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บทคัดย่อภาษาไทย 

61255201 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC, ความสามารถในการเขียนประโยค, บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา 

Ms. Suy Sreymom: การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ
ปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยก่อนและ

หลังเรียนของนักศึกษากัมพูชา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน ที่สถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญประเทศกัมพูชา ภาคเรียนปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอกด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC
ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา จำนวน 4 แผน ๆ ละ 3ชั่วโมง และข้อสอบ 1 ชุด หลังเรียน 
2) บทอ่านวัฒนธรรม จำนวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประโยคซึ่งเป็นแบบอัตนัย หลังเรียน 
จำนวน 1ชุดและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าท่ี (t-test) แบบ dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่กำหนดไว้ 

2. ความคิดเห็นนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26) 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

61255201 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : CIRC TECHNICAL OF TEACHING, ABILITIES TO WRITE THAI SENTENCE, ARTICLES BETWEEN 
THAI AND CAMBODIAN CULTURES 

MS. SREYMOM SUY : THE DEVELOPMENT ABILITIES OF WRITING THAI 
SENTENCE FOR CAMBODIAN BACHELOR DEGREE STUDENTS USING COOPERATIVE 
TEACHING CIRC ALONG WITH COMPARATIVE ARTICLES BETWEEN THAI AND CAMBODIA 
CULTURES THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. 

The objectives of this research were 1) to compare the ability to writing Thai Sentence 
of Cambodian Bachelor degree Students pre-test and post-test that study by Cooperative 
Teaching CIRC technical along with Comparative articles between Thai and Cambodian Cultures 
2) to investigate the opinion of the Cambodian bachelor student towards CIRC technical along 
with Comparative articles between Thai and Cambodian Cultures. The sample consisted of 13 
students in Bachelor degree in the semester second in Academic year 2021 at Institute of Foreign 
Language (IFL) Royal University of Phnom Penh Cambodia. 

The research was in study instrument are 1) Learning management plan using 
Cooperative Teaching CIRC technical along with Comparative articles between Thai and 
Cambodian 4 sets of 12 hours, 3 hours each plan and 1 exam after class. 2) Four Cultural articles 
3) Post-test 1 set about Sentence writing ability 4) Questionnaire about opinion of Cambodian 
Bachelor degree student about using Cooperative Teaching CIRC along with Comparative articles 
between Thai and Cambodian Cultures. Analyze the average, standard deviation and statistics of 
t-test for dependent. 

The results of the study were as following: 

1. Ability to writing Thai Sentence of Cambodian Bachelor degree Students after 
learning the score of post-tests higher than pre-test. Statistically significant at 0.05 

2. The opinion of Cambodian Bachelor degree student about using Cooperative 
Teaching CIRC along with Comparative articles between Thai and Cambodian Cultures is very 
excellent (=4.50, S.D. =0.26) 
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วิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ
ปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาฉบับน้ีสำเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาการให้คำปรึกษา คำแนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์         
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บทที่ 1  

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชามาต้ังแต่วันท่ี  19 ธันวาคม  
พ.ศ. 2493 ท้ังสองประเทศมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศาสนาและรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชน
ท่ีคล้ายคลึงกันมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนท่ีใกล้ชิด
และมีการแลกเปล่ียนทางการค้าปริมาณมาก (ระบบบริหารราชการของราชาอาณาจักรกัมพูชา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก .พ.) 2558) การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศกัมพูชาซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าด้านนโยบาย การเมือง ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านสารสนเทศ หรือด้าน
วัฒนธรรมส่งผลให้ประชากรของท้ังสองประเทศมีโอกาสไปมาหาสู่กันมากขึ้น ในปัจจุบันมีนักธุรกิจ
ไทยได้มาลงทุน ท่ีกัมพูชาจำนวนมากนอกจากนี้ ก็ยั งมีนัก เรียนชาวกัมพูชามาศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยเพราะ
นโยบายความร่วมมือและการสนับสนุนกันระหว่างประเทศในด้านการศึกษาและอบรมความรู้ด้านต่าง 
ๆ (เขียน ธีระวิทย์ และสุนัย ผาสุก, 2543: 185-186) 
 ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาได้มีความร่วมมือกันซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กันโดยใช้กลไกลทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว โดยในด้านการศึกษาพบว่า มีความร่วมมือระหว่างกัน เช่น ไทยและกัมพูชาได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: 
MOU) ระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุก
ระดับการศึกษาต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยบันทึก
ความร่วมมือฉบับนี้เป็นฉบับท่ี 2 ท่ีได้เพิ่มเติมสาระการจัดต้ังคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย -
กัมพูชาเพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย ) ด้านการศึกษาระหว่างกัน เมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม พ .ศ 2546 ฝ่ายไทยได้เชิญดร.กล เพ็ง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการศึกษา เยาวชน  
และกีฬา พร้อมด้วยคณะมามืองไทย เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ 2546 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ
ด้านการศึกษาภายใต้กรอบ MOU และมีการเจรจาระดับทวิภาคีระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่กัมพูชาในสาขาท่ีกัมพูชาสนใจ เช่น การศึกษาพิเศษ การอุดมศึกษา 
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ด้านการศึกษาปฐมวัย และมัธยมศึกษา ใน พ.ศ 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ต้ังงบประมาณสำหรับ
สานสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านเน้นการอบรมวิชาชีพ และการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน (สำนักความ
สำพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย, 2009) 
 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนทางด้านการศึกษาท่ีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพระราชทานฯ โดยก่อสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยกำปงเณอเตีลท่ีอำเภอซอมโปร์ จังหวัดกำปงธม ต้ังแต่ พ.ศ.2543 เปิดสอนท้ังสายสามัญและ
อาชีวศึกษา (4 สาขา คือสาขา ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และสัตวศาสตร์/ประมง ) เริ่มรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเดือนกันยายน พ.ศ.2544 สำหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (3 ปี) รับเข้าศึกษาในเดือนกันยายน พ.ศ.2545 และทรงพระกรุณาฯ  
เสด็จเปิดวิทยาลัย ฯ เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 รวมท้ังขยายเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงปี 
พ.ศ.2553 วัตถุประสงค์ของการจัดวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับ 9 ได้มีโอกาสศึกษา
ต่อด้านอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอาชีพ และเพื่อให้เยาวชนในราชอาณาจักรกัมพูชาได้มี
ความรู้ไปประกอบอาชีพตามความต้องการ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาประเทศ
ต่อไป ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย 
16 มิถุนายน 2009) 
 ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (Kampong 
Speu Institute of Technology) อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ 
เป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการสนับสนุนการศึกษาโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  
ตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับให้แก่
กัมพูชา นับต้ังแต่ พ.ศ 2548- 2562 นักเรียน นักศึกษากัมพูชาได้รับพระราชทานทุนได้เข้ามาศึกษา
ต่อในประเทศไทยประมาณ 1860 คน (โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันท่ี 10 ตุลาคม 2563) 
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 ในปัจจุบันชาวกัมพูชาสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น ด้วยนักศึกษากัมพูชามีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากเห็นความจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสารการประกอบ
อาชีพ ทำธุรกิจกับคนไทย และการเดินทางมาติดต่อกับคนไทย มาท่องเท่ียวที่ประเทศไทย มีจุดหมาย
จะศึกษาต่อท่ีเมืองไทย ซึ่งการเรียนภาษาไทยจึงเป็นเรื่องท่ีจำเป็นท่ีสุด           
             ด้วยเหตุนี้จึงมีสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาหลายแห่งได้จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ชาวกัมพูชาท่ีสนใจศึกษาภาษาไทยโดยมีการเปิดสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเอกชน
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยบิลล์ไปร (Build Bright University) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และ
โรงเรียนเอกชนตามจังหวัดต่าง ๆ ตามชายแดนไทย กัมพูชา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เมียนเจ็ย 
(Meanchey University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดบันทายมีชัย อยู่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกท่ีเมืองปอยเปต มีการเปิด
เรียนหลักสูตรภาษาไทย และจังหวัด บัตดอมบอง หรือ (พระตะบอง) ในมหาวิทยาลัยพระตะบอง 
(University of Battambang) และในสถาบันศึกษาภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญ  (Royal University Of Phnom Penh) เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ของรัฐบาลในประเทศ
กัมพูชา ท่ีมีเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาไทย 
 มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เป็นมหาวิทยาลัยท่ี เก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในกรุงพนมเปญ   
โดยปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 10,000 คน ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา และถือว่าเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากรัฐบาลกัมพูชา  
ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬากัมพูชา (Ministry of Education Youth and 
Sports) เป็นผู้ควบคุมดูแลและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด อีกท้ังหลักสูตรการเรียนทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ยังได้รับการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศอีกด้วยมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เปิด
สอนในหลายสาขาวิชา ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 คณะวิชาท่ีสำคัญ ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ มี
สาขาวิชา ชีววิทยา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 2.คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีเขมร ปรัชญา จิตวิทยา สังคม
วิทยา การท่องเท่ียว และสังคมสงเคราะห์และ 3. สถาบันภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และการต่างประเทศ นอกจากนี้ได้เปิดสอนหลายสาขาวิชาท่ี
สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า จิตวิทยา และด้านการท่องเท่ียว ซึ่งสาขาวิชา
เหล่านี้ เป็นสาขาวิชาท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากภายในมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันภาษาต่างประเทศ 
(IFL) ท่ีมีช่ือเสียงอีกด้วย ก็ได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยท้ังหลักสูตรภาษาไทยระยะส้ันและระยะยาว 
เริ่มต้นมาประมาณ 9 ปี เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2557 กระทรวงศึกษธิการ เยาวชน และกีฬากัมพูชาได้
อนุมัติให้การเรียนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญเป็นภาควิชาภาษาไทย ในระดับปริญญา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95
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ตรี หลักสูตร 4 ปี ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน –18 พฤศจิกายน 2557 และ
เปิดการเรียนการสอนในวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษา
กัมพูชาในสถาบันศึกษาภาษาต่างประเทศ (IFL) การเรียนรู้ส่วนใหญ่มีความอดทนต่อการเรียน มี
เป้าหมายชัดเจนในการเรียน และมีความต่ืนตัวต่อการเรียนภาษาไทยอย่างสูง สนใจการเรียนรู้เรื่องท่ี
เกี่ยวกับประเทศไทย สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว สามารถ อ่าน เขียน ฟัง และพูด
ภาษาไทยได้ แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาไทยเพราะเห็นความจำเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร การทำงาน การดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ ลงทุน ทำธุรกิจ และขายสินค้าต่าง  ๆ 
ระหว่างชายแดนไทย- กัมพูชา (Website: http://www.rupp.edu.kh/) 
               การเรียนภาษาไทยของนักศึกษาท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์

พนมเปญหลักสูตรภาษาไทยประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 สำหรับผู้เริ่มต้น การศึกษาขั้น

พื้นฐานภาษาไทย ระดับ 2 เตรียมความพร้อมก่อนระดับกลาง ระดับ 3 ระดับกลาง และระดับ 4 

ระดับสูงสุด แต่ละระดับจะต้องเรียน 180 ช่ัวโมงภายใน เวลา 9 เดือน และหลังจากจบการศึกษาใน

แต่ละระดับนักศึกษาจะได้รับใบรับรองซึ่งสามารถใช้ในการสมัครงานได้ การเริ่มต้นเรียนภาษาไทย

ของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) หลักสูตรภาษาไทย จากการ

สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 (สัมภาษณ์29 มกราคม 2563) บอกว่า ปัญหาส่วนใหญ่

ท่ียากของการเรียนภาษาไทย คือด้านการเขียนประโยคภาษาไทย นักศึกษามักจะเขียนประโยค

ภาษาไทยไม่ได้ ใช้สะกดคำผิดและเรียบเรียงลำดับไวยากรณ์ยังไม่ถูกต้อง คือไม่สามารถเรียงประโยค

ให้ได้ใจความท่ีถูกต้องตามหลักภาษา เนื้อความไม่บริบูรณ์ ไม่ สามารถใช้คำเช่ือมโยงประโยคได้

เหมาะสม และไม่สามารถเขียนเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์ ประเด็นไม่ครบ ไม่ต่อเนื่องสอดคล้อง

กันท้ังเรื่องซึ่งความคิดเห็นนี้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยหลายคนในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ  (สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2563) พบว่า

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในช้ันปี 2 มีปัญหาด้านการเขียนคำและประโยคภาษาไทย สาเหตุมาจาก

เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาไทย  รู้คำศัพท์จำกัด ไม่เข้าใจการเขียนคำทับศัพท์ เขียนสะกดคำผิด  

การเรียบเรียงประโยคยังไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ ไม่สามารถเรียงประโยคให้ได้ใจความท่ีถูกต้องตาม

หลักภาษา และไม่สามารถเขียนเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ ประเด็นไม่ครบ เป็นต้น ทำให้คะแนนด้าน

การเขียนอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ ปัญหาสาเหตุสำคัญอีกประการในการสอนเขียนประโยคมาจาก

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) ซึ่งครูส่วนใหญ่มักจะใช้

รูปแบบการสอนด้วยการให้ท่องจำ วิธีสอนแบบเดิม ๆ ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ไม่พัฒนา 

ไม่ก้าวหน้าได้รวดเร็วสมตามจุดประสงค์ (สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2563) 

http://www.rupp.edu.kh/
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นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาไทยของนิสิตชาว

กัมพูชา อาทิ จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา (2562) ศึกษาปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย

ของนิสิตชาวกัมพูชามหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษากรณีการใช้คำและการสร้างประโยค พบข้อผิดพลาด

ด้านการใช้คำ การใช้คำท่ีทำหน้าท่ีต่าง ๆ ในประโยคไม่ถูกต้อง การใช้คำผิดความหมาย การใช้คำท่ีไม่

ส่ือความหมาย และการใช้คำขาดหรือการใช้คำเกิน ข้อผิดพลาดด้านการเรียงลำดับคำ ได้แก่ การวาง

ส่วนขยายไม่ถูกต้อง การสลับตำแหน่งคำในประโยค การวางคำวิเศษณ์บอกเวลา หรือคำแสดงความถ่ี

ในตำแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ข้อผิดพลาดด้านการสร้างประโยค ได้แก่ประโยคท่ีมีความหมายไม่ ชัดเจน 

ประโยคท่ีมีความหมายหรือเนื้อความในประโยคไม่สอดคล้องกัน และประโยคท่ีขาดส่วนประกอบ

สำคัญในประโยค สาเหตุของข้อผิดพลาด เช่น การขาดความรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าท่ีของคำ อิทธิพล

ของภาษาแม่ การขาดความรู้เรื่องโครงสร้างของประโยค และลำดับการเรียงคำในประโยค ส่วน

แนวทางในการแก้ไขทำได้โดยสอนให้นิสิตรู้จักชนิดและหน้าท่ีของคำในภาษาไทย ให้ความรู้แก่นิสิตใน

เรื่องโครงสร้างของประโยค ควรอธิบายให้นิสิตเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

ภาษาไทยกับภาษาแม่ และฝึกให้นิสิตแต่งประโยคภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอ 

การเขียนประโยคภาษาไทยจึงเป็นเรื่องท่ียากสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่น นิภา กู้พงษ์ศักด์ิ 

(2555) ได้ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาจีนมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการเขียนมาก

ท่ีสุด อาจเป็นเพราะการเขียนเป็นกระบวนการกล่ันกรองเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดเพื่อให้ผู้รับ

สารเข้าใจความหมายท่ีต้องการส่ือสารการสะกดคำถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้การส่ือสาร

ประสบความสำเร็จแต่คำท่ีเลือกใช้จะต้องเหมาะสมกับระดับของภาษาและสอดคล้องกับบริบทด้วยซึ่ง

ปัญหาสำคัญของนักศึกษาคือเรื่องคำศัพท์ท้ังการรู้คำศัพท์น้อยสะกดคำศัพท์ผิดไม่รู้ความหมายของ

คำศัพท์ไม่รู้วิธีใช้คำศัพท์และลักษณะคำศัพท์ทำให้ใช้คำศัพท์ผิดโดยเฉพาะศัพท์ยากหรือคำศัพท์พิเศษ

ท่ี ไม่ คุ้น เคย ปัญ หาผู้ เรียนรู้ ศัพ ท์น้ อยเป็นสาเห ตุสำคัญ โดยตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ ก าร เรียน

ภาษาต่างประเทศและยังก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีกหลายอย่างตามมาเพราะคำศัพท์คือพื้นฐานหลัก

ของการเรียนภาษาทุกภาษาฉะนั้นหากผู้เรียนรู้คำศัพท์น้อยไม่ว่าผู้สอนจะเก่งเพียงใดก็ยากท่ีจะสอน

ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและเป็นปัญหาการ

เขียนได้  

           กล่าวได้ว่าปัญหาของการเขียนมีความสำคัญอย่างมากในเรียนการสอน และการ
ติดต่อส่ือสาร การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของตนออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อให้
ผู้อ่านเกิดความรับรู้ ความเข้าใจ เป็นผลรวมของการฟัง การพูด การอ่าน และการคิด ดังนั้นทักษะ
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การเขียนจึงเป็นทักษะท่ียุ่งยากซับซ้อนมากว่าทักษะอื่น  ดังท่ี ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2540: 74) กล่าว
ว่าการเขียนหมายถึง “การส่ือความหมายอย่างหนึ่งไปยังผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการส่ง
สารเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้ เขียน”การเขียนเป็นกระบวนการ
ความคิดท่ีสลับซับซ้อนท่ีผู้เขียนพยายามส่ือออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นงานสร้างสรรค์ ความคิด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอน ท้ังในด้านเนื้อหาสาระ ภาษา 
และอื่น ๆ เพื่อให้งานเขียนสมบูรณ์มากขึ้นและวรรณี โสมประยูร (2542 :18) ได้กล่าวว่าการเขียน
เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร 
เพื่อส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาของบุคคล โดยถือว่าเป็นการ
แสดงออกถึงภูมิปัญญา เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมได้อีกวิธีหนึ่ง   
 ดังนั้นการเขียนเป็นทักษะสำคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอย่างมากเพราะฉะนั้น
เพื่อเป็นแนวทางในการปัญหาการเขียนประโยคภาษาไทย ครูผู้สอนต้องใช้รูปแบบวิธีสอนใหม่ ท่ีมี
ความหลากหลายและสนองตอบศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นประโยชน์ท่ี
ผู้เรียนจะได้รับ พร้อมคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ มีความสามารถในการเขียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนแบบนี้ ครูผู้สอนจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการสอน ให้สอดคล้องกับกระบวนการศึกษาท่ีเปล่ียนไป 
ครูต้องพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ท่ีสำคัญครูผู้สอนต้องเข้าใจ ต้องเรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการศึกษาได้อย่างผสมผสานอีกด้วย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถทำได้หลายวิธีการและหลายเทคนิคเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการเขียนให้ได้มากขี้น ได้คิดได้รวบรวมความรู้
และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางทำให้เกิดการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด จากผู้เรียนไปยังผู้อ่าน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย 
ในพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง พ.ศ 2545)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่านักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียน
ภาษาไทยในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชามีปัญหา
ด้านการเขียนประโยคเป็นลำดับแรก จึงต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหา ส่วนแนวทางการจัดการเรียน
การสอนก็ควรมีเทคนิควิธีสอนให้น่าสนใจดังนั้นครูผู้สอนควรแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาการ
เรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ สนุกสนาน และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และศึกษาร่วมกับส่ิงท่ีครูผู้สอน
นำมาใช้ความสามารถการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชามีประสิทธิภาพมากขี้น 
 บทอ่านเกี่ยวกับการเขียนก็มีความสำคัญในการเรียนการสอน ถ้าผู้เขียนคุ้นเคยหรือมีข้อมูล
ในการเขียนก็จะทำให้เขียนได้ง่ายขึ้น  จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีนักศึกษา
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กัมพูชามีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและสนใจศึกษาวัฒนธรรมไทยเพราะมีวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน
สอดคล้องกับท่ี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2546) ได้กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ของประเทศข้างเคียงประเทศ
ไทยใน “อุษาคเนย์” หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นดูเหมือนจะไม่มีประเทศไหนท่ีจะมีวัฒนธรรม
ประเพณีความเช่ือและวิถีชีวิตท่ีคล้ายคลึงกับคนไทยเท่ากับกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ
วัฒนธรรมแห่งราชสำนักภาษาตัวอักษรคำศัพท์วรรณคดีนาฏศิลป์และการละคร 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาด้านภาษา ดังท่ีพระยาอนุมานราชธน (2532: 31-55) 
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเขมรสรุปได้ว่าภาษาเขมรและภาษาไทยเป็น
ภาษาท่ีมีความใกล้เคียงกันอย่างมากท้ังในด้านพยัญชนะสระโครงสร้างประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้คำศัพท์ระหว่างสองภาษาก็มีการออกเสียงท่ีเหมือนและคล้ายคลึงกันอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจาก
การรับวัฒนธรรมทางภาษาจากแหล่งเดียวกันนอกจากนี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีติดต่อกันทำให้มีการ
ยืมใช้ภาษาระหว่างสองประเทศอย่างมากมายดังกับบ้านพี่เมืองน้องอย่างไรก็ตามมีความแตกต่าง
ระหว่างท้ังสองภาษาคือภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาวรรณยุกต์ไม่มีระดับเสียงสูงต่ำเหมือนอย่างในภาษาไทย
ซึ่งทำให้ความหมายเปล่ียนไปด้วย ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมี
วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกัมพูชา เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกัมพูชา สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกัมพูชา
มากขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม จะช่วยให้เกิดความเข้าใจทำให้มีความรัก ความภาคภูมิ ใจท่ีมี
ประเพณีวัฒนธรรมของตนท่ีมีความเจริญ รวมท้ังผู้เรียนก็จะเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า การ
จัดการเรียนรู้เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา เมื่อนำมาควบคู่กับการสอนภาษาไทยจะ
สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพราะวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้เรียนหรือเป็นส่ิงท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจำวันเพื่อจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในภาษามีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น 
            เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือของประเทศไทยและกัมพูชามีความ
คล้ายคลึงกัน เช่น ประเพณีประจำชาติ  พิธีกรรมทางศาสนา ความเช่ือ วิถีชีวิต ต่าง ๆ ได้แก่ พิธีการ
ตักบาตร พิธีการทำบุญ การเข้าพรรษา พิธีการบวช การไหว้ ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ดังนั้นการ
สร้างบทอ่านเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาจะทำให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาท่ีมีความคล้ายคลึงกันจะเป็น
ประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเรื่องความผูกพันกันระหว่างประเพณีวัฒนธรรมกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของไทยและกัมพูชารวมท้ังทราบถึงอิทธิพลของภาษา พิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีต่อวิถี
ชีวิตของชาวเขมรชาวไทยด้วยนอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแนวทางการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำรงชีวิตในสังคมของชาวเขมรชาวไทยและการอนุรักษ์ประเพณี
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วัฒนธรรมรักษา โดยเหตุนั้นเนื้อหาของบทอ่านภาษาไทยจึงมีความสำคัญและสามารถเป็นตัวอย่าง
ไปสู่การเขียนประโยคภาษาไทยได้ด้วย 

ความสัมพันธ์สำคัญระหว่างการเขียนและการอ่านดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับ
เทคนิคท่ีเรียกว่า เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) เป็นเทคนิคการสอนเทคนิคหนึ่งในวิธีสอนแบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning 
Methods) พัฒนาขึ้นโดย เมดเดน (Madden), สลาวีน (Slavin) และสตีเวน (Stevens) ในปี 1987 
เป็นเทคนิคท่ีออกแบบขึ้นเพื่อใช้สอนในด้านการอ่านและเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งถ้านำไปใช้ให้ถูกต้องตาม
หลักการแนวทางการประยุกต์ใช้ก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ท้ังเด็กท่ี
เรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน หลักสำคัญของการเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC คือ ครูต้องให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้อย่างจริงจัง ทุกคนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน และสมาชิกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความสำเร็จของงาน โดยครูต้องดำเนินการสอนให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน
ก่อนให้ฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ครูจะต้องเลือกบทอ่าน
ท่ีมีโครงสร้าง หลักเกณฑ์ทางภาษาให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจและการนำไปสู่การพัฒนาการเขียนตาม
วัตถุประสงค์ได้ และเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC เหมาะสำหรับผู้เรียน ช้ันพื้นฐานใน
มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนหลักสูตรภาษาไทยท่ีมีปัญหาในด้านการเขียน เป็น
เครื่องมือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ วิธีการเรียนท่ีสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดีโดยได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อบูรณาการการอ่านและการเขียนโดยร่วมมือกันเรียนรู้ (วัชรา เล่าเรียนดี 
2545: 178) 
 เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ได้พัฒนาขึ้นสำหรับสอนวิชาการอ่าน การเขียนและการใช้
ภาษา โดยพยายามนำการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ร่วมกับการสอนอ่านและการเขียน ซึ่งจะมีผลทำให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการคือ กิจกรรมพื้นฐานด้านการอ่านและการ
เขียน (Basal-related Activities) การดำเนินการสอนของครู (Direct Instruction) การบูรณาการ
การอ่านและการเขียน ( Integrated Reading and Composition) รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือจะมีวิธีการ หลักการ เป้าหมายเดียวกัน คือเป็นวิธีการจัดการการเรียนการสอนซึ่ง
เน้นการสอน และเขียนโดยท่ีครูจะต้องดำเนินการสอนโดยจัดกลุ่มละประมาณ 4-6 คน คละ
ความสามารถ ให้ร่วมมือกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกำหนด 
โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อ
ผลงานของตนเองและกลุ่มรวมกัน ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงต้องอาศัยกระบวนการกลุ่มและทักษะ
การทำงานกลุ่มตลอดกิจกรรม ในด้านเป้าหมายของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC นี้ คือ การช่วย
ส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษา เข้าใจทักษะการอ่านและทักษะการเขียน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้หรือมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับช้ัน รวมท้ังประสบการณ์เดิม และศักยภาพในการเรียนรู้
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ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มด้วย (วัชรา เล่าเรียนดี2545: 178) สรุปคือ เป้าหมายหลักของเทคนิคการสอน
แบบร่วมมือ CIRC คือ การพัฒนาการอ่านควบคู่กันไปกับการเขียน 

 เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC การเขียนจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับบทอ่าน และ
กิจกรรมท่ีฝึกปฏิบัติจะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาและระดับช้ันโดยท่ัวไป เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC หรือ เทคนิคการบูรณาการเรียนรู้
การอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มร่วมมือกัน
เรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน รวมท้ังการนำ
ทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบย่อยในการสอนและฝึกการอ่านและ
เขียนของ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ท่ีนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือผลสัมฤทธิ์การอ่านและ
การเขียน ครูต้องติดตามดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีจับคู่กัน หรือเข้ากลุ่มกันเรียนรู้ในกิจกรรมการ
อ่านนั้น นักศึกษาจะต้องช่วยกันระบุสาระสำคัญของเรื่องท่ีให้อ่านเขียน โดยเฉพาะเด็กท่ีเรียนอ่อนจะ
เรียนรู้ได้ผลมากขึ้นเพราะในกลุ่มจะช่วยกันอธิบายและร่วมกันคิดโดยตลอดในทุก ๆ กิจกรรม 
(Fitzgerald and Spiegal 1983, อ้างถึงใน Slavin 1986: 100-103)  
 งานวิจัยในประเทศไทยหลายเรื่องได้นำเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  CIRC ไปทดลองได้แก่ 
ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553:93) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการพัฒนาทักษะ
การเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการเขียนความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้การ
สอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เจนจิ
รา อินภู่ (2559 ) การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบัวใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการเขียน
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะงานวิจัยท่ีใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
CIRC กับระดับอุดมศึกษาสามารถนำมาใช้ได้ผล เช่น งานวิจัยของแสนประเสริฐ ปานเนียม  (2552: 
97) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตช้ันปีท่ี 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพบว่าความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
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          ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาท้ังหมดจากการศึกษาปัญหาในการเขียนร่วมกับผลการวิจัยต่าง ๆ ทำ
ให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะสอนเขียนประโยคภาษาไทยด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา เพื่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย
ของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญประเทศกัมพูชา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา

ระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย

และกัมพูชา” 
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รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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คำถามการวิจัย 

1. ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

การสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย และกัมพูชา อยู่ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยก่อนและหลังเรียนของ

นักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

การสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ตรงตามวัดถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้

ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรในการศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีเรียน

หลักสูตรภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา ภาคเรียนปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 รวม 2 ห้อง ห้องเรียนตอนเช้า 07:30 am – 

11:30 am นักศึกษา 13 คน และห้องเรียนตอนเย็น 17:30 pm – 20:30 pm จำนวน 6 คน รวมท้ัง 

2 ห้อง จำนวน 19 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนหลักสูตร

ภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชา 

ภาคเรียนปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ห้องท่ีนักศึกษาเรียนตอนเช้า 07 :30 am – 11:30 am ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มได้ 1 ห้องเรียน 

จำนวน 13 คน  

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแปรต้น : การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  

2.2 ตัวแปรตาม : 

2.2.1 ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 

2.2.2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

 

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบทอ่านด้านวัฒนธรรม3 ด้าน บทอ่านมาจาก

ภาษาไทยและกัมพูชา ในด้านวัฒนธรรม 3 ด้าน จำนวน 4 บทอ่านท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้แก่ 1. วัน

สงกรานต์ 2. วันเข้าพรรษา 3. ประเพณีการไหว้ และ 4. ประเพณีการบวช 
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4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย   

ผู้วิจัยดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาดำเนินการวิจัย

ท้ังหมดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง รวมเวลาท่ีใช้ 12 ช่ัวโมง  ไม่รวมการ

ทดสอบก่อนและหลังทดสอบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning Methods) หมายถึง รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษาทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยท่ีประกอบด้วยนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียนท่ีแตกต่าง 

2. เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC หมายถึง เทคนิคท่ีออกแบบข้ึนเพื่อใช้สอนในด้านการ

อ่านและเขียนโดยเฉพาะ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ท้ังนักศึกษาท่ีเรียน เก่ง 

ปานกลาง อ่อน โดยท่ีครูจะต้องดำเนินการสอนก่อน และจัดกลุ่มละประมาณ 3-5 คน โดยคละ

ความสามารถให้ร่วมมือกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกำหนด 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อ

ผลงานของตนเองและกลุ่มรวมกัน ในเป้าหมายของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC มีเป้าหมาย

หลัก คือ การช่วยส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 

             3. บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา หมายถึง บทอ่านด้านวัฒนธรรม  

3 ด้านของวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาได้แก่ ด้าน ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม จำนวน 4 บทอ่านท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้แก่ 1. วันสงกรานต์ 2. วันเข้าพรรษา 3. ประเพณีการไหว้  4. ประเพณีการบวช 

             4. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยบูรณาการด้านการอ่าน และ

การเขียนท่ีจัดการเรียนรู้ท่ียึดนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จะคละนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันทำกิจกรรมในบทอ่านเปรียบ เทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชาโดยการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่านวัฒนธรรมภาษาเขมรมาเป็น

ประโยคภาษาไทย 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนประโยค

ภาษาไทย มีข้ันตอนดังนี้ 
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              1) ขั้นเตรียม อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียนให้นักศึกษาเข้าใจ 

และทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาและแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ 

              2) ขั้นสอน ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่าน

วัฒนธรรมไทย ทำความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์ ประโยคสอนคำยากท่ีปรากฏในบทอ่านอ่านออกเสียง

คำศัพท์ และอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาไทยท่ีพบจากบทอ่าน 

             3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาช่วยกันอ่านบทอ่านวัฒนธรรมเป็นภาษาไทย ภายใน

กลุ่มของตนตอบคำถามของครูในใบงาน และทำใบงานโดยเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1ย่อ

หน้า) เป็นภาษาไทย โดยนักศึกษาจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มฝึกเขียน ข้อความ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย และ

ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคจากบทอ่าน โดยแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ จากนั้นผลัด

กันตรวจ แก้ไขการเขียนของกลุ่มจนถูกต้อง 

              4) ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล นักศึกษาอ่านบทอ่านวัฒนธรรมเป็นภาษาเขมร

นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมร เป็นรายบุคคล 

และครูตรวจประเมินผลบทอ่าน และคิดคะแนนของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม 

             5. ความสามารถในการเขียนประโยค หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำศัพท์ เขียน

สะกดคำได้ถูกต้อง การเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ คือสามารถเรียงประโยคให้ได้ใจความ

ท่ีถูกต้องตามหลักภาษา มีเนื้อความบริบูรณ์ สามารถใช้คำเช่ือมโยงประโยคได้เหมาะสมสัมพันธ์

ต่อเนื่อง และสามารถเขียนเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์ คือประเด็นครบด้านเรียงลำดับเหตุการณ์ได้

ต่อเนื่องสอดคล้องกันท้ังเรื่องอย่างถูกต้อง 

             6. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ในด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรม และด้าน

ประโยค 

             7. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง เป็นนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีกำลัง

ศึกษาหลักสูตรภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัย

ภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชา 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักศึกษาพัฒนาความสามารถการเขียนประโยคภาษาไทยจากเรื่องท่ีอ่านได้ 

2. นักศึกษาสามารถนำคำสำคัญของเรื่องมาแต่งเป็นประโยคได้ 

3. นักศึกษาสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระได้ 

4. นักศึกษาเข้าใจคำศัพท์ คำยาก ตอบคำถามได้ถูกต้อง และเข้าใจโครงสร้างประโยคได้ 

5. นักศึกษามีความกระตือรือรันต่อการเรียน 

6. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะการเขียนประโยคภาษาไทย 

ตลอดจนนักศึกษามีเจตคติดีต่อการเขียนประโยค 

7. เป็นแนวทางสำหรับผู้สอน และผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาความสามารถในการ

เขียนประโยคภาษาไทย ให้การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสำหรับนักศึกษาช้ันพื้นฐานใน

มหาวิทยาลัยท่ีเรียนหลักสูตรภาษาไทยท่ีมีปัญหาด้านการเขียน 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา
ระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชา” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามลำดับดังนี้  
1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยชั้นปี 2 ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญประเทศกัมพูชา ค.ศ 2021 

1.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนและช่ัวโมงเวลาเรียน (ปีท่ี 2) 
1.2 ตารางสอนสำหรับภาคเรียนท่ี 2 หลักสูตรวิชาศึกษาภาษาไทยปี 2 ปีการศึกษา (2020-2021) 

2. หลักการและวิธีการเขียนประโยคภาษาไทย 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการเขียน 
2.2 การเขียนประโยค 
2.3 ข้อผิดพลาดในการเขียนประโยค 
2.4 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียน 
2.5 ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย 

3. เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 
3.1 ความหมายและเทคนิคแบบร่วมมือ 
3.2 ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือ 
3.3 เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 
3.4 องค์ประกอบเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 
3.5 ขั้นตอนเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

4. บทอ่านด้านวัฒนธรรม  
4.1 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 
4.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 
4.3 บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.1. งานวิจัยในประเทศ 
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. หลักสูตรวิชาศึกษาภาษาไทยปี 2 ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์

พนมเปญประเทศกัมพูชา ค.ศ 2021 

1.1 รายชื่อวิชาที่เปิดสอนและช่ัวโมงเวลาเรียน (ปีที่ 2) 

ภาคเรียน ที่ 1  
ITH201 ภาษาไทยระดับกลาง 1     3 (3 – 0) 

 ทักษะฟัง  พูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับกลางในการเดินทางและการท่องเท่ียว กีฬาและ
การออกกำลังกาย สุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพ ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ อาชีพ
และการประกอบอาชีพ  ไวยากรณ์ไทย ชนิดของคำในภาษาไทย  ประโยคความเดียวและประโยค
ความรวม 

 
ITH202 การพูดในโอกาสต่าง ๆ     3 (3 – 0)  

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่างๆ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้อวัจนภาษาเพื่อ
การพูด  การเตรียมการพูด บทพูด และการวิเคราะห์ผู้ฟัง ข้อสังเกตการใช้ภาษาในการพูด หลักและ
ศิลปะการพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดแนะนำ การสนทนา การกล่าวอวยพร การกล่าวอำลา การกล่าว
แสดงความยินดี การกล่าวแสดงความเสียใจ การกล่าวไว้อาลัย  
 

ITH203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์     3 (3 – 0) 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพ์ ประเภทและลักษณะของข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ แนวทาง
สืบค้นและคัดกรองเพื่อเลือกใช้ข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ ข้อสังเกตภาษาไทยในส่ือส่ิงพิมพ์ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์  การอ่านตีความ จากส่ือส่ิงพิมพ์ การประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 
 

ITH204 หลักภาษาไทย I      3 (3 – 0)  
ความรู้เกี่ยวกับอักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการใช้คำเพื่อการส่ือสาร  
 
ITH205 ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย   3 (3 – 0)  
ความรู้พื้นฐานท่ัวไปทางภาษาศาสตร์  เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย การวิเคราะห์

ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์  
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ภาคเรียน ที่2 
ITH206 ภาษาไทยระดับกลาง 2     3 (3 – 0)  
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับกลางท่ีสูงขึ้นในนิทาน  เรื่องเล่าจากประสบการณ์  

ความเช่ือกับการถือปฏิบัติของคนไทย เทศกาลสำคัญของไทยธงชาติและเพลงชาติไทยไวยากรณ์ไทย 
การสร้างคำในภาษาไทย  ประโยคความรวม  และประโยคความซ้อน    
  

ITH 207 การอ่านเอกสารวิชาการ     3 (3 – 0)  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ ลักษณะภาษาวิชาการ  แนวทางการอ่านเอกสาร

วิชาการ  การอ่านเอกสารวิชาการประเภทเอกสารกำกับสินค้าหรืออุปกรณ์ เอกสารความรู้ท่ัวไป 
บทความ หนังสือ ตำรา งานวิจัย 

 
 ITH 208 การเขียนภาษาไทยเพื่อกิจธุระและวิชาการ   3 (3 – 0) 

หลักการเขียนภาษาไทยเพื่อกิจธุระและวิชาการ การเขียนภาษาไทยเพื่อกิจธุระรูปแบบต่างๆ 
การเขียนกรอกแบบพิมพ์ ข้อความ ประกาศ โฆษณา คู่มือการใช้อุปกรณ์ คำอธิบายข้ันตอน การเขียน  
การเขียนโครงการ  การเขียนบทความ  การเขียนรายวิชาการ   

 
ITH 209 หลักภาษาไทย II      3 (3 – 0)  
วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ ราชาศัพท์และคำสุภาพ สำนวน คำพังเพย  สุภาษิต และหลักการ

ใช้ประโยคเพื่อการส่ือสาร 
 
ITH 210 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3 (3 – 0)  

 ความรู้ ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บการรับภาษาต่ างประ เทศมาใช้ ในภาษาไทย สาเห ตุ ท่ี รั บ
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ศัพท์ สำนวน เสียงและความหมายท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ
และท่ีมา การทับศัพท์  การดัดแปลงศัพท์และสำนวนให้เข้ากับภาษาไทย หลักสังเกตคำต่างประเทศ
ในภาษาไทย 
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ตารางสอนสำหรับภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรวิชาศึกษาภาษาไทยปี 2 ปีการศึกษา (2020-2021) 
ตารางท่ี 1 ตารางสอนห้องเรียนตอนเช้า THM2.1  Year II   Room B02 

Day Time Subjects Lecturers 
Monday 07:30-09:00 ITH 206 T. Poev 

09:30- 11:00 ITH 208 T. Bundet 

Tuesday 07:30-09:00 ITH 210 T. Sopheap 
09:30- 11:00 ITH 209 T. Pisal 

Wednesday 07:30-09:00 ITH 207 T. Tola 
09:30- 11:00 ITH 208 T. Bundet 

Thursday 07:30-09:00 ITH 210 T. Sopheap 
09:30- 11:00 ITH 209 T. Pisal 

Friday 07:30-09:00 ITH 207 T. Tola 

09:30- 11:00 ITH 206 T. Poev 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสอนห้องเรียนตอนเย็น THPH2.1  Year II   Room B02 
Day Time Subjects Lecturers 

Monday 17:30 -19:00 ITH 206 T. Poev 
19:00 - 20:30 ITH 208 T. Bundet 

Tuesday 17:30 -19:00 ITH 210 T. Sopheap 
19:00 - 20:30 ITH 209 T. Pisal 

Wednesday 17:30 -19:00 ITH 207 T. Tola 
19:00 - 20:30 ITH 208 T. Bundet 

Thursday 17:30 -19:00 ITH 210 T. Sopheap 
19:00 - 20:30 ITH 209 T. Pisal 

Friday 17:30 -19:00 ITH 207 T. Tola 

19:00 - 20:30 ITH 206 T. Poev 
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2. หลักการและวิธีการเขียนประโยคภาษาไทย 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการเขียน 

2.1.1 ความหมายของการเขียน 

          การเขียนเป็นทักษะหนึ่งในการส่ือสารเช่นเดียวกับการพูดการฟังและการอ่าน 
แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องการส่งสารด้วยลายลักษณ์อักษรจึงทำให้การเขียนเป็นเรื่องยากเพราะการ
เขียนเป็นทักษะทางภาษาท่ีซับซ้อนมากกว่าทักษะการฟัง พูด  อ่าน การเขียนต้องอาศัยข้อมูลจาก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ความสามารถมาก จึงจะสามารถเขียนถ่ายทอดความคิด
ของตนออกมาให้เป็นภาษาเขียนท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง ผู้ส่ือสารด้วยการเขียนจึงต้องใช้
ประสบการณ์การส่ังสมความรู้ทักษะในการเขียนการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและส่ือสารกับผู้รับสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทักษะในการเขียน คือเขียนได้ถูกต้อง
สวยงาม ส่ือความหมายได้ สามารถคิดลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีเขียน มีนิสัยท่ีดีในการเขียน  
รักการเขียนและนำการเขียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
                 วรรณี โสมประยูร (2544: 139) ให้ความหมายของการเขียนว่าเป็นเครื่องมือการ
ถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร  
เพื่อส่ือความหมายให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ เพราะการเขียนเป็นทักษะการส่งออกตามหลักของภาษาศิลป์
จากความหมายของการเขียนดังกล่าว ทำให้มองเห็นความสำคัญของการเขียนว่ามีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน เช่นนักเรียนใช้การเขียนบันทึกความรู้ ทำแบบฝึกหัดและ  
ตอบข้อสอบบุคคลท่ัวไปใช้การเขียนเพื่อเขียนจดหมาย ทำสัญญา พินัยกรรม การค้ำประกัน เป็นต้น 
                 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2555: 179) การเขียนเป็นเครื่องมือส่ือสาร สร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันในสังคมเป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์ และเป็นเครื่องวัดความเจริญ
ทางด้านอารยธรรมทางภาษาของมนุษย์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นจะต้องอาศัยการเขียน 
เพราะการเขียนมีความคงทน และใช้เป็นหลักฐานได้ดี 
                 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2540: 74) กล่าวว่าการเขียนหมายถึงการส่ือความหมายอย่าง
หนึ่งไปยังผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการส่งสารเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความรู้ความคิดและ
ความรู้สึกของผู้เขียน”การเขียนเป็นกระบวนการความคิดท่ีสลับซับซ้อนท่ีผู้เขียนพยายามส่ือออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นงานสร้างสรรค์ รังสรรค์ความคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียนแล้ว
เขียนอีก กล่าวคือ มีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอน ท้ังในด้านเนื้อหาสาระ ภาษา และอื่น ๆ 
เพื่อให้งานเขียนสมบูรณ์มากขึ้นหรือเป็นการค้นพบ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องท่ีเขียน
ระหว่างการเขียน ช่วยให้เกิดการค้นพบข้อมูลและสาระต่าง ๆ มากการเขียนเป็นเครื่องมือสำคัญ 
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ในการส่ือสารของมนุษย์เป็นการแสดงถึงความรู้สึก อารมณ์ของผู้เขียน เป็นเครื่องมือแสดง อารย
ธรรม วัฒนธรรมความเจริญของสังคม 
                 ไวท์ (White 1980 : 1943, อ้างถึงใน กันต์ดนัย วรจิตติพล 2542:11) กล่าวว่า  
การเขียนคือการลำดับประโยคท่ีเช่ือมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสมเหตุสมผลและ
เขียนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยท่ีผู้เขียนสามารถส่ือสารส่ิงท่ีต้องการได้ การเขียนต้องชัดเจน  
ไม่คลุมเครือ กล่าวคือ จะต้องประกอบด้วยความถูกต้องของรูปแบบภาษา (Correctness of Form) 
ความเหมาะสมของลีลาภาษา (Appropriateness of Style) และเอกภาพของแก่นของเรื่องและ
หัวข้อ (Unity of Theme and Topic) 
         ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเขียนมีความสำคัญ คือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสาร 
ถ่ายทอด บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้สึกและอารมณ์
ของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน และเป็นเครื่องวัดความเจริญทางด้านอารยธรรมทางภาษาของมนุษย์  
 

2.1.2 ความสำคัญของการเขียน 

          การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีสำคัญอีกทางหนึ่งในปัจจุบัน นอกจากจะส่ือความได้อย่าง
ชัดเจนแล้ว ยังเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วย การเขียนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเขียนเป็นการ
ส่ือสารท่ีสามารถช่วยให้สามารถแสดงออกถึงความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้อีกท้ังการ
เขียนยังเป็นทักษะท่ีต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอดังเช่น ธนู ทดแทนคุณ (2548) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญของการเขียนไว้ดังนี้ 
                     1. เป็นเครื่องแสดงออกถึงความรู้ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ 
                     2. เป็นเครื่องมือท่ีแสดงออกถึงอารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย 
                     3. เป็นเครื่องมือสำหรับส่ือสารของมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
                     4. เป็นเครื่องมือถ่ายทอดทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญอันเป็นมรดกทางปัญญา
ของมนุษย์เช่นวรรณกรรม 
                     5. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์เช่นความรัก
ความเข้าใจ 
                     6. เป็นบันทึกท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สามารถสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ของ
คนรุ่นหลังได้ 
                     7. เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของกลุ่มคนบางอาชีพเช่นนักเขียน
เป็นต้น 
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            ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542: 36) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนไว้ดังนี้  
                     1. เป็นเครื่องมือวัดความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย์ 
                     2. เป็นเครื่องมือท่ีใช้สนองความปรารถนาของมนุษย์ ทำให้เกิดผลตามท่ี
ต้องการ 
                     3. เป็นการแสดงออก ท่ีผู้เขียนต้องมีเวลาคิด ไตร่ตรอง แล้วจึงลำดับ
ความคิดเรียบเรียงออกมาเป็นเรื่องราวด้านภาษา โดผู้เขียนมีโอกาสแก้ไขก่อนถึงผู้อ่าน 
                     4. เป็นเครื่องมือถ่ายทอดทางสติปัญญาของมนุษย์ เพราะเป็นการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ความคิด จินตนาการ และความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
                 รัตนา มหากุศล (2540: 23) ได้ย้ำถึงความสำคัญของการเขียนไว้ว่าการเขียนเป็น
ทักษะสำคัญและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนมากช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้นําความรู้อื่น ๆ ในวิชาภาษาไทยมา
ใช้เช่นการจดบันทึกขณะท่ีฟังหรือการเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านนอกจากนี้การเขียนทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความนึกคิดและจินตนาการซึ่งมี
ประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และพัฒนาทางภาษา 
                 นิภาพรรณ ศรีพงษ์ (2549: 146) ได้กล่าวถึง การเขียนมีความสำคัญ ดังนี้ 
                     1. การเขียนเป็นการบันทึกความรู้ ความจำของมนุษย์ เมื่อความรู้ในทุก
สรรพศาสตร์มีมากจึงไม่สามารถจะจดจำได้ทุกอย่าง ต้องการอาศัยการเขียนเพื่อบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 
                     2. การเขียนช่วยในการติดต่อส่ือสารของมนุษย์ นอกจากจะใช้การพูดแล้ว 
การเขียนก็เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีดีและสะดวกในกรณีท่ีผู้ส่งสารอยู่ห่างไกลกัน การติดต่อส่ือสารมีท้ัง
ด้านกิจธุระและธุรกิจ 
                     3. การเขียนเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณี รวมท้ังอารยธรรม
ต่าง ๆ ของบรรพชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้และปฏิบัติ สืบ
ทอดต่อมา ก็อาศัยการอ่านจากบันทึกไว้ 
                     4. การเขียนเป็นการถ่ายทอดวรรณคดีและวรรณกรรม วรรณกรรมท่ีมี
คุณค่าในอดีตไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ก็เพราะได้มีการบันทึกไว้ทำให้ผู้อ่านได้มีโอกาสได้อ่าน
วรรณกรรมท่ีมีคุณค่าซึ่งการเขียนอาจจะอยู่ในศิลาจารึก ตำนาน นิทาน จดหมายเหตุ พงศาวดาร และ
ประวัติศาสตร์ 
                     5. การเขียนมีประโยชน์ต่อการศึกษา การศึกษาทุกระดับช้ันต้องอาศัย
หนังสือตำราวิชาการหนังสือ อ่านประกอบ และหนังสืออื่น ๆ เป็นคู่มือในการเรียนการสอน ผู้เรียน
สามารถอ่านหนังสือตำราเพื่อช่วยในการเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะหนังสือตำราท่ีนักวิชาการเขียนจะ
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร และหนังสืออ่านประกอบจะช่วยในการเสริมทักษะความรู้ด้านอื่น ๆ 
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นอกจากนั้นการเขียนยังมีส่วนสำคัญในการนำเสนอผลงานด้านการค้นค้วา การเขียนรายงาน การทำ
วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์อีกด้วย 
                     6. การเขียนเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง ผู้ท่ีมีความสามารถความรู้และทักษะทาง
ภาษา สามารถประกอบอาชีพ ทางด้านการเขียนได้ โดยนำเสนอในรูปแบบของวรรณกรรมประเภท
ต่าง ๆ เช่น นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร บทร้อยกรอง การเขียนบทความและสารคดี รวมท้ังการเขียน
บทละครวิทยุโทรทัศน์ได้อีกด้วย 
                     7. การเขียนใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากบุคคลท่ัวไปจะต้องมี
การติดต่อส่ือสารกัน มีการจดบันทึก ตารางการนัดหมาย การจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่าย การจดบันทึก
ในงานอาชีพ การติดต่อธุรกิจการค้า สถิติ ตัวเลข วัน เดือน และการจดอนุทินส่วนตัว 
         กล่าวโดยสรุปความสำคัญของการเขียนเป็นส่ือกลางท่ีสำคัญในการส่ือสารทำให้เกิด
ความสะดวก และเข้าใจตรงกันถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดบันทึกการเรียนรู้และใช้การเขียนเป็นอาชีพ
ได้การเขียนเป็นเครื่องมือแสดงถึงความรู้ ความคิด และความรู้ของมนุษย์ ท่ีเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกันของมนุษย์ท่ีมีหลักฐาน และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีเป็นมรดกทางสติปัญญา มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

2.1.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน 

          การเขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกับการพูด คือ การเขียนเพื่อให้ความรู้ การเขียน
เพื่อให้ความบันเทิง และการเขียนเพื่อโน้มน้าวจิตใจ แต่การเขียนแต่ละครั้งและชนิด มีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะแตกต่างกันออกไป อาจจะสังเกตได้จากเนื้อหาสาระและรูปแบบของงานเขียน ซึ่งมีนักวิชาการ
ด้านการเขียนได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนไว้ดังนี้ 
                 ผกาศรี เย็นบุตร (2526: 95) ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการเขียนไว้ดังนี้ 
                     1. เพื่ออธิบาย เป็นการเล่าให้ทราบ ต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ เช่น บทความ สารคดี ตำราวิชาการ 
                     2. เพื่อพรรณนา เป็นการบอกความรู้สึกให้ทราบ ต้องการให้ผู้อ่านทราบ
ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น รู้สึกรัก โกรธ เกลียด ฯลฯ 

3. เพื่อเปล่ียนความคิด เปล่ียนใจ เปล่ียนความรู้สึกของผู้อ่านตามท่ีผู้เขียน
ต้องการเช่น ชักชวนให้เห็นจริงหรือปฏิบัติ 
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                มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (2540:126)ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเขียน ดังนี้  

                     1. เขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือ การเขียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ เป็น
การเขียนเล่าเหตุการณ์ท่ีผู้เขียนประสบหรือเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้น การเขียนเพื่อเล่าเรื่องส่วนใหญ่จะใช้ใน
การเขียนเล่าชีวประวัติ อัตชีวประวัติการเขียนข่าว การเขียนสารคดีต่าง ๆ เป็นต้น 
                     2. เขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีทำส่ิงหนึ่งเพื่อช้ีแจงไขตอบ
ปัญหาความรู้ ความคิดท่ีเข้าใจยาก เช่น การเขียนอธิบายวิธีวิจัย วิธีประดิษฐ์เครื่องมือ วิธีใช้ยา 
อธิบายศัพท์ และ ข้อธรรมะ เป็นต้น 
                     3. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดของผู้เขียนใน
เรื่องต่าง ๆ อาจเป็น การแสดงความคิดเห็นอย่างเดียว หรืออาจประกอบด้วย คำแนะนำ ข้อคิด ข้อ
เตือนใจ หรือบทปลุกใจด้วย เช่น การเขียนวิจารณ์ การเขียนแนะนำหนังสือ เป็นต้น 
                     4. เขียนเพื่อชักจูงใจ คือ การเขียนชักจูงใจเชิญชวนให้ผู้อ่านคล้อยตาม 
ตามท่ีผู้เขียนต้องการ 
                    5. เขียนเพื่อสร้างจินตนาการ คือ การเขียนถ่ายทอดความรู้สึกจินตนาการ
ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก เห็นภาพพจน์ตามผู้เขียน เช่น การเขียนเรื่องส้ัน นวนิยาย บทร้อยกรอง บท
ละคร บทภาพยนตร์ ซึ่งเป็นลักษะบันเทิงคดีเชิงสร้างสรรค์  
                 วรรณี โสมประยูร (2544 อ้างถึง วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์  2549: 103) ได้อธิบาย 
จุดมุ่งหมายการสอนภาษาไทย ดังนี้ 
                     1. เพื่อคัดลายมือหรือเขียนให้ถูกต้องตามลักษณะตัวอักษรให้เป็นระเบียบ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 
                     2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียนให้พัฒนางอกงามข้ึนตามควรแก่วัย 
                     3. เพื่อให้การเขียนสะกดคำถูกต้องตามอักขรวิธี เขียนวรรคตอนถูกต้อง 
                     4. เพื่อให้รู้จักภาษาเขียนท่ีดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 
                     5. เพื่อให้สามารถรวบรวมและลำดับความคิด แล้วจดบันทึก สรุปและย่อ
ใจความเรื่องท่ีอ่านหรือฟังได้ 
                     6. เพื่อให้สามารถสังเกตจดจำและเลือกเฟ้นถ้อยคำหรือสำนวนโวหารให้
ถูกต้อง 
                     7. เพื่อให้มีทักษะการเขียนประเภทต่างๆ 
                     8. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
                     9. เพื่อให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเขียนว่ามีประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพการศึกษาหาความรู้และอื่นๆ 
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                 บงกช สิงหกุล (2545:112) ได้จำแนกจุดมุ่งหมายเฉพาะการเขียน ดังนี้ 
                     1. เพื่อส่งสอนให้ความรู้แก่ผู้อ่านว่าจะทำงานช่ิงหนึ่งให้สำเร็จได้อย่างไร 
และทำไมจึงควรทำให้สำเร็จ เช่น คู่มือฝึกหัด คู่มือการใช้เครื่องจักร และหนังสือคำสอนต่าง ๆ 
                     2. เพื่อบันทึก เป็นการเขียนบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของการกระทำ  
การตดัสินใจแผนการ หรือข้อตกลงต่าง ๆ เช่น แฟ้มรายงาน รายงานจากห้องปฏิบัติการทดลอง 
                     3. เพื่อแนะนำ เป็นการเสนอข้อมูลและข้อแนะนำพฤติกรรมท่ีจำเพาะ
เจาะจง เช่น เค้าโครงแบบง่าย ๆ และรายงานเสนอแนะแบบต่าง ๆ 
                     4. เพื่อเล่าเรื่อง เป็นการนำเหตุการณ์ หรือเรื่องราวท่ีเป็นอันดับอยู่แล้ว
สามารถถ่ายทอด เช่น การเขียนเล่า ประวัติเหตุการณ์ และประสบการณ์ต่าง ๆ 
                     5. เพื่ออธิบาย เป็นการแจกแจงให้ ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการ โดยมีการ
เรียงลำดับข้ันตอนเหตุการณ์ตามลำดับก่อนหลัง เช่น การอธิบายวิธีการทำอาหาร อธิบายความหมาย
ของคำ อธิบายถ้อยคำท่ีมักเขียนและอ่านผิด 
                     6. เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ การเขียน
ลักษณะนี้ต้องคำนึงถึง ข้อเท็จจริง มีหลักเกณฑ์และเหตุผล เช่น การเขียนบทความ การวิจารณ์
หนังสือ 
                     7. เพื่อโฆษณาจูงใจ เป็นการเขียนเพื่อจูงใจให้คนอ่านสนใจ มีการใช้ภาษาท่ี
สะดุดตาสะดุดใจคนอ่าน มีความกระชับรัดกุม เช่น โฆษณาสินค้า 
                    8. เพื่อปลุกใจ เป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เกิดความรู้สึกฮึกเหิม เข็งแรง พร้องท่ีจะต่อสู้กับส่ิงท่ีคิดว่าไม่ถูกต้อง เช่น บทความปลุกใจ
ต่าง ๆ 
                     9. เพื่อสร้างจินตนาการเป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเกิดจินตนาการ
ตามส่ิงท่ีกล่าวถึง หรือ เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับผู้เขียนและเนื้อความในเรื่อง เช่น นวนิยาย เรื่อง
ส้ัน บทร้อยกรอง บทละคร บทภาพยนตร์  
                     10. เพื่อล้อเลียนเสียดสี เป็นการเขียนเพื่อตำหนิ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แต่ใช้วิธี
ตำหนิแบบทีเล่นทีจริง ไม่รุนแรงอาจเป็นการล้อเลียนเสียดสีด้วยภาพถ้อยคำหรือเรื่องราว  
                     11. เพื่อบอกให้ทราบข้อเท็จจริง เป็นการให้ประชาชนทราบ เช่น ประกาศ 
คำช้ีแจง ระเบียบ ข้อบังคับ แถลงการณ์  
                     12. เพื่อจุดประสงค์เฉพาะกิจ เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนโทรเลข 
การเขียนธนาณัติ 
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         กล่าวโดยสรุปการเขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย แสดงรายละเอีดเกี่ยวกับเรื่องราว 
เหตุการณ์ และโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่านให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้ ความคิด และอารมณ์ของ
ผู้เขียน 
 

2.1.4 ประเภทของการเขียน 

          การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก ความต้องการ ความปรารถนาของผู้เขียนโดย
ส่ือสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบโดยการอ่าน นอกจากนี้การเขียนยังเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ เป็นส่ือต่าง ๆ ซึ่งมีผู้แบ่งประเภทของการเขียนไว้ดังนี้  
                 จุไรรัตน์ ลักษณศิริ (2540: 189) แบ่งตามวัตถุประสงค์การเขียนได้เป็น 7 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ 
                     1. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือ การนําเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นลำดับอยู่
แล้วมาถ่ายทอดเป็นข้อเขียน 
                     2. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อช้ีแจง อธิบาย 
                     3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ 
แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
                     4. การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนท่ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ให้ผู้อ่านมีอารมณ์คล้อยตามและเกิดจินตนาการเห็นภาพตามผู้เขียนต้องการ 
                     5. การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการเขียนท่ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะตําหนิ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
                     6. การเขียนเพื่อล้อเลียนเสียดสี เป็นการเขียนท่ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ตําหนิส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
                     7. การเขียนเพื่อกิจธุระ การเขียนชนิดนี้จะมีรูปแบบการเขียนและลักษณะ
การใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันไปตามประเภทของงานเขียน 
                 ศักด์ิดา  ปั้นเหน่งเพชร (2529: 126) แบ่งประเภทของการเขียนตามความมุ่งหมาย
ในการเขียน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                    การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง คือ การเขียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ 
เป็นการเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ในการเขียนชีวประวัติ การเขียนข่าว การเขียนสารคดี การเขียน
แบบ ท่ีผู้เขียนต้องเล่าเรื่อง 
                    การเขียนสารคดี การเขียนแบบ ท่ีผู้เขียนต้องเล่าเรื่องตามลําดับเหตุการณ์ 
และให้ข้อมูลถูกต้องตามความจริง 
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                    การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีทําส่ิงหนึ่ง ช้ีแจง ตอบ
ปัญหา ผู้เขียนต้องลำดับข้ันตอนของเรื่องอย่างดี และใช้ภาษาท่ีรัดกุม ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
                    การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เขียน ซึ่งอาจจะมีข้อคิด คติหรือแนวคิดท่ีน่าสนใจแทรกอยู่ด้วย 
                    การเขียนเพื่อโฆษณา คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจส่ิงท่ีเขียน 
แนะนํา เช่น การเขียนคําโฆษณา คําขวัญ คําท่ีใช้ควรส้ัน มีการเล่นลีลาของคํา เพื่อให้ผู้อ่านติดใจ 
                    การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ คือ การถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเห็นภาพตามผู้เขียน ต้องใช้คําประณีต มีความหมายแฝง เช่น การเขียนเรื่อง ส้ัน 
นวนิยาย ฯลฯ 
  สมพร มันตะสูตร (2540: 8-10) ได้จำแนกประเภทของการเขียนตามจุดมุ่งหมาย
ของการเขียน ดังนี้  
                    1. บันเทิงคดี (fiction) หมายถึงเรื่องท่ีเขียนขึ้นจากการสมมุติผสมกับ
จินตนาการโดยยึดหลักความสมจริงให้มากท่ีสุด แบ่งเป็น นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร หัสคดีหรือ
ปกิณกะอื่น ๆ 
                    2. สารคดี (feature or non-fiction) คือ งานเขียนท่ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะให้ความรู้เนื้อหาสาระเชิงวิชาการแก่ผู้อ่านมากกว่าความเพลิดเพลิน แต่ก็มีสารคดีประเภทท่ีให้
ความบันเทิงปะปนอยู่ด้วย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้เขียนเป็นสำคัญ ลักษณะท่ีสำคัญของสารคดี คือ 
                                   2.1 มีจุดมุ่มหมายท่ีให้ความรู้เป็นเบื้องต้น 
                                  2.2 ต้องให้ท้ังความคิดและความจริงท่ีเช่ือถือได้ 
                                  2.3 ให้คุณค่าทางปัญญาแก่ผู้อ่าน 
         สรุปได้ว่าการเขียนจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ตามจุดมุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการส่ือสารให้ ผู้รับสารเข้าใจในเรื่องใดเช่น การเขียนเพื่อสร้าง
จินตนาการ การเขียนเพื่ออธิบาย การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง การเขียนเพื่อแสดงความเห็น การเขียนเพื่อ
กิจธุระ การเขียนเพื่อล้อเลียนและเสียดสี และการเขียนเพื่อโน้มแนวใจ 
 

2.1.5 องค์ประกอบในการเขียน 

          ในการเขียนข้อเขียนประโยคใด ๆ ก็ตาม ท้ังบทความ ย่อความ เรียงความ จดหมาย 
ฯลฯ ผู้เขียนจะต้องมีส่ิงเหล่านี้เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆ ข้อความ
ยาว ๆ เนื้อหา ภาษา ความรู้สึกและแรงจูงใจ  
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                 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ (2555: 294)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการ
เขียน ไว้ว่า ผู้เขียนจะต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ สำนวน ภาษา คำศัพท์ ตัวสะกดคำ โครงสร้าง
ประโยค และหน้าทีของคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องท่ีจะ
เขียน รูปแบบการเขียน ความเหมาะสมในการเลือกใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล กะทัดรัด ได้ความชัดเจน  
                 สำลี รักสุทธี (2553: 99) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสำคัญของการเขียนไว้ดังนี้ 
                    1. ความชัดเจน คือ ความชัดเจนในการใช้ถ้อยคำ ส่ือความหมายได้ตรง 
                     2. ความเรียบง่าย คือ การใช้คำธรรมดาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย 
                     3. ความกระชับ คือ การใช้ถ้อยคำน้อย แต่ให้ความหมายชัดเจน และมี
น้ำหนัก 
                     4. ความประทับใจ คือ การใช้ถ้อยคำเร้าความรู้สึกของผู้อ่าน 
                     5. ความไพเราะ คือ การเลือกใช้คำท่ีมีเสียงราบรื่นไพเราะหู 
                     6. การสร้างภาพ คือ การใช้คำท่ีมองเห็นภาพ ส่ือให้เห็นภาพชัดเจน 
                     7. โครงสร้างของประโยค คือ การแต่งประโยคให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 
ประโยคหลัก ประโยคอยู่ใกล้กัน ไม่อยู่ไกลกันเกินไป และท่ีสำคัญประโยคนั้นควรเป็นประโยคท่ี
กระชับ 
                 กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542) ได้แบ่งองค์ประกอบของการเขียนไว้4 ส่วน ได้แก่ 
                     1. เนื้อหา คือ สารหรือเรื่องราวท่ีผู้เขียนต้องการถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับ
ทราบและเข้าใจ ท้ังนี้เนื้อหานั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ สาระ ข้อคิดเห็น จินตนาการ ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สึก 
                     2. ภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการส่ือสารท้ังนี้ หมายความถึงถ้อยคำ
ประโยค ตลอดจนสำนวนโวหารท่ีผู้เขียนใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการถ่ายทอดเนื้อหาหรือ
เรื่องราวต่างๆ ดังนั้น ผู้เขียนจะต้องมีความรอบรู้ในการใช้ภาษาการเลือกใช้ถ้อยคำ ระดับภาษา มาใช้
ให้เหมาะแก่กาลเทศะและรูปแบบงานเขียนเพื่อการส่ือความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3. เคร่ืองหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายต่างๆ ท่ีใช้ในการเขียนเพื่อช่วย
ให้อ่านได้สะดวก และเป็นการป้องกันความเข้าใจผิด ของผู้อ่าน นอกจากนี้การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนยังสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นการใช้เครื่องหมายปรัศนีและอัศเจรีย์ เป็น
ต้น ท้ังนี้ผู้เขียนควรเลือกใช้เครื่องหมายวรรคให้เหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบของงานเขียน 
                     4. รูปแบบ รูปแบบของการเขียนสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบร้อยแก้วและรูปแบบร้อยกรอง ผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียน และเขียนให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของรูปแบบนั้นๆ 
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ลาโด (1964: 98) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนไว้ว่า ผู้เขียนจะต้องมีความรู้
โครงสร้างไวยากรณ์คำศัพท์การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งนอกเหนือจากส่ิงนี้แล้วผู้เขียน
จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเขียน และผู้เขียนต้องมีความสามารถในการเขียนเพื่อส่ือความหมายกับ
ผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตน ส่วนเฮริส (Harris, 1969: 63-69) และฮีทตัน (Heaton, 1975: 
138) ได้เสนอข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบในการเขียนไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
                  1. ทักษะทางไวยากรณ์ (Grammatical Skills) ความสามารถในการเขียน
ประโยคต่าง ๆ ได้อย่าถูกต้องและส่ือความได้ 
                  2. ทักษะทางลีลาการเขียน (Stylistical Skills) ความสามารถในการเลือก
ประโยคและสำนวนได้เหมาะสม 
                  3. ทักษะทางกลไก (Machanical Skills) ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย วรรคตอนและอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อย่างถูกต้อง 
                  4. ทักษะในการวินิจฉัยข้อความ (Judgement Skills) ความสามารถใน
การท่ีจะเขียนได้ตามความคิดอย่างสมเหตุสมผล 

นอกจากเนื้อหาสาระการวางรูปแบบไวยากรณ์ลีลาและกลไกในการเขียนแล้ว 
องค์ประกอบท่ีจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาการเขียน ดังท่ี พิตรวัลย์ โกวิทวท ี(2537: 46) กล่าวไว้ว่า 
                  1. มีความรู้มราดีในเรื่องท่ีจะเขียน 
                  2. มีจุดประสงค์แจ่มแจ้งว่าจะส่งสารเพื่อเหตุใดและสามารถให้ผู้รับเข้าใจ
ส่ิงท่ีตนส่งสารไปให้ 
                  3. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษาคือโครงสร้างทางไวยากรณ์ใช้
คำศัพท์และรู้จักแบบแผนของการเรียน ได้แก่ เรื่องตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน 
                  4. มีความสามารถในการส่ือความหมายด้วยการเขียน สามารถเขียนโดยใช้
ถ้อยคำ สำนวน รูปแบบการเขียน ได้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
                  5. เขียนได้รวดเร็วพอสมควรกับงานท่ีเขียน  
         กล่าวโดยสรุปการเขียนท่ีดีจะต้องมีองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะทำให้การเขียน
สามารถส่ือสารได้ถูกต้ององค์ประกอบดังกล่าวได้แก่ลีลาในการเขียน การสะกดคำ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน ความรู้เรื่องศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์และการเลือกประโยคและสำนวนภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์  
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2.2. การเขียนประโยค 

2.2.1 ความหมายของประโยค 

          ประโยค เกิดจากคำหลาย ๆ คำ หรือวลีท่ีนำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบให้แต่
ละคำมีความสัมพันธ์กัน มีใจความสมบูรณ์ แสดงให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เหตุใด ท่ีไหน เช่น 
ดาราไปมหาวิทยาลัย ตำรวจจับคนร้าย เป็นต้น 
          นักภาษาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญทางภาษา ได้ให้ความหมายของประโยคไว้ดังนี้ 
                 นวรรณ พันธุเมธา (2525) กล่าวว่า ประโยคหมายถึงถ้อยคำซึ่งแสดงความคิดท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน บางครั้งเราก็รู้ความสัมพันธ์ของความคิดได้จากสถานการณ์ บางครั้งเราก็รู้จาก
ถ้อยคำในประโยคนั้น ๆ เอง ประโยคท่ีสมบูรณ์จะมีส่วนประกอบซึ่งเรียกว่าหน่วยประโยคอยู่ 2 ชนิด 
คือหน่วยนาม และหน่วยกริยา และบางประโยคจะมีหน่วยประโยคอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าหน่วยเสริม 
                 สนิท ต้ังทวี (2528) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประโยคคือความสัมพันธ์ของกลุ่มคำท่ีมี
เนื้อหาความครบบริบูรณ์ว่า ใคร ทำอะไร และอาจจะบอกต่อไปว่า กับใคร ท่ีไหน และอย่างไร 
ประโยคย่อมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ภาคประธาน ภาคแสดง 
                 กำชัย ทองหล่อ (2547: 367) กล่าวว่า ประโยค หมายถึงกลุ่มคำท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างเป็นระเบียบ และมีเนื้อหาความสมบูรณ์ ประโยคจะต้องมีบทประธานและบทกริยาเป็นหลัก
สำคัญ 
         สรุปว่าการประโยคคือ ประโยคคือ การนำเอาคำหลาย ๆ คำมาเรียงต่อกันเป็น
กลุ่มคำ มีลักษณะเป็นวลีและประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ท้ังในด้านรูปแบบและ
ความหมาย  
 

2.2.2 โครงสร้างของประโยค 

          ประโยคเกิดจากคำโดยภาคประธาน และภาคแสดง และมีคำขยายส่วนต่าง ๆ 
                 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 192-193) ได้กล่าวว่า โครงสร้างของประโยค แบ่ง
ออกเป็นสองภาคดังนี้ 
                  1. ภาคประธานหมายความว่าส่วนท่ีผู้กล่าวอ้างขึ้นก่อน เพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่า
อะไรเป็นข้อสำคัญของข้อความ ภาคนี้โดยมากมักเป็นคำนามหรือสรรพนามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้พพูด
และผู้เขียนกล่าว ขึ้นก่อน เช่น ตาสี บ้าน ฉัน เขา เป็นต้น ซึ่งทราบได้แต่เพียงว่าเป็นใคร หรืออะไร 
เท่านั้น 
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                  2. ภาคแสดง หมายถึงคำท่ีแสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบว่า 
แสดงอาการอย่างนั้น อย่างนี้ เช่น ตาสี – นอน, บ้าน – งาม, – ฉัน – กินข้าว, เขา – เป็นนายอำเภอ 
ฯลฯ ภาคท่ีอยู่ท้ายประธาน เช่นคำ นอน งาม กินข้าว เป็นนายอำเภอ นี้เรียกว่า ภาคแสดง  
ข้อใด ๆ ถ้ามีความหมายครบ 2 ภาคบริบูรณ์เช่นนี้แล้ว ก็ได้ช่ือว่า ประโยค 
                 กำชัย  ทองห ล่อ  (2545: 367) ก ล่าวว่ า  โครงสร้ างของประ โยค หมายถึ ง 
ส่วนประกอบของประโยคซึ่งประโยคประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 
                  1.ภาคประธาน คือ คำหรือกลุ่มคำท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้กระทำ ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญของประโยค โดยมากมักได้แก่ คำนามหรือคำสรรพนาม 
                  2. ภาคแสดง คือ คำหรือกลุ่มคำท่ีประกอบไปด้วยบทกริยา บทกรรมและ
ส่วนเติมเต็ม บทกริยาทำหน้าท่ีเป็นตัวกระทำ บทกรรมทำหน้าท่ีเป็นผู้ถูกกระทำ และส่วนเติมเต็มทำ
หน้าท่ีคล้าย กรรมแต่ไม่ใช่กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ 
         สรุปว่าโครงสร้างของประโยคคือการนำคำมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์ ว่าใคร
ทำอะไร ประกอบด้วย 2 ภาค คือ ภาคประภาค และ ภาคแสดง 
 

2.2.3 รูปแบบของประโยค  

          รูปแบบของประโยค หมายถึงการวางรูปแบบของคำในประโยค เรียกตามการวาง
ชนิดของคำท่ีทำหน้าท่ีในประโยคมี 4 ชนิด คือ ประโยคประธาน ประโยคกริยา ประโยคกรรม และ
ประโยคการิต 
                  1. ประโยคประธาน คือ ประธานมักเป็นคำนาม และสรรพนาม ประธานทำ
หน้าท่ีเป็นผู้กกระทำ และวางอยู่หน้าประโยค ตัวอย่างเช่น 1) เสือกินวัว 2) มือมืดลอบตัดไม้ 3) 
คนร้ายฆ่าเจ้าทรัพย์ 
                  2. ประโยคกริยา คือ ประโยคประธานมีคำกริยานำหน้า คำกริยานำหน้ามัก
ขึ้นต้นด้วย มี เกิด ปรากฎ ตัวอย่างเช่น 1) มีเสือกินวัว 2) เกิดมือมืดลอบตัดไม้ 3) ปรากฎคนร้ายฆ่า
เจ้าทรัพย์ 
                  3. ประโยคกรรม คือ กรรมทำหน้าท่ีเป็นประธานในประโยค และมีกริยาวลี 
“ถูก” ตามหลังประธาน ตัวอย่างเช่น 1) วัวถูกเสือกิน 2) ไม้ถูกตัด 3) เจ้าทรัพย์ถูกฆ่าโดยคนร้าย 
          ประโยคกรรมในภาษาไทยมักมีความหมายไปในทางท่ีไม่น่ายินดี เช่น เขา
ถูกด่า เธอถูกตำหนิ ฯลฯ แต่ปัจจุบันอิทธิพลประโยคกรรมการก (Passive Voice) ในภาษาอังกฤษ มี
อิทธิผลต่อประโยคกรรมในภาษาไทย ทำให้กริยาวลีถูก กลับนิยมในข้อความท่ีดี ตัวอย่างเช่น 1) เขา
ถูกเลือกเป็นประธานกรรมการ 2) เธอถูกเชิญขึ้นร้องเพลงเป็นแรก 
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          ตัวอย่างประโยคท้ังสองนี้ ตามหลักภาษาไม่ถือว่า มีความหมายไปในทางดี
คือผู้ถูกเลือกหรือถูกเชิญไม่เต็มใจ หรือไม่พอใจ แต่ถ้าแก้ไขให้มีความหมายไปในทางท่ีดี ควรแก้ไข
ดังนี้ 1) เขาได้รับการคัดเลือก 2) เธอได้รับข้ึนร้องเพลงเป็นแรก 
                 4. ประโยคการเชิญคือ ประโยคประธานหรือประโยคกรรม ซึ่งมีผู้รับใช้
แทรกเข้ามา เช่น 1) นักเรียนถูกครูให้อ่านหนังสือ 2) ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือ 3) คุณพ่อให้ฉันล้าง
รถ 4) ครูใหญ่บอกให้นักเรียนเข้าเรียน 
 

2.2.4 ชนิดของของประโยค 

         พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546) ได้แบ่งชนิดของประโยค แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน ประโยคหนึ่ง ๆ จะต้องมีภาคประธาน
และภาคแสดงเป็นหลัก และอาจมีคำขยายส่วนต่าง ๆ ได้ 
                 1. ภาคประธานของประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้กระทำ ผู้แสดงซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญของประโยค และอาจมีบทขยายซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำมาประกอบ เพื่อทำให้มีใจความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
                 2. ภาคแสดงของประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำท่ีประกอบไปด้วยบทกริยา บทกรรม
และส่วนเติมเต็ม บทกริยาทำหน้าท่ีเป็นตัวกระทำหรือตัวแสดงของประธาน ส่วนบทกรรมทำหน้าท่ี
เป็นผู้ถูกกระทำและส่วนเติมเต็มทำหน้าท่ีเสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์ คือทำหน้าท่ีคล้ายบท
กรรม แต่ไม่ใช้กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ 
                 3. ส่วนขยายของประโยค อาจเป็นคำหรือกลุ่มคำอยู่ในภาคประธาน หรืออยู่ใน
ภาคแสดงซึ่งอาจเป็นการขยายกริยา ขยายกรรม หรือขยายส่วนเติมเต็ม  

ตัวอย่างของประโยค  
              1. พี่นั่งดูทีวีอย่างสนุกสนาน 

น้อง( ภาคประธาน ) ดูทีวี( ภาคแสดง ) อย่างสนุกสนาน( ส่วนขยาย ) 
              2. คุณครูของฉันสอนหนักมาก 

คุณครู( ภาคประธาน ) สอน( ภาคแสดง ) ของฉัน, หนักมาก( ส่วนขยาย ) 
              3. คุณแม่หัวเราะจนเห็นเหงือก 

คุณแม่(ภาคประธาน ) หัวเราะ( ภาคแสดง ) จนเห็นเหงือก( ส่วนขยาย ) 
         สรุปว่าประโยคถ้อยคำท่ีมีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมี
เนื้อความบริบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง 
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2.2.5 การใช้ประโยคในการเขียน  

          ประโยคถือเป็นส่วนสำคัญในการเขียน เพราะจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและ
เรื่องราวต่างๆ ท่ีผู้เขียนต้องการถ่ายทอด จะเป็นแนวทางให้เกิดการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพและสร้าง
งานเขียนท่ีมีพลังในการส่ือความได้เป็นอย่างดี 
                 สุทธิวรรณ อินทะกนก (2559: 87) ได้กล่าวถึงการใช้ประโยคในการเขียนว่า ความ
ถูกต้องตามหลักภาษา ไม่ตัดคำไม่ใช้คำเกินความจำเป็นหรือใช้คำฟุ่มเฟือย ควรเรียงตามหลักภาษาคือ 
เรียงจากประธาน กริยา กรรม ถ้ามีคำขยายก็จะอยู่หลังคำท่ีถูกขยาย ไม่ควรใช้ประโยคไม่ส้ินกระแส
ความ (ประโยคไม่สมบูรณ์) คือ ประโยคท่ีขาดส่วนได้ส่วนหนึ่งในโครงสร้างไป เช่น ภาคประธานหรือ
ภาคแสดง เช่น ตึกท่ีจังหวัดนครราชสีมาควรเขียนให้ส้ินกระแสความโดยการเติมหน่วยกริยาลงไป 
เป็น ตึกท่ีจังหวัดนครราชสีมาถล่มเมื่อวานนี้ เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไป ประโยคท่ีใช้ในภาษาเขียนระดับทางการมักมีรูปเป็นประโยคประธาน
หากผู้เขียนต้องการเน้นส่วนประกอบอื่นของประโยค เช่น กริยา หรือกรรม ก็สามารถเลือกใช้ประโยค
กริยาหรือประโยคกรรมในการส่ือความได้ ซึ่งการใช้ประโยคเหล่านี้แตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายในการ
ส่ือสาร หากผู้เขียนต้องการเน้นส่วนใดเป็นพิเศษให้นำส่วนนั้นมาไว้ในตำแหน่งต้นประโยค  
                 วัลยา ช้างขวัญยืน (2533 อ้างถึงใน จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 2558: 55) กล่าวถึงการใช้
ประโยคว่า 
                   ประโยคประธาน คือ ประโยคท่ีผู้ใช้กระทำขึ้นต้นประโยค เช่น 
                      พ่อด่าลูก 
                      เขาเล่นเทนนิสทุกวัน 
                      วันนี้พ่อล้างรถยนต์คันใหม ่
                   ประโยคกรรม คือ ประโยคท่ีผู้ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการเน้น เช่น 
                     ลูกถูกพ่อด่าประโยคนี้ต้องการเน้น “ลูก” ซึ่งเป็นกรรมของประโยค 
                      นักเรียนถูกครูตักเตือนเรื่องการแต่งกายเข้าช้ันเรียน 
                      ประโยคนี้ต้องการเน้น “นักเรียน” ซึ่งเป็นกรรมของประโยค 
                   ประโยคการิต คือ ประโยคประธานหรือประโยคคำท่ีมีผู้รับใช้อยู่ด้วย เช่น 
                      อาจารย์ส่ังให้นักศึกษาทำการบ้าน 
                      ประโยคนี้มีผู้รับใช้ คือ “นักศึกษา” 
                      นักศึกษาถูกอาจารย์ส่ังให้พักการเรียนเป็นเวลา 1 เทอม 
                      ประโยคนี้มีผู้รับใช้ คือ “นักศึกษา” 
                   ประโยคกริยา คือ ประโยคท่ีใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการเน้นกริยาให้เด่น 
คำกริยาท่ีมักใช้ขึ้นต้นในประโยคกริยา ได้แก่ เกิด มี ปรากฏ เช่น 
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                      เกิดพายุฤดูร้อนเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
                      ประโยคนี้ต้องการเน้นกริยา “เกิด” จึงย้ายกริยา “เกิด” มาไว้ต้นประโยค 
หากเน้นประธาน “พายุฤดูร้อน” ก็จะเขียนเป็นประโยคประธานได้ว่า พายุฤดูร้อนเกิดเมื่อสัปดาห์ท่ี
ผ่านมา 
 

2.2.6 การเขียนประโยค  

          การเขียนประโยคถือเป็นทักษะท่ีใช้ในการส่ือความหมายได้คงทนและมีความสำคัญ
ในการศึกษาทุกระดับ เพราะการเรียนวิชาต่าง ๆ ต้องอาศัยการเขียนโดยเฉพาะการเขียนประโยค  
ทำให้ผู้เรียนรู้คำ เข้าใจความหมายของคำมากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับแบบหรือชนิดของประโยคใน
ภาษาไทยท่ีพอเหมาะกับวัย และระดับช้ันของผู้เรียน ดังนั้นการเขียนประโยคจึงเป็นทักษะท่ี
จำเป็นต้องฝึกให้ผู้เรียน 
                 ฉลวย สุรสิทธิ์ (2522: 155-156) ได้สรุปแนวคิดการเขียนประโยคไว้ ดังนี้ 
                  1. ต้องต้ังโครงประโยคท่ีจะเขียน และแบ่งเป็นหัวข้อย่อย เพื่อเป็นการจัด
ระเบียบความคิดมิให้สับสน และป้องกันมิให้มีการเขียนเนื้อเรื่องซ้ำกัน 
                  2. ในการเขียนประโยค ให้แบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอนๆ เมื่อจบตอนหนึ่ง
จะต้องขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ 
                  3. การเริ่มเขียนประโยคแรกหรือในการเขียนขึ้นบรรทัดใหม่ ควรเขียน
ประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คือ มีภาคประธาน ภาคแสดง และควรใช้ประโยคส้ัน ๆ มีความ
ชัดเจน ไม่มีความหมายท่ีคลางแคลง 
                  4. เขียนประโยคแรกเหมือนจะเป็นช่ือเรื่อง คือ เป็นการเขียนนำเรื่องด้วย
ถ้อยคำท่ีชัดเจนท่ีสุด เพื่อให้รู้ว่าเรื่องท่ีเขียนนั้นเกี่ยวกับอะไร 
                  5. การลำดับประโยค ต้ังแต่ประโยคแรกจนกระท่ังถึงประโยคสุดท้าย
รวมท้ังการย่อหน้าแต่ละครั้ง ข้อความและเนื้อเรื่องจะต้องเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่คือ เช่ือมโยงกัน
ระหว่างประโยคต่อประโยค และระหว่างตอนกับตอน 
                  6. การเรียงลำดับประโยค ควรจะทำไปตามธรรมชาติ คือ เห็นว่าอะไรควร
จะกล่าวก่อน อะไรควรจะกล่าวทีหลัง ไม่ควรเรียงประโยคกลับไปกลับมาจนจับใจความไม่ได้ 
             ตัวอย่าง “งานเฉลิมฉลองศักราชใหม่ เตรียมการกันให้มโหฬาร ครึกครื้นไม่
ยิ่งหย่อนกว่าปีท่ีแล้วมา ท้องสนามหลวงจะมีการจัดงานอย่างพิเศษสุด โดยจะจัดการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ไปเท่ียว และจะชักชวนประชาชนร่วมฉลองกันอย่างครึกครื้นอีกด้วย” 
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                 ดวงใจ ไทยอุบุญ (2552: 15) ได้สรุปแนวคิดการเขียนประโยคไว้ ดังนี้ 
                  1. มีความชัดเจน ผู้เขียนจะต้องใช้คําท่ีมีความหมายชัดเจน ใช้ประโยคไม่
คลุมเครือหรือกํากวมผู้เขียนต้องคํานึงเสมอว่าการท่ีจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องตรงกับผู้เขียนนั้น ขึ้นอยู่
ท่ีการใช้คํา การใช้ประโยคและการใช้ถ้อยคําสํานวน 
                  2. มีความถูกต้อง ผู้เขียนต้องคำนึงถึงระเบียบของการใช้ภาษาและเขียนให้
ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
                  3. มีความกระชับ ผู้เขียนต้องรู้จักเลือกสรรถ้อยคํามาใช้ รู้จักใช้สํานวน
โวหาร ภาพพจน์คําอุปมาอุปไมย สุภาษิต คําพังเพย รู้จักการรวมประโยคให้ข้อความชัดเจนและมี
น้ำหนักเพื่อให้ประโยคมีความกระชับ 
                  4. มีความเรียบง่ายในการใช้ภาษา ผู้เขียนต้องรู้จักใช้คําธรรมดาท่ีเข้าใจง่าย 
ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย ไม่ใช้คําปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะส่ิงเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย 
                  5. มีความรับผิดชอบในความถูกต้องของเนื้อหา ผู้เขียนต้องแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล พินิจพิจารณาปัญหาด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งมุ่งจะให้เกิดความรู้และ
ทัศนคติท่ีดีอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  
                 6. มีความประทับใจ การใช้ถ้อยคําสํานวนท่ีมีความหมายลึกซึ้งกินใจทำให้
ผู้อ่านเกิดความประทับใจซึ่งเป็นผล อันเกิดจากการใช้คําท่ีไพเราะ การเรียงลำดับคําในประโยค การ
ใช้คําท่ีทำให้เกิดภาพพจน์ เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีประทับใจ และชวนให้ติดตามอ่าน 
                  7. มีความไพเราะในการใช้ภาษา ผู้เขียนควรใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีต
ในการใช้ภาษา ตลอดจนมีความประณีตในการเสนอเนื้อหา อ่านแล้วไม่สะดุดหรือขัดหู 
         สรุปว่า การเขียนประโยคเป็นทักษะท่ีต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด
ความรู้ความชํานาญ และไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการส่ือความหมาย รู้จักการเรียงร้อยถ้อยคําให้เกิด
ความแจ่มชัด สละสลวย จึงเป็นส่ิงท่ีผู้เขียนจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ดีและนําไป
พัฒนางานเขียนของตนให้ประสบผลตามความมุ่งหมาย 

2.2.6.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเขียนย่อหน้า  
           ย่อหน้าเป็นข้อความตอนหนึ่ง ซึ่งผู้เขียน เขียนเรียบเรียงขึ้นด้วยประโยค
หลายประโยคเรียงต่อกัน โดยท่ีข้อความนั้นมีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียว กับมีประโยคท่ีทำหน้าท่ี
ขยายใจความนั้นในฐานะเป็นส่วนเสริมหรือสนับสนุนใจความสำคัญนั้นท่ีเรียกว่าพลความ การเขียน
ความเรียงโดยใช้ย่อหน้าจะช่วยให้เขียนได้ตรงประเด็น ช่วนให้อ่านง่าย หรือ ช่วยในการติดตาม
ความคิดของผู้เขียนถูกต้องยิ่งขึ้น 



  37 

                 จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2558: 175) ได้แบ่งย่อหน้าตามลักษณะเนื้อหา
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ย่อหน้าเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นย่อหน้าท่ีเป็นสาระสำคัญของเรื่อง มีองค์ประกอบ 
2 ส่วน คือ  
                   1. ใจความสำคัญ (Main Idea) ใจความสำคัญ คือส่วนท่ีแสดง
สาระสำคัญหรือความคิดสำคัญของเรื่องท่ีผู้เขียนต้องการนำเสนอไปยังผู้อ่าน ซึ่งใจความสำคัญนั้นจะ
ปรากฏในย่อหน้าหนึ่งๆ เพียงหนึ่งใจความสำคัญเท่านั้น โดยใจความสำคัญนั้นอาจจะปรากฏออกมา
เป็นประโยคใจความสำคัญ (Topic Sentence) เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตเห็นได้ง่าย หรืออาจจะไม่ปรากฏก็
ได้ ซึ่งหากเป็นแบบหลังนี้ ผู้อ่านจะต้องทำการสรุปใจความสำคัญเอง 
                   2. ใจความรองหรือพลความ (Supporting Sentence) ใจความ
รองหรือพลความ คือ ส่วนขยายใจความสำคัญหรือความคิดสำคัญของเรื่อง โดยการสร้างใจความรอง
หรือพลความนั้นมีหลายวิธี เช่น วิธีการอธิบาย การนิยามความหมายการยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ 
เป็นต้น 
         ส่วนย่อหน้าอีกประเภทหนึ่ง คือ ย่อหน้าพิเศษ คือ ย่อหน้าท่ีมิได้เน้นหรือ
กล่าวถึงสาระสำคัญของเรื่องท่ีเขียน แต่เป็นย่อหน้าท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่อง ได้แก่ ย่อหน้าเปิด
เรื่อง (คำนำ) ย่อหน้าปิดเรื่อง (สรุป) และย่อหน้าเช่ือมความ 
 
                  2.2.6.2 ขั้นตอนการเขียนย่อหน้า 
           การเขียนย่อหน้านั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเขียนงานในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยการเขียนย่อหน้ามีข้ันตอนการเขียนและมีเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนเท่าการเขียนแบบอื่น ๆ ผู้ท่ีฝึกเขียน
หรือจะเป็นนักเขียนควรเริ่มฝึกฝนการเขียนย่อหน้าจนชำนาญ ถ้าเขียนย่อหน้าได้ดี ก็จะเป็นพื้นฐานใน
การเขียนแบบอื่น ๆ ได้ดีต่อไป  
                  สุทธิวรรณ อินทะกนก (2559: 100) ได้กล่าวถึง การเขียนย่อหน้าสามารถ
สรุปได้ ดังนี้  
                   1. คิดเรื่อง ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน เมื่อจะเขียนย่อ
หน้าผู้เขียนควรจะวางแผนก่อนการเขียนโดยการคิดเรื่องท่ีต้องการจะเขียน ซึ่งควรจะเริ่มจากเรื่องท่ี
ง่ายและคุ้นเคย และความคิดนั้นควรมีเอกภาพ กล่าวคือ เป็นความคิดท่ีแสดงสาระเดียวหรือเรื่อง
เดียว จึงจะกลายเป็นความคิดหลักให้แก่ย่อหน้าได้ 
                   2. เสาะหาข้อมูล เมื่อได้ความคิดหลักท่ีจะเขียนแล้ว ผู้เขียนควร
เสาะหารวบรวมข้อมูล ท้ังจากการอ่าน การฟัง หรือประสบการณ์ส่วนตน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนคน
รอบข้าง เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีจะมาขยายความคิดหลักนั้น 
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                   3. สร้างประโยคใจความสำคัญ ในขั้นนี้ ผู้เขียนต้องนำความคิด
หลักมาแปรให้เป็นประโยคใจความสำคัญเพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถสังเกตและเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยเลือก
คำสำคัญ (Key Word) ท่ีครอบคลุมแนวคิดหลักมาใส่ไว้ในประโยคใจความสำคัญด้วย นอกจากนี้ การ
สร้างประโยคใจความสำคัญในย่อหน้านั้น ควรเป็นประโยคท่ีแสดงความคิดสำคัญไว้เพียงความคิด
เดียว เพื่อให้เกิดเอกภาพในย่อหน้าและจะต้องเขียนให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ (ประโยคส้ินกระแส
ความ) โดยผู้เขียนสามารถวางตำแหน่งประโยคใจความสำคัญไว้ส่วนใดของย่อหน้าก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น
การวางไว้ตอนต้นย่อหน้า ตอนกลางย่อหน้า ตอนท้ายย่อหน้า หรือท้ังตอนต้นและท้ายย่อหน้า 
                   4. เขียนโครงเรื่อง ในการเขียนโครงเรื่องนั้น ควรเขียนเป็น
ข้อความส้ันๆโดยโครงเรื่องจะต้องประกอบไปด้วยข้อความท่ีถูกต้องเหมาะสมและเรียงลำดับกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลกัน เพื่อช่วยสร้างสัมพันธภาพให้แก่ย่อหน้า 
                   5. เขียนขยายความ ในขั้นนี้  ผู้เขียนต้องฝึกการขยายความให้
ประโยคมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จนกลายเป็นประโยคท่ีมีส่วนขยายท่ีสมบูรณ์และควรเขียนประโยคท่ีมี
ความส้ันยาวไม่แตกต่างกันมาก เพื่อเกิดความสวยงามในย่อหน้านั้นๆ 
                   6. เรียบเรียงเป็นย่อหน้า โดยการนำประโยคขยายความนั้นมา
เรียงร้อยต่อกันโดยใช้คำเช่ือมท่ีเหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผลกัน ท้ังนี้ ผู้เขียนอาจมีการเพิ่มข้อความ
ในย่อหน้า เพื่อให้เกิดความสละสลวยและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
                   7. ตรวจทานและแก้ไข ขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีเปิด
โอกาสให้ ผู้เขียนทบทวนย่อหน้าของตัวเองและขัดเกลาการใช้ภาษา การเรียงประโยคการส่ือ
ความหมาย และความคิดสำคัญของเรื่อง หากผู้เขียนหมั่นทบทวน ก็จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องใน
การเขียนย่อหน้า ท้ังนี้ หากฝึกจนชำนาญก็จะพัฒนาการเขียนย่อหน้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 
                  2.2.6.3 ลักษณะย่อหน้าที่ดี 
                  จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2558: 184) กล่าวถึงย่อหน้าท่ีดี มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                   1. มีเอกภาพ กล่าวคือ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องมีความคิด
สำคัญหรือใจความสำคัญเพียงประการเดียว นอกเหนือจากนั้นคือส่วนขยายต่าง ๆ ท่ีเข้ามาสนับสนุน
ความคิดสำคัญหรือใจความสำคัญในย่อหน้าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นผู้เขียนต้องระมัดระวังการเสนอ
ความคิดสำคัญโดยต้องเสนอในแง่มุมท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง หรือเสนอความคิดสำคัญอย่างอื่นแทรก
ขึ้นมาในย่อหน้า เพราะจะทำให้ขาดเอกภาพในย่อหน้าได้ 
                   2. มีสัมพันธภาพ กล่าวคือ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องมีการ
ลำดับความคิดและความสัมพันธ์ของข้อความต่างๆ ในย่อหน้าให้เป็นไปตามเหตุและผลได้กล่าวถึง
สัมพันธภาพไว้ 2ลักษณะได้แก่ 
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                           2.1 สัมพันธภาพในย่อหน้า แบ่งย่อยเป็น 2 แบบ คือ 
                                 2.1.1 การจัดระเบียบความคิด ซึ่งจะต้องมีการ
นำมารวมกันอย่างเป็นระเบียบ ถ้าจัดลำดับอย่างดี จะทำให้เรื่องในย่อหน้ามีความกระจ่างชัดโดย
ผู้เขียนจะต้องลำดับความคิดก่อนว่าข้อความใดหรือประโยคใดควรจะกล่าวก่อนหลังการจัดความคิดนี้ 
อาจจะจัดตามลำดับเหตุผล ลำดับ เวลา ลำดับสถานท่ีลำดับความสำคัญ ลำดับเหตุการณ์ และลำดับ
ทิศทาง เป็นต้น การจัดลำดับเรื่องราวให้เช่ือมโยงกันนี้จะทำให้ย่อหน้ามีสัมพันธภาพ 
                                 2.1.2 ความต่อเนื่องและความสอดคล้อง ซึ่ ง
หมายถึงความสอดคล้องของประโยคหรือข้อความต่างๆ ภายในย่อหน้า จะเกิดจากการนำคำเช่ือมมา
ประสานประโยคต่าง ๆ ทำให้ข้อความต่อเนื่องกลมเกลียวกันและอ่านได้อย่างราบรื่น โดยการใช้
คำเช่ือมนั้นมีหลายลักษณะ ได้แก่  1.) แสดงการเสริม ย้ำ เช่น  นอกจากนั้น แล้วก็ยิ่งกว่านั้น  
2.) แสดงการเปรียบเทียบ เช่น เหมือนกับ ในทำนองเดียวกัน ราวกับ  3.) แสดงการยอมรับ เช่น  
เมื่อเป็นเช่นนี้ แสดงว่าเช่ือได้ว่าn 4.) แสดงการสรุป เช่น ด้วยเหตุดังกล่าว ในท่ีสุดกล่าวโดยสรุปอีก
นัยหนึ่ง 5.) แสดงการเปรียบต่างๆ เช่น ตรงกันข้าม แม้ว่าท้ัง ๆ ท่ี แต่ 6.) แสดงการขยายความ เช่น 
จะเห็น ได้ว่าตัวอย่างเช่น และ 7.) บอกเวลาหรือสถานท่ี เช่น หลังจากนั้น ต่อมาต่อไป ในขณะนั้น 
ทางด้านขวา ในตอนท้าย 
                           2.2 สัมพันธภาพระหว่างย่อหน้าในแต่ละย่อหน้านั้นจะ
สัมพันธ์กันโดยเนื้อหาอยู่แล้ว แต่ผู้เขียนควรเน้นความสัมพันธ์ของย่อหน้าให้เด่นชัดขึ้น ด้วยการใช้คำ
หรือวลีเช่ือมความ เพราะคำเหล่านี้จะทำให้เกิดความเช่ือมโยง นอกจากนี้ ผู้เขียนอาจจะเช่ือมด้วย
ข้อความท่ีสร้างเป็นประโยค หรือข้อความท่ีมีประธานแทรกอยู่ก็ได้ เช่น ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ... 
ก่อนท่ีจะพูดอะไรต่อไป... นอกจากความคิดเห็นท่ีมีผู้เสนอมาแล้ว.... นอกจากคุณค่าทางศิลปกรรม
แล้ว ... เป็นต้น 
                   3. มีสารัตถภาพ กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นย้ำข้อความความคิด
หลักหรือใจความสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจได้ง่ายว่าในย่อหน้าดังกล่าวต้องการถ่ายทอด
สาระสำคัญหรือความคิดสำคัญใดเป็นหลัก ซึ่งการเน้นย้ำหรือสร้างสารัตถภาพนั้น ผู้เขียนสามารถใช้
การซ้ำคำ วลี หรือซ้ำประโยคเดิม ตลอดจนย้ำเนื้อหาท่ีต้องการแสดงความคิดหลักมากกว่าส่วนขยาย
อื่น ๆ 
                   4. มีความสมบูรณ์กล่าวคือ ใจความสำคัญหรือความคิดสำคัญและ
ส่วนขยายความของย่อหน้านั้นต้องมีสาระครบถ้วน โดยส่วนขยายนั้นต้องครอบคลุมความคิดขยาย
ใจความสำคัญหรือความคิดสำคัญในย่อหน้าได้อย่างแจ่มแจ้ง มีความถูกต้องของหลักการใช้ภาษา ท้ัง
คำ ประโยค ตลอดจนการใช้คำเช่ือมต่างๆ เพื่อทำให้ย่อหน้านั้นสละสลวย สาระครบถ้วน และ
สมบูรณ์ทุกด้านนั่นเอง 
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                  ประภาศรี สีหอำไพ (2536: 17-18) กล่าวถึงลักษณะของย่อหน้าท่ีดี สรุป
ได้ดังนี้ 
                   1. เอกภาพ (Unity) คือ มีข้อความสำคัญเพียงประการเดียว สาระ
หลักเป็นจุดเดียว ส่วนจะมีขยายหรือแสดงตัวอย่างเพิ่มเติมก็ได้ โดยการเขียนต้องไม่วกวนนอกเรื่อง 
ทำให้สับสน เข้าใจยาก แต่ละย่อหน้าควรรวมจุดเป็นหัวข้อหรือแนวความคิดตามท่ีได้ต้ังไว้ในการวาง
โครงเรื่องทำให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นเรื่องย่อข้อความท้ังหมดให้เหลือเพียงประโยคเดียวได้ 
                   2. สัมพันธภาพ (Coherence) มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันดี  
เรียงลำดับประโยคให้ขยายโครงร่าง รายละเอียดแสดงความคิดอย่างต่อกัน อ่านแล้วเข้าใจ ชัดเจนแต่
ละประโยคมีสันธานเช่ือมถูกต้อง มีตัวอย่างท่ีอ้างอิงขยายข้อความนั้นอย่างแจ่มแจ้ง 
                   3. สารัตถภาพ (Message Emphasis) มีการย้ำเน้นสาระท่ีสำคัญ
ตามแนวคิดหลักท่ีสร้างสรรค์ขึ้น มีความสำคัญและประโยคท่ีกระชับความหมายอย่างเด่นชัด ถ้าเป็น
ย่อหน้าท่ีมีขนาดส้ันเพียงย่อหน้าเดียว โดยมากมักจะวางประโยคใจความไว้ตอนต้นย่อหน้า หรือท้าย
ย่อหน้าเพื่อสรุปความสำคัญท้ังหมดในย่อหน้านั้น 
                   4. วิวิธภาพ (Variety) มีความแตกต่างหรือหลากหลายในการใช้
ถ้อยคำการสร้างประโยค การสร้างย่อหน้าไม่ซ้ำกันจนทำให้เกิดความซ้ำซาก ควรมีการสร้างความ
แตกต่างทำให้ชวนอ่านซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ 
                           4.1 โครงสร้าง (Structure) กำหนดโครงสร้างในการ
เขียนให้แตกต่างกัน เช่น การขึ้นต้นนวนิยายอาจใช้ตอนจบมาขึ้นต้น กำหนดการตายของพระเอกมา
เป็นฉากแรกแล้วเล่าเรื่องย้อนไปจะทำให้แปลกกว่าโครงสร้างท่ีเป็นเชิงประวัติชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก เป็น
ต้น 
                           4.2 ความส้ันยาว (Length) ใช้ประโยคท่ีมีความส้ันยาว
ต่างกัน ทำให้มีช่วงระยะวรรคตอนให้ผู้อ่านได้พักผ่อนสายตา 
                           4.3 ดุลภาพ (Balance) คือ ความเหมาะสมในผลงาน
เขียนต้ังแต่ใจความสำคัญ ตัวอย่างประกอบ การย้ำเน้นสาระ สร้างแนวคิดจำแนกในแต่ละหัวข้ออย่าง
เสมอภาค ตอนใดท่ีสำคัญก็มีการขยายข้อความจนสมบูรณ์ ท้ังนี้ รูปแบบการเขียนท่ีมีดุลภาพจะทำให้
ย่อหน้าเกิดความงาม 
                           4.4 ก ารล ำ ดั บ ค ำ  (Words Arrangement) มี ค ว าม
แตกต่างในการสร้างคำให้มีลำดับต่อเนื่องไปไม่ซ้ำความจนน่าเบ่ือหน่าย ตัวอย่างเช่น แสงสว่างใดยิ่ง
กว่าปัญญาไม่มี อาจลำดับใหม่ว่า ไม่มีแสงสว่างใดยิ่งกว่าปัญญา, เกิดโรคระบาดในตำบลนี้ อาจลำดับ
ใหม่ว่า โรคระบาดเกิดในตำบลนี้ เป็นต้น 
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                  เจือ สตะเวทิน (2518: 147) กล่าวว่าผู้สนใจควรฝึกฝนการเขียนต้ังแต่ย่อ
หน้า ถ้าเขียนเรื่อง ยาว ๆ เช่น เรียงความ และบทความได้ดีตามไปด้วย ขั้นตอนการเขียนย่อหน้ามี
ดังนี้ 
                   1. คิดให้ตรงจุดและมีเอกภาพ ก่อนท่ีจะเขียนควรคิดก่อนว่าจะ
เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีควรเรื่องง่าย ๆ ท่ีสนใจและมีความรู้อยู่แล้ว และเรื่องดีท่ีคิดควรมี
เอกภาพ คือ เป็นเรื่องเดียว เมื่อคิดเรื่องแล้วควรลองต้ังคำถามและแล้วตอบคำถามดูว่าตอบได้ไหม ถ้า
หาคำตอบให้กับคำถามนี้ได้ ก็นำความคิดเหล่านี้ไปเขียนย่อหน้าได้ และความคิดท่ีได้เหล่านี้ก็จะมี
เอกภาพด้วย เพราะเป็นคำถามท่ีมาจากคำถามเดียวกัน 
                   2. แปรความคิดหลักเป็นประโยคใจความสำคัญ เมื่อได้ความคิดท่ี
ตรงหลักและมีเอกภาพแล้ว ก็จะแปรประโยคนั้นเป็นประโยคใจความสำคัญซึ่งประโยคใจความสำคัญ
ท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
                           2.1 ประโยคใจความสำคัญมีความคิดเพียงประการเดียว 
                           2.2 ประโยคใจความสำคัญจะต้องมีเนื้อความท่ีสำคัญ
ครอบคลุมเนื้อหาของประโยคอื่น ๆ ในย่อหน้าท้ังหมด 
                           2.3 ประโยคใจความสำคัญจะต้องเขียนเป็นประโยคท่ี
สมบูรณ์ ไม่เขียนเป็นวลีหรือละคำบางคำ หรือเขียนความไม่จบประโยค ประโยคนั้นอาจจะเป็น
ประโยคความเดียวหรือความซ้อนก็ได้ และควรเป็นประโยคบอกเล่า เช่น 
                           ประโยคไม่ดี การรักษาหนังสือให้คงทนถาวร (ไม่จบ
ประโยค) 
                           ประโยคดีขึ้น การรักษาหนังสือให้คงทนถาวรเป็นเรื่อง
ยาก (ประโยคสมบูรณ์) 
                 การเขียนประโยคใจความสำคัญ ควรเลือกเขียนรูป
ประโยคในข้อความ ซึ่งเป็นประโยคใจความสำคัญท่ีสมบูรณ์และมีเนื้อความท่ีกระจ่างชัดเจนเขียน
โครงร่างเรื่องเมื่อใดประโยคใจความสำคัญแล้ว ก็คิดว่าจะเขียนรายละเอียด เพื่อขยายความสำคัญ
อย่างไร ขั้นแรก ควรเขียนโครงเรื่องเป็นใจความส้ัน ๆ ก่อนจะพิจารณาโครงเรื่องให้มีข้อความท่ี
ถูกต้องเหมาะสม เป็นเหตุผลครอบคลุมและเรียงตามลำดับความ ตามตัวอย่าง 

ประโยคใจความสำคัญ :  
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เป็นสถานศึกษาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของกัมพูชา  
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เขียนโครงเรื่องเป็นประโยคขยายความ 
เมื่อได้เนื้อเรื่องท่ีมีเนื้อหาครบถ้วนแล้วก็เขียนโครงเรื่องนั้นให้เป็นประโยคท่ีขยาย

ความท่ีสมบูรณ์ ดังนี้ 
ประโยคใจความสำคัญ :  
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เป็นสถานศึกษาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของกัมพูชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงเรื่อง                       มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ 
                                  มีต้นไม้ร่มรื่น 
                                  มีบรรยากาศดี อากาศดี 
                                  มีสวนดอกไม ้สระน้ำใหญ่ 
                                  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
                                  มี อาคารเรียน หอสมุค หอพักนักศึกษา และ 

                                         บ้านพักอาจารย์ 

โครงเรื่อง มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และใหญ่ท่ีสุดในกรงุพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูาต้ังอยู่ในเมืองหลวงกรงุพนมเปญ 
มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญ 
มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ 
มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญ 
                                           มีต้นไม้มากมายทำให้ดูร่มรื่น 
มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญ 
มีบรรยากาศดี อากาศดี 
มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญ 
                                         มีสวนดอกไม้ท่ีสวยงาม และสระน้ำใหญ่ที่กว้างใหญ่ท่ี 
                                        สวยงามของชาวภมิูนทร ์
มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญ 
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
มหาวิทยาลัยภมิูนทรพ์นมเปญมีอาคารเรียน หอสมุด หอพัก 
                                        นักศึกษา และบ้านพักอาจารย์ อยู่ในบริเวณ      
                                        มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยภมิูนทรซ่ึ์งมีถนนติดต่อถึงกนัได้อย่างสะดวกและ 
                                       รวดเร็ว 
มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศดี เหมาะสมแก่การเรียน  
                                       และการค้นหาของนิสิต นักศึกษากัมพูชา  
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              3. เรียบเรียงย่อหน้า  
เมื่อเขียนโครงเป็นประโยคขยายความแล้วก็นำประโยคใจความ

สำคัญและประโยคขยายความมาเรียบเรียงต่อเนื่องให้กลมกล่ืน โดยเพิ่มรายละเอียดบ้างเล็กน้อยให้
ความสมบูรณ์ และใช้คำเช่ือมเพื่อโยงประโยคต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับทุกประโยค 
                   4. ทบทวนเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติม 

ขั้นตอนถือว่าเป็นขั้นตอนในการขยายความนั้นกระทำได้ชัดเจน 
และเนื้อหามีความต่อเนื่องสอดคล้องกันหรือไม่ตลอดจนตรวจดูว่าสำนวนภาษาท่ีใช้กระชับชัดเจน
สละสลวย และการใช้คำถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ได้ย่อ
หน้าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ย่อหน้าเนื้อหา ซึ่งเป็นส่วนความคิดท่ีสำคัญของเรื่อง ยังมีย่อหน้าสำคัญอีก 3 ชนิด 
มีความมุ่งหมายต่างจากย่อหน้าเนื้อหาดังนี้  
                       1. ย่อหน้านำความคิด หรือย่อหน้าเปิดเรื่อง (คำนำ) ย่อหน้าชนิดนี้
เป็นย่อหน้าท่ีบอกวัดถุประสงค์สำคัญของเรื่อง บอกขอบเขตท่ีพูดท้ังนี้ผู้เขียนจะบอกโดยตรงหรือโดย
อ้อมก็ได้ ย่อหน้าเปิดเรื่องมีส่วนการตัดสินใจอยู่มาก ฉะนั้นการเขียนย่อหน้าชนิดนี้ควรจะเขียนให้เร็ว
ความสนใจโดยเขียนให้ตรงประเด็นส้ัน ๆ แต่ชวนอ่าน ย่อหน้าชนิดนี้ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏเป็น
ประโยคใจความสำคัญ ผู้อ่านจะต้องประเมินความคิดหลักก่อนจากย่อหน้าเอง 
                       2. ย่อหน้าสรุปความคิดหรือย่อหน้าปิดเรื่อง ในการเขียนเรื่องไม่
นิยมจบไปเฉย ๆ หรือห้วน ๆ แต่มักจะมีข้อความปิดเรื่อง หรือบทสรุปท่ีแยกออกมาอีกย่อหน้าหนึ่ง 
ถ้าเป็นงานเขียนส้ัน ๆ อาจไม่ต้องสรุปเป็นย่อหน้า แต่สรุปไปด้วยประโยคเพียงประโยคเดียว หรือ ถ้า
งานเขียนนั้นให้ความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้ว ก็ไม่ต้องมีการปิดเรื่องให้ผู้อ่านสนใจหรือติดใจ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจถูกต้องชัดเจน และง่ายต่อการสรุปความคิดจากเรื่อง และเพื่อฝาก
ข้อคิดให้แก่ผู้อ่าน 

สรุป การเขียนย่อหน้าคือ การเขียนข้อความท่ีแสดงความเพียงอย่างเดียว
และเป็นส่วนของงานเขียนเรื่องหนึ่ง ซึ่งย่อหน้าประกอบด้วยประโยคใจความสำคัญและประโยค
ประกอบท่ีขยายความคิดของประโยคใจความสำคัญเรียกว่าประโยคย่อย ในงานย่อหน้าเป็นส่วนท่ี
สำคัญส่วนหนึ่ง เพราะย่อหน้า จะบรรจุความคิดหลักท่ีสำคัญ และเป็นการท่ีผู้เขียนได้ลำดับเรื่องให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายเป็นอันดับข้ันตอน ในแต่ละย่อหน้าจะมีความยาวมากกว่า 4 บรรทัด หรือ 
100 คำแต่ไม่เกิน 8 – 10 หรือประมาณ 200-250 คำ ซึ่งการเขียนย่อหน้ามี 5 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า รูปแบบประโยคใจความสำคัญอยู่ท้ายประโยค รูปแบบใจความ
สำคัญอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า รูปแบบประโยคใจความสำคัญอยู่กลางย่อหน้า รูปแบบการเขียนย่อ
หน้าท่ีไม่ปรากฎใจความสำคัญ นอกจากนี้ การเขียนย่อหน้าท่ีดีนั้น ความมีลักษณะ เอกภาพ สารัตถ
ภาพ สัมพันธภาพ มีความสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนในการเขียนย่อหน้านั้น ควรมีขั้นตอนท่ีถูกต้องคือ ให้
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ตรงจุด แปรความคิดหลักเป็นประโยคใจความสำคัญ เขียนโครงเรื่อง ขยายโครงเรื่อง เรียบเรียงย่อ
หน้า ทบทวนเพื่อแก้ไข 

 

2.2.7 จุดมุ่งหมายของการเขียนประโยค  

          จุดประสงค์ของการเขียนประโยคคือส่ิงท่ีผู้เขียนต้องคำนึงว่า ในการเขียนงานเขียน
แต่ละครั้งนั้นต้องการเขียนเพื่อส่ือเรื่องใด โดยผู้เขียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งหลักการ
เขียนประกอบการเขียน เพื่อให้การเขียนเพื่อการส่ือสารนั้น ๆ บรรลุจุดประสงค์ 
                 ซ่อนกล่ิน คำศิริ (2537: 15) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเขียนว่าสามารถแบ่งออก
ได้ดังนี้ท่ีต้ังไว้ 
                  1. เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคภาษาไทยได้ถูกต้อง หรือเข้าใจ
ประโยคในภาษาไทยได้ชัดเจนตามความเหมาะสมตามระดับของผู้เรียน 
                  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของประโยคในภาษาไทยได้ชัดเจน
และสามารถเขียนและสร้างประโยคภาษาไทยได้ถูกต้อง 
                  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีจินตนาการ สร้างภาพพจน์เพื่อจูงใจ มีเจตคติท่ีดีในการ
เขียนประโยค และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของการเขียนประโยค และใช้ประโยคให้ถูกต้องดีขี้น 
                  4. เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากลักษณะในการเขียนประโรคท่ีดี และมี
หลักการในการเขียนประโยคได้ดีตามข้อเท็จจริงหรือเป็นทางการ 
                 ดังนั้นจุดมุ่งหมายการสอนการเขียนประโยค เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของ
ประโยค สามารถเขียนประโยคได้ รู้ลักษณะของการเขียนประโยคท่ีดี และมีเจตคดิท่ีดีในการเขียน
ประโยค ซึ่งผู้เรียนควรเขียนประโยคได้ตามโครงสร้างพื้นฐานของประโยคได้ดี นักศึกษาควรมีความรู้
ในเรื่องหลักการใช้ภาษาท่ีสำคัญเกี่ยวข้องกับการเขียน ซึ่งความรู้ในเรื่องเหล่านี้หากนักศึกษายังมี
ความบกพร่องอยู่ก็สามารถศึกษาสืบค้นได้จากแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนได้ดี 
 

2.3 ข้อผิดพลาดในการเขียนประโยค   

         เนื่องจากการเขียนเป็นวิธีการใช้ภาษาอย่างหนึ่งจึงมีความจำเป็นในเบ้ืองต้นท่ีผู้เขียน
จะต้องมีความรู้ในเรื่องหลักการใช้ภาษาท่ีสำคัญเกี่ยวข้องกับการเขียนโดยตรงอันได้แก่ เรื่อง ประโยค 
สำนวนโวหาร การสะกดคำและการใช้คำ ตลอดจนเรื่องวรรคตอน การใช้เครื่องหมายในการเขียน
แบบต่าง ๆ ซึ่งความรู้ในเรื่องเหล่านี้หากนักศึกษายังมีความบกพร่องอยู่ก็สามารถศึกษาสืบค้นได้จาก
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แหล่งความรู้ ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ กัน เพื่อทบทวนฟื้นความเข้าใจได้โดยไม่
ยากลำบาก นักภาษาศาสตร์และผู้วิจัยหลายท่านได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคไว้ดังนี้ 
    ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ (2516) ได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดในการเขียนไว้ว่า บุคคลท่ัวไป
มักมีข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคท่ีดีความได้หลายแง่ ท่ีเรียกว่า “กำกวม” การลำดับไม่ถูกกับ
ลักษณะของภาษาหรือไม่เป็นไปตามโครงสร้างของประโยค ซึ่งเป็นปัญหาการใช้ภาษา หากปล่อยไว้ไม่
แก้ไขก็จะทำให้มาตรฐานของภาษาไทยต้องเส่ือมลงข้อผิดพลาดในการแต่งประโยค สาเหตุของ
ข้อผิดพลาดเกิดจาก 
       1. การใช้แนวเทียบผิด 
                  2. ไม่ทราบความหมายอันแท้จริงของคำท่ีเขียน 
                  3. ไม่รู้จักหลักการใช้คำบาลี สันสกฤตท่ีนำมาใช้ในภาษาไทย 
                  4. ความสับสนเกี่ยวกับเกณฑ์การใช้ภาษาไทย 
                  5. อ่านออกเสียงผิดจึงเขียนผิด 
         ลักษณะการเขียนผิดท่ีปล่อยปละละเลยกันมากในปัจจุบันอีกประการหนึ่งก็คือ การ
เว้นวรรคตอน การเขียนภาษาไทยนั้นมีลักษณะแตกต่างจากภาษาอื่นท่ีไม่ใช้เครื่องหมายกำกับวรรค
ตอนเมื่อจบประโยค หรือเมื่อต้องการจะให้เห็นตอนใดแจ่มชัด ก็ใช้วิธีเว้นวรรค 
         การเว้นวรรคเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในภาษาไทย เพราะการเว้นวรรคเป็นเครื่องบอกว่า
จบประโยค หรือจบข้อความ ต้องเว้นวรรคเมื่อจบประโยคจริง ๆ ภาษาไทยมีคำประสมอยู่มาก คำ
ประสมจะมีความหมายเปล่ียนไปถ้าเขียนผิดวรรคตอน อย่าเขียนค้างคนละบรรทัด ส่วนข้อความต้อง
ระวังให้หมดความเสียก่อนจึงเว้นวรรค (วัตนา บุรกสิกร, 2526) 
    จากการศึกษาตำราและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนสังเกตจากประสบการณ์ พบว่า 
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยมีมาก โดยเฉพาะในโรงเรียน สภาพการสอนเขียนในปัจจุบัน 
ครูผู้สอนมักปล่อยไปท่ัวเลยเมื่อพบว่าผู้เรียนเขียนผิด ลักษณะความผิดพลาดท่ีปรากฏนั้นมีท้ังด้านการ
ใช้คำ การสะกดการันต์ ตลอดจนการเรียบเรียงประโยค และการเว้นวรรคตอน 
                 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2526) พบว่าข้อผิดพลาดท่ีพบส่วนมากจะมีดังนี้ 
                  1.การเรียง ประธาน กริยา กรรมไม่เป็นไปตามลำดับ 
                  2. คำเช่ือมประโยค อยู่ผิดท่ี 
                 3. การใช้สันธานไม่ถูกต้องตามความของประโยคท่ีนำมาเช่ือมกัน 
                  4. การใช้บุพบทไม่ถูกต้อง 
                 5. การวางส่วนขยาย ไม่ชิดคำท่ีต้องการอธิบาย 
         จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเขียนประโยคของผู้เรียนมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น
มากมาย กล่าวโดยสรุปคือ ผู้เรียนมีข้อพลาดในการใช้คำชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ 
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วางส่วนขยายผิดท่ี เรียงคำผิดท่ี เรียงคำผิดตำแหน่ง ใช้หน่วยประโยคซ้ำ และขาดหน่วยประโยค ทำ
ให้ภาษาผิดเพื้อนไป การเขียนต้องอาศัยท้ังหลักวิชาและศิลปะ การหมั่นศึกษาหลักการเขียน และรู้จัก
สังเกตวิธีเขียนของผู้ท่ีมีความสันทัด จะเป็นแนวทางสำหรับผู้เริ่มหัดเขียน และฝึกฝนอยู่เสมอ ฝึก
อย่างถูกวิธีจะช่วยให้เกิดความชำนาญ 
 

2.4 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียน 

                จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 310) กล่าวว่าปัญหาการใช้ภาษาใน
การเขียนมีอยู่หลายเรื่อง เช่น การเขียนคํา การเลือกคํา การใช้ประโยค ในท่ีนี้จะกล่าวถึงปัญหาการ
คําท่ีมักพบในงานเขียน 3 ประการสําคัญ คือ ปัญหาการเขียนคํา ปัญหาการใช้คํา และปัญหาการใช้
ประโยค 
                  1.ปัญหาการเขียนคํา 
                  นิตยา กาญจนะวรรณ (2551: 35) กล่าวถึงปัญหาการเขียนคําเกิดจากการ
เขียนคําไม่ตรงตามพจนานุกรม และการเขียนไม่ตรงตามเสียงพูด เช่นคําว่า เสพ กับ เสพย์ติด ทําให้
ผู้ใช้เกิดความสับสนว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูก ผู้ใช้จึงควรเขียนตามแบบท่ีกําหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุด (พ.ศ.2542) ซึ่งได้แก้ไขให้เหลือเพียงคําเดียว คือ คําว่า 
“เสพ” จึงนับได้ว่า พจนานุกรมเป็นหนังสือรวบรวมคําท่ีใช้อยู่ในภาษาอย่างแท้จริงปัญหาการเขียนไม่
ตรงเสียงพูด เมื่อเราอ่านหรือพูดเราอาจจะไม่จําเป็นต้องอ่านตรงตามตัวเขียนแต่ให้เป็นไปตามจังหวะ
การพูดอันเป็นธรรมชาติ เช่น เขียนว่า “ฉัน” อ่านว่า [ ช้ัน ] หรือ มะนาว อ่านว่า [มนาว ] 
                  2. ปัญหาการใช้คํา ปัญหาการใช้คําท่ีมักพบมีหลายประการ เช่นการสะกด
คําผิด คําบางคํา เป็นคําท่ีคุ้นเคย และมักใช้กันอยู่เสมอๆในชีวิตประจําวันแต่ก็ยังปรากฏการเขียนผิด 
ท้ังนี้อาจเกิดจากการไม่สังเกตในการอ่าน และระมัดระวังในการเขียนคําท่ีมักเขียนผิดเกิดขึ้นได้หลาย
กรณี 
                  สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (2536: 290-298) ได้กล่าวถึงปัญหาการสะกดคำผิด 
ได้แก่ 
                          2.1 เขียนผิด เพราะไม่ทราบความหมายของคํา เช่น บิณฑบาต (/) 
มักเขียนผิดเป็นบิณฑบาตร (×) คําว่า “บิณฑ” แปลว่า ก้อนข้าว ส่วนคํา “บาต” มาจาก “ปาต” 
แปลว่า ตกจึงเขียน บิณฑบาต 
                          2.2 เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด เช่น “สังวาล” (/) มักเขียนผิด
เป็น “สังวาลย์” เพราะเรานําไปเทียบกับ “มาลย์” หรือเขียน “อานิสงส์” (/) มักเขียนผิดเป็น 
“อานิสงฆ์” เพราะเรานําไปเทียบกับ” พระสงฆ์” 
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                          2.3 เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด คําบางคํา บางคนออกเสียงไม่ตรง
หรือออกเสียงไม่ชัดและติดนิสัย เมื่อเขียนจึงผิดด้วย แต่คําบางคํา คนส่วนมากออกเสียงอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ไม่ตรงกับรูปท่ีเขียนตามพจนานุกรม จําพวกหลังนี้ นับว่าเป็นส่ิงท่ียากแก่การแก้ไข (อาจจะถือว่าเป็น
เพราะพจนานุกรมรักษาหลักการจนไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้ภาษาก็ได้) ตัวอย่างคําสองพวกนี้ เช่น 
                                 หยิบหย่ง (/)หยิบโหย่ง (×) 
                                 เครื่องราง (/)เครื่องลาง (×) 
                                 ชันโรง(/)ชันนะโรง(×) 
                                 จักจ่ัน (/)จักกระจ่ัน (×) 
                          2.4 เขียนผิดเพราะมีประสบการณ์ผิด คือ เห็นคํานั้นๆ มาจนเคย
ชินและเป็นคําท่ีใช้กันผิดเสมอจนจําได้ติดตา อาจจะเห็นจากหนังสือพิมพ์ หรือส่ิงพิมพ์อื่นๆ เช่น ใน
บัตรเชิญ ประกาศโฆษณาแจ้งความ ฯลฯ ควรจะได้ฝึกการพิจารณา อย่าใช้ตามโดยไม่ได้ศึกษา ความ
จริง เช่น 
                                ประณีต (/)ปราณีต (×) 
                                สะดวก (/)สดวก (×) 
                                 อนุญาต (/)อนุญาติ (×)  
                                 รสชาติ (/)รสชาด (×) 
                                 ศีรษะ(/)ศรีษะ (×) 
                          2.5 เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษา เช่น ใส่วรรณยุกต์ผิด ใช้
พยัญชนะผิดสะกดการันต์ผิดฯลฯ เช่น 
                                 เช้ิต (/)เช๊ิด (×) 
                                 ม็อบ(/)ม้อบ (×) 
                                 วิพากษ์ (/)วิพากย์ (×) 
                                 สําอาง (/)สําอางค์ (×) 
                  ทวีศักด์ิ ปิ่นทอง (2550: 34-43 อ้างถึงในบุปผา บุญทิพย์ 2552: 107-140)
ใช้คําท่ีไม่ใช่ภาษาแบบแผน ปัญหาการใช้คําท่ีไม่ใช่ภาษาแบบแผน ท่ีมักพบในงานเขียน 
                   1.ใช้คําภาษาปาก เช่น แซ่บเซ็ง (ภาษาแบบแผน –อร่อย, น่าเบ่ือ) 
                   2. ใช้คําท่ีมีเสียงต่างจากภาษาแบบแผน (ใช้คําตามเสียงภาษาพูด) 
เช่น ยังงี้, อ๊ะป่าว (ภาษาแบบแผน –อย่างนี้, หรือเปล่า) 
                   3. ใช้คําสแลง เช่น เด้ิน , แห้ว (ภาษาแบบแผน –ทันสมัย, หมด
หวัง) 
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                   4. ใช้คําภาษาหนังสือพิมพ์ เช่น ซัลโว –น่วม (ภาษาแบบแผน) –
ยิงประตู, ช้ำ) 
 
                  3 .ปัญหาการใช้ประโยค 
                  ทวีศักด์ิ ปิ่นทอง (2550: 43-48 อ้างถึงใน โทธนู ทดแทนคุณและ ปวีณา 
จันทร์สุวรรณ 2558: 20) ได้กล่าวถึงปัญหาขอบกพร่องในการเขียน ประโยคท่ีมักพบอยู่เสมอ ไดแก่ 
                          3.1 ใจความของประโยควกวน หรือกํากวม อันเกิดจากการเขียน
ไม่กระชับรัดกุม เช่น “ความกัตญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีคือคนมีความกัตญญู”  
                          3.2 เขียนประโยคท่ีมีความขัดแย่งกัน เช่น “วันนี้พระจันทร์เต็ม
ดวง ท้องฟ้ามืดมิด” (ควรแก้เป็น คืนนี้พระจันทร์เต็มดวง ท้องฟ้าสว่างไสว) 
                          3.3 เขียนประโยคยาวเกินไป เช่น “ความรักเปรียบเสมือนดาบ
สองคม อาจนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์แก่ผู้สัมผัสกับคําว่ารัก อันเป็นคําท่ียากแก่การจํากัด
ความหมาย” (ควรแก้เป็นประโยคท่ีถูกต้องคือ 1) ความรักเปรียบเสมือนดาบ 2 คมอาจนํามาซึ่ง
ความสุขหรือความทุกข์และ 2) ผู้สัมผัสกับความรักย่อมรู้รสชาติของคําว่ารัก ซึ่งเป็นคําท่ียากแก่
การใหคําจํากัดความ) 
                          3.4 เขียนประโยคห้วนส้ันเกินไป ประโยคห้วนส้ัน อาจเกิดความไม่
ชัดเจนทําให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายไม่ถูกต้อง จึงควรเขียนประโยคให้ได้ใจความครบถวน ไม่ห้วนส้ัน 
เช่น “รับประทานอาหารดีมีประโยชน์เกิดผลดีแก่ร่างกาย” (ควรแก้เป็นการรับประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพดีและมีประโยชน์จะก่อให้เกิดผลดีแก่ร่างกาย) 
                          3.5 เขียนประโยคไม่สมบูรณ์คือ ขาดคําเช่ือม ทําให้ประโยคไม่
ชัดเจน เช่น “เธอ/ ฉัน พบกันฝนตกหนัก” (ควรแก้เป็น เธอกับฉัน พบกันขณะฝนตกหนัก) 
                          3.6 วางส่วนขยายของประโยคไม่ถูกตําแหน่ง คําหรือใจความท่ี
เป็นส่วนขยายของประโยคควรอยู่หลังและอยู่ติดกับคําท่ีถูกขยาย หากไปอยู่หลังคําอื่นจะกลายเป็น
การขยายคําผิดและทําให้ความหมายของประโยคผิดไปด้วย เช่น “ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งให้
ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี5-8 แต่งนวนิยายเรื่อง” ส่ีแผ่นดิน” (ควรแก้เป็น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช แต่งนวนิยายเรื่อง ส่ีแผ่นดินซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5-8) 
                          3.7 วางโครงสร้างประโยคแบบภาษาต่างประเทศ คือไม่เรียงลําดับ
ตําแหน่งของประโยคตามประธาน กริยา และกรรม แต่วางโครงสร้างประโยคตามภาษาต่างประเทศ
โดยเอากรรมของประโยคมาเป็นประธาน เช่น “ผู้ร้ายอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตํารวจ” (ควรแก้
เป็น ตํารวจควบคุมตัวคนร้าย) 
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                          3.8 เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง เกิดจาก
การไม่เว้นวรรคในส่วนท่ีควรเว้น และการเว้นวรรคในส่วนท่ีไม่ควรเว้น เช่น “การต้ังใจเรียนขยันอ่าน
หนังสือและทบทวนความรู้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น” (ประโยคนี้ไม่เว้นวรรคในส่วน
ท่ีควรเว้น ควรแก้เป็น การต้ังใจเรียนขยันอ่านหนังสือและทบทวนความรู้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น หรือ เว้นวรรคในส่วนท่ีไม่ควรเว้น เช่น “มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับทุกคน” (ประโยคนี้ ควรแก้เป็น มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุก
คน) 
 

2.5 ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย 

ทวีศักด์ิ ปิ่นทอง (2555: 82) กล่าวว่า ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาในการเขียนมี 2 
ประการสําคัญคือข้อบกพร่องในการใช้คํา และข้อบกพร่องในการใช้ประโยค 

1.ข้อบกพร่องในการใช้คําข้อบกพร่องในการใช้คําท่ีมักพบในงานเขียนของ
นักศึกษามีดังนี้ 
                         1.1 บกพร่องเพราะสะกดคําผิด คําบางคําเป็นคําท่ีคุ้นเคยและมักใช้อยู่
เสมอ ๆ ใชีวิตประจําวันแต่ยังปรากฏการเขียนผิด ท้ังนี้อาจเกิดจากการท่ีนักศึกษาไม่จดจําจากการ
อ่านและขาดความระมัดระวังในการเขียนคําท่ีนักศึกษามักสะกดผิดเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 
                               1.1.1 สะกดเพราะใช้แนวเทียบผิด เช่น 
                               คําสะกดผิดคําสะกดถูกแนวเทียบ 
                                       สังเกตุ สังเกต หมายเหตุ 
                                      อนุญาติ อนุญาต ญาติพี่น้อง 
                                       รสชาด รสชาติ กาชาด 
                                       ลําใย ลําไย ห่วงใย 
                              1.1.2 สะกดผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคํา เช่น 
                                       ฉัน หมายถึง สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนผู้พูด เช่น ฉันเป็น
เพื่อนกับเธอ 
                                       ฉัน หมายถึง กิน เช่น พระภิกษุฉันอาหาร 
                                       ฉัน หมายถึง เสมอเหมือน เช่น ฉันญาติ ฉันใด ฉันนั้น 
                                       ฉันท์ หมายถึง คําประพันธ์ เช่น ฉันทลักษณ์ 
                                       ฉันท์ หมายถึง ความพอใจ ความคิดเห็นร่วม เช่น เอก
ฉันท์ สมานฉันท์  
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                                       สรรค์ หมายถึง สร้าง เช่น สร้างสรรค์ สังสรรค์ (การ
รวมกันเพื่อสร้าง) 
                                       สรร หมายถึง เลือก เช่น จัดสรร คัดสรร 
                               1.1.3 สะกดผิดเพราะใช้พยัญชนะผิด เช่น 
                               คําสะกดผิดคําสะกดถูก 
                                       ปรากฎ ปรากฏ 
                                       อนุลักษณ์ อนุรักษ์ 
                                       โอกาศ โอกาส 
                                       วิพากย์  วิพากษ์ 
                               1.1.4 สะกดผิดเพราะใส่วรรณยุกต์ผิด เช่น 
                               คําที่สะกดผิดคําที่สะกดถูก 
                                       ปั้มน้ำมัน ปั๊มน้ํามัน 
                                       เต้นท์เต็นท์ 
                                      แท้กซี่ แท็กซี่ 
                                      ม้อบ ม็อบ 
                               1.1.5 สะกดผิดเพราะใส่ตัวการันต์ผิด เช่น 
                               คําที่สะกดผิดคําที่สะกดถูก 
                                       สําอางค์ สําอาง 
                                       สาส์น สาสน์ 
                                       โครงการณ์ โครงการ 
                                       เซ็นต์ช่ือ เซ็นช่ือ 
                         1.2 ใช้คําที่ไม่ใช้ภาษาแบบแผนปัญหาการใช้คําท่ีไม่ใช้ภาษาแบบแผนท่ี
มักพบในงานเขียนของนักศึกษา ได้แก่ 
                               1.2.1 ใช้คําภาษาปาก เช่น 
                               คําภาษาปากคําภาษาแบบแผน 
                                      เยอะแยะ มาก 
                                      แซ่บ    อร่อย 
                                       ติว เรียนเพิ่ม,เรียนพิเศษ 
                                       ห่วยแตก ไม่ได้เรื่อง 
                               1.2.2 ใช้คําท่ีมีเสียงต่างจากภาษาแบบแผน คือการใช้คําตามเสียง
ภาษาพูด เช่น 
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                               คําเสียงภาษาปากคําภาษาแบบแผน 
                                      ยังงั้น อย่างนั้น 
                                       ยังงี้ อย่างนี้ 
                                       ยังไง อย่างไร 
                                       ซักครู่ สักครู่ 
                               1.2.3 ใช้คําสแลง ได้แก่ 

คําสแลงคําภาษาแบบแผน 
                                       เริ่ด สวยหรูดูเด่นเลอเลิศ มักมีลักษณะเกินพอดี 
                                       งานเข้า มีเรื่องให้ต้องทํา, มีปัญหาเข้ามา 
                                       ชะนี คําท่ีกะเทยใช้เรียกผู้หญิง 
                                       วีนแตก แสดงอารมณ์โกรธใส่ผู้อื่นอย่างรุนแรงในทันที 
                         1.3 ใช้คําฟุ่มเฟือย คําฟุ่มเฟือยคือคําส่วนเกิน ไม่มีความหมายใหม่  
สามารถตัดออกได้เพื่อความสละสลวยของคํา ซึ่งคําฟุ่มเฟือยนี้รวมท้ังคําซ้ําและคําซ้อนด้วย ตัวอย่าง
คําฟุ่มเฟือย เช่น 

คําฟุ่มเฟือยคําภาษาแบบแผน 
                                     จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา จากประสบการณ์ 
                                     ถนนหนทาง ถนน 
                                     มีการช่วยเหลือ ช่วยเหลือ 
                                     รถรา รถ 
                         1.4 ใช้คําลักษณนามไม่ถูกต้อง เช่น 
                                     คํา                  คำลักษณนามที่ไม่ถูกต้องคําลักษณนามที่ถูกต้อง 
                                     ดินสอ                ด้าม แท่ง 
                                     ตู้เย็น                 เครื่อง หลัง 
                                     ไข่ใบ                 ฟอง 
                                     โทรศัพท์อัน         เครื่อง 
                         1.5 ใช้คําภาษาต่างประเทศ คําภาษาต่างประเทศบางคํามีศัพท์บัญญัติใช้ 
ควรใช้คําศัพท์ท่ีบัญญัติขึ้น ยกเว้นคําบางคําท่ีใช้ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เช่น 
                                     คําภาษาต่างประเทศคําลักษณนามที่ถูกต้อง 
                                     มอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ 
                                     ซัมเมอร์ หน้าร้อน,ฤดูร้อน 
                                     เช็คเอาท์ลงทะเบียนออก 
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                                     โหวต ออกเสียง,ลงคะแน 
                         1.6 ใช้คําไม่ตรงความหมาย การใช้คําไม่ตรงความหมายมีหลายลักษณะ 
เช่น 
                               1.6.1 ไม่ใช้คําท่ีมีความหมายตรง เช่น 
                                      คํา                            ความหมายตรงความหมายโดยนัย 
                                      กัด                             การใช้ฟันกัด การพูดจาถากถาง 
                                      กิน                             รับประทาน โกง 
                                     ควรใช้คําท่ีมีความหมายตรง เขียนประโยค เช่น 
                                     คําที่ไม่ควรใช้                         ความหมายโดยนัย 
                                     เขาชอบกัดคน                          เขาชอบพูดจาถากถางผู้อื่น 
                                     เขากินบ้านกินเมือง                    เขาโกงบ้านเมือง 
                         1.7 ใช้คําย่อ การใช้คําย่อควรใช้กับคําท่ีเป็นที่รู้จักกันดี หรือคําท่ีคําเต็ม
ยาวมาก ไม่ควรใช้คําย่อกับคําท่ีไม่เป็นท่ีรู้จักกันดีหรือคําส้ันๆ เช่น 
                                     คําย่อท่ีไม่ควรใช้เช่น                            คําย่อคําเต็ม 
                                     ร.ร.                                               โรงแรม 
                                     น.ร.                                               นักเรียน 
                                     น.ศ.                                               นักศึกษา 
                                     ต.ม.                                               ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 
                         1.8 ใช้คําต่างระดับ ในการเขียนข้อความแต่ละประโยคหรือแต่ละเรื่องควร
ใช้คําท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ควรใช้คําต่างระดับกัน เช่น 
                                     คําต่างระดับ                คำระดับเดียวกันที่ควรใช้ 
                                     พ่อ มารดา                   พ่อ แม่,บิดา มารดา 
                                     ดวงอาทิตย์                  จันทรา ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ 
                                     สุภาพบุรุษ                    ผู้หญิง สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี , ผู้ชาย 
ผู้หญิง 
                                     ลูกชาย ธิดา                  บุตร ธิดา,ลูกชาย ลูกสาว 
                         1.9 ใช้คําสรรพนามไม่เสมอกัน ในการเขียนแต่ละครั้งควรใช้สรรพนามให้
สม่ำเสมอกันตลอดท้ังเรื่องเช่น หากใชสรรพนามบุรุษท่ี 1 ว่า “ผม” ก็ควรใช้ “ผม” หรือใช้ “กระผม” 
ก็ใช้ “กระผม” ตลอดไปหรือใช้ “ฉัน” หรือ “ดิฉัน” อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดท้ังเรื่อง อย่าใช้ “ผม” 
บ้าง “กระผม” บ้างหรือ “ฉัน” บ้าง “ดิฉัน” บ้างวิธีแก้ปัญหาการใช้สรรพนามไม่สม่ำเสมอ คือการใช้
สรรพนาม “ข้าพเจ้า” ซึ่งเป็นคําสรรพนามท่ีเป็นคํากลางๆและสามารถใช้ได้สม่ำเสมอ 
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                         1.10 ใช้คําที่มีความหมายกํากวมคําบางคํามีความหมายกํากวม อาจทําให้
ผู้อ่านตีความหมายไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรหลีกเล่ียงการใช้คํากํากวม เช่น 
                                     คํากำกวม               ความหมายไม่ชัดเจน 
                                     ข้าวเย็น                  ข้าวที่เย็นหรือข้าวมื้อเย็น 
                                     ซื้อท่ีใคร                  ตีความได้ท้ังซื้อท่ีดินของใคร หรือซื้อของ 
                                     ช้ินนั้น                     ได้ท่ีใคร 
                         1.11 ใช้คําที่ก่อให้เกิดความหมายไม่ดีหรือความหมายในแง่ลบ คําบาง
คําอาจทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกไม่ดี จึงไม่ควรใช้ ควรใช้คําท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่บวกแก่ผู้อ่าน 
เช่น 
                                     คําที่มีความหมายไม่ดี                  คำที่ควรใช้ 
                                     นักศึกษาตกค้าง                           นักศึกษาท่ียังเรียนไม่จบ 
                                     คนผิวดํา                                    คนผิวสี 
                                     คนแก่                                       ผู้สูงอายุ 
                                     ผู้ป่วยใกล้ตาย                              ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
                         1.12 ใช้คําผิดเป็นคําถูกคําหลายคําในภาษาไทย เป็นคําท่ีเขียนผิด แต่มัก
นิยมนํามาใช้พูดหรือเขียนจนเข้าใจว่าคํานั้นเป็นคําท่ีถูกต้อง เช่น 
                                     คําผิดที่คิดว่าถูก                         คำที่ถูกต้อง 
                                     เคราะห์ดี                                   โชคดี 
                                     โชคร้าย                                     เคราะห์ร้าย 

ข้อบกพร่องในการใช้คําท้ัง 12 ประการนี้ หากพิถีพิถันเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
จะช่วยให้การใช้คําในการเขียนดีขึ้น 
 

2. ข้อบกพร่องในการใชป้ระโยค ข้อบกพร่องในการเขียนท่ีมักพบอยู่เสมอ ได้แก่ 

2.1 ใจความของประโยควกวนหรือกํากวม อันเกดิจากการเขียนไม่กระชับ
รัดกุม เช่น 
                   ตัวอย่างที่ 1 
                   ประโยควกวน - ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีคือคนมีความ
กตัญญู 
                   ข้อบกพร่อง - จะเห็นได้ว่าใจความสําคัญของประโยคนี้คือความกตัญญูเป็น
เครื่องหมายของคนดี ผู้เขียนเขียนถึง 2 ประโยค แต่ใจความยังอยู่เท่าเดิม 
ประโยคท่ีถูกต้อง –ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี 
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                   ตัวอย่างที่ 2 
                   ประโยคกํากวม  - นิดเป็นคนใช้แดง 
                   ข้อบกพร่อง       - ประโยคนี้ตีความได้ 2 ความหมาย 
             1. นิดเป็นคนรับใช้ของแดง 
             2. นิดเป็นนายของแดง หรือมีฐานะเหนือกว่าแดงจึงใช้ให้แดงทํางานให้
ดังนั้นต้องเขียน 2 ประโยคนี้ โดยมีคําบุรพบทให้ชัดเจน 

      ประโยคท่ีถูกต้อง  1. นิดเป็นคนใช้ของแดง 
          หรือ     2. นิดเป็นคนท่ีใช้แดง 

             2.2 เขียนประโยคท่ีมีข้อความขัดแย้งกัน 
       ตัวอย่าง 

                   ประโยคท่ีมีข้อความขัดแย้ง   - วันนี้พระจันทร์เต็มดวง ท้องฟ้ามืดมิด 
                   ข้อบกพร่อง                   - ใจความขัดกันเพราะพระจันทร์เต็ม
ดวง ท้องฟ้าน่าจะสว่างไสว นอกจากนั้นยังระบุเวลาเป็นวันนี้แทนท่ีจะเป็นคืนนี้ 
ประโยคท่ีถูกต้อง- คืนนี้พระจันทร์เต็มดวง ท้องฟ้าสว่างไสว 
 

2.3 เขียนประโยคยาวเกินไป เกิดจากการเขียนประโยคท่ีมีส่วนขยาย
ออกไปเรื่อย ๆ ไม่จบความในประโยคเดียว 
                   ตัวอย่าง 
                   ประโยคยาวเกินไป- ความรักเปรียบเสมือนดาบสองคม อาจนํามาซึ่ง
ความสุขหรือความทุกข์แก่ผู้สัมผัสกับคําว่ารักอันเป็นคําท่ียากแก่การจํากัดความหมาย 
                   ข้อบกพร่อง            - ประโยคท่ียกมานี้ประกอบด้วย 4 ประโยค คือ 
                   1. ความรักเปรียบเสมือนดาบ 2 คม 
                   2. ความรักอาจนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ 
                   3. ผู้สัมผัสกับความรักย่อมได้รู้รสชาติของคําว่ารัก 
                   4. ความรักเป็นคําท่ียากแก่การให้คําจํากัดความ 

แต่เมื่อนําท้ัง 4 ประโยคมารวมเหลือเพียงประโยคเดียว ทําให้ประโยคท่ี
เขียนยืดยาวไม่กระชับรัดกุม ดังนั้นจึงควรแบ่งประโยคดังกล่าวเหลือเพียง 2 ประโยค 

                  ประโยคที่ถูกต้อง 1. ความรักเปรียบเสมือนดาบ 2 คม อาจนำมาซึ่งความสุข หรือ
ความทุกข์ และ  
                                         2. ผู้สัมผัสกับความรักย่อมรู้รสชาติของคําว่ารักซึ่งเป็นคําท่ียากแก่
การให้คําจํากัดความ 
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2.4 เขียนประโยคห้วนส้ันเกินไป ประโยคห้วนส้ันอาจเกิดความไม่ชัดเจน

ทําให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายไม่ถูกต้อง จึงควรเขียนประโยคให้ได้ใจความครบถ้วนไม่ห้วนส้ัน 
                   ตัวอย่าง 
               ประโยคห้วนส้ัน- รับประทานอาหารดี มีประโยชน์ เกิดผลดีแก่ร่างกาย 

ข้อบกพร่อง - ประโยคดังกล่าวนี้พยายามจะบอกคุณประโยชน์ของการ
รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพดีและมีประโยชน์แต่ขาดคําเช่ือมและคําขยายท่ีชัดเจนเพราะผู้เขียน
รวบรัดเกินไป 

ประโยคถูกต้อง – การรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพดีและมีประโยชน์จะ
ก่อให้เกิดผลดีแก่ร่างกาย 

 
2.5 เขียนประโยคไม่สมบูรณ์ คือ ขาดคําบุรพบท นําหน้าคําหรือเช่ือมคํา

หรือขาดคําสันธานประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
                  ตัวอย่าง 
                   ประโยคไม่สมบูรณ์- ใจของฉันเป็นเธอ 
                   ข้อบกพร่อง  - ประโยคนี้ขาดคําบุรพบทนําหน้าคําให้ชัดเจน 
                   ประโยคท่ีถูกต้อง- ใจของฉันเป็นของเธอ 
                   ประโยคไม่สมบูรณ์- เธอหัวเราะ กําลังร้องไห้ 
                  ข้อบกพร่อง - ประโยคนี้ขาดคําสันธานเช่ือมความให้สมบูรณ์ 
                   ประโยคท่ีถูกต้อง-เธอหัวเราะทั้ง ๆ ท่ีกําลังร้องไห้ 
 

2.6 วางส่วนขยายของประโยคไม่ถูกตำแหน่ง คําหรือใจความท่ีเป็นส่วน
ขยายของประโยคควรอยู่หลังหรืออยู่ติดกับคําท่ีถูกขยาย หากไปอยู่หลังคําอื่นจะกลายเป็นการขยาย
คําผิดและทําให้ความหมายของประโยคผิดไปดัวย เช่น 
                  ตัวอย่าง 
                   ประโยคท่ีวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง -อาจารย์ ตรึง เงียงซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ
สังคมเขมรสมัยก่อนนครวัดและหลังนครวัด เขียนเรื่องวัฒนธรรมก่อนหลังสมัยนครวัด 
                   ข้อบกพร่อง-ประโยคนี้กลายเป็นการเน้นท่ีผู้แต่งคืออาจารย์ ตรึง เงียง เป็น
ผู้ให้ความรู้ไม่ใช้เรื่องวัฒนธรรมก่อนหลังสมัยนครวัด 
                   ประโยคถูกต้อง- อาจารย์ ตรึง เงียงเขียนเรื่องวฒันธรรมก่อนหลังสมัยนคร
วัดซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมเขมรสมัยก่อนและหลังสมัยนครวัด 
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2.7 วางโครงสร้างประโยคแบบภาษาอังกฤษ คือไม่เรียงลําดับคําในประโยค
ตามคําท่ีนําหน้าท่ีประธาน กริยา และกรรม แต่วางโครงสร้างประโยคตามภาษาอังกฤษ โดยเอากรรม
ของประโยคมาอยู่หน้าประธาน เช่น 

                  ตัวอย่าง 
                  ประโยค 1. ธนาคารถูกโจรปล้น 2. นักศึกษาชนะการแข่งขันตอบปัญหา 3. 
ผู้ร้ายอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตํารวจ 
                   ข้อบกพร่อง - ประโยคท่ี 1 นํากรรมไว้ตอนต้นประโยค 
                       - ประโยคท่ี 2 ไม่ใช้คําลักษณนามตามหลังคํานอกจํานวนนับ 
                        - ประโยคท่ี 3 มาจากคําภาษาอังกฤษ under และนํากรรมมา
ไว้หน้าประโยค 
                   ประโยคท่ีถูกต้อง  
                   1. โจรปล้นธนาคาร 
                   2. นักศึกษา 3 คน ชนะการแข่งขันตอบปัญหา 
                  3. ตํารวจควบคุมตัวผู้ร้าย 
 

2.8 เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องเกิดจากการไม่เว้น
วรรคในส่วนท่ีควรเว้นและการเว้นวรรคในส่วนท่ีไม่ควรเว้น เช่น 

ตัวอย่าง 
                         2.8.1 ไม่เว้นวรรคในส่วนท่ีควรเว้น 
                         - การต้ังใจเรียนขยันอ่านหนังสือทบทวนความรู้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น 
                         ข้อบกพร่อง - การตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือทบทวนความรู้ เป็นวิธีการ 3 
วิธีท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น ดังนั้นควรเว้นวรรคให้ถูกต้อง 
                         ประโยคท่ีถูกต้อง - การต้ังใจเรียนขยันอ่านหนังสือ และทบทวนความรู้จะ
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น 
                         2.8.2 เว้นวรรคในส่วนท่ีไม่ควรเว้น 
                         - ในสังคมมีท้ัง คนดี และคนไม่ดี 
                         ข้อบกพร่อง – ประโยคนี้มีใจความเดียวไม่ควรเว้นวรรคเลย 
                         ประโยคท่ีถูกต้อง - ในสังคมมีท้ังคนดีและคนไม่ดี 
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สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (2523) ได้วิ จัยของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2523 โดยศึกษาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของ นิสิตคณะอักษร
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท้ังระดับต้นและระดับปลาย ปีการศึกษา 2518 – 2520 เรื่อง 
“สมรรถภาพการใช้ภาษาไทยข้ันต่างๆ” ผลปรากฏว่า ลักษณะความผิดและความ บกพร่องด้านการ
ใช้ภาษา คือ 
                 1. การใช้ภาษาผิด ใช้ถ้อยคําท่ีไม่เหมาะสม ไม่สละสลวย ไม่กระจ่าง 
                 2. การใช้คําผิดชนิด กลุ่มคําและสํานวนมีการเปล่ียนคําบางคํา เพิ่มคําบางคําและตัด
คําบางคําคํารวมทั้งการใชคําราชาศัพท์ผิด 
                 3. การใช้ประโยคผิด คือ ใช้ประโยคไม่สมบูรณ์ ประโยคมีหน่วยประโยคเกิน และ
ประโยค มีการเรียงคําหรือกลุ่มคําผิดลําดับ 
                 4. การเขียนสะกดการันต์ผิด 
                 5. การใช้อักษรย่อผิด 
                6. การเว้นวรรคตอน และการขึ้นย่อหน้าผิด 
        จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยข้อบกพร่องในการใช้
ประโยคของผู้เรียนมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นมาก ผู้เรียนมีข้อพลาดในการใช้คำชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ถูก
หลักไวยากรณ์ เลือกประโยค สำนวนภาษาไม่ได้ถูกต้องและไม่สมกับสถานการณ์ ทำให้ภาษาผิดเพี้ยน
ไป ผู้เขียนต้องมีความสามารถส่ือสารให้ตรงตามความประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ใน
เรื่องไวยากรณ์ สำนวน ภาษา คำศัพท์ โครงสร้างของประโยค ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของ
เรื่องท่ีจะเขียน รูปแบบการเขียน กลวิธีในการเลือกใช้ถ้อยคำและการเรียบเรียง เนื้อหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล กะทัดรัต ได้ใจความ เพื่อสร้างเรื่องท่ีเขียนหรืองานเขียนท่ีมีคุณภาพไปยังผู้อ่าน ซึ่งเป็น
จุดหมายปลายทางได้อย่างสัมฤทธิ์ผลตามเจตนาผู้เขียน 
 
3. เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

3.1. ความหมายและเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

          เทคนิคการสอนแบบร่วมกันหรือการร่วมมือกันเรียนรู้เป็นเนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดหมาย มุ่งเน้น
การร่วมกันปฏิบัติงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทักษะทางสังคม กล่าวได้ว่าเป็นการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบหนึ่ง ซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนี้มาจากนัก
การศึกษาต่างประเทศหลายท่านท่ีได้ศึกษาทดลองรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
และ เป็ น ท่ี รู้ จั ก แ พ ร่ห ล าย  เช่น  สลาวิ น  (Slavin) เด วิ ด  จอ ห์ สั น  (David Jonhson) และ 
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รอเจอร์ จอห์สัน (Roger Jonhson) ได้กล่าว่า การจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไปมักไม่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักศึกษา หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติท่ีมักจะถูกละเลยหรือ
มองข้ามไป ท้ัง ๆ ท่ีมีผลการวิจัยท่ีชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเองต่อโรงเรียน ครูและเพื่อน
ร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก 

จอห์น สันและจอห์น สัน  (Johnson and Johnson 1994: 31-32) ได้กล่าวว่า  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ  
                  1. ลักษณะของการแข่งขัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายาม
เรียนให้ได้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนให้ลักษณะต่าง ๆ 
                  2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างรับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิด
การเรียนรู้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื้น 
                  3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันให้การเรียนรู้ คือแต่ละคนต่างก็ดูแล
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย 
            นอกจากนั้นยังมีนักการศึกษาอีกหลายท่านได้ศึกษาทดลองและเสนอเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ เหล่านั้น ต่างก็มีแนวคิด หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติท่ีคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันท่ี
ขบวนการ ขั้นตอนการดำเนินการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นท่ีสำคัญการ
นำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันไปใช้ ครูจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด สาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเทคนิควิธีการดำเนินการเพื่อจะนำทักษะนำไปใช้ประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งก็คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทักษะทางสังคม 
การทำงานร่วมกัน การยอมรับเพื่อนร่วมงาน และลดการแข่งกัน เป็นบุคคล ดังท่ีนักการศึกษา
ต่างประเทศไว้ดังนี้  
                 สลาวิน (Slavin 1990 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี 2548: 178) ได้กล่าวไว้ว่า วิธี
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ หรือ วิธีสอนแบบร่วมมือกัน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน สมาชิกกลุ่มจะต้องช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสำเร็จ 
และยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าวิธีสอนแบบดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และต่อกลุ่ม ช่วยให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น พัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดี การยอมรับผู้อื่นมากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตอนมากขึ้น
สอดคล้องกับจอยซ์และเวล (Joyce and Well 1986 วัชรา เล่าเรียนดี 2548: 178) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนำ
กัน เนื่องจากผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยเดียวกัน สามารถส่ือสารส่ือความหมายแก่กันและกันได้ง่าย และทำ
ความเข้าใจง่ายกว่าท่ีครูสอนดังกล่าว การท่ีจะจัดการการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย และ
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นักเรียนมีคุณลักษณะตาม ซึ่งนักการศึกษาต่าง ๆ ได้เสนอไว้ตอนต้น จะรู้และทำความเข้าใจใน
สาระสำคัญ วิธีการสอนแบบร่วมมือกันจะประกอบด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายวิธี ซึ่งแต่
ละเทคนิคจะสามารถนำไปใช้ได้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา เนื้อหาและวัตถุประสงค์ ดังนั้นเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันแต่ละเทคนิคจึงไม่สามารถนำไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จในทุกสาระวิชาหรือหน่วย
การเรียนรู้  ดังนั้นครู ผู้สอนหรือ ผู้สนใจแนวคิด หลักการและวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
(Cooperative Learning Methods) จะต้องศึกษา หลักการ แนวคิด วิธีการ และองค์ประกอบอื่นท่ี
สำคัญ และเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบดังกล่าว ให้เข้าใจแจ่มแจ้งก่อนนำไปใช้ และถึงแม้ว่าจะรู้  
เข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในช้ันเรียนของตนก็ยังจำเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันกับเพื่อนครูในการนำ
เทคนิควิธีสอนดังกล่าวไปใช้ โดยมีการช่วยเหลือกันและปรึกษาหาหรือกันโดยตลอด เพื่อจะได้ใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทคนิคการสอนแบบร่วมมือยังสามารถพัฒนาท้ังด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนและเพื่อน ตลอดทักษะทางสังคมและความสามารถ
ด้านการคิดในระดับต่าง ๆ 
 

3.2 ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือ 

           วัชรา เล่าเรียนดี (2548: 109) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือกันดังนี้ 
                  1. ขั้นเตรียม ครูสอนทักษะในการเรียนแบบร่วมมือจัดกลุ่มนักศึกษา บอก
วัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ของการทำงานร่วมกัน 
                  2. ขั้นสอน เริ่มแรกครูนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อทบทวนเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว 
และทบทวนในเรื่องบทบาทของการทำงานกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นครูสอน
เนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสม แล้วให้งาน 
                  3. ขั้นทำงานกลุม มีการแจกส่ือการเรียนการสอนหรืองานท่ีจะให้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีของตน ช่วยกันแก้ปัญหา อภิปราย และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันเพื่อหาคำตอบท่ีดีท่ีสุดมากกว่าดูเฉลยคำตอบหรือรอคำตอบเฉลยจากครู 
                  4. ขั้นระดมสมอง ขั้นนี้เป็นการนำเสนอผลงาน เสนอแนวคิดร่วมกันท้ังห้อง
ให้แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น โดยครูจะต้องมีบทบาทคอยถามเพื่อให้นักเรียนได้เสนอ
ความคิดเห็นได้เต็มท่ีและทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียน 
                  5. ขั้นตรวจสอบผลงาน อาจให้สมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนอธิบายวิธีการหา
คำตอบของเขาท่ีได้จากการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ถ้าตอบไม่ได้ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันตอบ 
                  6. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียนและประเมินผล
การทำงานกลุ่มโดยอภิปรายถึงผลงานท่ีนักศึกษาทำและวิธีการทำงานของนักศึกษารวมถึงวิธีการ
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ปรับปรุงการทำงานของกลุ่มด้วย ซึ่งจะทำให้นักศึกษารู้ความก้าวหน้าของตนเองท้ังทางด้านวิชาการ
และด้านสังคม 
                  7. ขั้นทดสอบ ในการเรียนแต่ละครั้งเมื่อจบบทเรียนหนึ่งๆ นักศึกษาทุกคน
จะต้องได้รับการทดสอบเพื่อท่ีจะได้รู้ว่าเขาสามารถประสบผลสำเร็จในการเรียนมากน้อยแค่ไหน และ
นำคะแนนท่ีได้มาคิดเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งจะเป็นคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
                  8. ขั้นให้การเสริมแรง ในขั้นนี้เป็นการยอมรับในผลสำเเร็จของนักศึกษา
และของกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการใช้คำพูด หรือใช้โครงสร้างเกี่ยวกับรางวัลเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่
นักศึกษาและกลุ่ม 
                 วีลเลอร์ (Wheelerm 1990,อ้างถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2554: 116-118) ได้เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือไว้ดังนี้ 
                  1. การจัดกลุ่มนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
                          1.1 ขนาดของกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะมีนักศึกษา 3-5 คน ท่ีมีความ
แตกต่างกันเรื่องต่าง ๆ เป็นต้นว่า เพศ อาชีพ ศาสนา ความสามารถทางการเรียน ได้แก่ เก่ง ปาน
กลาง อ่อนเป็นต้น 
                          1.2 ระยะเวลาในการรวมกลุ่ม เวลาในการอยู่รวมกันของนักศึกษา
ในแต่ละกลุ่มประมาณ 2 สัปดาห์ หรือบทเรียนหนึ่ง ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงกลุ่มของนักศึกษาแต่ละ
ครั้งควรทำอย่างมีระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เสียเวลาและเปล่ียนกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว 
                          1.3 งานและบทบาทในกลุ่ม สมาชิกควรได้เรียนรู้บทบาทสำคัญท่ี
จำเป็นต้องใช้ในการทำงานกลุ่ม ได้แก่ 
                                1.3.1 บทบาทของผู้นำ กลุ่มในการร่วมกันแก้ปัญหาหรือ
ร่วมกันทำงานท่ีได้รับมอบหมายโดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) 
                                1.3.2 ผู้บันทึก (recorder) เป็นผู้บันทึกรายงานของกลุ่ม 
บันทึกในส่ิงท่ีสมาชิกของกลุ่มได้อภิปรายหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                                1.3.3 ผู้ควบคุมเวลา (timer) ในการทำงานต้องมีผู้คอย
ควบคุมเวลาว่างานแต่ละช้ิน แต่ละขั้นตอน ใช้เวลานานเท่าใด 
                                1.3.4 ผู้จัดอุปกรณ์ (materials) ในการเรียนแต่ละช่ัวโมง
ต้องมีผู้รับผิดชอบในการจัดเรื่องอุปกรณ์การเรียนท่ีได้รับจากครูผู้สอน 
                               1.3.5 ผู้กระตุ้น (encourager) เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
ให้คำอธิบายเพิ่มเติมแก่เพื่อนสมาชิก งานแต่ละหน้าท่ีท้ังหมดนั้นนักศึกษาแต่ละคนต้องมีโอกาสได้
หมุนเวียนกันรับผิดชอบ 
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                          1.4 ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ใช้เวลาเรียนครั้งละ 50-60 นาที ประกอบด้วย 
                                1.4.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (introduction) ใช้เวลา 8-15 
นาที เพื่อทบทวนเรื่องท่ีเรียนมาแล้วและทบทวนในเรื่องบทบาทของการทำงานกลุ่ม และความจำเป็น
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                                1.4.2 ขั้นทำงานกลุ่ม (group work) ใช้เวลา 25-30 นาที 
ในการแจกอุปกรณ์การเรียน งานท่ีจะให้นักศึกษาทำ แต่ละครั้งควรเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ สมาชิกในกลุ่ม
ทำงานตามบทบาทท่ีได้รับความร่วมมือปรึกษาหารือ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นซึ่งงกันและกัน 
                                1.4.3 ขั้ น ร ะ ด ม ส ม อ ง  (wrap up or pull idea 
together) ใช้เวลา 10-15 นาทีในขั้นนี้เป็นขั้นการนำเสนอผลงาน เสนอแนวความคิดร่วมกันท้ังห้อง 
ให้แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยครูต้องมีบทบาทคอยถามเพื่อให้นักศึกษาได้เสนอความ
คิดเห็นเต็มท่ีและทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียน 
                  2. บทบาทของครูผู้สอน 
                          2.1 บทบาททางตรง คือ การให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องของ
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ การฝึกทักษะทางสังคมเพื่อให้งานกลุ่มมีประสิทธิภาพ ติดตามดู
พฤติกรรมนักศึกษาในแต่ละกลุ่มว่าอยู่ในบทบาทท่ีถูกต้องเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนให้ความรู้
เพิ่มเติมในส่วนท่ีนักศึกษาไม่ได้อภิปราย ซึ่งเป็นเรื่องหรือจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ในการสอนแต่ละครั้ง
รวมทั้งเก็บผลงานของนักศึกษามาศึกษาปัญหาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขในช่ัวโมงต่อไป 
                          2.2 บทบาททางอ้อม คือ ครูคอยติดตามสังเกตการณ์การทำงาน
ของแต่ละกลุ่มคอยให้คำแนะนำ เมื่อนักศึกษามีปัญหาและพยายามให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ทำงาน หากมีปัญหาการไม่ยอมรับสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่ม ครูต้องพยายามช่วยเหลือด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับให้ได้ครูต้องคอยให้กำลังใจและให้คำชมเชยแก่นักศึกษาเมื่อนักศึกษา
สามารถทำงานได้ประสบผลสำเร็จ 
                  3. การประเมินผล มีวิธีการประเมินจากการเสนอผลงานของนักเรียน การ
ทดสอบ การสังเกตการณ์การทำงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นของ
นักศึกษาในขั้นระดมสมอง 
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3.3 เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC  

          เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning Method) ออกแบบ
ขึ้นเพื่อการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะ เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนามาขึ้นโดยเฉพาะ เป็นโปรแกรมท่ี
พัฒนาโดยเมดเดน (Madden) สลาวิน (Slavin) และสตีเวน (Steven) ในปี 1987 ซึ่งถ้านำไปใช้ให้
ถูกต้องตามหลักการแนวทางการประยุกต์ใช้ก็จะสามารถพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้ท้ังเด็กท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน หลักสำคัญคือ ครูต้องให้ผู้เรียนรับรู้ความจริง ทุกคนมีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และสมาชิกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จของงาน โดยท่ีครูต้อง
ดำเนินการสอนให้ความรู้และฝึกทักษะการอ่านและการเขียนก่อนให้ฝึกทักษะปฎิบัติการอ่านและการ
เขียน ด้วยการร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ครูจะต้องเลือกบทอ่านท่ีโครงสร้าง 
หลักเกณฑ์ทางภาษาให้ผู้เรียนได้รู้ เข้าใจนำไปสู่การฝึกหัดการเขียนตามประสงค์ได้ มีนักการศึกษา
กล่าวถึงเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ดังนี้ 
                 จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1996 วัชรา เล่าเรียนดี 2548: 
178) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือว่าเป็นวิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มและประมาณ 3-5 คน สมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างกัน เช่น 
เพศ เช้ือชาติ และความสามารถทางการเรียนโดยท่ีสมาชิกภายในกลุ่มควรจะมีท้ังเพศ หญิง ชาย เช้ือ
ชาติต่าง ๆ และความสามารถทางการเรียนสูง ปากกลาง ต่ำ คละกันในแต่ละกลุ่ม สมาชิกจะมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกันและสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม 
                 สลาวิน (Slavin 1990  วัชรา เล่าเรียนดี 2548: 178) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ หรือ วิธีสอนแบบร่วมมือกัน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยให้ ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน สมาชิกกลุ่มจะต้องช่วยกันปฎิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสำเร็จ และยัง
ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าวิธีสอนแบบดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และต่อกลุ่ม ช่วยให้ ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น พัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดี การยอมรับผู้อื่นมากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตอนมากขึ้น
สอดคล้องกับจอยซ์และเวล (Joyce and Well 1986 วัชรา เล่าเรียนดี 2548: 178) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนำ
กัน เนื่องจากผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยเดียวกัน สามารถส่ือสารส่ือความหมายแก่กันและกันได้ง่าย และทำ
ความเข้าใจง่ายกว่าท่ีครูสอนดังกล่าว การท่ีจะจัดการการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย และ
นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีนักการศึกษาต่าง ๆ ได้เสนอไว้ตอนต้น จะต้องรู้และทำความเข้าใจใน
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สาระสำคัญ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC เหมาะกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสอนการอ่าน เขียน ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรภาษาต่างชาติในขั้นพื้นฐาน 
 

3.4 องค์ประกอบเทคนิคการสอนแบบร่วมมือCIRC 

วัชรา เล่าเรียนดี  (2548: 178) ได้กล่าวว่าเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  CIRC 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
                  1. กิจกรรมพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียน (basal related activities) 
                  2. การดำเนินการสอนของครู (direct instruction) 
                  3. ก ารบู รณ าก าร  ก ารอ่ าน แ ละ เขี ย น  (integrated reading and 
composition)  
             ในการนำเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ไปใช้นั้น ก่อนอื่นต้องเริ่มด้วยการสอน
ของครูทุกครั้งโดยท่ีครูจะต้องสอน อธิบาย ยกตัวอย่าง การอ่านประเภทต่าง ๆ และรูปแบบการเขียน
โดย ท่ัว ๆ ไป ให้นักศึกษารู้และเข้าใจ และฝึกปฎิบัติ ซึ่งรูปแบบการสอนเขียนโดยท่ัวไป (Writing 
Process Model) จะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
                  1. การวางแผนการเขียน (Planning) 
                  2. การทำโครงร่างการเขียนในเรื่องท่ีสนใจ (Drafting) 
                  3. การบททวน (Reviewing) 
                  4. การปรับแก้ไข (Editing) 
                  5. การนำเสนอหรือการพิมพ์ (Presentating or Publishing) 
              องค์ประกอบของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ดังกล่าวนี้ นักศึกษาจะต้อง
ร่วมมือกันเรียนรู้และปฏิบัติในกลุ่มท่ีมีการจัดเข้ากลุ่มท่ีคละความสามารถ โดยช้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้และปฏิบัติในกลุ่มท่ีคละความสามารถ โดยข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนจะประกอบด้วย 1) 
การสอนของครู 2) การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 3) การฝึกโดยอิสระ 4) การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 5) 
การฝึกเพิ่มเติม และ 6) การทดสอบโดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC จะยึดหลักการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) ทุกครั้งสมาชิกกลุ่มจะช่วยเหลือกันหรือปรับแก้ไขให้กันและกัน
จนกว่าจะแน่ใจว่างานนั้นสมบูรณ์ท่ีสุด 
                 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553: 194 อ้างถึงในสุรัตน์ คำหอมรื่น 2558: 48) ได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ไว้ดังนี้ 
                  1. การสอนกิจกรรมท่ีเป็นพื้นฐาน 
                  2. การสอนอ่านเอาเรื่อง 
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                  3. การสอนการเขียนร่วมกับศิลปะการใช้ภาษา 
           กิจกรรมการอ่าน คือกลุ่มนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาระดับเดียวกัน ใน
ช้ันหนึ่ง ครูอาจจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 หรือ 3 กลุ่ม (กลุ่ม ปานกลาง อ่อน)  คือ กลุ่มนักเรียนท่ี
สามารถทางภาษาแตกต่างกัน สมาชิกของทีมมาจากสมาชิกกลุ่มการอ่าน กลุ่มละ 2 คน ดังนั้นจำนวน
สมาชิกแต่ละทีม จะเท่ากับ 4-6 คน มีกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีใช้สมาชิกในทีมจับคู่กันทำงาน อย่างไร
ก็ตามนักเรียนสามารถปรึกษาหาหรือกับเพื่อนคู่อื่น ๆ ท่ีอยู่ทีมเดียวกันได้ การให้รางวัลหรือการให้
ความยอมรับนับถือแก่ทีม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียยนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะ
ประเมินจากคะแนนสะสมในหนึ่งสัปดาห์ของสมาชิกทีมทุกคนเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า
อย่างเปิดเผย  
                 สเตวิ น  (Steven 1987,อ้ า งถึ ง ใน วรพ รรณ  สิท ธิ เลิ ศ 2542:11) ไ ด้ ก ล่าวถึ ง
องค์ประกอบของเทคนิค ดังต่อไปนี้ตือ 
                  1. การจับ คู่ผ ลัดกันอ่ านออกเสียง (Partner Reading) โดยเริ่ มจาก
นักศึกษาอ่านเรื่องท่ีได้มาเองในใจก่อน แล้วจับคู่ผลัดกันอ่านออกเสียง คนละ 1 วรรค ขณะท่ีคนหนึ่ง
อ่านผู้ฟั่ง (อีกคนหนึ่ง) จะต้องดูตามไปด้วย เพื่อตรวจดูว่าคู่ของตนอ่านผิดหรือไม่ จะได้ช่วยกันแก้ไข 
                  2. การทำความเข้าใจและทำนายโครงสร้างเรื่อง (Story Structure and 
story Related Writing) นักศึกษาจะได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน เมื่อนักศึกษาอ่านมาได้ครึ่ง
เรื่องจะให้นักศึกษาหยุดอ่านแล้วให้บรรยายลักษณะทิศทางของเรื่อง และปัญหาของเรื่องท่ีอ่าน แล้ว
ให้นักศึกษาทำนายว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจจะถูกแก้ไขอย่างไร หลังจากนั้นให้นักศึกษาอ่านต่อจนจบ
นักศึกษาต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านในรูปแบบตัดต่อ เช่น นักศึกษาอาจจะเขียนตอนจบของ
เรื่องแตกต่างออกไปตามท่ีพวกเขาได้ทำนายไว้ในตอนแรก 
                  3. การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ (Word Out Loud) กิจกรรมขั้นนี้ได้รับ
รายการคำศัพท์ใหม่หรือคำศัพท์ยากท่ีใช้ในเรื่องท่ีอ่าน ให้นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียงคำเหล่านี้กับ
เพื่อนในกลุ่มหรือคู่ของตน จนกว่าจะสามารถอ่านได้คล่องและถูกต้อง 
                  4. การให้ความหมายของคำศัพท์ (Word Meaning) ในขั้นนี้นักศึกษาจะ
ได้รับรายการคำศัพท์ในเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งเป็นคำศัพท์ใหม่ สำหรับพวกเขาและให้ปิดพจนานุกรมดูหาคำ
จำกัดความของวลี และให้เขียนประโยคเพื่อแสดงความหมายของคำคัพท์แต่ละคำ 
                  5. การสรุปเรื่องด้วยคำพูดของตนเอง (Story Retelly) หลักจากการอ่าน
เรื่องแล้ว และหลักจากการอภิปรายในกลุ่มแล้ว ให้นักศึกษาสรุปประเด็นหรือจุดสำคัญของเรื่องกับคู่
ของตน โดยการสรุปนี้ ให้นักศึกษาใช้คำพูดของตนเอง 
                  6. การสะกดคำ (Spelling) กิจกรรมขั้นนี้ให้นักศึกษาทดสอบเพื่อนคนอื่น 
ๆโดยใช้รายการ (List) สะกดคำศัพท์ของแต่ละสัปดาห์ โดยนักศึกษาใช้ Disappearing List ถาม
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คำศัพท์ใหม่ เพื่อประเมินเพื่อน จนกว่าเพื่อนจะสามารถตอบได้ครบหมด (เป็นการช่วยกัน) หลังจาก
นั้นนักศึกษาจะใช้รายการท่ีมีสะกดเขียนไว้ครบ มาผลัดกันถามอีกหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้สามารถสะกด
คำได้หมดทุกคำ 
                  7. การทดสอบ หลังจากนั้นแต่ละคนได้ทำกิจกรรม 1 – 6 แล้ว ให้คู่ของคน
ประเมินว่ากิจกรรมท่ีผ่านมานั้นประสบความสำเร็จตามเกณฑ์หรือไม่ 
                        หลังจากการอ่าน 3 ครั้ง นักศึกษาจะถูกทดสอบโดยใช้นักศึกษาเขียนประโยคจาก
คำศัพท์ท่ีกำหนดไห้ ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และให้อ่านคำ (รายการคำศัพท์) แบบ
ออกเสียงให้ครูฟัง ในขั้นตอนนี้นักศึกษาไม่สามารถช่วยกันได้ คะแนนท่ีได้จะเป็นส่วนประกอบท่ี
สำคัญของคะแนนทีม (รายสัปดาห์) 
                        ท้ังนี้นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยตรงเกี่ยวกับทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการอ่านเพื่อ
เข้าใจความเข้าใจ 1 วัน/ สัปดาห์ เช่น การเขียนประโยค การสรุป การเปรียบเทียบบทอ่าน 
 

3.5 ขั้นตอนเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

     วัชรา เล่าเรียนดี (2548: 1978) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิคการสอน
แบบร่วมมือ CIRCดังนี้ 
                  1. ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่าน วิธีการอ่าน ความหมายสำคัญของ
การอ่านเพื่อความเข้าใจพอสังเขป อธิบายความสำคัญของการเรียน วิธีเขียนแบบต่าง ๆ ของการเขียน
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการอ่านและการเขียน 
                  2. ครูดำเนินการสอนยกตัวอย่างบทอ่าน ครูและผู้เรียนร่วมกันอ่านบทอ่าน
ทำความเข้าใจ ถาม ตอบ ช้ีให้เห็นประเด็นสำคัญโครงสร้างของข้อความ ประโยคต่าง ๆ ความ
เช่ือมโยงของข้อความหรือประโยคในบทอ่านใช้กิจกรรมการอ่านโดยช้ีให้เห็นถึงลักษณะวิธีการเขียน 
การฝึกหัดการเขียน ควรเริ่มจากการเขียนตอนแบบง่าย ๆ การสร้างประโยคจากคำศัพท์หรือคำเช่ือม 
คำขยาย 
                  3. ครูตรวจความรู้ความเข้าใจท้ังเนื้อหาและวิธีการเขียน สาระสำคัญ 
ประโยคหลัก ประเด็นรอง ลักษณะของเนื้อเรื่อง โครงสร้างประโยคท่ีใช้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อความ หรือประโยคเนื้อเรื่อง บทสรุปความเป็นไปได้ หรือจินตนาการสร้างสรรค์ความคิด 
                  4. จัดกลุ่มผู้เรียนโดยคละความสามารถ แจกใบความรู้ แบบฝึกทักษะให้ 2- 
3 คน ต่อ 1 ชุด เพื่อจะได้ร่วมมือกันเรียนเรียนรู้ ปฎิบัติกิจกรรมตามข้อตกลงท่ีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ก่อนการดำเนินการเรียนรู้ 
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                  5. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันเรียนและอ่านใบความรู้ ฝึกกิจกรรมตามใบ
งานท่ีครูเตรียมไว้ให้ โดยครูคอยติดตาม ดูแลถามตอน การฝึกปฎิบัติของผู้เรียนอย่างท่ัวถึงทุกกลุ่ม 
                  6. ฝึกการเขียน ควรให้สมาชิกได้ตรวจสอบผ่านงานเพื่อน ช่วยกันแก้ไข
ปรับปรุงงานซึ่งกันและกันให้ถูกต้อง ในการฝึกเขียนจากบทอ่านให้สอดคล้องกับรูปแบบของบทอ่าน 
ในตอนเริ่มแรกแล้วค่อยพัฒนาเป็นการเขียนในลักษณะอื่นท่ีซับซ้อนและใช้ความคิดมากขึ้น ท่ีสำคัญ
ผู้เรียนควรได้มองเห็น โครงสร้างของประโยคหรือข้อความท่ีสำคัญก่อนนั้นคือ การฝึกเขียนควรเริ่ม
เขียนตามรูปแบบท่ีถูกต้องก่อน ฝึกเขียนจากการช้ีแนะแนวทางจนชำนาญก่อนจะใช้กิจกรรมฝึก
พัฒนางานเขียนท่ีหลากหลาย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
                  7. การตรวจความรู้ความเข้าใจ และผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการ
เขียน ครูควรออกแบบทดสอบให้ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ และฝึกปฎิบัติเป็นกลุ่มมาแล้ว รู้เกณฑ์การ
ให้คะแนน สามารถตรวจให้คะแนนตนเองและคำนวนคะแนนกลุ่มของตนได้ การสอนโดยใช้เทคนิค
บูรณการการอ่านและการเขียน สำหรับการสอนภาษาไทยในการวัดการศึกษาของประเทศไทยและ
การสอนภาษาไทยในประเทศอาเซียนท่ีเปิดหลักสูตรศึกษาภาษาไทย ควรพิจารณาถึงภูมิหลังความรู้
ประสบการณ์ ของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน แต่ละแห่งเป็นสำคัญ ซึ่งครูผู้สอนสามารถประประยุกต์
เทคนิควิธีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงแต่ให้รู้และเข้าใจเทคนิควิธีดังกล่าวอย่างชัดเจน เข้าใจมาจร
ฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชาให้ชัดเจน ผลการเรียนท่ีคาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละวิชา
เป็นสำคัญในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC จะประกอบด้วย
กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
                   1.การจัดกลุ่มอ่าน (Reading Group) 
                   2. การจัดทีมร่วมกันเรียนรู้ (Teams) 
                   3. การจัดกิจกรรมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง (Basal-Related Activities) 

         4. การจับคู่อ่าน (Partner Readings) 
                   5. การฝึกอ่านออกเสียงคำท่ีกำหนด (Words Out Loud) 
                   6. การฝึกสะกดคำ (Spelling) 
                   7. การตรวจสอบโดยเพื่อน (Partner Checking) 
                   8. การทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Tests) 
                   9. การผสมผสานหลักภาษากับการเขียน (Integrated Language 
Arts and Writing) 
                   10. การสอนอ่านโดยเพื่อความเข้าใจ (Direct Instruction in 
Reading Comprehension)  
                   11. การสรุปเรื่อง (Story Retell)  
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                   12. การฝึกหาความหมายของคำศัพท์ (Word Meaning) 
                   13. การเรียนรู้ไวยากรณ์ในเรื่องและการฝึกเขียนในเรื่อง (Story 
Grammar and Story-Related Writing)  
                   14. การผสมผสานหลักภาษากับการเขียน (Intergarted 
Language Arts and Writing)  
                    ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRCจะต้องมี
การจัดกิจกรรมตามท่ีระบุ ข้อ 1 - 13 อย่างครบถ้วน เรียนลำดับความยากง่ายของวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนซึ่งจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการสอน กำหนดระยะเวลาในการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในแต่ละวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
         การนำเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRCไปใช้นั้นต้องเริ่มด้วยการสอนของครูทุก
ครั้ง โดยครูต้องอธิบายยกตัวอย่างท้ังการอ่านและการเขียนให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจฝึกปฏิบัติทุก
ขั้นตอนในการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือแก้ไขให้แก่จนกว่าจะ
แน่ใจว่างานนั้นจะสมบูรณ์ท่ีสุด 
                 ทิศนา แขมมณี (2545: 268) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินการสอนโดยเทคนิค
การสอนแบบร่วมมือ CIRC ว่า ประกวดด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน 
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการบูรณาการภาษากับการเรียนโดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ 
ดังนี้ 
                   1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
จับคู่ 2 คน หรือ 3 คน ทำกิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกัน 
                   2. ครูจัดทีมใหม่โดยให้แต่ละทีมมีผู้เรียนต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 
2 ระดับ ทีมทำกิจกรรมร่วมการอ่านแบบเรียนร่วมกัน เช่น มีการให้คะแนนผลงานของแต่ละทีม ถ้า
ทีมใดได้ 90% ขึน้ไป จะได้รับประกาศนียบัตรเป็น “ซุปเปอร์ทีม” หากได้รับคะแนนต้ังแต่ 80 – 89% 
ก็จะได้รับรางวัลรองลงมา 
                   3. ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
แนะนำคำศัพท์ใหม่ ๆ ทบทวนคำศัพท์เก่า ต่อจากนั้นครูจะกำหนดและแนะนำเรื่อง ท่ีอ่านแล้วให้
ผู้เรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้ เช่น อ่านเรื่องในใจแล้วจับคู่อ่านออกเสียงให้เพื่อน
ฟังและช่วยกันแก้จุดบกพร่องหรือครูอาจจะให้ผู้เรียนช่วยกันตอบคำถาม วิเคราะห์ตัวละคร หรือ
ปัญหาและ ทำนายว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป เป็นต้น 
                   4. หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครูนำอภิปรายเรื่องท่ีอ่าน โดยครูจะเน้นการ
ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการอ่าน เช่น การจับประเด็นปัญหา การทำนาย เป็นต้น 
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                   5. ผู้เรียนรับการทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้เรียนจะได้คะแนนเป็น
ท้ังรายบุคคลและทีม 
                   6. ผู้เรียนจะได้รับการสอนและฝึกทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1วัน เช่น 
ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการใช้เหตุผล เป็นต้น 
                  7. ผู้เรียนจะได้รับชุดการเรียนการสอนเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ
การเขียนได้ตามความสนใจ ผู้เรียนจะช่วยกันวางแผนเขียนเรื่อง และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
และในท่ีสุดตีพิมพ์ผลงานออกมา 
                   8. ผู้เรียนได้รับการบ้านให้เลือกอ่านหนังสือท่ีสนใจ และเขียนรายงานเรื่อง
ท่ีอ่านเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของผู้เรียนท่ีบ้าน โดยมีแบบ
รายการให้ 
                 เปรมจิต ขจรภัยลาเซ่น (2536: 8-9) ได้กล่าวว่าถึงขั้นตอนการสอน แบบร่วมมือ 
CIRC ดังนี้ 
                   1. ขั้นเตรียม ครูสอนทักษะในการเรียนแบบร่วมมือกันจัดกลุ่มนักศึกษา 
บอกวัตถุประสงค์ของเนื้อหาในบทเรียนและช้ีแจงวิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
                   2. ขั้นสอน ครูสอนเนื้อหาบทเรียนด้วยวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและให้งาน
นักศึกษาร่วมกันปฏิบัติ 
                   3. ขั้นทำงานกลุ่ม นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยในการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละคนมี
หน้าท่ีรับผิดชอบคนละบทบาท ช่วยเหลืออภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
                  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ โดยการตรวจผลงานเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุคคล 
                   5. ขั้นสรุปบทเรียนและอภิปรายผลการทำงานกลุ่ม ครูและนักศึกษา
ช่วยกันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานกลุ่ม เพื่อการนำ ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 
           จากความคิดท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นให้ความรู้ครูนำเสนอความรู้เนื้อหาการสอน ต้ังคำถามตอบ
คำถามสรุปสาระสำคัญ ของเรื่อง 2. ขั้นกระบวนการกลุ่ม นักศึกษาเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยการศึกษา
เนื้อหาความรู้บูรณาการอ่านและเขียนร่วมกัน พร้อมท้ังคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาข้อบกพร่องตาม
ประเด็นต่าง ๆ 3.ขั้นประเมินผล ครูและนักศึกษาร่วมกัน สรุปประเด็นเนื้อหาและประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและกลุ่ม พร้อมท้ังมอบรางวัลให้กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรก 
คือรางวลักลุ่มยอดเยยี่มและรางวัลกลุ่มเก่งมาก  
                 ศรีสุวรรณ วิวิธเทศ อ้างถึงใน พจนา เขียนสะอาด (2547: 17-18) กล่าวถึงขั้นตอน
ในการจัดการสอนในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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                  1. ขั้นเตรียม ประกอบด้วย 
                          1.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4-6 คน ผู้เรียนในแต่ละความสามารถ
กำหนดสัดส่วน เก่ง ปานกลาง อ่อนเป็น 1:2:1 
                          1.2 แนะนำวิธีการเรียนรู้ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  CIRC 
อธิบายความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียน วิธีการวัดและประเมินผล การคิดคะแนนกลุ่ม ฝึก
ทักษะและวิธีการทำงานกลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเรียนรู้ 
                  2. ขั้นสอน ประกอบด้วย 
                          2.1 ทบทวนความรู้เดิมเรื่องการอ่านและการเขียน 
                          2.2 ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ความสำคัญของการอ่าน 
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน ความสำคัญของการเขียน และวิธีการเขียน 
                          2.3 ครูแจกบทอ่านให้ผู้เรียนร่วมกันอ่าน พร้อมกับตอบคำถามของ
ครูต่อจากนั้นครูและผู้เรียนร่วมกับจับใจความสำคัญของบทอ่านท่ีละย่อหน้า แล้วนำใจความท่ีได้มา
เรียบเรียงด้วยภาษาท่ีกระชับ และเช่ือมความคิดได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม 
                          2.4 ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทอ่าน และเขียน
เป็นเรื่อง การเรียบเรียงเรียงเนื้อหา การตั้งช่ือเรื่อง 
                 3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 
                          3.1 ครูแจกบทอ่านใหม่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจับคู่กัน
อ่านผลัดกันอ่าน ผลัดกันฟัง แก้ไขการอ่านของเพื่อน ตอบคำถามท้ายบทอ่าน ร่วมกันสรุปสาระสำคัญ
ของเรื่อง ร่วมกันอภิปรายรูปแบบการเขียนท่ีใช้เขียนบทอ่านนี้ รวมท้ังวิธีการเขียนเรื่อง การเรียบเรียง
เนื้อหา การตั้งช่ือเรื่อง 
                          3.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเรื่องใหม่ โดยนำรูปแบบการ
เขียน วิธีการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหา การต้ังช่ือเรื่อง ท่ีสรุปได้มาเป็นแนวทางในการเขียนเรื่อง ซึ่ง
เนื้อเรื่องแตกต่างไปจากเติม โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มต้องแน่ใจว่าเพื่อนในกลุ่มเข้าใจวิธีการเขียนเรื่องและ
สาระสำคัญของเรื่องใหม่ 
                          3.3 ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพื่อนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
                  4. ขั้นประเมินผล มอบรางวัล ประกอบด้วย 
                          4.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของบทอ่านท่ีครูแจกให้
อีกครั้งหนึ่ง 
                          4.2 ผู้เรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบด้านการอ่านและเขียนเรื่อง 
โดยไม่มีการช่วยกันช่วยเหลือกัน 
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                          4.3 ครูตรวจให้คะแนนบันทึกคะแนนแต่ละกลุ่มเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม 
                          4.4 มอบรางวัลแก่กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด 2 ลำดับแรก โดย
กำหนดรางวัลไว้ 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยี่ยม และกลุ่มเก่งมาก 
                 สเตวิน (Steven 1987 ,อ้างถึงใน วรพรรณ สิทธิเลิศ 2538: 72) กล่าวถึงขั้นตอน
การสอนโดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CICR ดังนี้ 
                  1.ขั้นเตรียม 
                           ส่ิงท่ีผู้สอนจะต้องคำนึงถึงในขั้นเตรียมเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC มี
อยู่ 4 ประการคือ 
                          1.1 เตรียมเนื้อหา เนื้อหาท่ีใช้สอนเป็นแบบโครงสร้างข้อเขียน 
(Story Grammar) ท่ีจะเป็นชุด ๆ ตามระดับความสามารถของผู้เขียนท่ีครูผู้สอนสามารถท่ีจะเลือก
เนื้อหาท่ีใช้สอนประเภทเดียวกัน เช่น เรื่องท่ีเป็นตอนเดียวจบหรือมากกว่าหนึ่งตอน ซึ่งจะอธิบายถึง
ฉาก ตัวละคร สถานท่ี เวลา ท่ีมีเหตุการณ์ดำเนินไป อธิบาย เป้าหมายของตัวละคร การกระทำ และ
ผลจากการกระทำเป็นอย่างไรบ้างและเรื่องจบลงแบบใด หรืออาจจะใช้เรื่องท่ีสมบูรณ์แล้วให้นักศึกษา
คาดการณ์ว่าส่วนท่ีไม่สมบูรณ์นั้นควรเป็นอะไร เช่น นักศึกษาอ่านเรื่องท่ีไม่มีตอนจบแล้วคาดว่า
เหตุการณ์จะจบลงอย่างไร เป็นต้น 
                          1.2 การจัดนักศึกษาเข้ากลุ่ม (Assigning Studeents to Teams) 
ครูเป็นผู้จัดกลุ่มนักศึกษาเข้าเป็นกลุ่ม (Reading Groups) ก่อน กลุ่มละ 2 คน โดยชัดให้นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถในการอ่านสูงจับคู่กับนักศึกษาท่ีมีความสารถในการอ่านต่ำ แล้วจัดนักศึกษากลุ่มอ่าน
เข้าเป็นกลุ่มซึ่งประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจากกลุ่มอ่าน 2 กลุ่ม คือ ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านสูง 2 
คน และต่ำ 2 คน ครูควรเป็นผู้จัดการแบ่งกลุ่มเองเพื่อขจัดปัญหานักศึกษาท่ีชอบพอ และสนิทสนม
กันมารวมกลุ่มกัน และครูจะต้องคอยกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนเป็นกลุ่ม ความ
ร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มทุกคนไม่เฉพาะแต่คู่ของตนเท่านั้น ครูอาจจะจัดกลุ่มใหม่เม่ือเรียนจบใน
แต่ละแผนการสอน 
                          1.3 การจัดทำใบคะแนนของนักศึกษา (Team Score Sheet) 
เป็นแบบบันทึกคะแนนรายบุคคลของนักศึกษา แต่ละทีมประกอบด้วย รายช่ือสมาชิกในทีมและ
ตาราง และคะแนนทดสอบ เมื่อจบแค่ละบทเรียน เช่น ความเข้าใจในการอ่าน อ่านออกเสียงคำศัพท์ 
หาความหมายของคำ การสอบสะกดคำ และการเขียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน เป็นต้น ครูจะอธิบายการ
ได้มาซึ่งคะแนนแต่ละอย่าง ทีมท่ีทำคะแนนได้ถึง 90 คะแนนขึ้นไปจะได้รับรางวัลล หรือเกียรติบัตร 
“Great Team” และทีมท่ีได้คะแนน 70 – 79 จะได้รับเกียรติบัตร “Good Team” ครูอธิบายเกณฑ์
การให้คะแนนและให้นักศึกษาเป็นผู้กรอกรายช่ือสมาชิกในทีมเอง 
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                          1.4 การจัดทำแบบฟอร์มบันทึกการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(Assignment Record Form) ในแบบฟอร์มจะมีช่ือนักศึกษา วันท่ีเรียน และตารางกิจกรรมท่ีทำหลัง
การอ่านและในระหว่างการอ่าน 
                  2. กิ จกรรมการจัดการเรียน รู้ เทคนิคการสอนแบบร่วมมื อ  CIRC 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบบวงจร โดยเริ่มจาก 
                          2.1 ช้ันนำเสนอบทเรียน ครูเป็นผู้นำเสนอบทเรียน โดยการ
ทบทวนศัพท์เก่าสอนคำศัพท์ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะให้นักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้อย่าง
ถูกต้อง ให้นักศึกษารู้ความหมายของคำศัพท์ยาก โดยการอธิบายและให้คำจำกัดความสามารถนำเอา
คำศัพท์ไปสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลักจากท่ีครูสอนคำศัพท์แล้ว ครูก็แนะนำ
เรื่องท่ีจะให้นักศึกษาอ่าน ให้นักศึกษาเดาหรือคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่อง ท่ีครูจะให้อ่านเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร โดยเดาจากคำศัพท์ท่ีครูสอนเพื่อเป็นการโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับเรื่องท่ีจะเรียน 
                          2.2 ขั้นฝึกทำงานเป็นทีม (Team Practice) กิจกรรมท่ีนักศึกษา
ฝึกทำงานเป็นทีมจะทำเมื่อครูนำเสนอบทเรียนเรียบร้อยแล้วซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
                               2.2.1 ฝึกโดยมีครูควบคุมอยู่  (Controlled Practice) 
หลักจากท่ีครูทบทวนศัพท์เก่า แนะนำศัพท์ใหม่และแนะนำเรื่องท่ีจะอ่านแล้ว นักศึกษาจะได้ทำ
กิจกรรมดังต่อนี้ตามลำดับช้ันในกลุ่มของตน โดยมีครูคอยควบคุมอยู่ 
                                ก. อ่านออกเสียงคำศัพท์ นักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์
จากรายการคำศัพท์ ท่ีครูให้คู่ของตนเปล่ียนกันอ่านและช่วยกันแก้ไขเมื่ออ่านผิด จนกระท่ังอ่านได้
ราบรื่นรวดเร็วและถูกต้อง กิจกรรมในข้อนี้จะช่วยให้นักศึกษารู้ความหมายของคำโดยอัดโนมัติและไม่
เป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใจในเรื่องท่ีจะได้อ่านเลย 
                               ข. ฝึกหาความหมายของคำ นักศึกษาใช้คำศัพท์จาก
รายการคำศัพท์ ในการฝึกหาความหมายของคำศัพท์ จากพจนานุกรมแล้วเขียนความหมายของ
คำศัพท์เป็นคำพูดของตนเอง (ถ้าทำได้) และสร้างประโยคจากศำศัพท์ท่ีครูให้ 
                                ค. สะกดคำ นักศึกษาฝึกสะกดคำศัพท์กันคู่ของตนเอง
หรือกับเพื่อนในทีม โดยมีคนบอก 1 คน ให้สมาชิกในกลุ่มเขียนแล้วเปล่ียนกันจนกว่าจะสะกดคำได้
ทุกคำ 
                                ง. อ่านในใจ หลังจากหาความหมายของคำและสะกดคำ
ได้แล้ว นักศึกษาอ่านเรื่องท่ีครูกำหนดให้ในใจก่อน เพื่อรวบรวมและทำความเข้าใจเรื่องก่อนท่ีฝึกอ่าน
ออกเสียงในขั้นตอนต่อไปกับเพื่อน 
                                จ. การอ่านออกเสียง นักศึกษาเปล่ียนกันอ่านคนละย่อ
หน้ากับคู่ของตนหรือกับเพื่อนร่วมทีม เมื่อใครอ่านออกเสียงไม่ถูกก็ช่วยกันแก้ไข ส่วนครูผู้สอนจะต้อง
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คอยเดินดูนักศึกษาทุกกลุ่มเป็นการสังเกตความถูกต้องในการอ่านของนักศึกษาความถูกต้องในการ
อ่านของนักศึกษาและคอยช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
                                ฉ. การค้นหาคำตอบจากเรื่องท่ีอ่าน นักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มช่วยกันตอบคำถามแต่ละตอนของเรื่องท่ีครูให้อ่าน ปรึกษาและอภิปรายหาคำตอบทีถูกต้อง
ก่อนท่ีนักศึกษาแต่ละคนจะเขียนคำตอบของตนเองส่งครู 
                                ช. การเล่าเรื่อง นักศึกษาในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป
ใจความสำคัญของเรื่องตามลำดับเหตุการณ์เป็นคำพูดของตนเอง โดยครูใช้คำถามแนะแนวทางในการ
เล่าเรื่อง 
                                ซ. การเขียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน นักศึกษาเขียนสรุป
ใจความสำคัญของเรื่องตามลำดับเหตุการณ์จากการเล่าเรื่องสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านตามแนวคิดของตัวเอง 
  หลังจากท่ีนักศึกษาทำกิจกรรมใน ก- ซ ครบแล้ว นักศึกษาจะบันทึกลงในแบบฟอร์มการทำงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
                               2.2.2 ขั้นตอนการฝึกแบบอิสระ หลังจากท่ีนักศึกษาได้ทำงานกลุ่ม
เป็นกลุ่มโดยมีครูคอยควบคุมดูแลช่วเหลืออย่างใกล้ชิดแล้ว นักศึกษาจะได้ฝึกทำงานเองตามลำพัง 
โดยการช่วยตรวจแก้ไขความถูกต้องในการทำงานของผู้ร่วมทีม ก่อนท่ีจะส่งครู นอกจากนี้นักศึกษายัง
สามารถฝึกอ่านเรื่องท่ีตนสนใจได้ตามความต้องการนอกห้องเรียน 
                  3. ขั้นตอนการทดสอบ หลังจากท่ีนักศึกษาเรียนจบแต่ละบทแล้ว ครูผู้สอน
จะทดสอบนักศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจการอ่าน การสร้างประโยคจากคำศัพท์ท่ีให้ และการอ่านออก
เสียงคำศัพท์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที โดยทดสอบเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกัน 
เมื่อนักศึกษาทดสอบเสร็จครูผู้สอนควรรีบตรวจและบอกคะแนนแต่และทีมให้ทุกคนทราบ หาก
เป็นไปได้ควรบอกให้นักศึกษาทราบในคาบต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่ผู้เรียน 
                  4. ช้ันตระหนักถึงความสำเร็จของกลุ่ม ทันทีท่ีผู้สอนคิดคะแนนของผู้เรียน
แต่ละคนและแต่ละทีมเสร็จแล้วควรจะให้รางวัลเกียรติบัตร หรือคำชมแก่กลุ่มท่ีทำคะแนนได้ดีถึง
เกณฑ์ท่ีกำหนด เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นคุณค่าของความร่วมมือและความสำเร็จในทีม  
           สรุปคือ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC หรือการบูรณาการการอ่านและเขียน
เป็นเทคนิคการเรียนรู้การสอนแบบร่วมมือกัน วิธีการหนึ่งซึ่งคิดและออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการสอน
อ่านและเขียน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC นั้น จะต้องเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน ท้ังในบทบาทหน้าท่ี บทบาทสมาชิกแต่ละคน รวมถึงการปฏิบัติเพื่อให้กลุ่ม
บรรลุเป้าหมายซึ่งครูจำเป็นต้องดำเนินการตามลำดับข้ันตอน 
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4. บทอ่านด้านวัฒนธรรม 

4.1 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 

            มนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมข้ึน โดยสมาชิกของสังคมให้การยอมรับและนําไปเป็นวิถี
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นท้ังคุณค่าของสังคมบรรทัดฐานทาง
สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนผลผลิต ผลงาน หรือภูมิปัญญาท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น“วัฒนธรรม” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า “ธรรมเป็นเหตุให้เจริญ ธรรมคือความ
เจริญ ธรรมคือความเจริญ” มีใช้เป็นหลักฐานทางราชการครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 
2483 
                 พระยาอนุมานราชธน (2515: 18) กล่าวว่าวัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษย์เปล่ียนแปลง
หรือปรับปรุงหรือผลิตขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตและส่วนรวมวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในส่วนรวมท่ีถ่ายทอดกันได้เรียนกันได้เอาอย่างกันได้วัฒนธรรมจึงเป็นผลผลิตของส่วนรวมท่ี
มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อนสืบต่อกันมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมจึงเป็นท้ังความคิดเห็นหรือการ
กระทำของมนุษย์ในส่วนรวมท่ีเป็นลักษณะเดียวกันและสำแดงให้ปรากฏเป็นภาษาความเช่ือระเบียบ
ประเพณี 
                 พวงผกา คุโรวาท (2539:37) ได้กล่าวว่า วัฒธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีทำให้จิตใจ กาย 
วาจา ของคนเจริญงอกงานมีจิตใดสูงจ้ึน ดีขึ้น หรือวิถีทางแหงการดำเนินชีวิตแห่งชุมชน ชุมชนใด
ชุมชนหนื่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ประเทศใดประเทศหนึ่ง ให้มีระเบียบแบบแผนท่ีดีงามจนกลายเป็น
ขนมธรรมเนียมประเพณี มุ่งให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดท้ังประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะ 
กิริยามารยาท ศีลธรรมจรรยา ซึ่ งเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามของคนส่วนรวม และ
ประเทศชาติ 
                 พจนานุกรมเขมรของ สมเด็จพระสังฆราช พระมหาสุเมธาธิบดี สังฆนายกแห่งคณะ
สงฆ์มหานิกายกกัมพูชา (ชวน ณาต โชตญาโณ. 1967: 586) ได้แปลความหมายของวัฒนธรรมว่าเป็น
การฝึกฝน ปลูกฝังความรู้ และภูมิปัญญาเพื่อความเจริญก้าวหน้าผ่านการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
หรือศิลปะแขนงต่าง ๆ 
                 สอ สารุณ (1970) กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึงทุกส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นท้ังท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรมและยังหมายรวมถึงแบบแผนพฤติกรรมท้ังหมดของสังคมท่ีสืบทอดมานับต้ังแต่
อดีตผ่านการเรียนรู้คิดค้นดัดแปลงเพื่อสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โดยมี
วิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมาอย่างมีแบบแผนเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในสังคม 
วัฒนธรรมเป็นการฝึกฝนความรู้ สติปัญญา และวิถีชีวิตของมนุษย์ ให้มีความเจริญงอกงาม 
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                 ตรึง เงีย (1974) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมคือ การฝึกฝน
ความรู้  สติปัญญา จิตวิญญาณ และวิถี ชีวิตของมนุษย์  ให้ เจริญงอกงาม ปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อม นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นการพัฒนาสังคมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และศิลปะ(วรรณคดี) 
และเป็นโครงสร้างของอารยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ความคิด สติปัญญา จิตวิญญาณ 
ประเพณี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ อักษร ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้า 
            วัฒนธรรม โดยท่ัวไปหมายถึง รูปแบบของกิ จกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิง
สัญลักษณ์ท่ีทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและส่ิงท่ี
คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตามยุคสมัย และความเหมาะสม เป็นส่ิงท่ีมนุษย์เปล่ียนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม 
และสืบทอดต่อกันมา วัฒนธรรมสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
การละครและภาพยนตร์ คำนิยามของคำว่าวัฒนธรรมในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2554 ระบุไว้ว่า วัฒนธรรมหมายถึง ส่ิงท่ีทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมในการแต่งกาย , วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรม
ชาวเขาเป็นต้น 
            นอกจากนี้พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 ได้ให้นิยามวัฒนธรรมไว้ว่า 
วัฒนธรรมหมายถึง เรื่องของการแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
กลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
                กฤษณา วงษาสันต์ (2542: 82) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมคือรูปแบบหรือแบบแผนการ
ดำเนินชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั่นเอง นั่นคือ การดำเนินชีวิตของเราท้ังหมดท่ีเข้าเงื่อนไข
ข้างต้นล้วนเป็นวัฒนธรรมท้ังส้ิน วัฒนธรรมมองได้ใน2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเป็นสภาวะ 
(Condition) คือ การมองวัฒนธรรมในแง่กฎเกณฑ์กลางๆเพื่อเปรียบเทียบว่าคนไหนมีวัฒนธรรม
หรือไม่ อีกด้านหนึ่งหมายถึงการกระทำ (Action) คือการนำเอารูปแบบมาถือปฏิบัติในการดำรงชีวิต
โดยเป็นรูปแบบแห่งพฤติกรรม ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าในด้าน
ความคิด ความเช่ือ หรือการกระทำ และได้มีการสืบทอดต่อมาเป็นทอดๆ วัฒนธรรมถือเป็นส่ิงท่ีมี
ส่วนประกอบสลับซับซ้อน มีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ วัตถุสติปัญญาและอารมณ์ 
                 อัมรา พงศาพิชญ์ (2537: 1) ยังได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมคือ 
ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น กำหนดขึ้น มิใช่ส่ิงท่ีมนุษย์ทำตามสัญชาตญาณ เพื่อเป็นส่ิงของเครื่องใช้อาจเป็น
การประดิษฐ์วัตถุส่ิงของต่างๆ หรือเพื่อกำหนดพฤติกรรมและ/หรือความคิดตลอดจนวิธีการหรือ
ระบบกระบวนการทำงานเท่านั้นแต่วัฒนธรรมคือ ระบบในสังคมมนุษย์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น มิใช่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ 
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                 สรุปวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติเป็นรากฐานความมั่นคงของ
ชาติเป็นส่ิงท่ีแสดงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจชาติท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดความเป็น
ชาติอันยาวนานจึงมีศิลปะวัฒนธรรมอันมากมายท่ีต้องอนุรักษ์และสืบทอดให้คงความเป็นมรดกคู่ชาติ 
วัฒนธรรมรวมไปถึงความเช่ือ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีมนุษย์แสดงออกมาวัฒนธรรมเป็นส่ิง
ท่ีมนุษย์ได้สร้างขึ้น กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความ
เจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ ซึ่งมนุษย์จะซึมซับวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัว สังคมใดท่ีมีวัฒนธรรมย่อมอยู่
รวมกันได้อย่างสงบสุข 
 

4.1 ความสำคัญของวัฒนธรรม 

            วัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีสำคัญมากยิ่งในความเป็นชาติเพราะเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ท่ี
เป็นธรรมชาติวัฒนธรรมมีท้ังสาระและรูปแบบท่ีเกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติชาติใดท่ีไร้เสียซึ่งวัฒธรรมอันเป็นของตนแล้ว ชาตินั้นจะคง
ความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2533: 6) 
                 ดํารงค์ ฐานดี (2560: 45)ได้กล่าวถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ไว้ว่า 
                  1. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต กล่าวคือ 
                          1.1 เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการดํารงชีวิต ในแง่นี้
วัฒนธรรมเป็นอุดมการณ์ค่านิยม ทัศนคติและจุดหมายปลายทางของชีวิตท่ีคนในสังคมประสงค์ท่ีจะ
ดําเนินชีวิตให้บรรลุผลท่ีต้ังไว้เพราะวัฒนธรรมจะเป็นตัวแบบท่ีกําหนดว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีงาม 
เหมาะสม เป็นส่ิงท่ีปรารถนาท่ีจะให้บังเกิดขึ้นซึ่งจะกลายเป็นจุดหมายท่ีบุคคลพึงบรรลุถึงและเป็นส่ิง
เหมาะสมในการใช้นําทางในการดําเนินชีวิต 
                          1.2 เป็นส่ิงกําหนดความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดย
ผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อให้เรียนรู้ ระเบียบทางสังคม สถานภาพและบทบาท 
สถาบันและโครงสร้างทางสังคม 
                          1.3 เป็นส่ิงควบคุมสังคม เฉพาะเจาะจงถึงการแสดงออกของ
บุคคลในสังคม หรือท่ีเรียกว่า “บรรทัดฐานทางสังคม” ซึ่งกําหนดแนวทางของความประพฤติของคน
ในสังคม 
                          1.4 เป็นส่ิงของเครื่องใช้ทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจในแง่นี้เป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นวัตถุเช่น อาหาร เส้ือผ้า บ้านเรือน ยารักษาโรค
ศิลปกรรม ภาพวาด ตลอดจนเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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                  2. วัฒนธรรมทําหน้าท่ีหล่อหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกของสังคม ให้มี
ลักษณะเป็นแบบใดแบบหนึ่งแม้ว่าบุคลิกภาพจะเป็นผลมาจากปัจจัยทางชีวภาพบางส่วนก็ตาม แต่
การอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นภายใต้กฎระเบียบสังคมเดียวกัน ทําให้คนมีบุคลิกภาพโน้มเอียงไปกับกลุ่ม
ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีเป็นโจรจะมีบุคลิกภาพแตกต่างจากเด็กท่ีอยู่ใน
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพสุจริต บุคลิกภาพดังกล่าวจะแสดงออกในรูปนามธรรม เช่น ความเช่ือความ
สนใจ ทัศนคติความคิดสร้างสรรค์และส่ิงท่ีมองเห็นเช่น การแต่งตัวกิริยาท่าทาง เป็นต้น 
                  3. วัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดความเป็น
ปึกแผ่น ท้ังนี้ถ้าหากสมาชิกของสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะก่อให้เกิด
ความผูกพัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีจิตสํานึกรู้สึกเป็นพวกเดียวกันตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมของตนให้อยู่รอดและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป 
               ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มนุษย์กับวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
เพราะต้องอยู่ควบคู่กันไป วัฒนธรรมจะเป็นส่ิงท่ีตอบสนองและสร้างเสริมให้มนุษย์อยู่ในสังคมอย่าง
เป็นปกติสุข 
                 ฮวด เวจซัว (1974: 16) ได้กล่าวความสำคัญของวัฒนธรรม ดังนี้ 
                  1. เข้าใจรากฐานของสังคม ชาติ แหล่งวัฒนธรรมเปรียบเทียบของ
ต่างประเทศ กับวัฒนธรรมในชาติ สร้างสรรค์วัฒนธรรมท่ีดีของต่างประเทศให้สอดคล้อง ตาม
ความชอบท่ีมีลักษณะเป็นของชาติ 
                  2. เข้าใจในส่ิงท่ีดีท่ีคนในชาติมี และ การอบรม ปลูกฝัง จิตสำนึก อารมณ์
ความรู้สึก ผิดชอบช่ัวดี ปกป้องวัฒนธรรมท่ีเป็นสมบัติของชาติ 
                  3. มีมาตรการ หรือวิธีปกป้องจากการโจมตีวัฒนธรรมต่างประเทศท่ีเข้ามา
ท่ีมีอิทธิพลต่อชาติ 
                  4. ปลูกฝังความคุ้มครอง เพื่อประโยชน์ชาติ รักษาอัตลักษณ์ท่ีเป็นของชาติ 
                  5. ให้ความรู้ผู้คนในชาติอย่างลึกซึ้งท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ประจำชาติ และจิต
วิญญาณของมนุษยชาติ 
                  6. มีความสามัคคีท่ีดีต่อคนในชาติ รักความยุติธรรมรักมนุษยชาติ มีความ
เท่าเทียมกัน 
                 7. อยู่ในสังคมท่ีเคารพสิทธิมนุษชน ไม่มีการแบ่งชนช้ัน สีผิว ศาสนา ใช้
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
                  8. รู้จักบทบาทหน้าท่ีปกป้องประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง 
                  9. มีความสัมพันธ์ท่ีดีในชาติ และนานาชาติ ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สีผิว และ
ความเช่ือทางศาสนา 
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            กล่าวโดยสรุปวัฒนธรรมมีความสาคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตความเช่ือความคิดและคอย
ควบคุมพฤติกรรมอีกท้ังยังเป็นตัวกำหนดทิศทางให้บุคคลกลุ่มคนในสังคมนั้น  ๆ ยึดถือแล้วนำไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวเดียวกันวัฒนธรรมมีผลต่อความสาเร็จขององค์การเป็นพลังยึดเหนี่ยวบุคลากร
เข้าด้วยกันภายใต้วัฒนธรรมท่ีแข็งแกร่งบุคลากรจะทางานอย่างภาคภูมิใจทุ่มเทให้กับงานวัฒนธรรม
จึงเป็นเครื่องวัดและเป็นเครื่องกำหนดความเจริญหรือความเส่ือมของสังคม 
 

4.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 

           วัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีกว้างลึกครอบคลุมวิถีชีวิตบรรทัดฐานคุณค่าจารีตประเพณี
ความเช่ือระบบความคิดของสังคมมนุษย์วัฒนธรรมจึงจำต้องมุ่งไปในรายละเอียดทุกแง่ทุกมุม 
วัฒนธรรมมาจากแหล่งท่ีมาท่ีต่างกันและเกิดการหล่อหลอมกันขึ้น  จนเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ประจำชาติ ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงลักษณะท่ีสำคัญของวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญทางภาษา 
ได้กล่าวว่าไว้ ดังนี้  
                 ตรึง เงีย (1974) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมไว้ว่า 
                  1. เป็นแบบพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้รวมถึงด้านทัศนคติค่านิยม
ความรู้วัฒนธรรมท่ีอยู่ในรูปของวัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้นที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 
                  2. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม วัฒนธรรมเป็นผลของการถ่ายทอดและ
การเรียนรู้และมีภาษาเป็นส่ือกลางช่วยใช้มนุษย์ได้แสดงความรู้สึกและสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ 
                  3. วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต คนในสังคมใดก็ต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมของสังคมนั้น มีแบบแผนการดำเนินชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาความรู้ 
ความเป็นอยู่ มีวิถีชีวิตท่ีเป็นลักษณะของตนเอง 
                  4. เป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาผลรวมหรือการผสานทางวัฒนธรรมเป็น
ของส่วนรวมของมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกัน และสร้างรูปแบบในการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกัน 
                  5. วัฒนธรรมเป็นการศึกษาเรียนรู้ ทัศนคติ สร้างแนวความรู้และทำการ
พัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นองค์ความรู้ของสังคม วัฒนธรรมเป็นของส่วนรวมของมนุษย์อยู่ร่วมกัน  
                  6. วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของความคิด ในการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง ด้วยเริ่มต้นจากคนในสังคมนั้นต้องมี
บุคลิกลักษณะด้านความรู้ ทัศนคติ และมีส่งผลดีต่อสังคม วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิต
ของกลุ่มในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึง ความคิด ปรัญชา ศีลธรรม กฏหมาย วรรณคดี ศิลปะ 
ดนตรี จรรยา ความเช่ือ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และส่ิงต่าง ๆท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆมา เป็นเรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถ้าส่ิงใดดีก็เก็บไว้ ส่ิงใดควร
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แก้ก็แก้ไขกันให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ดีขึ้น เพื่อจะได้ส่งเสริม ให้มีลักษณะท่ีดีประจำชาติต่อไป ในลักษณะท่ีดี
ประจำชาติต่อไป  
                 นันทสาร สีสลับ (2545: 166 -167) กล่าวไว้ว่าเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตเป็น
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติและเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ของ
สมาชิกในสังคมเดียวกันจึงมีขอบข่าย ดังนี้ 
                  1.วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่องของสมาชิกในสังคมมีการสืบทอดเป็นมรดกต่อกันจากอดีตหรืออาจเป็นส่ิงประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่หรืออาจรับจากส่ิงท่ีเผยแพร่มาจากสังคมอื่นและหากสมาชิกยอมรับและยึดถือ
เป็นแบบแผนปฏิบัติร่วมกันก็ถือว่าเป็นมรดกของสังคมนั้น 
                  2. วัฒนธรรมย่อมเปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการ
ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่วิธีใหม่ท่ีใช้แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่าย่อมทำ
ให้สมาชิกเกิดความนิยมในท่ีสุดวัฒนธรรมเดิมก็เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
                  3. วัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชนย่อมมีเนื้อหารูปแบบบทบาทและหน้าท่ี
แตกต่างกันไปหากว่าความแตกต่างนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมก็สมควรให้กลุ่มชน
ท้ังหลายมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันซึ่งถือเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรม 
                  4. วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำหรับสร้างความสามัคคีกลม
เกลียวและความเป็นปึกแผ่นในหมู่ประชาชนวัฒนธรรมจะช่วยชักนำให้คนประพฤติปฏิบัติตามและ
พร้อมท่ีจะเผชิญชีวิตร่วมกันท้ังในยามสุขและยามทุกข์ 
                  5. วัฒนธรรมเป็นกรอบและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมจึงถือได้ว่าวัฒนธรรมเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในสังคม 
                  6. วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
อันจะทำให้เกิดความรักสามัคคีและส่งผลต่อการรวมพลังของหมู่คณะได้ 
  
            ลักษณะของวัฒนธรรมท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมทำให้เรา
สามารถทำความเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
หรือการสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมอื่นกับวัฒนธรรมด้ังเดิมทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมข้ึนได้
เป็นของส่วนรวมของมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกัน และสร้างรูปแบบในการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกัน 
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4.3 บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

            ประเทศไทยกับกัมพูชา มีความสัมพันธ์ท่ียาวนานมาก มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน  
มีภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกันมากมาย พูดได้ว่ามากกว่าประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ไทยกับกัมพูชาก็มี
คล้ายๆกัน เพราะต่างรับอารยธรรมจากอินเดียมาเหมือนกัน เช่น วันสำคัญๆ ทางศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันโกน วันพระ การทำบุญตักบาตร 
            ประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือของประเทศไทยและกัมพูชาเป็นท่ีทราบกันดีว่า
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเคยมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ประเพณีประจำชาติ  พิธีกรรมทางศาสนา ความ
เช่ือ วิถีชีวิต ต่าง ๆ ของชาวไทย และชาวกัมพูชาท่ีมีลักษณ์เหมือนกัน ความผูกพันกันระหว่าง
ประเพณีวัฒนธรรมกับชีวิตความเป็นอยู่ของไทยและกัมพูชาดังท่ี พระยาอนุมานราชธน (2532: 31-
55) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเขมรสรุปได้ว่าภาษาเขมรและภาษาไทยเป็น
ภาษาท่ีมีความใกล้เคียงกันอย่างมากท้ังในด้านพยัญชนะสระโครงสร้างประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้คำศัพท์ระหว่างสองภาษาก็มีการออกเสียงท่ีเหมือนและคล้ายคลึงกันอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจาก
การรับวัฒนธรรมทางภาษาจากแหล่งเดียวกัน 
  กั งวล คัชชิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวถึงความผูกพันระหว่างไทยและกัมพูชาว่า "สังเกตไหมว่าคนไทยเราจะมี
ความรู้สึกกับกัมพูชาแตกต่างไปจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เด๋ียวรักกัน เด๋ียวโกรธกัน เด๋ียวดีกัน 
เด๋ียวงอนกัน ถ้าพูดในแง่ของคนท่ัวไป ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้งมากกว่าความเป็นเพื่อน
ธรรมดา"(วัฒนธรรมร่วมราก ระหว่างไทย- เขมร หนังสือพิพ์ไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 
2554) 
  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (อ้างถึงใน เสาวภา พรสิริพงษ์ ,2557:8) กล่าวไว้ว่าประเทศไทย
และกัมพูชา จะมีประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือและวิถีชีวิต ท่ีมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าประเทศ
ใดๆในอุษาอาคเนย์ ซึ่งความคล้ายคลึงดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นในวัฒนธรรมระดับราชสำนัก ภาษา
ตัวอักษร วรรณคดี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเช่ือต่างๆท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ
กาล ทำให้มีร่องรอยทางวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมท่ีมีลักษณะร่วมกัน ท่ีสามารถศึกษาได้จาก
วรรณกรรมท้องถิ่น และนิทานพื้นบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวสะท้อนประเพณีวัฒนธรรมความเช่ือท่ี
สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  กล่าวได้ว่าสังคมกัมพูชาจึงเป็นสังคมท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีคล้ายกับ
สังคมไทย มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ทำให้ประเพณีปฎิบัติต่าง ๆ ของประชาชนชาวกัมพูชา
สอดคล้องใกล้เคียงกับไทยอย่างมากเช่น วันสำคัญอื่นๆ วันปีใหม่ ท้ังไทยและกัมพูชาท่ีถือกันมานาน 
ได้แก่ วันสงกรานต์ ก็เป็นวันเดียวกัน วันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษท่ีชาวกัมพูชาถือว่ามี
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ความสำคัญคือ วันผชุมบิณฑ์ก็คือวันสารทใหญ่ของไทยภาคกลาง ประเพณีตานก๋วยสลากของไทย
ภาคเหนือ และประเพณีชิงเปรตของไทยภาคใต้และขนบธรรมเนียม การไหว้ การกราบ การเคารพ
ผู้ใหญ่ และราชประเพณีต่างๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน 
 

4.3.1 วัฒนธรรมไทย 

              ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชน 
กลุ่มใหญ่ ๆ ตามภาษาพูดราว 11 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ชาวไทยท่ีพูดภาษาไทยกลาง ไทยใต้ ไทยอีสานไทย
เหนือไทยมุสลิม (ภาคใต้) ไทยจีน ไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ) ไทยมาเลย์เขมรและกุยชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 
มอญ และชนอพยพอื่น ๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย พม่า เป็นต้น สังคมไทยมีความเป็นปึกแผ่นและมี
วัฒนธรรมหลักท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศท่ีเด่นชัดทําให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมพม่าวัฒนธรรมลาว วัฒนธรรมเขมร ได้อย่างชัดเจน จึงเรียกันว่า 
“วัฒนธรรมไทย” 
          วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยท่ีมีประจำชาติท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ  และพัฒนาหล่อหลอมขึ้น ใน สังคมไทย จนมีความเป็น เอกลักษณ์ทาง ภาษา 
วรรณคดี  ศิลปวัตถุ ดนตรี อาหารและการแต่งกาย  ดังท่ี ดำรง ฐานดี (2560: 42) ได้กล่าวถึง 
วัฒนธรรมไทยมาจากส่ิงต่อไปนี้ 
                  1. การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
นับต้ังแต่เริ่มต้นเป็นชาติไทย 
                  2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติไทยโดยรัฐให้ความอุปถัมภ์ 
และคุ้มครอง พระพุทธศาสนาได้กําหนดค่านิยม ความเช่ือแนวความคิดและบรรทัดฐานทางสังคมของ
ชนชาติไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจะได้รับการยกย่องและปฏิบัติ
ตาม ทําให้วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น 
                  3. ภาษาไทยกลางเป็นภาษาประจำชาติท่ีคนไทยท่ัวประเทศสามารถพูด
เข้าใจและเขียนอ่านได้ภาษาไทยกลางจึงเป็นตัวเช่ือมโยงให้คนในชาติต่อส่ือสารและสร้างความผูกพัน
ต่อกันทำให้คนไทยสามารถทำความเข้าใจวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ได้ดี 
                  4. อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพสำคัญของประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ใน
ชนบทและมีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับพื้นดิน ท้องทุ่งและไร้นา ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงมี
พื้นฐานมาจากการเกษตรและการมีชีวิตอยู่ในชนบท อันเป็นรากฐานแห่งภูมิปัญญาทุกด้านของวิถีชีวิต 
แม้ในปัจจุบันท่ีประชากรบางส่วนจะอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง และประกอบอาชีพทางด้าน
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อุตสาหกรรมและการบริการ แต่ความผูกพันกับชนบทและอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรวมไปถึงการประมง
และการเล้ียงสัตว์ยังฝังอยู่อย่างแน่นแฟ้น 
                  5. วิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพคนไทยจะมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนให้
ความเคารพผู้ใหญ่ท่ีมีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่าตนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เมตตากรุณาและผูกพันกับ
ครอบครัวนอกจากนี้คนไทยยังให้ความสำคัญกับการคบเพื่อนและเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือท่ีเรียกว่า
ความเกรงใจบุคลิกภาพดังกล่าวได้รับการหล่อหลอมจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท้ังทางตรง
เช่นจากครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนเป็นต้นและทางอ้อมเช่นสุภาษิตสอนใจคำพังเพยปริศนาคำทาย
และการละเล่นพื้นบ้านเป็นต้น 
                  6. อาหารไทยและสมุนไพรอาหารไทยเป็นที่รู้จักและนิยมกันท่ัวโลกเพราะมี
ลักษณะพิเศษนั่นคือมีรสจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรสเผ็ดและมีสมุนไพรมากมายเป็นเครื่องปรุงรสซึ่งแสดง
ถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการปรุงอาหารท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน แสดงออกถึง
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม นั่นคือ ความประณีตในการตกแต่งอาหารอย่างสวยงาม อาหารไทยจึงเป็น
วัฒนธรรมหลักของชาติไทย 
                  7. วันสำคัญและเทศกาลวันสำคัญและเทศกาลของชาติไทยมีตลอดท้ังปีซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นักขัตฤกษ์และวันสำคัญของชาติท่ีคนท่ัวทุกภูมิภาคเฉลิมฉลองซึ่งถือว่า
เป็นวัฒนธรรมหลักดังนี้ 
                         7.1 วันสำคัญท่ีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เช่นวันจักรีวันปิยมหาราช
วันฉัตรมงคลวันยุทธหัตถี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศิลปิน
แห่งชาติ เป็นต้น 
                          7.2 วันนักขัตฤกษ์และประเพณีเช่นวันขึ้นปีใหม่วันครอบครัววันครู
วันสารทไทยวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันเด็กแห่งชาติวันพืชมงคลเป็นต้น 
                          7.3 วันท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวัน
เข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันออกพรรษาวันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นต้น 
                       4.3.1.1 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย  
              เอกลักษณ์หรือลักษณะประจำชาติไทย ท่ีเด่น ๆ ดังท่ี ธิญาดา อดแก้ว 
(2547: 35) ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยว่า  
                   1. ความรักอิสรภาพความเป็นไทย คนไทยมีลักษณะนิสัยไม่
ต้องการอยู่ใต้อำนาจบังคับของผู้อื่น ไม่ชอบการควบคุมบังคับเข้มงวด ไม่ชอบการกดขี่หรือให้ผู้อื่นเข้า
มายุ่งเกี่ยวส่ังการในรายละเอียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัว 
                  2. คนไทยเป็นคนท่ีหยิ่งและรักศักดิ์ศรีของตนเอง 
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                   3. การบังคับน้ำใจกันหรือฝืนความรู้สึกของกันและกันถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีไม่สมควรทำ จะถือความต้องการและความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นใหญ่ทำนอง “ทำอะไรดังใจคือ
ไทยแท้” 
                   4. คนไทยไม่ต้องการเอาตัวเองเข้าไปผูกผันกับเรื่องของคนอื่นและ
ไม่ต้องการเข้าไปมีพันธกรณีซึ่งจะจำกัดเสรีภาพของตนเองซึ่งลักษณะนิสัยเช่นนี้ทำให้สัมคมไทยดำรง
ความเป็นชาติเอกราชมาได้ทุกวันนี้ 
                  วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2546: 64) กล่าวว่าวัฒนธรรมไทยก็เหมือนวัฒนธรรม
ของชนชาติอื่นท่ีเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน คือคนไทยมีวัฒนธรรมด้ังเดิมเป็นของตนเองและรับ
เอาวัฒนธรรมอื่นจากภายนอกท่ีได้ติดต่อสัมพันธ์กันมาผสมผสานใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธผลต่อวัฒนธรรมท่ีสำคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมอินเดีย จีน และตะวันตก โดย
เริ่มแรกในสมัยกรุงสุโขทัย คนไทยได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้คือ พุทธศาสนาแบบลังกา และลัทธิ
เทวราชาในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งรับทอดมาจากเขมรอีกต่อหนึ่ง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยได้รับ
เอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้อย่างมาก จนกลายเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยท่ีใช้สืบมา วัฒนธรรม
อินเดียท่ีคนไทยนี้เป็นด้านหลักใหญ่ ๆ เช่น การปกครอง กฎหมาย ภาษา ประเพณี ศาสนา ส่วน
วัฒนธรรมจีนนั้นได้เข้ามามีอิทธิผลต่อประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเช่นกัน โดยไทยรับไว้มาก
พอสมควร และผสมผสานใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร การรับประทาน
โดยใช้ตะเกียบ และภาชนะ ถ้วย ชาม จาน รวมท้ังการประกอบอาชีพทางการค้า สำหับตะวันตกได้
เข้ามามีอิทธิผลแต่ประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นไปในเรื่องของความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านศิลปวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาบ้านเมือง เช่น การศึกษา การแพทย์ และ
การส่ือสารคมนาคม 
                         4.3.1.2 ลักษณะประจำชาติไทย 
   สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ดังท่ี ธิญาดา อดแก้ว (2547: 44) กล่าวไว้ มี
ดังต่อไปนี้ 
                  1. เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภาพอ่อนโยน โดยคนไทยจะนิยม
การช่วยเหลือซึ่นกันและกัน ด้วยน้ำใจจริง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร ไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ โกรธง่ายหายเร็ว เป็น
มิตรกับทุกคน ต้อนรับแขกแปลกหน้าด้วยความอบอุ่น  
                  2. เคารพผู้มีอาวุโส เช่ือฟังอำนาจ สังเกตจากคำสรรพนามท่ีใช้กันอยู่ใน
สังคม ทำให้เราทราบถึงการเคารพนบนอบเช่ือฟังผู้ท่ีมีอำนาจ ได้แก่ ฯพณฯท่าน ท่าน ใต้เท้า กระผม 
การเคารพนับถือผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเหมือน ร่มโพธิ์ ร่มโทร มีการยกย่องเป็นพิเศษ  
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                  3. รักความโออ่า หยิ่งและเช่ือมั่นในเกียรติของตนเอง มีคติประจำใจว่า 
“หยิ่งในเกียรติแต่ไม่เหยียดผู้อื่น” ไม่ชอบให้ใครมาดูถูก ชอบการเคารพยกย่อง จึงมักแสดงความโอ่อ่า 
ออกมาเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ เช่น ชอบยศ ชอบตำแหน่ง ชอบความใหญ่โต 
                  4. รักสันโดษ พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ มักน้อย คนไทยส่วนใหญ่เช่ือเรื่องทำบุญ 
กรรมแต่ง พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตัวเอง ไม่ชอบขอความช่วยเหลือใคร จากการมักน้อยนี้ทำ
ให้คนไทย สามารถเอาตัวเองรอดมาได้  
                  5. ย้ำความเป็นตัวของตัวเอง ได้อิทธิพลมาจาก พุทธศาสนา ถือว่า ตนเอง
ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใครจะดีจะเด่นอยู่ท่ีบุญจากชาติก่อน แข่งเรือแข่งพาย แข่งได้ แข่งบุญวาสนา
ไม่ได้  
                  6. รักอิสรภาพชอบความเป็นตัวเอง ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจของใคร ถือความ
ต้องการและความคิดของตนเองเป็นใหญ่ 
                  7. นิยมหาความสุขจากชีวิต คนไทยถือว่าควรหาความสุขจากชีวิตให้มาก
ท่ีสุด ควรทำตัวตามธรรมชาติ ปล่อยให้สบายไปเรื่อย ๆ ร่าเริงแจ่มใส 
            วัฒนธรรมท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของปัญญาชน จนกลายเป็นวัฒนธรรมด้าน
ต่าง ๆ วัฒนธรรมซึ่งคือความเจริญรุ่งเรืองท่ีเกิดจากความคิด แนวปฏิบัติมาช้านานนั้น เกิดขึ้นจากการ
ท่ีเรารู้คุณค่า และให้ความสำคัญต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีคิดคนสร้างไว้ วัฒนธรรมพิธีการต่าง ๆ 
เป็นประเพณีท่ีดีงามซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมจะมีประเพณีท่ีเกี่ยวกับพิธี ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือใน
ด้านศาสนา เช่น การบวช เข้าพรรษา วันสงกรานต์ วัฒนธรรมการไหว้ และอื่น ๆ ท่ีแตกต่างกันไป
ตามบริบททางวัฒนธรรมซึ่งล้วนแล้วมีความดีงามและมีคุณค่า การสืบทอดและรักษาประเพณีอันดี
งามในพิธีต่าง ๆ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นการจัดระเบียบของชุมชนเป็นการปลุก
จิตสำนึกท่ีดีในหน้าท่ีและเป็นการแสดงความสามัคคีเพื่อสร้างสถาบันครอบครัว สังคม ประเทศ 
พิธีกรรมหรือประเพณีประจำชาติชาวไทยท่ีเด่น ๆ ได้แก่ 
                  1. วันสงกรานต์ไทย 
              สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต ท่ีหมายถึง การเคล่ือนย้าย โดยเป็น
การอุปมาถึงการเคล่ือนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคล่ือนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเช่ือของไทย
และบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเพณีสงกรานต์นั้นหมายถึง การส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เดิมทีวันท่ีจัดสงกรานต์จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนด
วันท่ีแน่นอน คือ ต้ังแต่ 13 – 15 เมษายน แต่เดิมวันขึ้นปีใหม่ไทย คือ วันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึง 
พ.ศ. 2431 และได้มีการเปล่ียนแปลงมาเป็นวันท่ี 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง พ.ศ. 2483เมื่อ
ครั้งก่อน พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงให้พิธีสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ขยายออกไปสู่คนเป็นวง



  84 

กว้างมากขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนทัศคติ ตลอดจนความเช่ือไป แต่เดิมในพิธีสงกรานต์จะใช้ น้ำ 
เป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของพิธีกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์
เคล่ือนเข้าสู่ราศีเมษ ในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึก
และกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ ในสังคมไทยสมัยใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์
เป็นวันครอบครัว อีกท้ังยังมีประเพณีท่ีสืบทอดมาต้ังแต่ด้ังเดิม อย่างการสรงน้ำพระท่ีนำมาซึ่งความ
เป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ท่ีมีความสุข   
(ท่ีมา: พระยาอนุมานราชธน: 2513 “เทศกาลลอยกระทง เล่นสาดน้ำวันสงกรานต์ ประเพณีทำบุญ
ส ว ด ม น ต์ เ ล้ี ย งพ ร ะ ” .  ป ระ เพ ณี ส งก ร าน ต์  ก ร ะ ท รว งวั ฒ น ธ ร ร ม  https://www.m-
culture.go.th/th/article_view.php?nid=8810) 
                  2. วันเข้าพรรษา 
              ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เข้าพรรษาแปลว่า "พักฝน" หมายถึงพระภิกษุ
สงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าท่ีจะต้อง
จาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำส่ังสอนแก่ประชาชนไปในท่ีต่างๆไม่จำเป็นต้องมีท่ีอยู่ประจำแม้
ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงว่างระเบียบการ
จำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำท่ีตลอด 3 เดือนในฤดูฝนคือเริ่มต้ังแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี
ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้งก็เล่ือนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือนแปดหลังและออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 11 เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวทรงอนุญาตให้ไป
แรมคืนได้ไม่เกิน 7 คืนเรียกว่าสัตตาหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัด
ว่าพรรษาขาดระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษาหากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมือง
ก็พอจะหาท่ีพักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นท่ีพักแรมชาวบ้านเห็นพระ
ได้รับความลำบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝนรวมกันหลายๆองค์ท่ีพักดังกล่าว
นี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่าท่ีอยู่สงฆ์เมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้ำฝน
ใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางท่านอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานท่ีสงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างท่ีพักเรียกว่า "อาราม" ให้เป็น
ท่ีอยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ โดยปรกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธานุญาตท่ีให้มีประจำตัว
นั้น มีเพียง อัฏฐบริขาร ซึ่งได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน 
แต่ช่วงหน้าฝนของการจำพรรษาในสมัยก่อนนั้น พระสงฆ์ท่ีมีเพียงสบงผืนเดียวจะอาบน้ำฝน
จำเป็นต้องเปลือยกาย ทำให้ดูไม่งามและเหมือนนักบวชนอกศาสนา นางวิสาขามหาอุบาสิกาจึงคิด
ถวาย "ผ้าวัสสิกสาฏก" หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ผลัดเปล่ียนกับผ้า
สบงปกติ จนเป็นประเพณีทำบุญสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านท่ีใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝน
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สำหรับให้ท่านได้ผลัดเปล่ียนและถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษา
นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมา 
 (ท่ีมา: หนังสือ “คู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา บทสวดมนต์ไหว้พระ” สำนักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์เผรแพร่ พ.ศ 2551)   
 (ท่ีมา: วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day http://event.sanook.com/day/lent/)  
                  3. ประเพณีการไหว้  
               “การไหว้” เป็นมารยาทไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมทักทาย เมื่อเวลาพบปะกัน
หรือลาจากกัน เป็นวัฒนธรรมท่ีงดงาม รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ในความเป็นไทย การไหว้
เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระ การให้เกียรติ และแสดงถึ งความเคารพซึ่งกันและกัน ใน
ชีวิตประจำวันของคนในสังคม เมื่อจะไปไหนมาไหนหรือจะไปโรงเรียนเด็กจะไหว้ครูบาอาจารย์ การ
ไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู ช่ืนชม และแสดงถึงการเคารพต่อผู้ท่ีมีสัมมาคาระซึ่งเป็นการอบรม
มารยาทให้รู้จักการไหว้ เป็นภาษาท่าทางท่ีใช้แสดงความเคารพ  ทักทาย โดยการยกมือสองข้าง
ประนม พร้อมกับยกขึ้นไหว้ ประเภทการไหว้ของไทยมี3 ระดับ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและใบหน้าเป็น
ตัวกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
                      การไหว้ระดับท่ี 1 ใช้สำหรับไหว้พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ รวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา ในกรณีท่ีเราไม่สามารถกราบแบบเบญจาง
คประดิษฐ์ได้ โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว นิ้วช้ีสัมผัสส่วนบนของหน้าผาก นัยว่า พระรัตนตรัย
เป็นส่ิงท่ีควรเคารพอย่างสูงสุด จึงยกมือท่ีประนมข้ึนให้สัมผัสส่วนท่ีสูงสุดของร่างกาย หรืออีกนัยหนึ่ง
ว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นดวงแก้วมณีท่ีประเสริฐมีค่าสูง คอยกำกับและสอนให้เรามีสติมีปัญญาอยู่
ตลอดเวลา จึงสมควรแก่การเคารพกราบไหว้ในระดับท่ี 1 นี้ จึงให้ยกมือท่ีประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือ
อยู่ระหว่างค้ิวทั้งสองข้างนั่นเอง 
                      การไหว้ระดับท่ี 2 ใช้สำหรับไหว้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ 
และผู้ท่ีเราเคารพนับถืออย่างสูง รองลงมาจากพระรัตนตรัย มือท่ีสัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดต่ำลงมา 
หรืออีกนัยหนึ่งว่า บุคคลกลุ่มนี้ทำให้เรามีลมหายใจเกิดขึ้นมาได้ และเป็นผู้มีพระคุณท่ีทำให้เราดำเนิน
ชีวิตอยู่ได้ในสังคม ควรแก่การแสดงความเคารพ การไหว้ในระดับท่ี 2 จึงให้ยกมือท่ีประนมขึ้นให้นิ้ว
แม่มืออยู่บริเวณปลายจมูก 
                      การไหว้ระดับท่ี 3 ใช้สำหรับไหว้บุคคลท่ัว ๆไป ท่ีมีวัยวุฒิสูงกว่าเราไม่มาก
นัก รวมถึงใช้แสดงความเคารพผู้ท่ีเสมอกัน หรือเป็นเพื่อนกันได้ด้วย โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง 
นิ้วช้ีสัมผัสบริเวณปลายจมูก นัยว่าบุคคลกลุ่มนี้ควรแก่การเคารพรองลงมาจากบิดา มารดา มือท่ี
สัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดต่ำลงมาตามลำดับ หรืออีกนัยหนึ่งว่า บุคคลกลุ่มนี้ เป็นผู้ท่ีเราจะต้องพบ
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ประพูดคุยอยู่ด้วยเป็นประจำ การใช้วาจาจึงเป็นส่ิงท่ีควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การไหว้ระดับท่ี 3 จึง
ให้ยกมือท่ีประนมข้ึนให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณปลายคาง 
(ท่ีมาของข้อมูล: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มารยาทไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อัมรินทร์
พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำกัด, หน้า 63 -77)  
                  4. ประเพณีการบวช  
              ประเพณีการบวช เป็นประเพณีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยถือ
ปฏิบัติควบคู่กับการนับศาสนาพุทธบวชให้สังคมรับสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน บุคคลในครอบครัว
พุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่าการบวชนอกจากจะเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา
แล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้บวช และผู้เป็นบิดามารดาอย่างใหญ่อีกด้วย เพราะฉะนั้นเรื่อง
การบวชจึงเป็นส่ิงสำคัญของชีวิตผู้ชายไทยทุกคน เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าพิธีอุปสมบทเป็น
พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เมื่อลาสิกขาละเว้นจากความเป็นเพศ
บรรพชิตแล้ว สังคมไทยท่ัวไปจะยอมรับนับถือบุคคลนั้นว่าเป็นคนสุก เป็นคนดีมีวิชามากกว่าผู้ท่ียังไม่
เคยได้บวชเรียนผู้ท่ีมาบวชถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีบุญมาก เพราะเพศสมณะใช่ว่าใครจะมาอยู่ได้ง่ายๆ ต้อง
ส่ัมสมบุญกันมาข้ามภพข้ามชาติ เมื่อบารมีมากขึ้นก็มีโอกาสมาบวชในบวรพุทธศาสนาดูอย่างในสมัย
พุทธกาลเป็นต้นแบบผู้ท่ีจะมาบวชไม่ได้ผู้ด้อยโอกาสแต่เป็นผู้ท่ีมาจากหลากหลายตระกูล ท่ีประสบ
ความสำเร็จในชีวิตเพราะเห็นโทษภัยในการครองเรือนในวัฏฏสงสารจึงมาออกบวชหลายท่านมาจาก
ตระกูลขัตติยะก็มีแพศย์ก็มีศูทรก็มีการท่ีตระกูลกษัตริย์พราหมณ์และมหาเศรษฐีต่างเข้ามาบวชก็
แสดงว่าการบวชไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องของผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นเรื่องท่ีสำคัญอย่างยิ่งยวด  
             ประเพณีไทยงานบวช สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวช 
จะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดามารดารวมท้ังหมู่ญาติการมีโอกาสได้
เป็นนักบวช ดำรงเพศสมณะผู้ต้ังใจฝึกฝนอบรมตนเองเพียงช่วงระยะเวลาส้ันๆ ก็สามารถค้นหาแหล่ง
ความสุขท่ีแท้จริงศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์  
 (ท่ีมา : กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : ประเพณีการบวชพระท่ีควรอนุรักษ์  https://www.m-
culture.go.th/surveillance/ewt_news.php?nid=1283&filename=index  ประเพณีงานบวช 
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=178&code_db=610004&code_ty
pe=01) 
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4.3.2 วัฒนธรรมกัมพูชา 

             ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) หรือกัมพูชา ต้ังอยู่กลางภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซา
ลาย ด๊ักล๊ัก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง ) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย 
(จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทยมีพื้นท่ีประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร 
มีขนาดเล็กเป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากบรูไนและสิงคโปร์ การเมืองการ
ปกครองมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ มี
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน แบ่งเขตการปกครองเป็น 26 
จังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง 
                  ในสังคมกัมพูชามีผู้คนจากหลายชาติพันธุ์ท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดและมีการต้ังถิ่นฐาน
กระจายไปท่ัวท้ังประเทศและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและทำการประมงชาวเขมรจะ
เป็นกลุ่มชนท่ีมีอิทธิต่อการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศมากท่ีสุดแต่ฐานะชนกลุ่มน้อยอื่นๆนั้น
ประกอบด้วยพวกขแมร์เลอ อันได้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 30 กลุ่มในกัมพูชา กลุ่มคนเหล่านี้ต้ังถิ่นฐาน
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลสังคมกัมพูชามีความเป็นวัฒนธรรมหลักท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศท่ีเด่นชัดทําให้
สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมพม่าวัฒนธรรมลาว วัฒนธรรม
ไทยได้อย่างชัดเจน 
           ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีประวัติอันยาวนานหลายร้อยปีวัฒนธรรมประเพณี
จึงมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาแม้ในสมัยเขมรแดงได้ทำลายศิลปวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากมาย แต่
อรรยธรรม วัฒนธรรมเขมรก็ยังสืบทอดต่อมาได้ครบถ้วน วัฒนธรรมเขมร หรือวัฒนธรรมกัมพูชา เป็น
วัฒนธรรมท่ีเจริญสูงสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของภูมิภาคนี้ และก็มีการรับอิทธิพจากประเทศอินเดียเข้ามา 
อักษรเขมรเป็นต้นแบบให้กับอักษรไทย ภาษาและขนบธรรมเนียมในราชสำนักไทยท่ีรับแบบอย่างจาก
วัฒนธรรมเขมรวัฒนธรรมและการปกครอง ได้แก่  
              1. การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นประมุข
รัฐพระราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ในกรอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาล มีรัฐสภาและเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน อำนาจบริหารเป็นของรัฐบาล อำนาจนิติ
บัญญัติเป็นของสภาคือรัฐสภาและพฤฒิสภานายกรัฐมนตรีกัมพูชามาจากพรรคการเมืองในรัฐสภา
ได้รับการแต่งต้ังโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของประธานและรองประธานรัฐสภา 
              2. พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติกัมพูชา ชาว
กัมพูชา นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท จากหลักฐานท่ีปรากฏ  พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนา
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หลักในสังคมกัมพูชา ดังปรากฏหลักฐานทางด้านจารึก โบราณดคี และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
ปรากฏผ่านปราสาทนครวัต ปราสาทนครธม และได้พัฒนาทางพระพุทธศาสนาสืบมาจนกระท่ัง
ปัจจุบันชาวกัมพูชานับถือพุทธศาสนาท่ีแข็งแกร่งและเป็นท่ีแพร่หลายในทุกจังหวัด และมีอารามใน
พุทธศาสนาทุกแห่งท่ัวประเทศชาวกัมพูชามีความผูกพันกับพุทธศาสนามากท้ังประเพณีและ
วัฒนธรรม 
              3. ภาษาเขมร เป็นภาษาประจำชาติของคนกัมพูชาเป็นภาษาท่ีคนกัมพูชา
ท่ัวประเทศสามารถพูดเข้าใจและเขียนอ่านได้ภาษาเขมรเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  
              4. ศิลปวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีจึงมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนใน
ประเทศ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ระบำอัปสรา (Apsara Dance) เป็นการแสดง
นาฏศิลป์ท่ีโดดเด่นของกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการ แต่งกายและท่าร่ายรำมาจากภาพจำหลักรูปนาง
อัปสรท่ีปราสาทนครวัด ซึ่งระบำอัปสราเป็นระบำขวัญใจชาวกัมพูชา และเป็นศิลปะที่มีคุณค่าอันหนึ่ง
ของวัฒนธรรมกัมพูชา 
              5. สถาปัตยกรรมของกัมพูชา นับได้ว่าเป็นปริศนาท่ีน่าพิศวงเป็นอย่างยิ่ง 
เป็นท่ีต้ังของแหล่งอารยธรรมท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในเอเซียอาคเนย์ จึงมีศาสนสถานในศาสนา
ฮินดูและพุทธท่ีงามเด่นเป็นปรากฏให้เห็นอยู่ท่ัวไปสถาปนิกและช่างแกะสลักท่ีเป็นบรรพบุรุษเขมรได้
สร้างวัดท่ีทำแผนท่ีโลกจักรวาลด้วยหิน การตกแต่งแบบเขมรท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาและมี
การแกะสลักสัตว์ในตำนานจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธบนผนัง วัดถูกสร้างขึ้นตามการปกครอง
ของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณท่ีกำหนดว่ารูปแบบวัดขั้นพื้นฐานประกอบด้วยศาลเจ้ากลางลาน
กำแพงล้อมรอบและคูน้ำ ลวดลายขอมใช้ส่ิงมีชีวิตมากมายจากเทพนิยายทางพุทธและฮินดู 
สถาปัตยกรรมของกัมพูชาได้รับการพัฒนาในขั้นตอนภายใต้อาณาจักรขอมต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9 ถึง
ศตวรรษท่ี 15 
              6. วันสำคัญและเทศกาล เทศกาลน้ำ (Water festival) หรือ "บอน อม 
ตุก”(បុណ្យអុុំទូក) เป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีท่ียิ่งใหญ่ของประเทศกัมพูชา ท่ีจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
วันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ จนถึงแรม 1ค่ำ เดือน เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของ แม่น้ำท่ีนำ
ความอุดมสมบูรณ์ มาให้ โดยจะมีการแข่งเรือยาวน้ำในแม่น้ำโขง การแสดงพลุดอกไม้ไฟ การ แสดง
ขบวนเรือประดับไฟ เและขบวนพาเหรด ท่ีจัดขึ้นบริเวณทะเลสาบ ทุกปีต้ังแต่ ขณะท่ีการแข่งเรือ เป็น
การรำลึก ถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้า ชัยวรมันท่ี 7 ช่วงศตวรรษท่ี 12 ในยุคเมืองพระ
นคร อาณาจักรเขมรท่ีกำลังรุ่งเรืองมีชัย เหนืออาณาจักรจาม ในการสู้รบ ทางเรือ "บอน อม ตุก" 
(បុណ្យអុុំទូក) และศิลปะต่าง ๆ มากมาย ท่ีเป็นแหล่งสำคัญของ แรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม กว่า
เกือบสองพันปีของชาวกัมพูชา 
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              7. วันสำคัญที่เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ เช่น วันพระราชพิธีพืชมงคล  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี และสมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ  
สีหนุ วันเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี เป็นต้น  
              8. วันนักขัตฤกษ์และประเพณี เช่นวันพืชมงคล วันสงกรานต์ วันสิทธิ
มนุษยชน วันเด็ก วันรัฐธรรมนูญ วันบรรพบุรุษ (เทศกาล ภจุมบิณฑ์) วันเอกราช เป็นต้น 
              9. วันที่ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันโกน วันพระ วันออกพรรษาเป็นต้น 
          วัฒนธรรมกัมพูชาหรือวัฒนธรรมเขมรเป็นวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาท่ีมีประจำชาติ
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเขมร และพัฒนาหล่อหลอมขึ้นในสังคมเขมรต้ังแต่ก่อนสมัยนครวัด 
จนถึงสมัยปัจจุบันท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา วรรณคดี  ศิลปวัตถุ ดนตรี 
การแต่งกาย  ดังท่ี ตรึง เงีย (1974) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมเขมรมาจากส่ิงต่อไปนี้ 
                  1. วัฒนธรรมเขมรและสังคมเขมรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดมีอิทธิพล
ต่อกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันท้ังกายและใจในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมข้ึนอยู่กับวัฒนธรรม
ทางสังคมเช่นเครื่องมือท่ีสามารถผลิตได้โดยผู้ท่ีมีความรู้ทักษะและระดับทักษะท่ีชัดเจน 
                  2. วัฒนธรรมเขมรขึ้นอยู่กับสังคมศิลปะวรรณกรรมความศรัทธาศาสนา
ความเช่ือ การเติบโตและการพัฒนาขึ้นอยู่กับระบอบสังคมเปิดโอกาสให้สังคมทำงานได้ดีบางครั้งคนมี
ปัญหายากเจ็บป่วยทางกายแก้ปัญหาไม่ได้ทำให้คนต้องหาทางอื่นตามความเช่ือเช่นสวดมนต์ผีผีเทวดา
ความเช่ือท่ีคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
                  3. วัฒนธรรมเขมร อารยธรรมเขมรระบุความคิดท่ีเกิดขึ้นกับนิสัยท่ีแตกต่าง
กันของคนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนท่ีอยู่ในสังคม
สามัคคีอยู่ร่วมกันได้เพราะมีกฎพื้นฐานท่ีจัดระเบียบคนสังคมประชาชนให้มีความยุติธรรมมีจิตใจท่ี
สูงส่ง 
                  4. วัฒนธรรมเขมร ระบุถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นค่านิยม 
และเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีความหมายต่อวิถีชีวิตท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆในสังคมเขมร 
  เตียว ฉายสุก (1971) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมเขมรมีประวัติอันยาวนานหลายร้อยปี
วัฒนธรรมประเพณีมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาคือชาวมีวัฒนธรรมด้ังเดิมเป็นของตนเองและรับเอา
วัฒนธรรมอื่นจากภายนอกท่ีได้ติดต่อสัมพันธ์กันมาผสมผสานใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม
กัมพูชาเริ่มพัฒนาเมื่อรับวัฒนธรรมฮินดูเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมพื้นเมือง แล้วเกิดการก่อต้ังรัฐท่ี
เรียกว่า “ฟูนัน”วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิผลต่อวัฒนธรรมเขมรท่ีสำคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมอินเดีย โดย
เริ่มแรกในสมัยเจนละ เขมรได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้คือ พุทธศาสนาและพราหมณ์ศาสนา จน
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กลายเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมเขมรท่ีใช้สืบมา วัฒนธรรมอินเดียเป็นด้านหลักใหญ่ ๆ เช่น ประเพณี 
ศาสนา และรับอิทธิผลของวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพราะกัมพูชาเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่น 
ภาษา การศึกษา การปกครอง การแพทย์ และการส่ือสารคมนาคม ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นไปในเรื่อง
ของความเจริญก้าวหน้าทางด้านศิลปวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศ และวัฒนธรรมจีนได้เข้า
มามีอิทธิผลต่อประเทศกัมพูชาสมัยหลังสงครามเขมรแดง โดยชาวกัมพูชารับไว้มากพอสมควร และ
ผสมผสานใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ประกอบอาชีพทางการค้า และ
ประเพณีตรุษจีน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของกัมพูชามีหลากหลาย งานประเพณีและพิธีกรรมถือ
เป็นส่ิงสำคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือของคนในประเทศนั้นๆ งานประเพณีและ
พิธีกรรมในกัมพูชาก็เช่นกัน แม้ว่าในระยะหนึ่งดินแดนแห่งนี้เคยถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่าง
มากโดยกลุ่มเขมรแดง แต่อย่างไรก็ตามงานประเพณีพิธีกรรมและวันสำคัญต่างๆ เช่น ประเพณีแซน
โฎนตา หรืองานบุญใหญ่ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลน้ำพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ต่าง ๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา การบวช ยังคงมีการปฏิบัติสืบเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีสำคัญท่ีสะท้อนให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเช่ือ 
                  1. วันสงกรานต์กัมพูชา  
              สงกรานต์ในประเทศกัมพูชา เป็นพิธีกรรมหนึ่งท่ีมีการปรารภต้ังแต่ประเทศ
กัมพูชาในยุคสมัยเจนฬา สมัยพระนคร สืบทอดมาจนราชสมัยพระเจ้าองค์ด้วง และปัจจุบัน พิธี
เทศกาลนี้ในสมัยโบราณปรารภกันในเดือนมัคสิร์ (เดือนอ้าย นับตามจันทร์คติ) เปล่ียนมาเดือนเจตร
(เดือนห้า)ในราชสมัยพระเจ้าองค์ด้วง และปัจจุบันนับถือสุริยคติ วันท่ี 14-15-16 เดือนเมษายน ของ
ทุกปี ชาวกัมพูชาเรียกงานบุญสงกรานต์ว่า “บน โจล ชนัม ทเม็ยបុណ្យចូលឆ្ន ុំថ្មី หรือ บน โจล ชนัม 
ขแมร์ បុណ្យចូលឆ្ន ុំខ្មម រ” แปลว่า บุญขึ้นปีใหม่ ชาวกัมพูชาให้ความสำคัญกับวันขึ้นปีใหม่นี้ มาก ถือ
เป็นเทศกาลสำคัญของชาวกัมพูชา มีประวัติความเป็นมาตามความเช่ือในตำนานการตอบปัญหาธรรม
ระหว่างธรรมบาลกุมาลกับท้าวกบิลพรหมเช่นเดียวกับในประเทศไทย ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ของ
ชาวกัมพูชาจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน วันท่ีหนึ่ง คือ ថ្ថ្ៃមហាសង្គ្រា ន วันมหาสงกรานต์ หรือ ทไง มา ฮา ซ็
อง กรานต์  วันท่ีสอง คือวันกลางเรียกว่า ថ្ថ្ៃវរ:វន័បតหรือ ทไง วิระ วัณ บัต วันท่ีสาม เรียกว่า វារះ
ឡ ើងស័កត  ทไง เลิง ซ็อก หรือ วันเถลิงศก ผู้ท่ีอยู่ต่างถิ่นจะกลับไปบ้านของตนเพื่อทำบุญ นำส่ิงของ
มอบให้พ่อแม่และผู้มีพระคุณ อาบน้ำ ขอพร และขอขมาลาโทษ ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและ
การท่องเท่ียวก่อนวันสงกรานต์ ประชาชนจะพากันทำความสะอาดบ้านเรือน จัดเตรียมเส้ือผ้าใหม่
สำหรับคนในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เตรียมเครื่องสังเวยเทวดาใหม่ เตรียมอาหารสำหรับ
ถวายพระและให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย บรรดาลูกๆ หลานๆ หรือบุคคลในครอบครัวท่ีไปอยู่ต่างถิ่นจะ
กลับมายังบ้านของตน และมีการตกแต่งบ้านเรือนและบริเวณรอบๆบ้านด้วยโคมไฟ และหลอดไฟ
เล็กๆหลากสี หรือตะเกียงโคม เพื่อเตรียมต้อนรับเทวดาใหม่ 
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             เมื่อเข้าสู่เทศกาลในวันแรก วันทไง มา ฮา ซ็อง กรานต์(วัน มหาสงกรานต์) 
จะมีพิธีสำคัญคือ พิธีสังเวยรับเทวดาใหม่ คาดว่าเวลาในการเริ่มพิธีมีขึ้นพร้อมกันท่ัวประเทศโดยการ
รับสัญญาณผ่านโทรทัศน์วิทยุและเสียงระฆังจากวัดในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการให้สัญญาณว่าเทวดาใหม่
ได้เสด็จมาเพื่อรับเครื่องสังเวยแล้วและจะสถิตย์อยู่เพื่อปกปักรักษาเป็นเวลา 1 ปี เริ่มจากการจุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัย พรมน้ำอบแก่เครื่องเซ่นสังเวย และอธิษฐานขอพรจากเทวดา จากนั้นจะนำ
ภัตตาหารไปถวายพระท่ีวัดรวมถึงขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อพระเจดีย์ทราย ส่วนวันท่ี 2 วันวิระ วัณ บัต 
เป็นวันของบรรพบุรษผู้ล่วงลับและบิดามารดา เนื่องจากในช่วงเช้าจะมีการจัดอาหารคาวหวานและ
เส้ือผ้าชุดใหม่เพื่อกราบขอพรจากบิดามารดาและผู้มีพระคุณ จากนั้นในช่วงสายจะน้ำภัตตาหารไป
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีวัดพร้อมท้ังมีการก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นอีก ในวันท่ี 3 หรือ ทไง เลิง ซ็อก ถือ
เป็นวันเถลิงศักด์ของชาวกัมพูชา ในช่วงเช้ายังคงมีการนำภัตตาหารไปถวายพระท่ีวัด ต่อด้วยสรงน้ำ
พระ และรดน้ำขอพรจากบิดามารดาในช่วงบ่าย จากนั้นจะมีการเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ท่ี
จริงแล้วหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำและมีการละเล่นต่าง ๆ อาทิ สะบ้า มอญซ่อนผ้า ชักเย่อ ต้ังแต่เริ่ม
เทศกาล หรือ วันมหาสงกรานต์ 
 (ท่ีมาของข้อมูล: ឡោកឧកញ៉ា  ឡហារាធិបតី (ញឹមខ្ប៉ាន) ង្គ្រះរាជបណ្ណា ល័យជាតិកមព ុជា និងឡទររិទូរ ឈឹ

ម ង្គ្កឡសម, ចាប រិន (1960) ង្គ្រះរាជរិធីទ្វា ទសមាស ភាគ១, ភាគ២ និងភាគ៣ ឡ ះរុមភឡោយ ង្គ្កមុជុំនុុំ

ទុំឡនៀមទមាា ប់ខ្មម រ រុទធសនបណ្ឌ ិតយកមព ុជា 

         ង្គ្កសួងវបបធម៏ និងវវ ចចិង្គ្តសិលបៈ http://www.mcfa.gov.kh/site/detail/25#.Ynhk5-hBzIU) 
 
                  2. วันเข้าพรรษา 
              การเข้าพรรษา ចូលង្គ្រះវសា หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำท่ีไม่เท่ียว
จาริกไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆ ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติ ท่ีพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติ
ตาม ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด 8 ถึง วันขึ้น 15ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 
11ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา จึงเป็นวันท่ีพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ประจำในวัด และไม่ไป
ค้างแรมในท่ีอื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน 
             ประวัติของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน
และเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์ จะมีการ
ประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวดมนต์ ขอขมาซึ่ งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธี
เข้าพรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ตนเองจะไม่ไปไหนมาจากประวัติ
ในสมัยพุทธกาลท่ีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันกล่าวตำหนิพระสงฆ์ ท่ีเดินย่ำไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนา
เสียหาย ไม่ยอมหยุดยั้งแม้ในระหว่างฤดูฝน เพราะแม้แต่ฝูงนกยังหยุดพักผ่อนไม่ท่องเท่ียวไปไหน 
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และเมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงรับส่ังให้พระสงฆ์ประชุมแล้วจึงทรงบัญญัติเรื่อง
การเข้าพรรษาไว้ว่า "ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้พวกเธออยู่จำพรรษา" 
            สาเหตุท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ท่ีวัดตลอด 3 
เดือน เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานท่ีต่าง ๆเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนจะ
เป็นไปด้วยความยากลำบากและเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของ
ชาวบ้านท่ีปลูกลงแปลงในฤดูฝน และเป็นช่วงเวลาหรือโอกาสสำคัญในรอบปีท่ีพระสงฆ์จะได้มาอยู่จำ
พรรษารวมกัน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย 

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญท่ีทำให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องดังต่อไปนี้ 
              1. พระภิกษุจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ศึกษาพระ
ธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระท่ีเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ได้อย่างเต็มท่ี 
              2. พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลได้อย่างเต็มท่ีเช่น
ทำบุญตักบาตรรักษาศีล สวดมนต์ฟังธรรมเจริญภาวนาตลอดพรรษา 
              3. วันเข้าพรรษาก่อให้เกิดประเพณีสำคัญ 2 ประเพณีคือประเพณี
การถวายผ้าอาบน้ำฝนและประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  (ท่ีมาของข้อมูล: ង្គ្កមុជុំនុុំទុំឡនៀមទមាា ប់ខ្មម រ រុទធសនបណ្ឌ ិតយកមព ុជា)  
 
                  3. ประเพณีการไหว้  
              คนกัมพูชาแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
การไหว้ท่ีมีมาแต่โบราณ โดยมีหลักฐานปรากฏภาพแกะสลักอยู่บนผนังปราสาทหินเป็นรูปแสดงความ
เคารพโดยการไหว้ นอกจากนี้ยังพบรูปนางอัปสราพนมมือไหว้ด้านนอกปราสาทหินอีกด้วย สะท้อนให้
เห็นว่าซัมเป๊ียะห์หรือการไหว้มีหลักฐานการปฏิบัติมาแต่สมัยเมืองพระนครของจักรวรรดิเขมรแล้ว  
                     การไหว้ “ សុំរះ” หรือ การไหว้ เป็นการแสดงออกถึงความสุภาพอ่อน
น้อม การแสดงความเคารพด้วยการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการรู้จักบุญคุณ ความกตัญญูและความ
นับถือ การไหว้อาจเป็นการไหว้เพื่อทักทายถามทุกข์สุข การลาจาก การขอบคุณ นอกจากนี้การไหว้
ยังใช้ในโอกาสอื่น ๆ เช่น การไหว้ทำความเคารพต่อพระมหากษัตริย์กัมพูชา การไหว้ ผู้ใหญ่ในพิธี
มงคลสมรส การไหว้ครู การไหว้ซัมเป๊ียะของเขมรจะพนมมือไหว้โดยพนมมือนิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจดกัน 
ไม่แยกปลายนิ้วออกจากกัน เมื่อมีผู้มาไหว้ต้อง "รับไหว้" คือ ไหว้ตอบทุกครั้ง แต่สำหรับพระภิกษุ ผู้
อาวุโสมาก ๆ หรือพ่อแม่ ไม่จำเป็นต้องไหว้ตอบ โดยปกติขณะท่ีกำลังไหว้ หรือ “ ซัมเปี๊ยะห์ ”  ใน
เวลาทักทายกันมักจะพูดว่า จุมเรียบซัวในขณะท่ี จุมเรียบเลีย ใช้พูดกันในเวลาลาจาก 
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                      วัฒนธรรมการไหว้คือการแสดงความมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่ง เป็นธรรม
เนียมการทักทายและแสดงความเคารพต่อกัน การไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู คนท่ีพบเห็นต่างช่ืน
ชม คำท่ีเรามักจะได้ยินเป็นประจำท่ีใช้กล่าวชมผู้ท่ีมีสัมมาคารวะและได้รับการอบรมมารยาทของคน 
แล้วยังแสดงออกถึงความหมาย “การขอบคุณ” และ “การขอโทษ” การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ 
มิตรไมตรี ท่ีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประเภทการไหว้ “ សុំរះ” เป็นการทักทายถือเป็น
จารีตประเพณีอย่างหนึ่งท่ีถือได้ว่ามีความสำคัญ การทำซัมเป๊ียะห์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1.พนมมือไหว้ให้ปลายนิ้วชี้ระดับหน้าผากเกือบจรดตีนผม 
การประนมมืออัญชลีใช้ไหว้ พระพุทธเจ้า และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 

ระดับท่ี 2. พนมมือไหว้ให้ปลายนิ้วอยู่ระดับค้ิว ใช้สำหรับเวลาไหว้
ทำเคารพต่อองค์พระมหากษัตริย์กัมพูชา 

ระดับท่ี 3. พนมมือไหว้ให้ปลายนิ้วช้ีอยู่ระดับจมูก ใช้ไหว้พ่อแม่ ปู่ 
ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ 

ระดับท่ี 4. พนมมือไหว้ให้ปลายนิ้วช้ีอยู่ระดับปาก ใช้ไหว้ผู้อาวุโส
หรือเจ้านาย 

ระดับท่ี 5. พนมมือไหว้ให้มืออยู่ระดับหน้าอก ใช้ไหว้คนท่ัวไปท่ีอยู่
ในวัยใกล้เคียงกันหรือเพื่อน 
                      วัฒนธรรมการไหว้เป็นวิถี ชีวิต ท่ีถูกปลูกฝังให้รู้ จักกาลเทศะ รู้จักการ

เคารพผู้อาวุโส กตัญญูรู้บุญคุณ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การมีมารยาทในสังคมดังกล่าวข้างต้น วิธีการ

ปฏิบัติเป็นเพียงแนวทางท่ีสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 

วัฒนธรรมการไหว้เป็นวิถีชีวิตท่ีถูกปลูกฝังให้รู้จักกาลเทศะการมีมารยาทในสังคม  

(ท่ีมาของข้อมูล: ការបរា ញរីរឡបៀបសុំរះខ្មម រ និរនធនិងឡរៀបឡរៀងឡោយ៖ ឡោក សុំ សុំអាង និងឡោក 

ងួន សុំអាត សមាគមន៍វបបធម៏ខ្មម រ) ឡ ះរុមភឡៅ  ង្គ្រះរាជាណ្ណចង្គ្កកមព ុជា  ឡ ះរុមភឡៅខ្មមករា ឆ្ន ុំ 

2002)  

 

                  4. ประเพณีการบวช  
              ประเพณีการบวช ការបួស ประเทศกัมพูชาเป็นการปฏิบัติท่ีสืบเนื่องมาจาก
ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายท่ี
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้าพิธีอุปสมบท (บ วชพ ระ ) การอุปสมบทเป็นประเพณีท่ีมี
ความสำคัญมากอย่างยิ่ง ท้ังนี้เพราะชายท่ีมีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยท่ีเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีความ
รับผิดชอบในชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น 
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                 คำว่าบวชมาจากศัพท์ว่าปะวะชะแปลว่างดเว้นได้แก่งดเว้นในส่ิงท่ีควรงด
เว้นคือเว้นจากกิจบ้านการเรือนมาบำเพ็ญเพียรทำกิจพระศาสนามีสวดมนต์ภาวนาเป็นต้นลักษณะ
ของการบวชการบวชจะมี 2 ลักษณะได้แก่ 1. การบวชเป็นสามเณรเรียกว่า "บรรพชา"  2. การบวช
เป็นพระภิกษุเรียกว่า "อุปสมบท"  

การบวช นิยมบวชตามประเพณีในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา เพื่อท่ีจะได้
สามารถอยู่ศึกษาพระธรรมตลอดจนระยะเวลาเข้าพรรษา ประมาณ 3 เดือน ก็จะลาสิกขาเมื่อพ้นวัน
ออกพรรษาแล้ว แต่ถ้าบวชต่อไปก็ได้แล้วแต่ความสะดวก หากไม่ได้บวชในช่วงตามประเพณี
ระยะเวลาในการบวชขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้บวชเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะประมาณ 15 วัน หรือ 
1 เดือน 
        การบวชหน้าไฟเป็นประเพณีอย่างหนึ่งเมื่อเป็นการบวชเพื่ออุทิศส่วน
กุศลให้กับผู้ท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะบวชตอนเช้าในวันท่ีมีการเผาศพ ซึ่งการบวชหน้าไฟ
สามารถบวชเช้า สึกเย็น บวช 3 วัน 7 วัน หรือมากกว่านั้น  
               การบวชถือได้ว่า ผู้บวชจะได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ที่บวชเรียนแล้วจะเป็นผู้ที่มีความอดทน อดกลั้น และเข้าใจ
โลกธรรม ทำให้เป็นผู้ที่รู้คิดมีสติมั่น เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจความจริงของ
ชีวิต พระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริงในโลก ท่ีสอนให้มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิด แก่ 
เจ็บ และตาย ช่วยให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะท่ีจะนำไปสู่ในทางท่ีดี ท่ีชอบ การอุปสมบทจึงมี
ความสำคัญโดยเฉพาะต่อผู้ท่ีจะเป็นหลักของครอบครัว  อีกท้ังผู้บวชยังได้ศึกษาพระธรรมคำส่ังสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของเรา ผู้บวชสามารถนำข้อปฏิบัติท่ีได้จากการบวช
พระมาใช้ในการดำรงชีวิตสืบต่อไปได้อย่างมีความสุข  
            การบวชเป็นการปฏิบั ติ ท่ี สืบ เนื่ องมาจากความเล่ือมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้นชายกัมพูชาจำเป็นต้องมีความรู้

ความเข้าใจความจริงของชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักศาสตสอนแห่งความจริงในโลกท่ีสอนให้

มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิดแก่เจ็บและตายช่วยให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะท่ีจะนำไปสู่ในทางท่ีดีท่ีชอบ

การบวชจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะต่อผู้ท่ีจะเป็นหลักของครอบครัวอีกท้ังผู้บวชยังได้ศึกษาพระธรรม

คำส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเราผู้บวชสามารถนำข้อปฏิบัติท่ีได้จากการ

บวชพระมาใช้ในการดำรงชีวิตสืบต่อไปได้อย่างมีความสุข 

                 (ท่ีมาของข้อมูล: ង្គ្កមុជុំនុុំទុំឡនៀមទមាា ប់ខ្មម រ រុទធសនបណ្ឌ ិតយកមព ុជា. ឡសៀវឡៅ ៥០០០ ឆ្ន ុំ

ថ្ន រុទធសាសនា, រុទធិកបឋមសិកាកង្គ្មង ហ ុន ឡណ្ង ង្គ្កងុកុំរង់ចាម វតតឡមមវន័បឹងសាន យ) 
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บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา จึงเป็นการนำเนื้อหาบทอ่านมาจากเรื่องทาง
วัฒนธรรมสำคัญท่ีไทยและกัมพูชามีร่วมกันมาให้นักศึกษาเรียนเพื่อเห็นคำศัพท์ และบริบทท่ีคุ้นเคย
ทำให้การอ่านและเขียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นวัฒนธรรมท่ีนำมาเกี่ยวข้องกับวันสำคัญ และ
ประเพณีสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. วันสงกรานต์ 2.วันเข้าพรรษา 3. ประเพณีการไหว้   
4. ประเพณีการบวช (ไทย 1บท – เขมร 1 บท) 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจัยในประเทศ 

ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เรื่องการพัฒนาในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษา

กัมพูชาระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมื อ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชาในมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

งานวิจัยที่เก่ียวกับข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย 

          ธนู ทดแทนคุณ และปวีณา จันทร์สุวรรณ (2557) ได้วิจัย ข้อบกพร่องในการเขียน
ภาษาไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีงานวิจัยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และ 2) เพื่อนําผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
(Thai for Communication) จํานวน 100 ฉบับ ซึ่งเขียนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ปีการศึกษา 2557 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องใน
การเขียนภาษาไทย เพื่อจําแนกลักษณะของข้อบกพรองในการเขียนภาษาไทยจากการวิจัย พบว่างาน
เขียนจํานวน 100 ฉบับดังกล่าวมีข้อบกพร่องท้ังส้ินรวม 539 ครั้ง และข้อบกพร่องในการเขียน
ภาษาไทยท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ ข้อบกพร่องในการใช้คํา ด้านการสะกดคําผิด เพราะใช้พยัญชนะหรือ
สระผิด จํานวน 175 คํา คิดเป็นร้อยละ 32.46 รองลงมาได้แก่ ข้อบกพร่องในการใช้คํา ด้านการวาง
รูปวรรณยุกต์ผิดท่ี จํานวน 78 คํา คิดเป็นร้อยละ 14.47 และลักษณะท่ีพบน้อยท่ีสุด ได้แก่ การใช้
ภาษาท่ีไม่เป็นแบบแผน ด้านภาษาผิดระดับ การใช้สํานวนผิดความหมาย และการช้ำลักษณนามไม่
ถูกต้อง จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.37 
                 เปรมปรีด์ิ โพธิ์ศรีทอง (2564) ได้ศึกษา การศึกษาลักษณะข้อบกพร่องในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 
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และสาขาวิชาดนตรีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีการวิ จัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ข้อบกพร่องด้านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีท่ี 1 จำนวน 41 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 300-12001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย รวม
ท้ังส้ิน 651 ครั้ง ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยท่ีพบมากท่ีสุด คือ ข้อบกพร่องด้านอักขรวิธีจำนวน 
516 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 79.26 รองลงมาคือข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา จำนวน 77 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 11.83 และขอ้บกพร่องท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ ข้อบกพร่องด้านการใช้คำ จำนวน 58 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 8.91 สาเหตุท่ีทำให้เกิดข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย ในด้านอักขรวิธีนักศึกษาขาดความ
แม่นยำและขาดการคำนึงถึงหลักการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวการันต์ท่ีถูกต้อง ด้านการใช้คำ 
นักศึกษาไม่ทราบหลักการใช้ลักษณนามและอักษรย่อท่ีถูกต้อง ขาดประสบการณ์ในการเลือกใช้คำให้
สอดคล้องกับเนื้อความ และด้านการใช้ภาษา นักศึกษาไม่ทราบหลักการใช้ระดับภาษาท่ีถูกต้อง ใช้คำ
มากเกินความจำเป็น หรือประโยคท่ีส่ือความหมายได้หลายอย่าง เขียนประโยคไม่จบความหรือขาด
ความ 
                 รณยุทธ์  เอื้อ ไตรรัตน์  และนันทพร ศรจิตติ (2559) ได้ศึกษาการวิ เคราะห์
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยด้านการใช้คำของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ช้ันปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 เป็นนิสิตท่ีมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาจำนวนท้ังส้ิน 1000 คน ผู้วิจัยรวบรวมงานเขียนท่ี
มอบหมายให้ในช้ันเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเขียนของนิสิตต่อไป
ผลการวิจัยพบข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิต โดยพบว่าจำนวนนิสิตท่ีมีปัญหาด้านการใช้
คำเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้คือ การสะกดคำผิด การใช้ภาษาพูดและภาษาสแลง การใช้
คำฟุ่มเฟือย การใช้คำภาษาต่างประเทศ การใช้คำไม่ตรงความหมายการใช้คำย่อและอักษรย่อผิด การ
ใช้สรรพนามไม่เสมอกัน และการใช้คำลักษณนามผิด 
                  สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2558) ได้วิจัยการศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปี
การศึกษา 2558เพื่อศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
จํานวน 494 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยจากข้อมูลการเขียน
เรียงความ ด้านการใช้คํา และการใช้ประโยค มีลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยเรียงลําดับ
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จากมากไปน้อย ดังนี้ด้านการใช้คํา ได้แก่ การใช้คําไม่ถูกต้องตามชนิดของคํา การใช้ภาษาพูดในภาษา
เขียน การเขียนสะกดคํา และการใช้คําฟุ่มเฟือยด้านการใช้ประโยคโดยวิเคราะห์ตามหลักการสร้าง
ประโยค ได้แก่ประโยคใช้หน่วยเกินประโยคเว้นวรรคผิด ประโยคไม่สมบูรณ์ และประโยคเรียงลําดับ
ผิดสําหรับสาเหตุลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ
พื้นฐานในการใช้ภาษาท้ังการใช้คําและการใช้ประโยค อิทธิพลของภาษาอื่น เขียนน้อย ขาดความ
รอบคอบ อีกท้ังสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันของแต่ละคนอาจทําให้นักศึกษาคํานึงถึงหลักการเขียน
น้อย 
 

งานวิจัยที่เก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 
                  แสงดาว ไหม่ทอง (2559) ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธี CIRC  
ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธีCIRC และ  
2) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธี CIRC กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ห้อง 1 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมอำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  42 จำนวน 27 ผลการวิจัย
พบว่า1)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ท่ี ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธี  CIRC มีคะแนน
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 2)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธี CIRC มีเจตคติต่อ
วิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                  ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 93) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ
แบบฝึกการเขียนสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน37 
คนผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของการเขียนความเรียงร้อยแก้วของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
                 แสนประเสริฐ ปานเนียม (2552: 97) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านและเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2552 จำนวน 63 คนผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านและการเขียนของ
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นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC แตกต่างจากกลุ่มควบคุมกับวิธี
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อ
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
   พจนา เขียนสะอาด (2547:116) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนเรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 23 คน โรงเรียนวัด
น่วมกานนท์ สังกัด 52 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC มีผลการเรียนรู้หลังการได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการ
สอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อ
วิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC อยู่ในระดับมาก 
   ศิจิตราภรณ์ ศิลปะ (2547:43) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าภาษาไทยเรื่อง
การสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา จำนวน 64 คนท่ีเรียนโดยใช้ส่ือประสมร่วมกับการเรียนการ
สอนแบบ CIRC ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ส่ือประสมร่วมกับการ
เรียนการสอนแบบ CIRC สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

                 สตีเวนส์และคณะ (Stevens and others, 1987:355-A) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้
แบบสหการโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRCโดยศึกษาผลจากการเรียนเพื่อความเข้าใจในการ
อ่านเรื่องการอ่าน คำศัพท์กลไกทางภาษา และการสะกดคำ เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบเก่าท่ีมี
ครูเป็นศูนย์กลางผลปรากฏนักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนรู้แบบสหการ โดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อเรียนความเข้าใจในการอ่านเรื่อง การอ่านคำศัพท์ กลไกทางภาษา
และการสะกดคำสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนเดิม 
                 สกีนส์ ( Skeans, 1991, อ้างถึงในวรพรรณ สิทธิเลิศ2537 : 38) ศึกษาเกี่ยวกับผล
ของการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะรวมทาง
ภาษาโดยทำการทดลองกับผู้เรียน 2ระดับช้ัน คือผู้เรียนเกรด 3จำนวน 310 คน ครูผู้สอนจำนวน 24
คน และผู้เรียนเกรด5 จำนวน 320คน ครูผู้สอนจำนวน 18 คน ในการทดลองครูผู้สอนท้ัง 2 ระดับช้ัน
ใช้ขั้นตอนการสอนโดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC เปรียบเทียบกับวิธีสอนอีกวิธีหนึ่ง จากการ
ทดลองพบว่า การเรียนโดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศัพท์
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ของผู้เรียนเกรด 3 ดีขึ้นเป็นส่วนมาก ส่วนผู้เรียน เกรด 5 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของผู้เรียนดีขึ้นมากเช่นกัน  
                 แร็ป (Rapp, 1991:3561-A) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC ท่ีมีผลต่อความเข้าใจในการอ่านคำศัพท์ การสะกดคำ และความภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนเกรด 3 จำนวน 88 คนและครูผู้สอน 4 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 
2 กลุ่ม ในสองกลุ่มแรกมีผู้สอน 2 คนท่ีได้รับการฝึกอบรมการเรียนการสอนโดยวิธี CIRC และ 2 กลุ่ม
หลังมีผู้สอน 2 คน ใช้วิธีปกติผลปรากฏว่าวิธีแบบ CIRC กับการสอนระบบเก่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่แตกต่างกันท่ีเป็นดังนี้เพราะว่าผู้สอนในกลุ่มทดลองไม่ได้ใช้กระบวนการสอนของวิธี CIRC 
ครบตามข้ันตอน แต่นักเรียนมีความภูมิใจในการเรียนของตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุม 
              จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้พบว่าท้ังเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ
CIRC สามารถพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้นและนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทยอีกด้วย 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา
ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชา” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวิธีดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย เป็นการศึกษาหนังสือตำรา เอกสารต่าง ๆ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรท่ีศึกษา 
                  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ แผนการการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกัมพูชาช้ันปีท่ี 2  ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  
                 ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการนำเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
ทดลองและเก็บข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 
                  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน การ
ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอน 
 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 

1. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
1.1 การศึกษาหนังสือตำรา เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน

การเขียนภาษาไทย 
1.2 การศึกษาหนังสือตำรา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

การสอนแบบร่วมมือ CIRC เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.3 การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในหนังสือวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
 

2. ประชากรและตัวอย่างวิจัย 
             2.1 ประชากรในการศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษากัมพูชา ระดับปริญญา
ตรีท่ีเรียนหลักสูตรภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญประเทศกัมพูชา ภาคเรียนปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 รวม 2 ห้อง จำนวน 19 คน 
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             2.2 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีเรียน
หลักสูตรภาษาไทยปีท่ี 2ท่ีสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศ
กัมพูชา ภาคเรียนปี ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มได้ 1 ห้องเรียน จำนวน 13คน  
 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

3.1 ตัวแปรต้น: การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท
อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  

3.2 ตัวแปรตาม 
       3.2.1 ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 
       3.2.2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  

ผู้วิจัยดำเนินการทดลองในช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลา
ดำเนินการวิจัยท้ังหมดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง รวมเวลาท่ีใช้ 12 ช่ัวโมง (ไม่
รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) 

 
5. แบบแผนการวิจัย 

          การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัย เชิงทดลอง (Experimental Research)โดยมีแบบ
แผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(The One-group Pretest- Posttest 
Design) (มาเรียม นิลพันธุ์ 2552: 144) 
 
รูปภาพท่ี 2 แบบแผนการทดลอง 

T1              X       T2 

เมื่อ T1    คือ การทดสอบก่อนเรียน 

X   คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  

T2   คือ การทดสอบหลังเรียน 
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาจำนวน 4 ชุด 12 ช่ัวโมงและข้อสอบ 1 ชุด หลังเรียน 
1.2 บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สำหรับนักศึกษากัมพูชาระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1. วันสงกรานต์ 2. วันเข้าพรรษา 3. ประเพณีการไหว้   
4. ประเพณีการบวช ( ไทย 1บท – เขมร 1 บท ) 

1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยซึ่งเป็นแบบอัตนัย
หลังเรียน จำนวน 1ชุด 

1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีได้ จำนวน  10 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมวลค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา จำนวน 4 แผน ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ
ขั้น ดังนี้  

2.1.1 ศึกษารายระเอียดของหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
หลักสูตรภาษาไทยระดับปริญญาตรีช้ัน ปีท่ี 2ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญประเทศกัมพูชา 

2.1.2 ศึกษาข้ันตอนในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2.1.3 กำหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา จำนวน 4 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 3 
ช่ัวโมง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) มาตรฐานการเรียนรู้และต้ัวช้ีวัด 2) สาระสำคัญ3) ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง4) สาระการเรียนรู้5) กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียรู้6) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และ 
7) การวัดและประเมินผล 

2.1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/
บทอ่านวัฒนธรรม 

เวลา
(ชั่วโมง) 

1 THB 201เขียน
ประโยค บทอ่าน
เปรียบเทียบ
วัฒนธรรม วัน
สงกรานต์ 

1. สามารถนำคำสำคัญของเรื่องมา
แต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. เขียนประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา 
3. เขียนเรียงประโยคตามลำดับ
เนื้อหาได้ถูกต้อง 
4. สามารถเขียนประโยคภาษาไทย
จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 

1. การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องรู้
หลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียง
ประโยคตามลำดับ
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้อง 

3 

2 THB 201เขียน
ประโยค บทอ่าน
เปรียบเทียบ
วัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา 

1. สามารถนำคำสำคัญของเรื่องมา
แต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. เขียนประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา 
3. เขียนเรียงประโยคตามลำดับ
เนื้อหาได้ถูกต้อง 
4. สามารถเขียนประโยคภาษาไทย
จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 

1. การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องรู้
หลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียง
ประโยคตามลำดับ
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้อง 

3 

3 THB 201เขียน
ประโยค บทอ่าน
เปรียบเทียบ
วัฒนธรรม ประเพณี
การไหว ้

1. สามารถนำคำสำคัญของเรื่องมา
แต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. เขียนประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา 
3. เขียนเรียงประโยคตามลำดับ
เนื้อหาได้ถูกต้อง 
4. สามารถเขียนประโยคภาษาไทย
จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 

1. การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องรู้
หลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียง
ประโยคตามลำดับ
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้อง 

3 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/
บทอ่านวัฒนธรรม 

เวลา
(ชั่วโมง) 

4 THB 201เขียน
ประโยค บทอ่าน
เปรียบเทียบ
วัฒนธรรมประเพณี
การบวช 

1. สามารถนำคำสำคัญของเรื่องมา
แต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. เขียนประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา 
3. เขียนเรียงประโยคตามลำดับ
เนื้อหาได้ถูกต้อง 
4. สามารถเขียนประโยคภาษาไทย
จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 

1. การเขียน
ประโยคได้ถูกต้อง 
รู้หลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียง
ประโยคตามลำดับ
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้อง 

3 

 

2.1.5 นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ
บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข แล้วนำมาแก้ไขข้อบกพร่อง เพิ่มเติมรายละเอียดมารตฐานการเรียนรู้ให้
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนประโยคด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาไทยภาษาเขมร 3 คน ด้านเทคนิคการสอน 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2552: 177)  

 
เห็นว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา  ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจกับจุดประสงค์และเนื้อหา   ให้คะแนน  0  
เห็นว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา ให้คะแนน -1  
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จากสูตร                  IOC         =            
∑ 𝑅

N
 

เมื่อ     IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 

                               ∑ 𝑅      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N          หมายถึง  จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้ เมื่อนำผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คนมาคำนวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) 
เท่ากับ 1.00 

2.1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนประโยคภาษาไทยด้วยเทคนิคการสอน
แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คนเพื่อหาความบกพร่อง 

2.1.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรังปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
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รูปภาพท่ี 3 การแสดงรายละเอียดการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ด้านการเขียนประโยค ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา 
 

ขั้นที่ 1                

 

 

ขั้นที่ 2  

 

 

ขั้นที่ 3  

 

 

ขั้นที่ 4  

 

 

ขั้นที่ 5 
 

2.2 บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สำหรับนักศึกษากัมพูชาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 จำนวน 4 ชุด ผู้วิจัยสร้างแบบการเขียนประโยคภาษาไทยตามลำดับข้ันดังนี้  

2.2.1 ศึกษาหลักสูตรศึกษาของหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรภาษาไทยระดับปริญญาตรี ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัย
ภูมินทร์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ประเพณี วัฒนธรรม ไทยและกัมพูชา 

2.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
จากงานวิจัยและเอกสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการสร้างการเขียนประโยคภาษาไทย ร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรม ในแต่ละบทอ่านประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้1) ช่ือบทอ่าน 2) ผลการ
เรียนรู้ ท่ีคาดหวัง 3) คำช้ีแจงในการทำบทอ่าน 4) ศึกษางานตัวอย่าง 5) ขั้นตอนบออ่าน  
6) ประเมินผลหลังบทอ่าน  

2.2.3 นำบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาท่ีสร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาเนื้อหาความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาหลักสูตรของหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรภาษาไทยระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL)มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชา 

ศึกษาข้ันตอนและรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนแบบ

ร่วมมือCIRCร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

นำไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

นำไปทดลอง ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จำนวน 13 คน 
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2.2.4 นำบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาท่ีแก้ไขปรับปรุง
ตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาไทยภาษาเขมร 3 คน ด้านเทคนิคการสอน 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2552: 177)  

เห็นว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา  ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจกับจุดประสงค์และเนื้อหา   ให้คะแนน  0  
เห็นว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา ให้คะแนน -1  

จากสูตร                  IOC         =            
∑ 𝑅

N
 

เมื่อ   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 

                               ∑ 𝑅   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N        หมายถึง จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้ เมื่อนำผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คนมาคำนวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ปรากฏว่าบทอ่านท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

 
จากขั้นตอนการสร้างบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา การเขียนประโยค

ภาษาไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 4 ช้ันตอนการสร้างบทอ่านวัฒนธรรม 
 

ขั้นที่ 1 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

ขั้นที่ 6 

 

2.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการพัฒนาการเขียนประโยคภาษาไทย ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อโดยมีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

2.3.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรศึกษาของหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรภาษาไทยระดับปริญญาตรีช้ัน ปีท่ี 2 ในสถาบันภาษาต่างประเทศ 
(IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชาศึกษาหลักการ เนื้อหาและวิธีการสร้างเครื่องมือ
วัดความสามารถในการเขียนประโยค ในโครงการสอน จากหนังส่ือ (Textbook or Reading 
Materials) การเขียนภาษาไทยเบื้องต้นบทเรียน1. การแต่งประโยค 2. การเขียนบรรยายภาพ 3. การ
เขียนเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ (ความเรียง) 

2.3.2 ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้  

ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม  

 

กำหนดเนื้อหาและเรียงลำกับความสำคัญของเนื้อหา 

สร้างบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

เสนอบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

และแก้ไขปรับปรุง 

เสนอบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบหาค่า IOC 
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2.3.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยศึกษาจากเนื้อหาและผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง ซึ่งข้อคำถามสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาในบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมและแผนการเรียนรู้ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
ตารางท่ี 4 เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนประโยค 
 
องค์ประกอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน

เต็ม 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1.การเขียน
สะกดคำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้องทุกคำ 

เขียนสะกดคำ
ไม่ถูกต้อง 1-3 
คำ 

เขียนสะกดคำ
ไม่ถูกต้อง 1-5 
คำ 

เขียนสะกดคำไม่
ถูกต้องมากกว่า 
6 คำ 

 
4 

2. การเรียบ
เรียงประโยค
ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์  

เรียงประโยคให้
ได้ใจความท่ี
ถูกต้อง มี
ความหมายตาม
หลักภาษา และ 
ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
ภาษาและมี
เนื้อความ
บริบูรณ์  

เรียงประโยคให้
ได้ใจความท่ี
ถูกต้อง มี
ความหมายตาม
หลักภาษา 

เรียงประโยค
ไม่ค่อยได้
ใจความท่ี
ถูกต้องตาม
หลักภาษา 

ไม่สามารถเรียง
ประโยคให้ได้
ใจความท่ีถูกต้อง
ตามหลักภาษา 

 
 
 

4 

3. การเขียน
ใช้คำเช่ือมโยง
ประโยค
สัมพันธ์
ต่อเนื่อง  

ใช้คำเช่ือมโยง
ประโยค
เหมาะสม 
สละสลวยแล้ว
สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

ใช้คำเช่ือมโยง
ประโยค
เหมาะสม 
สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

ใช้คำเช่ือมโยง
ประโยค
เหมาะสม แต่
ไม่ค่อยสัมพันธ์
ต่อเนื่อง 

ไม่สามารถใช้คำ
เช่ือมโยงประโยค
ได้เหมาะสม ไม่
สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

 
 

4 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

 
องค์ประกอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน

เต็ม 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

4. การเรียบ
เรียงลำดับ
เหตุการณ์  

ประเด็น
ครบถ้วน 
เรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้
ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกัน
ตลอดท้ังเรื่อง 

ประเด็น
ครบถ้วน 
เรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้
ต่อเนื่อง  

ประเด็น
ครบถ้วน แต่ไม่
เรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้
ต่อเนื่อง 

ประเด็นไม่
ครบถ้วน ไม่ได้
ต่อเนื่อง ไม่
สอดคล้องกัน
ตลอดท้ังเรื่อง 

 
 

4 

รวม 16 
 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนบทประโยคภาษาไทย 

ดีมาก หมายถึง  ผลงานมีระดับคะแนน 14-16 คะแนน 

ดี หมายถึง  ผลงานมีระดับคะแนน 11 -13  คะแนน 

พอใช้ หมายถึง  ผลงานมีระดับคะแนน 8 -10  คะแนน 

ปรับปรุง หมายถึง ผลงานมีระดับคะแนน 4-7 คะแนน 

2.3.4 นำแบบทดสอบพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง ความครอบคลุมของเนื้อหา 
สอดคล้องกับข้อมูลในท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ไทยและกัมพูชา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อน
นำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 

2.3.5 นำแบบทดสอบพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 
5 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทยภาษาเขมร 3 คน ด้านเทคนิคการสอน 1 คน และด้าน
การวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และนำความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2552: 
177)  
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เห็นว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจกับจุดประสงค์และเนื้อหา  ให้คะแนน  0  
เห็นว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา ให้คะแนน -1  

จากสูตร                  IOC         =            
∑ 𝑅

N
 

เมื่อ   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 

                               ∑ 𝑅   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N        หมายถึง จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้ เมื่อนำผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คนมาคำนวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ปรากฏว่าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

2.3.6 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 สถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ท่ี
เคยเรียนเนื้อหาการเขียนประโยคมาแล้ว จำนวน 13 คน และดำเนินการปรับแก้ไขข้อบกพร่อง 
จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษา

กัมพูชาระดับปริญญาตรีสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  112 

รูปภาพท่ี 5 ช้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 
ขั้นที่ 1 

 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3       

 

 

ขั้นที่ 4       

 

 

 

ขั้นที่ 5  

 

 

ขั้นที่ 6  

 

 

ขั้นที่ 7 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรภาษาไทยระดับ

ปริญญาตรี ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ  

ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา 

 

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยศึกษาจากเนื้อหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 

นำไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และผู้เช่ียวชาญภาษา ได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องโดยได้ค่า IOC 0.8- 1.00ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

นำแบบทดสอบไปทดลองใช้ กับนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL)มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญท่ีผ่านการเรียน การเขียน

ประโยคภาษาไทยมาแล้วจำนวน 13 คน 

นำผลการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติรายข้อเพื่อหาประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความ

เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 

 

นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 
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2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูชา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ตำราและ

งานวิจัยต่าง ๆ 

2.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญา

ตรีในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scaele) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) (สำนักทดสอบทางการศึกษากระทวง

ศึกษาธิการ, 2539:47 -77) ดังนี้ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด          ในระดับคะแนน          5 

เห็นด้วยมาก            ในระดับคะแนน           4 

เห็นด้วยปานกลาง        ในระดับคะแนน           3 

เห็นด้วยน้อย                ในระดับคะแนน           2 

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด       ในระดับคะแนน          1 

  และกำหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

ตารางท่ี 5 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ
บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1.00 - 1.49 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

1.50 - 2.49 เห็นด้วยน้อย 

2.50 - 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 

3.50 - 4.49 เห็นด้วยมาก 

4.50 - 5.00  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

2.4.3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี

ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง ความ

ครอบคลุมของเนื้อหา ประเด็นคำถาม ครอบคลุมเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลของแผนการ

จัดการเรียนรู้และแบบการพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอน
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แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

ก่อนนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 

2.4.4 นำแบ บ สอบ ถามความ คิด เห็ น เสน อ ต่อ ผู้ เช่ี ยวชาญ  5 คน 
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทยภาษาเขมร 3 คน ด้านเทคนิคการสอน 1 คน และด้านการวัด
และประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
นำความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2552: 177)  

เห็นว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา  ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจกับจุดประสงค์และเนื้อหา   ให้คะแนน  0  
เห็นว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา ให้คะแนน -1  

จากสูตร                  IOC         =            
∑ 𝑅

N
 

เมื่อ   IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 

                               ∑ 𝑅    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N         หมายถึง  จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันใน

เกณฑ์ท่ียอมรับได้ เมื่อนำผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คนมาคำนวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ปรากฏว่าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 

2.4.5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านการการประเมินพิจารณาจาก

ผู้เช่ียวชาญไปเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สรุปได้ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 6 ช้ันตอนการสร้างแบบทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชา 
 

ขั้นที่ 1 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

 

 

 

ศึกษาการสร้างแบบวัดความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

 

สร้างแบบวัดความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชาจัดการเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating sale) 5 

ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) 

 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ปรับปรุงและแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นำแบบสอบวัดความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL)มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูชาCIRC ให้ผู้เช่ียวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

นำแบบสอบวัดความคิดเห็นไปใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การดำเนินการทดลอง วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตัวเอง โดยจัดการเรียนรู้การเขียน

ประโยคภาษาไทยด้วยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น จำนวน 4 แผน รวม 12 ช่ัวโมง กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 13 คน เริ่มทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564โดยการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online) ใช้ Program Google Meet และ Telegramในการสอนและมีข้ันตอนดังนี้  

1.1 ขั้นเตรียม ผู้วิจัยท่ีทำหน้าท่ีครูสอน อธิบายจุดประสงค์ ของขั้นตอน
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRCและบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน บอกวัตถุประสงค์ของการ
ทำงานร่วมกัน แนะนำวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ อธิบายความสัมพันธ์ของการอ่านและการ
เขียน วิธีการวัดและประเมินผล การคิดคะแนนกลุ่ม และวิธีการทำงานกลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการสอน
แบบร่วมมือ โดยครูจัดกลุ่มนักศึกษา คนละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยครูแบ่งนักศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีจำนวน 3 คน กลุ่มท่ี 2 จำนวน 4 คน กลุ่มท่ี 3 จำนวน 3 คน และกลุ่มท่ี 4 
จำนวน 3 คน และมีครู4 คน ท่ีเป็นครูสอนประจำภาควิชาภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ช่วยทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ติดตาม สังเกตการเรียนและการทำงานกลุ่มของนักศึกษาทุกกลุ่ม ด้วยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์1 คน 
ติดตามการทำงานกลุ่มของนักศึกษา 

1.2 ขั้นสอน ครูซักถามความรู้เดิมของนักศึกษานำเสนอความรู้เกี่ยวกับ
ประโยคทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนประโยค ยกตัวอย่างของประโยคภาษาไทย ครูนำเสนอ
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา และ
ความสำคัญของบทอ่าน ความสำคัญของการเขียนประโยค โดยครูสอนคำยากท่ีปรากฏในบทอ่าน 
อ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว และให้นักศึกษาทำความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์ 
ประโยค ครูสอนการเขียนประโยคโดยอธิบายโครงสร้างของประโยคไทยท่ีพบในบทอ่าน และการ
ประกอบการจัดกิจกรรม การอ่านและการเขียน โดยครูแจกบทอ่านวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาร่วมกัน
อ่าน พร้อมกับตอบคำถามของครู นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยครูค่อยแนะนำ โดยการสอนเนื้อหาในแต่ละ
ครั้งจะต้องกำหนดขั้นตอนการนำเสนอและกิจกรรมท่ีฝึกอ่านให้ชัดเจน โดยเนื้อหาบทอ่าน ครูนำเสนอ
บทอ่าน มีการอภิปรายร่วมกัน ประมาณ 20 นาที ทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน โดยมีการดำเนินการ
ดังนี้ 1) แจ้งวัตถุประสงค์การอ่าน 2) สอนแนะนำคำศัพท์ใหม่ 3) ทบทวนคำศัพท์เดิม 4) อภิปราย
เรื่องสาระเนื้อหาท่ีนักศึกษาอ่านแล้ว กำหนดขั้นตอนการนำเสนอและกิจกรรมท่ีมีบทอ่านชัดเจน 
นักศึกษาจะต้องสามารถแสดงออกความเข้าใจ มีความสามารถรู้จักและเข้าใจความหมายของคำศัพท์
แต่ละคำของประโยคและเขียนประโยคท่ีมีความหมายจากบทอ่านเปรียบทียบวัฒนธรรมไทยและ
กัมพูชาเหล่านั้นได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  
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1.3 ขั้นกิจกรรมทำงานกลุ่ม นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยมี 4 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มแบ่งกันชัดเจนออกไปทำงานเป็นกลุ่มนอกห้องเรียน และมีครูช่วยทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ติดตามสังเกตการณ์แทนผู้วิจัย ในแต่ละกลุ่มออนไลน์ของนักศึกษาได้สร้างเป็นกลุ่ม Chat room 4 
กลุ่ม และครูสอน 4 คน ช่วยสังเกตการเรียนและการทำงานกลุ่มของนักศึกษาตามกลุ่ม (ออนไลน์
กลุ่ม)  โดยผู้วิจัย แจกบทอ่านวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษา แต่ละกลุ่มจับคู่กันอ่าน โดยทุก ๆ กลุ่ม ทุก 
ๆ คนมีบทบาทหน้าทีของตน ช่วยผลัดกันอ่าน ผลัดกันฟัง ช่วยแก้ไขการอ่านของเพื่อน หลังจากอ่าน
บทอ่านเสร็จ ทุก ๆ คน ทุก ๆ กลุ่ม เข้ามาในห้องเรียนท่ีเป็นออนไลน์ใหญ่ทุกคนเข้ามาเรียนร่วมกัน 
และนักศึกษาทุกกลุ่มช่วยกันตอบคำถามของครู (ในใบงานท่ี 1) หลังจากนั้นนักศึกษาทำใบงานท่ี 1 
ต่อโดยเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค ( 1 ย่อหน้า) เป็นประโยคภาษาไทย โดยนักศึกษาจัดกลุ่ม
แบ่งกลุ่มฝึกเขียน ข้อความ 1 เรื่องเป็นภาษาไทย ร่วมกันสรุปเนื้อหาของบทอ่านอภิปายรูปแบบการ
เขียนประโยคในบทอ่านวัฒนธรรมไทย รวมท้ังวิธีการเขียนประโยค ตรวจผลการปฏิบัติงานของเพื่อน
จนมั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันโดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ จากนั้นผลัดกันตรวจ 
แก้ไขการเขียนจนถูกต้อง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเพื่อหาคำตอบท่ีดีท่ีสุด 

1.4 ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 
1.4.1 นักศึกษาทำแบบทดสอบรายบุคคล 

                     นักศึกษาอ่านบทอ่าน บทอ่านวัฒนธรรมเป็นภาษาเขมร และฝึก
เขียนข้อความ 1 เรื่อง (10 ประโยค) เป็นภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมรเป็นรายบุคคล ใช้เวลา 60 
นาที แต่ละคนทำงานในห้องเรียนออนไลน์ใหญ่ โดยนักศึกษาเปิดกล้องวีดีโอให้ครูได้เห็นในการทำ
ข้อสอบการเขียนประโยคภาษาไทย เขียนข้อความ 1 เรื่อง (10 ประโยค) โดยความโปร่งใสในการทำ
ข้อสอบรายบุคคล 

1.4.2 ครูตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนนของสมาชิกรายบุคคล
ในแต่ละกลุ่มโดยผู้วิจัยได้นำวิธีการให้คะแนนกลุ่มของ (Slavin. 1995, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี 
2548:129) ในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ พร้อมกล่าวชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนน
สูงสุด มอบรางวัลแก่กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด มอบรางวัลแก่กลุ่มท่ีทำคะแนนได้มากท่ีสุด 2 ลำดับแรก 
โดยกำหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยี่ยม และกลุ่มเก่งมาก 

2. เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ตามกำหนดให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทำแบบวัด
ความสามารถการเขียนประโยคภาษาไทย (Post-test) ซึ่งเป็นแบบวัดความสามารถฉบับเดียวกับแบบ
วัดความสามารถก่อนเรียน (Pre-test) แล้วตรวจให้คะแนน 

3. นำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบวัดความสามารถก่อนการจัดการเรียนรู้และหลัง
การจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
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4. หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ช้ันปี
ท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล และตรวจสอบสมมติฐาน 

ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อสรุปผลการ
ทดลองดังนี้ 

1.การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ

ปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูชาโดยใช้ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRCร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาใช้ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคาะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา

ระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย

และกัมพูชา”เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย (The one 

group Pretest-posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนประโยค

ภาษาไทยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากัมพูชา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา

ของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษากัมพูชา ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ

ประเทศกัมพูชา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักศึกษา 13 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำ

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาแบบทดสอบการเขียนประโยคภาษาไทย และ

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

ผู้วิ จัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ผลการ

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิค

การสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ก่อนและหลัง

ทดลลอง และตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย

และกัมพูชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา

ระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม

ไทยและกัมพูชา 

การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ

ปริญญาตรีก่อนและหลังเรียน ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ
ปริญญาตรี ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRCร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

จำนวนนักศึกษา 

(𝑛) 

คะแนน

เต็ม X̅ S.D. t p 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 13 16 7.69 2.32 
- 13. 86 0.00  

หลังการจัดการเรียนรู้ 13 16 14.62 1.19 

 
จากตารางท่ี 6 คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษา

กัมพูชาระดับปริญญาตรีหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ค่าเฉล่ียคะแนนของการทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 14.62 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนการเรียน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.69 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.32 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีกำหนดไว้ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

การสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีก่อนและหลังเรียน ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาจำนวน 13

คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 แสดงระดับความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

รายการ (𝒙) (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับที่ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.38 0.47 มาก (3) 

1. ครูมี วิ ธี ก าร จัดการเรียน รู้ ท่ี สร้ างบรรยากาศ

สนุกสนานและน่าสนใจ 
4.15 0.69 มาก 

3 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ปลุกเร้าและจูงใจให้นักศึกษา

กระตือรือร้นในการเรียน 
4.46 0.78 มาก 

2 

3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นทำให้เกิดความสามัคคี 
4.54 0.66 มากท่ีสุด 

1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.52 0.31 มากท่ีสุด (2) 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้

นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่องการเขียนประโยคภาษาไทย

มากยิ่งขึ้น 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

 

2 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคสอนแบบร่วมมือCIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สามารถ

ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาไทยของ

นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

4.69 0.48 มากท่ีสุด 

 

1 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

รายการ (𝒙) (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับที่ 

6. นักศึกษาพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ

ร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม

ไทยและกัมพูชา 

4.38 0.51 มาก 

 

3 

 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชามีความ

สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน 

4.38 0.65 มาก 

 

3 

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ 4.59 0.20 มากท่ีสุด (1) 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

ทำให้การเรียนวิชาภาษาไทยง่ายยิ่งขึ้น 

4.54 0.52 มากท่ีสุด 

 

2 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ให้นักศึกษา

เกิดนิสัยรักการอ่านรักการเขียน 

4.46 0.52 มาก 

3 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา และเหมาะสมท่ีจะใช้สอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4.77 0.44 มากท่ีสุด 

 

1 

ความคิดเห็นโดยภาพรวม 4.50 0.26 มากที่สุด  

 

 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี

ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรม พบว่า
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ในความคิดเห็นโดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (�̅�=4.50, S.D. 

=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.59, 

S.D. =0.20) รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�=4.52, S.D. =0.31) และด้านบรรยากาศใน

การเรียนรู้ (�̅�= 4.38, S.D. =0.47) 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา
ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชาเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัถตุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา  
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนหลักสูตรภาษาไทยสถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) 
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญประเทศกัมพูชา ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มได้ 1 ห้องเรียน 
จำนวน 13 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
ร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้จำนวน 4 แผน  และบทอ่านเปรียเบทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา จำนวน 4 ชุด ท่ีสร้างขึ้น
โดยผู้วิจัย ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย 
และความคิดเห็นท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้อการเขียนประโยคด้วยเทคนิค
การสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา จำนวน 4 ชุด 12 
ช่ัวโมง 2) ข้อสอบก่อนเรียนเป็นแบบอัตนัย 1 ข้อ จำนวน1 ชุด 3) บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชา สำหรับนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1.วันสงกรานต์ 
2.วันเข้าพรรษา 3.ประเพณีการไหว้  4.ประเพณีการบวช (ไทย 1บท – เขมร 1 บท) 4) แบบทดสอบ
วัดความสามารถการเขียนประโยคซึ่งเป็นแบบอัตนัย หลังเรียน จำนวน 1ชุด และ  5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ
บทอ่าน เปรียบเทียบวัฒ นธรรมไทยและกัมพู ชาเกี่ ยวกับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีได้ จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมวณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยท่ีสุดการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยวิเคาระห์ข้อมูลโดยใช้วิถีทางสถิติ
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เพื่อตรวจสอบสมมติฐานด้วยค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ 
dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี  

หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

การวิจัยท่ีกำหนดไว้ 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีกัมพูชาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา พบว่า

นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา

ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย

และกัมพูชานำผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

จากการวิจัยพบว่าความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ

ปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูชาสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าการนำบทอ่านวัฒนธรรม

ไทยและกัมพูชาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมท่ีสามารถส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน

ด้านการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีนักศึกษาพัฒนาความสามารถการเขียน

ประโยคภาษาไทยจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้องสามารถนำคำสำคัญของเรื่องมาแต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้อง

ได้นักศึกษาสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระได้ถูกต้องเข้าใจคำศัพท์ คำยาก ตอบคำถามได้ถูกต้อง 

และเข้าใจโครงสร้างประโยคได้ดีและมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนอย่างมาก ท้ังนี้เพราะผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างแบบการเขียนประโยคภาษาไทยอย่างเป็นขั้นตอนมีกระบวนการสร้างบทอ่าน

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกำหนดไว้ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  

การเรียนรู้เรื่องการเขียนประโยคภาษาไทยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ 

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งให้
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นักศึกษาได้กล้าแสดงความคิดและลงมือปฏิบัติการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย สมาชิกในกลุ่ม

จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังต่อตนเองและกลุ่ม ในการทำงานนั้นทุกคนจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มให้สมาชิกมีความผูกพัน มีการปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน

ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ท้ังทางด้านการช่วยเหลือร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ยอมรับฟั ง 

ความคิดเห็น ร่วมอภิปรายและช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง อีกท้ังยังฝึกให้นักศึกษามีความสามารถใน

การเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีซึ่งในสมาชิกแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน ท้ัง เพศ อายุ ความสามารถ 

ความสนใจและอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะนักศึกษาเก่งช่วยเหลือ

นักศึกษาอ่อนกว่าให้เกิดความสำเร็จของงานและยังมีแรงกระตุ้นคือรางวัลซึ่งทำให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม 

มีความเพียรพยายาม อดทน มุ่งมั่นและกระตือรือร้นในกลุ่มเพื่อให้ได้รับรางวัล  ดังท่ี งานวิจัยหลาย

เล่มได้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย

และกัมพูชา สามารถพัฒนาการเขียนได้ดี เช่น ลักขณา บุญณรงค์ (2556: 52) ได้ศึกษาการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคการบูรณาการการอ่านและเขียน (CIRC) สำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

ประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา สูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีกำหนดไว้  นักเรียนมี

ความเห็นต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสงดาว ไหม่ทอง 

(2559: 90) ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธี CIRC ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน

จับใจความและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธี CIRC มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับ

ใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยวิธี CIRC มีเจตคติต่อวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เจนจิรา อินภู่ (2559) การพัฒนาความสามารถ

การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบัวใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว่าความพึงพอใจ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ในภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 93) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการพัฒนา

ทักษะการเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียน

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 37 คนผลการวิจัย

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการเขียนความเรียงร้อยแก้วของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีกัมพูชาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา พบว่า

นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.50, S.D. =0.26) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.59, S.D. =0.20) รองลงมา

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�=4.52, S.D. =0.31) และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (�̅�= 4.38, 
S.D. =0.47) ตามลำดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 
ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ช่วยจูงใจให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม 
กระตือรือร้น ในการทำงาน ได้รับความรู้และคะแนนในการทำงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของแสน ประเสริฐ ปานเนียม (2552: 97) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและ
เขียนของ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ความ
คิดเห็นของ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 93) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
จำนวน 37 คนผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
ร่วมกับแบบฝึกการเขียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีลำดับดังนี้ อันดับแรก คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีด้านประโยชน์และการนำไปใช้ โดยเฉพาะประโยชน์ต่อนักศึกษา และ
เหมาะสมท่ีจะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเรียนภาษาโดยท่ัวไปจะ
สัมพันธ์กับเรื่องของวัฒนธรรม รองลงมาเป็นอันดับสอง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ
บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาไทย
ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ พระอุดมธีรคุณ และบัณฑิกา จารุมา (2020: 62) 
ท่ีว่าการเรียนการสอนทักษะภาษาในสถาบันการศึกษาปัจจุบัน จำเป็นต้องเรียนวัฒนธรรมควบคู่ไป
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ด้วย และเมื่อคนต่างภาษาส่ือสารกันจึงต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจึง
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่ือสาร ในลำดับท่ีสามเป็นด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้เกิดความสามัคคี
สอดคล้องกับ Slavin (ทิศนา แขมมณี 2552, 270-271, อ้างอิงมาจาก Slavin 1995, 104-110) ท่ี
กล่าวว่า เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการใช้ภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน และการเขียน โดยร่วมกันสรุปข้อความท่ีอ่าน ถามคําถาม ช้ีแจงความ
เข้าใจ หรือความถูกต้องให้กับเพื่อนร่วมกลุ่มการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งช่วยเหลือผู้เรียน
ท่ีเรียนอ่อน ทําให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่เห็นแก่ตัว มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช ้

  1. การดำเนินการทดลองการพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทย

ของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ครูอาจจะเลือกตัวอย่างของบทอ่านต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ 

เช่น ท่ีเกี่ยวข้องกับคำประพันธ์จากหนั งสือประวัดศาสตร์ มาจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามี

แนวความคิดท่ีหลากหลายในการเขียนประโยค  

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูต้องคอยกำกับ ดูแลนักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ 

ข้อเสนอแนะสนับสนุน ให้กำลังใจและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ด้านการเขียนประโยค หรือการเขียนสะกด

คำยาก โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา เป็นแบบเรียนสำหรับปีท่ี 1  

2. ควรมีการการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของ

นักศึกษาโดยสอนจากวรรณคดีไทย 
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รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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อรนุช ลิมตศิริ.(2554). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งท่ี5). กรุงเทพฯ: ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
อุดมธีรคุณ, พระและ บัณฑิกา จารุมา. (2520). ภาษาและวัฒนธรรม: ความหมาย ความสำคัญ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน. วารสารมหาจุฬาวิชาการ 7, 2: 62. 
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2546). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช 
ฮวด เวจซัว.(1974). หนังสืออธิบายวัฒนธรรมทั่วไป: อารยธรรมเขมร. ม.ป.ท. (กัมพูชา). 
ภาษาต่างประเทศ 
ង្គ្កសួងវបបធម៏ និងវវ ចចិង្គ្តសិលបៈ http://www.mcfa.gov.kh/site/detail/25#.Ynhk5-hBzIU) 
ឡសៀវឡៅការបរា ញរីរឡបៀបសុំរះខ្មម រ និរនធនិងឡរៀបឡរៀងឡោយ៖ ឡោក សុំ សុំអាងនិងឡោក ងួន សុំអាត 

សមាគមន៍វបបធម៏ខ្មម រ) ឡ ះរុមភឡៅ ង្គ្រះរាជាណ្ណចង្គ្កកមព ុជា ឡ ះរុមភឡៅខ្មមករា ឆ្ន ុំ 2002 
រិធីចូលឆ្ន ុំខ្មម រ ង្គ្បថ្រណ្ីទុំឡនៀមទមាា ប់បុណ្យចូលឆ្ន ុំខ្មម រ: ឧកញ៉ា  ឡហារាធិបតី (ញឹមខ្ប៉ាន) ង្គ្រះរាជបណ្ណា ល័យ
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ជាតិកមព ុជា និងឡទររិទូរ ឈឹម ង្គ្កឡសម, ចាប រិន (1960) ង្គ្រះរាជរិធីទ្វា ទសមាស ភាគ១, ភាគ

២ និងភាគ៣ ឡ ះរុមភឡោយ ង្គ្កមុជុំនុុំទុំឡនៀមទមាា ប់ខ្មម រ រុទធសនបណ្ឌ ិតយកមព ុជា   ង្គ្កសួងវបបធ

ម៏ និងវវ ចចិង្គ្តសិលបៈ http://www.mcfa.gov.kh/site/detail/25#.Ynhk5-hBzIU) 
ឡសៀវឡៅ ៥០០០ ឆ្ន ុំថ្ន រុទធសាសនា ការបួស រុទធិកបឋមសិកាកង្គ្មង ហ ុន ឡណ្ង ង្គ្កងុកុំរង់ចាម វតតឡមមវ ័

នបឹងសាន យ 
Ajose, S.A, and V.G.joyner.(1990). “cooperative Learning” The Ribieth of and Effective 

Teaching strategy” Educational Horizone.  
Johnson, D.W, and R.T. Johnson. (1989). Cooperative and competition: Theory and 

Research. Edina, miny: Interaction Book company. 
Slarin, R.E. (1983). cooperative Learning. New York: Longman. 
Stevens, Madden, Slavin & Farnish. (1987). Cooperative integrated reading and 
composition: Two field experiments. Report No. 10. Center for research on 
Elementary & Middle Schools. The Johns Hopkins University: Baltimore. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รวมนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกีรติ วัฒนาพงษากุล  
วุฒิ                  ศศ.ด. (ภาษาเขมร)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตำแหน่ง                   รองศาสตราจารย์ 
สถานท่ีทำงาน          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ 
วุฒิ   ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตำแหน่ง                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีทำงาน         คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ เรืองศรี 
วุฒิ                           กศ.ม. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
ตำแหน่ง                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม 
สถานท่ีทำงาน          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล 
วุฒิ   ค.ด (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีทำงาน          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล 
วุฒิ   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตำแหน่ง                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีทำงาน           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

- แผนการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

- แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประโยคภาษาไทย 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูชา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
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แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ท่ี 1 
           แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ 

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  รหัส/รายวิชา ITHB 201                                ชั้น ป.ตรี ที่ 2 
เร่ือง   วันสงกรานต์                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
ผู้สอน Miss. Suy Sreymom                                         สถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
              มาตรฐาน ITHB 201 ใช้หลักการเขียนส่ือสารเขียนประโยคย่อความให้เขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆการเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ การเขียนใช้คำเช่ือมโยงประโยคให้สัมพันธ์
ต่อเนื่อง การเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ และเขียนรายงานข้อมูลและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สาระสำคัญ 
               การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเพณีแล้วตอบคำถามและเขียนประโยคเพื่ออธิบายเรื่อง
วัฒนธรรมโดยใช้คำศัพท์และประโยคท่ีถูกต้อง ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ด้านวัฒนธรรมไทยและ
กัมพูชา โครงสร้างประโยค ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนประโยค 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักศึกษาสามารถนำคำสำคัญของเรื่องมาแต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. นักศึกษาสามารถเขียนประโยคภาษาไทยจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
3. นักศึกษาสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระได้ถูกต้อง 

สาระการเรียนรู้ 
1. เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียงประโยคตามลำดับเนื้อหาได้ถูกต้อง 

กระบวนการเรียนรู้ 
           ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีข้ันตอนดังนี้  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นเตรียมความพร้อม     

1.อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียนให้นักศึกษาเข้าใจ การคิดคะแนนกลุ่ม 
วิธีการทำงานกลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบร่วมมือCIRC 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คือ 1:2:1 โดยการพิจารณา
จากคะแนนสอบในเทอมก่อน 
ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนประโยค 
2. ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่านวันสงกรานต์ของ

ภาษาไทย 
3. นักศึกษาอ่านใบงาน บทอ่าน เรื่องวันสงกรานต์ และให้ทำความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์ 

ประโยค 
4. ครูสอนคำยากท่ีปรากฏในบทอ่านเรื่องวันสงกรานต์ นักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์ 
5. ครูสอนการเขียนประโยคโดยอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาไทยท่ีพบจากบทอ่าน 

ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
1. นักศึกษา อ่านบทอ่านวันสงกรานต์เป็นภาษาไทย โดยมีครูให้คำแนะนำหลังจากอ่านบท

อ่านเสร็จ นักศึกษาตอบคำถามของครู (ตอบคำถาม ในใบงานท่ี 1)  
2.นักศึกษาทำใบงานท่ี 1 เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย โดย

นักศึกษาจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มฝึกเขียน ข้อความ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย 
3. ครูตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยค เรื่องวันสงกรานต์ โดยให้นักศึกษาแต่ละ

กลุ่มช่วยกันตรวจสอบ จากนั้นผลัดกันตรวจ แก้ไขการเขียนของกลุ่มจนถูกต้อง 
ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 

1. นักศึกษาอ่านบทอ่านเรื่องวันสงกรานต์เป็นภาษาเขมร 
2.นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมร เรื่อง

วันสงกรานต์ เป็นรายบุคคล 
3. ครูตรวจประเมินผลบทอ่าน และคิดคะแนนของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่ม 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. ใบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ยากและประโยคในวันสงกรานต์ 
2. บทอ่านวัฒนธรรม วันสงกรานต์ของไทยและกัมพูชา (ภาษาเขมร-ภาษาไทย) 
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3. พจนานุกรม 
4. แบบทดสอบการเขียนประโยค 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. วิธีการทดสอบ 

- ตรวจแบบทดสอบการเขียนประโยค เรื่อง วันสงกรานต์ 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

- สังเกตพฤติกรรมทำงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

- แบบทดสอบด้านการเขียนประโยค เรื่อง วันสงกรานต์ 
- แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงาน  

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

นักศึกษาอ่านบทอ่านวัฒนธรรมเรื่องวันสงกรานต์ในภาษาไทยได้ดี เข้าใจคำศัพท์ คำยาก 
ออกเสียงได้ชัดเจนตอบคำถามได้ถูกต้องหลังจากได้อ่านบทอ่าน นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างประโยค 
และการเขียนประโยคภาษาไทยท่ีครูได้อธิบาย ในขั้นกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มโดยคน
ละความสามารถตามเกณฑ์ท่ีครูหวังไว้ นักศึกษามีความพยายามในการช่วยกันอ่าน และเขียนประโยค
ข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค ได้ดี โดยนักศึกษาเขียนเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ ช่วยกัน
ตรวจ ช่วยกันตอบคำถามจากบทอ่าน และอภิปรายงานกลุ่มได้ดี บทอ่านเรื่องวันสงกรานต์ของไทย
และกัมพูชาได้รับความน่าสนใจอย่างมากจากนักศึกษา ในช้ันประเมินผลนักศึกษาอ่านบทอ่านเรื่องวัน
สงกรานต์เป็นภาษาเขมร นักศึกษาเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทยจากบทอ่านวัน
สงกรานต์ภาษาเขมร เป็นงานรายบุคคล นักศึกษาประมาณ 2-3 คนยังทำไม่ได้เหมือนท่ีควร หลังจาก
ประเมินผลแล้วครูจึงต้องช่วยปรับปรุงโครงสร้างการเขียนประโยคในบทอ่านให้ดีขึ้นเพื่อจะได้เป็น
แนวทางสำหรับการเขียน 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สอน 
                                                   (                                         ) 

                                                                     วันท่ี ……......./................/.............. 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การเคล่ือนท่ี หรือการเคล่ือนย้าย 

หมายถึงการเคล่ือนย้าย สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติ
มาแต่โบราณ ซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยกำหนดวันสงกรานต์มี 3 วันคือ
วันท่ี 13 -14 - 15 เมษายนของทุก ๆ ปีวันสงกรานต์ ถือเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความ
ผูกพันท่ีมีต่อกันท้ังครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา และเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามประเพณีไทย 
และถือเป็นวันหยุดประกอบการงานหรือธุรกิจท่ัวไป 

วันสงกรานต์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ในวันนี้จะมีการไปรดน้ำดำหัวขอพรจาก 
พ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีเคารพนับถือ วันสงกรานต์ถือเป็นวันสูงอายุแห่งชาติ และเป็นวันประกอบพิธีทาง
ศาสนา เช่น มีการทำบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ กรวดน้ำ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ ขนทรายเข้าวัด (ก่อพระ
เจดีย์ทราย ) รับศีล ปฏิบัติธรรม ฯลฯ 

 หลักการการเขียนประโยคคือ การนำเอาคำหลาย ๆ คำมาเรียงต่อกันเป็นกลุ่มคำ มี

ลักษณะเป็นวลีและประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ท้ังในด้านรูปแบบและความหมาย 

โดยท่ัวไปประโยคประกอบด้วยคำต้ังแต่ 2 คำขึ้นไป ท่ีมีท้ังภาคประธานและภาคแสดง 

       จากการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลายคนท่ีเป็นผู้สอนภาษาไทยในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ให้สัมภาษณ์

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ียากคือเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย คือด้านการเขียนสะกด ได้แก่  

1.การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียงเป็นคำ
ให้ถูกต้องตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และมี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
              การเขียนสะกดคำ ได้แก่ 

1. การประวิสรรชนีย์: เช่น พระ ประจำ 
2. การไม่ประวิสรรชนีย์: เช่น ฉลอง กตัญญู  
3. การใช้ ใอ ไอ ไอย อัย:  เช่น ใน ใช้ ใหม่ ใหญ่ ไทย  
4. การใช้ อำ อัม อำ รร + ม: เช่น สัมพันธ์ วัฒนธรรม 
5. การใช้ ณ น เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกด : เช่น นก แทน นิทาน

เอราวัณ สนทนา 
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต: เช่น สงกรานต์ สัญลักษณ์ สัมพันธ์ 

เจดีย์  
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7. หลักการใช้ไม้ไต่คู้: เช่น เป็น เม็ด 
8. หลักการใช้ไม้ยมก: เช่น ทุก ๆ 
9. หลักการใช้ ทร: เช่น ทรง อาทรทรายทราบ 

2. การเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์  หมายถึง เรียงประโยคให้ได้

ใจความท่ีถูกต้อง มีความหมายตามหลักภาษา และมีเนื้อความบริบูรณ์และการใช้คำให้ถูกต้องตาม

ไวยากรณ์ ได้แก่ 

- คำนามใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ เช่น พ่อ แม่ บรรพบุรุษ 
- คำกริยา แทนอาการ เช่น สรงน้ำ อุทิศ รดน้ำ 
- คำวิเศษณ์ ใช้ประกอบคำอื่นให้มีเนื้อความแปลกไป เช่น ดี งาม ใหญ่  
- คำบุพบท ใช้นำหน้าคำนาม หรือกริยา เพื่อบอกตำแน่งคำว่ามีหน้าท่ีอะไร 

เช่น แต่ ต่อ นอก ใน  
- คำสันธาน คือ คำเช่ือมข้อความให้เป็นเรื่องติดต่อกัน เช่น กับ แต่ จึง ซึ่ง 

หรือ เพื่อ 
3. การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้

ต่อเนื่องเป็นประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า  “สันธาน”  หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ี
เรียกว่า “สันธานวลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยค
อาจมีลักษณะดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อย
ตามกัน คำเช่ือมท่ีใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
    ตัวอย่าง  :    วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว   +  และ   +    มีแนวโน้ม 

คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 
ดังนี้  

1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วย
เดียวกัน อาจเป็นคำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ 
แต่ เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น สังคมและศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่
นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว 

2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี ดังนี้  
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
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4. การเรียบเรียงลำดับเนื้อหา หมายถึง การลำดับเรื่องมีความสำคัญต่องานเขียน 

ได้แก่  

1. ลำดับตามเหตุผล 

2. ลำดับตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นลำดับข้ัน 

3. ลำดับตามความสำคัญ 

4. ลำดับตามทิศทางหรือสถานท่ี 

5. ลำดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยหรือลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม 
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การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียงเป็นคำให้ถูกต้อง

ตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
การเขียนสะกดคำ 

1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์ เช่น ประจำ ประเพณี พระธรรม ประกาศ ประทับ ประมวล 
ประเสริฐ ประการ ประมวล พระคุณ 

2. การใช้รูปไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ฉลอง กตัญญู ถวาย สมัย อบายมุข สว่าง ขนบ มิตรภาพ 
ปรารถนา  

3. การใช้ใอ ไอ ไอย อัย เช่น ใน ใช้ ให ้ไหว้ ไมตรี ใด ไทย ไม่ ใหม ่ใหญ่ วินัย 
4. การใช้อำ อัม อำม รร + ม เช่น สัมพันธ์ ธรรม อารยธรรม โลกธรรม พระธรรม 
5. การใช้ ณ น เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกด หรือ ใช้เป็นตัวสะกดในพยางค์สุดท้ายเช่น กัน 

ฝน ภาวนา ศาสนา สถาน บน เบียน ชนพรหมัน อาตมนั 
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต เช่น สงกรานต์ สัญลักษณ์ สัมพันธ์ เจดีย์ แอกกอฮอล์ 

ประสบการณ์ อานิสงส์ สัตว์  
7. การใช้ไม้ไต่คู้ เช่น เป็น บำเพ็ญ เด็ก เอ็นด ูสำเร็จ  
8. การใช้ไม้ยมก เช่น ทุก ๆ ท่ัว ๆ ต่าง ๆ ใด ๆ  
9. การใช้ ทร เช่น อาทรทราย ทราบ ทรวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 1 
การสะกดคำ 
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ประโยคเกิดจากคำหลายๆคำหรือวลีท่ีนำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบให้แต่ละคำมี
ความสัมพันธ์กันมีใจความสมบูรณ์แสดงให้รู้ว่าเช่นสมชายไปโรงเรียนตำรวจจับคนร้ายเป็นต้น 

องค์ประกอบของประโยคประโยคแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือประโยคความเดียวประโยคความ
รวมและประโยคความซ้อนประโยคหนึ่งๆจะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลักและอาจมีคำ
ขยายส่วนต่างๆได้ 

1. ภาคประธานของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้กระทำผู้แสดงซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญของประโยคและอาจมีบทขยายซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำมาประกอบเพื่อทำให้มีใจความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ภาคแสดงของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีประกอบไปด้วยบทกริยาบทกรรมและ
ส่วนเติมเต็มบทกริยาทำหน้าท่ีเป็นตัวกระทำหรือตัวแสดงของประธานส่วนบทกรรมทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ถูกกระทำและส่วนเติมเต็มทำหน้าท่ีเสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์คือทำหน้าท่ีคล้ายบทกรรม
แต่ไม่ใช้กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ 

3. ส่วนขยายของประโยคอาจเป็นคำหรือกลุ่มคำอยู่ในภาคประธานหรืออยู่ในภาค
แสดงซึ่งอาจเป็นการขยายกริยาขยายกรรมหรือขยายส่วนเติมเต็ม 

 
ตัวอย่างประโยค 
    1. ประชาชนเล่นน้ำอย่างสนุกสนานประชาชน (ภาคประธาน) เล่นน้ำ (ภาคแสดง) อย่าง
สนุกสนาน(ส่วนขยาย)  
    2. อาจารย์ของฉันไหว้สวยมากพี่สาว (ภาคประธาน) ไหว้ (ภาคแสดง) ของฉัน, สวยมาก 
(ส่วนขยาย)  
    3. พระสงฆ์ท่านนั้นเดินผ่านเจดีย์วัดชาย (ภาคประธาน) เดินผ่าน (ภาคแสดง) คนนั้น, เจดีย์
วัด (ส่วนขยาย)  
 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 2 
องค์ประกอบและโครงสร้างของประโยค 



  149 

 

 
 
 

การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่องเป็น
ประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน คำเช่ือมท่ี
ใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :   
การบวชเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้

บวช    +  และ   +  ผู้เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งใหญ่ 
                    ช า ว ไท ย รั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ไห ว้ ม า ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ วิ ถี
ชีวิต   +  และ   +  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของไทย 
                    พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษา +  และ   +    กิจกรรมทางศาสนาท่ีสำคัญ 
                    วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว   +  และ   +    มีแนวโน้ม 
 

1.2 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล
กัน คำเช่ือมท่ีใช้ เช่น จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :     
พ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการบวช   +   เพราะ   +   ความต้ังใจของลูกท่ีบวช 

                     ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดี  +   เพราะ   +   ได้ฟัง
พระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
 
คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  

1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น
คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ฯลฯ มี 4 คำ ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ 
เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูก 

ใบความรู้ ที่ 3 
คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
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- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น สังคมและศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่นับว่าวัน
สงกรานต์เป็นวันครอบครัว 

- การให้ เกียรติและการไหว้แสดงถึ งความ เคารพ ต่อ ผู้ ท่ีมี สัมมาคารวะใน
ชีวิตประจำวันของคนในสังคม 

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลในช่วงเวลา
จำพรรษา 

2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี 3 ชนิดดังนี้  
- คำเช่ือมนามานุประโยค ได้แก่ ท่ี ว่า ให้ ท่ีว่า นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีเป็น

ประธาน กรรม หรือหน่วยเติมเต็ม เช่น  
พุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่า การบวชจะเป็นการสืบต่อ

พระพุทธศาสนา (กรรม) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย

คำนาม วันเข้าพรรษา) 
 
- คำเช่ือมคุณานุประโยค ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายนาม 

เช่น  
การบวชท่ีมีความสำคัญทางศาสนาเป็นประเพณีดี (ท่ี ขยายคำนาม การบวช) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 

            วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย
คำนาม วันเข้าพรรษา) 
 

- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุ
ประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายกริยา เช่น   

นักบวชอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะต้องอยู่ท่ีวัด (เพราะ ขยายคำกริยา ไม่อยู่ในบ้าน) 
พระภิกษุสงฆ์พักประจำอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน เพราะไม่

สามารถออกนอกสถานท่ีได้(เพราะ ขยายคำกริยา พักประจำอยู่ในวัด) 
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เขาไหว้ไม่ได้แสดงถึงการทักทายเพราะแสดงถึงมิตรภาพ มิตรไมตรี (เพราะ ขยาย
คำกริยา เขาไหว้ ) 

 
3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 

ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตลอด 3 เดือนในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์อยู่จำพรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีได้
ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรี จึงกลายเป็น
วัฒนธรรมทักทายท่ีแสดงความเคารพ ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
4. คำเช่ือมสัมพันธสาร คือ คำเช่ือมต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นข้อความเดียวกัน 

เช่น กล่าวคือ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุด ทว่า ท้ังนี้ อนึ่ง  
ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะบำเพ็ญกุศล ในท่ีสุดรัฐบาลได้

ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 
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พิธีวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติมาต้ังแต่

โบราณ ซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยกำหนดวันสงกรานต์มี 3 วันคือวันท่ี 
13 -14 - 15 เมษายนของทุก ๆ ปีช่วงวันสงกรานต์เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันท่ี
มีต่อกันท้ังครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา  ในสังคมไทยสมัยใหม่นับว่าวันสงกรานต์เป็นวัน
ครอบครัว และมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ เปล่ียนไปสู่สังคมในวงกว้าง ในความเช่ือด้ังเดิมท่ีใช้
สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี เช่น การใช้น้ำเป็นตัวแทน รดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน การรด
น้ำดำหัว ในวันสงกรานต์ มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว 
อีกท้ังยังมีประเพณีท่ีสืบทอดมาต้ังแต่ด้ังเดิม เช่น การสรงน้ำพระท่ีนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้
เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ท่ีมีความสุขแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วด้วยการ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน ปล่อยนก 
ปล่อยปลา การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความ
สนุกสนานรื่นเริงร่วมกันเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ท่ีมีความสุข 
         ปัจจุบันมีพัฒนาการและเปล่ียนแปลงจนคลาดเคล่ือนบิดเบือนไปเกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิง
การท่องเท่ียวให้เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำ 
(ท่ีมา : ประเพณีสงกรานต์ กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/th/article_ 
view.php?nid=8810) 

 
 

บทอ่าน เร่ือง วันสงกรานต์  
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1. เจดีย์  ទចតិយ 

2. ล่วงลับ  សាែ ប់ 
3. บรรพบุรุษ ប៊ុរវប៊ុរស, ជីែូនជីតា 

4. สรงน้ำพระ ស្សង់ស្រះ  
5. การรดน้ำ ការឲ្យររសរវសាធ៊ុការ 
6. อุทิศ  ឧទទិស 

7. การรดน้ำดำหัว ការជូនររនិងស៊ុុំខទម្ចទទាសែល់ ជីែូនជីតាឪរ៊ុកម្ចត យអ ៊ុ៊ុំរូម្ចមីង បងបអូន ទៅទរឿងរា៉ា វកនែងផ្៊ុតទៅដែល
ធ្លែ ប់ទលើសលួស ឬ ទធវើខ៊ុសឆ្គ ុំឆ្គង  
8. ประเพณี  ស្បថរណីទុំទនៀមទម្ចែ ប់  
9. บุพการี ប៊ុគគលដែលបានទធវើមរណៈកាលទៅទ ើយ 

10. ส่วนกุศล  ក៊ុសលផ្លប៊ុណយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำศัพท์  
ในบทอ่าน เร่ือง วันสงกรานต์ 
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ใบคำศัพท์  
วันสงกรานต์  

เจดีย์ទចតិយ 

 

ล่วงลับ    សាែ ប់ 

บรรพบุรุษប៊ុរវប៊ុរស. ជីែូនជីតា 

 

สรงน ้ำพระ ស្សង់ស្រះ  
 

กำรรดน ้ำ  ការឲ្យររសរវសាធ៊ុការ อุทิศឧទទិស 

 

บุพกำรี ប៊ុគគលដែលបានទធវើមរណៈកាល
ទៅទ ើយ 
 

ส่วนกุศล ក៊ុសលផ្លប៊ុណយ 

ประเพณសี្បថរណទីុំទនៀមទម្ចែ ប ់

กำรรดน ้ำด ำหัว  
ការជនូររនងិស៊ុុំខទម្ចទទាសែល ់ជែីនូជតីាឪរ៊ុកម្ចត យ អ ៊ុ៊ុំរមូ្ចមងី បងបអនូ ទៅទរឿងរា៉ា វកនែងផ្៊ុតទៅ

ដែលធ្លែ បទ់លើសលសួ ឬ ទធវើខ៊ុសឆ្គ ុំឆ្គង 
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ตอบคำถามต่อไปนี้  
1. ในประเพณีสงกรานต์ คนไทยใช้น้ำทำ อะไรบ้าง (เขียน X หน้า) ในคำตอบท่ีถูกต้อง 

............ก. สรงน้ำพระสงฆ์ 

............ ข. สรงน้ำพระพุทธรูป 

............ ค. รดน้ำผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ 

............. ง. การนำทรายเข้าวัด 

............. จ. รดน้ำกระดูกคนตายแล้ว 

............. ฉ. เล่นสาดกันในหมู่หนุ่มสาวและเด็ก ๆ 

............. ช. รดน้ำเจดีย์ทราย 
2. วัตถุประสงค์ของการการรดน้ำผู้ใหญ่ คืออะไร  

ก. การอวยพรให้ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่   
ข. การบังสุกุลอัฐิกระดูกญาติผู้ใหญ่ท่ีตายแล้ว 
ค. การสรงน้ำพระพุทธรูปท่ีบ้านและท่ีวัด 

            ง. การนำทรายเข้าวัด 
3. จงอธิบายจากกิจกรรมวันสงกรานต์ เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง วันสงกรานต์ 
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1. ในประเพณีสงกรานต์ คนไทยใช้น้ำทำ อะไรบ้าง (เขียน X หน้า) 

..... X.... ก. สรงน้ำพระสงฆ์ 

.....X..... ข. สรงน้ำพระพุทธรูป 

.....X..... ค. รดน้ำผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ 

............ ง. การนำทรายเข้าวัด 

......X.... จ. รดน้ำกระดูกคนตายแล้ว 
…....X....  ฉ. เล่นสาดกันในหมู่หนุ่มสาวและเด็ก ๆ 
.....X..... ช. รดน้ำเจดีย์ทราย 

2. วัตถุประสงค์ของการการรดน้ำผู้ใหญ่ คือ 
ก.การอวยพรให้ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่            
ข. การบังสุกุลอัฐิกระดูกญาติผู้ใหญ่ท่ีตายแล้ว         
ค. การสรงน้ำพระพุทธรูปท่ีบ้านและท่ีวัด 
ง. การนำทรายเข้าวัด 
3. จงอธิบายจากกิจกรรมวันสงกรานต์ เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย  
        กิจกรรมในวันสงกรานต์ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรเพื่อให้เกิดสิริมงคล การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 
ได้แก่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลท่ีมีพระคุณ การรดนำดำหัว การขอขมาส่ิงท่ีอาจจะล่วงเกิน
ผู้ใหญ่ การขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระ การร่วมกันทำบุญให้ทาน 
ปล่อยนก ปล่อยปลา ถือว่าเป็นการอโหสิกรรมและชำระบาป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำตอบ ใบงานที่ 1 
เร่ืองวันสงกรานต์ 
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អតថន័យថនប៊ុណយចូលឆ្ា ុំដខែរ 
 ប៊ុណយចលូឆ្ា ុំដខែរ ជាប៊ុណយស្បថរណីជាតិ ដែលស្បជាជនទៅកាញងស្បទទសកមពញជាដតងដតស្បាររធទធវើជាទរៀងរាល់ឆ្ា ុំ ស្បស្រឹតដទៅ ៣ ថថៃ គឺទៅថថៃទី 
១៤ ១៥ ១៦ ដខ ទមសា ទស្រះជារែូវកាលដែលស្បជាជនដខែរម្ចនទរលទុំទនររីការស្បមូលផ្លស្សូវ និង ែុំណាុំកសិកមែទផ្សងៗ ។ ម៊ុនទរល
ស្បាររធរិធីប៊ុណយចូលឆ្ា ុំ ១ ឬ ២ ថថៃ ស្បជាជនដខែរដតងដតនាុំគ្នា  សម្ចអ ត ត៊ុបដតងផ្ទះសដមបង និង ទរៀបចុំទស្គឿងសម្ចា រៈទផ្សងៗ ទែើមបីទស្តៀម
ទទួលទទវតាឆ្ា ុំថែី ។ ថថៃទី ១ ថនថថៃប៊ុណយចូលឆ្ា ុំដខែរ ដែលកាញងស្បថរណីដខែរដតងទៅថថៃទនាះថ្នជា ថថៃមហាសស្កា នតស្បជារលរែឋដខែរដែល
កាន់ជុំទនឿតាមស្រះរ៊ុទធសាសនាបានទរៀបចុំកដនែងទទួលទទវតាឆ្ា ុំថែី ដែលម្ចនទស្គឿងរណាដ ប់ទផ្សងៗ និង ម្ចនត៊ុបដតងលមអទោយទភែើងចស្មញះ
រណ៌តាមផ្ទះរបស់រួកទគ ជាថថៃកុំណត់ថ្នទទវតាឆ្ា ុំថែីយងច៊ុះមកស្បសិទធិររជ័យសិរើសួសដី ទែើមបីឲ្យរួកទគទទួលបានទសចកដីស៊ុខទរញមួយឆ្ា ុំ 
។  ថថៃទី ២ ថនប៊ុណយចូលឆ្ា ុំដខែរ ទគទៅថថៃទនាះ ថ្នជា វារៈវនប័ត ស្បជាជនដខែរនាុំគ្នា ទៅវតដអារាមទែើមបីយក ចកា ន់ នុំចុំណី ដផ្ែទ ើទៅ
ស្បទគនស្រះសងឃ ។ ទលើសរីទនះទៅទទៀត ក៏ម្ចនការទរៀបចុំទលងដលបងស្បជាស្បិយ ែូចជា៖ ទោល ូង ទបាះអងគញ់ លាក់កដនសង និងម្ចន
ការទស្ចៀងរាុំបទចទស្មៀងស្បថរណី ផ្ងដែរ ទៅតាមវតដអារាម និង តាមបណាដ តុំបន់នានាទៅកាញងស្បទទសកមពញជា ។ ថថៃទី ៣ ជាថថៃបញ្ាប់រិធី
ប៊ុណយចូលឆ្ា ុំ ទគទៅថ្ន វារៈទ ើងស័ក ឬ ថថៃឆ្ែង ទគដតងស្បាររធទធវើរិធី ស្សង់ទឹករូបបែិម្ចរបស់ស្រះរ៊ុទធ ទៅតាមវតដអារាម ទែើមបីស៊ុុំទសចកដី
ស៊ុខ ទ ើយក៏ជាថថៃបញ្ាប់ថនការស្បាររធទធវើរីធីប៊ុណយចូលឆ្ា ុំដខែរដែរ ៕ ដខែរម្ចនជុំទនឿថ្ន កាញងមួយឆ្ា ុំថនការរស់ទៅ ទគដតងជួបស្បទះអរមងគល 
ឧបស្ទរយចថស្ងទផ្សងៗ ជូនកាលម្ចនទ៊ុកខទសាក ជួនកាលម្ចនទស្គ្នះអាសនា ជួនកាលម្ចនជុំងឺទបៀតទបៀនរាងកាយ ជូនកាលទទៀត បានស្បស្រឹតដ
អុំទរើទៅ ែង មិនគបបីទាុំងឡាយរួកទគនាុំគ្នា ទៅវតតទធវើប៊ុណយ ទគទសែៀករក់ថែីៗ ទគនាុំគ្នា ទែើរទលងកុំសានដ ទែើមបីឲ្យអស់កងវល់ ទ ើយឲ្យម្ចន
សិរើសួសដី ម្ចនសិរើសូសដីម្ចនស៊ុភមងគលទៅកាញងឆ្ា ុំថែី ។រិធីប៊ុណយចូលឆ្ា ុំថែីគឺជាស្បថរណីអាចបណដញ ះសាែ រតីស្សឡាញ់រាប់អានគ្នា រវាងអាកភូមិ
ស្សញកជិតខាងគ្នា  ជាកតាដ បទងកើតសាមគគីភារជាតិ ។ ទ ត៊ុទនះទ ើយ ទទើបទៅទរលទនាះ ទគមិនស្តឹមដតជួបជ៊ុុំគ្នា កាញងស្គួសារប៉ា៊ុទណាណ ះទទ ដតទគនាុំ
គ្នា ទៅទធវើប៊ុណយទៅវតដអារាម ដែលជាមជឈមណឌ លអប់រំឲ្យម្ចនការមន៊ុសសធម៌ និង សាមគគីភារ ។ ទោយសាររីធីប៊ុណយចួលឆ្ា ុំថែី ម្ចនអតថ
ន័យធុំទធងយ៉ា ងទនះ ទទើបដខែរទយើងនិយមរាប់អានទ៊ុកជា ស្បថរណីជាតិតាុំងរីទែើមរ ូតមក ។ 
(ท่ีมา: ស្កសួងវបបធម៏ និងវិចិស្តសិលបៈ http://www.mcfa.gov.kh/site/detail/25#.Ynhk5-hBzIU) 

บทอ่าน เร่ืองวันสงกรานต์ (ภาษาเขมร) 

ស្បថរណីប៊ុណយចលូឆ្ា ុំដខែរ 
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1. เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทย จากกิจกรรมวันสงกรานต์ของกัมพูชา 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

การฝึกเขียนประโยค 
เร่ืองวันสงกรานต์ (จากบทอ่านวันสงกรานต์ภาษาเขมร) 
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แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ท่ี 2 
           แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ 

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  รหัส/รายวิชา ITHB 201                               ชั้น ป.ตรี ที่ 2                                                     
เร่ือง   วันเข้าพรรษา                                                                        เวลา 3 ชั่วโมง 
ผู้สอน Miss. Suy Sreymom                                      สถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
              มาตรฐาน ITHB 201ใช้หลักการเขียนส่ือสารเขียนประโยคย่อความให้เขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆการเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ การเขียนใช้คำเช่ือมโยงประโยคให้สัมพันธ์
ต่อเนื่อง การเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ และเขียนรายงานข้อมูลและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สาระสำคัญ 
               การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเพณีแล้วตอบคำถามและเขียนประโยคเพื่ออธิบายเรื่อง
วัฒนธรรมโดยใช้คำศัพท์และประโยคท่ีถูกต้อง ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ด้านวัฒนธรรมไทยและ
กัมพูชา โครงสร้างประโยค ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนประโยค 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักศึกษาสามารถนำคำสำคัญของเรื่องมาแต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. นักศึกษาสามารถเขียนประโยคภาษาไทยจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
3. นักศึกษาสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระได้ถูกต้อง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียงประโยคตามลำดับเนื้อหาได้ถูกต้อง 

 
 
 
 



  161 

กระบวนการเรียนรู้ 
           ในการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับบทอ่าน
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีข้ันตอนดังนี้  
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นเตรียมความพร้อม     

1. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียนให้นักศึกษาเข้าใจ การคิดคะแนนกลุ่ม 
วิธีการทำงานกลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบร่วมมือCIRC 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คือ 1:2:1 โดยการพิจารณา
จากคะแนนสอบในเทอมก่อน 
ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนประโยค 
2. ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่านวันเข้าพรรษาของ

ภาษาไทย 
3. นักศึกษาอ่านใบงาน บทอ่าน เรื่องวันเข้าพรรษา และให้ทำความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์ 

ประโยค 
4. ครูสอนคำยากท่ีปรากฏในบทอ่านเรื่องวันเข้าพรรษา นักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์ 
5. ครูสอนการเขียนประโยคโดยอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาไทยท่ีพบจากบทอ่าน 

ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
1. นักศึกษาอ่านบทอ่านวันเข้าพรรษาเป็นภาษาไทย โดยมีครูให้คำแนะนำหลังจากอ่านบท

อ่านเสร็จ นักศึกษาตอบคำถามของครู (ตอบคำถาม ในใบงานท่ี 1) 
2. นักศึกษาทำใบงานท่ี 1 เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย โดย

นักศึกษาจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มฝึกเขียน ข้อความ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย 
3. ครูตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยค เรื่องวันเข้าพรรษา โดยให้นักศึกษาแต่ละ

กลุ่มช่วยกันตรวจสอบ จากนั้นผลัดกันตรวจ แก้ไขการเขียนของกลุ่มจนถูกต้อง 
ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 

1. นักศึกษาอ่านบทอ่านเรื่องวันเข้าพรรษาเป็นภาษาเขมร 
2. นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมร 

เรื่องวันเข้าพรรษา เป็นรายบุคคล 
3. ครูตรวจประเมินผลบทอ่าน และคิดคะแนนของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่ม 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. ใบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ยากและประโยคในวันเข้าพรรษา 
2. บทอ่านวัฒนธรรม วันเข้าพรรษาของไทยและกัมพูชา (ภาษาเขมร-ภาษาไทย) 
3. พจนานุกรม 
4. แบบทดสอบการเขียนประโยค 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. วิธีการทดสอบ 

- ตรวจแบบทดสอบการเขียนประโยค เรื่อง วันเข้าพรรษา 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

- สังเกตพฤติกรรมทำงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

- แบบทดสอบด้านการเขียนประโยค เรื่อง วันเข้าพรรษา 
- แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงาน  

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

นักศึกษาอ่านบอ่านวัฒนธรรมเรื่องวันเข้าพรรษาในภาษาไทยได้ดี เข้าใจคำศัพท์ คำยาก 
ตอบคำถามได้ถูกต้องหลังจากได้อ่านบทอ่าน นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างประโยค และการเขียน
ประโยคภาษาไทยท่ีครู ได้อธิบาย ในขั้นกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มโดยคนละ
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีครูหวังไว้ นักศึกษามีความพยายามในการช่วยกันอ่าน นักศึกษากล่าว
คำศัพท์ในบทอ่านบางคำเป็นคำยาก เช่น กิจวัตร รณรงค์ ค่านิยมและบางคำศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา เช่น จตุปัจจัย พระธรรมวินัย  แต่พอเข้าใจได้ เพราะในคำศัพท์ภาษาเขมรและความหมายใน
คำแปลเช่นกัน แค่ต่างกันเกี่ยวกับตัวอักษร แต่การอ่านออกเสียงเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน และ
สามารถเขียนประโยคข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค ได้ดี โดยนักศึกษาเขียนเรียบเรียงประโยคถูกต้อง
ตามไวยากรณ์ ช่วยกันตรวจ ช่วยกันตอบคำถามจากบทอ่าน และอภิปรายงานกลุ่มได้ดี บทอ่านเรื่อง
วันเข้าพรรษาของไทยและกัมพูชาได้รับความน่าสนใจอย่างมากจากนักศึกษาเพราะเป็นความรู้ใหม่ท่ี
นักศึกษาไม่เคยได้ศึกษาจากประเพณีวันเข้าพรรษาของไทย ส่วนในช้ันประเมินผลนักศึกษาอ่านบท
อ่านประเพณีวันเข้าพรรษาเป็นภาษาเขมร นักศึกษาเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็น
ภาษาไทยจากบทอ่านประเพณีวันเข้าพรรษเป็นภาษาเขมร ทำเป็นงานรายบุคคล นักศึกษาประมาณ 
2-3 คนยังทำไม่ได้เหมือนท่ีควร หลังจากประเมินผลแล้วครูจึงต้องช่วยปรับปรุงโครงสร้างการเขียน
ประโยคในบทอ่านให้ดีขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับการเขียน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
นักศึกษาอ่านคำยากบางคำผิด ออกเสียงไม่ชัดเจน เช้น รณรงค์ จตุปัจจัย พระธรรมวินัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
พยายามให้อ่านซ้ำ ๆ จนเคยช้ิน และบอกวิธีการอ่านคำ ก่อนจะอ่านต้องฟังเสียงวรรณยุกต์

ก่อนว่าต้องอ่านออกเสียงอย่างไร แบบไหนจนกว่าอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สอน 
                                                                        (                                          ) 

        วันท่ี ……......./................/.............. 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
       วันเข้าพรรษา คือ เป็นวันท่ีพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง
ตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11ตาม
พระวินัยบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมในท่ีอื่น เรียกกันโดยท่ัวไปว่า "จำพรรษา" ตามประเพณีปฏิบัติสืบกัน
มาในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และจะมีกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีสำคัญ ท้ังประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเกิดจากสมัยก่อนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระสงฆ์ท่ี
อยู่พรรษาจำนวนมาก ท่ีต้องปฏิบัติกิจวัตรในช่วงหัวค่ำต้องการแสงสว่าง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนหล่อ
เทียนต้นใหญ่ถวาย เพื่อให้แสงสว่างได้ตลอดเวลา และประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อถึงวัน
เข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน มักนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระสงฆ์ผู้ท่ีจะอยู่พรรษา พร้อมอาหารและ
ของใช้ท่ีจำเป็น 
            หลักการการเขียนประโยคคือ การนำเอาคำหลาย ๆ คำมาเรียงต่อกันเป็นกลุ่มคำ มี

ลักษณะเป็นวลีและประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ท้ังในด้านรูปแบบและความหมาย 

โดยท่ัวไปประโยคประกอบด้วยคำต้ังแต่ 2 คำขึ้นไป ท่ีมีท้ังภาคประธานและภาคแสดง 

          จากการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลายคนท่ีเป็นผู้สอนภาษาไทยในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ให้สัมภาษณ์

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ียากคือเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย คือด้านการเขียนสะกด ได้แก่  

1.การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียง เป็นคำให้
ถูกต้องตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  และมี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
             การเขียนสะกดคำ ได้แก่ 

1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์: เช่นประเพณี พระภิกษุ พระธรรม ประจำ พระวินัย 
ประกาศ 

2. การใช้รูปไม่ประวิสรรชนีย์: เช่น อธิษฐาน ถวาย สมัย อบายมุขสว่าง ณ พรรษา 
3. การใช้ ใอ ไอ ไอย อัย:  เช่น ใน ใช้ ใหม่ ใหญ่ ไทย ให้ วินัย 
4. การใช้ อำ อัม อำ รร + ม: เช่น วัฒนธรรม ธรรม 
5. การใช้ นเป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกด: เช่น ฝนชน ภาวนา เทศนา ศาสนา  
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต: เช่น แอลกอฮอล์พระสงฆ์ประสบการณ์ 
7. การใช้ไม้ไต่คู้: เช่น เป็น บำเพ็ญ 
8. การใช้ ทร: เช่น ทรง ทราบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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2. การเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์  หมายถึง เรียงประโยคให้ได้ใจความท่ี

ถูกต้อง มีความหมายตามหลักภาษา และมีเนื้อความบริบูรณ์และการใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 

ได้แก่ 

- คำนามใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ เช่น รัฐบาล พุทธศาสนา พระสงฆ์ 
- คำกริยา แทนอาการ เช่น อาบน้ำ ถวายผ้า รักษาศีล อธิษฐาน บวช 
- คำวิเศษณ์ ใช้ประกอบคำอื่นให้มีเนื้อความแปลกไป เช่น ดี งาม เจริญ ท้ังนี้ 
- คำบุพบท ใช้นำหน้าคำนาม หรือกริยา เพื่อบอกตำแน่งคำว่ามีหน้าท่ีอะไร เช่น แต่ 

ต่อ นอก ใน  
- คำสันธาน คือ คำเช่ือมข้อความให้เป็นเรื่องติดต่อกัน เช่น กับ แต่ จึง ซึ่ง หรือ เพื่อ 

3. การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่อง
เป็นประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตาม
กัน คำเช่ือมท่ีใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
   ตัวอย่าง  :     

พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษา +  และ   +    กิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ 
1.2 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล

กัน คำเช่ือมท่ีใช้ เช่น จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
ตัวอย่าง  :    
ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดี  +   เพราะ   +   ได้

ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
 

คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  
1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น

คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ฯลฯ มี 4 คำ ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ 
เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุกศในช่วงเวลา
จำพรรษา 
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- เช่ือมประโยคย่อยกับประโยคย่อย เช่น พระสงฆ์ไม่สามารถไปไหนได้ในช่วงเวลา
จำพรรษา แต่พุทธศาสนิกชนสามารถมาทำบุญที่วัดได้ 

 
2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี 3 ชนิดดังนี้  

- คำเช่ือมคุณานุประโยค ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายนาม 
เช่น  
               วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย
คำนาม วันเข้าพรรษา) 

- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุ
ประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายกริยา เช่น พระภิกษุสงฆ์พักประจำอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 
3 เดือน เพราะไม่สามารถออกนอกสถานท่ีได้(เพราะ ขยายคำกริยา พักประจำอยู่ในวัด) 

 
3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 

ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น   
ตลอด 3 เดือนในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์อยู่จำพรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีได้

ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ 
 

4. คำเช่ือมสัมพันธสาร คือ คำเช่ือมต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นข้อความเดียวกัน 
เช่น กล่าวคือ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุด ทว่า ท้ังนี้ อนึ่ง  

ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะบำเพ็ญกุศล ในท่ีสุด

รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 

 

4. การเรียบเรียงลำดับเนื้อหา หมายถึง การลำดับเรื่องมีความสำคัญต่องานเขียน ได้แก่  

1. ลำดับตามเหตุผล 

2. ลำดับตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นลำดับข้ัน 

3. ลำดับตามความสำคัญ 

4. ลำดับตามทิศทางหรือสถานท่ี 

5.ลำดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยหรือลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม 
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การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียงเป็นคำให้ถูกต้อง
ตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

การเขียนสะกดคำ 
1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์ เช่น ประจำ ประเพณี พระ พระวินัย ประกาศ ประทับ 

ประเสริฐ ประการ ประมวล พระคุณ  
2. การใช้รูปไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ฉลอง กตัญญู อธิษฐาน ถวาย สมัย อบาย สว่าง 

ณขนบ มิตรภาพ ปรารถนา ครัด ปฏิบัติ  
3. หลักการใช้ใอ ไอ ไอย อัย เช่น ใน ใช้ ให ้ไหว้ ไมตรี ใด ไทย วินัย ไม่ ใหม ่ใหญ่  
4. หลักการใช้อำ อัม อำม รร + ม เช่น สัมพันธ์ วัฒนธรรม ธรรม อารยธรรม โลก

ธรรม พระธรรม 
5. การใช้ น เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกดเช่น กริน ดินพรหมัน อาตมัน ถนน  
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต เช่น สงกรานต์ สัญลักษณ์ สัมพันธ์ เจดีย์ แอก

กอฮอล์ ประสบการณ์ กิจวัตร สำคัญ อานิสงส์ สัตว์  
7. การใช้ไม้ไต่คู้ เช่น เป็น บำเพ็ญ เด็ก เอ็นดู สำเร็จ  
8. การใช้ไม้ยมก เช่น ทุก ๆ ท่ัว ๆ ต่าง ๆ ใด ๆ  
9. การใช้ ทร ออกเสียง ซ เช่น ทรง ทรวง ทราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 1 
การสะกดคำ 
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ประโยคเกิดจากคำหลายๆคำหรือวลีท่ีนำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบให้แต่ละคำมี
ความสัมพันธ์กันมีใจความสมบูรณ์แสดงให้รู้ว่าเช่นสมชายไปโรงเรียนตำรวจจับคนร้ายเป็นต้น 

องค์ประกอบของประโยคประโยคแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือประโยคความเดียวประโยคความ
รวมและประโยคความซ้อนประโยคหนึ่งๆจะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลักและอาจมีคำ
ขยายส่วนต่างๆได้ 

1. ภาคประธานของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้กระทำผู้แสดงซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญของประโยคและอาจมีบทขยายซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำมาประกอบเพื่อทำให้มีใจความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ภาคแสดงของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีประกอบไปด้วยบทกริยาบทกรรมและ
ส่วนเติมเต็มบทกริยาทำหน้าท่ีเป็นตัวกระทำหรือตัวแสดงของประธานส่วนบทกรรมทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ถูกกระทำและส่วนเติมเต็มทำหน้าท่ีเสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์คือทำหน้าท่ีคล้ายบทกรรม
แต่ไม่ใช้กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ 

3. ส่วนขยายของประโยคอาจเป็นคำหรือกลุ่มคำอยู่ในภาคประธานหรืออยู่ในภาค
แสดงซึ่งอาจเป็นการขยายกริยาขยายกรรมหรือขยายส่วนเติมเต็ม 

 
ตัวอย่างประโยค 
    1. ประชาชนเล่นน้ำอย่างสนุกสนานประชาชน (ภาคประธาน) เล่นน้ำ (ภาคแสดง) อย่าง
สนุกสนาน(ส่วนขยาย)  
    2. อาจารย์ของฉันไหว้สวยมากพี่สาว (ภาคประธาน) ไหว้ (ภาคแสดง) ของฉัน, สวยมาก 
(ส่วนขยาย)  
    3. พระสงฆ์ท่านนั้นเดินผ่านเจดีย์วัดชาย (ภาคประธาน) เดินผ่าน (ภาคแสดง) คนนั้น, เจดีย์
วัด (ส่วนขยาย)  
 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 2 
องค์ประกอบและโครงสร้างของประโยค 
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การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่องเป็น
ประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน คำเช่ือมท่ี
ใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
  ตัวอย่าง  :   

การบวชเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้
บวช    +  และ   +  ผู้เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งใหญ่ 

ช า ว ไท ย รั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ไห ว้ ม า ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ วิ ถี
ชีวิต   +  และ   +  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของไทย 

พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษา +  และ   +    กิจกรรมทางศาสนาท่ีสำคัญ 
                   วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว   +  และ   +    มีแนวโน้ม 

1.2 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล
กัน คำเช่ือมท่ีใช้ เช่น จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :     
พ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการบวช   +   เพราะ   +   ความต้ังใจของลูกท่ีบวช 

                     ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดี  +   เพราะ   +   ได้ฟัง
พระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
 
คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  

1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น
คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ฯลฯ มี 4 คำ ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ 
เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูก 
- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น สังคมและศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่นับว่าวัน

สงกรานต์เป็นวันครอบครัว 

ใบความรู้ ที่ 3 
คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
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- การให้ เกียรติและการไหว้แสดงถึ งความ เคารพ ต่อ ผู้ ท่ีมี สัมมาคารวะใน
ชีวิตประจำวันของคนในสังคม 

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุกศในช่วงเวลา
จำพรรษา 

2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี 3 ชนิดดังนี้  
- คำเช่ือมนามานุประโยค ได้แก่ ท่ี ว่า ให้ ท่ีว่า นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีเป็น

ประธาน กรรม หรือหน่วยเติมเต็ม เช่น  
พุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่า การบวชจะเป็นการสืบต่อ

พระพุทธศาสนา (กรรม) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย

คำนาม วันเข้าพรรษา) 
- คำเช่ือมคุณานุประโยค ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายนาม 

เช่น  
การบวชท่ีมีความสำคัญทางศาสนาเป็นประเพณีดี (ท่ี ขยายคำนาม การบวช) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 

                     วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย
คำนาม วันเข้าพรรษา) 

- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุ
ประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายกริยา เช่น  นักบวชอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะต้องอยู่ท่ีวัด (เพราะ ขยายคำกริยา 
ไม่อยู่ในบ้าน) 

พระภิกษุสงฆ์พักประจำอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน เพราะไม่
สามารถออกนอกสถานท่ีได้(เพราะ ขยายคำกริยา พักประจำอยู่ในวัด) 

เขาไหว้ไม่ได้แสดงถึงการทักทายเพราะแสดงถึงมิตรภาพ มิตรไมตรี (เพราะ ขยาย
คำกริยา เขาไหว้ ) 
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3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 
ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

ตลอด 3 เดือนในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์อยู่จำพรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีได้
ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ 

การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรี จึงกลายเป็นวัฒนธรรมทักทายท่ีแสดง
ความเคารพ  

ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

4. คำเช่ือมสัมพันธสาร คือ คำเช่ือมต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นข้อความเดียวกัน 
เช่น กล่าคือ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุด ทว่า ท้ังนี้ อนึ่ง  

ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะบำเพ็ญกุศล ในท่ีสุด

รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 
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          วันเข้าพรรษา คือ เป็นวันท่ีพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง
ตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11ตาม
พระวินัยบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมในท่ีอื่น เรียกกันโดยท่ัวไปว่า "จำพรรษา" ตามประเพณีปฏิบัติสืบกัน
มาในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และจะมีกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีสำคัญ ท้ังประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเกิดจากสมัยก่อนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระสงฆ์ท่ี
อยู่พรรษาจำนวนมากท่ีต้องปฏิบัติกิจวัตรในช่วงหัวค่ำต้องการแสงสว่าง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนหล่อ
เทียนต้นใหญ่ถวาย เพื่อให้แสงสว่างได้ตลอดเวลา และประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อถึงวัน
เข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน มักนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระสงฆ์ผู้ท่ีจะอยู่พรรษา พร้อมอาหารและ
ของใช้ท่ีจำเป็น 

ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีท่ีพระสงฆ์จะ
ได้มาอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยช่วงฤดูพรรษา พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะ
บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนาโอกาสบำเพ็ญกุศลเช่น หล่อเทียน
พรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมี
โอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษาและได้บวชให้กับกุลบุตรมีอายุครบบวช อันเป็น
กำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น "วัน
งดด่ืมสุราแห่งชาติ” เป็นวันห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ัวราชอาณาจักร ท้ังนี้เพื่อรณรงค์ให้ชาว
ไทยต้ังใจต้ังจิตงดการด่ืมสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง 3 เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีให้แก่สังคมไทย 
      (ท่ีมา: วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day http://event.sanook.com/day/lent/)  
 

 

บทอ่าน เร่ือง วันเข้าพรรษา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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1. อบายมุข  អបាយម៊ុខ 
2. พุทธศาสนิกชน  រ៊ុទធសាសនិក 
3.เผยแพร่   ការផ្សរផ្ាយ, ការទោសនា 

4.ภาวนา  ភាវនា 

5. แอลกอฮอล์  ទស្គឿងស្សវ៊ុ៉ឺងស្សា 

6. อธิษฐาน   អធិសាឋ ន, ការបូងសួង 
7. ฤดูฝน  រែូវវសា 
8. ถวาย   ថ្នវ យ 

9. ประเพณี  ស្បថរណ ី

10.กิจวัตร  ទម្ចែ ប់ស្បោុំថថៃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำคัพท์  
ในบทอ่าน เร่ืองวันเข้าพรรษา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
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ใบคำศัพท์  
วันเข้าพรรษา 

 

อบำยมุขអបាយម៊ុខ เผยแพร่ ការផ្សរផ្ាយ, ការទោសនា 
 

ภำวนำភាវនា 
 

พุทธศำสนิกชนរ៊ុទធសាសនកិ 

 

แอลกอฮอล์ទស្គឿងស្សវ៊ុ៉ឺង ស្សា อธิษฐำน អធសិាឋ ន, ការបងូសងួ 

 

ฤดูฝน រែវូវសា 
 

ถวำยថ្នវ យ 

ประเพณសี្បថរណ ី กิจวัตรទម្ចែ បស់្បោុំថថៃ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
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ตอบคำถามต่อไปนี้  
1. ประเพณีท่ีชาวพุทธนิยมปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา มีอะไรบ้าง (เขียน X หน้า) ในคำตอบถูกต้อง 

............ก. งดเว้นอบายมุขบางอย่างตลอด 3 เดือน 

............ ข. หล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา 

............ ค. การทอดกฐิน 

............ง. การถวายผ้าอาบน้ำฝน 

............ จ. การทำบุญตักบาตร 

............ ฉ. การสรงน้ำพระ 
2.เลือกวงคำตอบต่อไปนี้ให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
2.1 ประเพณีทางพระพุทธศาสนาข้อใดไม่เกี่ยวกับเข้าพรรษา 

ก. การถวายผ้าอาบน้ำฝน       ข. การทอดกฐิน                                                             
ค. หล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา  ง. การล่วงเกินและการให้พร 

 
3. จงอธิบายจากกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนในวันเข้าพรรษา เขียน
ข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง เข้าพรรษา   
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1. ประเพณีท่ีชาวพุทธนิยมปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา มีอะไรบาง (เขียน X หน้า) 
..............  ก. งดเว้นอบายมุขบางอย่างตลอด 3 เดือน 
.......X..... ข. หล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา 
............... ค. การทอดกฐิน 
.......X....ง. การถวายผ้าอาบน้ำฝน 
.......X....  จ. การทำบุญตักบาตร 
..............  ฉ. การสรงน้ำพระ 

2.เลือกวงคำตอบต่อไปนี้ให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
2.1 ประเพณีทางพระพุทธศาสนาข้อใดไม่เกี่ยวกับเข้าพรรษา 
ก. การถวายผ้าอาบน้ำฝน                          ข. การทอดกฐิน                                        
ค. หล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา   ง. การล่วงเกินและการให้พร 
 
3. กิจกรรมของพุทธศาสนิกชน ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนในวันเข้าพรรษา มีกิจกรรมทาง
ศาสนาได้แก่การทำบุญรักษาศีล ชำระจิตใจให้ผ่องใส บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟัง
พระธรรมเทศนาโอกาสบำเพ็ญกุศลเช่น หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา 
ไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็น
ต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำตอบ ใบงานที่ 1 
เร่ือง วันเข้าพรรษา 
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រិធីប៊ុណយចូលស្រះវសាគឺជារិធីប៊ុណយមួយដែលម្ចនសារៈសុំខាន់កាញងស្រះរ៊ុទធសាសនា ជាទរលទវលាែ៏សុំខាន់សស្ម្ចប់ភិកខញសងឃ 
និងសាមទណបានទរៀនធម៌ និងវិន័យយ៉ា ងខាា ប់ខាួនតាមរ៊ុទធឱវាទ។ បងបអូនដែលជាអាកម្ចនជុំទនឿទៅទលើស្រះរ៊ុទធសាសនា ដតងដតនាុំគ្នា ស្បាររធ
រិធីប៊ុណយទោយនាុំយកជាសាែក អងករ ទភសជាៈ និងរបស់ទស្បើស្បាស់ទផ្សងៗ ទៅស្បទគនស្រះសងឃតាមលទធភារ។ 
       រិធីប៊ុណយចូលស្រះវសាគឺជាការទរៀបចុំទអាយ ប់សស្ម្ចកទៅទីណាមួយ ឬកាញងវតតអារាមណា មួយកាញងរយៈទរល ៣ ដខកាញងរែូវ
ធ្លែ ក់ទភែៀង និងមិនអន៊ុញ្ញា តទអាយនិមនតទៅទីឆ្ៃ យ ទោយោច់រាស្តីឆ្ែងថថៃទនាះទ ើយ ទលើកដលងដតម្ចនភារកិចាសុំខាន់ោុំបាច់ ែូចជា ឪរ៊ុក
ម្ចត យ  ឺធៃន់ ឬនិមនតទៅសដមតងធម៌ជាទែើម ទោយតាុំងចិតតស្ត ប់មកវិញកាញង រយៈទរល ៧ ថថៃ។ 
       រិធីប៊ុណយចូលស្រះវសា ស្បាររធទធវើទ ើងជាទរៀងរាល់ឆ្ា ុំោប់រី ថថៃ ១ ទរាច ដខ អាសាធែល់ថថៃ ១៥ ទកើត ដខអសសញជ។ ដតរិធីស្តូវ
បានោប់ទផ្តើមទៅលាៃ ចថថៃទី ១៥ទកើត ដខអាសាឍ ទោយម្ចនការចូលរួមរីសុំណាក់បងបអូននិងោស់ទ៊ុុំចុំណ៊ុ ះទជើងវតត នាុំគ្នា ដ រទទៀនវសា 
សុំរត់ សាែក និងសម្ចា រៈទស្បើស្បាស់ទផ្សងៗ ដ រជ៊ុុំវិញស្រះវិហារ និងបនាទ ប់មកសដមតងធម៌ទទសនា និងទវរទទៀនវសា ស្រមទាុំងសម្ចា រៈ
ស្បទគនស្រះសងឃ។ ទៅទរលស្រឹកទ ើងទៅថថៃទី ១ទរាច ដខអាសាឍ ម្ចនមាូបអាហារ បដងអម ស្បទគនែល់ស្រះសងឃ ទ ើយកាញងអុំ ញងរយៈ៣ដខ
ទនះ បងបអូនដែលម្ចនទម្ចែ បទ់គ្នររស្រះរ៊ុទធសាសនា ក៏និយមបនតទធវើមាូប នុំចុំណ ីនិងទស្គឿងទស្បើស្បាស់ទផ្សងៗមកស្បទគនស្រះសងឃជាបនតបនាទ ប់
សស្ម្ចប់ផ្គត់ផ្គង់ស្រះសងឃគង់ោុំស្រះវសាទនះកាញងអុំ ញងទរលទនះដែរ។ទស្ៅរីរបស់ទស្បើស្បាស់ និងមាូបអាហារ បងបអូនដខែរក៏បានជាវទានវសា
ទៅស្បទគនស្រះសងឈផ្ងដែរ ទស្រះទយើងម្ចនជុំទនឿថ្នរនែឺទទៀនគឺជួយបុំភែឺអនាគតជាតិទអាយភែឺស្សស់បុំស្រង និងម្ចនទសចកតីស៊ុខចទស្មើនទោយ
អុំទរើលអ ទសចកតីលអ ទ ើយទគស្តូវរកាទភែើងទទៀនឱយទឆ្ះជាប់រ ូតស្គប់រយៈទរលបីដខ។ មួយវិញទទៀតទនះជាការជួយែល់វតតអារាមកាញងការម្ចន
ទទៀនទស្បើស្បាស់ទែើមបីែ៊ុតបុំភែឺទៅទរលយប់ផ្ងដែរ។ 

ប៊ុណយចូលស្រះវសាគឺជាប៊ុណយម្ចនមកតាមផ្ែូវស្រះរ៊ុទធសាសនា ដែលសាវ័កដផ្ាកបរវជិត ដតងចូលវសាតាមរ៊ុទាធ ន៊ុញ្ញា តអស់រ
យៈទរល ៣ដខ (មួយថស្តម្ចស) កាញងវសានរែូវ ទ ើយស្តូវោុំ វសាទោយស្តឹមស្តូវ មិនឲ្យោច់វសា។ ចុំដណកឯរ៊ុទធបរិស័ទជាទាយក
ទាយិកា ឧបាសក ឧបាសិកា វិញ ក៏នាុំគ្នា ស្បាររធទធវើប៊ុណយចូលវសាទនាះដែរ ជារិទសសគឺ ោត់ដចងវសសិកសាែក(សុំរត់សុំរាប់ងូត ទឹក
ទភែៀង) ដែលនិយមទៅថ្ន សុំរត់សាែកចុំណាុំវសា ស្រមទាុំងទស្បងកាត ទទៀន ធូប និងទភសជាៈ មួយចុំនួនទទៀតតាមលទធភារ ។ រកយថ្ន 

บทอ่าน เร่ือง วันเข้าพรรษา  (ภาษาเขมร) 
រធិចីលូស្រះវសា  
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វសា មកអុំរីរយបាលីថ្ន វសស ដស្បថ្នទភែៀង ឬរែូវទភែៀង ដែលម្ចនកុំណត់រយៈ ទរល ៣ ដខ គឺរាប់ រីថថៃ ១ទរាច ដខអាសាធ រ ូតែល់ថថៃ 
១៥ទកើតដខកតតិក។ បានជាស្រះបរមសាសាត ថនទយើង ស្រះអងគស្ទង់ អន៊ុញ្ញា តឲ្យស្រះភិកខញសងឃ ម្ចនកិចាចូលោុំវសា ទនាះរីទស្រះទ ត៊ុខាង 
ទែើម ២យ៉ា ងគឺ៖ 

១- ភិកខញទាុំងឡាយស្តាច់ចរទៅកាន់ទីកដនែងទផ្សងៗែថទទនាះ ម្ចន គួរខែះ មិនគួរខែះ ម្ចនការ ទែើរជាន់ទៅភូតគ្នម រិជគ្នម និង
ធញ្ាជាតិទផ្សងៗ ដែលជាទ ត៊ុនាុំឲ្យអាកស្សញករិះគន់តិះទែៀល និង ទរលនូវទទាសដែលម្ចនស្បការទផ្សង។ 

២- ជារែូវទភែៀងទជាកជាុំផ្ង ស្រះរ៊ុទធអងគម្ចនបុំណងក៊ុុំឲ្យបរវជិតកាញង សាសនា លុំបាកកាញង ការទធវើែុំទណើរទៅមក គឺឲ្យទៅោុំ
វសាដតមួយ កដនែងអស់រយៈទរល ៣ ដខ ។ 

(ท่ีมา: រិធីប៊ុណយចូលស្រះវសា https://pharecircus.org/ 

          អតថន័យថនរធិីចូលស្រះវសា https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/76519.html ) 
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1.เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทย จากกิจกรรมวันเข้าพรรษาของกัมพูชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การฝึกเขียนประโยค 
เร่ือง วันเข้าพรรษา (จากบทอ่านวันเข้าพรรษาภาษาเขมร) 
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แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ท่ี 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ 

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  รหัส/รายวิชา ITH201                                  ชั้น ป.ตรี ที่ 2                                                     
เร่ือง   ประเพณีการไหว้                                                                     เวลา 3 ชั่วโมง 
ผู้สอน Miss. Suy Sreymom                                          สถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
              มาตรฐาน ITHB 201ใช้หลักการเขียนส่ือสารเขียนประโยคย่อความให้เขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆการเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ การเขียนใช้คำเช่ือมโยงประโยคให้สัมพันธ์
ต่อเนื่อง การเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ และเขียนรายงานข้อมูลและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สาระสำคัญ 
               การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเพณีแล้วตอบคำถามและเขียนประโยคเพื่ออธิบายเรื่อง
วัฒนธรรมโดยใช้คำศัพท์และประโยคท่ีถูกต้อง ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ด้านวัฒนธรรมไทยและ
กัมพูชา โครงสร้างประโยค ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนประโยค 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักศึกษาสามารถนำคำสำคัญของเรื่องมาแต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. นักศึกษาสามารถเขียนประโยคภาษาไทยจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
3. นักศึกษาสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระได้ถูกต้อง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียงประโยคตามลำดับเนื้อหาได้ถูกต้อง 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
       ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีข้ันตอนดังนี้  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นเตรียมความพร้อม     

1. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียนให้นักศึกษาเข้าใจ การคิดคะแนนกลุ่ม 
วิธีการทำงานกลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบร่วมมือCIRC 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คือ 1:2:1 โดยการพิจารณา
จากคะแนนสอบในเทอมก่อน 
ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนประโยค 
2. ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่านประเพณีการไหว้ของ

ภาษาไทย 
3. นักศึกษาอ่านใบงาน บทอ่านประเพณีการไหว้ และให้ทำความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์ 

ประโยค 
4. ครูสอนคำยากท่ีปรากฏในบทอ่านประเพณีการไหว้ นักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์ 
5. ครูสอนการเขียนประโยคโดยอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาไทยท่ีพบจากบทอ่าน 

ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
1. นักศึกษา อ่านบทอ่านประเพณีการไหว้ของไทยเป็นภาษาไทย โดยมีครูให้คำแนะนำ

หลังจากอ่านบทอ่านเสร็จ นักศึกษาตอบคำถามของครู (ตอบคำถาม ในใบงานท่ี 1) 
2. นักศึกษาทำใบงานท่ี 1 เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย 

โดยนักศึกษาจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มฝึกเขียน ข้อความ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย 
3. ครูตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยค ประเพณีการไหว้ โดยให้นักศึกษาแต่ละ

กลุ่มช่วยกันตรวจสอบ จากนั้นผลัดกันตรวจ แก้ไขการเขียนของกลุ่มจนถูกต้อง 
ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 

1. นักศึกษาอ่านบทอ่านเรื่อประเพณีการไหว้เป็นภาษาเขมร 
2.นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมร 

ประเพณีการไหว้ เป็นรายบุคคล 
3. ครูตรวจประเมินผลบทอ่าน และคิดคะแนนของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่ม 
 
 
 



  182 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. ใบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ยากและประโยคในประเพณีการไหว้ 
2. บทอ่านวัฒนธรรม ประเพณีการไหว้ของไทยและกัมพูชา (ภาษาเขมร-ภาษาไทย) 
3. พจนานุกรม 
4. แบบทดสอบการเขียนประโยค 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. วิธีการทดสอบ 

- ตรวจแบบทดสอบการเขียนประโยค เรื่อง ประเพณีการไหว้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

- สังเกตพฤติกรรมทำงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

- แบบทดสอบด้านการเขียนประโยค เรื่อง ประเพณีการไหว้ 
- แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงาน  
 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
         นักศึกษาอ่านบอ่านวัฒนธรรมเรื่องประเพณีการไหว้ในภาษาไทยได้ดี เข้าใจคำศัพท์ คำยาก 
ตอบคำถามได้ถูกต้องหลังจากได้อ่านบทอ่าน นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างประโยค และการเขียน
ประโยคภาษาไทยท่ีครูได้อธิบาย ในขั้นกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มโดยคนละ
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีครูหวังไว้ นักศึกษามีความพยายามในการช่วยกันอ่าน นักศึกษากล่าว
คำศัพท์ในบทอ่านบางคำเป็นคำยาก เช่น ค่านิยมและบางคำศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น 
จตุปัจจัย พระธรรมวินัย  แต่พอเข้าใจได้ เพราะในคำศัพท์ภาษาเขมรและความหมายในคำแปล
เช่นกัน แค่ต่างกันเกี่ยวกับตัวอักษร แต่การอ่านออกเสียงเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน และสามารถ
เขียนประโยคข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค ได้ดี โดยนักศึกษาเขียนเรียบเรียงประโยคถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ ช่วยกันตรวจ ช่วยกันตอบคำถามจากบทอ่าน และอภิปรายงานกลุ่มได้ดี บทอ่านเรื่องวัน
เข้าพรรษาของไทยและกัมพูชาได้รับความน่าสนใจอย่างมากจากนักศึกษาเพราะเป็นความรู้ใหม่ท่ี
นักศึกษาไม่เคยได้ศึกษาจากประเพณีวันเข้าพรรษาของไทย ส่วนในช้ันประเมินผลนักศึกษาอ่านบท
อ่านประเพณีวันเข้าพรรษาเป็นภาษาเขมร นักศึกษาเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็น
ภาษาไทยจากบทอ่านประเพณีวันเข้าพรรษเป็นภาษาเขมร ทำเป็นงานรายบุคคล นักศึกษาประมาณ 
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2-3 คนยังทำไม่ได้เหมือนท่ีควร หลังจากประเมินผลแล้วครูจึงต้องช่วยปรับปรุงโครงสร้างการเขียน
ประโยคในบทอ่านให้ดีขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับการเขียน 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สอน 
                                                                       (…………………………………….) 

                                                                      วันท่ี ……......./................/.............. 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
          ประเพณีการไหว้ คาดว่าน่าจะรับมาจากอารยธรรมอินเดียผ่านศาสนาฮินดูและพุทธ ซึ่งมี
การประนมมือเช่นเดียวกันนี้มาต้ังแต่ 4,000 ปีก่อน ดังปรากฏหลักฐานเป็นภาพในตราประทับทำจาก
ดินเหนียวของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เมื่อชาวไทยรับวัฒนธรรมการไหว้มา ก็ได้ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิต เวลา และสถานท่ี จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมหนึ่งของไทย  
          การไหว้ เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ท่ีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็น
วัฒนธรรมไทยท่ีแสดงความเคารพด้วยการไหว้ผู้อาวุโส หรือการรับไหว้ผู้อาวุโสน้อย 

หลักการการเขียนประโยคคือ การนำเอาคำหลาย ๆ คำมาเรียงต่อกันเป็นกลุ่มคำ มีลักษณะ

เป็นวลีและประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ท้ังในด้านรูปแบบและความหมาย โดยท่ัวไป

ประโยคประกอบด้วยคำต้ังแต่ 2 คำขึ้นไป ท่ีมีท้ังภาคประธาน และภาคแสดง 

          จากการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลายคนท่ีเป็นผู้สอนภาษาไทยในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ให้สัมภาษณ์

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ียากคือเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย คือด้านการเขียนสะกด ได้แก่  

1.การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรีย งเป็นคำให้
ถูกต้องตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  และมี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
             การเขียนสะกดคำ ได้แก่ 

1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์: เช่น ประนม ประทับ ประเพณี ประเสริฐ พระคุณ  
2. การใช้รูปไม่ประวิสรรชนีย์: เช่นกตัญญู ขนบ มิตรภาพ  
3. การใช้ ใอ ไอ ไอย อัย:  เช่น ไมตรี ใหญ่ ไทย ให้ ไหว้  
4. การใช้ อำ อัม อำ รร + ม: เช่น วัฒนธรรม อารยธรรม 
5. การใช้ ณ นใช้เป็นตัวสะกดในพยางค์สุดท้าย: เช่น กันบนสถานทักษิณอรุณ 
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต: เช่น สัมภาษณ์อาจารย์เอกลักษณ์ 
7. การใช้ไม้ไต่คู้: เช่น เป็น เด็ก เอ็นดู 
8. การใช้ไม้ยมก: เช่น ท่ัว ๆ 
9. การใช้ ทร ออกเสียงเป็น “ซอ” เหมือนกัน เช่น ทรงศีลทราย ทราบ ทรวดทรง  

2. การเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์  หมายถึง เรียงประโยคให้ได้ใจความท่ี

ถูกต้อง มีความหมายตามหลักภาษา และมีเนื้อความบริบูรณ์และการใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 

ได้แก่ 

- คำนามใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ เช่น พ่อ ครู บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8
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- คำกริยา แทนอาการ เช่น ไหว้ ประนมมือ เคารพ สัมมาคารวะ ทักทาย 
- คำวิเศษณ์ ใช้ประกอบคำอื่นให้มีเนื้อความแปลกไป เช่น ดี งาม ใหญ่ สูง ต่ำ  
- คำบุพบท ใช้นำหน้าคำนาม หรือกริยา เพื่อบอกตำแน่งคำว่ามีหน้าท่ีอะไร เช่น แต่ 

ต่อ นอก ใน  
- คำสันธาน คือ คำเช่ือมข้อความให้เป็นเรื่องติดต่อกัน เช่น กับ แต่ จึง ซึ่ง หรือ เพื่อ 

3. การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่อง
เป็นประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตาม
กัน คำเช่ือมท่ีใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
   ตัวอย่าง :  

ช าว ไท ย รับ วัฒ น ธ รรม กา ร ไห ว้ ม า ได้ ป รับ ป รุ ง ให้ เห ม าะสม กั บ วิ ถี
ชีวิต  +  และ   +  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของไทย 
คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  

1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น
คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น การให้เกียรติและการไหว้แสดงถึงความเคารพต่อผู้ท่ี
มีสัมมาคารวะในชีวิตประจำวันของคนในสังคม 

2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี ดังนี้  
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การไหว้) 

- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุ
ประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายกริยา เช่น  เขาไหว้ไม่ได้แสดงถึงการทักทายเพราะแสดงถึงมิตรภาพ มิตร
ไมตรี (เพราะ ขยายคำกริยา เขาไหว้ ) 

3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 

ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรี จึงกลายเป็นวัฒนธรรมทักทายท่ี

แสดงความเคารพ  
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4. การเรียบเรียงลำดับเนื้อหา หมายถึง การลำดับเรื่องมีความสำคัญต่องานเขียน ได้แก่  

1. ลำดับตามเหตุผล 

2. ลำดับตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นลำดับข้ัน 

3. ลำดับตามความสำคัญ 

4. ลำดับตามทิศทางหรือสถานท่ี 

5.ลำดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยหรือลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม 
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การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียงเป็นคำให้ถูกต้อง
ตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

การเขียนสะกดคำ 
1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์ เช่น ประจำ ประเพณี พระ พระธรรม ประจำ ประกาศ 

ประทับ ประมวล พระคุณ ประเสริฐ ประการ ประมวล พระวินัย  
2. การใช้รูปไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ฉลอง กตัญญู อธิษฐาน ถวาย สมัย อบายมุข 

สว่าง ณขนบ มิตรภาพ ปรากฏ ปรารถนา ครัด ปฏิบัติ  
3. การใช้ใอ ไอ ไอย อัย เช่น ใน ใช้ ให ้ไหว้ ไมตรี ใด ไทย วินัย ไม่ ใหม ่ใหญ่  
4. การใช้อำ อัม อำม รร + ม เช่น สัมพันธ์ วัฒนธรรม วัฒนธรรม ธรรม อารยธรรม 

โลกธรรม พระธรรม 
5. การใช้ ณ น ใช้เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกดเช่น นก ทาน กัน ฝน ภาวนา 

ศาสนา สถาน บน เบียน ชน 
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต เช่น สงกรานต์ สัญลักษณ์ สัมพันธ์ เจดีย์ แอก

กอฮอล์ ประสบการณ์ อานิสงส์ สัตว์  
7. การใช้ไม้ไต่คู้ เช่น เป็น บำเพ็ญ เด็ก เอ็นดู สำเร็จ  
8. การใช้ไม้ยมก เช่น ทุก ๆ ท่ัว ๆ ต่าง ๆ ใด ๆ  
9. การใช้ ทร ออกเสียง ซ เช่น ทรง ทราย โทรม แทรก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 1 
การสะกดคำ 
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ประโยคเกิดจากคำหลายๆคำหรือวลีท่ีนำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบให้แต่ละคำมี
ความสัมพันธ์กันมีใจความสมบูรณ์แสดงให้รู้ว่าเช่นสมชายไปโรงเรียนตำรวจจับคนร้ายเป็นต้น 

องค์ประกอบของประโยคประโยคแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือประโยคความเดียวประโยคความ
รวมและประโยคความซ้อนประโยคหนึ่งๆจะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลักและอาจมีคำ
ขยายส่วนต่างๆได้ 

1. ภาคประธานของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้กระทำผู้แสดงซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญของประโยคและอาจมีบทขยายซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำมาประกอบเพื่อทำให้มีใจความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ภาคแสดงของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีประกอบไปด้วยบทกริยาบทกรรมและ
ส่วนเติมเต็มบทกริยาทำหน้าท่ีเป็นตัวกระทำหรือตัวแสดงของประธานส่วนบทกรรมทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ถูกกระทำและส่วนเติมเต็มทำหน้าท่ีเสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์คือทำหน้าท่ีคล้ายบทกรรม
แต่ไม่ใช้กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ 

3. ส่วนขยายของประโยคอาจเป็นคำหรือกลุ่มคำอยู่ในภาคประธานหรืออยู่ในภาค
แสดงซึ่งอาจเป็นการขยายกริยาขยายกรรมหรือขยายส่วนเติมเต็ม 

 
ตัวอย่างประโยค 
    1. ประชาชนเล่นน้ำอย่างสนุกสนานประชาชน (ภาคประธาน) เล่นน้ำ (ภาคแสดง) อย่าง
สนุกสนาน(ส่วนขยาย)  
    2. อาจารย์ของฉันไหว้สวยมากพี่สาว (ภาคประธาน) ไหว้ (ภาคแสดง) ของฉัน, สวยมาก 
(ส่วนขยาย)  
    3. พระสงฆ์ท่านนั้นเดินผ่านเจดีย์วัดชาย (ภาคประธาน) เดินผ่าน (ภาคแสดง) คนนั้น, เจดีย์
วัด (ส่วนขยาย)  
 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 2 
องค์ประกอบและโครงสร้างของประโยค 
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การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่องเป็น
ประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน คำเช่ือมท่ี
ใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
  ตัวอย่าง  :   

การบวชเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้
บวช    +  และ   +  ผู้เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งใหญ่ 

ช า ว ไท ย รั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ไห ว้ ม า ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ วิ ถี
ชีวิต   +  และ   +  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของไทย 

พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษา +  และ   +    กิจกรรมทางศาสนาท่ีสำคัญ 
วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว   +  และ   +    มีแนวโน้ม 

1.2 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล
กัน คำเช่ือมท่ีใช้ เช่น จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :     
พ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการบวช   +   เพราะ   +   ความต้ังใจของลูกท่ีบวช 

                     ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดี  +   เพราะ   +   ได้ฟัง
พระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
 
คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  

1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น
คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ฯลฯ มี 4 คำ ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ 
เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูก 
- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น สังคมและศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่นับว่าวัน

สงกรานต์เป็นวันครอบครัว 

ใบความรู้ ที่ 3 
คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง 



  190 

- การให้ เกียรติและการไหว้แสดงถึ งความ เคารพ ต่อ ผู้ ท่ีมี สัมมาคารวะใน
ชีวิตประจำวันของคนในสังคม 

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุกศในช่วงเวลา
จำพรรษา 

2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี 3 ชนิดดังนี้  
- คำเช่ือมนามานุประโยค ได้แก่ ท่ี ว่า ให้ ท่ีว่า นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีเป็น

ประธาน กรรม หรือหน่วยเติมเต็ม เช่น  
พุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่า การบวชจะเป็นการสืบต่อ

พระพุทธศาสนา (กรรม) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย

คำนาม วันเข้าพรรษา) 
- คำเช่ือมคุณานุประโยค ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายนาม เช่น  

การบวชท่ีมีความสำคัญทางศาสนาเป็นประเพณีดี (ท่ี ขยายคำนาม การบวช) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
 ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
 วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย

คำนาม วันเข้าพรรษา) 
- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุประโยคท่ีทำ

หน้าท่ีขยายกริยา เช่น  นักบวชอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะต้องอยู่ท่ีวัด (เพราะ ขยายคำกริยา ไม่อยู่ใน
บ้าน) 
พระภิกษุสงฆ์พักประจำอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน เพราะไม่สามารถออกนอก
สถานท่ีได้(เพราะ ขยายคำกริยา พักประจำอยู่ในวัด) 
                    เขาไหว้ไม่ได้แสดงถึงการทักทายเพราะแสดงถึงมิตรภาพ มิตรไมตรี (เพราะ ขยาย
คำกริยา เขาไหว้ ) 

3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 
ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
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ตลอด 3 เดือนในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์อยู่จำพรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีได้ศึกษาพระธรรมวินัย
จากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ 
                  การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรี จึงกลายเป็นวัฒนธรรมทักทายท่ีแสดง

ความเคารพ  

ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
4. คำเช่ือมสัมพันธสาร คือ คำเช่ือมต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นข้อความเดียวกัน 

เช่น กล่าวคือ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุด ทว่า ท้ังนี้ อนึ่ง  
ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะบำเพ็ญกุศล ในท่ีสุด

รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 
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ประเพณีการไหว้ คาดว่าน่าจะรับมาจากอารยธรรมอินเดียผ่านศาสนาฮินดูและพุทธ ซึ่งมีการ

ประนมมือเช่นเดียวกันนี้มาต้ังแต่ 4,000 ปีก่อน ดังปรากฏหลักฐานเป็นภาพในตราประทับทำจากดิน
เหนียวของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เมื่อชาวไทยรับวัฒนธรรมการไหว้มา ก็ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวิต เวลา และสถานท่ี จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมหนึ่งของไทย  

การไหว้ เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี เป็นมารยาทไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมทักทายท่ีแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ผู้อาวุโส หรือการรับไหว้ผู้อาวุโสน้อย รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ใน
ความเป็นไทย การไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติ และแสดงถึงความเคารพ
ต่อผู้ท่ีมีสัมมาคารวะซึ่งกันและกัน ในชีวิตประจำวันของคนในสังคม เด็กจะไหว้ครูบาอาจารย์ การไหว้
ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู ช่ืนชม ซึ่งเป็นการอบรมมารยาทให้รู้จักการไหว้ เป็นภาษาท่าทางท่ีใช้แสดง
ความเคารพ ทักทาย โดยการประนมมือยกมือสองข้าง พร้อมกับยกขึ้นไหว้ประเภทการไหว้ของไทยมี 
3 ระดับ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและใบหน้าเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
                    การไหว้ระดับท่ี 1 ใช้สำหรับไหว้พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
รวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา ในกรณีท่ีเราไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
ได้ โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างค้ิวทั้งสองข้าง นิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผาก 
                    การไหว้ระดับท่ี 2 ใช้สำหรับไหว้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ และผู้ท่ีเรา
เคารพนับถืออย่างสูง รองลงมาจากพระรัตนตรัย มือท่ีสัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดต่ำลงมา การแสดง
ความเคารพ การไหว้ในระดับท่ี 2 จึงให้ยกมือท่ีประนมข้ึนให้นิ้วแม่มืออยู่บริเวณปลายจมูก 
                    การไหว้ระดับท่ี 3 ใช้สำหรับใหว้บุคคลท่ัวไป ท่ีมีวัยวุฒิสูงกว่าเราไม่มากนัก รวมถึงใช้
แสดงความเคารพผู้ท่ีเสมอกัน หรือเป็นเพื่อนกัน โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง  
          (ท่ีมาของข้อมูล: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มารยาทไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำกัด, หน้า 63 -77)  
 
 
 

บทอ่าน เร่ืองประเพณีการไหว้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8
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1. มารยาท  ចរិយម្ចរយទ. ឥរិយបថ . អាកបបកិរិយ 

2. ทักทาย   គ្នរវកិចា 
3. เอกลักษณ์   អតតសញ្ញា ណ 

4. สัมมาคารวะ   ការដសតងការទគ្នររយ៉ា ងខពង់ខពស់ 
5. มิตรภาพ  មិតតភារ 
6. ประเสริฐ   លអវិទសសវិសាល, វិទសសវិសាល 

7. นับถือ  ទគ្នររ 
8. ประนม   ស្បណម, ទលើកថែទគ្នររសុំរះ 
9. ศีรษะ  កាល 

10. ปลายจมูก  ច៊ុងស្ចម៊ុះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำศัพท์  
ในบทอ่าน เร่ืองประเพณีการไหว้  
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ใบคำศัพท์  
ประเพณีการไหว้ 

มำรยำทឥរយិបថ.អាកបបករិយិ 
 

ทักทำยគ្នរវកចិា 

เอกลักษณ์អតតសញ្ញា ណ สัมมำคำรวะការដសតងការទគ្នររយ៉ា ងខពងខ់ពស់ 

มิตรภำพ មតិតភារ ประเสริฐលអវទិសសវសិាល, វទិសសវសិាល 

นับถือទគ្នររ ประนมស្បណម, ទលើកថែទគ្នររសុំរះ 

ศีรษะកាល ปลำยจมูกច៊ុងស្ចម៊ុះ 
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ตอบคำถามต่อไปนี้  
1. เลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว (ทำเครื่องหมาย เลือกวงคำตอบ) 
1. การไหว้ยกมือที่ประนมข้ึนให้นิ้วแม่มืออยู่บริเวณปลายจมูกคือการไหว้ในข้อใด  
            ก. การไหว้พ่อแม่                                         ค. การไหว้บุคคลเสมอกัน  
            ข. การไหว้พระสงฆ์                                      ง. การไหว้พระพุทธ 
2. เมื่อผู้น้อยไหว้ผู้ท่ีเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ควรรับไหว้อย่างไร 
            ก. โบกมือไหว้                                              ค. ยื่นนิ่ง  
            ข. ประนมมือไหว้                                          ง. ทำเป็นไม่สนใจ 
2. จงอธิบายท่ีมาของ “การไหว้”  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. จงอธิบายการไหว้ของไทย โดยเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ืองประเพณีการไหว้ 
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1. เลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว (ทำเครื่องหมาย เลือกวงคำตอบ) 
1. การไหว้ยกมือที่ประนมข้ึนให้นิ้วแม่มืออยู่บริเวณปลายจมูกคือการไหว้ในข้อใด  

ก. การไหว้พ่อแม่                                          ค. การไหว้บุคคลเสมอกัน  
            ข. การไหว้พระสงฆ์                                      ง. การไหว้พระพุทธ 
2. เมื่อผู้น้อยไหว้ผู้ท่ีเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ควรรับไหว้อย่างไร 

ก. โบกมือไหว้                                               ค. ยื่นนิ่ง  
            ข. ประนมมือไหว้                                          ง. ทำเป็นไม่สนใจ 
 
2. การไหว้ คือ การทําความเคารพ โดยยกมือขึ้นประนมการแสดงความเคารพ คารวะ ถ้าเป็นผู้น้อย
ไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ทรงศีลต้องก้มศีรษะลงแต่พองาม 
 
3. การไหว้ของไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ระดับท่ี 2 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ 
และผู้ท่ีเราเคารพนับถืออย่างสูง รองลงมาจากพระรัตนตรัย และระดับท่ี 3 ใช้สำหรับใหว้บุคคลท่ัว ๆ
ไป ท่ีมีวัยวุฒิสูงกว่าเราไม่มากนัก และใช้แสดงความเคารพผู้ท่ีเสมอกัน หรือเพื่อนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำตอบ ใบงานที่ 1 
เร่ืองประเพณีการไหว้  

 
 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89
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ស្បវតតថិនការសុំរះ 
           ការសុំរះម្ចនស្បភរមករីឥណាឌ  ស្រះរ៊ុទធសាសនា សតវតសទី៣ ម៊ុន ស្គិសតសាសនា អតថន័យថនការសុំរះ គឺជាការទគ្នររសកាក រ
បូជាភារស្តជាក់ស្តជ៊ុុំស៊ុខែ៊ុមរមនាកាញងសងគមស្គួសារ កាញងសងគមការទគ្នររ ការែឹងគ៊ុណ ដសតងទសាែ ះស្តង់ ស្សឡាញ់រាប់អានដសតងអតតចរិត 
សីលធម៌ ស៊ុជីវធម៌ ...។ 

សារះសុំខានថ់នការសុំរះ 
        ការរកាទុំទនៀមទម្ចែ ប់ស្បថរណីការទគ្នររ ការែឹងគ៊ុណភារទសាែ ះស្តង់ ទសចកតីថថែថាូរស្សឡាញ់រាប់អានរបស់មន៊ុសសកាញងសងគម។ 
កាយវិការថនការសុំរះម្ចន ៣ រទបៀបគឺ -  រ- អងគញយ- ស្កាប  អតថន័យនិងរទបៀបថនការសុំរះទាុំង៥រទបៀបរបស់ស្បថរណីដខែរ៖ 
       ១.ស្ម្ចមថែផ្គញុំកមពស់ស្តឹមទែើមស្ទូង៖សស្ម្ចបស់ុំរះវ័យឋានៈទសែើគ្នា ឬមិតតភកតិវ័យឋានៈខពស់ជាងសុំរះតបទៅកាន់អាកដែលម្ចនវ័យឬឋានៈ
ទាបជាងខែួន។ 
       ២.ច៊ុងស្ម្ចមថែកណាដ លកមពស់ស្តឹមម្ចត់៖សស្ម្ចប់សុំរះវ័យោស់ជាងឋានៈធុំជាងទៅដកឬទៅហាវ យនាយោស់ស្រឹទាធ ោរយ ។ 
       ៣. ច៊ុងស្ម្ចមថែកណាដ លកមពស់ស្តឹមច៊ុងស្ចម៊ុះ៖សស្ម្ចប់សុំរះម្ចតាបិតាជីែូនជីតាញាតិសនាដ នទលាកស្គូអាកស្គូស្គូបាអាោរយ ។ 
       ៤. ច៊ុងស្ម្ចមថែកណាដ លកមពស់ស្តឹមចិទញ្ាើម៖សស្ម្ចប់សុំរះថ្នវ យបងគុំចុំទរះស្រះសងឃស្កាបថ្នវ យទូលបងគុំគ្នល់ស្រះមហាកសស្ត។ 
       ៥.ស្ម្ចមទមថែផ្គញុំកមពស់ស្តឹមចិទញ្ាើមទ ើងទៅ៖សស្ម្ចប់សុំរះទទវតាស្រះឥនទស្រះស្រ ែឬ បួងសួងថ្នវ យបងគុំទគ្នររបូជាចុំទរះរ៊ុទធរូបរ៊ុទធ
សាថ នសុំរះទគ្នររែល់វតថញស័កតិសិទធឬកម្ចែុំ ងអវីមួយដែល ួសរីសមតថភាររបស់មន៊ុសស៕ 

               (ท่ีมาของข้อมูล: ទសៀវទៅការបកា ញរីរទបៀបសុំរះដខែរ និរនធនិងទរៀបទរៀងទោយ៖ ទលាក សុំ សុំអាងនិងទលាក ងួន 
សុំអាត សម្ចគមន៍វបបធម៏ដខែរ) ទបាះរ៊ុមាទៅ ស្រះរាជាណាចស្កកមពញជា ទបាះរ៊ុមាទៅដខមករា ឆ្ា ុំ 2002 

 
 

บทอ่าน เร่ือง  ประเพณีการไหว้(ภาษาเขมร) 
ស្បថរណកីារសុំរះ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%A2%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%A2%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%80%E1%9E%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%8A%E1%9F%83%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%85%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%8A%E1%9F%83%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%83%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhXS6TMxIpFWUjxqHvCxLotU9MupTXSNHsP9PKKGWeoT1HlsgsYriTVNyNzmyWWViAfOckAXmDFYSE3pycc-DvdmjmGOOrus1p1jCbXNE0SDlSR59YPU3lz5d12eNL_2S_zsC9A2_Xymac4LCPQdA9&__tn__=*NK-R
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1.เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทย จากการไหว้ของกัมพูชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การฝึกเขียนประโยค 
เร่ือง ประเพณีการไหว้ (จากบทอ่านวันเข้าพรรษาภาษาเขมร) 
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แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ท่ี 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ 

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  รหัส/รายวิชา ITHB 201                               ชั้น ป.ตรี ที่ 1                                                     
เร่ือง   ประเพณีการบวช                                                                    เวลา 3 ชั่วโมง 
ผู้สอน Miss. Suy Sreymom                                         สถาบันภาษาต่างประเทศ (IFL) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ITHB 201ใช้หลักการเขียนส่ือสารเขียนประโยคย่อความให้เขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆการเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ การเขียนใช้คำเช่ือมโยงประโยคให้สัมพันธ์
ต่อเนื่อง การเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ และเขียนรายงานข้อมูลและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สาระสำคัญ 

การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเพณีแล้วตอบคำถามและเขียนประโยคเพื่ออธิบายเรื่อง
วัฒนธรรมโดยใช้คำศัพท์และประโยคท่ีถูกต้อง ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ด้านวัฒนธรรมไทยและ
กัมพูชา โครงสร้างประโยค ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนประโยค 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักศึกษาสามารถนำคำสำคัญของเรื่องมาแต่งเป็นประโยคท่ีถูกต้องได้ 
2. นักศึกษาสามารถเขียนประโยคภาษาไทยจากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
3. นักศึกษาสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระได้ถูกต้อง 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
2. เขียนเรียบเรียงประโยคตามลำดับเนื้อหาได้ถูกต้อง 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
       ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีข้ันตอนดังนี้  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นเตรียมความพร้อม     

1. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียนให้นักศึกษาเข้าใจ การคิดคะแนนกลุ่ม 
วิธีการทำงานกลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คือ 1:2:1 โดยการพิจารณา
จากคะแนนสอบในเทอมก่อน 
ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนประโยค 
2. ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคภาษาไทย จากบทอ่านประเพณีการบวชของ

ภาษาไทย 
3. นักศึกษาอ่านใบงาน บทอ่านประเพณีการบวช และให้ทำความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์ 

ประโยค 
4. ครูสอนคำยากท่ีปรากฏในบทอ่านประเพณีการบวช นักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์ 
5. ครูสอนการเขียนประโยคโดยอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาไทยท่ีพบจากบทอ่าน 

ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
1. นักศึกษาอ่านบทอ่านประเพณีการบวชเป็นภาษาไทย โดยมีครูให้คำแนะนำหลังจากอ่าน

บทอ่านเสร็จ นักศึกษาตอบคำถามของครู (ตอบคำถาม ในใบงานท่ี 1) 
2.นักศึกษาทำใบงานท่ี 1 เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็นภาษาไทย โดย

นักศึกษาจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มฝึกเขียน ข้อความ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย 
3. ครูตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยค บทอ่านประเพณีการบวช โดยให้นักศึกษา

แต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ จากนั้นผลัดกันตรวจ แก้ไขการเขียนของกลุ่มจนถูกต้อง 
ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 

1. นักศึกษาอ่านบทอ่านบทอ่านประเพณีการบวชเป็นภาษาเขมร 
2.นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ 1 เรื่อง (10 ประโยค) เปน็ภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมร บท

อ่านประเพณีการบวช เป็นรายบุคคล 
3. ครูตรวจประเมินผลบทอ่าน และคิดคะแนนของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่ม 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. ใบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ยากและประโยคในบทอ่านประเพณีการบวช 
2. บทอ่านวัฒนธรรม ประเพณีการบวช ของไทยและกัมพูชา (ภาษาเขมร-ภาษาไทย) 
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3. พจนานุกรม 
4. แบบทดสอบการเขียนประโยค 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. วิธีการทดสอบ 

- ตรวจแบบทดสอบการเขียนประโยค ประเพณีการบวช  
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

- สังเกตพฤติกรรมทำงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

- แบบทดสอบด้านการเขียนประโยค ประเพณีการบวช 
- แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงาน  

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

นักศึกษาอ่านบอ่านวัฒนธรรมเรื่องประเพณีการบวชในภาษาไทยได้ดี เข้าใจคำศัพท์ คำยาก 
ออกเสียงได้ชัดตอบคำถามได้ถูกจากบทอ่านท่ีได้อ่าน นักศึกษาเข้าใจการเขียนประโยค และโครงสร้าง
ประโยค ท่ีครูได้อธิบาย ในขั้นกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มโดยคนละความสามารถตาม
เกณฑ์ท่ีครูได้หวังไว้ นักศึกษามีความพยายามในการช่วยกันอ่าน และเขียนประโยคข้อความ 1 เรื่อง 
10 ประโยค ได้ดี นักศึกษาเขียนเรียบเรียงประโยคถูกต้อง โดยช่วยกันตรวจ ตอบคำถามจากบทอ่าน 
และอภิปรายงานกลุ่มได้ดี บทอ่านวัฒนธรรมเรื่องประเพณีการบวชของไทยและกัมพูชาได้รับความ
น่าสนใจอย่างมากจากนักศึกษากัมพูชา ในช้ันประเมินผลนักศึกษาอ่านบทอ่านเรื่องประเพณีการบวช
เป็นภาษาเขมร นักศึกษาเขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทยจากบทอ่านประเพณีการ
บวชเป็นภาษาเขมร เป็นงานรายบุคคล นักศึกษาทำได้ดี หลังจากประเมินผลแล้วครู ช่วยปรับปรุง
โครงสร้างการเขียนประโยคเพิ่งนิดหน่อยในบทอ่านให้ดีขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับการเขียน
ประโยควันข้างหน้าต่อไป 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สอน 
                                                                           (…………….……………….) 

วันท่ี ……......./................/.............. 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
         ประเพณีบวช เป็นการปฏิบัติท่ีสืบเนื่องมาจากความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนาพุทธของ
พุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายท่ีมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้าพิธี
อุปสมบท (อุปสมบท หมายถึงการบวชเป็นภิกษุ) เพื่อศึกษาพระธรรมให้เข้าใจชีวิต และสามารถ
นำมาใช้ในการครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างสงบสุขและมีสติ  ผู ้บวชจะได้ศ ึกษาถึง
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผู้ท่ีบวชเรียนแล้วจะเป็นผู้ท่ี
มีความอดทน อดกล้ัน และเข้าใจโลกธรรม ทำให้เป็นผู้ท่ีรู้คิดมีสติมั่น  
          ประเพณีการบวช เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวช 
จะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดามารดารวมท้ังหมู่ญาติการมีโอกาสได้
เป็นนักบวช ดำรงเพศสมณะผู้ต้ังใจฝึกฝนอบรมตนเองเพียงช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ ก็สามารถค้นหาแหล่ง
ความสุขท่ีแท้จริง ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ผู้ท่ีมาบวชถือ
ได้ว่าเป็นผู้มีบุญมาก เพราะเพศสมณะใช่ว่าใครจะมาอยู่ได้ง่าย ๆได้  

หลักการการเขียนประโยคคือ การนำเอาคำหลาย ๆ คำมาเรียงต่อกันเป็นกลุ่มคำ มีลักษณะ

เป็นวลีและประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ท้ังในด้านรูปแบบและความหมาย โดยท่ัวไป

ประโยคประกอบด้วยคำต้ังแต่ 2 คำขึ้นไป ท่ีมีท้ังภาคประธานและภาคแสดง  

           จากการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลายคนท่ีเป็นผู้สอนภาษาไทยในสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ (IFL) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ให้สัมภาษณ์

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ียากคือเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย คือด้านการเขียนสะกด ได้แก่  

1.การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียงเป็นคำให้
ถูกต้องตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  และมี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
             การเขียนสะกดคำ ได้แก่ 

1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์: เช่น พระพุทธเจ้า กระจก ทะเล ประมงระฆังภาชนะ 
2. การใช้รูปไม่ประวิสรรชนีย์: เช่น ปฏิบัติ ครัดปทุมสมอง สง่าจรวด จมูก 
3. การใช้ ใอ ไอ ไอย อัย:  เช่น ใน ใช้ ใหม่ ใหญ่ ไทย ไม่ ใด 
4. การใช้ อำ อัม อำ รร + ม: เช่น ธรรม โลกธรรมพระธรรม 
5. การใช้ ณ นเป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกด หรือ ตัวสะกดในพยางค์สุดท้าย: เช่น 

เบียน กัน กัณหา ตัณหา อุณหภูมิเกษียณ ปราณ 
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6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต : เช่นอานิสงส์สงกรานต์ สัตว์เจดีย์ สำคัญ 
สัญลักษณ์ 

7. การใช้ไม้ไต่คู้: เช่น เป็น สำเร็จ บำเพ็ญ  
8. การใช้ไม้ยมก: เช่น ต่าง ๆ ใด ๆ 

2. การเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์  หมายถึง เรียงประโยคให้ได้ใจความท่ี

ถูกต้อง มีความหมายตามหลักภาษา และมีเนื้อความบริบูรณ์และการใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 

ได้แก่ 

- คำนามใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ เช่น ผู้ชาย มนุษย์ บิดา มารดา นักบวช 
- คำกริยา แทนอาการ เช่น บวช ฝึกฝน เบียดเบียน ฆ่า 
- คำวิเศษณ์ ใช้ประกอบคำอื่นให้มีเนื้อความแปลกไป เช่น ดี งาม ใหญ่ หยาบ  
- คำบุพบท ใช้นำหน้าคำนาม หรือกริยา เพื่อบอกตำแน่งคำว่ามีหน้าท่ีอะไร เช่น แต่ 

ต่อ นอก ใน  
- คำสันธาน คือ คำเช่ือมข้อความให้เป็นเรื่องติดต่อกัน เช่น กับ แต่ จึง ซึ่ง หรือ เพื่อ 

3. การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่อง
เป็นประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน คำเช่ือมท่ี
ใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมท้ัง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 
  ตัวอย่าง  :   

การบวชเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้
บวช    +  และ   +  ผู้เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งใหญ่ 

1.2 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล
กัน คำเช่ือมท่ีใช้ เช่น จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :     
พ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการบวช   +   เพราะ   +   ความต้ังใจของลูกที่บวช 

คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  
1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น

คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ฯลฯ มี 4 คำ ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ 
เช่น  
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- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พ่อและแมเ่ป็นผู้ให้กำเนิดลูก 
2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี 3 ชนิดดังนี้  

- คำเช่ือมนามานุประโยค ได้แก่ ท่ี ว่า ให้ ท่ีว่า นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีเป็น
ประธาน กรรม หรือหน่วยเติมเต็ม เช่นพุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่า การบวชจะ
เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา (กรรม) 

- คำเช่ือมคุณานุประโยค ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายนาม 
เช่น การบวชท่ีมีความสำคัญทางศาสนาเป็นประเพณีดี (ท่ี ขยายคำนาม การบวช) 

- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุ
ประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายกริยา เช่น  นักบวชอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะต้องอยู่ท่ีวัด (เพราะ ขยายคำกริยา 
ไม่อยู่ในบ้าน) 

3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 
ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

4. การเรียบเรียงลำดับเนื้อหา หมายถึง การลำดับเรื่องมีความสำคัญต่องานเขียน ได้แก่  

1. ลำดับตามเหตุผล 

2. ลำดับตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นลำดับข้ัน 

3. ลำดับตามความสำคัญ 

4. ลำดับตามทิศทางหรือสถานท่ี 

5. ลำดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยหรือลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม 
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การสะกดคำ หมายถึง การเขียนคำ สระ วรรณยุกต์ และการันต์ เรียบเรียงเป็นคำให้ถูกต้อง
ตามลำดับได้ถูกต้องตามเกณฑ์การสะกดคำ และเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

การเขียนสะกดคำ 
1. การใช้รูปประวิสรรชนีย์  เช่น พระ พระธรรม ประกาศ ประทับ พระคุณ 

ประเสริฐ พระวินัย  
2. การไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ฉลอง กตัญญู อธิษฐาน ถวาย สมัย สว่าง ณขนบ 

มิตรภาพ ปรากฏ ปรารถนา ครัด ปฏิบัติ  
3. การใช้ใอ ไอ ไอย อัย เช่น ใน ใช้ ให ้ไหว้ ไมตรี ใด ไทย วินัย ไม่ ใหม ่ใหญ่  
4. การใช้อำ อัม อำม รร + ม เช่น วัฒนธรรม ธรรม อารยธรรม โลกธรรม พระ

ธรรม 
5. การใช้ ณ น ใช้เป็นตัวสะกดในพยางค์สุดท้ายเช่น สถาน ฝน ลน ประมาณ 

บริเวณ 
6. การใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต เช่น สงกรานต์ สัญลักษณ์ สัมพันธ์ เจดีย์ แอก

กอฮอล์ อานิสงส์ ประสบการณ์ 
7. การใช้ไม้ไต่คู้ เช่น เป็น บำเพ็ญ เด็ก เอ็นดู สำเร็จ  
8. การใช้ไม้ยมก เช่น ทุก ๆ ท่ัว ๆ ต่าง ๆ ใด ๆ  
9. การใช้ ทร ออกเสียง ซ เช่น ทรง ทราย ไทรทรวดทรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 1 
การสะกดคำ 

 



  207 

 

 
 
 

ประโยคเกิดจากคำหลายๆคำหรือวลีท่ีนำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบให้แต่ละคำมี
ความสัมพันธ์กันมีใจความสมบูรณ์แสดงให้รู้ว่าเช่นสมชายไปโรงเรียนตำรวจจับคนร้ายเป็นต้น 

องค์ประกอบของประโยคประโยคแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือประโยคความเดียวประโยคความ
รวมและประโยคความซ้อนประโยคหนึ่ง ๆ จะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลักและอาจมีคำ
ขยายส่วนต่าง ๆ ได้ 

1. ภาคประธานของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้กระทำผู้แสดงซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญของประโยคและอาจมีบทขยายซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำมาประกอบเพื่อทำให้มีใจความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ภาคแสดงของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำท่ีประกอบไปด้วยบทกริยาบทกรรมและ
ส่วนเติมเต็มบทกริยาทำหน้าท่ีเป็นตัวกระทำหรือตัวแสดงของประธานส่วนบทกรรมทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ถูกกระทำและส่วนเติมเต็มทำหน้าท่ีเสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์คือทำหน้าท่ีคล้ายบทกรรม
แต่ไม่ใช้กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ 

3. ส่วนขยายของประโยคอาจเป็นคำหรือกลุ่มคำอยู่ในภาคประธานหรืออยู่ในภาค
แสดงซึ่งอาจเป็นการขยายกริยาขยายกรรมหรือขยายส่วนเติมเต็ม 

 
ตัวอย่างประโยค 
    1. ประชาชนเล่นน้ำอย่างสนุกสนานประชาชน (ภาคประธาน) เล่นน้ำ (ภาคแสดง) อย่าง
สนุกสนาน(ส่วนขยาย)  
    2. อาจารย์ของฉันไหว้สวยมากพี่สาว (ภาคประธาน) ไหว้ (ภาคแสดง) ของฉัน, สวยมาก 
(ส่วนขยาย)  
    3. พระสงฆ์ท่านนั้นเดินผ่านเจดีย์วัดชาย (ภาคประธาน) เดินผ่าน (ภาคแสดง) คนนั้น, เจดีย์
วัด (ส่วนขยาย)  
 

 

 

 

ใบความรู้ ที่ 2 
องค์ประกอบและโครงสร้างของประโยค 
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การเขียนใช้คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง หมายถึง การเช่ือมประโยคให้ต่อเนื่องเป็น
ประโยคเดียวกันอาจใช้คำเช่ือมท่ีเรียกว่า “สันธาน” หรืออาจใช้กลุ่มคำหรือท่ีเรียกว่า “สันธาน
วลี” เป็นตัวเช่ือม และเมื่อเช่ือมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันแล้ว เนื้อความของประโยคอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน คำเช่ือมท่ี
ใช้เช่น และท้ัง.... และอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ดี รวมทั้ง เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :   
การบวชเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้

บวช    +  และ   +  ผู้เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งใหญ่ 
                    ช า ว ไท ย รั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ไห ว้ ม า ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ วิ ถี
ชีวิต   +  และ   +  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของไทย 
                    พุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษา +  และ   +    กิจกรรมทางศาสนาท่ีสำคัญ 
                    วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว   +  และ   +    มีแนวโน้ม 

1.2 เชื่อมประโยคด้วยคำสันธานหรือสันธานวลี แล้วมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล
กัน คำเช่ือมท่ีใช้ เช่น จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นต้น 

ตัวอย่าง  :    
พ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการบวช   +   เพราะ   +   ความต้ังใจของลูกท่ีบวช 

                    ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดี  +   เพราะ   +   ได้ฟัง
พระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
คำเชื่อม คือ คำท่ีใช้เช่ือมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  

1. คำเช่ือมสมภาค คือ คำเช่ือมหน่วยภาษาชนิดเดียวกัน ให้เป็นหน่วยเดียวกัน อาจเป็น
คำนาม คำสรรพนาม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย ฯลฯ มี 4 คำ ได้แก่ กับ (หรือ กะ) และ หรือ แต่ 
เช่น  

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พ่อและแมเ่ป็นผู้ให้กำเนิดลูก 
- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น สังคมและศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่นับว่าวัน

สงกรานต์เป็นวันครอบครัว 

ใบความรู้ ที่ 3 
คำเชื่อมโยงประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
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- การให้ เกียรติและการไหว้แสดงถึ งความ เคารพ ต่อ ผู้ ท่ีมี สัมมาคารวะใน
ชีวิตประจำวันของคนในสังคม 

- เช่ือมคำนามกับคำนาม เช่น พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุกศในช่วงเวลา
จำพรรษา 

2. คำเช่ือมอนุประโยค คือ คำนำหน้าอนุประโยค ในประโยคซ้อน มี 3 ชนิดดังนี้  
- คำเช่ือมนามานุประโยค ได้แก่ ท่ี ว่า ให้ ท่ีว่า นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีเป็น

ประธาน กรรม หรือหน่วยเติมเต็ม เช่น  
พุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่า การบวชจะเป็นการสืบต่อ

พระพุทธศาสนา (กรรม) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย

คำนาม วันเข้าพรรษา) 
- คำเช่ือมคุณานุประโยค ได้แก่ ท่ี ซึ่ง อัน นำหน้าอนุประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายนาม 

เช่น  
การบวชท่ีมีความสำคัญทางศาสนาเป็นประเพณีดี (ท่ี ขยายคำนาม การบวช) 
การไหว้ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นประเพณีอันดีงาม (ท่ี ขยายคำนาม การ

ไหว้) 
ปีใหมท่ี่มีความสุขเป็นประเพณีมงคล (ท่ี ขยายคำนาม ปีใหม่) 
วันเข้าพรรษาท่ีมีความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประเพณีของชาวพุทธ (ท่ี ขยาย

คำนาม วันเข้าพรรษา) 
- คำเช่ือมวิเศษณานุประโยค ได้แก่ เพราะ ถ้า จนกระท่ัง เมื่อ ฯลฯ นำหน้าอนุ

ประโยคท่ีทำหน้าท่ีขยายกริยา เช่น  นักบวชอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะต้องอยู่ท่ีวัด (เพราะ ขยายคำกริยา 
ไม่อยู่ในบ้าน) 

พระภิกษุสงฆ์พักประจำอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน เพราะไม่
สามารถออกนอกสถานท่ีได้(เพราะ ขยายคำกริยา พักประจำอยู่ในวัด) 

เขาไหว้ไม่ได้แสดงถึงการทักทายเพราะแสดงถึงมิตรภาพ มิตรไมตรี (เพราะ ขยาย
คำกริยา เขาไหว้ ) 

3. คำเช่ือมเสริม คือ คำท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น 
ได้แก่ จึง เลย ถึง ก็ เช่น ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่การปฏิบัติ
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อย่างเคร่งครัดตลอด 3 เดือนในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์อยู่จำพรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีได้
ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรี จึงกลายเป็น
วัฒนธรรมทักทายท่ีแสดงความเคารพ ผู้บวชได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4. คำเช่ือมสัมพันธสาร คือ คำเช่ือมต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นข้อความเดียวกัน 
เช่น กล่าวคือ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุด ทว่า ท้ังนี้ อนึ่ง  

ช่วงฤดูพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะบำเพ็ญกุศล ในท่ีสุดรัฐบาลได้

ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  211 

 
 

 
ประเพณีการบวช เป็นประเพณีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยถือปฏิบัติ ในสังคมไทย

ต้ังแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน บุคคลในครอบครัวพุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือว่า 
การบวชนอกจากจะเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ตัวผู้บวช และผู้
เป็นบิดามารดาอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย ชายไทยเมื่ออายุครบบวช จะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 
เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมีโอกาสได้เป็นนักบวชดำรงเพศสมณะผู้
ต้ังใจฝึกฝนอบรมตนเอง และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดา
มารดารวมทั้งหมู่ญาติ เพราะฉะนั้นเรื่องการบวชจึงเป็นส่ิงสำคัญของชีวิตผู้ชายไทยทุกคน  

การบวช เป็นศัพท์ท่ีใช้ในทางศาสนาโดยมีขั้นตอนท่ีจะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาสนา
ต่าง ๆ กลายเป็นนักบวชของศาสนาท่ีตนนับถือนั้น การบวชมักประกอบไปด้วยพิธีกรรมและแบบพิธี
ต่าง ๆ ผู้ท่ีกำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า “ผู้เตรียมบวช”  เป็นวัยท่ีเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องมี
ความรับผิดชอบในชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น การบวชนิยมบวชตามประเพณีในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา 
เพื่อท่ีจะได้สามารถอยู่ศึกษาพระธรรมตลอดจนระยะเวลาเข้าพรรษา ประมาณ 3 เดือน ก็จะลาสิกขา
เมื่อพ้นวันออกพรรษาแล้ว แต่ถ้าบวชต่อไปก็ได้แล้วแต่ความสะดวก 

สาระสำคัญในการบวชถือได้ว่า ผู้บวชจะได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เข้าใจโลกธรรม ทำให้เป็นผู้ท่ีรู้คิดมีสติมั่น เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันจึง
ขอประมวลประโยชน์ของการบวชในประเด็นสำคัญดังนี้ 
                 1. ผู้บวชได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองตามแบบของพระพุทธศาสนา อันเป็นการฝึกฝนพร้อม
กันท้ังในส่วน กาย วาจา และใจ อย่างครบถ้วน และพ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการบวชมาก เพราะ
ความต้ังใจของพ่อแม่ทุกคนคือ ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีความสุข  
                 2. เป็นประโยชน์แก่โลกและสัตว์ท้ังหลาย ความหมายของคำว่าบวช คือการงดเว้นโดย
ท่ัว คือ งดเว้นจากการทำ การพูดและการคิดช่ัวทางกายวาจาและใจท้ังในส่วนท่ีหยาบและละเอียด 
ส่วนท่ีหยาบ เช่นผู้ท่ีบวชแล้วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และไม่เบียดเบียนสัวต์โดยประการใด ๆ และเป็นการ

บทอ่าน เร่ือง ประเพณีการบวช  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
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ขยายสันติภาพจากภายในออกไปสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตราบใดยังมีการบวชเรียน ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ 
(ท่ีมา: กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม: ประเพณีการบวชพระท่ีควรอนุรักษ์ https://www.m-
culture.go.th/surveillance/ewt_news.php?nid=1283&filename=index  
ประเพณีงานบวช https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=178& 
code_db=610004&code_type=01 
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1. พุทธศาสนิกชน រ៊ុទធសាសនិក 
2. อานิสงส์   អានិសងស, ផ្លប៊ុណយ 
3. ปรารถนา  ស្បាថ្នា   
4.นิยม   និយម 
5.เคร่งครัด  តឹងរឹង 
6.ประโยชน์   ស្បទយជន៍ 
7. ฝึกฝน    វឹកហាត់ 
8. พิธีกรรม  រិធី 
9. งดเว้น   ទចៀសវាង 
10. ลาสิกขา  លាោកសិកាខ បទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำคัพท์  
ในบทอ่าน เร่ืองประเพณีการบวช  
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ใบคำศัพท์  
ประเพณีการบวช  

 

พุทธศำสนิกชนរ៊ុទធសាសនកិ อำนิสงส์ អានសិងស, ផ្លប៊ុណយ 
 

ปรำรถนำ ស្បាថ្នា  นิยม នយិម 

 

เคร่งครัดតឹងរឹង ประโยชน์ស្បទយជន ៍
 

ฝึกฝน វឹកហាត ់
 

พิธีกรรมរធិ ី

งดเว้น ទចៀសវាង ลำสิกขำ លាោកសកិាខ បទ 
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ตอบคำถามต่อไปนี้  
1.เลือกวงคำตอบต่อไปนี้ให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
1.1ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการบวช 

ก. เพื่อเป็นการทำหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชน                
ข. เพื่อเป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง                        
ค. เพื่อพัฒนาชีวิตท้ังในด้านความประพฤติกรรมและจิตใจ 
ง. เพื่อการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา 

1.2 ข้อใดเป็นคำตอบท่ีถูกต้องของการนิยมบวชตามประเพณีของไทย 
ก. บวชก่อนวันเข้าพรรษา                      ค. บวชตอนออกพรรษา 
ข. บวชในวันสงกรานต์                      ง. บวชตอนปลายปี  

 
2. ผู้ท่ีกำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่าอะไร และจะต้องทำอะไรบาง  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. จงอธิบายสาระสำคัญในการบวชของไทย เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค (1 ย่อหน้า) เป็น
ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ืองประเพณีการบวช 
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ตอบคำถาม 
1.เลือกวงคำตอบต่อไปนี้ให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
1.1  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการบวช 

ก. เพื่อเป็นการทำหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชน                
ข. เพื่อเป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง    
ค. เพื่อพัฒนาชีวิตท้ังในด้านความประพฤติกรรมและจิตใจ 

          ง. เพื่อการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา 
 
1.2 ข้อใดเป็นคำตอบท่ีถูกต้องของการนิยมบวชตามประเพณีของไทย 

ก. บวชก่อนวันเข้าพรรษา                  ค. บวชตอนออกพรรษา 
ข. บวชในวันสงกรานต์                      ง. บวชตอนปลายปี   

 
2. ผู้ท่ีกำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า “ผู้เตรียมบวช” และจะต้องเตรียมตัวฝึกฝนตัวเองให้พร้อมท้ัง
ในส่วน กาย วาจา และใจ อย่างครบถ้วน ฝึกฝนตนเองตามแบบของพระพุทธศาสนา  
 
3. สาระสำคัญในการบวช คือผู้บวชได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองตามแบบของพระพุทธศาสนาท้ังกาย 
วาจา และใจ อย่างครบถ้วน ได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เข้าใจโลกธรรม ทำให้เป็นผู้ที่รู้คิดมีสติมั่น งดเว้นจากการทำ การพูดและการคิดช่ัว
ทางกายวาจาและใจท้ังในส่วนท่ีหยาบและละเอียด ผู้ท่ีบวชแล้วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 

คำตอบ ใบงานที่ 1 
เร่ือง ประเพณีการบวช  
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ការបួសទរៀនកាញងស្រះរ៊ុទធសាសនាទៅស្បទទសកមពញជាម្ចនស្បវតតិតាុំងរីយូរមកទ ើយ ស្បជាជនដខែរទាុំងរាស្តសតនិងទសតច រដមងនិយមការបួសទរៀនតាុំងរី
សម័យដែលស្រះរ៊ុទធសាសនាចូលមកកាញងស្បទទសកមពញជាតាុំងប៊ុរាណកាលមកទមែះ ទោយចង់ជស្មះខែួនឲ្យបរិស៊ុទធ ។ 

       តាុំងដតរីបរមប៊ុរាណមករ ូតមកែល់បចាញបបនាទៅដតជាទុំទនៀមទុំលាប់របស់ស្បជារលរែឋដខែរែដែល  ទស្រះវាជាសាព នសីល ស្រះធម៌ចមែង
មន៊ុសសទៅកាន់ភាររ៊ុងទរឿងថនជីវិត ទវៀរោកអុំទរើបាបទាុំងឡាយ ទកើតម្ចនដតភារសៃប់សាៃ ត់ មិនទលាភលន់ម្ចនចុំទណះែឹងខពង់ខពស់ ជួយបុំភែឺភារស្តឹមស្តូវែល់
មន៊ុសសជុំនាន់ទស្កាយជាបនតបនាទ ប់។ ការចូលទៅបួសទរៀន ស្តូវបានទគទៅថ្ន “បុំបួសនាគ” ចុំទរះអតថន័យថនរកយថ្ន “នាគ” ទៅទីទនះ មិនដមនសុំទៅទៅ
ទលើសតវនាគទនាះទទ ដតម្ចនន័យថ្ន “លអស្បទសើរ, ខពង់ខពស់, ឧតតញងគឧតតម ”។ ែូទចាះ ការ“បុំបួសនាគ” ទតត តអតថន័យសុំខាន់ទៅទលើអាកដែលម្ចនឋានៈខពង់ខពស់ 
អាកស្បទសើរ ដែលបានលះបង់ នូវអុំទរើបាបស្គប់យ៉ា ង។ ការបុំបួសនាគដចកទចញជារីរដបបគឺ បុំបួសភិកខញនិងបុំបួសសាមទណរ (ឬទៅថ្ន “ទនន”) បួសភិកខញ គឺ
សស្ម្ចប់ប៊ុរសទរញវ័យោប់រី២០ឆ្ា ុំទ ើង រើឯបុំបួសទននគឺការបុំបួសតាុំងរីអាយ៊ុ៧ឆ្ា ុំទ ើងទៅ។  

រិធីបុំបួសនាគទនះជារិធីធុំដែលម្ចនទម្ចែ ប់ទធវើតាុំងរីប៊ុរាណកាលមកទ ើយដែលចូលស្ជួតស្ជាបទៅកាញងចិតតថនស្បជាជនដខែរស្គប់រូប ទស្រះស្រះរ៊ុទធ
សាសនាដខែរបានោត់ទ៊ុកជាសាសនាដតមួយរបស់ជាតិ។ ឯការបុំបួសកូនទៅជាកិចាទុំន៊ុកបុំរ៊ុងស្រះរ៊ុទធសាសនាមួយដែរ ម៉ាាងទទៀតស្រះរ៊ុទធសាសនាជាស្បភរថន
ការបណតញ ះបណាត លនិសស័យអកសរសាស្តសត និងតស្មិះវិជាា ទផ្សងៗម្ចនជុំនាញសុំណង់ និងការរចនាទផ្សងៗជាទែើម។ មន៊ុសសដែលបានបួសកាញងស្រះរ៊ុទធសាសនាម្ចន
តថមែខពស់ជាងមន៊ុសស ដែលរ៊ុុំបានបួស ទស្រះអាកស្សញកដតងយល់ថ្ន អាកបួសជាមន៊ុសសសាគ ល់ បាបប៊ុណយ គ៊ុណទទាសចាស់លាស់ ទ ើយដខែរទយើងដតងម្ចនជុំទនឿ
ម៉ាាងទទៀតថ្ន “បួសទនន សងគ៊ុណម្ចត យ បួសភិកខញ សងគ៊ុណឪរ៊ុក”។ ជុំទនឿទាុំងទនះបានស្ជាបទស្ៅទៅកាញងសនាត នចិតតស្បជាជនដខែរទូទាុំងស្បទទស រ ូតែល់
ទរលទរៀបចុំទ៊ុកោក់កូនទៅឱយម្ចនបតី-ស្បរនធ ក៏ទគនិយមស្បកាន់ទរើសរកដតប៊ុរសណា ដែលបានបួសទរៀនផ្ងដែរ។ 

บทอ่าน เร่ืองประเพณีการบวช(ภาษาเขมร) 
ស្បថរណីថនការបួស 
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1.เขียนข้อความ 1 เรื่อง 10 ประโยค เป็นภาษาไทย จากการสาระสำคัญในการบวชของกัมพูชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกเขียนประโยค 
เร่ือง ประเพณีการบวช (จากบทอ่านวันเข้าพรรษาภาษาเขมร) 
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แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประโยค 
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แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประโยคภาษาไทย 
เร่ืองการพัฒนาความสามารถการเขียนประโยคภาษาไทย  

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 จำนวน 1 ข้อ 
 

ช่ือ................................................................................... ช้ัน.................... 

คำชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนข้อความ 1 เรื่อง (10 ประโยค) เป็นภาษาไทยจากบทอ่านภาษาเขมรจาก

ภาพท่ีครูกำหนดให้เป็นประโยคภาษาไทย พร้อมตั้งช่ือเรื่อง โดยใช้เวลา 40 นาที  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญาตรี  
ที่มีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

คำช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้มี 3 ตอนคือด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์และการนำไปใช้จำนวนข้อคำถาม 10 ข้อ 
3. คำตอบทุกข้อไม่มีข้อใดถูกหรือผิดขอให้นักศึกษาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา

มากท่ีสุดเพราะข้อมูลท่ีนักศึกษาตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มาก 

4. คำตอบของนักศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด 

5. ให้นักศึกษาอ่านคำถามแล้วพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วตอบโดยทำเครื่องหมาย√ ให้
ตรงกับช่องท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากท่ีสุดโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
                        เห็นด้วยมากท่ีสุด              ในระดับคะแนน           5 

                        เห็นด้วยมาก                      ในระดับคะแนน           4 

                        เห็นด้วยปานกลาง             ในระดับคะแนน           3 

                        เห็นด้วยน้อย                      ในระดับคะแนน           2 

                        เห็นด้วยน้อยท่ีสุด               ในระดับคะแนน          1 
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ข้อที่ รายการที่แสดงความคิดเห็น 

ระดับความเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้      

1.1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างบรรยากาศ

สนุกสนานและน่าสนใจ 

     

1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ปลุกเร้าและจูงใจให้นักศึกษา

กระตือรือร้นในการเรียน 

     

1.3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นทำให้เกิดความสามีคคี 

     

2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำ

ให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่องการเขียนประโยค

ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

     

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือCIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยค

ภาษาไทยของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

     

2.3 นักศึกษาพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของนักศึกษาท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย

และกัมพูชา 
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ข้อที่ รายการที่แสดงความคิดเห็น 

ระดับความเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชามี

ความสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน 

     

3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้      

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำ

ให้การเรียนวิชาภาษาไทยง่ายยิ่งขึ้น 

     

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRCร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาให้

นักศึกษาเกิดนิสัยรักการอ่านรักการเขียน 

     

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา และเหมาะสมท่ีจะใช้สอน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     

ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาเสนอแนะความคิดเห็นที่มีต่อเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค  

ตารางผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือในการวิจัย 
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ตารางท่ี 8 คะแนนผลการสอบก่อนและหลังการเรียนเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบท
อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา (รายบุคคล) 

 

คน

ท่ี 

1.การเขียน

สะกดคำ 

2. การเรียบเรียง

ประโยคถูกต้อง

ตามไวยากรณ์ 

3. การเขียนใช้

คำเช่ือมประโยค

สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

4. การเรียบ

เรียงลำดับ

เหตุการณ์ 

 

รวม 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

1 1 3 2 4 2 4 1 4 6 15 

2 2 4 3 4 3 4 2 3 10 15 

3 2 4 3 4 1 3 2 4 8 15 

4 3 4 1 4 2 4 2 4 8 16 

5 3 4 2 4 2 4 3 4 10 16 

6 1 3 1 3 2 4 1 3 5 13 

7 2 4 2 3 1 4 2 4 7 15 

8 2 3 3 4 2 3 3 4 10 14 

9 1 2 1 3 2 4 1 3 5 12 

10 3 4 3 4 2 4 2 4 10 16 

11 2 3 3 4 3 4 3 4 11 15 

12 1 3 1 3 1 4 2 4 5 14 

13 1 3 1 4 2 4 1 3 5 14 
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การเขียนประโยค ช่วงเวลา 
คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 

(𝒙) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t p 

1.การเขียนสะกดคำ 
ก่อนเรียน 4 1.85 0.80 

-1.22 .00 
หลังเรียน 4 3.38 0.65 

2. การเรียบเรียงประโยค

ถูกต้องตามไวยากรณ์ 

ก่อนเรียน 4 2.00 0.91 
-1.24 .00 

หลังเรียน 4 3.69 0.48 

3. การเขียนใช้คำเช่ือม

ประโยคสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

ก่อนเรียน 4 1.92 0.64 -1.54 
.00 

หลังเรียน 4 3.85 0.38 

4. การเรียบเรียงลำดับ

เหตุการณ์ 

ก่อนเรียน 4 1.92 0.76 -1.41 
.00 

หลังเรียน 4 3.69 0.48 

รวม ก่อนเรียน 16 7.69 2.32 -13.86 .00 

 

ตารางท่ี 9 สรุปคะแนนเฉล่ียและระดับการพัฒนาหลังเรียนแต่ละแผนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

กลุ่ม 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 

 

(𝒙) 

 

S.D. 

คะแนน

พัฒนา 

ระดับ

การ

พัฒนา 

คะแนน

พัฒนา 

ระดับ

การ

พัฒนา 

คะแนน

พัฒนา 

ระดับ

การ

พัฒนา 

คะแนน

พัฒนา 

ระดับ

การ

พัฒนา 

1 25 เก่งมาก 26 
ยอด

เย่ียม 
29 

ยอด

เย่ียม 
30 

ยอด

เย่ียม 
27.5 2.38 

2 23 เก่งมาก 25 เก่งมาก 28 
ยอด

เย่ียม 
29 

ยอด

เย่ียม 
26.25 2.75 

3 17 เก่งมาก 25 เก่งมาก 27 
ยอด

เย่ียม 
28 

ยอด

เย่ียม 
24.25 4.99 

4 15 เก่ง 20 เก่ง 25 เก่งมาก 29 
ยอด

เย่ียม 
22.25 6.08 
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ตารางท่ี 10 แบบสำรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC กับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชา 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

1. สาระสำคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1  

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  

2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล  

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2 ความสดคล้องกับเนื้อหาและมาตรฐานการ

เรียนรู้ 

3.3 ความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้  

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.3 ส อดค ล้อ งกั บ ก าร เรี ยน รู้ แ ล ะก ารวั ด

ประเมินผล  

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้  

5.1 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

5.2 สดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

6.การวัดและประเมินผล 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6.2 สอดคล้องกับการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

ค่าดัชนีความสดคล้อง 1 

ตารางท่ี 11 แบบสำรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียเบทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1. สาระสำคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1  

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  

2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล  

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2 ความสดคล้องกับเนื้อหาและมาตรฐานการ

เรียนรู้ 

3.3 ความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้  

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.3 สอ ดค ล้อ งกั บ ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะการวั ด

ประเมินผล  

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้  

5.1 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

5.2 สดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 

6.การวัดและประเมินผล 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6.2 สอดคล้องกับการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

 

ตารางท่ี 12 แบบสำรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียเบทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

1. สาระสำคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1  

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  

2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล  

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2 ความสดคล้องกับเนื้อหาและมาตรฐานการ

เรียนรู้ 

3.3 ความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้  

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.3 สอดค ล้อ งกั บ ก าร เรี ยน รู้ แ ละการวั ด

ประเมินผล  

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้  

5.1 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

5.2 สดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 

6.การวัดและประเมินผล 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6.2 สอดคล้องกับการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 
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ตารางท่ี 13 แบบสำรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียเบทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

1. สาระสำคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1  

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา  

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  

2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล  

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2 ความสดคล้องกับเนื้อหาและมาตรฐานการ

เรียนรู้ 

3.3 ความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

+1 

0 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

0.8 

1 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้  

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.3 ส อ ดค ล้อ งกั บ ก าร เรี ยน รู้ แ ล ะก าร วั ด

ประเมินผล  

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้  

5.1 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

5.2 สดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1 

1 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 รวม 

6.การวัดและประเมินผล 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6.2 สอดคล้องกับการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

 

 

ตารางท่ี 14 สรุปการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อคำถาม
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ในการสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียเบทียบวัฒนธรรม
ไทยและกัมพูชา 
ข้อ

ท่ี 
รายการที่แสดงความคิดเห็น 

ผู้เชียวชาญ 
IOC 

1 2 3 

1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     

1.1 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างบรรยากาศสนุกสนานและ

น่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

1.2 กิ จก รรม การ เรี ยน รู้ ป ลุ ก เร้ าและ จู ง ใจ ให้ นั ก ศึ กษ า

กระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

1.3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทำให้เกิดความสามีคคี 

+1 +1 +1 1.00 

2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่อง

การเขียนประโยคภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคสอนแบบร่วมมือCIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สามารถช่วยพัฒนาทักษะการ

เขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2.3 นักศึกษาพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา

ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC 

ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชามีความสอดคล้องกับเนื้อหาท่ี

เรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ 
ข้อ

ท่ี 
รายการที่แสดงความคิดเห็น 

ผู้เชียวชาญ 
IOC 

1 2 3 

3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช ้     

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับบท

อ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้การเรียน

วิชาภาษาไทยง่ายยิ่งขึ้น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือCIRCร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้นักศึกษาเกิด

นิสัยรักการอ่านรักการเขียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้

ด้ วย เทคนิ คก ารสอน ร่ วมมื อ  CIRC ร่ วมกั บ บทอ่ าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชามีประโยชน์ต่อ

นักศึกษาและเหมาะสมท่ีจะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 
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ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  237 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชาระดับ

ปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูชา 

 

ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักศึกษากัมพูชา
ระดับปริญญาตรีด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และกัมพูชาปรากฏดังนี้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนนักศึกษา 

(𝑛) 

คะแนน

เต็ม �̅� S.D. t p 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 13 16 7.69 2.32 - 13. 

86 
.00  

หลังการจัดการเรียนรู้ 13 16 14.62 1.19 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากัมพูชาระดับปริญญา
ตรีท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

รายการ (𝒙) (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับที่ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     

1. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างบรรยากาศสนุกสนานและ

น่าสนใจ 
4.15 0.69 มาก 

3 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ปลุกเร้าและจูงใจให้นักศึกษากระตือรือร้น

ในการเรียน 
4.46 0.78 มาก 

2 

3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทำให้เกิดความสามีคคี 
4.54 0.66 มากท่ีสุด 

1 

รวมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.38 0.47 มาก 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่องการ

เขียนประโยคภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

 

2 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคสอนแบบร่วมมือCIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียน

ประโยคภาษาไทยของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

4.69 0.48 มากท่ีสุด 

 

1 

6. นักศึกษาพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี

มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ

บทอ่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา 

4.38 0.51 มาก 

 

3 

 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชามีความสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน 

4.38 0.65 มาก 

 

3 

รวมด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.52 0.31 มากที่สุด 2 



  239 

ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
 

รายการ (𝒙) (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับที่ 

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้     

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับบทอ่าน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้การเรียนวิชา

ภาษาไทยง่ายยิ่งขึ้น 

4.54 0.52 มากท่ีสุด 

 

2 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ทำให้นักศึกษาเกิดนิสัยรักการอ่านรัก

การเขียน 

4.46 0.52 มาก 

3 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือCIRC ร่วมกับบทอ่านเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทยและกัมพูชา มีประโยชน์ต่อนักศึกษา และ

เหมาะสมท่ีจะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4.77 0.44 มากท่ีสุด 

 

1 

รวมด้านประโยชน์และการนำไปใช้ 4.59 0.20 มากที่สุด 1 

ความคิดเห็นโดยภาพรวม 4.50 0.26 มากที่สุด  
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ภาคผนวก จ  

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 
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