal variances not assumed   ๕.๑๗ ๕๐.๖๘ .๐๐๐ ๒.๐๘ .๔๐ ๑.๒๗ ๒.๘๙ 
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๑๒๘ 
 

๓. ผลการเปรียบเทยีบคุณภาพชินงานของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

t-test 

Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

S ๑.๐๐ ๔๘ ๓๙.๕๐ ๑.๗๗ .๒๖ 

๒.๐๐ ๓๕ ๓๕.๖๙ ๑.๓๗ .๒๓ 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(๒-

tailed) 

Mean 
Difference Std. Error 

Difference 

๙๕% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

S Equal variances assumed ๑.๙๙ .๑๖๓ ๑๐.๖๒ ๘๑ .๐๐๐ ๓.๘๑ .๓๖ ๓.๐๙ ๔.๕๓ 

Equal variances not 
assumed 

  
๑๑.๐๖ ๘๐.๗๒ .๐๐๐ ๓.๘๑ .๓๔ ๓.๑๓ ๔.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
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๑๒๙ 
 

 
ชือ-สกลุ         นายวนัชยั   แยม้จนัทร์ฉาย 
วนั เดือน ปี เกดิ   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๐๖ 
ทอียู่ปัจจุบัน    บา้นเลขที ๓๒๘    หมู่ ๕     ตาํบลทบักฤช   อาํเภอชุมแสง  จงัหวดันครสวรรค ์ ๖๐๒๕๐ 
วุฒิการศึกษา    

- มธัยมศึกษาปีที ๕  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อาํเภอชุมแสง  จงัหวดันครสวรรค ์   
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 - การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย    วิชาโทเทคโนโลยทีางการศึกษา       
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก  พ.ศ. ๒๕๒๙    

-ประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) บริหารการศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  
พ.ศ. ๒๕๕๐      

- กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน ทีมหาวิทยาลยัเจา้พระยา               
จ.นครสวรรค ์
ประสบการณ์การทาํงาน 
 ๑. สถานททีาํงานจนถึงปัจจุบัน 
  -  พ.ศ. ๒๕๒๙  อาจารย ์๑ ระดบั ๓  โรงเรียนบา้นจนัลา  อ.นาํยนื    จ. อุบลราชธานี   
  -  พ.ศ. ๒๕๔๓  อาจารย ์๒  ระดบั ๖  โรงเรียนบา้นคลองกาํลงั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์
  -  พ.ศ. ๒๕๔๗  อาจารย ์๒  ระดบั ๗ โรงเรียนบา้นหนองไผ ่อ.หนองบวั  จ.นครสวรรค ์
  -  พ.ศ. ๒๕๔๘  ครู วิทยฐานะชาํนาญการ  โรงเรียนบา้นหนองไผ ่   อ.หนองบวั                    
จ.นครสวรรค ์   
                   - พ.ศ. ๒๕๔๒  ครู วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อ.ชุมแสง                   
จ.นครสวรรค ์
 ๒. รางวลัทเีคยได้รับ 
  -  รางวลัเกียรติยศ เพชรเสมา “ครูผูส้อนศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ ดีเด่น” ประจาํปี ๒๕๕๑    
จาก   นิตยสารศูนยข์่าววิทยแุละโทรทศัน์ หนงัสือพิมพต์าํรวจพฒันาและสโมสรนกับริหาร โดย ศ.ดร.
นิพนธ์   ศศิธร 
  -  ชนะเลิศ  “ครูดนตรีดีเด่น (ดนตรีไทย-สากล) “งานวนัประถมศึกษาแห่งชาติ                
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒ 
  -  ชนะเลิศครูสอนดนตรีดีเด่น  เนืองในวนัประถมศึกษาแห่งชาติ  ระดบักลุ่มเร่ง  
คุณภาพที  ๖  สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒ 

ประวตัผู้ิรายงาน(ต่อ) 
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๑๓๐ 
 

 

-  ชนะเลิศ  “โรงเรียนสอนดนตรีสากลดีเด่น”  งานวนัประถมศึกษาแห่งชาติ   

สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอนาํยนื  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒ 

  -  ชนะเลิศ  “ครูดนตรีดีเด่น(ดนตรีไทยและสากล”  “งานวนัประถมศึกษาแห่งชาติ  

สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอนาํยนื  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒ 

  -  ชนะเลิศ  “ครูสอนดนตรีไทยดีเด่น” สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอนาํยนื   

ปีการศึกษา  ๒๕๔๑ 

  -  ไดรั้บรางวลั “ครูฝึกสอนดนตรีไทยดีเด่น การประกวดดนตรีไทย”   สาํนกังาน 

การประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  ปีการศึกษา  ๒๕๓๕ 

ฯลฯ 

 ๓. สมาชิกสมาคมต่างๆ 

  -  สมาชิกสมาคมครูจงัหวดันครสวรรค ์ปี ๒๕๔๓ 

  -  ปัจจุบนั เป็น กรรมการตดัสินการประกวดดนตรีและร้องเพลงของสมาคมดนตรีแห่ง

ประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถมัภ)์  

  - สมาชิกชมรมครู ไอทีสีแคว  จ.นครสวรรค ์

 ๔. ผลงานทางวชิาการ 

 -  งานวจิยัรายงานการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน : เรียนรู้ศิลปะดว้ยโครงงาน                               

การประดิษฐเ์ครืองดนตรีจากไมใ้นทอ้งถินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือพฒันาคุณลกัษณ์ทีพึง

ประสงค ์ ชนัมธัยมศึกษาปีที ๓  โรงเรียนบา้นหนองไผ ่ ในโครงการวจิยักลยทุธก์ารพฒันาและขบัเคลือน

การพฒันาคุณลกัษณ์ทีพึงประสงคข์องนกัเรียนโดยใชเ้ครือข่ายวิจยัการศึกษา: ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกบั

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 

 - การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ๒  ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ภาค

เรียนที ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(การเล่นโปงลาง)   

 - การสอนโดยใชเ้พลงภาษาทอ้งถินอีสานเร้าความสนใจการเรียนรู้ เรืองเสียงและความหมาย

ในภาษาไทย รายวิชาภาษาสาํหรับวยัรุ่น รหสั ท๓๐๒๑๓  ชนัมธัยมศึกษาปีที ๔   

 - การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรือง คาํควบกลาํ ชนัมธัยมศึกษา    

ปีที ๔ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี๕  ทจีัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานกบัการกบัการเรียนตามปกต ิ
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