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55255327: สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั: การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก/ชนิดของประโยค 
 อิศรา  รุ่งอภิญญา: การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก. อาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์: อ. ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ, ผศ. ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์ และอ. ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน. 155 หนา้. 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของ
ประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึก และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  จ  านวน 26 คน ใชเ้วลา 10 คาบ คาบ
ละ 55 นาที เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ืองชนิดของประโยค 2) แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ืองชนิดของประโยค และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(dependent samples t – test) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
          ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.29 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน           บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา...............................................                 ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์ 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 
 



จ 

 

55255327: MAJOR: TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WOED: STAD TECHNIQUE COOPERATIVE LEARNING WITH EXERCISES / KIND OF  

         SENTENCES 
 ISSARA  ROONGAPINYA: THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT 
ON KIND OF SENTENCES OF MATTHAYOMSUEKSA 2 STUDENTS USING STAD 
TECHNIQUE COOPERATIVE LEARNING WITH EXERCISES. THESIS ADVISORS:  
BAMROONG  CHAMNANRUA, Ph.D, ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D AND 
YUWAREE POLPANTHIN, Ph.D. 155 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) to compare the matthayomsueksa 2 students’ 
learning achievement  using STAD technique cooperative learning with exercises, and 2) to study 
students’ opinions towards STAD technique cooperative learning with exercises. The sample were 
matthayomsueksa 2 students of Benjamarachutit school Ratchaburi province. The 26 students of 
experimental group were taught by STAD cooperative learning method for 10 periods 55 minute 
each, covering 4 weeks, during the first semester within the academic year 2015  
 The instruments used to collect data were 1) lesson plans 2) sentences exercises 3) an 
achievement test, and 4) a questionnaire regarding students’ opinions towards STAD technique 
cooperative learning with exercises. The collected data were analyzed by mean ( X ), standard 
deviation (S.D.), dependent samples t – test and content analysis 
 The results of this research were: 

1.  The students’ learning achievement on kind of sentences of matthayomsueksa 2 students 
after using STAD technique cooperative learning with exercises was significantly higher than before 
using STAD technique cooperative learning with exercises at the level of 0.05   
 2.  The students’ opinions towards STAD technique cooperative learning with exercises were 
positive. 
Department of Curriculum and Instruction        Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature...............................................          Academic Year 2015 
Thesis Advisor’s signature 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ภาษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อใชใ้น

การส่ือสาร ระหวา่งมนุษยใ์นสงัคมเดียวกนั ภาษาที่ใชใ้นแต่ละสงัคมยอ่มมีความแตกต่างกนั ท าให้
ภาษากลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นวฒันธรรมของสังคมนั้นๆ เช่นเดียวกันกับภาษาไทย ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือที่ใชส่ื้อสารกนัระหวา่งคนไทย สร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั อีกทั้งยงัแสดงความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติไทย ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยเหตุที่ภาษาไทยมีคุณค่า
ดงักล่าว เราคนไทยจึงตอ้งรักษาภาษาไทยไว ้ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เม่ือคราวเสด็จพระราชด าเนินไปในการประชุมทางวชิาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ 
เม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2505 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ความตอนหน่ึงว่า “ภาษาไทย
นั้นเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเคร่ืองมือของมนุษยช์นิดหน่ึง คือเป็นทาง
ส าหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหน่ึง เป็นส่ิงสวยงามอยา่งหน่ึง เช่น ในทางวรรณคดีเป็นตน้ ฉะนั้น
จึงจ าเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้ห้ดี” (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา,  
2543 : 1) 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย จึงก าหนดให้มีวิชาภาษาไทยใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็นวิชาบังคับตั้ งแต่ระดับชั้ นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน้จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ไวจ้  านวน 5 สาระไดแ้ก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพดู สาระที่ 4 หลกัการใชภ้าษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงสาระการเรียนรู้
ที่ส าคญัสาระหน่ึง คือ สาระที่ 4 หลกัการใชภ้าษาไทย โดยก าหนดใหน้กัเรียน “ศึกษาธรรมชาติและ
กฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์
ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย” (ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 2551 : 2) นักเรียนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ตามสาระที่ 4 หลกัการใชภ้าษาไทย เพราะเป็นพื้นฐานในการใชภ้าษา ดงัที่ก  าชยั ทองหล่อ (2547 : 
1) กล่าวว่า “หลกัภาษา คือ วิชาที่ว่าดว้ยระเบียบการใชอ้กัษร การเขียนอ่าน การใชค้  า ความหมาย



2 
 

ของค า การเรียงค  า และที่มาของภาษา ซ่ึงมีวิวฒันาการไปในลักษณะต่างๆ ” และหลักการใช้
ภาษาไทยยงัมีความส าคญักบัการเรียนภาษาไทย ดงัที่สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย ์
(2523 : 142) กล่าววา่ “หลกัภาษา คือ ระเบียบแบบแผนของภาษาที่มีไวเ้พือ่ใหผู้ท้ี่ใชภ้าษายดึถือเป็น
หลกัในการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้ง นอกจากนั้นยงัเป็นหลกัเกณฑท์ี่จะช่วยควบคุมให้คนไทยไดใ้ช้
ภาษาไทยใหเ้ป็นแบบแผนมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่ประเทศ”  

แมว้า่กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคญักบัการเรียนโดยเฉพาะหลกัการใชภ้าษาไทย  
แต่จากประสบการณ์ของผูส้อนพบว่านักเรียนยงัมีผลการเรียนที่ไม่น่าพอใจ เม่ือพิจารณาคะแนน
เฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 
2556 ซ่ึงแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษา
และหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ มีคะแนนเฉล่ียในระดบัโรงเรียน 46.84 ระดบัจงัหวดั 38.37 ระดบั
สงักดั 38.01 และมีคะแนนเฉล่ียในระดบัประเทศ 37.88 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานร้อยละ 50  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2556 มีระดบัต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานร้อยละ 50 ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้น้หาปัญหาและสาเหตุ โดย
สมัภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (อมรา  นาคผจญ 2557 ; 
วลยัพรรณ  ทองดอนเหมือน 2557 ; พชัรีพร  มานะงาม 2557) พบวา่เน้ือหาสาระที่เกิดปัญหาในการ
สอนมากที่สุด คือเร่ืองหลักการใช้ภาษา ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ เน้ือหาที่มี
กฎเกณฑ ์เป็นแบบแผน ตอ้งอาศยัความแม่นย  าในเน้ือหา เป็นเร่ืองยากซ่ึงครูไม่มีวิธีการสอน หรือ
ส่ือการสอนที่หลากหลายจึงท าให้ไม่น่าสนใจ จากการสัมภาษณ์ยงัพบอีกว่า เน้ือหาสาระเร่ือง
หลักการใช้ภาษาไทยของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดปัญหาการสอนมากที่สุด ได้แก่ เร่ือง
ประโยคซบัซอ้น ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางนั้นก าหนดให้นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 3 วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ซ่ึงนักเรียนตอ้งมีพื้นฐานความรู้เร่ืองชนิดของประโยค 
จากระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามที่ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางระบุใหน้กัเรียนวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน แต่นักเรียนยงัไม่เขา้ใจเร่ืองการ
วเิคราะห์ชนิดของประโยคในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เม่ือนักเรียนตอ้งเรียนรู้เร่ืองการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคซบัซ้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจึงไม่สามารถท าความเขา้ใจกบั
เร่ืองประโยคซบัซอ้นได ้น าไปสู่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่น่าพงึพอใจ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ผูว้จิยัพบวา่ นอกจากเน้ือหายากและมากแลว้ สาเหตุส าคญัที่ท  าให้นักเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหา
เร่ืองชนิดของประโยคนั้น มาจากการเลือกส่ือที่ใชป้ระกอบการสอน ได้แก่หนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ววิธิภาษา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีมีการ
แบ่งเน้ือหาเป็นจ านวน 14 บท แต่ละบทมีจะเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัหลกัภาษา ความรู้เร่ืองประโยค
ในภาษาไทย จะปรากฏอยู่ในบทที่ 11 ช่ือบทว่า ความรับผิดชอบ โดยแสดงเน้ือหาความรู้เร่ือง
ประโยคสามญั ประโยครวมและประโยคซ้อน มีทั้งความหมาย ลักษณะโครงสร้างประโยคและ
ตวัอย่างของประโยคชนิดต่างๆ เม่ือพิจารณาเน้ือหาความรู้เร่ืองประโยคซ้อน พบว่ามีการอธิบาย
ความหมายของประโยคซ้อน แต่ไม่มีการจ าแนกอนุประโยคตามที่ วิจินตน์  ภาณุพงศ์ กล่าวว่า    
“อนุประโยคแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ นามานุประโยค คุณานุประโยค และวิเศษณานุประโยค” 
(บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3 ชนิดของค า วลี ประโยค และสัมพนัธสาร, 2552 : 102) ดว้ยเหตุที่
นกัภาษาศาสตร์ไดค้ิดทฤษฏีไวยากรณ์หลายทฤษฏีเพือ่ใชว้เิคราะห์ประโยคในภาษาไทย ถา้ครูไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไวยากรณ์มากพอ ประกอบกบัเน้ือหามีความยากและซับซ้อน จะท าให้
นกัเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจที่จะรู้เร่ืองชนิดของประโยค ครูผูส้อนจึงตอ้งศึกษาคน้ควา้ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฏีไวยากรณ์ต่างๆ ที่น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ประโยค เพือ่น ามาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ก าชยั  ทองหล่อ (2533 : 407) ไดก้ล่าวถึงความหมายของประโยคไวว้่า “คือ กลุ่มค าที่มี
ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นระเบียบและมีเน้ือความครบบริบูรณ์” โดยปรกติประโยคเป็นส่วนส าคญัที่ท  า
ใหก้ารส่ือสารสมัฤทธ์ิผล การศึกษาวเิคราะห์ชนิดของประโยคจึงเป็นเร่ืองส าคญั  เปรมจิต ชนะวงศ ์ 
(2538 : 246) กล่าวถึงการศึกษาเร่ืองประโยคว่า “เป็นการศึกษาส่วนประกอบของประโยค             
ว่าประโยคประกอบขึ้ นด้วยส่วนต่างๆ อย่างไร แต่ละส่วนท าหน้าที่เก่ียวข้องกันอย่างไร” โดย
ประโยคนั้นสามารถแบ่งตามโครงสร้างออกเป็น 3 ชนิด คือ ประโยคสามัญ หรือประโยคเดียว 
ประโยครวม และประโยคซอ้น  ซ่ึงตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 นั้น ระบุให้นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ   ประโยครวม  และประโยคซ้อน 
เพือ่ที่จะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การวเิคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
และเป็นพื้นฐานของระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสร้างประโยคตามวตัถุประสงค ์          
ถา้นกัเรียนเขา้ใจโครงสร้างประโยค นกัเรียนก็จะสามารถแต่งประโยคให้ตรงตามเจตนาของตนเอง
ได ้น าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป  

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัต่างๆ พบว่ามีผูศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกับเร่ืองประโยคด้วยวิธีต่างๆ เช่น กนกวรรณ  สายะบุตร (2547 : 74) ได้พฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผลการวิจยัพบว่าบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเร่ืองชนิดของประโยคมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด และนักเรียนที่
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มณี  บุญญาติศยั 
(2548: 90) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยค ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนวดับางนอ้ย อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม         ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ สรุปว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยคแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มที่เรียนแบบปกติ  

จากผลการวจิยัดงักล่าวมานั้นแสดงว่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือก็เป็นวิธีการแกปั้ญหา
การสอนหลกัภาษาไทยอีกทางหน่ึงที่น่าสนใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ที่ก  าหนดวิสัยทศัน์ให้มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และตรงตามสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียนหลายประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค เช่น  เทคนิค TGT  เทคนิค Jigsaw  เทคนิค 
CIRC เทคนิค TAI  แต่เทคนิคที่ผูว้ิจยัสนใจน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไดแ้ก่ เทคนิค 
STAD (Student Teams Achievement Divisions) คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แบ่งกลุ่ม โดยก าหนดใหน้กัเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 
คน ซ่ึงประกอบดว้ย นกัเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นกัเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียน
อ่อน 1 คน เทคนิค STAD มีองคป์ระกอบส าคญัอยู ่3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ โอกาสความส าเร็จที่เท่า
เทียมกันซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผลจากความรับผิดชอบรายบุคคลที่จะท าให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ และรางวลัของกลุ่มที่จะได้รับเม่ือท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ตามที่ก  าหนดไว ้ เทคนิค 
STAD เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียน เป็นการเน้นการดูแลช่วยเหลือกนั
ในกลุ่ม (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552 : 80) ซ่ึงเทคนิคดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากครูผูส้อนดว้ยการ
น าไปใชใ้นงานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รายวชิาต่างๆ  

อน่ึง ยงัมีงานวิจยัจ  านวนมากที่ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ในการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยแลว้ประสบความส าเร็จ อยา่งเช่นงานวิจยัของนพนภา  อ๊อกดว้ง (2547: 93) 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทยของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ไดร้ับการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ เน่ืองมาจากการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิค 
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STAD เ ป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที ่จ ดัให ้น ัก เรียนเรียนเป็นกลุ ่ม เล ็กๆ คละ
ความสามารถทางการเรียนกนั นักเรียนทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั มีการช่วยกนั
คิด แลกเปล่ียนความรู้เพือ่ให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ส่วนงานวิจยัของ ศิริพร  ทาทอง (2548: 94) 
ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ืองค ากริยาและค าวิเศษณ์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่ม STAD กบั
การสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ืองค ากริยาและ     
ค  าวิเศษณ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิค
กลุ่ม STAD สูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ และงานวิจยัของ สมศกัด์ิ  ทองบ่อ (2549: 
101) ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัการ
สอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดร้ับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ   

จากความส าเร็จของงานวจิยัที่ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจน าเอา
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มาใชพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของ
ประโยคในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัน าเอาแบบฝึกมาใชร่้วมกบัการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD อีกดว้ย  ซ่ึงสมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์(2540 : 106) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง การ
จดัประสบการณ์ฝึกหดัเพือ่ใหผู้เ้รียนศึกษาและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 24) กล่าวว่า แบบฝึกหรือ
แบบฝึกหดัเป็นส่ิงส าคญัที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากการศึกษาเน้ือหา เพราะ
การฝึกฝนหรือการฝึกหัดนั้น จะท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และรู้ผลความกา้วหนา้ของตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้นสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่ก  าหนดใหมุ่้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อีกทั้งผูว้ิจยัพบว่ามีผูว้ิจยั
จ  านวนมากที่พฒันาแบบฝึกเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทกัษะต่างๆ ทางดา้นวิชาภาษาไทย 
เช่น งานวจิยัของ สมพงษ ์ ศรีพยาต (2553)  พฒันาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั ผลการวิจยัผลว่า แบบ
ฝึกมีประสิทธิภาพ 86.90/86.75 และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าร้อยละ 80 ตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้และ
แสงระวี  ประจวบวนั (2553)  พฒันาทกัษะการเขียนความเรียง โดยใชแ้บบฝึกทกัษะที่ใชว้ิธีการ
แผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ อ  าเภอดอนตูม 
จังหวดันครปฐม ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนความเรียงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 



6 
 

80.31/82.11 สูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการเขียนความเรียงของ
นกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

จากผลการวิจัยที่มีผูว้ิจัยใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD แล้วประสบ
ความส าเร็จ ท าใหท้ราบวา่การจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีจุดเด่นคือการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีเง่ือนไขคือรางวลัที่กลุ่มของ
ตนเองจะไดรั้บ น าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกนั ก่อให้เกิดความสามคัคีและความรับผิดชอบร่วมกนั 
อีกทั้ งยงัมีการใช้แบบฝึกเพื่อช่วยในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ซ่ึงประสบ
ความส าเร็จเพราะแบบฝึกจะช่วยเสริมทักษะให้นักเรียนในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ชนิดของ
ประโยค  เป็นการช่วยตรวจสอบความรู้ความสามารถในการเรียนและอีกทั้งยงัเป็นการทบทวน
ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนของนักเรียนดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะท าการวิจยัเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
 
กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดที่เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เพือ่น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ดงัน้ี 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนที่มีการจดักลุ่มการท างานเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student 
Teams Achievement Divisions) เป็นอีกเทคนิคหน่ึงของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการ
รวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างชัดเจน ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน ท างานร่วมกัน       
เป็นกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มี  5 ขั้นตอน ประกอบด้วย                     
1) ขั้นเตรียมการ เร่ิมตน้ด้วยการแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสอน      
โดยถ่ายทอดความรู้ใหม่ 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ยร่วมกบัแบบฝึก ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย
คละความสามารถ จ านวน 4 คน เป็นนกัเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 
คน และจดักิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัในแบบฝึกร่วมกัน ผูเ้รียนฝึกสังเกต วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบประโยคชนิดต่างๆ จนมองเห็นความเหมือนและความแตกต่างของประโยคแต่ละชนิด 
4) ขั้นทดสอบ ซ่ึงในขั้นท าการทดสอบความรู้ของนกัเรียนนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกจะ
พิจารณาค่าเฉล่ียของทั้งกลุ่ม ตอนที่สอง จะพิจารณาคะแนนทดสอบเป็นรายบุคคล โดยในการ
ทดสอบนักเรียนจะต่างคนต่างท าขอ้สอบ (Slavin, 1990 : 3) และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล
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ความส าเร็จของแต่ละกลุ่ม ดงันั้น เวลาเรียนนกัเรียนตอ้งร่วมมือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนั
เรียนรู้เพือ่ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  

นอกจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) แลว้ผูว้จิยัยงัน าเอาแบบฝึกมาใชร่้วมกบัการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว ซ่ึงแบบฝึกนั้นเป็นส่ือ
ที่ครูผูส้อนนิยมใช้ประกอบการสอน เพราะแบบฝึกมีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนทักษะ และช่วย
ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี แบบฝึกนั้ นนอกจากจะท าให้ครูผูส้อนทราบ
พฒันาการทางทกัษะดา้นนั้นๆ แลว้ ยงัท าให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของส่ิงที่เรียนจากแบบฝึกอีก
ด้วย การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการสร้างแบบฝึกจะต้องศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
จิตวทิยาการเรียนรู้เพือ่ใหค้รูผูส้อนสามารถสร้างแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพได ้  

ทิศนา  แขมมณี (2550 : 51) ได้กล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndide)       
ไวด้งัน้ี 

1. กฎแห่งผล (Law of Effect) ผูเ้รียนจะเรียนรู้ส่ิงใดๆ ผูเ้รียนตอ้งมีความพอใจที่จะเรียน 
เม่ือมีความพอใจยอ่มอยากจะเรียนรู้ต่อไป  แต่ถา้ไม่พงึพอใจก็จะไม่อยากเรียนรู้  

2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระท าบ่อยๆ ดว้ยความเขา้ใจจะท า
ใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระท าซ ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในที่สุด
อาจลืมได ้

3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดดี้ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

สุรางค ์ มนัยานนท ์(2554 : 133) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฏีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ไว้
ดงัน้ี 

1. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขโดยการกระท า (Operant Conditioning) การเรียนรู้ของ
บุคคลจะเกิดจากความคาดหวงัของบุคคลนั้นว่าจะไดรั้บอะไรเป็นส่ิงตอบแทนจากพฤติกรรมนั้น 
ซ่ึงเรียกวา่การเสริมแรง (Reinforcement) 

2. กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) การพิจารณาว่าใครเกิดการเรียนรู้หรือไม่นั้น 
พจิารณาจากการเปล่ียนแปลงการตอบสนอง ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือมีการเสริมแรง ส่ิงเร้าที่สามารถท า
ใหอ้ตัราการตอบสนองเปล่ียนแปลง เราเรียกวา่ ตวัเสริมแรง (Reinforce)  

3. ตวัเสริมแรงบวก (Positive Reinforcer) หมายถึงส่ิงเร้าชนิดใดชนิดหน่ึงซ่ึงเม่ือไดรั้บหรือ
น าเขา้มาในสถานการณ์นั้นแลว้ จะมีผลให้ผูรั้บเกิดความพึงพอใจและท าให้อตัราการตอบสนอง
เปล่ียนแปลงไปในลกัษณะเขม้ขน้ขึ้น เช่น รางวลั ค  าชมเชย เป็นตน้ 
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การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกบัแบบฝึก 
1.  ขั้นเตรียมการ 
2.  ขั้นสอน 
3.  ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ยร่วมกบัแบบฝึก 
4.  ขั้นทดสอบ 
5.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ชนิดของประโยค 

ความคิดเห็นของนกัเรียน 
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 

เม่ือผูว้ิจัยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
(Student Teams Achievement Divisions) และแนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ใชใ้นการสร้าง
แบบฝึกแลว้ ผูว้ิจยัจึงวางแผนขั้นตอนการด าเนินการวิจยั โดยเร่ิมจากการทดสอบวดัความรู้ก่อน
เรียนเร่ือง ชนิดของประโยค จากนั้นจึงจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ร่วมกบัแบบ
ฝึกวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ตาม
ทฤษฎีของสลาวิน (Slavin)  ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมการ เร่ิมตน้ด้วยการแจง้จุดประสงค์การ
เรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสอน โดยถ่ายทอดความรู้ใหม่ 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ยร่วมกบั
แบบฝึก ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยคละความสามารถ จ านวน  4 คน และจดักิจกรรมให้
นักเรียนไดฝึ้กปฏิบตัิในแบบฝึกร่วมกนั ผูเ้รียนฝึกสังเกต วิเคราะห์ และเปรียบเทียบประโยคชนิด
ต่างๆ จนมองเห็นความเหมือนและความแตกต่างของประโยคแต่ละชนิด 4) ขั้นทดสอบ และ 5) ขั้น
สรุปและประเมินผลความส าเร็จของแต่ละกลุ่ม จ านวน 10 คาบ จากนั้นทดสอบความรู้หลงัเรียน
เร่ือง ชนิดของประโยค โดยคาดว่าหลงัการจดัการเรียนรู้นักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

จากแนวคิดและงานวจิยัเก่ียวกบัจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD และการใช้
แบบฝึกทกัษะในการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้
น าแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกมาใช้ในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ชนิดของประโยค โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยั ดงัแผนภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ค าถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ มี ต่อจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกอยูใ่นระดบัใด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) ผูว้ิจยัใชแ้บบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553: 142 - 144) เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก มีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี สงักดัเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
8 มีจ  านวน 15 หอ้งเรียน มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 654 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรี  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8 จ  านวน 26 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ย
วธีิการจบัสลาก  
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 2. ตวัแปรที่ศึกษา ประกอบดว้ย 
  2.1 ตวัแปรตน้ คือ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
  2.2 ตวัแปรตาม คือ 
   2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค 

 2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
 3. เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัภาษาไทยที่เก่ียวกบัโครงสร้างประโยค
คือ ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน โดยเลือกเน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตวัช้ีวดัและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน       
ท 4.1 ไว ้5 ตวัช้ีวดั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัช้ีวดัมาใช้เป็นขอบเขตในการก าหนดเน้ือหาของการวิจยัน้ี 
จ  านวน 1 ตวัช้ีวดั คือ ตวัช้ีวดัที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั ประโยครวม และประโยค
ซอ้น 

4. ระยะเวลาในการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองวิจยัในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้
เวลาในการด าเนินการวจิยั จ  านวน 10 คาบ คาบเรียนละ 55 นาที รวมเวลาที่ใชใ้นการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนดว้ย ทั้งส้ิน 12 คาบ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ประโยค หมายถึง ขอ้ความที่มีใจความครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยภาคประธาน
และภาคแสดง ประโยคแบ่งออกตามโครงสร้างเป็น 3 ประเภท คือ ประโยคสามญั ประโยครวม 
และประโยคซอ้น 

2. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยการ
แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ยนกัเรียนที่มีผลการเรียนระดบั 4 หรือ 3 
จ  านวน 1 คน ผลการเรียนระดบั 2 จ านวน 2 – 3 คน ผลการเรียนระดบั 1 จ  านวน 1 คน มี 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อยร่วมกับแบบฝึก โดยศึกษาแบบฝึกร่วมกัน ขั้น
ทดสอบ และขั้นสรุป ประเมินผลและใหร้างวลักลุ่ม  

3. แบบฝึก หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพท์ี่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ให้แก่นักเรียน แบบฝึกเร่ืองประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ้อน ซ่ึงผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) มีจ  านวน 5 แบบฝึก  
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจ้าก
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยคสามญั ประโยครวม และประโยคซ้อน 
ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น ซ่ึงเป็นขอ้สอบปรนยัจ านวน 20 ขอ้ 20 คะแนน 

5. ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ในดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ดา้นบทบาทที่ครู
มีต่อการจดัการเรียนรู้ และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. นักเรียน หมายถึงผูเ้รียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี สงักดัเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร
และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. หลกัสูตร 
1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
1.2 หลกัสูตรสถานศึกษา 
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. การจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 
 2.1 การสอนวชิาภาษาไทย 
 2.2 การสอนหลกัภาษาไทย 
 2.3 หลกัจิตวทิยาที่น ามาใชใ้นการสอนวชิาภาษาไทย 
 2.4 การวดัและประเมินผลวชิาภาษาไทย 
3. ประโยค   
 3.1 ความหมายของประโยค 
 3.2 ชนิดของประโยค 
4. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
 4.1. การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 

4.1.1 องคป์ระกอบที่ส าคญัของเทคนิค STAD 
  4.1.2 วธีิด าเนินการในแต่ละกิจกรรมที่ใชเ้ทคนิค STAD 
  4.1.3 วธีิการคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพฒันา 
  4.1.4 ทฤษฏีจิตวทิยาที่น ามาใชใ้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 

4.2. แบบฝึกการวเิคราะห์ชนิดของประโยค  
  4.2.1 ความหมายของแบบฝึก 
  4.2.2 หลกัและขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 
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4.2.3 ลกัษณะแบบฝึกที่ดี 
4.2.4 ประโยชน์ของแบบฝึก 
4.2.5 การหาประสิทธิภาพแบบฝึก 

 5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวจิยัในประเทศ 
  5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้

เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หลักสูตรได้ก าหนดสาระการ
เรียนรู้ไวจ้  านวน 8 สาระซ่ึงก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระวิชาพื้นฐานที่ตอ้งเรียนรู้
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษา 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ก าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไวเ้พือ่เป็นกรอบและทิศทางในการ
จดัการเรียนการสอน โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยเป็น 5 สาระ ดงัต่อไปน้ี 

สาระที่ 1 การอ่าน  มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพือ่น าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา ในการด าเนินชีวติและมีนิสยัรักการอ่าน 

สาระที่ 2 การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพดู มาตรฐาน ท 3.1สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมี
วจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณ 
และสร้างสรรค ์
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สาระที่ 4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและ
หลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น 
วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

ตารางที่ 1 ตวัช้ีวดัสาระหลกัการใชภ้าษา 
ตัวช้ีวัดช้ันปี 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. อธิบายลกัษณะของเสียงใน
ภาษาไทย 
2. สร้างค าในภาษาไทย 
3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค 
4. วเิคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพดูและภาษาเขียน 
5. แต่งบทร้อยกรอง 
6. จ  าแนกและใชส้ านวนที่เป็น
ค าพงัเพยและสุภาษิต 

1. สร้างค าในภาษาไทย 
2.วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
สามัญ  ป ร ะโ ยค ร วม  แ ล ะ
ประโยคซอ้น 
3. แต่งบทร้อยกรอง 
4. ใชค้  าราชาศพัท ์
5. รวบรวมและอ ธิบา ย
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า
ภ า ษา ต่ า งป ระ เท ศที่ ใ ช้ ใ น
ภาษาไทย 

1 .  จ  า แ น ก แ ล ะ ใ ช้ ค  า
ภ า ษา ต่ า งป ระ เท ศที่ ใ ช้ ใ น
ภาษาไทย 
2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซบัซอ้น 
3. วเิคราะห์ระดบัภาษา 
4 .  ใช้ค  า ทับศัพท์และศัพท์
บญัญตัิ 
5. อธิบายความหมายค าศพัท์
ทางวชิาการและวชิาชีพ 
6. แต่งบทร้อยกรอง 

 
 จากตารางจะพบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็น
หลกัสูตรที่มีการก าหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดัต่างๆ ตามสาระการเรียนรู้ เช่นสาระดา้นหลกัการใช้
ภาษา หลกัสูตรไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัเร่ืองประโยคจากเน้ือหาพื้นฐานไปจนถึง
เน้ือหาระดบัสูงขึ้น โดยให้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั ประโยครวม และประโยคซ้อน และ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน เม่ือจบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนเขา้ใจและใช้ค  าราชาศพัท ์ค  าบาลีสันสกฤต ค  าภาษาถ่ิน ค  าภาษาต่างประเทศ ค  าทบัศพัท์
และค าศพัท์บญัญตัิในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของ
ประโยครวม ประโยคซอ้น ลกัษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ แต่งบทร้อย
กรองประเภทกลอนสุภาพ กาพยแ์ละโคลงส่ีสุภาพได ้
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หลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ไดก้  าหนดการจดัการเรียนรู้เร่ืองประโยคในภาษาไทยไวใ้น
ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท 22102 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ดงัน้ี 

ศึกษาบทร้อยแกว้ ร้อยกรอง  เร่ืองสั้น  บทความ บนัทึกเหตุการณ์  บทเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ  บทสนทนา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจหรือบทความ แสดง
ขอ้เท็จจริง  หนังสือนอกเวลาหลากหลายประเภทหรือตามความสนใจตามวยัหนังสือที่ครูและ
นกัเรียนก าหนดร่วมกนัการเขียนบนัทึก บรรยายและพรรณนาที่มีการใชภ้าษาวรรณศิลป์  เรียงความ  
ยอ่ความ  รายงานจากเร่ืองที่อ่านหรือฟัง  การดูส่ือเทคโนโลยกีารส่ือสารและโครงงานส่งเสริมการ
ใช ้ภาษาไทย  จดหมายติดต่อกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ  วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
บทความประเภทโนม้นา้วใจ บทเพลง หนงัสืออ่านนอกเวลา สารคดี บนัเทิงคดี  หลกัการเขียนและ
มารยาทการเขียนการฝึกการ ฟัง  ดู และพดู  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวนั เร่ืองเล่า ประสบการณ์  เพลง  
นิทานชาดก สารคดี โฆษณาส่ือเทคโนโลยกีารส่ือสาร  การพูดในโอกาสต่างๆ  การศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและทอ้งถ่ินของตน   มารยาทในการฟัง  ดู  และพูดที่บา้น โรงเรียน 
ชุมชนและสาธารณะการใชค้  าประสม  ค  าซ ้ า  ค  าซอ้น  ชนิดและหนา้ที่ของค า ส านวนไทย  ประโยค
ในภาษาไทย ค  าประพนัธ์ประเภทกลอน  ราชาศพัท ์ ค  ายมืจากภาษาต่างประเทศ  ศึกษาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่มีวตัถุประสงค์เก่ียวกบัศาสนา  สุภาษิตค าสอน  ประเพณีพิธีกรรม  เหตุการณ์
ประวตัิศาสตร์  ความบนัเทิง  บนัทึกการเดินทาง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมดา้นจินตนาการ ศิลปะการประพนัธ์  อารมณ์ คุณธรรม กระบวนการ
ส่ือสารทางภาษา  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการทกัษะชีวติและเทคโนโลย ี

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูและพูดอย่างมีมารยาทและมี
นิสยัรักการอ่าน เขียน สามารถใชภ้าษาเพือ่พฒันาความรู้และพฒันาตน  เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
และวรรณคดีไทยและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต โดยมุ่งเน้น
ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมัน่ในการท างาน  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
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นอกจากน้ียงัก าหนดการจดัการเรียนรู้เร่ืองประโยคในภาษาไทยไวใ้นโครงการสอน
รายวชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท 22102 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 โครงการสอนรายวชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท 22102 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยที/่เร่ือง ตวัช้ีวดั เนือ้หา จ านวนคาบ ภาระงาน 

หน่วยที ่1 

กาพย์ห่อโคลง 

ประพาสธารทองแดง 

ท 1.1 ม2/3, ท 5.1  
ม2/1, ท 5.1 ม2/2  

ม2/4  ม2/5 

 กาพยห่์อโคลง 

 การเขียนบรรยายและ
พรรณนา 

10 เขียนบรรยายและ
พรรณนา 

หน่วยที ่2 

กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า 

ท 1.1 ม2/1, ท 1.1  
ม2/2, ท 2.1 ม2/1,  

ท 2.1 ม2/5,  
ท 4.1 ม2/5 

 กลอนดอกสร้อย 

 ค ากริยา ค าวเิศษณ์ 

 ค าบุพบท 

 กลุ่มค า 

10 ท่องอาขยานกลอน
ดอกสร้อยร าพึงในป่าชา้  
คดัอาขยานตวับรรจง
คร่ึงบรรทดั 

ท 3.1 ม2/3  การเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้ 

2 เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้ 

หน่วยที ่3 

เยน็ศิระเพราะพระ
บริบาล 

ความรับผดิชอบ 

ท 4.1 ม2/2, ม2/5  การสร้างค า 

 ภาษาต่างประเทศ 

 ประโยคสามญั 
ประโยครวม  
ประโยคซอ้น 

14 เขียนวิเคราะห์วจิารณ์
แสดงความรู้ ความ
คิดเห็นหรือโตแ้ยง้ส่ือ
ต่างๆ  

สอบกลางภาค 

หน่วยที ่4 

โคลงสุภาษิตรัชกาลที ่5 

ท 1.1 ม2/1 
ท 3.1 ม2/2 ม2/3 
ท 5.1 ม2/3 

 

 โคลงส่ีสุภาพ 

 ราชาศพัท ์

 ขอ้เทจ็จริงและ
ขอ้คิดเห็น 

10 การพดูแสดงขอ้เทจ็จริง
และคิดเห็น 

หน่วยที ่5 

เด็กชายเจ้าปัญญา 

พรทีสั่มฤทธิ์ 

ท 1.1 ม2/1,  
ท 3.1 ม2/2 
ท 5.1 ม2/2 

 การเขียนเรียงความ
เก่ียวกบัประสบการณ์ 

 การเขียนรายงาน
โครงงาน 

8 การเขียนเรียงความ
เก่ียวกบัประสบการณ์  
การเขียนรายงาน
โครงงาน 

สอบปลายภาค 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เร่ืองเยน็ศิระเพราะพระ

บริบาล และเร่ืองความรับผิดชอบ ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาเร่ืองการสร้างค า ภาษาต่างประเทศ 
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ประโยคสามญั ประโยครวม ประโยคซ้อน ตามตวัช้ีวดั ท 4.1 ม2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
สามญั  ประโยครวม  และประโยคซ้อน และตวัช้ีวดั ท 4.1 ม2/5 รวบรวมและอธิบายความหมาย
ของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยผูว้ิจัยเลือกใช้เน้ือหาเพียง 1 เร่ือง คือชนิดของ
ประโยค ไดแ้ก่ ประโยคสามญั ประโยครวม ประโยคซอ้น 

 
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

ในการจดัการเรียนการสอนทุกวชิา ครูทุกคนลว้นตอ้งการใหน้กัเรียนบรรลุตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว ้วชิาภาษาไทยก็เช่นกนั เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตวัช้ีวดัของหลกัสูตร ครูผูส้อน
จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาภาษาไทยเป็นอยา่งดี มีการวางแผนเตรียมตวั เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจในการสอน และใหน้กัเรียนมีความรู้ มีทกัษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 
 
การสอนวิชาภาษาไทย 

การสอนวชิาภาษาไทยนั้น ครูผูส้อนตอ้งก าหนดจุดประสงคเ์พื่อเป็นเป้าหมายในการสอน 
มีการเตรียมการสอนเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งเน้ือหาและวิธีการสอน สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย ์
(2544 : 6 - 7) กล่าวถึงการเตรียมแผนการสอนวิชาภาษาไทย ว่าผูส้อนตอ้งค านึงถึงความส าคญัใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของการสอนภาษาไทยให้ชัดเจน โดยระบุว่าตอ้งการให้ผูเ้รียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นใด โดยทัว่ไปการสอนภาษาไทยมกัจะเนน้วตัถุประสงคท์างดา้นความรู้ 
(Cognitive domain) ทางด้านจิตพิสัย (Affective domain) และทางด้านทักษะ (Psychomotor 
domain) ควบคู่กนัไป 

2. ก าหนดเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หมายถึงเน้ือหาที่จะใชใ้นการจดัสอนแต่ละ
คร้ังจะตอ้งสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การสอนและเน้ือหา ควรพอเหมาะกบัเวลาที่ใช้สอน และ
เน้ือหาควรเป็นพื้นฐานที่ผูเ้รียนสามารถน าไปคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมได ้

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา การจดักิจกรรมควร
ใหส้นองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น เพศ อาย ุและความสามารถใน
การเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

4. ก าหนดส่ือการเรียนที่จะน ามาใช้ประกอบกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนตามจุดมุ่งหมายการสอนภาษาไทยใน
หลกัสูตร และปรัชญาการสอนภาษาไทย การวดัผลที่ดีควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมวดัผลการเรียนของ
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ตนเพือ่จะไดท้ราบขอ้บกพร่องและสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนของตนเองให้ดี
ขึ้นต่อไป 

เม่ือครูผู ้สอนต้องเตรียมแผนการสอน ครูจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการสอน
ภาษาไทยก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงก าหนดเน้ือหาที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ต่อด้วยการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเน้ือหาการจดักิจกรรม เม่ือก าหนด
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนไดแ้ลว้จึงก าหนดส่ือการเรียนที่จะน ามาใชป้ระกอบกิจกรรม 

กรมวิชาการ (2544 : 53-54) กล่าวถึงแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ว่าผูส้อนจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นก่อน 
แลว้น ามาจดัท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจก่อน
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผูส้อน
ตอ้งเลือกรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น การสืบคน้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน การปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียน โดยให้
ผูเ้รียนท าโครงงาน เป็นตน้ ขั้นตอนต่อมาคือการคิดคน้เทคนิคกลวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึง
ผูส้อนสามารถคิดคน้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ และน ามาใชใ้หเ้หมาะกบัปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถดา้นเน้ือหาวชิา ความสนใจ และวยัของผูเ้รียน ความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น เวลา สถานที่ วสัดุอุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและ
ชุมชน เม่ือเลือกรูปแบบและเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผูส้อนจึงน ามาจัด
กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงสภาพและลักษณะของผูเ้รียน เน้นให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิตาม
กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

ขั้นตอนแรกของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคือการศึกษา
วเิคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจก่อน 
แลว้จึงท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบและเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กบัเน้ือหาและวยัของผูเ้รียน เม่ือไดรู้ปแบบและเทคนิคแลว้ครูผูส้อนจึงจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้ที่วางไว ้

สุจริต  เพยีรชอบ (2523 : 44-51) กล่าวถึงหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ระดบัมธัยมศึกษา วา่ควรพจิารณาเป็นดา้นๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ดา้นเน้ือหา  เน้ือหาที่จะใชส้อนหรือประกอบการสอน ควรเป็นเน้ือหาที่มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ที่เด็กสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้การสอนไม่ควรมุ่งเน้นแต่เน้ือหาที่ปรากฏอยู่
ในหลกัสูตรเท่านั้น ควรสอนความคิดรวบยอดที่ถูกตอ้งที่แฝงอยูใ่นบทเรียนต่างๆ ดว้ย 



19 
 

2. ดา้นการสอนนั้นครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เตม็ที่ แมว้า่เป็นการแสดงความคิดเห็นในท านองขดัแยง้ ก็ควรที่จะยอมรับฟังดว้ยใจเป็นธรรม การ
ถามและตอบค าถามนั้น ครูควรให้นักเรียนที่ตอบค าถามยกมือขึ้น แลว้ครูช้ีให้ตอบเป็นรายบุคคล 
ไม่ตอบพร้อมๆ กนั ทั้งน้ีเพือ่ช่วยเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นคนกลา้แสดงความคิดเห็น และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง ไม่คลอ้ยตามเสียงของคนหมู่มาก และเพื่อเป็นการสนองความ
อยากรู้อยากเห็นของนักเรียน นอกจากนั้น ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดล้องตดัสินใจดว้ยตวัเอง
บา้งเป็นคร้ังคราว อาจจะใชส้ถานการณ์ หรือการสมมุติก็ได ้ส่วนวิธีการสอนนั้นครูภาษาไทยควร
พลิกแพลงวธีิการสอนต่างๆ เพือ่นกัเรียนไดมี้โอกาสคน้ควา้ คิด วพิากษว์ิจารณ์ และรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะมากได ้อาจจะใชว้ธีิการสอนโดยวิธีการอภิปราย การระดมความคิด การ
แกปั้ญหา การสืบสวนสอบสวน การสอนแบบกลุ่มยอ่ย การสอนรายบุคคลและอ่ืนๆ ความคิดรวบ
ยอดและค่านิยมต่างๆ เป็นส่ิงที่ส าคญัมาก ครูควรหากลวิธีและกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้รับ
ความคิดรวบยอด และค่านิยมที่พึ่ งประสงค์ ควรปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีหากมีทศันคติที่ดีต่อส่ิงใดแลว้มกัสนใจในเร่ืองนั้นเป็นพเิศษ และก าลงัไขว่ควา้
หาบุคคลตวัอยา่ง เพือ่เป็นแบบอยา่งต่อไป การเรียนวรรณคดีไทยจึงควรที่จะไดอ้ภิปรายถึงจุดเด่น
และจุดดอ้ยของตวัละครต่างๆ เด็กจะไดรู้้จกัเลือกจุดเด่นและส่ิงดีงามจากตวัละครแต่ละตวั มายดึ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนต่อไป ส่วนการเขียนนั้น หากครูพยายามช่วยเหลือ ช่วยตรวจแกไ้ข 
ช่วยใหก้ าลงัใจ จดัแสดงผลงานเขียนของนกัเรียน จดัประกวดงานเขียน งานประพนัธ์ นักเรียนก็จะ
มีทศันคติที่ดีต่อการอ่านและการเขียน รวมทั้งมีทกัษะที่ดีขึ้นด้วย นอกจากน้ีครูภาษาไทยควร
พยายามใชห้นงัสือ เอกสาร ตลอดจนส่ือการสอนประกอบใหม้ากๆ ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจในบทเรียนอยา่งแทจ้ริง  ภาษาไทยเป็นวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะหลายดา้น เช่น การวาด
ภาพ ร้องเพลง ฟ้อนร า การแสดงละคร และการแสดงอ่ืนๆ เด็กในวยัน้ีมีจิตใจอ่อนไหว จึงเหมาะที่
จะปลูกฝังใหซ้าบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะและสุนทรียภาพต่างๆ อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
และในการสอนภาษาไทยไม่วา่จะทกัษะใดจะตอ้งมีเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและประเพณี
แทรกอยูด่้วย ครูภาษาไทยจึงควรสร้างกิจกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อโน้มน้าวใจ
นักเรียนให้รักภาษาไทย รักชาติ คิดที่จะท านุบ ารุงและรักษาภาษาไทย ตลอดจนวฒันธรรมอ่ืนๆ 
ของไทยสืบไป 

นอกจากการสอนในชั้นเรียนแล้ว ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาคน้ควา้นอก
หอ้งเรียน จะเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้ อีกทั้งควรจดัมุมหนงัสือไวใ้นหอ้งเรียน มีพจนานุกรม 
หนงัสือพมิพแ์ละหนงัสืออ่ืนๆ ที่เด็กจะใชค้น้ควา้ไดท้นัท่วงทีเม่ือตอ้งการ หนังสือที่มุมหนังสือนั้น
อาจไดม้าจากการบริจาค หรือนักเรียนในชั้นน ามาวางไวเ้พื่อแลกเปล่ียนกันอ่านก็ได ้น าไปสู่การ
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ปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน นอกจากมุมหนังสือแล้ว ในห้องเรียนควรจะมีป้ายนิเทศไวใ้ห้
เพยีงพอ เพือ่ใหน้กัเรียนไดแ้สดงผลงานเขียน ติดภาพหนังสือพิมพท์ี่นักเรียนรวบรวมมาหรือเขียน
ขึ้นเอง หรือมีไวเ้พื่อจัดนิทรรศการทางวรรณคดี  ครูภาษาไทยควรจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาษาไทย หรือตั้งชุมนุมภาษาไทย และควรหาโอกาสใหน้กัเรียนไดไ้ปร่วมกิจกรรมทางภาษาที่ทาง
ชุมนุมจดัขึ้น เช่น ช่วยจดังานหรือร่วมแสดงในวนัสุนทรภู่ วนัพระปิยมหาราช วนัมหาธีรราชเจา้ จะ
เป็นการแสดงละคร นิทรรศการ การแข่งขนัโตก้ลอนสด สักวา ที่ทางองคก์รต่างๆ จดัขึ้น เพื่อให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะ และเกิดการเรียนรู้ไปดว้ย 

3. ดา้นอารมณ์ ครูภาษาไทยควรมีเทคนิคการเร้าความสนใจเป็นระยะๆ ตั้งแต่การน าเขา้สู่
บทเรียน ขณะที่สอน และเร้าความสนใจโดยใชกิ้จกรรมประกอบต่างๆ เด็กก็จะมีอารมณ์คลอ้ยตาม
เกิดความสนุกสนาน และเห็นวา่การเรียนภาษาไทยเป็นเร่ืองที่น่าเรียน เกิดประโยชน์ เกิดความอยาก
เรียน ไม่เบื่อหน่าย การเสริมก าลงัใจก็เป็นเร่ืองส าคญั เพือ่ใหน้กัเรียนสนใจเรียนภาษาไทย ครูควรมี
การเสริมก าลงัใจทั้งทางวาจา ท่าทาง การใหเ้ด็กมีส่วนร่วม และการใหร้างวลั เช่น เม่ือนักเรียนตอบ
ได้ถูก แต่ยงัไม่ตรงจุดทีเดียว ให้โอกาสลองหาค าตอบอ่ืน ขณะที่สอนก็มีหน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส  
เป็นกนัเอง ดวงตาและท่าทางแสดงความกระตือรือร้น สนใจในเร่ืองที่สอน เม่ือเด็กตอบไดถู้กตอ้งก็
แสดงความยนิดี ใหเ้พือ่นช่วยปรบมือให ้มีการใหด้าว หรือติดโบรางวลัส าหรับผูท้ี่พูดหรือเขียนได้
ดี นอกจากน้ี การตรวจงานนกัเรียน เช่น เรียงความ หรือรายงาน ควรระมดัระวงัเร่ืองการใชถ้อ้ยค า 
หลีกเล่ียงการวิจารณ์ผลงานที่ท  าให้นักเรียนเกิดความสะเทือนใจ และเม่ือครูภาษาไทยมอบหมาย
งานใหน้กัเรียนท า หากไม่ถูกตอ้งหรือไม่ตรงตามค าสั่ง คุณภาพไม่ถึงเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ครูควรอธิบาย
โดยดี ไม่ใชอ้ารมณ์หรือถอ้ยค าที่รุนแรงกบัเด็ก  

4. ด้านสังคม ในขณะสอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
วพิากษว์จิารณ์ หรือแสดงความสามารถพเิศษออกมา เช่น การพูด การเขียน ซ่ึงการพูดนั้น นักเรียน
อาจใช้ศพัทส์แลงหรือค าหยาบ หรือภาษาเฉพาะกลุ่มของเขาเพราะตอ้งการให้เป็นที่ยอมรับของ
เพื่อน ครูภาษาไทยควรถือโอกาสให้ค  าแนะน าว่านักเรียนจะใชภ้าษาเหล่านั้นไดใ้นโอกาสใด แต่
เพือ่ใหน้กัเรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถวางตวัไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะต่างๆ นกัเรียนจึงควร
ตระหนักถึงการใช้ภาษาที่ถูกตอ้ง วยัรุ่นเป็นวยัที่ตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน เพื่อสนับสนุนให้
นกัเรียนไดรั้บการยอมรับจากเพือ่น ควรจดัสภาพการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีทั้งการสอนกลุ่ม
ใหญ่และกลุ่มยอ่ย  ในการสอนกลุ่มใหญ่ ครูควรด าเนินการสอนประสานงานให้เป็นตวัอยา่งแก่
นกัเรียน ส่วนการสอนกลุ่มยอ่ย นกัเรียนก็จะไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกนัอยา่ง
กวา้งขวาง การมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นควา้เป็นกลุ่ม ก็เป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสร่วมมือร่วมใจกนัท างาน 
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จากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย พบว่าหลกัการ
คือ ครูผูส้อนควรศึกษาวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อน 
จึงท าแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการก าหนดวตัถุประสงคข์องการสอนภาษาไทย โดยพิจารณาเป็น
ดา้นๆ ทั้งทางดา้นความรู้ (Cognitive domain) ทางดา้นจิตพิสัย (Affective domain) และทางดา้น
ทกัษะ (Psychomotor domain) แลว้จึงก าหนดเน้ือหาที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบั
ระยะเวลาที่ใชส้อน ต่อดว้ยการก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา
การสอนโดยค านึงถึงวยั ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงกิจกรรมการเรียนนั้นตอ้งเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการเรียนดว้ยการกระท า (Learning by doing)  ควรจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนไปด้วยและสอนอย่าง
สัมพนัธ์กับวิชาอ่ืน โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมธัยมศึกษานั้น  
เน้ือหาที่สอนตอ้งเป็นประโยชน์ เสริมสร้างทกัษะด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และด้านสังคม  
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ควรมีการพลิกแพลงวิธีการสอนต่างๆ เช่นสอนโดยวิธีการ
อภิปราย การระดมความคิด การแกปั้ญหา การสืบสวนสอบสวน การสอนแบบกลุ่มยอ่ย การสอน
รายบุคคล เป็นตน้ มีการใชเ้ทคนิคการเร้าความสนใจและเสริมก าลงัใจใชก้ลวธีิและกิจกรรมที่จะท า
ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน มีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ศึกษา
คน้ควา้เป็นกลุ่ม เผยแพร่ผลงานของนักเรียน ท าให้เกิดความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัท างาน เกิด
ความคิดรวบยอด และเกิดความเช่ือมั่นใจตนเอง แต่ครูผูส้อนตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการใชถ้้อยค า
รุนแรง เพราะผูเ้รียนในวยัน้ีมีจิตใจอ่อนไหว ซ่ึงเหมาะที่จะปลูกฝังให้ซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ
และสุนทรียภาพต่างๆ ที่ปรากฏในวรรณคดี การมองหาบุคคลตวัอยา่ง ครูอาจใชว้ิธีการให้นักเรียน
อภิปรายถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของตวัละครต่างๆ เพื่อที่จะไดรู้้จกัเลือกส่ิงดีงามจากตวัละครมายึด
เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนต่อไปได ้อีกทั้งยงัน าไปสู่การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เม่ือครูผูส้อน
ก าหนดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนไดแ้ลว้จึงก าหนดส่ือการเรียนที่จะน ามาใชป้ระกอบกิจกรรม 
ควรใช้หนังสือ เอกสาร ตลอดจนส่ือการสอนประกอบให้หลากหลาย นอกจากน้ีครูสามารถจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทกัษะทางภาษาไทย 
เช่นการจดัมุมหนงัสือเพือ่ส่งเสริมทกัษะการอ่าน หรือจดัประกวดงานเขียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการ
เขียน ตลอดจนการจดักิจกรรมวนัส าคญัเก่ียวกบัภาษาไทยไดแ้ก่ วนัภาษาไทยแห่งชาติ วนัสุนทรภู่ 
และวนัมหาธีรราชเจา้ ที่ส าคญัคือครูตอ้งช้ีให้นักเรียนมองเห็นความเก่ียวโยงกับชีวิตประจ าวนั
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในเร่ืองที่เรียนรู้ ท  าให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของภาษาไทย เกิดความ
ภาคภูมิใจในภาษาไทย รู้รักษาภาษาไทย ตลอดจนวฒันธรรมอ่ืนๆ ของไทย 
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การสอนหลักภาษาไทย  
วธีิการสอนมีหลากหลายวธีิให้ครูเลือกใช ้ครูควรเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและ

เหมาะสมกบันกัเรียน ทศันีย ์ ศุภเมธี (2542 : 71)  กล่าวถึงวธีิสอนหลกัภาษาไทย ไวด้งัน้ี 
วชิาหลกัภาษาเป็นวชิาที่นกัเรียนไม่สนใจเรียน เพราะนักเรียนเห็นว่าเป็นวิชาที่ยาก และน่า

เบื่อหน่าย ดงันั้นจึงเป็นหน้าที่ของครู ที่จะตอ้งหาวิธีสอนให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ไม่
เบื่อและรักที่จะเรียนวชิาภาษาไทยต่อไป ในที่น้ีจะเสนอวธีิสอนหลกัภาษาไทยดงัน้ี 

1. สอนจากส่ิงที่ก  าลงัสนใจตามธรรมชาติและส่ือมวลชนที่ใกลต้วั โดยเสนอวิธีสอนแบบ
ภาษาพาสนุก คือ 

1.1 วธีิสอนฟังและพดู ครูน าข่าวมาพดูหรืออ่านให้นักเรียนฟัง แลว้ให้นักเรียนฝึก
พดูเล่าเร่ืองราวและเปรียบเทียบผลงานของผูท้ี่มีความสามารถ 

1.2 วิธีสอนอ่านและเขียน ให้น าเร่ืองจากข่าวมาอ่านและเขียน ช่วยกันเขียนค า 
เรียงความ เขียนแยกหมวดค าอกัษรกลางน าหนา้ ท าแผนภูมิ ฯลฯ 

1.3 วธีิสอนหลกัภาษา ครูน าเร่ืองจากหนังสือพิมพห์รือจากบตัรค า แผนภูมิ จากที่
นกัเรียนเขียนเรียงความมาแยกค า วจิารณ์และวเิคราะห์ค า 
2. สอนส่ิงที่นักเรียนรู้จกัดีแล้ว เช่น ช่ือ – นามสกุล น ามาสัมพนัธ์เน้ือหาหลกัภาษาเร่ือง    

ไตรยางศ ์ค  าเป็นค าตาย ฯลฯ 
3. สอนใหข้ดักบัความจริง เช่น เอาตวัละครในวรรณคดีมาเขียนประโยคท าให้สนุกสนาน

และใหค้วามรู้ทางหลกัภาษาไปดว้ย 
4. สอนให้มีการเล่นทายปัญหาและเล่นค าสัมผสั เช่น ทายปัญหาพยญัชนะ เล่นค าสัมผสั

หลายพยางค ์เป็นตน้  
5. สอนสรุปหลกัเกณฑ ์ใหน้กัเรียนจดบนัทึกเองหรือยอ่หลกัเกณฑใ์หจ้ด 
6. สอนประกอบ หรือจดัท าส่ือการสอนโดยใชบ้ตัรค า แผนภูมิ ฯลฯ 
7. สอนให้รู้จกัสังเกตพิจารณาและเก็บรวบรวม เช่น การแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมค าสามา

นยนาม วสิามานยนามจากหนงัสือเรียนภาษาไทย ช่วยกนัท าศพัทานุกรม ต่อค าสัมผสั โดยยกค าที่
น่าสนใจและสนุกสนาน 

สุจริต  เพยีรชอบ (2523 : 146 - 156)  กล่าวถึงวธีิการสอนหลกัภาษาไทย ไวด้งัน้ี  
1. ครูผูส้อนควรพยายามสอนเน้ือหาในบทเรียนให้สัมพนัธ์กบัภาษาที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั

มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้นักเรียนจะไดรู้้สึกว่าการเรียนหลกัภาษาไทยนั้นมีประโยชน์ช่วยให้ตน
สามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผน 
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2. เพื่อให้การสอนหลกัภาษาไทยด าเนินไปดว้ยดี ครูควรตั้งวตัถุประสงคใ์นการสอนให้
ชดัเจนในแต่ละบทเรียน หากครูตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดว้ยแลว้ก็จะเป็นการดี และเมื่อได้
ตั้งวตัถุประสงคไ์วแ้ลว้ การด าเนินการสอนตลอดจนจดักิจกรรมต่างๆ ก็ควรจดัขึ้นบรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

3. ในการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยแต่ละคร้ัง นักเรียนควรไดท้ราบจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ดว้ย ทั้งน้ีเพือ่ที่นกัเรียนจะไดร่้วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้
และถา้หากนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการตั้งวตัถุประสงค ์และจดัการเรียนการสอนก็จะดีเป็นอยา่งยิง่ 
เพราะจะท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแข็งขัน มีความต่ืนตัว และมีความ
กระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา 

4. หลกัภาษาเป็นวิชาที่ยากและนักเรียนไม่ใคร่ให้ความสนใจ ครูจึงควรจะพยายามสร้าง
บรรยากาศ จดักิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและสนุกสนาน ทั้งน้ีเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักและเกิด
ศรัทธาในวชิาหลกัภาษา เม่ือนกัเรียนมีศรัทธา นกัเรียนก็จะตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี และ
เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

5. การสอนหลักภาษานั้น ไม่ควรสอนโดยมุ่งแต่เน้ือหาในหลกัภาษาไทยเพียงอยา่งเดียว 
ควรจะสอนให้สัมพนัธ์กับทกัษะการใช้ภาษา ซ่ึงได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและ
วรรณคดีก็ควรสอนในท านองเดียวกนั เม่ือสอนการใชภ้าษาและวรรณคดี ก็ควรสอนหลกัภาษาไป
ดว้ย นกัเรียนจะไดเ้ห็นความส าคญั และคุณประโยชน์ของการเรียนหลกัภาษามากยิง่ขึ้น 

6. ภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะ การที่นกัเรียนจะสามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษา
นั้น นกัเรียนจะตอ้งฝึกฝนและใชภ้าษาที่เป็นแบบแผนที่อยูถู่กอยูเ่ป็นประจ า ครูจึงควรจดักิจกรรม
การสอนใหน้กัเรียนไดใ้ชห้ลกัภาษาที่เรียนไปแลว้อยา่งสม ่าเสมอ 

7. เน่ืองจากวิชาหลกัภาษาเป็นวิชาที่นักเรียนชอบเรียนน้อยที่สุด ครูควรใชก้ลวิธีจูงใจ เร้า
ความสนใจของนักเรียนหลายๆ วิธีการ และการเร้าความสนใจนั้ นควรท าเป็นระยะๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ท  าการสอนไม่ควรจูงใจแต่เฉพาะในตอนกิจกรรมขึ้นน าเขา้สู่บทเรียนเท่านั้น 

8. การเสริมก าลงัใจก็เช่นเดียวกนั การเรียนการสอนหลกัภาษาแบบเดิมจะท าให้นักเรียน
เกิดความทอ้แท ้เบื่อหน่ายในบทเรียนมาก เพราะดว้ยเน้ือหาที่ยาก ฉะนั้นครูจึงควรเสริมก าลังใจ
นกัเรียนอยูเ่สมอ ทั้งดว้ยจาวาและท่าทาง บางคร้ังอาจมีของรางวลับา้ง 

9. การสอนหลกัภาษาไทยทุกคร้ัง ครูควรวางแผนและเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี เพื่อให้
การสอนประสบผลส าเร็จ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ครูควรจดัขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้
น่าสนใจ ตั้งแต่การน าเขา้สู่บทเรียน การด าเนินการสอน การจดักิจกรรมประกอบโดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมมากที่สุด และการประเมินผลตอนทา้ยชัว่โมง 
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10. การสอนหลกัภาษาไทยนั้น ถา้จะให้ผลดีควรใชว้ิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียน
ต่ืนตาต่ืนใจ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน วธีิที่ครูน ามาใชส้อนมีดงัน้ี 

การสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนแบบดั้งเดิม ดูลา้สมยัแต่ยงัสามารถใชไ้ดอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั เพราะบางเน้ือหาตอ้งใช้วิธีการบรรยาย หรืออาจใช้วิธีการสอนแบบอ่ืนเป็นหลกัแล้วใช้
วธีิการบรรยายเป็นวธีิเสริมก็ได ้

การสอนแบบอนุมานวธีิ เป็นการสอนโดยที่ครูใหค้  าจ  ากดัความ ใหห้ลกัเกณฑข์อง
เน้ือหาวชิาก่อนจึงยกตวัอยา่งประกอบ วธีิน้ีควรมีส่ือการสอนที่เหมาะสมกบัเน้ือหา และเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมยกตวัอยา่ง จะไดผ้ลดีกวา่ครูสอนเพยีงฝ่ายเดียว 

การสอนแบบอุปมานวธีิ เป็นการสอนจากตวัอยา่งไปสู่กฎเกณฑ ์แทนที่ครูจะบอก
ค าจ  ากดัความของเน้ือหานั้น และยกตวัอยา่งให ้แต่ครูให้ตวัอยา่งเพื่อให้นักเรียนสังเกตและสรุปค า
จ  ากดัความหรือหลกัเกณฑจ์ากการพจิารณาดูตวัอยา่งนั้นๆ วธีิน้ีจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนอยา่ง
ลึกซ้ึงเพราะเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

การสอนโดยวิธีอภิปราย อาจเป็นการอภิปรายโดยทัว่ไป มีครูเป็นผูด้  าเนินการ
อภิปราย หรือให้นักเรียนคนใดคนหน่ึงเป็นผูด้  าเนินการอภิปรายก็ได ้หลงัจากการอภิปรายครูจึง
มอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม แลว้นกัเรียนก็น าผลการศึกษาคน้ควา้มาอภิปรายใน
คร้ังถดัไป เป็นวธีิที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนพดูคุยระดมความคิดแลกเปล่ียนกนั 

การสอนโดยการแบ่งหมู่ให้นักเรียนท างาน วิธีน้ีเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะรู้จกัรับผดิชอบ และรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน เพื่อที่จะน าผลงานที่ได้จากการศึกษาคน้ควา้มาน าเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ต่อไป 

การสอนโดยวิธีการแกปั้ญหา เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอนชดัเจน คือ
การก าหนดปัญหา การหาขอบเขตหรือรวบรวมความรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา การตั้งสมมุติฐานหรือ
คาดคะเนความน่าจะเป็น การรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา และขั้นสรุป การสอนหลกัภาษาอาจใช้
วิธีน้ีได้ เช่น เม่ือพบปัญหาการใช้หลักภาษาที่ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา
ดงักล่าว ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เร่ืองหลกัภาษาอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น 

11. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนอยา่งลึกซ้ึงแม่นย  า ควรควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดใ้ชว้จิารณญาณและดุลยพนิิจของตนเองให้มากๆ โดยพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยัไดอ้ยา่งเสรี  
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12. การเสาะแสวงหาความรู้เป็นส่ิงที่ส าคญัมาก ในการเรียนการสอนเร่ืองหลกัภาษานั้น ครู
ควรมอบหมายงานใหน้กัเรียนไปคน้ควา้หาความรู้และรวบรวมตวัอยา่ง จะช่วยท าให้นักเรียนเขา้ใจ
ในบทเรียนมากยิง่ขึ้น และเพือ่เป็นการทดสอบวา่นกัเรียนเกิดความเขา้ในจริงหรือไม่ 

13. ครูสอนหลักภาษาไทยที่ดีควรปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต ไม่ว่าจะเป็นการ
อ่านหรือการฟังก็ตาม นักเรียนควรมีทกัษะในการคิดพิจารณาว่าการใช้ภาษานั้นๆ ถูกตอ้งตาม
ระเบียบแบบแผนหรือไม่ โดยอาศยัหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้รียนมาแลว้ เพื่อเป็นการทดสอบถึงเน้ือหาที่
เรียนมาทั้งหมด  

14. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแกปั้ญหา 
หรือแข่งขนัทกัษะต่างๆ ที่ครูจดัขึ้นในชั้นเรียน เช่น แข่งขนัการสะกดค ายาก แข่งขนักนัหาค าต่างๆ 
ต่อค าให้คล้องจองกัน รวบรวมค าศพัท์ ทายปัญหาเก่ียวกับความหมายของค า ส านวน การวาด
ภาพประกอบ การเปิดพจนานุกรม แต่งประโยคหรือแสดงละคร เป็นตน้  

15. บทร้อยกรองเป็นส่ิงที่ช่วยใหก้ารเรียนการสอนหลกัภาษาไทยมีชีวติชีวาขึ้น และเพื่อให้
นกัเรียนสามารถจดจ าเน้ือหาทางหลกัภาษาไดง่้าย ครูอาจน าค  าประพนัธ์มาประกอบการสอน หรือ
แต่งค าประพนัธ์ง่ายๆ เพื่อประกอบการสอนหลกัภาษา หรือน าค  าประพนัธ์มาร้องเป็นเพลงท าให้
เกิดความสนุกสนานและจดจ าง่ายขึ้น 

16. การเรียนการสอนหลกัภาษานั้นควรใชส่ื้อการสอนประกอบดว้ย เพือ่ช่วยท าให้นักเรียน
เกิดความเขา้ใจในบทเรียนไดง่้ายและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น ส่ือประกอบการสอนมีหลากหลายซ่ึงครูสามารถ
หาได้ หรือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยผลิตด้วย ท าให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน 
ขณะเดียวกนัก็ท  าใหน้กัเรียนเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ขึ้น 

17. การสอนโดยใช้เกม เป็นอีกวิธีที่ท  าให้การสอนเร่ืองหลักภาษามีชีวิตชีวา ผูเ้รียนเกิด
ความสนุกสนาน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัรับผิดชอบ การสอนโดยใช้
เกมอาจท าไดโ้ดยครูเป็นผูเ้ตรียมเกมต่างๆ มาประกอบการสอน 

18. การสอนหลกัภาษาไทยนั้น ควรสอนให้สนองความตอ้งการของผูเ้รียนมากที่สุด ครู
ควรจดัเน้ือหาประกอบตวัอยา่ง ตลอดจนวางแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใหน้กัเรียนรู้สึกว่าได้
เรียนในส่ิงที่ตนตอ้งการเรียน และสามารถน าเอาที่เรียนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ครูควรส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดค้ิด วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์และใชเ้หตุผล เพือ่เสริมสร้างสติปัญญาใหแ้ก่นกัเรียน 

19. การสอนหลักภาษาไทย ครูควรพยายามส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เช่น การแต่งนิทาน แต่งค  าประพนัธ ์สร้างเกม อุปกรณ์ แต่งบทละคร หรือปริศนาค าทาย
ต่างๆ นักเรียนอาจช่วยกนัแต่งและแลกเปล่ียนกนัในชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผูแ้นะแนวและอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่นกัเรียน   
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20. ภาษาเป็นวฒันธรรมของชาติ การเรียนการสอนภาษาไทยครูจึงควรพยายามใช้หลัก
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองฟ้ืนฟู ถ่ายทอดและรักษาวฒันธรรมไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้ครูอาจจะ
ให้นักเรียนได้อภิปรายระดมความคิดกนั เก่ียวกับวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใช้
ภาษาใหถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผนของภาษา ตลอดจนประโยชน์และคุณค่าของการใชภ้าษาได้
อยา่งถูกตอ้ง ครูอาจจะสนบัสนุนให้นักเรียนไดแ้สดงละคร แสดงบทบาทสมมุติ ตกแต่งป้ายนิเทศ 
ตลอดจนนิทรรศการเก่ียวกบัหลกัภาษาไทยเพือ่ช่วยฟ้ืนฟูส่งเสริมวฒันธรรมไทยทางดา้นภาษา 

21. การประเมินการสอนหลกัภาษานั้น ครูควรที่จะประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุก
ดา้นทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนหลกัภาษา ควรจะประเมินใน
แต่ละดา้นอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง ไม่ควรเน้นแต่ในเร่ืองความจ าแต่เพียงอยา่งเดียว ควรเน้นใน
ดา้นความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้และความคิดวิเคราะห์ด้วย โดนประเมินผลตามจุดประสงคก์าร
เรียน และควรประเมินผลหลากหลายวิธี นอกจากผลการเรียนแล้ว ครูก็สามารถสังเกตจาก
พฤติกรรมหรือผลงานของนกัเรียนไดด้ว้ย 

22. เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนหลกัภาษาไปแลว้ ครูก็ควรสนบัสนุนใหน้ักเรียนไดเ้ผยแพร่ผลงาน
ของนกัเรียนใหน้กัเรียนร่วมชั้นไดช่ื้นชมดว้ยการจดัป้ายนิเทศ เพื่อให้นักเรียนคนอ่ืนไดเ้รียนรู้จาก
ผลงานนั้นๆ และท าให้นักเรียนเจา้ของผลงานเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
สร้างสรรคผ์ลงานต่อไป  

23. การสอนหลกัภาษาถา้จะให้ไดผ้ลดี ควรที่จะจดักิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรประกอบดว้ย เป็นการช่วยเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น เช่น การแข่งขนัสะกดค ายาก ประกวดการแต่งค าประพนัธ์ การตอบปัญหาภาษาไทย การ
แสดงละคร การแต่งนิทาน เร่ืองสั้น ท าสมุดภาพ สมุดค า จดัอภิปรายหรืออบรมโดยเชิญวิทยากร
ดา้นภาษาไทยมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  

ประภาศรี  สีหอ าไพ (2524 : 361)  กล่าวถึงขอ้ควรค านึงและกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ควรจดัในการสอนหลกัภาษาไทย มีดงัน้ี 

1. ตั้งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจนเพือ่ประเมินผลตามล าดบั โดยบอกจุดประสงคใ์ห้
ผูเ้รียนรู้ดว้ย 

2. ก าหนดงานทกัษะการใชภ้าษา แลว้น าหลกัภาษาไปเป็นเกณฑใ์นการปฏิบติัและตรวจ
แกไ้ขทุกคร้ัง 

3. เนน้ที่การน าไปใชม้ากกว่าความรู้ความจ า ให้นักเรียนน าความรู้เก่ียวกบัหลกัภาษาไทย
ไปใชใ้นการฟัง พดู อ่าน เขียนอยา่งถูกตอ้ง 

4. อภิปรายคุณค่าของวชิาหลกัภาษาในฐานะที่เป็นแบบแผนไวเ้ป็นหลกัในการใชร่้วมกนั 
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5. ใหน้กัเรียนสงัเกตและพจิารณาลกัษณะต่างๆ ของภาษาไทย สามารถน าตวัอยา่งมาสรุป
หลกัเกณฑไ์ดถู้กตอ้งแบบวธีิสอนอุปมาน 

6. น าเอาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบนัมาเป็นอุปกรณ์การสอนหลกัภาษาและการใช้
ภาษาอยา่งสมัพนัธก์นัเหมือนกบัที่ใชจ้ริงๆ ในชีวติประจ าวนั 

7. ส่งเสริมใหศึ้กษาคน้ควา้สงัเกตค าและลกัษณะของภาษาไทยไดด้ว้ยตนเอง รวบรวมเป็น
สมุดเน้ือหาประกอบหรือเขียนรายงานเป็นงานกลุ่มหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 

8. ฝึกแต่งร้อยแกว้และร้อยกรอง แลว้น าผลงานของนกัเรียนมาสมัพนัธก์บัหลกัภาษา 
9. สรุปประโยชน์ของหลกัภาษาทุกคร้ังเพื่อให้นักเรียนไดรั้บความรู้ตามจุดประสงค ์และ

เกิดความรักความภาคภูมิใจวา่จะรักษาภาษาไทยและเห็นคุณค่าของการใชศิ้ลปภาษาที่ถูกตอ้ง 
10. น าเขา้สู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจด้วยส่ือการสอนหรือทบทวนเร่ืองโดยให้

นกัเรียนไดแ้สดงออกในกิจกรรมต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น น าช่ือตวัละครในวรรณคดีมาสังเกตหลกั
ค าสมาสและสนธิ เป็นตน้ 

11. แบ่งกลุ่มตั้งค  าถามหรืออภิปรายหลกัเกณฑข์องภาษาอยา่งกวา้งขวาง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดงานศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

12. แข่งขันกันสะกดค า รวบรวมหมวดหมู่ค  าศัพท์ ทายปัญหา ฯลฯ ตามวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์

13. น าค  าประพนัธเ์น้ือหาหลกัภาษาที่มีผูแ้ต่งไวแ้ลว้มาให้สังเกตหลกัภาษา แยกค าออกมา
ใหเ้ห็นชดัเจน 

14. น าหลกัภาษามาช่วยกนัแต่งค  าประพนัธ ์เพือ่ความไพเราะและจ าไดง่้าย 
15. สังเกตการณ์ใชภ้าษาของส่ือมวลชน น ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัภาษามาตรฐานในหลัก

ภาษาทั้งในชั้นเรียน โดยใชส่ื้อการสอน หรือก าหนดงานใหท้  าเป็นคร้ังคราว 
16. ใชห้นงัสืออุเทศ เช่น พจนานุกรม หลกัภาษา ฯลฯ เป็นเน้ือหาประกอบอยา่งกวา้งขวาง 
พรทิพย ์ แขง็ขนั และ สุพตัรา  อุตมงั (2555 : 2-3)  กล่าวถึง สภาพทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในปัจจุบนั คือ ครูภาษาไทยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ด้วย
วธีิการบรรยายเป็นหลกั ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความเช่ือว่า ความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์หรือหลกัภาษาไทย
เป็นนามธรรม การใช้วิธีการบรรยายหรือการอธิบายจึงเป็นวิธีที่สะดวก และสามารถท าให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จากความเช่ือดังกล่าว ครูภาษาไทยจึงพยายามถ่ายทอดความรู้ที่
ตนเองไดส้ร้างความหมายแล้วไปสู่ผูเ้รียน และผูเ้รียนก็จะตอ้งพยายามจดจ าความรู้เหล่านั้นตาม
รูปแบบที่ครูสร้างขึ้น กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ครูเป็นผูส้ร้างความรู้และส่งผ่านความรู้นั้นไปสู่ผูเ้รียน 
ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้รียนก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างความหมาย (meaning making)  หรือประมวลผล



28 
 

ขอ้มูลด้วยตนเอง จะมีหน้าที่รอรับความรู้ “ส าเร็จรูป”  ซ่ึงครูได้สรุปให้ง่าย กระชับและเหมาะ
ส าหรับจดจ าแลว้เท่านั้น ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ เม่ือผูเ้รียนพบขอ้มูลที่ต่างไปจากที่ครูสรุป
ให ้ผูเ้รียนก็จะไม่สามารถประยกุตค์วามรู้เพือ่อธิบายขอ้มูลนั้นได ้

ตวัอย่างสภาพปัญหา เช่น การจดัการเรียนการสอนเร่ืองประโยคซ้อน หากครูภาษาไทย
บรรยายสรุปว่า ประโยคซ้อน คือ ประโยคที่มีค  าเช่ือม ผู ้ที่ ซ่ึง อัน การให้นิยามสรุปเก่ียวกับ
ประโยคซอ้นดงักล่าวยอ่มไม่ถูกตอ้ง และอาจก่อให้เกิดปัญหาความเขา้ใจ เพราะประโยคซ้อนแบ่ง
ไดห้ลายประเภทตามลกัษณะของประโยคยอ่ย และยงัมีค  าเช่ือมอ่ืนๆ ที่จะท าให้เกิดลกัษณะของ
ประโยคซอ้นขึ้น หากผูเ้รียนพบประโยควา่ “เขาไม่ชอบให้ใครมานินทา” และใชเ้กณฑค์วามหมาย
ของประโยคซอ้นตามที่ครูอธิบาย ประโยคน้ีก็จะไม่ใช่ประโยคซ้อน ปัญหาที่กล่าวมาน้ี เกิดจาการ
สอนแบบบรรยาย ไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดจ้ดักระท าขอ้มูล กล่าวคือ ผูเ้รียนไม่ได้เปรียบเทียบ 
ปรับเปล่ียน เช่ือมโยง สะทอ้น ลดทอน หรือขยายขอ้มูลที่ตนไดรั้บเขา้มา นักจิตวิทยาการเรียนรู้
กลุ่มพทุธิปัญญานิยม (congnitivism) เช่ือวา่ ถา้ผูเ้รียนไม่ไดส้ร้างความรู้ใหม่ ก็แสดงวา่ผูเ้รียนไม่เกิด
การเรียนรู้ที่แทจ้ริง 

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว หากครูภาษาไทยไม่ได้มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล การ
บรรยายขาดชีวติชีวา หรือท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหายากขึ้นดว้ยแลว้ โอกาสที่ผูเ้รียนจะเกิดเจตคติเชิง
ลบต่อสาระหลกัการใชภ้าษาไทยก็ยอ่มเกิดขึ้นไดง่้ายเพราะผูเ้รียนจะเห็นว่า สาระหลกัการใชภ้าษา
เป็นเร่ืองยาก น่าเบื่อหน่าย และไม่มีความหมายต่อตนเอง เพราะไม่ทราบวา่จะน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร เจตคติเชิงลบดงักล่าวส่งผลต่อแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนอาจปฏิเสธ ไม่ชอบและไม่ตอ้งการที่จะเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยอีกเลยก็เป็นได ้ดงันั้น 
ผูเ้รียนควรมีบทบาทเป็นผูส้ร้างความรู้มากกวา่เป็นผูร้อรับความรู้จากครู ครูตอ้งใชท้ฤษฎีการเรียนรู้
การสร้างความรู้ และทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการคิดในการออกแบบการสอน เพราะการที่ครูมี
ความรู้เน้ือหาหลกัภาษาไทยเพียงอยา่งเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ปัจจุบนัซ่ึงมีความซบัซอ้นและเนน้กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากยิง่ขึ้น 

จากการศึกษาการสอนหลักภาษาไทย พบว่าครูควรจดัการเรียนการสอนให้สนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนมากที่สุด โดยช้ีให้เห็นความส าคญัและประโยชน์ที่พึงจะไดจ้ากการศึกษาหลกั
ภาษา ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ไดเ้รียนในส่ิงที่ตนตอ้งการเรียน เป็นส่ิงที่อยูใ่กลต้วัและสามารถน าเอาส่ิง
ที่เรียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ครูตอ้งตั้งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมให้ชดัเจน เน้นที่การน าไปใช้
มากกวา่ความรู้ความจ า ถา้หากผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการตั้งวตัถุประสงคก์็จะช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดประสงคท์ี่ต ั้ง
ไว ้โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการคิดในการออกแบบการเรียนการสอน
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เร่ืองหลกัการใชภ้าษาไทย เพราะวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการบรรยายแบบเดิม จะท าให้ผูเ้รียน
ไม่ไดป้ระมวลผลขอ้มูลดว้ยตนเอง และไม่สามารถประยกุตค์วามรู้เพื่ออธิบายขอ้มูลอ่ืนได ้ตาม
หลกัการของนักจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม (congnitivism) ซ่ึงเช่ือว่า ถา้ผูเ้รียนไม่ได้
สร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะไม่เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง และถา้หากครูภาษาไทยยงัคงใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย จะยิ่งท  าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือท าให้นักเรียนเขา้ใจ
เน้ือหายากขึ้น  น าไปสู่  เจตคติเชิงลบต่อสาระหลกัการใชภ้าษาไทย ส่งผลต่อแรงจูงใจและความ
สนใจในการเรียนรู้ ดังนั้น ครูจึงควรท าให้ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูส้ร้างความรู้มากกว่าเป็นผูร้อรับ
ความรู้จากครู ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิที่หลากหลาย ทั้งการสอนแบบบรรยาย 
การสอนแบบอุปมาน การสอนโดยวิธีอภิปราย หรือการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนระดมความคิด การ
สอนโดยวธีิแกปั้ญหา และการสอนโดยใชเ้กม อีกทั้งควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพนัธ์
กบัทกัษะการใชภ้าษา ซ่ึงไดแ้ก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและวรรณคดี โดยเน้นให้ผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการน าเขา้สู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจดว้ยส่ือการสอนหรือ
ทบทวนเร่ือง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัสังเกต คิด วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์และใชเ้หตุผล  อาจใชว้ิธี
สอนจากตวัอยา่งไปหาเกณฑ ์ฝึกใหน้กัเรียนหาเหตุผลมาสนับสนุนกฎเกณฑ ์เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจ
หลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากกวา่ที่จะใหน้กัเรียนเรียนอยา่งจดจ ากฎเกณฑ ์หรือสอนโดยการให้ผูเ้รียน
อภิปรายคุณค่าของวิชาหลกัภาษาครู แบ่งกลุ่มตั้งค  าถามหรืออภิปรายหลกัเกณฑข์องภาษา ฝึกให้
ผูเ้รียนรู้จกัสังเกตและพิจารณาลักษณะต่างๆ ของภาษาไทย สังเกตการใช้ภาษาของส่ือมวลชน 
สงัเกตความเปล่ียนแปลงของภาษา ส่งเสริมใหศึ้กษาคน้ควา้ ฝึกแต่งร้อยแกว้และร้อยกรอง  เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ใชก้ลวิธีจูงใจและควรเสริมก าลังใจผูเ้รียนตลอดระยะเวลาที่
สอน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถามขอ้สงสัย เม่ือจบบทเรียนครูควรมีการสรุปหลกัเกณฑส์ั้นๆ หรือ
ให้ผูเ้รียนสรุปหลกัเกณฑ์ในเร่ืองที่เรียน และสรุปประโยชน์ของหลักภาษาทุกคร้ังเพื่อช้ีให้เห็น
ความส าคญัของหลกัภาษา ครูอาจน าเอาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบนัมาเป็นส่ือการสอนหลกั
ภาษาได ้และครูควรจดัหาส่ือประกอบการสอนอยา่งหลากหลาย  ควรใชห้นังสืออุเทศประกอบการ
สอน หรือแต่งค าประพนัธป์ระกอบการสอนหลกัภาษา นอกจากน้ีครูควรจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน
หรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรดว้ยการแข่งขนัเก่ียวกบัหลกัภาษา และสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ผยแพร่
ผลงานของนักเรียน ควรประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกดา้นทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ และ
ทศันคติของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนหลกัภาษาโดยประเมินอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง  
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หลักจิตวิทยาที่น ามาใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย 
 ครูจ  าเป็นตอ้งมีความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความแตกต่างและความ

ตอ้งการของนกัเรียน เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะของนักเรียน 
ประพิมพพ์รรณ สุธรรมวงศ ์และ นพคุณ  คุณาชีวะ (2520 : 14-16) กล่าวถึงหลกัจิตวิทยาที่จ  าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอนภาษาไทย มีดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ครูตอ้งค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเสมอ และตอ้งยอมรับว่าแมแ้ต่ฝาแฝดซ่ึงมี

รูปร่างหน้าตาคล้ายกันมากก็ยงัมีความแตกต่างกันในแง่สติปัญญา ลักษณะนิสัย ความสามารถ 
ความสนใจ และความถนดัทางธรรมชาติ ในการสอนถา้ครูสามารถคน้หาความถนัดตามธรรมชาติ
ของนักเรียนได้ แล้วให้งานที่นักเรียนสนใจก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน เช่น 
สนบัสนุนนกัเรียนที่อ่านท านองเสนาะไดไ้พเราะให้เขา้ประกวดการอ่านท านองเสนาะ สนับสนุน
ให้นักเรียนที่มีความสามารถดา้นการพูดโดยการให้นักเรียนเขา้ประกวดพูดสุนทรพจน์ เป็นตน้ 
นกัเรียนจะรู้สึกวา่ตนเองมีโอกาสแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจและสนใจที่จะเรียนวิชา
ภาษาไทย 

2. หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ 
ครูควรรู้เร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้ ซ่ึงกฎการเรียนรู้ที่ส าคัญของธอร์นได (Thorndike) 

นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ไดแ้บ่งออกเป็น 3 กฎ คือ 
2.1 กฎแห่งความพร้อม (Readiness) 
เม่ือเด็กมีความพร้อมแลว้ไดก้ระท า จะท าให้เกิดความพอใจที่ไดก้ระท าและอยาก

กระท าอีก แต่ถา้เด็กไม่มีความพร้อมแลว้ถูกบงัคบัใหก้ระท า จะไม่พอใจและไม่อยากกระท า ครูควร
สงัเกตวา่เด็กพร้อมที่จะเรียนแลว้หรือยงั เช่น ถา้หากว่าชัว่โมงก่อนหน้าเรียนพลศึกษาตอ้งฝึกกลาง
สนาม ก็ควรใหเ้วลาส าหรับพกัเหน่ือยหรือประสานงานกบัครูที่สอนพลศึกษาดว้ยการขอให้เลิกฝึก
ก่อนเวลา เป็นตน้ ความพร้อมที่จะเรียนวิชาใหม่ในชัว่โมงต่อไปอาจดูไดจ้ากการที่นักเรียนเตรียม
สุดและหนังสือของวิชานั้นวางไวบ้นตะ  นอกจากน้ียงัมีความพร้อมในด้านความสามารถของ
นกัเรียนที่ครูควรพจิารณา เช่น ทกัษะการเขียน ครูอาจฝึกใหเ้ด็กจดงานเองโดยไม่ตอ้งใชว้ิธีบอกจด 
ค่อยๆ ฝึกไป ทั้งน้ีครูควรช่วยเหลือดว้ยการจดหวัขอ้และรายละเอียดที่ส าคญัไวบ้นกระดาน 

2.2 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) 
เม่ือเด็กไดก้ระท าส่ิงใดบ่อยๆ ยอ่มเกิดความช านาญและอยากท าอีก แต่ถา้ไม่ได้

กระท าบ่อยๆ จะไม่อยากท า เน่ืองจากวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนอยูเ่สมอ ครู
ควรฝึกใหเ้ด็กท าจากส่ิงที่ง่ายไปหาส่ิงที่ยาก ให้เด็กไดฝึ้กทกัษะทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
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ตลอดจนแบบฝึกหดัในวชิาหลกัภาษาและวรรณคดีไทย ถา้มีขอ้บกพร่องครูตอ้งหาทางแกไ้ขและให้
เด็กรู้วา่ควรแกไ้ขอยา่งไร เพือ่เด็กจะไดท้  าดว้ยความเตม็ใจ 

2.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) 
เม่ือผลใดที่เด็กพอใจ เด็กก็อยากกระท าอีก แต่ถา้ผลใดท าใหเ้กิดความไม่พอใจ เด็ก

ยอ่มไม่อยากกระท าส่ิงนั้นอีก ครูจึงควรใหเ้ด็กไดรั้บผลซ่ึงจะเป็นที่พึงปรารถนา เม่ือเด็กฝึกหัดแลว้
ไดรั้บผลดี เด็กก็จะพอใจและท าให้มีทศันคติที่ดีต่อการเรียน  ครูอาจช่วยให้เด็กไดรั้บผลส าเร็จได้
ดว้ยการชมเชยผลงานที่เด็กท า ใหร้างวลั หรือใหค้ะแนนก็ได ้ฉะนั้น เม่ือเด็กส่งงานครูจึงควรให้เด็ก
ทราบผลงานของเขาอยา่งรวดเร็ว เพื่อว่าเด็กประสบผลส าเร็จจะเป็นแรงกระตุน้ให้เด็กอยากเรียน 
และถา้เด็กท าผดิก็จะไดแ้กไ้ขใหดี้ขึ้น ครูควรแนะแนวทางใหเ้ด็กเขา้ใจ เด็กจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาใน
การลองผดิลองถูก 

3. การจูงใจ (Motivation) 
การจูงใจ เป็นขบวนการใชแ้รงจูงใจ เพื่อกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตอ้งการให้ท  า 

การจูงใจภายในนั้นขึ้นอยูก่บัตวับุคคลเองที่อยากมีช่ือเสียง อยากกา้วหนา้ ส่วนการจูงใจภายนอก ครู
สามารถใช้แรงจูงใจได้หลายอย่างในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้รับผลส าเร็จในการเรียน 
แรงจูงใจเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

 3.1 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ เป็นวัตถุส่ิงของ เช่น ขนม เงิน และรางวลัที่เป็น
สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมาย เช่น โล่ เข็มเกียรติยศ ถว้ยรางวลั แต่การให้รางวลัก็มีผลเสียคือ ท าให้
เด็กมุ่งแต่เอารางวลัมากกวา่ที่จะเต็มใจท าเอง เกิดการแข่งขนั และส้ินเปลืองฉะนั้นครูจึงไม่ควรให้
รางวลับ่อยๆ หรือไม่ใหซ้ ้ าคนและช้ีแจงเหตุผลของการใหเ้สมอ 

 3.2 คะแนน คะแนนก็คลา้ยๆ รางวลั โดยมีหลกัในการใหค้ือ ใหต้ามความสามารถ
ที่เด็กท าได้ จะท าให้เด็กไดท้ราบว่าตนเองมีความสามารถเพียงใด และมีขอ้บกพร่องที่ควรแกไ้ข
อยา่งไรบา้ง 

 3.3 การชมเชย ค  าชมเชยใชไ้ด้ดีและท าไดง่้ายในการเรียนการสอน เม่ือนักเรียน
ตอบถูก หรือท ากิจกรรมไดดี้ครุก็ควรชม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กที่เรียนอ่อน ถา้ไดรั้บค าชมเชยขะท า
ใหมี้ก าลงัใจเรียนมากยิง่ขึ้น 

 3.4 การต าหนิ ตรงขา้มกบัค าชมเชย ครูจะใชไ้ดก้บัเด็กที่เรียนเก่งเท่านั้น เพื่อย ัว่ยุ
ใหเ้ด็กพยายามท าตวัใหดี้เหมือนเดิม แต่ถา้ครูใชก้บัเด็กที่เรียนอ่อน จะยิง่ท  าใหเ้ด็กทอ้แท ้

 3.5 การแข่งขนั แบ่งออกเป็นการแข่งขนักบัทุกคน การแข่งขนัระหว่างกลุ่ม และ
การแข่งขนักบัตวัเอง ซ่ึงการแข่งขนักับตวัเองเป็นส่ิงที่ดีที่สุด จะท าให้เด็กรู้จกัเอาชนะใจตนเอง 
เน่ืองจากการบงัคบัตนให้ท  าดีนั้นเป็นส่ิงที่ยาก ครูจึงควรฝึกเด็กอยูเ่สมอ ส่วนการแข่งขนัระหว่าง
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กลุ่มควรจัดเป็นคร้ังคราว เพื่อจุดประสงค์ด้านความสามัคคีในกลุ่ม เช่น ด้านการเรียน ความ
ประพฤติ เพราะการแข่งขนัซ่ึงมุ่งแต่เอาชนะ จะท าใหเ้กิดการแตกสามคัคีระหวา่งกลุ่มได ้ 

 3.6 ความร่วมมือ หมายถึงการเขา้ร่วมงานกนัเพื่อให้บรรลุจุดหมายอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง เช่น การร่วมมือกันท างานซ่ึงจะท าให้ได้รับการสนองความตอ้งการในดา้นการยอมรับใน
สงัคม ครุจึงควรส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมมือกนัท างาน เพื่อให้งานที่ไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 

 3.7 การลงโทษ เช่น การหกัคะแนน การท างานเพิม่ การตดัสิทธ์ิ การกกัตวั เป็นตน้ 
การลงโทษมีทั้งผลดีและผลเสีย ครูควรพิจารณาให้ดีก่อนลงโทษ ว่าเหมาะสมกบัความผิดหรือไม่ 
ลงโทษไดท้นัทีที่มีความผดิแต่ควรเป็นความผดิที่เกิดจากการฝ่าฝืนระเบียบที่วางไว ้หรือความผิดที่
เป็นภยัต่อสังคม มีการช้ีแจงเหตุผลที่ลงโทษและไม่ลงโทษในลักษณะที่จะท าให้เกิดอนัตรายทาง
ร่างกาย ไม่ใชอ้ารมณ์หรืออคติในการลงโทษ  

จากการศึกษาหลกัจิตวิทยาที่น ามาใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย พบว่าครูผูส้อนตอ้งท า
ความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และคน้หาความถนัดของนักเรียนได ้เพื่อที่จะส่งเสริม
ให้ประสบความส าเร็จในการเรียน ครูตอ้งเขา้ใจกฎการเรียนรู้ที่ส าคญัอย่างกฎแห่งความพร้อม 
(Readiness) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) และกฎแห่งผล (Law of Effect) ครูควรน าเทคนิค
ต่างๆที่ใช้ในการจูงใจ (Motivation) เพื่อกระตุน้ให้นักเรียนใฝ่เรียน เช่น การให้รางวลั การให้
คะแนน การชมเชย การต าหนิ การแข่งขนั ความร่วมมือ การลงโทษ เป็นตน้ เม่ือครูผูส้อนมีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัจิตวทิยาแลว้ ครูก็จะสามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมแก่นกัเรียนของตนได ้

 
การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย 

เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงคแ์ลว้ ส่ิงที่ตอ้งท าต่อคือการวดัและประเมินผลการ
เรียน เพือ่ตรวจสอบความกา้วหน้าของนักเรียน ผูส้อนจึงตอ้งมีการวดัผล และประเมินผลดว้ยวิธีที่
หลากหลายและเป็นระยะๆ สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์(2544 : 17-18) กล่าวถึงลกัษณะการประเมินผล
การเรียนภาษาไทย ซ่ึงแบ่งเป็น 4   ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประเมินพื้นฐานการเรียนของผูเ้รียนเพื่อผูส้อนจะได้จัดเตรียมแผนการสอนวิชา
ภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียนต่อไป เคร่ืองมือที่ใชว้ดัได้แก่ 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และแบบสังเกต ผูส้อนจะใช้ทั้งหมดให้
เหมาะสม การประเมินในลกัษณะน้ีจะใช้ก่อนที่ผูส้อนจะเร่ิมตน้สอน ผลที่ไดจ้ากการประเมินจะ
น ามาใชใ้นการเตรียมวตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ และวิธีการประเมินโดยเลือกวิธีวดัผลเพื่อ
ความเหมาะสมของแต่ละบทเรียน 
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2. ประเมินผลระหวา่งเรียน เพือ่น าผลมาปรับปรุงการสอนใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียน เคร่ืองมือ
ที่ใช้วดัมีแบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบวดัเจตคติ ผูส้อนอาจใช้ทั้งหมดหรือ
เลือกใชเ้ป็นบางชนิดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

3. ประเมินผลเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องในการเรียน ซ่ึงเป็นการประเมินตามวตัถุประสงค์
ทั้งในด้านความรู้และดา้นจิตพิสัย ผูส้อนจะเลือกใช้เคร่ืองมือวดัเฉพาะวตัถุประสงค์บางขอ้เพื่อ
คน้หาจุดบกพร่องในการเรียน แลว้น าผลมาใชจ้ดักิจกรรมการสอนซ่อมเสริมต่อไป 

4. ประเมินผลสอบปลายภาค เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัจาก
ผ่านกระบวนการของการฝึกฝนมาครบระยะตามที่ตอ้งการ เคร่ืองมือที่ใชว้ดัได้แก่ แบบทดสอบ 
แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และแบบประเมินค่า ผลที่ได้จะน ามา
ประเมินการเรียนที่ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนมาตลอดภาคหรือตลอดปีการศึกษา 

บลูม (Bloom, 1976 : 18) และคณะ ไดจ้  าแนกจุดประสงคท์างการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น 
พฤติกรรมดา้นพทุธิพสิยั ไดแ้บ่งยอ่ยเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี  

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นการวดัความรู้ในเร่ืองที่ผูเ้รียนไดเ้รียนมาโดยสามารถจ าเน้ือ
เร่ือง ช่ือบุคคล สถานที่ และส่ิงต่างๆ ที่อยูใ่นเร่ือง นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงกฎ ทฤษฎี และหลกัการ
ต่างๆ ที่อยูใ่นเน้ือเร่ือง ในขั้นน้ีเป็นวตัถุประสงคเ์บื้องตน้ที่มีระดบัการคิดต ่าสุด 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นการวดัความเข้าใจในเน้ือเร่ืองที่ได้เรียนมา โดย
สามารถบอกหรือเล่าให้ผูอ่ื้นฟังได ้และสรุปเร่ืองยอ่ได ้นอกจากนั้นยงัสามารถอธิบายความหมาย
ของค า กลุ่มค า ประโยค และขอ้ความ โดยใชค้  าพดูของตนเองเพือ่ส่ือสารใหเ้ขา้ใจไดด้ว้ย 

3. การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการวัดการน าเร่ืองที่ เรียนไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ถอ้ยค  า วธีิการ กฎ ทฤษฎี หลกัเกณฑ ์และแนวคิด 

4. การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นการวดัคุณลกัษณะยอ่ยจากเร่ืองที่อ่าน เช่น ลกัษณะของตวั
ละคร ส่ิงของและสถานที่ นอกจากนั้นยงัสามารถเสนอแนวคิดยอ่ยอนัจะน าไปสู่แนวคิดรวมได ้

5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นการวดัคุณสมบตัิรวมของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่เรียน
ไปแลว้ นอกจากนั้นยงัเป็นการสรุปรวมแนวคิดเพือ่น าไปเปรียบเทียบกบัเร่ืองอ่ืนๆไดด้ว้ย 

6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการวดัคุณค่า เหตุผล ข้อเท็จจริง และการท านาย
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  

วตัถุประสงคท์ั้ง 6 ขั้น จะเรียงล าดบัการคิดขั้นพื้นฐานไปหาขั้นสูงสุด โดยการคิดขั้นที่ 1 – 
3 คือจ า เขา้ใจ และน าไปใชเ้ป็นวตัถุประสงคพ์ื้นฐาน ส่วนขั้นที่ 4 – 6 คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า เป็นวตัถุประสงค์ขั้นสูง การก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละชั้นจะแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัวยัและระดบัชั้นที่เก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของผูเ้รียน 
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แอนเดอร์สันและครัทวอล (Anderson & Krathwohl, 2002 : 213) ไดร่้วมกนัศึกษาและ
น าเสนอการจดัแบ่งใหม่ออก 6 ขั้น ดงัน้ี 

1. การจ า (Remembering) เป็นการดึงขอ้มูลจากหน่วยความจ า การระลึกได ้การจ าความรู้
จากหน่วยความจ า การจ าเกิดขึ้นเม่ือหน่วยความจ าถูกดึงมาผลิตค านิยาม ขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูล
ต่างๆ ที่มีอยูใ่นความทรงจ า 

2. การเขา้ใจ (Understanding) เป็นการสร้างความหมายจากรูปแบบต่างๆ โดยสามารถ
เขียนหรือวาดรูป ส่ือถึงการตีความ การยกตวัอยา่ง การจดัจ าแนก การสรุปความ การเปรียบเทียบ
และการอธิบายได ้

3. การน าเอาความรู้ไปประยกุตใ์ช ้(Applying) เป็นการดึงหรือการใชว้ิธีการโดยผ่านการ
ประมวลผลก่อน การประยกุตใ์ช้จะเก่ียวขอ้งและอา้งอิงจากความรู้ความจ าที่มีอยู ่ดึงเอาขอ้มูลน า
ออกมาใชใ้หไ้ดผ้ลผลิต เช่น รูปแบบการน าเสนอผลงาน  

4. การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นการแยกแยะข้อมูลหรือความคิดรวบยอด โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆ แล้วพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพนัธ์หรือเก่ียวข้องกันด้วยโครงสร้างหรือด้วย
จุดประสงค์เดียวกนั สมองจะด าเนินการแยกเป็นส่วนๆ จ าแนกความแตกต่างขององค์ประกอบ 
จดัระบบ แสดงเป็นแผนผงัได ้

5. การประเมิน (Evaluating) เป็นการตัดสินใจภายใต้เกณฑ์และมาตรฐานผ่านการ
ตรวจสอบและผลผลิตที่สามารถแสดงกระบวนการของการประเมิน  

6. การสร้างสรรค ์(Creating) เป็นการน าเอาความรู้ที่มีอยูม่าเช่ือมโยงกนั แบะจดัระบบใหม่
ไปสู่รูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ จนก่อก าเนิดผลผลิตใหม่ๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่สมองท างานยาก
ที่สุด  

จะเห็นไดว้่าการจ าแนกระดบัพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 ขั้น ทั้งทฤษฎีของบลูม และ 
ทฤษฎีของแอนเดอร์สนัและครัทวอล ที่ไดก้ล่าวมานั้น มีจุดส าคญัที่แตกต่างกนัคือ ขั้นที่ 5 และ ขั้น
ที่ 6 มีการสลบักนั โดยขั้นที่ 5 ของบลูมจะเป็นการสงัเคราะห์ แต่ขั้นที่ 5 แอนเดอร์สันและครัทวอล
จะเป็นขั้นการประเมิน ส่วนขั้นที่ 6 ของบลูมนั้น จะเป็นขั้นประเมินค่า แต่ขั้นที่ 6 แอนเดอร์สัน
และครัทวอลเป็นขั้นการสร้างสรรค์ ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการจ าแนกระดับ
พฤติกรรมดา้นพทุธิพสิยัทั้ง 6 ขั้นของบลูม (Bloom) และคณะ 

อจัฉรา  ชีวพนัธ ์(2547 : 203-208) กล่าวถึงการวธีิที่ใชใ้นการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยว่า ครูภาษาไทยควรผสมผสานวิธีการต่างๆ น ามาใช้ประกอบกันเพื่อให้การวดัและ
ประเมินผลถูกตอ้งตรงตามความจริง วธีิการมีดงัน้ี 
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1. การใชค้  าถามใหน้กัเรียนตอบปากเปล่า 
ผูส้อนอาจใช้ค  าถามในขั้นตอนต่างๆ ที่ด  าเนินการสอนอยู่ เช่น ถามค าถามเพื่อน าเขา้สู่

บทเรียน ถามค าถามขณะสอนเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทบทวนความเขา้ใจในเน้ือหา 
รวมทั้งถามความคิด วเิคราะห์วจิารณ์เม่ือส้ินสุดการสอนเพือ่ประเมินผล  

2. การบนัทึกพฤติกรรม 
การบนัทึกพฤติกรรมการใชภ้าษาไทยของนักเรียน เป็นส่ิงที่จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่จะช่วยให้ครู

ไดรั้บขอ้มูลจากดา้นต่างๆ มาประกอบการประเมิน ครูควรจดบนัทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละ
คน ทั้ งในขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในห้องเรียน และพฤติกรรมการใช้
ภาษาไทยในสภาพการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน ถา้พบว่านักเรียนมีขอ้บกพร่อง ครูตอ้งช่วยแนะน า
และแกไ้ขทนัที 

3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นไม่วา่จะเป็นการอภิปรายซักถาม การอภิปราย

เป็นกลุ่มตามหัวขอ้ที่ครูก าหนด หรือตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มสนใจ เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถ
สงัเกตพฤติกรรมการใชภ้าษาไทย ความรู้สึกนึกคิด เจตคติและค่านิยมของนักเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
ครูควรจดบนัทึกพฤติกรรมและการใช้ส านวนภาษาของนักเรียนไว ้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
ประเมินพฒันาการทางภาษาของผูเ้รียนไดท้างหน่ึง  

4. การใชแ้บบสอบถาม 
แบบสอบถามเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนการ

สอนโดยครูสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามมาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงครู
อาจจะสร้างแบบสอบถามเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น น าแบบสอบถามมาบูรณาการกับ
การท าแบบฝึกหัดเป็นแบบสอบถามที่ไม่เป็นทางการ เพื่อท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

5. การสงัเกต 
การประเมินผลโดยการสงัเกตเป็นการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบตัิจริงของผูเ้รียน 

ช่วยให้ผู ้สอนรู้เร่ืองราวและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการแสดงออกอย่างไร มี
กระบวนการในการท างานอย่างไร มีความสามารถในการจดัการแค่ไหน มีผลงานอย่างไรบา้ง 
นอกจากน้ี จากการสงัเกตพฤติกรรม ครูควรจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อเป็นขอ้มูลน าไปประเมิน
คุณลกัษณะของนกัเรียนตลอดถึงการหาสาเหตุที่เป็นปัญหาเพือ่การช่วยเหลือนักเรียนให้พฒันาตาม
ศกัยภาพ 
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6. การท างานกลุ่ม 
การท างานกลุ่มท าใหค้รูไดศึ้กษาพฤติกรรมการท างานของนกัเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ี

ในการประเมินผลกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียน ครูควรก าหนดประเด็นการประเมินว่า
นักเรียนมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัหรือไม่อย่างไร มีการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร 
สมาชิกมีการปฏิบติัตามหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งไร และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงงานกลุ่ม
หรือไม่เพียงใด ในการประเมินงานกลุ่มนอกจากครูจะเป็นผูป้ระเมินแล้ว ควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนประเมินตนเองและประเมินสมาชิกในกลุ่มดว้ย 

7. การท ารายงานคน้ควา้ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแลว้ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนไดท้  ารายงาน

คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบด้วย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่กวา้งขวางขึ้น โดย
การศึกษาคน้ควา้ น าขอ้มูลมาสังเคราะห์เรียบเรียงใหม่ และน าเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ เช่น 
จดัท ารูปเล่มรายงาน จดัน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนโดยพยายามหารูปแบบการน าเสนอรายงานที่
จะท าให้เพื่อนๆ สนใจ เช่นการจดันิทรรสการ การอภิปราย การสาธิต การแสดงละคร ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละใหมี้ความรู้ความคิดที่กวา้งขวางขึ้น 

8. การสอบดว้ยขอ้เขียน 
ในการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยดว้ยการสอบขอ้เขียนนั้น ควรจะใช้

ทั้งขอ้สอบแบบปรนัยและแบบอตันัย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเขียนแสดงความคิดเห็นบา้งและจะ
ไดป้ระเมินใหค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด นอกจากน้ีก็ควรจะวดัผลทุกดา้นทั้งดา้นพุทธิพิสัย เจตพิสัย
และทกัษะพสิยั โดยการวดัในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า  

จากการศึกษาเก่ียวกบัการวดัผลการเรียนวชิาภาษาไทยนั้น สรุปไดว้า่การประเมินผลการเรียน
ภาษาไทย มี 4 ลกัษณะ คือ การประเมินพื้นฐานการเรียนของผูเ้รียนเพือ่น าผลการประเมินไปใชใ้นการ
จดัเตรียมแผนการสอนวิชาภาษาไทยให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียนต่อไป 
การประเมินผลระหวา่งเรียน เพื่อน าผลมาปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนเลือกใช้
เคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ การประเมินผลเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องเพื่อน าผลมาใชจ้ดั
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมต่อไป  และการประเมินผลสอบปลายภาค โดยจะน าผลที่ไดม้าประเมินการ
เรียนที่ผู ้เรียนได้รับตลอดปีการศึกษา  ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช้ว ัดได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และแบบประเมินค่า ซ่ึงการวดัผลนั้นสามารถวดัตาม
จุดประสงคท์างการศึกษา โดยบลูม (Bloom) และคณะ แบ่งพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยออกเป็น 6 ขั้น 
เรียงล าดับการคิดขั้นพื้นฐานไปหาขั้นสูงสุด ขั้นที่ 1-3  คือความรู้ความจ า เขา้ใจ และน าไปใช ้เป็น
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วตัถุประสงคพ์ื้นฐาน ส่วนขั้นที่ 4-6 คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า เป็นวตัถุประสงคข์ั้นสูง 
การก าหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละชั้นจะแตกต่างกนัไป ตามวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน โดยครูสามารถ
เลือกใชว้ธีิการวดัผลที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา จุดประสงคแ์ละเหมาะสมกบันักเรียนไดซ่ึ้งมีหลายวิธี 
อยา่งวธีิการใชค้  าถามใหน้กัเรียนตอบปากเปล่าในการจดัการเรียนการสอน เพือ่กระตุน้ความสนใจของ
นกัเรียน และทบทวนความเขา้ใจในเน้ือหา  วธีิการบนัทึกพฤติกรรมการใชภ้าษาไทยของนักเรียน เพื่อ
หาขอ้บกพร่องและแกไ้ขได้ทนัที  วิธีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นซ่ึงมีส่วนช่วยให้ครูสามารถ
สังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาไทย และความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการใช้
แบบสอบถามนั้นมีขอ้ดีคือครูสามารถน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาใชป้รับปรุงการเรียนการสอนได ้ 
วธีิการสงัเกตก็มีส่วนช่วยตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบติัจริงของผูเ้รียน เป็นการประเมินผลตาม
สภาพจริง วิธีการท างานกลุ่มเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ท  าให้ครูไดศึ้กษาพฤติกรรมการท างานของนักเรียน
ร่วมกบัผูอ่ื้น อีกทั้งนกัเรียนยงัสามารถประเมินตนเองและประเมินสมาชิกในกลุ่มไดอี้กดว้ย การวดัผล
อีกวธีิหน่ึง คือการท ารายงานคน้ควา้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
มาสงัเคราะห์เรียบเรียงใหม่ และน าเสนอผลงานในลกัษณะต่างๆ เพือ่ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และให้มีความรู้ความคิดที่กวา้งขวางขึ้น และวิธีการสอบดว้ยขอ้เขียน ซ่ึงครูควรใชข้อ้สอบทั้งแบบ
ปรนยัและแบบอตันยั เพือ่วดัผลใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวดัผลทุกดา้นทั้งดา้นพุทธิพิสัย เจตพิสัยและ
ทกัษะพิสัย ซ่ึงแต่ละวิธีนั้นมีจุดเด่นแตกต่างกัน ครูสามารถเลือกใช้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมทั้ง
ในช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสอบปลายภาคเรียน ทุกวิธีที่กล่าวมานั้น ครูตอ้งใชว้ิธีการสังเกต
และจดบนัทึกเพือ่ท  าผลการประเมินไปปรับปรุงใหดี้ขึ้นตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ครูก าหนดไว ้
 

ประโยค 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดในสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใหจ้ดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัหลกัการใช้
ภาษาไทย ซ่ึงหลกัการใชภ้าษาไทยนั้นสามารถจ าแนกออกเป็นเร่ืองต่างๆ ได ้เช่น เสียง พยางค ์ค  า 
กลุ่มค า หรือประโยค เป็นตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเน้ือหาเร่ืองชนิดของประโยคมาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนตามที่หลกัสูตรก าหนด เน้ือหาเร่ืองชนิดของประโยคมีรายละเอียดดงัน้ี    
 
ความหมายของประโยค 

ก าชยั  ทองหล่อ (2533 : 407) ใหค้วามหมายของประโยควา่ “ประโยค คือ กลุ่มค าที่มีความ
เก่ียวขอ้งกนัเป็นระเบียบและมีเน้ือความครบบริบูรณ์โดยปรกติ ประโยคจะตอ้งมีบทประธานและ
บทกริยาเป็นหลกั” 
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เปรมจิต  ชนะวงศ ์(2538 : 246)  ใหค้วามหมายของประโยคว่า “ประโยค หมายถึง ถอ้ยค า
ที่เรียงกนัอยูอ่ยา่งเป็นระบบตามกฎเกณฑท์างไวยากรณ์และมีเน้ือความสมบูรณ์ว่า ใคร ท าอะไร ที่
ไหน เม่ือไร ท าไม อยา่งไร ประโยคจึงประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง” 

กรมวิชาการ (2545 : 52) ให้ความหมายของประโยคว่า “ประโยค คือ ช่วงของขอ้ความ
ช่วงหน่ึงที่มีความอนัสมบูรณ์ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง”  

ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 665) ให้ความหมายของประโยคว่า “ประโยค คือ ค  าพูดหรือ
ขอ้ความที่ไดค้วามบริบูรณ์ตอนหน่ึงๆ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม”  

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 192-193) ให้ความหมายของประโยคว่า “ประโยค คือ 
ถอ้ยค าที่มีเน้ือความครบบริบูรณ์ ประโยคหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็นสองภาค คือ ภาคประธานและภาค
แสดง” 

วจิินตน์  ภาณุพงศ ์(2552 : 91) ให้ความหมายของประโยคว่า “ประโยค คือหน่วยทางภาษาที่
ประกอบด้วยค าหรือค าหลายค าเรียงต่อกัน กรณีที่เป็นค าหลายค าเรียงต่อกัน ค  าเหล่านั้ นต้องมี
ความสมัพนัธท์างไวยากรณ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง” 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 162) ให้ความหมายของประโยคว่า “ประโยค คือขอ้ความที่
ส่ือสารได้เร่ืองราว ท าให้รู้ว่าผูพู้ดหรือผูเ้ขียนต้องการบอกเล่าเร่ืองอะไร โดยปรกติประโยค
ประกอบดว้ยขอ้ความ 2 ส่วน ไดแ้ก่ นามวลี ท าหน้าที่เป็นภาคประธาน และกริยาวลี ท าหน้าที่เป็น
ภาคแสดง 

จากการศึกษาความหมายของประโยค ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ประโยค คือ ขอ้ความที่มี
ใจความครบถว้นสมบูรณ์ ประกอบดว้ยนามวลีและและกริยาวลี แต่ในบางกรณีมีเพียงกริยาวลีก็ท  า
ใหป้ระโยคมีใจความสมบูรณ์ได ้

 
ชนิดของประโยค 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จ าแนกประโยคตามโครงสร้าง
ออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ประโยคสามญั หรือประโยคเดียว เป็นประโยคที่มีใจความเดียวหรือเน้ือความเดียว เป็น
ประโยคที่มุ่งกล่าวถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีส่วนประกอบส าคญัคือภาคประธานและภาคแสดง เปรมจิต  
ชนะวงศ ์(2538 : 2265-274) กล่าววา่ โครงสร้างประโยคเดียวที่เป็นโครงสร้างหลกั คือ 

ประธาน + กริยา + (กรรม)  
ท าใหเ้กิดโครงสร้างต่างๆ 6 โครงสร้าง ดงัน้ี 
1.1 โครงสร้างแบบ ประธาน + กริยา เช่น ฉนัตกใจมาก 
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          อากาศร้อน 
1.2 โครงสร้างแบบ ประธาน + กริยา + กรรม เช่น นอ้งกินขนม 
          แอ๋วอ่านจดหมาย 
1.3 โครงสร้างแบบ ประธาน + กริยา + กรรม + กรรม เช่น ฉนัแจกหนงัสือเด็กๆ 
          หมอยงัไม่ไดใ้หย้าคนไข ้
1.4 โครงสร้างแบบ กรรมตรง + ประธาน + กริยา + กรรมรอง เช่น เร่ืองน้ี ใคร

บอกเธอหรือ  ยา หมอยงัไม่ไดใ้หค้นไข ้
1.5 โครงสร้างแบบ กรรมรอง + ประธาน + กริยา + กรรมตรง  เช่น  เธอ ใคร

บอกเร่ืองน้ี คนขยนัครูใหญ่ใหร้างวลั 
นอกจากโครงสร้างหลกัแลว้ ประโยคเดียวมีการใชส่้วนขยายเพื่อให้มีใจความชดัเจนยิง่ขึ้น 

ซ่ึงจะพบวา่มีการขยายในส่วนประธาน ส่วนกริยา และส่วนกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
ตวัอยา่งการขยายในส่วนประธาน 
 ปลาทะเลบางชนิดชอบวา่ยทวนน ้ า 
  ต ารวจตระเวนชายแดนก าลงัปฏิบติัหนา้ที่ 
ตวัอยา่งการขยายในส่วนกริยา 
 มา้วิง่เร็ว 
 แดงเรียนหนงัสือเก่ง 
ตวัอยา่งการขยายในส่วนกรรม 
 นอ้งกินขนมหวาน 
 สวนสตัวดุ์สิตมีหมีขาว 

2. ประโยครวม หมายถึง ประโยคที่มีใจความส าคญัอย่างน้อย 2 ใจความรวมกันโดยมี
ค าเช่ือมท าหน้าที่เช่ือมประโยคเดียวให้เป็นประโยครวม การจ าแนกประโยครวมจะจ าแนกตาม
ความหมายซ่ึงจ าแนกได ้3 ชนิด ไดแ้ก่ 

2.1 ประโยครวมที่มีเน้ือความคลอ้ยตามกนั โดยมีค าเช่ือม ไดแ้ก่ และ ถา้ ทั้ง...และ 
พอ...ก็ กบั ถา้วา่ แลว้...ก็ ก็ ตวัอยา่งประโยครวมที่มีเน้ือความคลอ้ยตามกนั เช่น 

   พอ่และแม่ท างานเพือ่ลูก 
   แบ่งออกเป็นประโยคเดียวคือ 
    พอ่ท างานเพือ่ลูก 
    แม่ท างานเพือ่ลูก 
   พอคุณกลบับา้น ฉนัก็ออกจากบา้น 



40 
 

   แบ่งออกเป็นประโยคเดียวคือ 
    คุณกลบับา้น 
    ฉนัออกจากบา้น 

2.2 ประโยครวมที่มีเน้ือความขดัแยง้กนั โดยมีค  าเช่ือม ได้แก่ แต่ แต่ว่า แต่ทว่า 
กวา่...ก็ ถึง...ก็ แต่...ก็ ถึงแม.้..ก็ ตวัอยา่งประโยครวมที่มีเน้ือความขดัแยง้กนั เช่น 

   กวา่เราจะไปถึง เขาก็คงกลบักนัหมดแลว้ 
   แบ่งออกเป็นประโยคเดียวคือ 
    เราจะไปถึง 
    เขาคงกลบักนัหมดแลว้ 
   ฉนัอยากไดเ้ส้ือตวัใหม่แต่ฉนัเสียดายเงิน 
   แบ่งออกเป็นประโยคเดียวคือ 
    ฉนัอยากไดเ้ส้ือตวัใหม่ 
    ฉนัเสียดายเงิน 

2.3 ประโยครวมที่มีเน้ือความใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยมีค าเช่ือมไดแ้ก่  หรือ 
ไม่อยา่งนั้น มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น หรือไม่ก็ ไม่ก็ มิเช่นนั้นก็  ตวัอย่างประโยครวมที่มีเน้ือความให้
เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 

   เธอจะเรียนต่อหรือจะท างาน 
   แบ่งออกเป็นประโยคเดียวคือ 
    เธอจะเรียนต่อ 
    เธอจะท างาน 
   อาจารยอ์ยูด่า้นหนา้หรือไม่ก็อยูใ่นหอ้ง 
   แบ่งออกเป็นประโยคเดียวคือ 
    อาจารยอ์ยูด่า้นหนา้ 
    อาจารยอ์ยูใ่นหอ้ง 
3. ประโยคซ้อน หมายถึง ประโยคเดียว 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกนั โดยมีประโยคเดียว

ประโยคหน่ึงเป็นประโยคหลกัหรือมุขยประโยค และประโยคเดียวอีกประโยคเป็นประโยคยอ่ย
หรืออนุประโยค ซ่ึงอนุประโยคแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

 3.1 นามานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท  าหนา้ที่เหมือนค านามหรือสรรพนาม เป็น
บทประธานหรือบทกรรมของประโยคซอ้น ตวัอยา่งเช่น  

อนุประโยคที่ท  าหนา้ที่เป็นบทประธาน 
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ข่าวจ้ีเคร่ืองบินเป็นความจริง 
คนทะเลาะกนัก่อความร าคาญใหแ้ก่คนใกลชิ้ด 

อนุประโยคที่ท  าหนา้ที่เป็นหน่วยกรรม 
ฉนัเห็นเด็กก าลงัขี่จกัรยาน 
เขียวไม่ชอบคนเอาเปรียบคนอ่ืน 

 3.2 คุณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท  าหนา้ที่ขยายค านามหรือสรรพนาม เป็นบท
ขยายบทประธานหรือบทขยายบทกรรมของประโยคซ้อน โดยมีค  าประพนัธสรรพนามไดแ้ก่ค  าว่า 
ที่ ซ่ึง อนั ผู ้เป็นค าเช่ือม ตวัอยา่งเช่น  

อนุประโยคขยายบทประธาน  
ใครทีต่อ้งการหนงัสือยกมือขึ้น 
หมวกที่นอ้งสวมอยูส่วยมาก 

อนุประโยคขยายบทกรรม 
ฉนัชอบบา้นที่อยูบ่นเนินเขา 
ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนขา้ราชการที่มีความซ่ือสตัย ์

  3.3 วิเศษณานุประโยค คืออนุประโยคที่ท  าหน้าที่เหมือนค าวิเศษณ์ คือขยาย
ค ากริยาหรือค าวเิศษณ์ในประโยคหลกั โดยมีประพนัธวเิศษณ์ ไดแ้ก่ ที่ ซ่ึง อนั ดงั หรือค าเช่ือม จน 
เม่ือ เพราะ ราวกบั ระหวา่งที่ เน่ืองจาก เป็นค าเช่ือม ตวัอยา่งเช่น 
   เธอเสียใจที่เขาไม่เลือกเธอ 
   เขาวางท่าราวกบัเป็นเจา้ของบา้น 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงก าหนดขอบเขตเน้ือหาตามตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ของระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ระบุให้นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยค
รวม  และประโยคซอ้น 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 
สลาวนิ (Slavin, 1990 : 3) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึงวิธีการสอนอีกแบบหน่ึง 

ซ่ึงก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน 
เป็นนกัเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน การทดสอบผลการเรียนของ
นักเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาค่าเฉล่ียของทั้งกลุ่ม ตอนที่สอง จะพิจารณา
คะแนนทดสอบเป็นรายบุคคล โดยในการทดสอบนักเรียนจะต่างคนต่างท าขอ้สอบ แต่เวลาเรียน
ตอ้งร่วมมือกนั ช่วยกนัเรียนรู้เพือ่ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson and 



42 
 

Johnson, 1994 : 31-37) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนทัว่ไปว่า เรามักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนเป็นเร่ืองที่มกัจะ
ถูกละเลยหรือมองขา้มไป การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ การ
พึ่งพาและเก้ือกูลกนั การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดข้องสมาชิก
แต่ละคน การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย ซ่ึงการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือนั้นท าใหเ้กิดผลดีต่อผูเ้รียน คือ ท าให้ผูเ้รียนมีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น มีความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนที่ดีขึ้น มีสุขภาพจิตดีขึ้น วิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้มี
หลายเทคนิค เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ STAD  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
แบบ TGT เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ TAI เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ CIRC 
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ JIGSAW เป็นตน้ 

 
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD 

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
เป็นหน่ึงในเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ พฒันาขึ้นโดย โรเบิร์ต อี สลาวิน เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึง
ส าหรับการเรียนเป็นกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อจูงใจให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น กล้า
แสดงออกและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท าความเขา้ใจเน้ือหาวิชาต่างๆ ซ่ึงเทคนิคน้ีสามารถ
ใชไ้ดก้บัทุกวชิา เป็นวธีิที่เนน้ความส าคญัของการเรียนเป็นกลุ่ม ช่วยฝึกทกัษะทางสังคม โดยผูเ้รียน
จะตอ้งสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนดว้ยการใชค้วามคิดร่วมกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์และ
เหตุผล ท าใหไ้ดรั้บรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกในกลุ่ม ตลอดจนฝึกการเรียนรู้และฝึก
ความรับผดิชอบต่อส่วนร่วมเพือ่ความส าเร็จของกลุ่ม ท าใหผู้เ้รียนมองเห็นคุณค่าของการร่วมมือ  

1. องคป์ระกอบที่ส าคญัของเทคนิค STAD 
จอห์นสนั แอนด ์จอห์นสนั (Johnson and Johnson, 1994 : 31-32, อา้งถึงใน ทิศนา  แขม

มณี 2547 : 99-100) กล่าววา่ การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได ้ตอ้งมีองคป์ระกอบที่ส าคญั 5 
ประการดงัน้ี  

1. การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั ( positive interdependence ) 
2. การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด ( face-to-face promotive interaction ) 
3. ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน ( individual 

accountability ) 
4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 

(interpersonal and small-group skills ) 
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5. การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม ( group processing ) 
ชัยวฒัน์  สุทธ์ิรัตน์ (2552 : 198) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนัแบบ STAD จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบที่ส าคญั ดงัน้ี 
 1. รางวลัของกลุ่ม ซ่ึงเป็นเป้าหมายที่กลุ่มตอ้งการจะบรรลุ 
 2. ผลของความรับผดิชอบรายบุคคล เป็นผลที่ไดจ้ากการทดสอบสมาชิกซ่ึงตอ้งท า

ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล เม่ือไดผ้ลการทดสอบแลว้จึงน ามาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม ดงันั้นสมาชิกทุก
คนในกลุ่มจึงตอ้งร่วมมือกนัสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาร่วมกนั เพื่อเตรียมตวัก่อนจะเขา้รับการ
ทดสอบ 

 3. โอกาสความส าเร็จที่เท่าเทียมกนั หมายถึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่ว่าจะเรียน
เก่ง ปานกลางหรืออ่อน ล้วนมีโอกาสประสบความส าเร็จอย่างเท่าเทียมกนัเพราะเกิดจากการมี
ประสบการณ์ท างานร่วมกนั 

องคป์ระกอบที่ส าคญัของเทคนิค STAD อยู่ที่ทกัษะการร่วมมือกันในกลุ่ม จะเกิดความ
ร่วมมือกันได้ก็ต่อเม่ือนักเรียนมองเห็นโอกาสความส าเร็จที่ เท่าเทียมกัน ตระหนักถึงความ
รับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม ตลอดจนมองเห็นรางวลัที่กลุ่มจะไดรั้บเม่ือท าส าเร็จ นักเรียนจะเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ในการปรึกษาและการพึ่งพาอาศัยกัน เกิดเป็นความรู้สึกร่วมกันในกลุ่ม พยายาม
เพือ่ที่จะใหไ้ดม้าซ่ึงความส าเร็จ  

 
2. วธีิด าเนินการในแต่ละกิจกรรมที่ใชเ้ทคนิค STAD 

 สุวทิย ์ มูลค าและ อรทยั  มูลค า (2547 : 182) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิค STAD มีดงัน้ี 

 1. ขั้นเตรียมเน้ือหา ประกอบดว้ยการจดัเตรียมเน้ือหาสาระหรือเร่ืองที่จะให้ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้ โดยจดัเป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่ือ วสัดุอุปกรณ์หรือ
แหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีการจดัเตรียมแบบทดสอบยอ่ยเพือ่วดัผลดว้ย 

 2. ขั้นจดัทีม 
ผูส้อนจดัทีมผูเ้รียนโดยให้คละกนัทั้งเพศและความสามารถ ทีมละประมาณ 4-5 

คน เช่น ทีมที่มีสมาชิก 4 คน อาจประกอบดว้ยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 
คน และ อ่อน 1 คน เป็นตน้ 

 3. ขั้นเรียนรู้ 
 ขั้นเรียนรู้เร่ิมจากผูส้อนใหค้  าแนะน าวธีิการเรียนรู้ ทีมวางแผนการเรียนรู้ โดยแบ่ง

ภาระหน้าที่กัน เช่น ผูอ่้าน ผูห้าค  าตอบ ผูส้นับสนุน ผูจ้ดบนัทึก ผูป้ระเมิน เป็นตน้ หลังจากนั้น
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สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาสาระและท ากิจกรรมตามใบงานที่ผูส้อนก าหนด ซ่ึงการเรียนรู้
โดยวิธีน้ีเน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมาก หลังจากนั้นสมาชิกในทีมประเมินเพื่อ
ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา 

 4. ขั้นทดสอบ 
 เม่ือผูเ้รียนแต่ละทีมไดเ้รียนรู้ร่วมกนัแลว้ ผูเ้รียนแต่ละคนท าการทดสอบยอ่ย เพื่อ

วดัความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระที่ไดเ้รียนรู้ เม่ือทดสอบเสร็จผูส้อนและผูเ้รียนอาจร่วมกนัตรวจ
ผลการทดสอบของสมาชิกแต่ละคน หลงัจากนั้นทีมจึงจดัท าคะแนนการพฒันาของสมาชิกแต่ละ
คน และสรุปเป็นคะแนนการพฒันาของกลุ่ม 

 5. ขั้นการรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงทีม 
 เป็นการประกาศผลงานของทีมว่าแต่ละทีมอยูใ่นระดบัคุณภาพใด รับรองยกยอ่ง 

ชมเชย ทีมที่มีคะแนนการพฒันาสูในรูปแบบต่างๆ เช่น การปิดประกาศ การให้รางวลั การลง
จดหมายข่าว การประกาศเสียงตามสาย เป็นตน้ 

 ชยัวฒัน์  สุทธ์ิรัตน์ (2552 : 182) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค 
STAD มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. การเตรียมการ 
 ครูตอ้งเตรียมการจดักลุ่มผูเ้รียน ซ่ึงแต่ละกลุ่มควรประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน เป็น

ผูท้ี่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คนและอ่อน 1 คน ครูควรจดักลุ่มให้มีความ
สมดุลกนัโดยใชข้อ้มูลจากคะแนนการทดสอบ หรือผลการเรียนเดิม หรือขึ้นอยูก่บัวิจารณญาณของ
ผูส้อน ครูควรจดักลุ่มใหผู้เ้รียนเองเพราะถา้ครูใหผู้เ้รียนจดักลุ่มเอง ผูเ้รียนจะเลือกอยูก่ลุ่มเดียวกบัผู ้
ที่ชอบพอสนิทสนมกนัเท่านั้น  

 2. การจดักิจกรรมการสอน 
การสอนนั้นเร่ิมตน้ดว้ยการน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเร้าความสนใจของผูเ้รียนให้

อยากรู้อยากเห็นอยากเรียน เป็นการเขา้สู่การน าเสนอบทเรียน ครูควรจะบอกผูเ้รียนถึงส่ิงที่เรียนว่า
คืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร ครูควรทบทวนสั้นๆ เก่ียวกับทกัษะหรือขอ้มูลที่ผูเ้รียนรู้อยู่แล้ว 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเห็นดว้ยการสาธิต การใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอธิบาย หรือยกตวัอยา่งปัญหา
ในชีวติจริง ครูจดัท าเอกสารสรุปเก่ียวกบัการเรียนเป็นกลุ่มใหแ้ต่ละกลุ่ม 

 3. การท างานเป็นกลุ่ม 
ครูใหเ้วลาในการตั้งช่ือกลุ่มก่อนที่ครูจะแจกใบงานและกระดาษค าตอบ หลงัจาก

นั้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัด้วยตนเองโดยการศึกษาใบงานร่วมกันกบัเพื่อนสมาชิก เปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบายโตต้อบโดยใชห้ลกัประชาธิปไตย โดยที่สมาชิก
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ในกลุ่มจะตอ้งเรียนรู้เน้ือหานั้นๆ ใหเ้ขา้ใจและช่วยกนัท าใบงาน ท าให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกนั
ในการท าให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเขา้ใจในบทเรียน อีกทั้งยงัช่วยกันตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ค าตอบก่อนน าส่งครู บทบาทของครูคือสงัเกตการณ์และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และให้
ความช่วยเหลือเม่ือจ าเป็น นอกจากน้ีครูอาจมีการซักถามสมาชิกในกลุ่มเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ
เก่ียวกบัส่ิงที่เรียนรู้ร่วมกนั 
 

 4. การทดสอบ  
การทดสอบหลังจากการท างานเป็นกลุ่ม เป็นการทดสอบรายบุคคลว่า ผูเ้รียน

ไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพยีงใด หลงัจากท าแบบทดสอบเสร็จสามารถแลกเปล่ียนกระดาษค าตอบกบั
เพือ่นเพือ่ตรวจสอบ และเก็บสะสมคะแนนไวเ้ม่ือเรียนจบบทเรียนแลว้ 

 5. การตระหนกัถึงความส าเร็จของกลุ่ม 
  การตระหนกัถึงความส าเร็จของกลุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีให้เห็นถึงคะแนนของ

แต่ละบุคคลที่มีการเพิม่ขึ้นทนัทีที่ผูส้อนค านวณคะแนนของผูเ้รียนแต่ละคน ก็จะช้ีถึงคะแนนของ
แต่ละคนที่เพิม่ขึ้น และจดัท าคะแนนกลุ่ม มีการให้รางวลัหรือประกาศนียบตัรชมเชยให้กบักลุ่มที่
ท  าคะแนนสูงๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงกนัระหว่างการท าคะแนนของตนให้ดีที่สุดกบัตระหนัก
ถึงความส าเร็จของกลุ่ม และไดรั้บรางวลัซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการเรียนที่ดีดว้ย 
 จากการศึกษาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จึงสรุปได้ว่า 
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ที่จะน ามาใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 
ขั้นเตรียมการ โดยเร่ิมตน้ดว้ยการบอกเร่ืองที่จะเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม ต่อมาคือขั้นการจดั
กิจกรรมการสอนความรู้ใหม่ ขั้นการท างานเป็นกลุ่ม โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยคละ
ความสามารถ จ านวน 4 – 5 คน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน ตามด้วยขั้น
ทดสอบ และขั้นสุดทา้ยคือขั้นวดัรายบุคคลเพือ่ประเมินผลความส าเร็จของแต่ละกลุ่ม 
 

3. วธีิการคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพฒันา 
สลาวิน (Slavin, 1990 : 80 ) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กนัแบบ STAD จะมีการทดสอบยอ่ยในแต่ละตอน และการทดสอบคร้ังสุดทา้ยซ่ึงเป็นการทดสอบ
รวบยอดและน าคะแนนของตนไปหาคะแนนพฒันาการ ดงัน้ี 

 คะแนนพื้นฐาน หาไดจ้ากค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบยอ่ยที่ผูเ้รียนแต่ละคนท าได ้
 คะแนนที่ได ้ไดจ้ากการน าคะแนนทดสอบคร้ังสุดทา้ยลบคะแนนพื้นฐาน 
 คะแนนพฒันาการ ถา้คะแนนที่ไดค้ือ 
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  - 11 ขึ้นไป คะแนนพฒันาการ = 0 
  - 1 ถึง – 10 คะแนนพฒันาการ = 10 
  + 1 ถึง 10  คะแนนพฒันาการ = 20 
  + 11     คะแนนพฒันาการ = 30 
น าคะแนนพฒันาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนน

พฒันาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นจะไดรั้บรางวลั 
4. ทฤษฏีจิตวทิยาที่น ามาใชใ้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 
ชยัวฒัน์  สุทธ์ิรัตน์ (2552 : 182) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD มีความ

เก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีจิตวทิยาดงัน้ี 
4.1 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory) ของ สกินเนอร์ (Skinner) 
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนที่ผูเ้รียนจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิก

จะไดรั้บมอบหมายหนา้ที่ทุกคน และยดึหลกัว่าความส าเร็จของตนคือความส าเร็จของกลุ่ม ดงันั้น
ในการท างานจะตอ้งมีการใหก้ าลงัใจกนั อาจเป็นค าชมเชย รางวลั เพือ่เป็นแรงกระตุน้ใหส้มาชิกทุก
คนท างานให้ดีที่สุด เพื่อผลส าเร็จของกลุ่ม ซ่ึงหลักการดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากวิธีการปรับ
พฤติกรรม (behavior modification) เป็นแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบกระท า 
(operant conditioning) มีแนวคิดว่า การกระท าใดๆ ที่ไดรั้บการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
อีก ส่วนการกระท าใดๆ ที่ไม่ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโนม้ที่จะลดลงและหายไปในที่สุด ในการ
เรียนแบบร่วมมือนั้นจะเกิดพฤติกรรมการใหค้วามสนใจ การยอมรับ การใหค้  าชมเชยจากกลุ่มเพื่อน 
ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นตวัเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะเด็กวยัรุ่นที่มักจะมี
พฤติกรรมการชอบอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่ือและท าตามกลุ่มเพื่อนมากกว่าครู  รูปแบบกิจกรรมที่ให้
กลุ่มเพือ่นกล่าวค าชมเชย เกิดการยอมรับการใหค้วามสนใจ และเน้นให้ผูเ้รียนเป็นทั้งผูส้อน  จะท า
ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ ขณะเดียวกนัก็เป็นผูรั้บฟังและการใหก้ารยอมรับ 
ชมเชยผูพ้ดู พฤติกรรมดงักล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกของผูก้  าลงัท าหน้าที่ไดเ้ป็นอยา่งดี และขณะที่
รับฟังการสอน ผูรั้บฟังก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเต็มที่ ส่วนดา้นการประเมินผล 
การให้รางวลั การมอบเกียรติบตัรแก่กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดบัแรก ก็จะเป็นตวักระตุน้ให้มี
การแสดงพฤติกรรมไดต่้อไป 

4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning theory) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนที่เน้นให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม

เหมือนกบัการอยูร่่วมกนัในสังคมหน่ึง ซ่ึงการท างานแบบร่วมมือจะสร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนั 
การเรียนรู้ซ่ึงกันและกันเกิดจากการสังเกตส่ิงรอบๆ ตวั ซ่ึงตรงตามทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม  

http://ece.pkru.ac.th/early/web_std/Untitled-13.html
http://wisitdevilsoul.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2-albert-bandura/
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แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า คนเราเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ที่อยูร่อบๆ ตวัเราอยูเ่สมอ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
การสงัเกต (Observation learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (ประสาท อิศรปรีดา , 2538 : 28)  
ตวัแบบสามารถถ่ายทอดทั้งความคิด และการแสดงออกไดพ้ร้อมๆ กนั อีกทั้งตวัแบบจะยงัท าหน้าที่
ยบัย ั้งการเกิดพฤติกรรม โดยตวัแบบอาจเป็นบุคคลจริงๆ (live mode) หรือตวัแบบสัญลักษณ์ 
(symbolic) ก็ได ้(ทิศนา  แขมมณี, 2541 : 234) 

ดังนั้นการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ไดแ้ก่การใหค้วามช่วยเหลือร่วมมือกนั  การมีน ้ าใจ  เมตตากรุณา  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การรู้จกัการ
เกรงใจผูอ่ื้น  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา พฤติกรรมเหล่าน้ีจะมีการเลียนแบบเกิดขึ้นในห้องเรียน เป็น
การสอนที่เรียกวา่ เพือ่นช่วยเพือ่น ทุกคนจะเห็นภาพของการสอนเพือ่นๆ ซ่ึงกนัและกนั หากตนเอง
รู้สึกประทบัใจเพื่อนคนใดคนหน่ึง ก็จะเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนคนนั้ น โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมของเพื่อน ซ่ึงจะมีการจดจ าใส่ใจและแสดงตามตวัแบบ นอกจากน้ีการไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กบัสมาชิกในกลุ่ม ยงัท าให้เกิดทศันคติที่ดีต่อการเรียนการสอน เพื่อนร่วมชั้น วิชาที่เรียน ตลอด
จนถึงครูผูส้อน อนัจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต 

4.3 ทฤษฎีความตอ้งการของ มาสโลว ์(Maslow) 
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้ใช้ความสามารถ

เฉพาะตวัและศกัยภาพของตนเองร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จได ้โดยสมาชิกต่าง
ตระหนักว่าแต่ละคนลว้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มได้ร่วมคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง การท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจตนเอง รู้จกั
ตนเอง ซ่ึงโดยธรรมชาติของคนแลว้ลว้นตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น จากคนในสงัคม และตอ้งการ
แสวงหาส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตน ซ่ึงมาสโลวม์องว่าเด็กมีธรรมชาติที่
พร้อมจะศึกษาส ารวจส่ิงต่างๆ คนทุกคนมีแรงภายในที่จะผลกัดนัให้ไปถึงสภาพที่เรียกว่า การรู้จกั
ตนเองตรงตามสภาพที่เป็นจริงหรือตอ้งการที่จะตระหนักในความสามารถของตน ซ่ึงหมายถึงการ
ยอมรับตนเองทั้งในส่วนที่บกพร่องและส่วนดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนที่มีต่อตนเอง 
ประสาท อิศรปรีดา (2538: 310-312) กล่าวว่า ความตอ้งการ คือสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ความตอ้งการของคนมักไม่ได้รับการตอบสนองอยา่งสมบูรณ์ เม่ือไดรั้บการ
ตอบสนองระดบัหน่ึงแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการมากขึ้นไปอีกระดบัหน่ึง 

จากแนวคิดทฤษฏีของมาสโลว ์แสดงว่ามนุษยท์ุกคนลว้นมีความตอ้งการ จะสนองความ
ตอ้งการใหต้นเอง และความตอ้งการจะไดรั้บการตอบสนองก็ต่อเม่ือความตอ้งการขั้นตน้ไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งเพยีงพอก่อน การจดัการเรียนการสอนจึงสามารถน าเอาทฤษฏีของมาสโลวไ์ปใชไ้ด้
โดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีการพฒันาให้เกิดสมรรถภาพทั้ง 3 ด้านไปพร้อมกัน คือ ความรู้ 

http://wisitdevilsoul.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2-albert-bandura/
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(cognitive) ดา้นอารมณ์ (effective) และดา้นทกัษะ (psychomotor) ครูควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
รู้จกัคิด รู้จกัใชเ้หตุผล มีความช่ืนชมหรือมีเจตคติที่ดีต่อส่ิงที่เรียน โดยเฉพาะผูเ้รียนไดเ้ป็นผูล้งมือ
กระท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ครูเป็นเพยีงผูจ้ดัเตรียมส่ือและเป็นผูใ้หค้  าแนะน า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การเรียนแบบร่วมมือ ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม โดยเน้นให้สมาชิกเป็นผู ้
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่ ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะมีโอกาสแสดงความสามารถของตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและส าคญัต่อกลุ่ม 

4.4 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Cognitive theory) 
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนที่เน้นการช่วยเหลือ ให้ผูเ้รียนไดล้งมือกระท า 

ร่วมกนัคิดแกปั้ญหา เรียนรู้ดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ แนวคิดดงักล่าวมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาซ่ึงมีแนวคิดว่าเม่ือผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั 
จะท าใหเ้กิดความคิดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม และมีการพฒันาต่อไปเร่ือยๆ จนสามารถคิด
ในส่ิงทีเป็นนามธรรมได ้ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจต ์ (Piaget) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างคนใหมี้ความสามารถท าส่ิงใหม่ มิใช่เป็นแต่ผูค้อยลอกเลียนแบบผูอ่ื้น สร้างคนให้มีความคิด
สร้างสรรค ์รู้จกัประดิษฐ์และคน้ควา้แสวงหาความรู้ ตอ้งการกระตุน้ให้มีความคิดวิพากษว์ิจาร ณ์ 
รู้จกัพสูิจน์ส่ิงต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รียนเป็นผูท้ี่มีความกระตือรือร้นพยายามแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึง
ส่วนหน่ึงเกิดตามธรรมชาติและอีกส่วนหน่ึงเกิดจากครูเป็นผู ้จัดให้ แนวคิดของเปียเจต์ จึง
สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
พดูคุย อภิปราย ซกัถามกนั ส่งเสริมใหไ้ดพ้ฒันาความคิด ไดศึ้กษาคน้ควา้ท างานและแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง ช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในตนเองมากยิง่ขึ้น 
 
แบบฝึกการวิเคราะห์ชนิดของประโยค 

1. ความหมายของแบบฝึก 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นเป็นสาระที่มีการฝึกทกัษะการฟัง ดู พูด อ่านและเขียน  แต่ละ

ทกัษะนั้ นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทกัษะ
ภาษาไทยจึงตอ้งมีแบบฝึกเพือ่ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ มีผูใ้หค้วามหมายและความส าคญัของแบบ
ฝึกไวด้งัน้ี  
 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 483) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชุด
การสอนที่เป็นแบบฝึกที่ใชเ้ป็นตวัอยา่ง ปัญหาหรือค าสัง่ที่ต ั้งขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียนฝึกตอบ  
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อจัฉรา ชีวพนัธ ์(2532 : 102) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง ส่ิงที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมความเขา้ใจ 
และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนที่ช่วยให้นักเรียนฝึกปฏิบติั และน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งแม่นย  า
ถูกตอ้งและคล่องแคล่ว 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2535 : 16) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการ
เรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบฝึกที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นกัเรียนพึงกระท า อาจก าหนดแยกเป็นแต่ละ
หน่วย หรืออาจรวมเล่มก็ได ้

ลกัษณา อินทะจกัร (2538 : 161) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกที่ครูสร้างขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายเพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

ศศิธร ธญัลกัษณานนัท ์(2542 : 375) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกเสริมทกัษะที่ใชฝึ้ก
ความเขา้ใจ ฝึกทักษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนักเรียนตามบทเรียนที่ครูสอนว่า 
นกัเรียนเขา้ใจและสามารถน าไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

ถวลัย ์ มาศจรัส (2546 : 151) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง กิจกรรมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ที่
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอที่สามารถ
ตรวจสอบและพฒันาทกัษะ กระบวนความคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถน าผูเ้รียนสู่การสรุป
ความคิดรวบยอดและหลกัการส าคญัของสาระการเรียนรู้  รวมทั้งท  าให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบ
ความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเองได ้

จากความหมายของแบบฝึกดงักล่าว สรุปไดว้่า  แบบฝึก  หมายถึง   ส่ือส่ิงพิมพท์ี่สร้างขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน แบบฝึกจะช่วยพฒันาความสามารถของ
นกัเรียน ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจบทเรียนและเกิดความช านาญในทกัษะมากยิง่ขึ้น 

 
2. หลกัและขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 

 ในการสร้างแบบฝึกตอ้งก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อน ว่าผูส้ร้างแบบฝึกนั้ น
ตอ้งการเพิม่ทกัษะดา้นใดใหแ้ก่ผูเ้รียน จุดประสงคก์ารเรียนคือเป้าหมายสุดทา้ยที่ตอ้งการให้ผูเ้รียน
ไดห้รือเป็น จุดประสงคท์างการเรียน สามารถแบ่งไดต้ามลักษณะของพฤติกรรม คือ พฤติกรรม
ทางดา้นพทุธิพสิยั  พฤติกรรมทางดา้นจิตพิสัย  พฤติกรรมทางดา้นทกัษะพิสัยการใชค้  าสั่งในแบบ
ฝึกจึงควรค านึงถึงพฤติกรรมที่จะน าไปสู่จุดประสงค์ในแต่ละด้านด้วย  ในการตั้งค  าสั่งซ่ึงเป็น
ค ากริยาที่บ่งช้ีถึงการกระท า อนัจะน าไปสู่จุดประสงคใ์นแต่ละดา้น  วิชยั  วงษใ์หญ่ (2537 : 87 – 90 
) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมดา้นพทุธิพสิัย นั้นเป็นกิจกรรมทางสมอง ซ่ึงบลูม (Bloom) และคณะได้
จ  าแนกไว ้6 ระดบั เรียงจากพฤติกรรมที่ต  ่าสุดถึงสูงสุด ค  ากริยาที่สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัระดบั
ต่างๆ ของการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนทางดา้นความรู้มีดงัน้ี 
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 1. ความรู้ความจ า ค  ากริยาที่บ่งบอกถึงการกระท า เช่น 
บรรยาย  จดัเขา้พวก  ระบุช่ือ  จ าได ้
บอก  ใหค้  าจ  ากดัความ  ท่องจ า  จบัคู่ 
เรียงล าดบั ระลึกได ้  เลือก  ท าขึ้นใหม่ 

 2. ความเขา้ใจ ค ากริยาที่บ่งบอกถึงการกระท า เช่น  
จ าแนก  เรียบเรียงใหม่  ขยายความ อธิบาย  
สรุป  เลือก   ช้ีใหเ้ห็น อภิปราย 
ตีความ  ยกตวัอยา่ง  รายงาน  ยอ่ความ 

 3. การประยกุตใ์ช ้ค  ากริยาที่บ่งบอกถึงการกระท า เช่น 
เลือก  จดัการ   ใชเ้คร่ืองมือ วางโครงร่าง 
แต่งเร่ือง แกปั้ญหา  ท านาย  ปฏิบตัิการ 
สาธิต  แสดงภาพ  ปรับปรุง ติดต่อ 

 4. การวเิคราะห์ ค  ากริยาที่บ่งบอกถึงการกระท า เช่น 
วจิารณ์  หาองคป์ระกอบ  เปรียบเทียบ แยกประเภท  
วเิคราะห์ บอกความแตกต่าง ประดิษฐ ์ ประเมินค่า 
ท าแผนผงั ตั้งค  าถาม  หาความสมัพนัธ ์ตรวจสอบ 

5. การสงัเคราะห์  ค  ากริยาที่บ่งบอกถึงการกระท า เช่น 
จดัเขา้พวก สร้างสรรค ์  จดัเขา้กลุ่ม  ประกอบ 
สรุปได ้  รวบรวม  ออกแบบ วางแผน 
ท านายได ้ เขียน   แสดงความคิดเห็นสร้าง 

 6. การประเมินค่า ค  ากริยาที่บ่งบอกถึงการกระท า เช่น 
ประเมินค่า ควบคุมตวัแปรได ้ ตดัสิน  ถามได ้
อา้งเหตุผล ตีความได ้  ท านาย  ตรวจสอบ 
ประเมินผล ปฏิเสธได ้  เปรียบเทียบ เลือก 

 พฤติกรรมทางดา้นจิตพสิัย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทศันคติ ความสนใจ คุณค่า การพฒันา ความ
ซาบซ้ึงและการปรับปรุงตวั การเขียนจุดประสงค์การเรียนทางดา้นเจตคติ เพื่อให้สามารถสังเกต
และวดัได้อย่างชัดเจน เป็นส่ิงที่ท  าได้ยาก เพราะพฤติกรรมบางอย่างของด้านน้ีมีความซับซ้อน
คลุมเครือ ที่จะแสดงออกมาใหส้งัเกตและวดัไดต้รงกนั แต่อยา่งไรก็ตาม จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้น
จิตพิสัยน้ี ก็สามารถวดัและสังเกตไดโ้ดยวิธีการโน้มน้าว (approach tendencies) ซ่ึงหมายถึงการ
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แสดงจิตพิสัยต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือในสถานการณ์ในสถานการณ์หน่ึง ค  ากริยาต่างๆ ซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการระบุจุดประสงคก์ารเรียนมีดงัน้ี 
 1. การรับรู้ เช่น ค  าวา่  

ถาม  ติดตาม   ช้ี  ใชเ้ลือก 
สะสม  รับฟัง   บอกที่ตั้ง ตอบ 
บรรยาย  ยดึถือ   ใหช่ื้อ  ยอมรับ 

 2. การตอบสนอง 
ยนิยอม  ท าตาม   บญัญตัิ  แสดง 
ตอบโต ้  ช่วยเหลือ  อภิปราย  ยอมรับ 
อ่าน  ท าใหเ้หมือนกนั  คดัเลือก  ช่วย 
ปฏิบตัิ  แนะน า   มีส่วนร่วม ร่วมมือ  

 3. การเกิดคุณค่า 
อธิบาย   ท  าใหส้มบูรณ์   ร่วมดว้ย  จดัแบบใหม่ 
ช่วยเหลือ สาธิต   ติดตาม  ใหเ้หตุผล 
ท างาน  บรรยาย   ปฏิเสธ  เช้ือเชิญ 
ช้ีแจงใหเ้ห็นขอ้แตกต่าง   คดัเลือก  สนบัสนุน 

4. การจดัระบบหรือรวบรวมพนิิจ 
สลบั  ท าใหส้มบูรณ์  ปรับปรุง สงัเคราะห์ 
จดัแจง  ป้องกนั   ประสาน เตรียม 
รวบ  อธิบาย   ระบบ  ติดต่อ 
เปรียบเทียบ วางหลกัเกณฑ ์  อา้งถึง  ใหนิ้ยาม 

5. การประเมินค่า 
ประเมิน  เสนอ   อธิบาย  สนบัสนุน 
เปรียบเทียบ วจิารณ์   จ าแนก  เปล่ียนแปลง 
โตแ้ยง้  แปลความหมาย  บรรยาย  คดัคา้น 
ตดัสินใจ สรุป   สรุปความ ใหเ้หตุผล 

พฤติกรรมทางดา้นทกัษะพสิยั เป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมทางกลา้มเน้ือ และระบบประสาน
กลา้มเน้ือ โดยมีค  ากริยาต่างๆ ดงัน้ี 

ประกอบ สร้าง   ประดิษฐ ์ แต่ง 
ออกแบบ ร่าง   เปล่ียน  ท าความสะอาด 
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ฝึกหดั  ห่อ   กวาด  แกไ้ข   
ท า  เยบ็   เร่ิมตน้  ใช ้  
เหลา  รับ   ติดตาม  พมิพ ์  
ซ่อม  ผกู   ใชเ้คร่ืองมือ ตรวจแก ้

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2547 : 48 – 49 ) ให้ขอ้เสนอแนะในการสร้างแบบฝึก ว่า การ
สร้างแบบฝึกเพื่อใชป้ระกอบในการจดัการเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ นั้น จะเน้นส่ือการสอนใน
ลกัษณะเอกสารแบบฝึกหัดเป็นส่วนส าคญั ดงันั้นการสร้างจึงควรให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งใน
ดา้นเน้ือหา รูปแบบ และกลวธีิในการน าไปใช ้ซ่ึงควรเป็นเทคนิคของแต่ละคน  โดยมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. พงึระลึกเสมอวา่ ตอ้งใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาก่อนใชแ้บบฝึก    
2. ในแต่ละแบบฝึก อาจมีเน้ือหาสรุปยอ่ หรือเป็นหลกัเกณฑไ์วใ้ห้ผูเ้รียนไดศึ้กษาทบทวน

ก่อนก็ได ้
3. ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงคท์ี่ตอ้งการ และไม่ยากหรือง่าย

จนเกินไป 
4. ค านึงถึงหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวฒิุภาวะ และความแตกต่าง

ของผูเ้รียน 
5. ควรศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกให้เขา้ใจก่อนลงมือปฏิบติั โดยการน าทฤษฎีหรือ

แนวคิดของนกัการศึกษาหรือนกัจิตวทิยามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและสภาพการณ์ 
6. ควรมีคู่มือการใชแ้บบฝึก เพือ่ใหผู้ส้อนคนอ่ืนน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากไม่มีคู่มือ

ตอ้งมีค  าช้ีแจงขั้นตอนการใชท้ี่ชดัเจน แนบลงไปในแบบฝึกดว้ย 
7. การสร้างแบบฝึก ควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของแต่ละเน้ือหาวิชา 

รูปแบบจึงควรแตกต่างตามสภาพการณ์ 
8 การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย ไม่ซ ้ าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดียว เพราะจะท าให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย การจดัแบบฝึกที่มีความหลายหลายท าให้ผูฝึ้กไดเ้กิดทกัษะอย่าง
กวา้งขวางและเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

9. การใช้ภาพประกอบเป็นส่ิงส าคญัที่จะช่วยให้แบบฝึกนั้นน่าสนใจ และยงัเป็นการพกั
สายตาใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย 

10. การสร้างแบบฝึก หากตอ้งการให้สมบูรณ์ครบถว้น ควรสร้างในลกัษณะของเอกสาร
ประกอบการสอน แต่จะเนน้ความหลากหลายของแบบฝึก และมีการสรุปเน้ือหาแบบยอ่ 
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11. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง อยา่ให้มีขอ้ผิดพลาดเด็ดขาด เพราะจะเป็นการยืน่ยาพิษให้
ผูเ้รียนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนจดจ าในส่ิงที่ผดิตลอดไป 

12. ค าสัง่ในแบบฝึกเป็นส่ิงส าคญัที่มิควรมองขา้มไป เพราะค าสัง่คือประตูบานใหญ่ที่จะไข
ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนไปสู่ความส าเร็จ ค  าสั่งที่ใชค้วรสั้นกะทดัรัด อ่านเขา้ใจง่าย ไม่ท าให้
ผูเ้รียนสบัสน   

13.  การก าหนดเวลาในการใช้แบบฝึก แต่ละชุดควรให้เหมาะสมกับเน้ือหา และความ
สนใจของผูเ้รียน 

14. กระดาษที่ใช ้ควรมีคุณภาพเหมาะสม มีความเหนียวและทนทาน ไม่เปราะบางหรือขาด
ง่ายจนเกินไป 
 จากการศึกษาหลกัและขั้นตอนการสร้างแบบฝึก พบว่าส่ิงส าคญัในการสร้างแบบฝึก คือ
ตอ้งก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้หรือทกัษะที่ตอ้งการเพิ่ม ซ่ึงจุดประสงคท์างการเรียนแบ่ง
ตามลักษณะของพฤติกรรม คือ พฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย  พฤติกรรมทางดา้นจิตพิสัย  และ
พฤติกรรมทางด้านทักษะพิสัย การใช้ค  าสั่งในแบบฝึกจึงควรค านึงถึงพฤติกรรมที่จะน าไปสู่
จุดประสงคใ์นแต่ละดา้นดว้ย  ในการตั้งค  าสั่งจึงใชเ้ป็นค ากริยาที่บ่งช้ีถึงการกระท า โดยสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชก้บัระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พฤติกรรมทางด้านจิตพิสัย เป็นเร่ืองเก่ียวกับทศันคติ คุณค่า 
ความซาบซ้ึงและการปรับปรุงตวั เพื่อให้สามารถสังเกตและวดัได ้โดยวิธีการโน้มน้าว หรือการ
แสดงจิตพิสัยต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือในสถานการณ์ในสถานการณ์หน่ึง ค  ากริยาต่างๆ ซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการระบุจุดประสงคก์ารเรียนเพื่อดา้นการรับรู้  การตอบสนอง การเกิดคุณค่า 
การจดัระบบหรือรวบรวมพินิจ และการประเมินค่า ส่วนพฤติกรรมทางด้านทกัษะพิสัย เป็นเร่ือง
เก่ียวกบักิจกรรมทางกลา้มเน้ือ และระบบประสานกลา้มเน้ือ ในการสร้างแบบฝึกมีหลกัเกณฑ ์คือ 
ครูตอ้งศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกให้เข้าใจก่อน ครูควรสร้างแบบฝึกในลักษณะเอกสาร
ประกอบการสอน สร้างให้เหมาะสมกบันักเรียน ครอบคลุมเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตอ้งมี
ลกัษณะต่างๆ กนั มีความหลากหลาย ค  านึงถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก โดยเรียงล าดบัจาก
ง่ายไปหายาก ซ่ึงตอ้งไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป มีเน้ือหาสรุปยอ่ หรือเป็นหลกัเกณฑไ์วใ้ห้ผูเ้รียนได้
ศึกษาทบทวนก่อน บางแบบฝึกตอ้งมีภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ค  าสั่งในแบบฝึก
เป็นส่ิงส าคญั ควรใชภ้าษาที่สั้น อ่านเขา้ใจง่าย มีความถูกตอ้ง อยา่ให้มีขอ้ผิดพลาดเด็ดขาด นอกจา
น้ีควรมีคู่มือการใชแ้บบฝึก เพื่อช้ีแจงให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาก่อนใช้แบบฝึก มีการก าหนดเวลาใน
การใชแ้บบฝึกแต่ละชุดใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา  
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3. ลกัษณะแบบฝึกที่ดี 
การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีประสิทธิภาพตอ้งมีหลักในการสร้างที่สอดคล้องกับ

ลกัษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทกัษะดว้ย ซ่ึงมีผูรู้้ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 
วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2536:37) กล่าวแนะน าใหผู้ส้ร้างแบบฝึกยดึลกัษณะของแบบฝึกที่ดี

ไว ้ดงัน้ี 
1. แบบฝึกที่ดี ควรมีความชดัเจนทั้งค  าสั่งและวิธีท  า ค  าสั่งหรือตวัอยา่งแสดงวิธีท  าที่ใชไ้ม่

ควรยาวเกินไป เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจยาก ควรปรับปรุงใหง่้าย เหมาะสมกบัผูใ้ช ้ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียน
สามารถศึกษาดว้ยตนเองไดถ้า้ตอ้งการ 

2. แบบฝึกที่ดี ควรมีความหมายต่อผูเ้รียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนน้อย 
ใชไ้ดน้านและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3. ภาษาและภาพที่ใชใ้นแบบฝึกหดั ควรเหมาะสมกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 
4. แบบฝึกที่ดี ควรแยกฝึกเป็นเร่ืองๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรมหลาย

รูปแบบ เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และไม่น่าเบื่อหน่ายในการท า และเพื่อฝึกทกัษะใด
ทกัษะหน่ึงจนเกิดความช านาญ 

5. แบบฝึกที่ดี ควรมีทั้ งแบบก าหนดค าตอบให้ แบบให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้ค  า 
ขอ้ความ หรือรูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นส่ิงที่นักเรียนคุน้เคย และตรงกบัความในใจของนักเรียน 
เพือ่วา่แบบฝึกหดัที่สร้างขึ้น จะไดก่้อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน และพอใจแก่ผูใ้ช ้ซ่ึงตรงกบัหลกัการ
เรียนรู้ที่วา่ เด็กมกัจะเรียนรู้ไดเ้ร็วในการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ 

6. แบบฝึกที่ดี ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาดว้ยตนเอง ให้รู้จกัคน้ควา้ รวบรวมส่ิงที่
พบเห็นบ่อยๆ หรือที่ตนเองเคยใช ้จะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองนั้นๆ มากยิง่ขึ้น และจะรู้จกัน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าส่ิงที่ เขาได้ฝึกฝนนั้ นมี
ความหมายต่อเขาตลอดไป 

7. แบบฝึกที่ดี ควรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กนัในหลายๆ ดา้น เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ความพร้อม ระดบัสติปัญญาและประสบการณ์ 
ฯลฯ ฉะนั้นการท าแบบฝึกหดัแต่ละเร่ืองควรจดัท าให้มากพอ และมีทุกระดบั ตั้งแต่ ง่าย ปานกลาง 
จนถึงระดบัที่ค่อนขา้งยาก เพือ่วา่ทั้งเด็กเก่ง กลาง และอ่อน จะไดเ้ลือกท าไดต้ามความสามารถ ทั้งน้ี
เพือ่ใหเ้ด็กทุกคนประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกหดั 

8. แบบฝึกที่ดี ควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงหน้า
สุดทา้ย 
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9. แบบฝึกที่ดี ควรไดรั้บการปรับปรุงควบคู่ไปกบัหนงัสือแบบเรียนอยูเ่สมอ และควรใชไ้ด้
ดีทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

10. แบบฝึกที่ดี ควรเป็นแบบฝึกที่สามารถประเมินและจ าแนกความเจริญงอกงามของเด็ก
ไดด้ว้ย 

ถวลัย ์มาศจรัส (2550 : 20) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของแบบฝึกที่ดี ดงัน้ี  
1. จุดประสงค ์ 

1.1 จุดประสงคช์ดัเจน  
1.2 สอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะตามสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เน้ือหา 

2.1 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 
2.2 ใชภ้าษาเหมาะสม 
2.3 มีค  าอธิบายและค าสัง่ที่ชดัเจน ง่ายต่อการปฏิบติัตาม  
2.4 สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ น าผูเ้รียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและ

หลกัการส าคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.5 เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล  
2.6 มีค  าถามและกิจกรรมที่ทา้ทายส่งเสริมทกัษะกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน  
2.7 มีกลยทุธ์การน าเสนอและการตั้งค  าถามที่ชดัเจน น่าสนใจปฏิบติัได ้สามารถ

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพือ่ปรับปรุงการเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
จากการศึกษาลักษณะของแบบฝึกที่ดี พบว่าแบบฝึกเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะช่วยเสริม

ทกัษะใหก้บัผูเ้รียน แบบฝึกจึงตอ้งมีประสิทธิภาพ  มีองคป์ระกอบครบถว้นตามลกัษณะของแบบ
ฝึก มีจุดประสงค์และค าสั่งที่ชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา และถูกต้องตามหลักวิชาตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการฝึก เรียบเรียงเน้ือหาตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ และมีกิจกรรมหลายรูปแบบ 
ใชภ้าษาและภาพเหมาะสมกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน อีกทั้งควรตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนเลือกศึกษาไดต้ามความสามารถ สามารถประเมินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อ
น าไปปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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4. ประโยชน์ของแบบฝึก 
แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนชนิดหน่ึงที่สามารถช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนได ้ แบบฝึกจึงเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งมาก เพต็ต้ี (Petty, 1963, อา้ง
ถึงใน ยพุา  ยิม้พงษ,์ 2522 : 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

1. เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วย
ลดภาระครูไดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นส่ิงที่จดัท  าขึ้นอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบ 

2. ช่วยเสริมทกัษะ แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเด็กในการฝึกทกัษะ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัการ
ส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผูส้อนดว้ย 

3. ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากเด็กยอ่มมีความสามารถทางภาษา
แตกต่างกนั การให้เด็กท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกบัความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็กประสบ
ผลส าเร็จในดา้นจิตใจมากยิง่ขึ้น ดงันั้นแบบฝึกหดัจึงไม่ใช่สมุดฝึกที่ครูจะให้แก่เด็กบทต่อบท หรือ
หนา้ต่อหนา้ แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะส าหรับเด็กที่ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ และเป็น
เคร่ืองมือช่วยที่มีค่าของครูที่จะสนองความตอ้งการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลในชั้น 

4. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะคงทน ซ่ึงลกัษณะการฝึกเพือ่ช่วยใหเ้กิดผลดงักล่าวนั้นไดแ้ก่ 
4.1 ฝึกทนัทีหลงัจากที่เด็กไดเ้รียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ 
4.2 ฝึกซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

  4.3 เนน้เฉพาะในเร่ืองที่ผดิ 
5. แบบฝึกที่ใชจ้ะเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละคร้ัง 
6. แบบฝึกที่จดัท  าขึ้นเป็นรูปเล่ม เด็กสามารถเก็บไวใ้ชเ้ป็นแนวทางเพื่อทบทวนดว้ยตนเอง

ไดต่้อไป 
7. การใหเ้ด็กท าแบบฝึกช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของเด็กไดช้ดัเจน ซ่ึงจะ

ช่วยใหค้รูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นๆ ไดท้นัท่วงที 
8. แบบฝึกที่จดัขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูใ่นหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้เด็กไดฝึ้กฝนอยา่ง

เตม็ที่ 
9. แบบฝึกที่จดัพมิพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ จะช่วยท าใหค้รูประหยดัทั้งแรงงานและเวลาในการที่

จะตอ้งเตรียมสร้างแบบฝึกอยูเ่สมอ ในดา้นผูเ้รียนก็ไม่ตอ้งเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัดจากต ารา
หรือกระดานด า ท  าใหมี้เวลาและโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆ มากขึ้น 

10. แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะการจดัพมิพข์ึ้นเป็นรูปที่แน่นอนยอ่มลงทุนต ่ากว่า
การที่จะใชว้ธีิพมิพล์งกระดาษไขทุกคร้ังไป นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในการที่ผูเ้รียนสามารถบนัทึก
และมองเห็นความกา้วหนา้ของตนเองไดอ้ยา่งมีระบบและเป็นระเบียบ 
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ถวลัย ์มาศจรัส (2546 : 21) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวด้งัน้ี 
1. เป็นส่ือการเรียนรู้ เพือ่พฒันาการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. ผูเ้รียนมีส่ือส าหรับฝึกทกัษะดา้นการอ่าน การคิด การวเิคราะห์ และการเขียน 
3. เป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4. พฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน 
สุวทิย ์มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 53 - 54) ไดส้รุปประโยชน์ของแบบฝึก

ดงัน้ี  
1. ท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเคร่ืองอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้  
2. ท าใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนที่มีต่อบทเรียน  
3. ฝึกใหเ้ด็กมีความเช่ือมัน่และสามารถประเมินผลของตนเองได ้ 
4. ฝึกใหเ้ด็กท างานตามล าพงั โดยมีความรับผดิชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย  
5. ช่วยลดภาระครู  
6. ช่วยใหเ้ด็กฝึกฝนไดอ้ยา่งเตม็ที่  
7. ช่วยพฒันาตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
8. ช่วยเสริมใหท้กัษะคงทน ซ่ึงลกัษณะการฝึกเพือ่ช่วยใหเ้กิดผลดงักล่าวนั้นไดแ้ก่  

8.1 ฝึกทนัทีหลงัจากที่เด็กไดเ้รียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ  
8.2 ฝึกซ ้ าหลายๆคร้ัง  
8.3 เนน้เฉพาะในเร่ืองที่ผดิ  

9. เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละคร้ัง  
10. ใชเ้ป็นแนวทางเพือ่ทบทวนดว้ยตนเอง  
11. ช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆของเด็กไดช้ดัเจน  
12. ประหยดัค่าใชจ่้ายแรงงานและเวลาของครู 
แบบฝึกเป็นนวตักรรมที่ครูสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงคเ์พื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือพฒันา

ทกัษะของนักเรียน แบบฝึกที่มีประสิทธิภาพจะมีความเหมาะสมกับนักเรียน จะตอ้งครอบคลุม
เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีความหลากหลาย สร้างตามหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ของเด็ก โดย
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีเน้ือหาสรุปยอ่ ภาษาที่ใชเ้ป็นภาษาที่อ่านเขา้ใจง่าย มีความถูกตอ้ง 
และมีคู่มือประกอบการใชแ้บบฝึก ถา้แบบฝึกนั้นมีประสิทธิภาพจะช่วยทั้งเสริมทกัษะและช่วยใน
เร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียนดีขึ้น เกิดความรับผิดชอบในงานที่
ไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนสามารถประเมินผลของตนเองได ้ช่วยทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ท า
ให้ครูมองเห็นปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ชัดเจนน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้ นๆ ได้
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ทนัท่วงที ครูผูส้อนจึงสมควรสร้างแบบฝึกขึ้นเพราะ แบบฝึกจะท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีขึ้น จึงกล่าวไดว้า่แบบฝึกนั้นมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 

5. การหาประสิทธิภาพแบบฝึก 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523: 495) ไดเ้สนอแนะการก าหนดประสิทธิภาพและขั้นตอนการหา

ประสิทธิภาพแบบฝึกไวด้งัน้ี  
 1. การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพโดยใชเ้กณฑ์มาตรฐานนั้น ท าได้โดยการประเมินผล
พฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ืองและพฤติกรรมสุดทา้ย ซ่ึงค่าประสิทธิภาพ
จะก าหนดเป็นค่า E1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ (process) และ E2 คือประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(product) คิดเป็นร้อยละของผลเฉล่ียคะแนนที่ได ้ดงันั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ ์โดยปกติแลว้การก าหนดเกณฑ ์E1/E2  ขึ้นอยูก่บัเน้ือหา 
ถา้เป็นความรู้ความจ า มกัก าหนดเกณฑไ์วท้ี่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาที่เป็นทกัษะหรือ
ดา้นจิตใจจะก าหนดเกณฑต์ ่ากวา่ เช่น 75/75 หรือ 70/70 อยา่งไรก็ตามไม่ควรก าหนดเกณฑต์ ่ากว่าน้ี 
เพราะก าหนดไวเ้ท่าใดมกัไดผ้ลเท่านั้น  
 2. การก าหนดเกณฑ์โดยการทดสอบทางสถิติ ท  าได้โดยการน าแบบฝึกที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช ้แลว้หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน หากมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติก็ถือวา่แบบฝึกมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนได ้

เม่ือก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ส่ือ ซ่ึงจะตอ้งน าส่ือไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อปรับปรุง แกไ้ขแลว้น าไปทดลองสอนจริง (Trial 
run) เพื่อน าผลที่ไดม้าปรับปรุงแก้ไข เสร็จแลว้จึงน าไปใชส้อนในชั้นเรียนตามปกติได้ โดยการ
ทดลองใชมี้ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การทดลองแบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน ให้ทดลองกบัเด็กอ่อน
เสียก่อน ท าการปรับปรุงแลว้น าไปทดลองกบัเด็กปานกลางและน าไปทดลองกบัเด็กเก่ง อยา่งไรก็
ตามหากเวลาไม่อ านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ใหท้ดลองกบัเด็กอ่อนหรือปานกลาง 

2. การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:10) เป็นการทดลองที่ครู 1 คน ต่อเด็ก 5 – 10 คน โดยให้เด็ก
คละกนัทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยไม่ควรทดลองเพยีงแต่เด็กอ่อนหรือเก่งทั้งหมด 

3. การทดลองแบบกลุ่ม (1:100) เป็นการทดลองที่ครู 1 คน ต่อเด็ก 30 – 40 คน หรือทั้ง
หอ้งเรียนโดยใหเ้ด็กคละความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน ไม่ควรเลือกห้องเรียนที่มีแต่เด็กเก่ง
หรือเด็กอ่อน 
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 หลังการทดลองแล้วจึงค  านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงแก้ไขส่ือให้ได้ค่ า
ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้โดยมีเกณฑย์อมรับไดรั้บระดบั คือ 

1. ระดบัสูงกว่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไวมี้ค่าร้อยละ 2.5 
ขึ้นไป 

2. ระดบัเท่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกเท่ากบัหรือสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไวแ้ต่ไม่เกิน
ร้อยละ 2.5  

3. ระดบัต ่ากว่าเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกต ่ากว่าเกณฑท์ี่ตั้งไวแ้ต่ไม่ต  ่ากว่าร้อย
ละ 2.5 ซ่ึงถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได ้

หลงัจากการหาประสิทธิภาพแลว้ ผูว้ิจยัตอ้งตีความหมายโดยค านึงถึงความคลาดเคล่ือน
หรือความแปรปรวนของผลลพัธ ์ซ่ึงมีไดไ้ม่เกิน 0.05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต ่าไปสูง = ± 2.5จึงจะถือ
วา่ผลลพัธข์องค่า E1/E2 เป็นไปตามเกณฑ ์คือมีค่าต  ่ากวา่เกณฑ ์ไม่เกิน 2.5%และ สูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้ง
ไวไ้ม่เกิน 2.5% หากส่ือหรือแบบฝึกไดรั้บการออกแบบและพฒันาอยา่งดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 
ที่ค  านวณไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพจะตอ้งใกลเ้คียงกนั และห่างกนัไม่เกิน 5% จึงจะถือไดว้่า 
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท าแบบฝึกจริง 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533:129-130) ไดเ้สนอแนะการหาประสิทธิภาพของส่ือไว ้2 วธีิ คือ  
1. ประเมินโดยอาศยัเกณฑ ์ความหมายของตวัเลขเกณฑม์าตรฐานดงัเช่น ก าหนดไว ้80/80 

มีความหมายดงัน้ี 
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของประสิทธิภาพในด้านกระบวนการของแบบฝึก ซ่ึง

ประกอบดว้ยผลของการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เช่นงานและแบบฝึกยอ่ยของผูเ้รียน โดยน าคะแนนที่
ไดจ้ากการวดัผลกิจกรรมทั้งหมดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มยอ่ยทุกช้ินมารวมกนั แลว้ค  านวณหาค่า
ร้อยละเฉล่ีย 

80 ตวัหลงั หมายถึงคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน (post-test) ของผูเ้รียนทุกคน น ามา
ค านวณหาร้อยละเฉล่ีย 

2. ประเมินโดยไม่ตอ้งตั้งเกณฑไ์วล่้วงหน้า เป็นการประเมินประสิทธิภาพของส่ือดว้ยการ
เปรียบเทียบผลการสอบของผูเ้รียนภายหลงัจากที่เรียนจากส่ือนั้นแลว้ (post-test)  ว่าสูงกว่าผลการ
สอบก่อนเรียน (pre-test) อยา่งมีนัยส าคญัหรือไม่ หากผลการเปรียบเทียบพบว่าผูเ้รียนไดค้ะแนน
สอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั ก็แสดงวา่ส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาเร่ืองการหาประสิทธิภาพแบบฝึก พบว่าการหาประสิทธิภาพแบบฝึกนั้นมี
ขั้นตอนแรกเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2  ซ่ึง E1 หมายถึง ค่าร้อยละเฉล่ียของ
ผลการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ที่ผูเ้รียนทุกคนท า เช่นแบบทดสอบยอ่ยในแบบฝึก และ E2 หมายถึง 



60 
 

คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (post-test) ของผูเ้รียนทุกคน น ามาค านวณหาร้อยละเฉล่ีย 
ขั้นตอนต่อมาคือการน า แบบฝึกไปทดลองใช ้(Try out) ซ่ึงการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
การทดลองแบบเด่ียว มีเพียงเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 1 คน ต่อมาคือการทดลองแบบ
กลุ่มเล็ก โดยมีเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 2 - 3 คน และการทดลองแบบกลุ่ม โดยมีเด็ก
คละความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยผูว้จิยัไม่ควรเลือกหอ้งเรียนที่มีแต่เด็กเก่งหรือเด็กอ่อน
เพียงอย่างเดียว ขั้นตอนต่อมาคือการน าผลการทดลองมาค านวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุง
แกไ้ขใหไ้ดแ้บบฝึกที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้

จากการศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student 
Teams Achievement Divisions) พบว่าเทคนิค STAD มีจุดเด่นในดา้นการส่งเสริมทกัษะทางสังคม 
ท าให้ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนที่มีความสามารถต่างกันไดเ้รียนรู้ร่วมกัน ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จกับทบาทหน้าที่ของตนและ
ผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความต่ืนตวั และสนุกสนานกบัการเรียนรู้ เม่ือศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกนั้น พบวา่แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนที่ช่วยเสริมทกัษะและช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนได้เป็นอยา่งดี แกปั้ญหาในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้เพราะแบบฝึกนั้น
สนองความตอ้งการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลได ้ครูสามารถใชแ้บบฝึกเพือ่ช่วยในการเสริมความรู้
และทกัษะใหแ้ก่นกัเรียน ท าใหท้กัษะนั้นคงทนและนกัเรียนเขา้ใจบทเรียนดีขึ้น ช่วยฝึกให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยงัประหยดัค่าใช้จ่าย ครูสามารถใช้แบบฝึกเป็น
เคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละคร้ัง ท าใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนที่มี
ต่อบทเรียน อีกทั้งนักเรียนมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความเช่ือมัน่และ
ความภาคภูมิใจในผลการเรียนของตน ดว้ยจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
และประโยชน์นานาของแบบฝึก จึงท าให้ผูว้ิจยัเลือกวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 2 ใหสู้งขึ้น 
 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
1. งานวจิยัในประเทศ 

มณี บุญญาติศยั (2547: 90)  ศึกษาวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
ประโยค ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
กับการสอนแบบปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยค ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ 
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดับางน้อย อ าเภอบางคนที สังกดัเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 56 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบ
ปกติ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT อยูใ่นเชิงบวก 

กนกวรรณ  สายะบุตร (2547: 74) ศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พทุธมณฑล เพือ่พฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน และเพือ่ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองชนิดของประโยค แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 หน่วยการเรียน หน่วยละ 20 ขอ้ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ืองชนิดของประโยค มีค่า 81.93/85.07 ซ่ึงถือว่า
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี  

นพนภา  อ๊อกดว้ง (2547: 93) ศึกษาวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
ค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทยของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธี
สอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD กบัการสอนแบบปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองค าและหนา้ที่ของค าในภาษาไทยของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดรั้บการสอนดว้ย
วธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD กบัการสอนแบบปกติและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
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ต่อการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เคร่ืองมือที่
ใชค้ือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทยของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD กบันกัเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่ได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
และนกัเรียนมีความพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD ในระดบัมากที่สุด 

ศิริพร  ทาทอง (2548: 94) ศึกษาวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัก
ภาษาไทย เร่ืองค ากริยาและค าวเิศษณ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิกา
ราม อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ที่ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่ม 
STAD กบัการสอนแบบปกติ เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ืองค ากริยา
และค าวิเศษณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกัน
เทคนิคกลุ่ม STAD กบัการสอนแบบปกติ และเพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่ม STAD กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธจ์  านวน 60 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่ม STAD ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลกัภาษาไทย เร่ืองค ากริยาและค าวิเศษณ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่ม STAD สูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมี
นัยส าคญัที่ระดับ 0.01 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นที่ดีต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่ม STAD 

สมศกัด์ิ  ทองบ่อ (2549: 101) ศึกษาวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัการสอนแบบปกติ  เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัการสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการ
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วิจัย ได้แ ก่  นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองรูปและเสียงใน
ภาษาไทย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยเร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนที่ไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กบันักเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 โดยนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ และนักเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
มีความคิดเห็นต่อการเรียนในระดบัที่เหมาะสมมาก 

ฉัตรชนกานต์  เปรมพัฒนพันธ์ (2553: 117)  ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการใช้ประโยคเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีที่ 1 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชป้ระโยคเพือ่การส่ือสาร และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนเร่ือง การใช้ประโยคเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้นและการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ และเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเร่ือง การใช้ประโยคเพื่อการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้ น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 จ  านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 60 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การใชป้ระโยคเพือ่การส่ือสารที่จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนและการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบปกติ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของของ
นกัเรียนที่จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 83.39/80.33 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้75/75 ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่จดัการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบักลุ่มควบคุมที่จดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติไม่แตกต่าง
กนั โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 40.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6.52 ส่วนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 37.60 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.40 ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 40.17 และเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.52 ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 20.60 และเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การใชป้ระโยคเพือ่การส่ือสารที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

จิราภรณ์  บุญรอดรัมย ์(2553: 97)  ศึกษาวิจยัเร่ือง  ผลการเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยกุตใ์ช้
ทฤษฏีพหุปัญญา เร่ืองประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฏีพหุปัญญา เร่ืองประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฏีพหุปัญญา เร่ืองประโยค เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่มีต่อการเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฏีพหุปัญญา 
เร่ืองประโยค และเพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฏีพหุปัญญา เร่ืองประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบา้นโคกตาพรม อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552 จ านวน 18 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 7 แผน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัความพงึพอใจในการเรียนของนักเรียน ผลการวิจยั
พบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฏีพหุปัญญา ที่ผูศึ้กษาคน้ควา้
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.28/84.25 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว ้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.6558 แสดงว่านักเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
65.58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฏีพหุปัญญาโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา เร่ืองประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
นักเรียนเขา้ใจบทเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมร่วมกนั มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการท ากิจกรรมตามใบงานและการ
น าเสนอผลงานของกลุ่ม และร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมกลุ่มไดด้ว้ยความกระตือรือร้นและมีความสุข
ในการเรียนรู้ 

ดอกไม ้ โคตะนนท ์(2553: 114)  ศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันามลัติมีเดียบนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวสิต ์เร่ือง ชนิดและหน้าที่ของประโยค ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพฒันามลัติมีเดียบน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์เร่ือง ชนิดและหนา้ที่ของประโยค ประเมินคุณภาพมลัติมีเดียบน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่พฒันาขึ้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ระหว่างผูเ้รียนกลุ่มทดลองหลังได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียบนเครือข่ายตามแนวคอน
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สตรัคติวสิตท์ี่พฒันาขึ้นและกลุ่มควบคุมของผูเ้รียนที่สอนดว้ยวธีิปกติ ศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์
ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยมลัติมีเดียบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติ
วิสตท์ี่พฒันาขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ดว้ยมลัติมีเดียบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิตท์ี่พฒันาขึ้น กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษปชาปีที่ 2โรงเรียนอนุกูลนารี จ  านวน 50 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
มลัติมีเดียบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตท์ี่พฒันาขึ้น แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบประเมินคุณภาพมลัติมีเดียบนเครือข่าย แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ แบบวดั
ความพึงพอใจของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า มัลติมีเดียบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
พฒันาขึ้นมีคุณภาพในระดบัดีมาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม ทกัษะการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อบทเรียนมลัติมีเดียในระดบัมากที่สุด 

สงดั แสนเสนา (2554: 111)  ศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ชนิดของประโยค ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ชนิดของ
ประโยค ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พฒันาขึ้นและเพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้น และศึกษาดชันีประสิทธิภาพของ
ผูเ้รียนหลังไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้นและศึกษาความ
คงทนการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนที่พฒันาขึ้น กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชาพฒันา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 26 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 90 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
บทเรียนที่พฒันาขึ้น แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมินบทเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ 
ผลการวจิยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 
84.00/83.58 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ชนิดของประโยค 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ค่าเฉล่ียคือ 4.52 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดชันีประสิทธิผลของ
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากบั 0.7366 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มหรือมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.66 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.56 นักเรียนที่เรียนด้วย
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ชนิดของประโยค มีความคงทนของการเรียนรู้ หลงัจากเวลา
ผา่นไป 7 วนัและ 30 วนั 
 
2. งานวจิยัต่างประเทศ 

เมวาเรช (Mevarech, 1985, อา้งถึงใน วิภาวรรณ  ร่มร่ืนบุญกิจ 2542 : 64) ได้ศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิและปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มของนักเรียนเกรด 5   ประเทศอิสราเอล กลุ่มที่   ไดรั้บการ
สอนโดยใชก้ารเรียนแบบ STAD กลุ่มที่ 2 ไดรั้บการสอนโดยใชก้ารเรียนแบบรอบรู้ กลุ่มที่ 3 ไดรั้บ
การสอนโดยใช้การเรียนแบบ STAD ผสมกบัการเรียนแบบรอบรู้ ใช้เวลาทดลอง 15 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 4 คาบ รวมทั้งหมด 60 คาบ คาบละ 50 นาที ผลการวิจยัพบว่าการเรียนแบบ STAD ช่วย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถสูง การเรียนแบบรอบรู้ช่วยเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถต ่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ไดรั้บการสอน 3 แบบหลงัแตกต่างกบันกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนที่ไดรั้บการสอน 3 แบบหลงั ไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนักเรียนที่ใชก้ารเรียนแบบ STAD มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มสูงกว่า
กลุ่มอ่ืน 

สก็อต (Scott, 1985 : 1503) ไดท้ดลองวิธีการเรียนแบบ STAD ที่มีผลต่อความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อน เจตคติต่อตนเองและโรงเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการสะกดค าของกลุ่ม
นักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 4-6 จาก 3 โรงเรียน จ านวน 16 
หอ้งเรียน รวม 452 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ยคน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มคนอเมริกากลาง และได ้(เม็กซิกนั) 
กลุ่มคนผวิขาว (ยโุรป) กลุ่มคนผวิด า (นิโกร) และกลุ่มคนเอเชีย ผลจากการวจิยัพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มีความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนสูงกว่า
นกัเรียนในกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ทางดา้นความนับถือตนเองทั้ง
สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั แมจ้ะมีการพฒันาทางดา้นความนับถือตนเองสูงขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนเจตคติ
ต่อโรงเรียน กลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อโรงเรียนดีกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน
ทางดา้นผลสมัฤทธ์ิในการสะกดค าไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญั แต่กลุ่มทดลองมีแนวโน้ม
การที่จะประสบผลส าเร็จมากกวา่กลุ่มควบคุม 
 สลาวิน (Slavin, 1990 : 76 ) ไดท้ดลองเพื่อศึกษาเทคนิค STAD กบันักเรียนเกรด 7 ที่ต่าง
เช้ือชาติและสีผิว โดยใช้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนชั้นประถมศึกษา เป็นผูเ้รียนผิวขาว 25 คน และ
ผูเ้รียนผวิด า 37 คน ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองใชก้ารเรียนดว้ยเทคนิคเอสทีเอดี มีการให้รางวลัเป็นทีม 
ส่วนผูเ้รียนในกลุ่มควบคุมใชว้ธีิการเรียนแบบปกติทั้งชั้นมีการใหร้างวลัเป็นรายบุคคล พบว่าผูเ้รียน
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ผิวด าในกลุ่มทดลองเรียนรู้ได้ดีกว่าผูเ้รียนผิวขาวในกลุ่มควบคุม และผูเ้รียนในกลุ่มทดลองมี
สมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนที่ต่างชาติสีผวิดีกวา่ผูเ้รียนในกลุ่มควบคุม 

เกร็ก แอล (Greg L, 1991 : 2020) แห่ง Ball State University ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลของการ
ใช้รูปแบบการสอน Cooperative Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าในโรงเรียน
ประถมศึกษา งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าของนักเรียนที่ไดรั้บการสอนตามรูปแบบ Cooperative Learning 
ตามวิธี Student Teams Achievement Division (STAD)  และนักเรียนที่ไดรั้บการสอนตามวิธีปกติ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวนนกัเรียน 135 คน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดย 3 กลุ่ม
แรก มีจ านวน 67 คน ไดรั้บการสอนตามรูปแบบ Cooperative Learning และ 3 กลุ่มหลงั มีจ  านวน 
68 คน ไดรั้บการสอนตามวธีิปกติ ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 7 สัปดาห์ สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ใช ้  
t – test ผลการวิจยัปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบ Cooperative Learning มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าสูงกวา่นกัเรียนที่เรียนตามวธีิปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และนกัเรียนกลุ่มอ่อนมีผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มเก่งและปาน
กลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากวรรณกรรมที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่าการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้
ภาษาไทย เร่ืองชนิดของประโยค เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษา
และหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตอ้งอาศยัวิธีการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เม่ือพจิารณาจากการอภิปรายผลการวิจยัต่างๆ ที่เลือกวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD และการเลือกใชแ้บบฝึกเป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้ จึงเป็นขอ้มูลยนืยนัไดว้่า
การวจิยัประสบความส าเร็จ โดยวธีิดงักล่าวสามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ได ้ผูว้จิยัจึงเลือกวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก น ามาใช้
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ให้
สูงขึ้น 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก เป็นการวิจยัแบบก่อน
ทดลอง (Pre Experimental Designs) ผูว้ิจยัใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest- 
Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553: 142 - 144) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
วจิยัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ขั้นเตรียมการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี สงักดัเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8 มีจ  านวน 15 หอ้งเรียน มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 654 คน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี สงักดัเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8 จ  านวน 26 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ย
วธีิการจบัสลาก 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 

 
ระยะเวลาในการวิจัย 
ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คาบ คาบละ 55 นาที 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองชนิดของประโยค  รวมทั้งส้ิน 5 แผน แผนละ 2 คาบเรียน 

คาบเรียนละ 55 นาที  
 2. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ  านวน 5 
แบบฝึก 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองชนิดของประโยค 
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตวัเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได ้0 
คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก จ านวน 16 ขอ้ 
 
การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

1.2 ศึกษาหลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD 
ร่วมกับแบบฝึก จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ชนิดของประโยค ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 ซ่ึงมีแผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน แผนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที   
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โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3 การก าหนดเน้ือหาในการทดลอง 

รายการ เน้ือหา เวลา/คาบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ชนิดของประโยค 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 ประโยคสามญั 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 ประโยครวม 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 ประโยครวม 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 ประโยคซอ้น 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 ประโยคซอ้น 2 

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ชนิดของประโยค 1 
 
โดยแผนการจดัการเรียนรู้มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

   1.3.1  สาระส าคญั 
   1.3.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   1.3.3  คุณลกัษณะที่ตอ้งการพฒันา/คุณลกัษณะอนัพงึประสงค  ์
   1.3.4  สาระการเรียนรู้/เน้ือหา 

1.3.5 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบั
แบบฝึก มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

   1. ขั้นการเตรียมผูเ้รียน 
   2. ขั้นการสอนความรู้ใหม่ 
   3. ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ยร่วมกบัแบบฝึก 

4. ขั้นทดสอบ 
5. ขั้นสรุปและประเมินผล 

   1.3.6  ส่ือการเรียนการสอน 
   1.3.7  การวดัผลและการประเมินผล 

1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ภาษาและเน้ือหา ตลอดจนความถูกตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.5 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งดา้นเน้ือหา ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้นการวดัผลและประเมินผล แลว้หาค่าดชันี
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ความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวิจยั (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงค์การเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยใช้
เกณฑก์ารประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   +1  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    0   ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   -1   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ซ่ึงมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยได้ค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กับแผนการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 1 แสดงว่าแผนการจดัการ
เรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (รายละเอียดดงัตารางที่ 9 ในภาคผนวก หนา้ 106) 

1.6 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 คน  
1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกไป

ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ไปใช้

เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
 

2. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการ
สร้างดงัน้ี 

2.1 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ ราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึก 
2.3 ก าหนดจุดประสงคข์องแบบฝึกที่สร้างขึ้น ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 

2 ซ่ึงจุดประสงคมี์ดงัน้ี 
1. เพื่อให้นักเ รียนบอกได้ว่าข้อความใดที่ก  าหนดให้เป็นประโยค

สามญั ประโยครวม และประโยคซอ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของประโยครวมและประโยค

ซอ้นได ้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยคสามัญ ประโยครวม และ

ประโยคซอ้น 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถเลือกใชค้  าเช่ือมไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบับริบท 
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2.4 ก าหนดเน้ือหาของแบบฝึกที่สร้างขึ้น  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึง
เน้ือหาที่น ามาสร้างแบบฝึกนั้น ยดึตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
มีระบุให้นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั   ประโยครวม  และประโยคซ้อน เน้ือหาที่
น ามาสร้างแบบฝึกแบ่งออกเป็นจ านวน 5 แบบฝึก ดงัน้ี 
    1. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1  

เร่ือง ประโยคสามญั 
    2. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 2  

เร่ือง ประโยครวม ตอนที่ 1  
    3. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 3 

 เร่ือง ประโยครวม ตอนที่ 2 
    4. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 4  

เร่ือง ประโยคซอ้น ตอนที่ 1  
    5. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 5  

เร่ือง ประโยคซอ้น ตอนที่ 2  
2.5 น าแบบฝึกที่สร้างขึ้น  ไปให้อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของภาษาและเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
2.6 น าแบบฝึกที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา และดา้นการวดัผลประเมินผล แลว้หาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเคร่ืองมือวิจัย (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และตวัช้ีวดัชั้นปีที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
   +1  แน่ใจวา่แบบฝึกสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    0   ไม่แน่ใจวา่แบบฝึกสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   -1   แน่ใจวา่แบบฝึกไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ซ่ึงมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยได้ค่าความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบฝึกกบัจุดประสงคก์ารเรียนมีค่าเท่ากบั 1.00 แสดงว่าแบบฝึกสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (รายละเอียดดงัตารางที่ 10 ในภาคผนวก หนา้ 108) 



73 

2.7 น าแบบฝึกซ่ึงผ่านการประเมินคุณภาพ  ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 กับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล ผูว้ิจัยน าแบบฝึกไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่ไม่เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนและไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 3 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จ  านวน 1 คน ผลการ
เรียนระดบั 2 จ านวน 1 คน และผลการเรียนระดบั 1 จ านวน 1 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
ก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 78.33/76.67 (รายละเอียดดงั
ตารางที่ 15 ในภาคผนวก หนา้ 114) ซ่ึงต  ่ากวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแบบฝึกมาปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่อง โดยเพิม่เติมค าอธิบายลงในใบความรู้ที่ยงัไม่ชดัเจน และเพิม่เติมตวัอยา่งประโยค
เพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ใจมากขึ้น รวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการใชภ้าษา การพิมพส์ะกดค าที่ไม่
ถูกตอ้ง 

2. การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก ผูว้ิจยัน าแบบฝึกที่ไดป้รับปรุงแกไ้ข
แลว้ ไปทดลองกบันักเรียนจ านวน 9 คน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่ไม่เคยเรียนเร่ืองน้ีมา
ก่อนและไม่ใช่กลุ่มเดิม โดยเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดบั 4 หรือ 3 จ  านวน 3 คน ผลการเรียน
ระดบั 2 จ านวน 3 คน ผลการเรียนระดบั 1 จ านวน 3 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ก าหนด
เกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 79.67/78.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก  าหนด (รายละเอียดดังตารางที่ 16 ในภาคผนวก หน้า 115) แต่ยงัพบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการใช้
ภาษา การพิมพส์ะกดค าที่ไม่ถูกตอ้ง จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ัง อีกทั้งยงัพบปัญหาในการ
ทดลองใชแ้บบฝึก อันเน่ืองมาจากเน้ือหาหลกัภาษาเป็นเร่ืองที่นักเรียนตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจ 
ผูว้จิยัจึงใหเ้วลานกัเรียนท าความเขา้ใจและปรับตวัอยา่งประโยคให้เขา้ใจง่ายขึ้น 

3. การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม โดยน าแบบฝึกที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองกบันักเรียนจ านวน 13 คน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่ไม่เคย
เรียนเร่ืองน้ีมาก่อนและไม่ใช่กลุ่มเดิม โดยเป็นนกัเรียนที่มีผลการเรียนระดบั 4 หรือ 3 จ  านวน 4 คน 
ผลการเรียนระดบั 2 จ  านวน 4 คน ผลการเรียนระดับ 1 จ  านวน 5 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง ก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.92/80.38 เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด (รายละเอียดดงัตารางที่ 17 ในภาคผนวก หน้า 116) ผูว้ิจยัยงัพบปัญหาเดิมใน
การทดลองใชแ้บบฝึก คือ นกัเรียนตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจในเร่ือง ประโยคซ้อน ผูว้ิจยัจึงอธิบาย
และใหเ้วลานกัเรียนท าความเขา้ใจ 
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2.8 ผูว้จิยัน าแบบฝึกทีไ่ดรั้บการตรวจสอบประสิทธิภาพตาม 3 ขั้นตอนขา้งตน้ไป
มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/4 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 26 คน โดยใชร่้วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ชนิด
ของประโยค 
 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

3.2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างเคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิ  
3.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) โดยศึกษาจากเน้ือหาและ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพือ่ใหไ้ดแ้บบทดสอบที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และครอบคลุม
เน้ือหาตามที่ก  าหนดไว ้
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเร่ือง ชนิดของประโยค 

ช่ือเร่ือง จ า เขา้ใจ น าไปใช ้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า รวม 
ประโยคเดียว  1 - 3 2 - 6 
ประโยครวม  1 2 3 1 1 8 
ประโยคซอ้น  1 1 3 1 - 6 

รวม 
 

4 3 9 3 1 20 
    

3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิฉบบัร่าง เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 1 ฉบบั รวม 40 ขอ้ 

3.5  เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิให้อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษาและเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

3.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
   +1  แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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    0   ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   -1   แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ซ่ึงมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยได้ค่าความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (รายละเอียดดงัตารางที่ 12 ในภาคผนวก หนา้ 110) 

3.7 น าขอ้สอบที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 จ านวน 40 ขอ้ ไปทดลอง (Try 
Out) เพือ่หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือกบันกัเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึงก าลงัเรียนอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่เคยเรียนเน้ือหาเร่ือง ชนิดของ
ประโยค มาแลว้ จ านวน 50 คน 

3.8  ตรวจค าตอบที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบ ขอ้ที่ถูกตอ้งให ้1 คะแนน ขอ้ที่ตอบ
ผดิได ้ 0 คะแนน ขอ้ที่ไม่ไดท้  าและขอ้ที่ตอบมากกวา่ 1 ค  าตอบ ให ้0 คะแนน 

3.9  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติรายขอ้เพื่อหาประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ค่า
ความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ (Item Analysis) โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 
จุง เตห์ ฟาน (Chung-Teh Fan) ผูว้จิยัคดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80  
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ,2538: 217-218) 
จ  านวน 20 ขอ้ ซ่ึงไดข้อ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง 0.21 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.72 จึงถือได้ว่าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ สอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และครอบคลุมเน้ือหาที่ก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ (รายละเอียดดงั
ตารางที่ 13 ในภาคผนวก หนา้ 112)  

3.10 จากนั้นจึงน าผลการทดสอบที่ไดจ้ากการคดัเลือกในขอ้ 3.9 มาหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.92 (รายละเอียด
ดงัตารางที่ 14 ในภาคผนวก หนา้ 113)  

3.11 น าแบบทดสอบไปใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก มีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและวธีิการสร้างแบบสอบถาม 
4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 

http://www.rtafa.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=324&Itemid=101


76 

ดา้นบทบาทที่ครูมีต่อการจดัการเรียนรู้ และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดบัโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมของค าถาม แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข  
4.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู ้เ ช่ียวชาญด้านภาษาไทย 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา  ความสอดคลอ้งแบบสอบถามและวตัถุประสงค์ของการสอบถาม  เพื่อพิจารณาและให้
คะแนนแล้วจึงน าคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence)  ซ่ึงมีเกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพนัธุ์,2553: 117) โดยได้ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถาม
และวตัถุประสงคข์องการสอบถามเท่ากบั 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการสอบถาม(รายละเอียดดงัตารางที่ 12 ในภาคผนวก หนา้ 110) 

4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นมาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ปรับการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย 

4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดไ้ปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 

4.7 น าผลที่ไดรั้บจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ขั้นด าเนินการวิจัย 

แผนการวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) ผูว้ิจยัใช้แบบ

แผนการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธุ,์2553: 142 - 144)   
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ตารางที่ 5 แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Posttest- Posttest Design 
E  T1 X T2 

   
สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 

 เม่ือ    E  แทน กลุ่มทดลอง             
  X  แทน การทดลองโดยใชกิ้จกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
T1 แทน การทดสอบก่อนท าการทดลอง (Pretest)            

  T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest)    
 

การด าเนินการวิจัย 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการ

สุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี จ านวน 15 ห้องเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/4 จ  านวน 26 คน 
ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขั้นก่อนการทดลอง 

ผูว้ิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) 
จ  านวน 20 คะแนน ใชเ้วลา 55 นาที เม่ือท าการทดสอบแลว้ น ามาตรวจให้คะแนนและบนัทึกผล
คะแนนไว ้
2. ขั้นทดลอง 

ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกเร่ือง ชนิดของประโยค วชิาภาษาไทยพื้นฐาน ท22102 ใชร้ะยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 
10 คาบ คาบละ 55 นาที ท  าการสอนโดยใชช้ัว่โมงเวลาเรียนตามปกติ 
3.  ขั้นหลงัการทดลอง 

หลังการวิจยั ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
(Posttest) และท าแบบสอบถาม เม่ือท าการทดสอบแลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนพร้อมทั้งบนัทึกผลไว ้
น าผลที่ไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน (Pretest- Posttest) มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางการสถิติ
ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ  สรุปเป็นผลการทดลองและ
ทดสอบสมมติฐาน  ตามล าดบัดงัน้ี 
 1.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกโดยใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(dependent samples t-test) 
 2.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ใชก้ารแปลค่าแบบสอบถามความ
คิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับ
เกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด 
   คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
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ตารางที่  6 สรุปวธีิด าเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค ์ วธีิด าเนินการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1 .  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เ ร่ื อ ง ช นิ ด ข อ ง
ประโยค ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อน
แล ะหลั ง ก า ร จั ด ก า ร
เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ
เทคนิค  STAD ร่ วมกับ
แบบฝึก  
2. เพือ่ศึกษาความคิดเห็น
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  STAD ร่ วมกับ
แบบฝึก  
 

1.  ช้ีแจงนักเรียนให้ เข้าใจ
วตัถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD ร่วมกบัแบบฝึก 
2.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
3.  ทดลองสอนเร่ือง  ชนิดของ
ประโยค ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD ร่ วม กับ แบบ ฝึก กับ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง 
4.   ทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิ              
ทางการเรียนดว้ยแบบทดสอบ
หลัง เ รียนและประเ มินผล        
การเรียนรู้ 
5.  ประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  2 
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จ  านวน 26 คน 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 

1 .  แ ผ น ก า ร จั ด           
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ร่ื อ ง           
ประโยคชนิดต่างๆ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
จัด ก า ร เ รี ยน รู้ แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่ ว ม กั บ แ บ บ ฝึ ก 
จ านวน 5 แผน 
10 ชัว่โมง 
2. แบบฝึก 
3 .  แบบทดสอบวัด        
ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองชนิด
ของประโยค  จ  านวน 
20 ขอ้ 
4 .  แ บ บ ส อ บ ถ า ม           
ความคิดเห็น 
5. วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย 
ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ 
ทดสอบค่าที แบบไม่
เ ป็ น อิ ส ร ะ ต่ อ กั น 
(dependent samples   
t-test) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชทิศ  ราชบุรี ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึก เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก และ
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ มี ต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยคของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADร่วมกับแบบฝึก 

ผลการวเิคราะห์สมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 7 

 
ตารางที่  7 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยคของนกัเรียน ชั้น 
 มธัยมศึกษาปีที่  2  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 ร่วมกบัแบบฝึก 

ประเมินผล 
จ านวน 
(N) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

t df p 

ทดสอบก่อนเรียน 26 20 7.92 3.42 
-15.76* 25 .00 

ทดสอบหลงัเรียน 26 20 13.88 2.69 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101) เร่ืองชนิดของ
ประโยค ระดบัชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชทิศ  ราชบุรี ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( X = 13.88, S.D. = 2.69 ) สูง
กว่าก่อนเรียน ( X = 7.92, S.D. = 3.42 ) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ้
 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มี ต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ซ่ึงไดรั้บจากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ 
 ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก 

ข้อ ประเด็น 
การเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD ร่วมกบั

แบบฝึก 

X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ล าดบัท่ี 

1 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียน 4.78 0.80 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

2 นกัเรียนพอใจในผลงานท่ีร่วมกนัท าในกลุ่ม 4.56 0.78 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 
3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 4.48 0.83 เห็นดว้ยมาก 3 
4 นกัเรียนพึงพอใจกบับรรยากาศในชั้นเรียน 4.44 0.74 เห็นดว้ยมาก 4 
5 สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.26 0.72 เห็นดว้ยมาก 5 
 ค่าเฉลีย่ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.78 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 1 

6 

ด้านบทบาททีค่รูมต่ีอการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน 4.41 0.65 เห็นดว้ยมาก 1 

7 ครูส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 4.37 0.64 เห็นดว้ยมาก 2 

8 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียนความรู้และความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4.15 0.63 เห็นดว้ยมาก 3 

9 ครูใชส่ื้อท่ีน่าสนใจและหลากหลาย 4.00 0.69 เห็นดว้ยมาก 4 
 ค่าเฉลีย่ด้านบทบาททีค่รูมต่ีอการจัดการเรียนรู้ 4.23 0.65 เห็นด้วยมาก 2 
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ข้อ ประเด็น 
การเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD ร่วมกบั

แบบฝึก 

X  S.D. ระดบัความคิดเห็น ล าดบัท่ี 

10 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน 4.37 0.71 เห็นดว้ยมาก 1 

11 นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 4.22 0.69 เห็นดว้ยมาก 2 

12 
นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและทกัษะการท างานเป็น
กลุ่ม 

4.19 0.75 เห็นดว้ยมาก 3 

13 นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 4.07 0.92 เห็นดว้ยมาก 4 
14 นกัเรียนมีโอกาสซกัถามเพ่ือนและครูเม่ือไม่เขา้ใจ 4.03 0.73 เห็นดว้ยมาก 5 
15 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้ 3.96 0.63 เห็นดว้ยมาก 6 

16 
นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจในการ
เรียน 

3.85 0.86 เห็นดว้ยมาก 7 

 ค่าเฉลีย่ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.14 0.76 เห็นด้วยมาก 3 

 ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน 4.29 0.73 เห็นด้วยมาก  

 
 จากตารางที่ 8 วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากบั 0.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้มากที่สุด ( X  =4.50, S.D=0.78) รองลงมาคือ ดา้นบทบาทที่

ครูมีต่อการจดัการเรียนรู้( X  =4.23, S.D=0.65) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้( X  =4.14, S.D=0.76) 

  ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ประเด็นที่นักเรียนเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั
คือนกัเรียนมีความสุขกบัการเรียน ( X  = 4.78, S.D. = 0.80)  รองลงมาคือนกัเรียนพอใจในผลงานที่

ร่วมกนัท าในกลุ่ม ( X  = 4.56, S.D. = 0.78)  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 

( X  = 4.48, S.D. = 0.83)  นกัเรียนพงึพอใจกบับรรยากาศในชั้นเรียน ( X  = 4.44, S.D. = 0.74) และ

สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ( X  = 4.26, S.D. = 0.72) เป็นล าดบัสุดทา้ย 
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 ดา้นบทบาทที่ครูมีต่อการจดัการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบัคือ 
ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน ( X  = 4.41, S.D. = 0.65)  รองลงมาคือครูส่งเสริมและพฒันา

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน ( X  = 4.37, S.D. = 0.64)  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียน

ความรู้และความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ( X  = 4.15, S.D. = 0.63)  ครูใช้ส่ือที่น่าสนใจและ

หลากหลาย ( X  = 4.00, S.D. = 0.69)  เป็นล าดบัสุดทา้ย   

 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากเรียงตามล าดับคือนักเรียนเกิด
ความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน ( X  = 4.37, S.D. = 0.71)  รองลงมาคือนักเรียนเกิดกระบวนการ

คิดและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ( X  = 4.22, S.D. = 0.69)  นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและทกัษะ

การท างานเป็นกลุ่ม ( X  = 4.19, S.D. = 0.75)  นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ( X  = 

4.07, S.D. = 0.92)  นักเรียนมีโอกาสซักถามเพื่อนและครูเม่ือไม่เขา้ใจ ( X  = 4.03, S.D. = 0.73)  

นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้ ( X  = 3.96, S.D. = 0.63)  และนักเรียนกลา้

แสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจในการเรียน ( X  = 3.85, S.D. = 0.86) เป็นล าดบัสุดทา้ย  
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก เป็นการวิจยัแบบก่อน
ทดลอง (Pre Experimental Designs) ผูว้ิจยัใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest- 
Posttest Design ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของ
ประโยค  ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก และเพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2/4 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี สงักดัเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 จ  านวน 26 คน ไดม้า
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวิธีการจบัสลาก 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองชนิดของประโยค  รวม
ทั้งส้ิน 5 แผน แผนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ
วิจยั (Index of Item Objective Congruence : IOC) เท่ากบั 1.00 2) แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค 
ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จ  านวน 5 แบบฝึก โดยได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง
แบบฝึกกับจุดประสงค์การเรียนรู้เท่ากับ 1.00 และได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/80.38                     
3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองชนิดของประโยค ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้  ไดค้่าความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ระหวา่ง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง 0.21 – 
0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.72 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.92   
และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก จ านวน 16 ขอ้ ไดค้่าความสอดคลอ้งระหว่างแบบสอบถาม
และวตัถุประสงคข์องการสอบถามเท่ากบั 1.00 ผูว้จิยัด าเนินการทดลองเป็นจ านวน 10 คาบ คาบละ 
55 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แลว้จึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก โดยใชก้ารทดสอบค่าที แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (dependent samples t-test) การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และวิเคราะห์
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก โดยใชก้ารแปลค่าแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่า
ระดบัตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
  
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้เร่ืองชนิดของประโยค โดย
เตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก ด้วยการ
เรียงล าดับจากบทเรียนที่ง่ายคือเร่ืองประโยคสามัญ ซ่ึงนักเรียนมีพื้นฐานความรู้จากระดับชั้น
ประถมศึกษา ไปสู่บทเรียนมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอยา่งประโยครวม และบทเรียนที่มีเน้ือหาซับซ้อน
ขึ้นอยา่งเร่ืองประโยคซอ้น รวมถึงการสร้างแบบฝึกที่เรียงตามความยากง่ายและเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ย  แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยคสามญั แบบฝึกเร่ืองชนิด
ของประโยค เล่มที่ 2 เร่ือง ประโยครวม ตอนที่ 1 แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 3 เร่ือง 
ประโยครวม ตอนที่ 2แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 4 เร่ือง ประโยคซ้อน ตอนที่ 1 และแบบ
ฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 5 เร่ือง ประโยคซอ้น ตอนที่ 2 โดยมีประสิทธิภาพ 81.92/80.38 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวค้ือ 80/80 ภายในแบบฝึกประกอบดว้ยค าช้ีแจง จุดประสงค ์ใบความรู้ 
กิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรมและแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกซ่ึงใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนได ้
นอกจากจะท าให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียนมากขึ้นแลว้ แบบฝึกยงัช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และท าให้นักเรียนไดมี้โอกาสฝึกฝนอย่างเต็มที่ ซ่ึงช่วยเสริมให้ทกัษะคงทนและน าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สมพงษ์  ศรีพยาต (2553 : 93)   ที่พบว่า 
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นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้คิดเป็นร้อยละ 
86.66 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานที่ตั้งไว ้80/80 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ อภิรดี  สาลิกา  (2555 : 71)  
ที่พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่จดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการเขียนยอ่ความ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนยอ่ความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ส่วนรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกที่ผูว้ิจยัเลือก
น ามาใชแ้กปั้ญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยนั้น เป็นการจดัการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกนั ดงัที่ สลาวิน (Slavin, 1990 : 3) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ 
คือวธีิการสอนอีกแบบหน่ึง ซ่ึงก าหนดใหน้กัเรียนที่มีความสามารถต่างกนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เล็กๆ เทคนิค STAD มีจุดเด่นคือ การเสริมแรงดว้ยการให้รางวลัของกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ ซ่ึง
ความส าเร็จนั้ นได้มาจากการท าคะแนนกลุ่มสูงสุด โดยเกิดจากการท าแบบทดสอบสมาชิก
รายบุคคล แลว้น าผลการทดสอบมาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม แลว้จึงน ามาคิดเป็นคะแนนพฒันาเม่ือท า
แบบทดสอบคร้ังต่อไป ดว้ยนักเรียนอยูใ่นวยัที่ให้ความส าคญัแก่เพื่อน เม่ือเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม
เดียวกนันกัเรียนจึงตอ้งการการยอมรับจากเพือ่น จึงท าใหค้วามรับผดิชอบและเกิดการร่วมมือกนัใน
กลุ่มเพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ น าไปสู่ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างผูเ้รียน เทคนิค STAD จึงมี
ส่วนช่วยใหน้กัเรียนมีบทบาทเป็นทั้งผูส้ร้างและผูแ้บ่งปันความรู้มากกว่าเป็นผูร้อรับความรู้จากครู 
ท าให้นักเรียนมีความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี  สอดคล้องกับงานวิจยัของ กินาริน      
ตนัเสียงสม (2548 : 127) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความส าคญัสูงกว่านักเรียนที่สอนดว้ย
วธีิปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 งานวิจยัของ เลิศศกัด์ิ  แจ่มคลา้ย (2554 : 
50)  ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และงานวจิยัของ หน่ึงฤทยั  ชูแกว้ (2556 : 110) ที่พบว่า  นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

2. ดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกนั้น เม่ือวเิคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นทั้งในดา้นบรรยากาศการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นบทบาทที่ครูมีต่อการจดัการเรียนรู้ และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้นั้น โดยภาพรวม
นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นบรรยากาศ
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การจดัการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัที่ 1 รองลงมาคือดา้นบทบาทที่ครูมีต่อการจดัการ
เรียนรู้และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  

เม่ือพิจารณาในดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้เป็นรายประเด็น ประเด็นที่นักเรียนเห็น
ดว้ยมากเป็นล าดบัที่ 1 คือ นักเรียนมีความสุขกบัการเรียน เพราะนักเรียนมองเห็นโอกาสประสบ
ความส าเร็จ ดงัที่ ชยัวฒัน์  สุทธ์ิรัตน์ (2552 : 198) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ STAD จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบที่ส าคญั คือ โอกาสประสบความส าเร็จ 
ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าจะอยู่ในระดับเก่ง ปานกลางหรืออ่อน ทุกคนล้วนมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จอยา่งเท่าเทียมกนั และประเด็นที่นักเรียนเห็นดว้ยเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ สภาพแวดลอ้ม
ในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพราะเป็นการจดักิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนั นักเรียนจึงมีความสนใจที่จะ
พูดคุยแลกเปล่ียนกันอย่างสนุกสนานและกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกันเพื่อให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ  

ดา้นบทบาทที่ครูมีต่อการจดัการเรียนรู้ ประเด็นที่นักเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัที่ 1 คือ 
ครูมีความเป็นกนัเองกบันักเรียน เพราะครูคือผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูจึงตอ้งคอยเสริม
ก าลังใจทั้งทางดา้นวาจา ท่าทาง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และ
ประเด็นที่นกัเรียนเห็นดว้ยเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ครูใชส่ื้อที่น่าสนใจและหลากหลาย เพราะแบบฝึก
ที่ดีจะตอ้งช่วยเสริมทกัษะให้กบัผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาดว้ยตนเอง ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล และควรเป็นส่ิงที่นักเรียนคุน้เคย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัที่ วรสุดา  บุญยไวโรจน์ 
(2536:37) กล่าวลกัษณะของแบบฝึกที่ดีไวว้า่ เด็กมกัจะเรียนรู้ไดเ้ร็วในการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
พงึพอใจ  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นล าดับที่ 1  คือ นักเรียนเกิด
ความรู้และความเข้าใจในบทเรียน  เพราะนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก ซ่ึงแบบฝึกเป็นส่ือการเรียนรู้ที่ช่วยนักเรียนในการฝึกทกัษะดา้นการ
อ่าน การคิด การวเิคราะห์ และการเขียน แบบฝึกจึงช่วยท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ที่เรียนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ที่เน้นความส าคญัของ
การเรียนเป็นกลุ่มและฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม ซ่ึงท าให้สมาชิก
ระดบัเก่ง ตอ้งช่วยสอนสมาชิกระดับอ่อน และประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ 
นักเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจในการเรียน เพราะนักเรียนทุกคนตอ้งเรียนรู้
ร่วมกนั มีการช่วยกนัคิด แลกเปล่ียนความรู้เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัที่ จอห์น
สัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994 : 31-32, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2547 : 99-
100) กล่าวว่า การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได้ ตอ้งมีองคป์ระกอบที่ส าคญั คือ มีการพึ่งพาและ
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เก้ือกูลกนั คอยปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด และมีการใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย เป็นการส่งเสริมทกัษะทางสงัคม 

สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกนั้น เป็นการจดัการ
เรียนรู้ที่มีส่วนช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยในเร่ืองหลกัภาษาได ้อยา่งบทเรียน
เร่ืองชนิดของประโยค ซ่ึงตอบสนองตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551
ที่มีการก าหนดให้ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั ประโยครวม 
และประโยคซ้อน ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีการเรียนรู้และการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มคละความสามารถ และมีการสร้างแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบตัิ ท  าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อีกทั้งยงัมีการทดสอบความรู้
เพือ่วดัผลรายบุคคลซ่ึงน าไปสู่การประเมินผลความส าเร็จของแต่ละกลุ่ม รูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคดงักล่าวจึงท าให้นักเรียนเกิดความตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม 
ซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวจะเป็นตวัเสริมแรง ท าให้สมาชิกตระหนักถึงหน้าที่ของตนและเกิดการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรง 
(Reinforcement theory) ของ สกินเนอร์ (Skinner 1945 : 80 -119 , อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธ์ิรัตน์ 
2552 : 182) ที่มีแนวคิดว่า การกระท าใดๆ ที่ได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก 
นอกจากน้ีการใชแ้บบฝึกเป็นส่ือการสอนนั้นท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาดว้ยตนเอง สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 ที่ตอ้งการมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  การจัดการ เรียน รู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD เป็นการก าหนดให้นัก เ รียนที่ มี

ความสามารถแตกต่างกนัท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในการจดักลุ่มเอง ครู
ควรเป็นผูจ้ดักลุ่มใหน้กัเรียนและแจง้รายช่ือสมาชิกแต่ละกลุ่มใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้  

2. ชุดแบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยคมีทั้งหมด 5 เล่ม แต่ละเล่มมี 4 กิจกรรม ครูควรให้
นกัเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้และเอกสารประกอบชุดแบบฝึกใหเ้ขา้ใจ และควรให้นักเรียนท า
แบบฝึกทุกกิจกรรมเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 

http://ece.pkru.ac.th/early/web_std/Untitled-13.html
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ร่วมกบัการใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายและทนัสมยั โดยเฉพาะส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เวบ็บล็อก (Weblog) ยทููป (Youtube) เพรซซ่ี (Prezi) เป็นตน้ 
เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเสรี 

2. ควรมีการวจิยัเพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think – Pair – 
Share) เป็นต้น ร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อค้นหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยใหดี้ยิง่ขึ้น 

http://www.jojho.com/2014/01/website-or-blog.html
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ตารางที่ 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้  โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก เร่ืองชนิด
ของประโยคของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่าความ
สอดคล้อง 1 2 3 

1 ความสอดคล้องของส่วนประกอบในแผน             
การจดัการเรียนรู้ที่ 1 ประโยคสามญั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์าร
เรียนรู้  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  สาระ
การเรียนรู้  ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินผล 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้   

+1 +1 +1 3 1 

2 ความสอดคล้องของส่วนประกอบในแผน             
การจัดการเรียนรู้ที่  2 ประโยครวม ได้แก่  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์าร
เรียนรู้  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  สาระ
การเรียนรู้  ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินผล 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้   

+1 +1 +1 3 1 

3 ความสอดคล้องของส่วนประกอบในแผน             
การจัดการเรียนรู้ที่  3 ประโยครวม ได้แก่  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์าร
เรียนรู้  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  สาระ
การเรียนรู้  ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินผล 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้   

+1 +1 +1 3 1 

4 ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในแผน             
การจดัการเรียนรู้ที่ 4 ประโยคซอ้น ไดแ้ก่  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์าร
เรียนรู้  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  สาระ
การเรียนรู้  ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินผล 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้  โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก เร่ืองชนิด
ของประโยคของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่าความ
สอดคล้อง 1 2 3 

5 ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในแผน             
การจดัการเรียนรู้ที่ 5 ประโยคซอ้น ไดแ้ก่  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์าร
เรียนรู้  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  สาระ
การเรียนรู้  ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินผล 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้   

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึก
ทกัษะ การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  เร่ืองชนิด
ของประโยค โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน 3 คน  

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่าความ
สอดคล้อง 1 2 3 

1 
 

วัตถุประสงค์      
1.1  ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์ 
      ในการจดัท าแบบฝึกทกัษะ 

+1 +1 +1 3 1 

1.2  ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 

1.3  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ +1 +1 +1 3 1 
2 
 

เนื้อหา      
2.1  ล าดบัขั้นตอนในการฝึกฝนเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
2.2  ความยาก - ง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1 

3 
 

การใช้ภาษา      
3.1  ภาษาที่ใชก้ระชบั ชดัเจน เหมาะสมและ 
      เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1 

3.2  ภาษาที่ใชเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้น 
      ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3 1 

4 
 

รูปแบบของแบบฝึกทักษะ      
4.1  ความสอดคลอ้งของเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 
4.2  ความสอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและ 
      รูปภาพประกอบ 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบ
ฝึก เร่ืองชนิดของประโยค ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3  คน 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่าความ
สอดคล้อง 1 2 3 

 ด้านบทบาทที่ครูมีต่อการจัดการเรียนรู้      
1 ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน +1 +1 +1 3 1 
2 ครูใชส่ื้อที่น่าสนใจและหลากหลาย +1 +1 +1 3 1 

3 
ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความรู้และความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

+1 +1 +1 3 1 

4 
ครูส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
5 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

6 
นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจใน
การเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

7 นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่น +1 +1 +1 3 1 
8 นกัเรียนมีโอกาสซกัถามเพือ่นและครูเม่ือไม่เขา้ใจ +1 +1 +1 3 1 

9 
นกัเรียนเกิดความรับผดิชอบและทกัษะการท างานเป็น
กลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1 

10 
นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล 

+1 +1 +1 3 1 

11 นกัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน +1 +1 +1 3 1 
 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้      
12 สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
13 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน +1 +1 +1 3 1 
14 นกัเรียนพงึพอใจกบับรรยากาศในชั้นเรียน +1 +1 +1 3 1 
15 นกัเรียนพอใจในผลงานที่ร่วมกนัท าในกลุ่ม +1 +1 +1 3 1 
16 นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียน +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองชนิดของประโยค 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ร่วมกับแบบฝึกของผูเ้ช่ียวชาญ  
จ  านวน 3 คน 

เร่ือง วัตถุประสงค์ ข้อ พฤติกรรม 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่าความ
สอดคล้อง 1 2 3 

1. ประโยคสามญั 1. เพือ่ใหน้กัเรียนบอกไดว้า่
ขอ้ความใดที่ก  าหนดใหเ้ป็น
ประโยค 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนวเิคราะห์
โครงสร้างประโยคสามญัได ้
 
 

1 เขา้ใจ +1 +1 +1 3 1 
2 เขา้ใจ +1 +1 +1 3 1 
3 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
4 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
5 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
6 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
7 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
8 วเิคราะห์ 0 +1 +1 2 0.67 
9 วเิคราะห์ 0 +1 +1 2 0.67 
10 วเิคราะห์ 0 +1 +1 2 0.67 
11 สงัเคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
12 สงัเคราะห์ 0 +1 +1 2 0.67 

2. ประโยครวม 1. เพือ่ใหน้กัเรียนบอกไดว้่า
ประโยคใดเป็นประโยครวมได ้
2. เพือ่ใหน้กัเรียนวิเคราะห์
โครงสร้างประโยครวมได ้
3. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถ
จ าแนกประโยคที่ก  าหนดให้
ไดว้า่เป็นประโยครวมชนิดใด 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนเลือกใช้
ค  าเช่ือมไดถู้กตอ้งเหมาะสม
กบับริบท 

13 เขา้ใจ 0 +1 +1 2 0.67 
14 เขา้ใจ 0 +1 +1 2 0.67 
15 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
16 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
17 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

18 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

19 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
20 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
21 สงัเคราะห์ 0 +1 +1 2 0.67 
22 สงัเคราะห์ 0 +1 +1 2 0.67 
23 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองชนิดของประโยค 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ร่วมกับแบบฝึกของผูเ้ช่ียวชาญ  
จ  านวน 3 คน (ต่อ) 

เร่ือง วัตถุประสงค์ ข้อ พฤติกรรม 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่าความ
สอดคล้อง 1 2 3 

2. ประโยครวม 3. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถ
จ าแนกประโยคที่ก  าหนดให้
ไดว้า่เป็นประโยครวมชนิดใด 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนเลือกใช้
ค  าเช่ือมไดถู้กตอ้งเหมาะสม
กบับริบท 

24 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 

25 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
26 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
27 ประเมินค่า +1 +1 +1 3 1 

28 ประเมินค่า +1 +1 +1 3 1 

3. ประโยคซอ้น 1. เพือ่ใหน้กัเรียนบอกไดว้่า
ประโยคใดเป็นประโยคซอ้น 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคซอ้นได ้
3. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถ
จ าแนกประโยคที่ก  าหนดให้
ไดว้า่เป็นประโยคซอ้นชนิดใด 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนเลือกใช้
ค  าเช่ือมไดถู้กตอ้งเหมาะสม
กบับริบท 
 

29 เขา้ใจ +1 +1 +1 3 1 
30 เขา้ใจ 0 +1 +1 2 0.67 
31 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

32 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

33 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

34 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

35 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

36 วเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

37 สงัเคราะห์ +1 +1 +1 3 1 
38 สงัเคราะห์ +1 +1 +1 3 1 

39 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 

40 น าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองชนิดของประโยค ฉบบัน าไปใช้ Try-out  
จ านวน  40  ขอ้   

N=27 

ขอ้ที ่
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
 ขอ้ที ่

ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

1 0.36 0.26  21 0.79 -0.05 
2 0.23 0.40  22 0.67 0.20 
3 0.12 0.07  23 0.67 0.39 
4 0.97 0.05  24 0.51 0.61 
5 0.92 0.14  25 0.72 0.14 
6 0.26 0.35  26 0.74 0.09 
7 0.10 0.02  27 0.72 0.34 
8 0.64 0.36  28 0.59 0.18 
9 0.49 0.33  29 0.10 0.11 

10 0.59 .025  30 0.15 0.01 
11 0.54 0.34  31 0.51 0.33 
12 0.33 0.72  32 0.28 0.27 
13 0.82 0.58  33 0.54 0.18 
14 0.64 0.17  34 0.28 0.37 
15 0.44 0.32  35 0.62 0.03 
16 0.51 0.41  36 0.36 0.53 
17 0.85 0.41  37 0.90 0.10 
18 0.28 0.14  38 0.51 0.44 
19 0.82 0.58  39 0.38 0.17 
20 0.56 0.47  40 0.21 0.32 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  ค่ าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่น ของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองชนิด

ของประโยค 

ขอ้ที ่ กลุ่มสูง กลุ่มต ่า 
ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ค่าความเช่ือมัน่ 

1 9 5 0.36 0.26  

0.92 2 8 2 0.26 0.35 

3 12 7 0.49 0.33 

4 13 10 0.59 .025 

5 13 8 0.54 0.34 

6 13 0 0.33 0.72 

7 30 2 0.82 0.58 

8 30 3 0.85 0.41 

9 30 2 0.82 0.58 

10 21 1 0.56 0.47 

11 23 3 0.67 0.20 

12 24 2 0.67 0.39 

13 20 0 0.51 0.61 

14 17 11 0.72 0.34 

15 13 7 0.51 0.33 

16 8 3 0.28 0.27 

17 9 2 0.28 0.37 

18 12 2 0.36 0.53 

19 14 6 0.51 0.44 

20 7 1 0.21 0.32 
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ตารางที่ 15 ผลการหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

นกัเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน 
คิดเป็น 
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

เล่มที่ 1 
ประโยค
สามญั 

เล่มที่ 2 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 3 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 4 
ประโยค
ซอ้น 

เล่มที่ 5 
ประโยค
ซอ้น 

5 5 5 5 5 20 20 
1 5 4 5 4 4 17 18 
2 5 4 4 4 3 16 17 
3 4 4 3 3 3 14 11 

รวม 14 12 12 11 10 47 46 
ค่าเฉล่ีย 4.75 4.25 4.25 4.00 3.75 16 15.33 

S.D. 0.58 0.00 1.00 0.58 0.58 1.53 3.79 
ร้อยละ 4.52 85.00 85.00 80.00 75.00 78.33 76.67 

 

                 X   =  47      F    =  46 

E1  =  78.33          E2  = 76.67 
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ตารางที่ 16  ผลการหาประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ย 

นกัเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน 
คิดเป็น 
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

เล่มที่ 1 
ประโยค
สามญั 

เล่มที่ 2 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 3 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 4 
ประโยค
ซอ้น 

เล่มที่ 5 
ประโยค
ซอ้น 

5 5 5 5 5 20 20 
1 5 4 4 3 3 15 16 
2 5 5 5 5 4 19 18 
3 5 5 5 5 4 19 18 
4 5 3 4 3 3 14 14 
5 5 4 4 3 3 15 16 
6 4 3 4 3 3 14 13 
7 4 4 4 3 3 14 14 
8 5 4 3 4 3 15 15 
9 5 5 5 4 3 18 18 

รวม 43 37 38 33 29 143.4 142 
ค่าเฉล่ีย 4.80 4.20 4.30 3.80 3.40 15.93 15.78 

S.D. 0.44 0.78 0.67 0.87 0.44 2.11 1.92 
ร้อยละ 96.00 84.00 86.00 76.00 68.00 79.67 78.89 

 

                    X   =  143.4     F    =  142 

       E1  =  79.67                E2  =  78.89 
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ตารางที่  17  ผลการหาประสิทธิภาพภาคสนาม 

นกัเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน 
คิดเป็น 
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

เล่มที่ 1 
ประโยค
สามญั 

เล่มที่ 2 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 3 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 4 
ประโยค
ซอ้น 

เล่มที่ 5 
ประโยค
ซอ้น 

5 5 5 5 5 20 20 
1 5 5 4 4 3 17 16 
2 4 4 4 3 3 14 13 
3 5 3 4 3 2 14 14 
4 4 4 3 3 2 13 14 
5 5 5 5 3 3 17 17 
6 5 5 4 4 3 17 17 
7 5 5 3 3 3 15 13 
8 5 5 5 4 3 18 19 
9 5 5 4 4 3 14 16 
10 5 5 5 4 3 17 18 
11 5 4 4 4 3 16 15 
12 5 5 5 5 4 19 19 
13 5 5 5 4 3 18 18 
รวม 63 60 55 48 38 213 209 

ค่าเฉล่ีย 4.86 4.64 4.26 3.79 3.07 16.38 16.08 
S.D. 0.38 0.65 0.73 0.63 0.49 1.85 2.14 
ร้อยละ 97.14 92.86 85.71 75.71 61.43 81.92 80.38 

 

                  X   =  213      F    =  209  

E1  =  81.92                E2  = 80.38 
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ตารางที่  18 คะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิระหวา่งเรียน  และคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของนกัเรียน           
ที่เป็นกลุ่มทดลอง  จ  านวน  26  คน 

นกัเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน 
คิดเป็น 
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

เล่มที่ 1 
ประโยค
สามญั 

เล่มที่ 2 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 3 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 4 
ประโยค
ซอ้น 

เล่มที่ 5 
ประโยค
ซอ้น 

5 5 5 5 5 20 20 
1 4 4 4 4 3 15 16 
2 4 3 5 2 3 14 10 
3 3 3 3 3 2 11 10 
4 4 4 3 3 2 13 11 
5 5 4 4 4 3 16 16 
6 5 4 3 3 3 14 12 
7 5 5 5 5 4 19 19 
8 5 5 5 4 4 18 17 
9 5 4 4 3 3 15 13 
10 5 4 4 3 3 15 15 
11 5 5 5 5 4 19 18 
12 5 4 4 4 4 16 16 
13 3 4 3 3 2 12 11 
14 5 4 3 3 3 14 13 
15 3 4 3 3 3 13 12 
16 5 4 4 3 3 15 15 
17 5 3 3 3 2 13 11 
18 5 4 4 3 3 15 16 
19 5 3 3 3 2 13 10 
20 5 4 3 3 3 14 13 
21 5 3 3 3 2 13 11 
22 5 4 3 3 3 14 15 
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ตารางที่  18 คะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิระหวา่งเรียน  และคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของนกัเรียน           
ที่เป็นกลุ่มทดลอง  จ  านวน  26  คน (ต่อ) 

นกัเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน 
คิดเป็น 
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลงัเรียน 

เล่มที่ 1 
ประโยค
สามญั 

เล่มที่ 2 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 3 
ประโยค
รวม 

เล่มที่ 4 
ประโยค
ซอ้น 

เล่มที่ 5 
ประโยค
ซอ้น 

5 5 5 5 5 20 20 
23 5 4 4 3 3 15 14 
24 4 4 4 3 3 14 14 
25 4 4 3 4 3 14 15 
26 5 5 5 5 4 19 18 
รวม 119 103 97 88 77 383 361 

ค่าเฉล่ีย 4.58 3.96 3.73 3.38 2.96 14.73 13.88 
S.D. 0.70 0.60 0.78 0.75 0.66 2.09 2.69 
ร้อยละ 91.54 79.23 74.62 67.69 59.23 73.65 69.42 
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ตารางที่ 19 คะแนนเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนเร่ืองการสร้างค า             
ในภาษาไทย 

นักเรียนคนที ่
คะแนน 

ผลต่าง (D) 
ก่อนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1 7 16 9 
2 5 10 5 
3 2 10 8 
4 2 11 9 
5 13 16 3 
6 8 12 4 
7 11 19 8 
8 14 17 3 
9 9 13 4 

10 12 15 3 
11 10 18 8 
12 9 16 7 
13 6 11 5 
14 5 13 8 
15 7 12 5 
16 9 15 6 
17 4 11 7 
18 10 16 6 
19 2 10 8 
20 8 13 5 
21 4 11 7 
22 10 15 5 
23 9 14 5 
24 7 14 7 
25 12 15 3 
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ตารางที่ 19 คะแนนเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนเร่ืองการสร้างค า             
ในภาษาไทย (ต่อ) 

นักเรียนคนที ่
คะแนน 

ผลต่าง (D) 
ก่อนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

26 11 18 7 

D  206 361 155 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เร่ือง ประโยคสามัญ               เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท 4.1   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและ 
  พลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ 
ตวัช้ีวดั     ม.2/2 วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั ประโยครวม และประโยคซอ้น 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพือ่ใหน้กัเรียนบอกไดว้า่ขอ้ความใดที่ก  าหนดใหเ้ป็นประโยค 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรียนวเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญัได ้
 

3. สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
ประโยคสามัญ หรือประโยคเดียว เป็นประโยคที่ มีใจความเดียวหรือเน้ือความเดียว มุ่ง

กล่าวถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีส่วนประกอบส าคญัคือภาคประธานและภาคแสดง ประโยคเดียวมีการใช้
ส่วนขยายเพือ่ใหมี้ใจความชดัเจนยิง่ขึ้น ซ่ึงจะพบวา่มีการขยายในส่วนประธาน ส่วนกริยา และส่วน
กรรม เม่ือนักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในประโยคพื้นฐานอย่างประโยคเดียวแล้ว นักเรียนจะ
สามารถท าความเขา้ใจโครงสร้างประโยครวมและประโยคซอ้นไดดี้ยิง่ขึ้น 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้       
- ความหมายของประโยคสามญั  
- ลกัษณะโครงสร้างของประโยคสามญั 

ทกัษะ/กระบวนการ 
- วเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  - มีวนิยั 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
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- มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
  - ความสามารถในการส่ือสาร 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

5. ช้ินงาน/ภาระงาน 
    - แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค 
6. การประเมินผล 
วิธีการประเมิน 
    - การตรวจแบบฝึก 
    - การท าแบบทดสอบ 
    - การท างานกลุ่ม 
เคร่ืองมือประเมิน 
    - แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    - แบบทดสอบ 
    - แบบบนัทึกคะแนนพฒันา 
 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 
1. ขั้นการเตรียมผูเ้รียน 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ พร้อมทั้งอธิบายขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

1.2 ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4 คน ซ่ึงประกอบดว้ย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่
เรียนปานกลาง 2 คน และนกัเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน  

1.3 ครูบอกถึงเป้าหมายของกลุ่มและใหน้กัเรียนตั้งช่ือกลุ่ม 
2. ขั้นการสอนความรู้ใหม่ 

2.1 ครูทบทวนความรู้เร่ืองชนิดของค าและเร่ืองประโยคที่แบ่งตามเจตนาโดยการสนทนา
และใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง  
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2.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง ความหมายของประโยคสามญั พร้อมทั้งอธิบาย
เพิม่เติมในส่วนที่นกัเรียนสงสยั 
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ยร่วมกบัแบบฝึก 

3.1 ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เร่ือง ลกัษณะโครงสร้างของประโยคสามญั ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัศึกษาใบความรู้  

3.2 ครูตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียนดว้ยการให้นักเรียนร่วมกนัท าแบบฝึกเร่ืองชนิด
ของประโยค เล่มที่ 1 เร่ือง ประโยคสามญั   

3.3 ครูคอยสงัเกตการณ์ปฏิบติังานกลุ่ม พร้อมทั้งปรังปรุงแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน
การปฏิบติังานกลุ่ม เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกเสร็จครูจึงเฉลยแบบฝึก 

3.4 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายและลกัษณะโครงสร้างของประโยคสามญั 
ช่ัวโมงที่ 2 
4. ขั้นทดสอบ 

4.1 ครูทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบเป็น
รายบุคคล ซ่ึงจะไม่มีการช่วยเหลือกนั 
5. ขั้นสรุปและประเมินผล 
 5.1 ครูตรวจค าตอบของแบบทดสอบและรวมคะแนนของกลุ่มโดยการน าคะแนนของ
สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มมารวมกนั แลว้หารดว้ยจ านวนสมาชิก  

5.2 เม่ือไดค้ะแนนของกลุ่มแลว้ ครูจึงบนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึกคะแนนพฒันา 
6. ขั้นใหร้างวลักลุ่ม 
 6.1 ครูติดประกาศผลคะแนนของแต่ละกลุ่มใหน้กัเรียนทราบที่ป้ายนิเทศหนา้หอ้งเรียน 

6.2 ครูกล่าวชมเชยกลุ่มที่ไดค้ะแนนดีและใหก้ าลงัใจกลุ่มที่ไดค้ะแนนนอ้ย 
  

8. ส่ือการเรียนรู้ 
 - ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง ความหมายของประโยคสามญั 

- ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง ลกัษณะโครงสร้างของประโยคสามญั 
- แบบฝึกเล่มที่ 1 เร่ือง ประโยคสามญั  

 
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกลุ 
ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คดิเห็น 

การรับฟัง
ความ
คดิเห็น 

การต้ังใจ
ท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

รวม 
15 

คะแนน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                         ................./.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ดี  = 3 
พอใช ้  = 2 
ปรับปรุง  = 1 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

ความร่วมมือ 
ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานเป็นอยา่งดี 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานเป็นบางคร้ัง 

ไม่คอ่ยใหค้วามร่วมมือ
ในการท างาน 

การแสดงความ
คดิเห็น 

มีการแสดงความคิดเห็น
สม ่าเสมอ 

มีการแสดงความคิดเห็น
เป็นบางคร้ัง 

ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟังความ
คดิเห็น 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นทุกคร้ัง 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นเป็นบางคร้ัง 

ไม่คอ่ยรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

การต้ังใจท างาน 
มีความตั้งใจในการ

ท างานใหส้ าเร็จทุกคร้ัง 
มีความตั้งใจในการ
ท างานเป็นบางคร้ัง 

ไม่คอ่ยมีความตั้งใจใน
การท างาน 

 
 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 12 ดี 
5 - 8 พอใช ้

ต ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคะแนนการพัฒนา 
ช่ือกลุ่ม................................................................. 

 

ล าดับที ่ ช่ือสมาชิก 
คะแนนจาก
ทดสอบย่อย 

คะแนน
พืน้ฐาน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน

พัฒนาการ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
      

ผลรวมคะแนนพฒันาการของกลุ่ม  
 

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนา 

รายการ จ านวนคะแนนที่เพิ่มขึน้ จ านวนคะแนนที่ลดลง 

จ านวนคะแนน +11 + 1 ถึง 10 -1 ถึง -10 - 11 
คะแนนพัฒนา 30 20 10 0 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ผลรวมคะแนนการพฒันา ต ่าวา่ 30 30 - 59  60 - 89  90 - 120  
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

 
หมายเหตุ :  
1. คะแนนจากทดสอบยอ่ย คือคะแนนที่จากการทดสอบยอ่ยที่ผูเ้รียนแต่ละคนท าได ้มีคะแนนเตม็ 5 
คะแนน ตอ้งน าคะแนนไปคูณ 4 จึงจะไดค้ะแนนเตม็ 20 คะแนน 
2. คะแนนพื้นฐาน หาไดจ้ากค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบยอ่ยที่ผูเ้รียนในกลุ่มท าได ้ 
3. คะแนนที่ได ้ไดจ้ากการน าคะแนนทดสอบคร้ังสุดทา้ยลบคะแนนพื้นฐาน  
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอย่างแบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค 
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ค าช้ีแจง 
 

 ชุดแบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดัท าขึ้นเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้เร่ืองชนิดของประโยค โดยยดึ
เน้ือหาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ประโยคชนิดต่างๆ ได้ น าไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดแบบฝึกเร่ืองชนิดของ
ประโยค มีทั้งหมด 5 เล่ม ไดแ้ก่ 

1. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยคสามญั   
2. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยครวม ตอนที่ 1 
3. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยครวม ตอนที่ 2 
4. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยคซอ้น ตอนที่ 1 
5. แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยคซอ้น ตอนที่ 2 
แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค เล่มที่ 1 ประโยคสามญั มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ในการใช้

ชุดแบบฝึก ครูควรปฏิบติัดงัน้ี 
1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนเรียนจบแลว้ นกัเรียนสามารถท าอะไรได ้
2. ควรอ่านค าสัง่ในชุดแบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยคแต่ละชุด แลว้ให้นักเรียนปฏิบติั

ตามค าสัง่ในแต่ละกิจกรรม 
3. ตรวจค าตอบจากเฉลยซ่ึงอยูด่า้นหลงัของแบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยคแต่ละหน่วย 
4. หากนักเรียนตอบผิด ควรให้นักเรียนน าแบบฝึกไปศึกษาอีกคร้ัง แลว้เขียนค าตอบ

ใหม่ใหถู้กตอ้ง 
5. เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกจบแลว้ควรให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัชุดแบบฝึก เพื่อ

วดัความเขา้ใจของนกัเรียน 
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ชุดแบบฝึก 
เร่ือง ชนิดของประโยค 

 
 
ค าแนะน าในการท าแบบฝึก 
 
 ชุดแบบฝึก เร่ืองชนิดของประโยค มีทั้ งหมด 5 เล่ม จัดท าขึ้ นเพื่อให้นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 สามารถวิเคราะห์ประโยคชนิดต่างๆ ได ้ในชุดน้ีเป็นชุดแบบฝึก เร่ืองชนิด
ของประโยค หน่วยที่ 1 เร่ือง ประโยคสามญั ซ่ึงมีทั้งหมด 4 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจและนกัเรียนสามารถวเิคราะห์ประโยคไดดี้ นักเรียนจะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการท าชุดแบบ
ฝึก เร่ืองชนิดของประโยค โดยมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาความรู้จากใบความรู้และเอกสารประกอบชุดแบบฝึกใหเ้ขา้ใจ 
2. อ่านค าช้ีแจงหรือค าอธิบายเก่ียวกบัวธีิการท าชุดแบบฝึกแต่ละชุดก่อนลงมือท า 
3. นกัเรียนสามารถเขียนค าตอบ ตามค าสั่งในแต่ละกิจกรรมโดยเร่ิมท าจากกิจกรรมที่ 

1 ก่อน 
4. หากมีขอ้สงสยัระหวา่งท ากิจกรรม ใหส้อบถามหรือขอค าแนะน าจากครูผูส้อน 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทุกกิจกรรมดว้ยความตั้งใจ เพือ่ประโยชน์แก่นกัเรียนเอง 

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. เพือ่ใหน้กัเรียนบอกไดว้า่ขอ้ความใดที่ก  าหนดใหเ้ป็นประโยค 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนวเิคราะห์โครงสร้างประโยคสามญัได ้
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หน่วยที ่1 
ประโยคสามญั 
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กิจกรรมที่ 1 
 

 ค าส่ัง : จงแยกส่วนประกอบของประโยคต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้อง 
ตวัอยา่ง  แม่ของสมรก าลงัท ากบัขา้วอยูข่า้งหลงับา้น 

ขอ้ ภาคประธาน ภาคแสดง 
1 แม่ของสมร ก าลงัท ากบัขา้วอยูข่า้งหลงับา้น 

1. นกัเรียนท าการบา้น 
2. คุณพ่อเป็นต ารวจ 
3. ฉนัชอบอากาศชายทะเล 
4. หลายประเทศคดัคา้นการทดลองอาวุธ     
    นิวเคลียร์ของฝร่ังเศส 
5. มะม่วงในสวนหลงับา้นออกช่อสะพร่ัง 
6. สุนขัขา้งบา้นฉนักดัคนแปลกหนา้ 
7. นกักีฬาฟุตบอลวิ่งในสนามทุกวนั 

8. ฉนัหันหลงัให้ทอ้งฟ้าแสนสดใสในวนันั้น 
9.หลายส่ิงหลายอยา่งเปล่ียนแปลงไป 
10. ขนมหวานมีกล่ินสตอเบอร์ร่ี 
11. เคร่ืองบินกองทพัสหรัฐบินส ารวจน่านน ้าไทย 
12. หาดทรายท่ีชะอ าไม่สะอาด 
13. วาฬสเปิร์มมีฟันขนาดใหญ่ท่ีสุด 
14. ทอ้งของวาฬสเปิร์มเต็มไปดว้ยขยะพลาสติก 
15. ผูน้ าชุมชนสวนสมเด็จยา่ยงัคงยิม้แยม้อยา่งใจดี

 

ขอ้ ภาคประธาน ภาคแสดง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13   
14   
15   
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กิจกรรมที่ 2 

 

ค าส่ัง : จงเติมเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่เป็นประโยคสามัญ และเติมเคร่ืองหมาย   

หน้าข้อที่ไม่ใช่ประโยคสามญั 

…….1. เจา้ของกิจการน ้ าปลาสร้างตวัจนมีฐานะ 

…….2. เร่ืองราวเม่ือคร้ังที่เกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในชุมชน 

…….3. การระดมทุนเพือ่เสริมสร้างความปลอดภยัให้แก่ชุมชน 

…….4. ทุกชุมชนที่อยูติ่ดแม่น ้ าเจา้พระยาต่างประสบภยัน ้ าท่วม 

…….5. สมาชิกชุมชนบางคนไม่ยอมใหค้วามร่วมมือ 

…….6. ชาวชุมชนร่วมมือกนัสร้างคนักั้นน ้าจากกระสอบทราย 

…….7. เจา้ของเรือนไทยโบราณหลงังามบอกใหร้ื้อบางส่วนของเรือนทิ้งได ้ 

…….8. การเดินเที่ยวชมวถีิชีวติและสถานที่ส าคญั 

…….9. โรงเกลือส่งออกเกลือในรูปแบบของเกลือเม็ด  

……. 10. โอกาสของบริษทัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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กิจกรรมที่ 3 

ค าส่ัง : จงแต่งประโยคสามัญ จากค าที่ก าหนดให้ 
1. เศรษฐกิจ  
....................................................................................................................................... 
2. เวชกรรม  
....................................................................................................................................... 
3. อุบตัิเหตุ  
....................................................................................................................................... 
4. ชีววทิยา  
....................................................................................................................................... 
5. ทนัตกรรม  
....................................................................................................................................... 
6. พระเชษฐา  
....................................................................................................................................... 
7. ปรารถนา  
....................................................................................................................................... 
8. ปรารมภ ์  
....................................................................................................................................... 
9. ศิลปกรรม   
....................................................................................................................................... 
10. มโหฬาร  
..................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 4 

ค าส่ัง : จงแต่งประโยคสามัญ โดยเลือกใช้ค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ เพียงจ านวน 10 ค า 

มาตรฐาน  เทศกาล  เคร่ืองดนตรี  พระรัตนตรัย  อัตชีวประวัติ  พรรณนา  สร้างสรรค์   

ตระการตา  พัฒนาการ  ความรับผิดชอบ  อธิษฐาน  ทรรศนะ  สรรเสริญ  ปรองดอง  สันโดษ 

 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................. 

6. ................................................................................................................................................. 

7. ................................................................................................................................................. 

8. ................................................................................................................................................. 

9. ................................................................................................................................................. 

10. ............................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบ เร่ือง ประโยคสามญั 

1. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์  (จุดประสงคข์อ้ที่ 1) 
ก. โรงเรียนเตรียมทหาร 
ข. ภาพยนตร์สารคดี 
ค. ความเพยีรพยายาม 
ง. ก้ิงก่าไดท้อง 

2. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ (จุดประสงคข์อ้ที่ 1) 
ก. วิง่กระโดดโลดเตน้ 
ข. สวยสุดที่จะพรรณนา 
ค. มาลีแต่งกลอน 
ง. ท่ามกลางฝงูชน 

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยคสามัญ (จุดประสงคข์อ้ที่ 1) 

ก. ไร่ขา้วโพดน้ีเป็นของฉนั  
ข. แม่บา้นสมยัใหม่ 
ค. เรายิม้ใหก้นั 
ง. หมาไล่กดัแมว 

4. ข้อใดเป็นภาคประธาน ของประโยคต่อไปนี้ (จุดประสงคข์อ้ที่ 2) 
     “ครูพละของโรงเรียนแห่งหน่ึงก าลังสาธิตการเต้นแอโรบิก” 

ก. ครู 
ข. ครูพละ 
ค. ครูพละของโรงเรียน 
ง. ครูพละของโรงเรียนแห่งหน่ึง 

5. ข้อใดเป็นภาคแสดงของประโยคต่อไปนี้ (จุดประสงคข์อ้ที่ 2.) 
     “สมุนไพรของไทยมีช่ือเสียงไปทั่วโลก” 

ก. สมุนไพรของไทย 
ข. มีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
ค. ไทยมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
ง. ของไทยมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
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เฉลยแบบฝึก 
  
ค าส่ัง : จงแยกส่วนประกอบของประโยคต่อไปนีล้งในตารางให้ถูกต้อง 

กิจกรรมที่ 1  
ขอ้ ภาคประธาน ภาคแสดง 
1 นกัเรียน ท าการบา้น 
2 คุณพอ่ เป็นต ารวจ 
3 ฉนั ชอบอากาศชายทะเล 
4 หลายประเทศ คดัคา้นการทดลองอาวธุนิวเคลียร์ของฝร่ังเศส 
5 มะม่วงในสวนหลงับา้น ออกช่อสะพร่ัง 
6 สุนขัขา้งบา้นฉนั กดัคนแปลกหนา้ 
7 นกักีฬาฟุตบอล วิง่ในสนามทุกวนั 
8 ฉนั หนัหลงัใหท้อ้งฟ้าแสนสดใสในวนันั้น 
9 หลายส่ิงหลายอยา่ง เปล่ียนแปลงไป 
10 ขนมหวาน มีกล่ินสตอเบอร์ร่ี 
11 เคร่ืองบินกองทพัสหรัฐ บินส ารวจน่านน ้ าไทย 
12 หาดทรายที่ชะอ า ไม่สะอาด 
13 วาฬสเปิร์ม มีฟันขนาดใหญ่ที่สุด 
14 ทอ้งของวาฬสเปิร์ม เตม็ไปดว้ยขยะพลาสติก 
15 ผูน้ าชุมชนสวนสมเด็จยา่ ยงัคงยิม้แยม้อยา่งใจดี 
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เฉลยแบบฝึก 
กิจกรรมที่ 2  

ค าส่ัง : จงเติมเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่เป็นประโยคสามัญ และเติมเคร่ืองหมาย  

หน้าข้อที่ไม่ใช่ประโยคสามญั 

.. ..1. เจา้ของกิจการน ้ าปลาสร้างตวัจนมีฐานะ 

...2. เร่ืองราวเม่ือคร้ังที่เกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในชุมชน 

...3. การระดมทุนเพือ่เสริมสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชน 

...4. ทุกชุมชนที่อยูติ่ดแม่น ้ าเจา้พระยาต่างประสบภยัน ้ าท่วม 

....5. สมาชิกชุมชนบางคนไม่ยอมใหค้วามร่วมมือ 

....6. ชาวชุมชนร่วมมือกนัสร้างคนักั้นน ้ าจากกระสอบทราย 

.. .7. เจา้ของเรือนไทยโบราณหลงังามบอกใหร้ื้อบางส่วนของเรือนทิ้งได ้ 

...8. การเดินเที่ยวชมวถีิชีวติและสถานที่ส าคญั 

.. ..9. โรงเกลือส่งออกเกลือในรูปแบบของเกลือเม็ด  

... 10. โอกาสของบริษทัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 

กิจกรรมที่ 3 

ค าส่ัง : จงแต่งประโยคสามัญ จากค าที่ก าหนดให้ 

(ตามดุลยพนิิจของอาจารย)์ 
กิจกรรมที่ 4 

ค าส่ัง : จงแต่งประโยคสามัญ โดยเลือกใช้ค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ เพียง จ านวน 10 ค า 

(ตามดุลยพนิิจของอาจารย)์ 
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เฉลยแบบทดสอบ  
 

1.ง   
2.ค   
3.ข   
4.ง   
5.ข 
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ภาคผนวก  ฉ 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองชนิดของประโยค 

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

ค าช้ีแจง 

 1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ  านวน  20  ขอ้  ประกอบดว้ย  

เร่ืองประโยคสามญั  จ  านวน  6  ขอ้  เร่ืองประโยครวม  จ  านวน  8  ขอ้  และเร่ืองประโยคซอ้น  

จ  านวน  6  ขอ้  เวลา  55  นาที              

 2.  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกที่สุดจาก ก ข ค และ ง  เพยีงค าตอบเดียว  แลว้กากบาท (X)  ลง

ในกระดาษค าตอบ 

 3.  การกากบาท  (X)  ถ้ามากกว่า 1 ค  าตอบใน 1 ขอ้ ถือว่าขอ้นั้นไม่มีคะแนนให ้                    

ถา้การผดิหรือตอ้งการเปล่ียนค าตอบใหม่  หรือตอ้งการขอ้เดิม  ใหท้  าเคร่ืองหมายใหช้ดัเจน 

 4.  หา้มขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ นอกเหนือจากค าสั่งลงในขอ้สอบ  และห้าม

น าขอ้สอบหรือกระดาษค าตอบออกนอกหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

 5.  ผูไ้ม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนค าช้ีแจงน้ี  จะถูกพิจารณาไม่ตรวจกระดาษค าตอบ                  

ใหค้ะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ืองชนิดของประโยค  (ก่อนเรียน) 

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

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ข้อใดถูกต้อง “ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหน่ึง” 
      ก. เป็นประโยคสามญั 
 ข. เป็นประโยครวม 
 ค. เป็นประโยคซอ้น 
  ง. เป็นไม่เป็นประโยค 
2. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ  
 ก. นิทานปัญจะตนัตระเป็นช่ือนิทานของอินเดียที่มีเน้ือหาสอนใจ 
 ข. นิทานปัญจตนัตระแปลออกเป็นภาษาต่างๆ จ านวน 50 ภาษา 
 ค. นิทานปัญจตนัตระเป็นที่นิยมเพราะประกอบดว้ยขอ้คิดสอนใจ 
      ง. นิทานปัญจตนัตระประกอบดว้ยนิทาน 5 เร่ืองซ่ึงเป็นที่มาของช่ือนิทาน 
3. ข้อใดคอืประโยคสามญั 
 ก. คุณลุงเอ็นดูหลานซ่ึงเป็นก าพร้าตั้งแต่อาย ุ7 ปี 
  ข. ผมไดรั้บรางวลัซ่ึงไม่แพงแต่มีค่าทางจิตใจมหาศาล 
  ค. เขารับประทานอาหารจีนดว้ยตะเกียบอยา่งคล่องแคล่ว 
 ง. เราพึงก าจดัความประมาทอนัจะก่อใหเ้กิดความผดิพลาด 
4. ข้อใดคอืประโยคสามญั 
 ก. ยพุดีผา่นการสอบเพราะเธอมีความเพยีรพยายามสูง 
 ข. พเิชษฐร์ ่ารวยมหาศาลแต่เขาเป็นคนตระหน่ีมาก 
 ค. ดอกไมท้ีอ่ยูใ่นสวนขา้งบา้นบานสะพร่ัง 
 ง. วโิรจน์เดินทางถึงบา้นเม่ือวานน้ี 
5. ข้อใดใช้ค าว่า “ การศึกษา” แต่งเป็นประโยคสามัญ  
 ก. การศึกษาคือการสร้างประสบการณ์แก่ชีวติ 
 ข. การศึกษาหมายถึงการพฒันาบุคคลและสงัคม 
 ค. การศึกษาคือการท าพลเมืองใหมี้ความประพฤติดีและมีอุปนิสยัที่ดีงาม 
 ง. การศึกษาหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
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6. ข้อใดใช้ค าว่า “ ที่” แต่งให้เป็นประโยคสามญัถูกต้อง  
 ก. ส่ิงที่เธอพดูมานั้นลว้นเป็นความจริง 
 ข. นกัเรียนที่ไม่สบายตอ้งเขียนจดหมายลาป่วย 
 ค. สิริคือโปรแกรมที่อยูใ่นโทรศพัทมื์อถือไอโฟน 
 ง. เราสามารถส่งพสัดุใหผู้อ่ื้นไดท้ี่ไปรษณียไ์ทย 
“เจนนิเฟอร์เป็นคนสวยและร้องเพลงเพราะมาก” 
7. ข้อความนี้จัดอยู่ในประโยคชนิดใด 
 ก. ประโยคเดียว 
 ข. ประโยครวม 
 ค. ประโยคซอ้น 
 ง. ไม่เป็นประโยค 
8. ข้อใดเป็นประโยครวมที่มีเนือ้ความขัดแย้งกนั 
 ก. พรุ่งน้ีเธอจะท ารายงานหรือไม่ 
 ข.  อากาศร้อนขึ้นแต่ผูค้นก็ยงัตดัตน้ไม ้
 ค. ป้อมกินขา้วแลว้ก็รีบท ารายงาน 
  ง. เราเขา้ใจกนัเราจึงเป็นเพือ่นกนัได ้
9. ข้อใดไม่เป็นประโยครวม 
 ก. เธอจงเป็นคนดีและคนเก่ง  
 ข. ฉนัเตือนเขาแลว้แต่เขาไม่เช่ือ  
 ค. คุณสุดามีความสุขเสมอเพราะเธอไม่อิจฉาใคร 
  ง. สินเรียนจบโรงเรียนมธัยมแลว้ก็มาช่วยพอ่คา้ขาย 
10. ข้อใดคอืประโยครวม  
 ก. เขาเดินไปโรงเรียนเป็นประจ าทุกวนั 
 ข. นายเที่ยงเป็นครูใหญ่โรงเรียนประจ าจงัหวดั 
 ค. ฉนัท าการบา้นเสร็จแลว้ก็ลม้ตวัลงนอน 
 ง. ความส าเร็จของลูกนั้นคือความหวงัของพอ่แม่ 
11. ใช้ค าว่า “ ไม่เช่นน้ันก็” แต่งให้เป็นประโยครวม ข้อใดถูกต้อง 
 ก. มานีกลบับา้นไม่เช่นนั้นก็มานะไปเที่ยวต่อ 
 ข. ปิติจะไปภูเก็ตวนัศุกร์ไม่เช่นนั้นก็วนัเสาร์ 
 ค. สวนผลไมข้องชูใจมีล าไยไม่เช่นนั้นก็ทุเรียน 
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 ง. เจา้โตไม่ค่อยสบายไม่เช่นนั้นก็นอนซึม 
12. ข้อใดเป็นประโยครวม  
 ก. น ้ าซาวขา้วเกิดจากการหุงขา้วแบบเช็ดน ้ า  
 ข. น ้ าซาวขา้วมีสารอาหารมากมายเช่นเดียวกนักบัขา้ว 
 ค. น ้ าซาวขา้วมีคุณสมบติัเป็นยารสเยน็ช่วยบ ารุงร่างกาย  
 ง. น ้ าซาวขา้วมีมีวติามินอีสูง รวมถึงแกร้้อนในและใชถ้อนพษิผดิส าแดง 
13. ข้อใดเป็นประโยครวม  
 ก. การออกก าลงักายทัว่ๆ ไปนั้นช่วยเพิม่ความสามารถในการเรียกความจ าไดดี้ขึ้น  
 ข. การออกก าลงักายช่วยพฒันาทกัษะดา้นความจ า สุขภาพกายและสุขภาพจิตดว้ย 
 ค. การออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายนุั้นสามารถชะลออาการความจ าเส่ือมได ้
  ง. การออกก าลงักายเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับทุกคน 
14. ข้อใดใช้ค าสันธานเช่ือมประโยครวมได้เหมาะสมที่สุด  
 ก. เม่ือมาริโอใ้ชสิ้ทธ์ิผอ่นผนัเกณฑท์หารครบแลว้ก็ตอ้งจบัใบด าใบแดง 
 ข. เม่ือมาริโอใ้ชสิ้ทธ์ิผอ่นผนัเกณฑท์หารครบและตอ้งจบัใบด าใบแดง 
 ค. ถึงมาริโอใ้ชสิ้ทธ์ิผอ่นผนัเกณฑท์หารครบแลว้ก็ตอ้งจบัใบด าใบแดง 
 ง. มาริโอใ้ชสิ้ทธ์ิผอ่นผนัเกณฑท์หารครบแต่ตอ้งจบัใบด าใบแดง 
15. “เราควรออกไปเห็นโลกจริงๆ ซ่ึงอาจจะสนุกและน่าสนใจมากกว่ารู้จักโลกผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต” จากประโยคข้างต้น ข้อใดเป็นประโยคหลัก  
 ก. เราควรออกไปเห็นโลกจริงๆ 
 ข. อาจจะสนุกและน่าสนใจ 
 ค. มากกวา่รู้จกัโลกผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 ง. โลกจริงๆ อาจจะสนุกและน่าสนใจมาก 
16. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน  
 ก. ปัจจุบนัคนไทยยงัคงมีปัญหาเร่ืองความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
 ข. คนไทยยงัคงรอคอยการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอยา่งจริงจงั 
 ค. ล่าสุดมีภยัสงัคมรูปแบบใหม่ที่คนใชร้ถตอ้งระมดัระวงัใหดี้ 
  ง. โจรอา้งตวัเป็นต ารวจแลว้ข่มขู่ยดัขอ้หาใหแ้ก่เหยือ่สาว 
17. ข้อใดไม่ใช่ประโยคซ้อน  
 ก. เธอรู้แต่เธอท าเป็นไม่รู้ 
 ข. การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ 
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 ค. โรงเรียนประกาศรายช่ือผูท้ี่ผา่นการสอบ 
 ง. อาจารยศิ์ลป์ พรีะศรีกล่าวไวว้า่ พรุ่งน้ีก็สายเสียแลว้ 
18. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน  
 ก. ขอ้ดีของเขาคอืการท างานดว้ยความซ่ือสตัย ์
 ข. เธอท าการบา้นและฟังเพลงไปพร้อมๆ กนั 
 ค. สมบติัอนัมีค่ามหาศาลถูกฝังอยูใ่นน้ี 
 ง. พอ่และแม่ไปตลาดโดยรถยนต ์
19. ข้อใดใช้ค าว่า “ ที่” แต่งให้เป็นประโยคซ้อนถูกต้อง  
 ก. หนงัสือที่ฉนัอ่านเป็นของหอ้งสมุด 
 ข. นายกรัฐมนตรีไปประชุมที่รัฐสภา 
 ค. นิดาเรียนเก่งที่สุดในหอ้งเรียน 
  ง. ชูศรีกล่าววา่คบัที่อยูไ่ดค้บัใจอยูย่าก 
 “1)เราไม่ควรนอนหลับไปพร้อมๆ กับโทรศัพท์หรือวางโทรศัพท์มือถอืไว้ใกล้ๆ ตัวเวลานอน 2)
เพราะมีหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ระบุว่า โทรศัพท์มือถือจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาขณะ
เปิดเคร่ืองไว้ 3)คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีผลกับระบบประสาท ฉะน้ันจึงควรปิดโทรศัพท์มอืถือ 4)พอ
ปิดโทรศัพท์มอืถือเรียบร้อยแล้วจะวางไว้ใกล้หรือไกลก็หายห่วง”  
20. จากข้อความข้างต้น ข้อใดเป็นประโยคซ้อน  
 ก. ขอ้ความที่ 1 และ 2 
 ข. ขอ้ความที่ 2 และ 3 
 ค. ขอ้ความที่ 3 และ 4 
 ง. ขอ้ความที่ 4 และ 1 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ืองชนิดของประโยค (ก่อนเรียน) 

1. ก 11. ข 
2. ข 12. ง 
3. ค 13. ข 
4. ง 14. ก 
5. ก 15. ก 
6. ง 16. ค 
7. ข 17. ก 
8. ข 18. ค 
9. ค 19. ก 
10. ค 20. ข 
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ภาคผนวก  ช 
แบบสอบถามความคดิเห็นส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย 

เร่ือง ชนิดของประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 
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แบบสอบถามความคดิเห็นส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย 
เร่ือง ชนิดของประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี สังกัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
.................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึก
ในระดบัใด โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยทีสุ่ด 

 ด้านบทบาทที่ครูมีต่อการจัดการเรียนรู้      
1 ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน      
2 ครูใชส่ื้อที่น่าสนใจและหลากหลาย      
3 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั      
4 ครูส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน      
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
5 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้      
6 นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจในการเรียน      
7 นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่น      
8 นกัเรียนมีโอกาสซกัถามเพือ่นและครูเม่ือไม่เขา้ใจ      
9 นกัเรียนเกิดความรับผดิชอบและทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม      
10 นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล      
11 นกัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน      

 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้      
12 สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้      
13 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน      
14 นกัเรียนพงึพอใจกบับรรยากาศในชั้นเรียน      
15 นกัเรียนพอใจในผลงานที่ร่วมกนัท าในกลุ่ม      
16 นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียน      
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ – สกุล   

ที่อยู ่

ที่ท  างาน 

 

 

ประวตัิการศึกษา 

     พ.ศ. 2554 

 

     พ.ศ. 2555                        

 

 

 

ประวตัิการท างาน 

     พ.ศ. 2554 

 

     พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 

      

      

 

 

นางสาวอิศรา  รุ่งอภิญญา 

10/118  ถนนสมบูรณ์กุล  ต  าบลหนา้เมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ าเภอเมืองราชบุรี   จงัหวดัราชบุรี  

 

 

 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

วชิาเอกภาษาไทย  จากมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

ครูอตัราจา้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  อ  าเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี 

ครูผูช่้วย  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   

อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
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