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บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง  ที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ  ดังจะ

เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545    ซึ่ง

เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและก าหนดมาตรา  หลายมาตรา    ที่

ชี้ให้เห็นว่าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  กล่าวคือ  มาตรา 24 (5)  ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้   ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้    ซึ่งจะช่วยฝึกกระบวนการคิด  วิเคราะห์    หาเหตุผลในการตอบ

ปัญหา และแก้ไขปัญหา  มาตรา 30  ระบุให้ครูผู้สอนท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผู้สอน  นอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้การวิจัยเพ่ือศึกษาปัญหา  หรือสิ่งที่ต้องการรู้ค าตอบ   

พัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง  โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน   และท าการวิจัยให้เป็น

กระบวนการเดียวกันทั้งหมด 

 เมื่อพิจารณาเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้   คือเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     

ดี  เก่ง  มีสุข  ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างผู้เรียน  ให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยจะต้องค านึงถึง

มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรู้     และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยให้เป็นกระบวนการ

เดียวกัน นั่นคือผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  

ท าการวิจัยเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  และน าผลการวิจัยมาใช้

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน    ส่วนของผู้เรียน   กระบวนการวิจัยจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

เครื่องมือการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต  เพราะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย   จะฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้า

ทดลอง  หรือศึกษาหาความรู้อย่างมีแผนงานที่เป็นระบบน่าเชื่อถือได้  กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็น

กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับ

ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา ( Intellectual 

Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย

ความคิดของผู้เรียน 

       จากการผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2562  ในรายวิชา

ภาษาไทย ตัวชี้วัดเรื่องการเขียนเรียงความนั้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ปีการศึกษา 2562  ยังต่ า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จึงได้จัดท าแบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความและพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่วางไว้ 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่องการเขียนเรียงความ 

 2.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

 1.3  ขอบเขตกำรวิจัย 

  1.3.1 ประชำกร 

        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2563  จ านวน 101 คน 

      1.3.2  กลุ่มตัวอย่ำง 

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จ านวน 33 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  

          1.3.3 เนื้อหำในกำรวิจัย 

                                เปน็เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของนักเรียน  

เรื่องการเขียนเรียงความ 

  1.3.4 ระยะเวลำในกำรวิจัย 

                           ระยะเวลาในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  1 พ.ย. 2563  
ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2564 
                     1.3.5  ตัวแปร 
                               -  ตัวแปรต้น  การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
                               -  ตัวแปรตำม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย 

1.4  สมมุติฐำนกำรวิจัย 

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ  ซึ่งจะส่งผลให้การเรียน
ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเพ่ิมขึ้น 
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1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 

การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการจัดกิจกรรมการสอนตามปกติในการพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งจะด าเนินการ วัน
ละ 1 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 4  วนั  รวม 20 ชั่วโมง 
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

แบบฝึกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะกับผู้เรียน เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้  

ความสามารถ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาที่สอน โดยอิงจาก

จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด จะอยู่ในรูปของชุดกิจกรรมหรือใบงาน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือ ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้

จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  คะแนน

จากการทดสอบ เรื่องการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและ

หลังทดลองใช้แบบฝึกทักษะ 

 

1.7   ประโยชน์ของกำรวิจัย / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

         1. ได้แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนเรียงความ    ที่ผ่านการพัฒนาและหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว 
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนเรียงความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงขึ้น 
         3. โรงเรียนมีแนวทางในการจัดท าแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนเรียงความ    และพัฒนากลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
         4. โรงเรียนสามารถน าแนวทางนี้ไปส่งเสริมให้ครูคนอ่ืน ๆ  ได้น าไปพัฒนากลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยในครั้งนี้   ได้ศึกษาแนวทางจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ดังรายละเอียดตามล าดับต่อไปนี้ 

1.  ทฤษฎีการเรียนรู้ 

2.  แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3.  แบบฝึกทักษะ 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.  ทฤษฎีกำรเรียนรู้  (Theory  of  Learing)  De  Cecco  &  Crawford  (อ้ำงถึง  มำลี  จุฑำ,  2542)  

กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อมีการฝึก  และการฝึกนั้นต้องมีการเสริมแรงและมีจุดมุ่งหมาย  จึงจะ

ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร  ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลง

ชั่วคราว     

 การเรียนรู้   (Learing)  หมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก

ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมา  ผลของการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู้  

ทักษะ  และความรู้สึก  กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนธรรมชาติของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการ  

สิ่งเร้า  การตอบสนอง  และรางวัล  (มำลี  จุฑำ,  2542)   

 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2531)  ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ว่า  การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ 

 อุบลรัตน์  เพ็งสถิต  (2530)  ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  โดยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองบ่อยครั้งเข้าจนในที่สุด

กลายเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างถาวร 
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               ดังนั้น  จึงสรุปความหมายของการเรียนรู้ได้ว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมา  ซึ่งผลของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  3  ด้าน  คือความรู้  ทักษะ  และความรู้สึก  ทฤษฎีการเรียนรู้ในปัจจุบัน  แบ่ง

ออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่  คือ   (มำลี  จุฑำ,  2542)        

1)  กลุ่มทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง  (S-R  Theory)ได้แก่  ทฤษฎี

การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง  (Connectionism)  ของEdward  L.  Throndike  นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า  

การเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง  อาจท าให้เกิดการตอบสนองได้หลายทาง   

ได้กล่าวว่าเมื่อบุคคลพร้อมแล้วได้กระท าจะเกิดความพอใจ  ถ้าบุคคลได้กระท าสิ่งใดแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็

อยากจะกระท าสิ่งนั้นอีก  การน าความรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องไปใช้ในการเรียนการสอน  ก่อนจะ

เริ่มด าเนินการสอนครูจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนเสียก่อน  โดยมีการ

น าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง  ควรมีการมอบหมายงานกิจกรรม  แบบฝึกหัด  และการบ้านให้นักเรียนได้ฝึก หัด

กระท าเพ่ือให้บรรลุตามหลักสูตรที่ว่าให้คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  ใช้หลักการ   การให้รางวัลและการ

ลงโทษเพ่ือให้นักเรียนรู้ว่า  “ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว”  

ทฤษฎีเชื่อมโยงของกัทธรี  (Guthrie’s  Contiguity  Theory)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า

การเรยีนรู้เกิดจากการกระท า  คือมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า  และการตอบสนองท่ีเข้าคู่กันได้ในลักษณะที่มี

การกระท าหรือสัมผัสไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  ก็เกิดการเรียนรู้ได้  ดังนั้นการน าความรู้จากทฤษฎีไปใช้ในการเรียน

การสอน  ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้  ก่อนด าเนินการสอนของครูจะต้องจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความ

สนใจที่จะเรียน  ด าเนินการสอนตามเนื้อหาสาระหู้เด่นชัดเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้

ด้วยการกระท า  และก่อนจบบทเรียนควรให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนให้ถูกต้อง   

ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์  (Hull’s  Systematic  Behavior  Theory)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  มี

หลักการเรียนรู้เกิดจากการเสริมแรง  การเสริมแรงเป็นการให้รางวัลเพ่ือก่อให้เกิดการลดแรงขับหรือลดความ

ต้องการลง  ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ขึ้น  ดังนั้นครูผู้สอนควรน าทฤษฎีนี้ไปใช้โดยพยายามจัดการศึ กษาโดย

ค านึงถึงความต้องการและสนองความต้องการของผู้เรียน  พยายามสร้างแรงเสริมทุกขั้นตอนของบทเรียน  

จัดการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก  จัดคาบเรียนให้พอเหมาะแก่วัยของผู้เรียนและเปลี่ยนกิจกรรมการ

สอนเมื่อพบว่าผู้เรียนเหนื่อยหล้าหรือง่วงนอน 
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2)  กลุ่มทฤษฎีการวางเงื่อนไข  ได้แก่  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสลิค  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข

แบบการกระท า 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสลิค  (Classic  Coditioning  Theory)  ซึ่ ง  Ivan  P.Pavlov  

นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย  กล่าวว่า  การเรียนรู้เกิดจากการที่อินทรีย์ได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลาย ๆ ชนิด  โดย

ที่การตอบสนองอย่างเดียวกันอาจมาจากสิ่งเร้าต่างชนิดกันได้หากมีการวางเงื่อนไขที่แน่นแฟ้นเพียงพอ  การ

น าทฤษฎีนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรปฏิบัติดังนี้  ครูต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนอันเป็น

การวางเงื่อนไขที่ดี  ครูวางตัวให้นักเรียนศรัทธาและรักเพ่ือจะได้รักวิชาที่ครูสอนด้วย  ครูจัดบทเรียนให้

น่าสนใจและเกิดความสนุกสนาน  ครูสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนและให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน  ครู

จัดหาและใช้สื่อการสอนที่ดีเพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ครูใช้หลักการลบพฤติกรรมที่ไม่ดีในตัวนักเรียน  ไม่ให้

ความสนใจในพฤติกรรมที่ไม่ดีที่สุดพฤติกรรมดังกล่าวจะหายไป  ครูน ากฎพฤติกรรมการจ าแนกมาใช้  คือให้

นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว  จะได้เรียนรู้เหมือนเดิม  ครูน ากฎพฤติกรรมการจ าแนกมาใช้  

คือให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการจ าแนกหรือวิเคราะห์บุคคล  วัตถุ  สิ่งของ  ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี  ครูใช้ทฤษฎี

การวางเงื่อนไขแบบในการเปลี่ยนเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า (Operant  Coditioning  Theory)  Burrhus  F.Skimmer  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  มีหลักการว่า  การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้มีการกระท าแล้วได้รับการเสริมแรง  

ซึ่งน าความรู้จากทฤษฎีไปใช้ในการสอนโดย  สร้างนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก  เพ่ือการสร้างคุณภาพแห่งชีวิต  ลบนิสัย

ที่ไม่ดีออกจากตัวนักเรียนโดยวิธีการปรับพฤติกรรมปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน  ให้การสริมแรงแก่

นักเรียนที่กระท าความดี  และจัดประกวดเด็กดีในด้านต่าง ๆ และให้รางวัลตามความเหมาะสม 

3)  กลุ่มทฤษฎีสนาม  ได้แก่  ทฤษฎีสนาม  ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน  และทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้

เครื่องหมายของทอลแมน 

ทฤษฎีสนาม (Fieeld  Theory)  Wolfgang  Kohter  และคณะ  นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน  กล่าวว่า  

ในการเรียนรู้หรือในการแก้ปัญหาบุคคลจะพิจารณาสิ่งเร้าหรือโครงสร้างของปัญหาโดยส่วนร่วมทุกแง่ทุกมุม

เสียก่อน   จากนั้นจะแยกเป็นส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นจนในที่สุดจะเกิดความคิดหรือเห็นช่องทางในการแก้ปัญหา

นั้นได้โดยฉับพลัน  จะเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  หรือเกิดการหยั่งเห็นหรือที่เรียกว่า  พิปัส

ญาณ  (Insigh)  การน าทฤษฎีไปใช้ก่อนด าเนินการสอนควรชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย  หรือวัตถุประสงค์ของ

บทเรียน  อธิบายให้นักเรียนเห็นภาพรวม ๆ หรือโครงสร้างของบทเรียนก่อนลงมือสอน  แนะน ากิจกรรม ที่

นักเรียนควรฝึกปฏิบัติ  เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  สอนให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง  อันจะ

น าไปสู่การคิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน  (Lewin’s  Field  Theory)  Kurt  Lewin  นักเรียนจิตวิทยาชาวอเมริกัน  

กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความรู้  ความเข้าใจเดิมหรือเกิดจากการกระท าซ้ า ๆ หรือได้มีการ

แก้ปัญหาหรือมีการเปลี่ยนการจูงใจท าให้เกิดความรู้  ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  การน าทฤษฎีไปใช้  ครูใช้

วิธีการกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูจะได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ  ครูจัดให้มีศูนย์การ

เรียนในห้องเรียน  มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ  ให้นักเรียนตั้งเป้าหมาย

ของชีวิต  เป้าหมายในแต่ละวิชาและในแต่ละบทเรียนเพ่ือให้การเรียนและการด าเนินชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจน  

ใช้วิธีการจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตอบสนองอย่างเข้มข้นต่อบทเรียน  ฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาในเกม

ง่าย ๆ หรือปัญหาง่าย ๆและยากขึ้นตามล าดับ 

ทฤษฎี ก า ร เ รี ยนรู้ ข อ งทอลแมน   ( Tolman’s  Learning  Theory)   Edward  C.  Tolman  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  มีหลักว่า  การเรียนรู้ เกิดจากการที่บุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  โดยใช้เครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ์เป็นแนวทางน าไปสู่เป้าหมายท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ  การน าทฤษฎีไปใช้  การ

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ส่งเสริมความคิดเป็น  จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือศูนย์การเรียน  มอบงานหรือจัดกิจกรรมให้ทุกกลุ่ม

ได้กระท า  ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้

อภิปรายในชั้นเรียน  หรือใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครู  กับเพ่ือน ๆ เพ่ือให้เข้าใจ

บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

1.1  ผลจากการเรียนรู้  (Learning  Outcomes) 

       เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนที่ครูสอนแล้วจะท าให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้  ดังนี้  (ชูชีพ  

อ่อนโคกสูง, 2522)  

        1.1.1  เกิดการรับรู้   (Perception)  การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งสมองตีความหรือแปล

ความหมายข้อมูลที่ได้จากการสัมผัสของร่างกายหรือของประสาทสัมผัสต่าง ๆ  กับสิ่งแวดล้อมท าให้เราทราบ

ว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสนั้นเป็นอะไรมีความหมายอย่างไร  มีลักษณะอย่างไร 

         1.1.2  เกิดมโนคติ  (Concept)  เป็นผลมาจากการรับรู้  ความจ าจินตนาการและสิ่งแวดล้อม

อ่ืน ๆ ทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล  มโนคติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการประสมประสานกันระหว่างการแยกแยะ  

การย่นย่อและการสรุปรวบยอด  ในระหว่างที่มีการสัมผัส  การท างานของกล้ามเนื้อ  การตั้งค าถาม  การอ่าน

และการแก้ปัญหา 
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          1.1.3  เจตคติ  (Attitudes)  เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลซึ่งเป็นความ

พร้อมที่จะตอบสนอง  หรือแสดงความรู้สึกต่อวัตถุ  สิ่งของ  คน  มโนคติอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ 

ความรู้สึกหรือการตอบสนอง ดังกล่าว  อาจเป็นไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบก็ได้ 

           1.1.4  เกิดการคิด  (Thinking)  การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่ภาพหรือสัญลักษณ์ของสิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ มาปรากฏในแนวคิดหรือจิตใจเรา 

           1.1.5  เกิดการแก้ปัญหา  (Problem  Solving)  เมื่อบุคคลมีเป้าหมาย  แต่มีอุปสรรค

ขัดขวางไม่ให้ไปถึงหรือไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการที่จะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้น  บุคคลจะพยายามขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนให้หมดไปเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

1.2  การรับรู้ของสมอง 

     วำรินทร์  รัศมีพรหม  (2531)  กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของสมองต่อสื่อหรือสารด้าน

ภาพและเสียงว่า  พบลักษณะทั่วไปของสมองมนุษย์โดยท าการทดลองให้คนหลายคนดูสื่อโฆษนาประเภทต่าง 

ๆ และวัดปฏิกิริยาตอบสนองของสมองคนแต่ละคนในการดูภาพโฆษนานั้น  ผลปรากฏว่า  สมองด้านซ้ายจะมี

ปฏิกิริยามากกว่าด้านขวา   ในขณะที่ดูสื่อโฆษนาที่ไม่ค่อยจะดีนัก  แสดงว่าสื่อโฆษนามรผลต่อสมองด้านซ้าย

นั่นเอง 

     ไสว  เลี่ยมแก้ว  (2528)  กล่าวว่า  ในปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของสมอง

มนุษย์  พบว่า  สมองมนุษย์แบ่งออกเป็น  2  ซีก  คือ  ซีกซ้ายและซีกขวา  ซึ่งแต่ละซีกท าหนี้ท่ในการคิดที่

แตกต่างกัน  กล่าวคือสมองซีกซ้ายมีความสามารถทางภาษาและมีหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์  คือ  จะศึกษา

ส่วนย่อยต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรวมทั้งหมดซึ่งกระบวนการคิดของสมองซีกซ้ายเป็นทีละขั้นตอน

ตามล าดับก่อนหลัง  และวิเคราะห์ออกจากแนวเส้นตรง  มีลักษณะตรงไปตรงมา  ส่วนสมองซีกขวา  จะมี

ความเชี่ยวชาญในการมองภาพรวมทั้งหมดกล่าวคือ  ดึงเอาส่วนย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือประกอบเป็น

ส่วนรวม  ดังนั้น  สมองซีกขวาจึงมีหน้าที่ในการสร้างโครงร่าง  โดยการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วน

ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงร่างซึ่งลักษณะการท างานหรือการคิดของสมองซีกขวาจะท าการวิเคราะห์ทุกจุด

พร้อมกันหรือคู่ขนานกันไป  ไม่แยกศึกษาเป็นส่วน ๆ เหมือนสมองซีกซ้าย  ดังนั้นสมองซีกขวาจึงมี

ประสิทธิภาพสูงในการมองเห็น  (Visual)  และการกะระยะในการสร้างภาพรวม  (Spatial)  แต่มี

ความสามารถจ ากัดด้านภาษาอาจกล่าวได้ว่าสมองซีกขวามีลักษณะในการควบคุมเกี่ยวกับภาพ  การมองเห็น  

ความกลมกลืน  ช่องว่าง  และความสมดุล  มีการสังเคราะห์การเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การมีสามัญ

ส านึก  และมีความคิดแบบตะวันออก 
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ดังนั้น  สรุปผลเกี่ยวกับการตอบสนองของสมองทั้งสองส่วน  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า

แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้การรับรู้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.  แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

               พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2544)  ให้ความหมายว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คือ  

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถถ่ายโอนความรู้  

น าความรู้ไปใช้ได้จัดให้สอดคล้องกับความสนใจ    ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนเน้นการผสมผสานสาระ

การเรียนรู้  หรือเน้นการบูรณาการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายด้านตลอดจนมีการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง  ทักษะกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการสร้างความรู้นั้น  คือ  1)  กระบวนการทางปัญญา  คือ  

การคิดและกระบวนการ  2)  กระบวนการทางสังคม  คือ  กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  ท างานเป็นทีมมี

ปฏิสัมพันธ์กัน  มีการเคลื่อนไหวทางกาย  ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนควรต้องมีการ

ส่งเสริมจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรา  24  ข้อ  5  หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.

2542  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นวิธีที่จะช่วยให้การพัฒนาคนไทยมีลักษณะของคนยุคใหม่  

หรือยุคปฏิรูปการศึกษา  คือ  เป็นคนไทยที่รู้เท่าก้าวทันโลก  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันคน  รู้วิธีการเรียนรู้  

รู้วิธีการคิด  คือ  คิดเป็น  รู้วิธีการวิจัยและพัฒนา  เป็นคนดีมีคุณภาพ  รู้เรา  รู้เขา  เป็นคนดี  เก่ง  มีสุข  ตาม

เป้าหมายที่คาดหวัง  แต่ได้พบว่า  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นั้นมีปัจจัยที่ผู้สอนพึงตระหนัก  

คือบรรยากาศทางกายภาพและบรรยากาศทางจิตใจและสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญ  คือ  ผู้สอนเองควรต้องมีทักษะ

ที่จ าเป็น  4  ประการ  เพ่ือจะเป็นแบบของการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นที่พึงประสงค์  

ทักษะจ าเป็น  4  ประการ  คือ  1)  ทักษะความสามารถในการรู้จักตนเองหรือรู้เรา  คือ  ความสามารถเข้าใจ

อารมณ์ของตนเองเพ่ือเป็นแนวทางสู่การพัฒนาวินัยตนเอง  การควบคุมตนเอง  และเพ่ือการเรียนรู้

ประสบการณ์ต่าง ๆ 2)  ทักษะความสามารถเข้าใจผู้อ่ืนหรือรู้เขา  คือ  ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   

มีความสุข  สามารถสื่อสารเข้าใจ  ร่วมมือร่วมใจท างานกับคนอ่ืนได้  แสดงความคิดเห็น  รับฟังความคิดเห็น

ผู้อื่นตลอดจนเห็นใจผู้อื่น  3)  ทักษะความมีระบบและความสามารถปรับตัวได้  คือ  ความสามารถท่ีจะด าเนิน

ชีวิตอย่างมีความสุข  ด้วยการมีความรับผิดชอบ  ความสามารถปรับตนได้  ความยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 

และ  4)  ทักษะความสามารถในการตัดสินใจ  คือ  ความสามารถทางปัญญาที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างฉลาดและรอบคอบ  มีค่านิยมต่อตนเองและต่อสังคม 
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 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2544)  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  เป็นการจัดเพื่อรองรับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในด้านต่อไปนี้ 

 1)  ด้านหลักสูตร  ในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นต้องมีการก าหนดจุดหมายของหลักสูตรให้ได้ผล

ผลิต  คือ  ผู้เรียนมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

       1.1)  เป็นผู้มีคุณภาพ  (Quality)  คือ  มีความดี  มีจริยธรรม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ด้วยการ

เป็นผู้มี  คุณธรรมประจ า  มีระเบียบวินัยในตนเอง  รักษาระเบียบประเพณี  วัฒนธรรมอันเป็นสมบัติประจ า

ชาติ  มีค่านิยม  สังคม  ตลอดจนรักชาติเป็นจิตส านึก 

       1.2)  เป็นผู้มีสมรรถภาพ  (Competency)  คือ  มีความเก่งในความคิด  วิเคราะห์  วิพากย์  

วิจารณ์  ท างานกอปรด้วยความคิดริเริ่ม  เก่งในการใช้ภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษาสากล  เก่ง

ในการใช้คอมพิวเตอร์  รวมทั้งเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ทั้งหลาย 

        1.3)  เป็นผู้มีสุขภาพดี  (Healthy)  คือ  มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การเป็น

ผู้มีสุขภาพดี  คือมีร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  นอกจากสุขภาพกายดีต้องเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี  

คือ  ร่าเริงแจ่มใส  มั่นใจ  ไม่เครียด  มีอัตมโนทัศน์  คือเป็นผู้รู้จักตัวเองและเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง 

 2)  ด้านการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ต้องเน้นให้นักเรียน

ได้คิด  วิเคราะห์  วิพากย์  วิจารณ์  แก้ปัญหาเป็น  มีความตระหนัก  มีจิตส านึก  และสามารถน าความรู้ไป

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  และชีวิตการท างานได้  เป็นผู้มีความสามารถแก้ปัญหาได้ดีเพ่ือสามารถด ารงชีวิตได้

อย่างมีความสุข 

 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  มีแนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม  

(Constructivism)  ที่เชื่อว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้

จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้  ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเป็นปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่า  

ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้  ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม   เน้น

ให้ผู้เรียนสร้างความรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง  โดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง

ปัญญา  (Cognitive  Structure)  ของผู้เรียนได้  แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง

ปัญญาได้  โดยจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดสภาวะไม่สมดุล  (Unequilibrium)  

ขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม  ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับ

ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่   
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 2.1  ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2544) กล่าวว่า  วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ผู้สอนสามารถใช้วิธีการใด ๆ ก็ได้ที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง

หรือหลาย ๆ วิธีในการจัดการเรียนรู้ครั้งหนึ่ง ๆ ดังเช่น  วิธีการอภิปราย  การค้นพบ  การสืบสวนแบบแนะน า  

วิธีอริยสัจสี่  กรณีศึกษา  ทักษะกระบวนการ  9  ขั้น  การใช้สถานการณ์จ าลอง  การเชื่อมโยงมโนมติ  วิธีกลุ่ม

สัมพันธ์  การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นต้น  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีตัวบ่งชี้ที่จะใช้เป็น

แนวทางในการประเมินได้ว่าได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่  โดยประเมินจากผู้สอน เมื่อ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และเมื่อน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น  ยังมีระดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด  เกณฑ์ที่ใช้ประเมินคือ  สังเกตว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมมาก

น้อยเพียงใด  อย่างไรก็ตาม  ถ้าผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ

เรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะมีบทบาทมากที่สุด  แต่ผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลง  ในทางตรงข้ามถ้าผู้สอนมี

บทบาทก าหนดหัวเรื่องกิจกรรม  รวมทั้งสื่อเพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองในลักษณะ

นี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจมีบทบาทเท่า ๆ กัน ซึ่งก็ยังจัดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นกัน  แต่

อยู่ในระดับปานกลาง  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนจึง

อาจเริ่มต้นฝึกให้ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทในการเรียนรู้จากระดับน้อยจนมากขึ้นตามล าดับ  ซึ่งจะท าให้ผู้สอนมี

บทบาทในการสอนน้อยลงตามล าดับไปด้วย  ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดย

พิจารณาทั้งผู้สอนและผู้เรียน  มีดังต่อไปนี้ 

 2.1.1  เมื่อพิจารณาผู้สอน  ได้แก่ 

  1.  ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่เอง 

  2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ  คือ  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่มและ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

  3.  ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  คือมีส่วนร่วมทั้งด้านปัญญา  กาย  อารมณ์  

และสังคม  รวมทั้งให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  หนังสือ  สถานที่ต่าง ๆ 

คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

  4.  ผู้สอนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ  และจิตใจ  

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  5.  ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการ  ขีดความสามารถศักยภาพของ

ผู้เรียน  และผลผลิตจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
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  6.  ผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  7.  ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  คือ  เป็นผู้จัดประสบการณ์รวมทั้งสื่อ

การจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  คือ  ผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความ

สะดวกนั้นมีบทบาทดังนี้  เป็นผู้น าเสนอ  เป็นผู้สังเกต  เป็นผู้ถาม  เป็นผู้ให้การเสริมแรง  เป็นผู้แนะน า  เป็นผู้

สะท้อนความคิด  เป็นผู้จัดบรรยากาศ  เป็นผู้จัดระเบียบ  เป็นผู้แนะแนว  เป็นผู้ประเมิน  เป็นผู้ให้ค าชื่นชม  

และเป็นผู้ก ากับ  

 

 2.1.2  เมื่อพิจารณาผู้เรียน  ได้แก่ 

  1.  ผู้เรียนสร้างความรู้  รวมทั้งสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง 

  2.  ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ  คือ  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  และสร้าง

ความรู้ด้วย 

      ตนเอง 

  3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  และมีปฏิสัมพันธ์ 

  4.  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  5.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 

 ดังนั้น  จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของแนวคิด

นี้  โดยสามารถน าแนวคิดมาจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของ

ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  และนอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยการ

พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาให้

ยั่งยืนต่อไป 

3. แบบฝึกทักษะ 

 3.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของแบบฝึกทักษะ 

  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา   สุนทรประเสริฐ (2550  :  53)  ได้สรุปความส าคัญของแบบฝึก

ทักษะว่าแบบฝึกทักษะมีความส าคัญต่อผู้เรียนไม่น้อย  ในการที่จะช่วยส่งเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิด

การเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น  ชัดเจนขึ้น  กว้างขวางขึ้นท าให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียน

ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ไพทูลย์  มูลดี (2546 : 48) ได้สรุปความหมายของแบบฝึกทักษะ คือชุดฝึกการเรียนรู้ที่ครู

สร้างขึ้นให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วยเพ่ิมทักษะความ
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ช านาญและฝึกกระบวนการคิดให้มากขึ้น ทั้งยังมีประโยชน์ในการลดภาระการสอนให้กับครู อีกทั้งพัฒนา

ความสามารถของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของตนเองได้ 

  คมข า  แสนกล้า  (2547  :  32) ได้สรุปความส าคัญของแบบฝึกว่า แบบฝึกทักษะเป็นส่วน

ส าคัญในการเรียนการสอน เพราะถ้าขาดแบบฝึกทักษะเพ่ือใช้ในการฝึกฝนทักษะความรู้ต่างๆ หลังจากเรียนไป

แล้ว เด็กก็อาจจะลืมเลือนความรู้ที่เรียนไปได้ ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  ฐานิยา  อมรพลัง  (2548  :  75) ได้สรุปถึงความหมายของแบบฝึกทักษะ คือ งานกิจกรรม

หรือประสบการณ์ท่ีครูจัดให้นักเรียนได้ฝึกหัดกระท า เพ่ือทบทวนฝึกฝนเนื้อหาความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้

เกิดความจ า จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความช านาญ และให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  วรรณภา   ไชยวรรณ (2549  :  40) ได้สรุปความหมายและความส าคัญของแบบฝึกได้ว่า 

แบบฝึก คือ แบบฝึกหัด หรือชุดฝึกที่ครูจัดให้นักเรียน เพ่ือให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆ มา

บ้างแล้ว โดยแบบฝึกต้องมีทิศทางตรงตามจุดประสงค์ ประกอบกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนาน 

  อกนิษฐ์  กรไกร (2549  :  18) ได้สรุปความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึก-ทักษะ

หมายถึง สื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนท า

โดยมีการทบทวนสิ่งที่เรียนผ่านมาแล้วจากบทเรียน ให้เกิดความเข้าใจและเป็นการฝึกทักษะ และแก้ไขใน

จุดบกพร่องเพ่ือให้นักเรียนได้มีความสามารถและศักยภาพยิ่งขึ้นเข้าใจบทเรียนดีขึ้น 

  พินิจ  จันทร์ซ้าย (2546  :  90)  กล่าวถึงแบบฝึกทักษะว่า หมายถึง งาน  กิจกรรม หรือ

ประสบการณ์ที่ครูผู้สอนจัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วน ามาปรับประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน สามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ 

  ผู้รายงานได้ศึกษาความหมายและความส าคัญของแบบฝึกทักษะแล้วพอสรุปได้ว่า  แบบฝึก

ทักษะ หมายถึง ชุดฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้นให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

และช่วยเพ่ิมทักษะความช านาญและฝึกกระบวนการคิดให้มากขึ้น ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มี

ต่อบทเรียน ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได้ ทั้งยังมีประโยชน์ช่วยลดภาระการ

สอนของครู และยังช่วยพัฒนาตามความแตกต่าง 

 3.2  ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 

  แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียน การสร้างแบบฝึกให้มี

ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นจะต้องศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของแบบฝึก เพ่ือใช้ให้เหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของนักเรียน 
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  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2550  :  60 -61) ได้สรุปลักษณะของแบบฝึก

ที่ดีควรค านึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ความครอบคลุม ความสอดคล้องกับเนื้อหา 

รูปแบบน่าสนใจ และค าสั่งชัดเจน และได้สรุปลักษณะของแบบฝึกไว้ดังนี้ 

   1. ใช้หลักจิตวิทยา 

   2. ส านวนภาษาไทย 

   3. ให้ความหมายต่อชีวิต 

   4. คิดได้เร็วและสนุก 

   5. ปลุกความน่าสนใจ 

   6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

   7. อาจศึกษาได้ด้วยตนเอง 

  และได้แนะน าให้ผู้สร้างแบบฝึกให้ยึดลักษณะของแบบฝึกไว้ดังนี้ 

   1. แบบฝึกหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท าค าสั่งหรือตัวอย่างวิธีท าที่ใช้ไม่

ควรยาวเกินไป เพราะจะท าให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษา

ด้วยตนเองได้ถ้าต้องการ 

   2. แบบฝึกหัดที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรียนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก

ลงทุนน้อยใช้ได้นานๆ และทันสมัยอยู่เสมอ 

   3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของ

ผู้เรียน 

   4. แบบฝึกหัดที่ดีควรแยกฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไปแต่ควรมี

กิจกรรมหลายรูปแบบ เพ่ือเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่น่าเบื่อหน่ายในการท า และเพ่ือฝึกทักษะใด

ทักษะหนึ่งจนเกิดความช านาญ 

   5. แบบฝึกหัดที่ดีควรมีทั้งแบบก าหนดให้โดยเสรี การเลือกใช้ค า ข้อความหรือ

รูปภาพในแบบฝึกหัด ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความในใจของนักเรียนเพ่ือว่าแบบฝึกหัดที่สร้าง

ขึ้นจะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้ได้เร็วในการกระท าที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ 
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   6. แบบฝึกหัดที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ศึกษาด้วยตนเองให้รู้จักค้นคว้ารวบรวม

สิ่งที่พบเห็นบ่อยๆ หรือที่ตนเองเคยใช้จะท าให้นักเรียนสนใจเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้นและจะรู้จักความรู้ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป 

   7. แบบฝึกหัดที่ดีควรจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนจะมี

ความแตกต่างกันหลายๆด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญาและประสบการณ์ 

ฯลฯ ฉะนั้นการท าแบบฝึกหัดแต่ละเรื่อง ควรจัดท าให้มากพอและมีทุกระดับ ตั้งแต่ง่าย  ปานกลาง  จนถึง

ระดับค่อนข้างยาก  เพื่อว่าทั้งเด็กเก่ง กลาง และอ่อนจะได้เลือกท าได้ตามความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กทุกคน

ประสบความส าเร็จ ในการท าแบบฝึกหัด 

   8. แบบฝึกหัดที่ดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ตั้งแต่หน้าปกไปจนถึง

หน้าสุดท้าย 

   9. แบบฝึกหัดที่ดีควรได้รับการปรับปรุงไปคู่กับหนังสือแบบเรียนอยู่เสมอและควร

ใช้ได้ดีทั้งในและนอกบทเรียน 

   10. แบบฝึกหัดที่ดีควรเป็นแบบที่สามารถประเมิน และจ าแนกความเจริญงอกงาม

ของเด็กได้ด้วย 

  ฐานิยา  อมรพลัง (2548  :  78) ได้เสนอลักษณะที่ดีของแบบฝึก คือ แบบฝึกที่เรียงล าดับ

จากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ มีรูปแบบน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการจัด

กิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้สนุก ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย และ ระดับชั้นของนักเรียน มีค าสั่ง ค าชี้แจงสั้น 

ชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบ มีการจัดกิจกรรม การฝึกที่เร้าความสนใจ และแบบฝึกนั้นควรทันสมัยอยู่

เสมอ 

  วรรณภา  ไชยวรรณ  (2549  :  43) ได้อธิบายถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดี คือ ควรมีความ

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย และต้องมีลักษณะที่เร้า ยั่วยุ จูงใจ ได้ให้คิดพิจารณา ได้

ศึกษาค้นคว้าจนเกิดความรู้ ความเข้าใจทักษะ แบบฝึกควรมีภาพดึงดูดความสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีเนื้อหาพอเหมาะ 

  ถวัลย์   มาศจรัส และคณะ (2550  :  20) ได้อธิบายถึงลักษณะของแบบฝึกหัดและแบบฝึก

ทักษะที่ดีไว้ว่า ดังนี้ 

   1. จุดประสงค์ 

    1.1 จุดประสงค์ชัดเจน 

    1.2 สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรู้ และกระบวนการ

เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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   2. เนื้อหา 

    2.1 ถูกต้องตามหลักวิชา 

    2.2 ใช้ภาษาเหมาะสม 

    2.3 มีค าอธิบายและค าสั่งที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติตาม 

    2.4 สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ น าผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอด

และหลักการส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    2.5 เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    2.6 มีค าถามและกิจกรรมที่ท้าทายส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของ 

ธรรมชาติวิชา 

    2.7 มีกลยุทธ์การน าเสนอและการตั้งค าถามที่ชัดเจน น่าสนใจปฏิบัติได้

สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้รายงานพอสรุปลักษณะของแบบฝึกที่ดีได้ว่า แบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้นักเรียน

ประสบความส าเร็จในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี และแบบฝึกที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ส าคัญของครู ท าให้ครู

ลดภาระการสอนลงได้ ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือความมั่นใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นครูยังจ าเป็นต้องศึกษาเทคนิควิธีการ ขั้นตอนในการฝึกทักษะต่างๆ มีประสิทธิภาพที่สุด อันส่งผลให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และแบบฝึกที่ดีนั้นจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน ตรง

ตามเนื้อหา เหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถ ความสนใจ และสภาพปัญหาของผู้เรียน 

 3.3 ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 

 ยุพา  ยิ้มพงษ์ (อ้างใน สุนันทา  สุนทรประเสริฐ, 2544, หน้า 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้หลาย

ข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

  1. เป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระครู

ได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งที่จัดท าข้ึนอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 

  2.  ช่วยเสริมทักษะแบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยเด็กในการฝึกทักษะ แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยการส่งเสริม

และความเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย 
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  3.  ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกต่าง

กัน การให้เด็กท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็กประสบผลส าเร็จในด้านจิตใจ

มากขึ้น ดังนั้นแบบฝึกหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึกท่ีครูจะให้เด็กลงมือท าหน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะ

ส าหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และเป็นเครื่องมือช่วยที่มีค่าของครูที่จะสนองความต้องการเป็น

รายบุคคลในชั้นเรียน 

  4. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะให้คงทน ลักษณะการฝึกเพ่ือช่วยให้เกิดผลดังกล่าวนั้น ได้แก่ ฝึกทันที

หลังจากท่ีเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เน้นเฉพาะในเรื่องที่ผิด 

  โดยสรุป แบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน การฝึกทักษะได้

เป็นอย่างดี แบบฝึกท่ีดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ดีของครู ท าให้ครูลดภาระการสอนลงท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี  อีกท้ังแบบฝึกจะช่วยในเรื่องของความ

แตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้นั้น จ าเป็นต้องมีการสอนต่างจากกลุ่มเด็กปกติ

ทั่วไป หรือเสริมเพ่ิมเติมให้เป็นพิเศษ ฉะนั้นแบบฝึกจึงมีประโยชน์มากส าหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ที่จะ

ช่วยใหเ้ด็กได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะทางภาษาได้มากขึ้น 

 ไพทูลย์  มูลดี  (2546  :  52) ได้อธิบายประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี้ คือ แบบฝึกมีความส าคัญ และ

จ าเป็นต่อการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้นสามารถจดจ าเนื้อหา

ในบทเรียนและค าศัพท์ต่างๆ ได้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 

สามารถน าแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองได้ น ามาวัดผลการเรียนหลังจากที่เรียนแล้ว ตลอดจน

สามารถทราบข้อบกพร่องของนักเรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งจะมีผลท าให้ครูประหยัดเวลา 

ค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก และยังให้นักเรียนน าภาษาไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

  วรรณภา  ไชยวรรณ  (2549  :  41) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า     แบบ

ฝึกช่วยในการฝึกหรือเสริมทักษะทางภาษา การใช้ภาษาของนักเรียนสามารถน ามาฝึกซ้ าทบทวนบทเรียน และ

ผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ าเนื้อหาได้คงทน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย แบบฝึกถือ

เป็นอุปกรณ์การสอนอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทดสอบความรู้ วัดผลการเรียนหรือประเมินผลการเรียนก่อนและ

หลังเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ครูทราบปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียนเฉพาะจุดได้ นักเรียนทราบความก้าวหน้า

ของตนเอง ครูประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก 

  ถวัลย์   มาศจรัส และคณะ  (2550  :  21) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแบบฝึกหัดและแบบ

ฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา และการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการ

เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 
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   1. เป็นสื่อการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

   2. ผู้เรียนมีสื่อส าหรับฝึกทักษะด้านการอ่าน การคิด การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 

   3. เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านต่างๆ ของผู้เรียน 

 จากประโยชน์ของแบบฝึกที่กล่าวมา สรุปได้ว่า แบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพช่วยท าให้นักเรียน

ประสบผลส าเร็จ ในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี 

  สุวิทย์  มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2550  :  53 - 54) ได้สรุปประโยชน์ของแบบ

ฝึกทักษะได้ดังนี้ 

   1. ท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ 

   2. ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 

   3. ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได้ 

   4. ฝึกให้เด็กท างานตามล าพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

   5. ช่วยลดภาระครู 

   6. ช่วยให้เด็กฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ 

   7. ช่วยพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   8. ช่วยเสริมให้ทักษะคงทน ซึ่งลักษณะการฝึกเพ่ือช่วยให้เกิดผลดังกล่าวนั้นได้แก่ 

    8.1 ฝึกทันทีหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ 

    8.2 ฝึกซ้ าหลายๆครั้ง 

    8.3 เน้นเฉพาะในเรื่องที่ผิด 

   9. เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 

   10. ใช้เป็นแนวทางเพ่ือทบทวนด้วยตนเอง 

   11. ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆของเด็กได้ชัดเจน 

   12. ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาของครู 
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 ผู้รายงาน ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ของแบบฝึกทักษะแล้ว พอสรุปได้ว่าแบบฝึกมีความส าคัญ 

และจ าเป็นต่อการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น สามารถจดจ า

เนื้อหาในบทเรียนและค าศัพท์ต่างๆ ได้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนาน ในขณะเรียนทราบความก้าวหน้าของ

ตนเอง และครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของเด็กได้ชัดเจน สามารถน าแบบฝึกทักษะมาทบทวนเนื้อหา

เดิมด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถทราบข้อบกพร่องของนักเรียนและน าไปปรับปรุงได้ทันท่วงที ซึ่งจะมีผลท าให้

ครูประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 3.4  หลักกำรสร้ำงแบบฝึก 

  วรรณภา   ไชยวรรณ (2549  :  45) ได้สรุปหลักการสร้างแบบฝึกทักษะดังนี้ 

   1. ความใกล้ชิด คือ ถ้าใช้สิ่งเร้าและการตอบสนองเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจะ

สร้างความพอใจให้กับผู้เรียน 

   2. การฝึก คือ การให้นักเรียนได้ท าซ้ า ๆ เพื่อช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่แม่นย า 

   3. กฎแห่งผล คือ การที่ผู้เรียนได้ทราบผลการท างานของตนด้วยการเฉลยค าตอบจะ

ช่วยให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเป็นการสร้างความพอใจแก่ผู้เรียน 

   4. การจูงใจ คือ การสร้างแบบฝึกเรียงล าดับ จากแบบฝึกง่ายและสั้นไปสู่แบบฝึก

เรื่องท่ียากและยาวขึ้น ควรมีภาพประกอบและมีหลายรส หลายรูปแบบ 

  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  54 - 55) ได้สรุปหลักในการสร้าง

แบบฝึกว่าต้องมีการก าหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถผ่านล าดับขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียน

ได้ ถ้านักเรียนได้เรียนตามอัตราการเรียนของตนก็จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จมากขึ้น 

 3.5 ส่วนประกอบของแบบฝึก 

  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  61 - 62) ได้ก าหนดส่วนประกอบ

ของแบบฝึกทักษะได้ดังนี้ 

   1. คู่มือการใช้แบบฝึก เป็นเอกสารส าคัญประกอบการใช้แบบฝึก ว่าใช้เพ่ืออะไรและ

มีวิธีใช้อย่างไร เช่น ใช้เป็นงานฝึกท้ายบทเรียน ใช้เป็นการบ้าน หรือใช้สอนซ่อมเสริมประกอบด้วย 

    - ส่วนประกอบของแบบฝึก จะระบุว่าในแบบฝึกชุดนี้ มีแบบฝึกท้ังหมดกี่ชุด 

อะไรบ้าง และมีส่วนประกอบอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกผลการประเมิน 

    - สิ่งที่ครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือนักเรียน

เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเรียน 
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    - จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก 

    - ขั้นตอนในการใช้ บอกข้อตามล าดับการใช้ และอาจเขียน 

ในรูปแบบของแนวการสอนหรือแผนการสอนจะชัดเจนยิ่งขึ้น 

    - เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 

   2. แบบฝึก เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

ที่ถาวรควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

    - ชื่อชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย 

    - จุดประสงค์ 

    - ค าสั่ง 

    - ตัวอย่าง 

    - ชุดฝึก 

    - ภาพประกอบ 

    - ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน 

    - แบบประเมินบันทึกผลการใช้ 

  

3.6 รูปแบบกำรสร้ำงแบบฝึก 

  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  62 - 64) ได้เสนอแนะรูปแบบการ

สร้างแบบฝึก โดยอธิบายว่าการสร้างแบบฝึกรูปแบบก็เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะจูงใจให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ

แบบฝึกจึงควรมีรูปแบบที่หลากหลาย มิใช่ใช้แบบเดียวจะเกิดความจ าเจน่าเบื่อหน่าย ไม่ท้าทายให้อยากรู้

อยากลองจึงขอเสนอรูปแบบที่เป็นหลักใหญ่ไว้ก่อน ส่วนผู้สร้างจะน าไปประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบอ่ืนๆ ก็

แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน ซึ่งจะเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ดังนี้ 

   1. แบบถูกผิด เป็นแบบฝึกที่เป็นประโยคบอกเล่า ให้ผู้เรียนอ่านแล้วใส่เครื่องหมาย

ถูกหรือผิดตามดุลยพินิจของผู้เรียน  

   2. แบบจับคู่ เป็นแบบฝึกที่ประกอบด้วยตัวค าถามหรือตัวปัญหา ซึ่งเป็นตัวยืนไว้ใน

สดมภ์ซ้ายมือ โดยมีที่ว่างไว้หน้าข้อเพ่ือให้ผู้เรียนเลือกหาค าตอบที่ก าหนดไว้ในสดมภ์ขวามือมาจับคู่กับค าถาม

ให้สอดคล้องกัน โดยใช้หมายเลขหรือรหัสค าตอบไปวางไว้ที่ว่างหน้าข้อความหรือจะใช้การโยงเส้นก็ได้ 

   3. แบบเติมค าหรือเติมข้อความ เป็นแบบฝึกที่มีข้อความไว้ให้ แต่จะเว้นช่องว่างไว้

ให้ผู้เรียนเติมค าหรือข้อความที่ขาดหายไป ซึ่งค าหรือข้อความที่น ามาเติมอาจให้เติมอย่างอิสระหรือก าหนด

ตัวเลือกให้เติมก็ได้ 
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   4. แบบหมายตัวเลือก เป็นแบบฝึกเชิงแบบทดสอบ โดยจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น

ค าถาม ซึ่งจะต้องเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ ชัดเจนไม่คลุมเครือ ส่วนที่ 2 เป็นตัวเลือก คือค าตอบซึ่งอาจจะ

มี 3-5 ตัวเลือกก็ได้ ตัวเลือกทั้งหมดจะมีตัวเลือกท่ีถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวส่วนที่เหลือเป็นตัวลวง 

   5. แบบอัตนัย คือความเรียงเป็นแบบฝึกที่ตัวค าถาม ผู้เรียนต้องเขียนบรรยายตอบ

อย่างเสรีตามความรู้ความสามารถ โดยไม่จ ากัดค าตอบ แต่ก าจัดค าตอบ แต่จ ากัดในเรื่องเวลา อาจใช้ค าถาม

ในรูปทั่วๆ ไป หรือเป็นค าสั่งให้เขียนเรื่องราวต่างๆ ก็ได้ 

 3.7 ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบฝึก 

  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  65) ได้เสนอแนะ 

การสร้างแบบฝึกว่า ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก จะคล้ายคลึงกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอ่ืนๆ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 

    - ปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะท าการสอน 

    - ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน 

    - ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม 

   3. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึก และเลือก

เนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกนั้น ว่าจะท าเรื่องใดบ้าง ก าหนดเป็นโครงเรื่องไว้ 

   4. ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตัวอย่าง 

   5. ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลายน่าสนใจ 

   6. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนและหลังเรียนให้

สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   7. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

   8. น าไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 

   9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

   10. น าไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 
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  ถวัลย์  มาศจรัส  และคณะ (2550  :  21) ได้อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ ดังนี้ 

   1. ศึกษาเนื้อหาสาระส าหรับการจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ 

   2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อก าหนดจุดประสงค์ในการจัดท า 

   3. ออกแบบการจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะตามจุดประสงค์ 

   4. สร้างแบบฝึกหัด  และแบบฝึกทักษะและส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น 

    4.1 แบบทดสอบก่อนฝึก 

    4.2 บัตรค าสั่ง 

    4.3 ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ 

    4.4 แบบทดสอบหลังฝึก 

   5. น าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   6. ปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ 

 3.8 แนวคิดหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ 

  อกนิษฐ์   กรไกร (2549  :  17) ได้ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ ยึดหลักให้นักเรียนได้

เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในความคาดหวัง ต้องการให้เด็กที่ใช้แบบฝึกทักษะมีพฤติกรรม 

ดังนี้ 

   1. Active Responding ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับ- 

กระเฉง ไม่ว่าจะเป็นคิดในใจหรือแสดงออกมาด้วยการพูดหรือเขียน นักเรียนอาจเขียนรูปภาพเติมค าแต่ง

ประโยคหรือหาค าตอบในใจ 

   2. Minimal Error ในการเรียนแต่ละครั้งเราหวังว่า นักเรียนจะตอบค าถามได้

ถูกต้องเสมอ แต่ในกรณีที่นักเรียนตอบค าถามผิด นักเรียนควรมีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้ในสิ่งที่เขาท าผิดเพ่ือ

ไปสู่ค าตอบที่ถูกต้องต่อไป 

   3. Knowledge of Results เมื่อนักเรียนสามารถตอบถูกต้องเขาควรได้รับเสริมแรง 

ถ้านักเรียนตอบผิดเขาควรได้รับการชี้แจง และให้โอกาสที่จะแก้ไขให้ถูกต้องเช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เป็น

ความส าเร็จส าหรับมนุษย์แล้ว เพียงได้รู้ว่าท าอะไรส าเร็จก็ถือเป็นการเสริมแรงในตัวเอง 
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   4. Small Step การเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปทีละน้อยด้วย

ตนเอง โดยให้ความรู้ตามล าดับขั้นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใคร่ครวญตามซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก

อย่างมาก แม้ท่ีเรียนอ่อนก็จะสามารถเรียนได้ 

  สุวิทย์   มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  54 - 55) ได้อธิบายแนวคิดและ

หลักการสร้างแบบฝึกว่า การศึกษาในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้สร้างแบบฝึกมิควรละเลยเพราะการ

เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมที่ตอบสนองนานาประการ โดยอาศัย

กระบวนการที่เหมาะสมและเป็นวิธีที่ดีที่สุด การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากข้อมูลที่นักจิตวิทยาได้ท าการ

ค้นพบ และทดลองไว้แล้ว ส าหรับการสร้างแบบฝึกในส่วนที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

   1. ทฤษฎีการลองถูกลองผิดของธอร์นไดค์ ซึ่งได้สรุปเป็นกฎเกณฑ์การเรียนรู้  3 

ประการ คือ 

    1.1 กฎความพร้อม หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลพร้อมที่จะ

กระท า 

    1.2 กฎผลที่ได้รับ หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะบุคคลกระท าซ้ าง่าย 

     1.3 กฎการฝึกหัด หมายถึง การฝึกหัดให้บุคคลท ากิจกรรมต่างๆ นั้น ผู้ฝึก

จะต้องควบคุมและจัดสภาพการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตนเอง บุคคลจะถูกก าหนดลักษณะ

พฤติกรรมที่แสดงออก 

  ดังนั้น ผู้สร้างแบบฝึกจึงจะต้องก าหนดกิจกรรมตลอดจนค าสั่งต่างๆ ใบแบบฝึกให้ผู้ฝึกไ ด้

แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ผู้สร้างต้องการ 

   2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ ซึ่งมีความเชื่อว่า สามารถควบคุมบุคคลให้

ท าตามความประสงค์หรือแนวทางที่ก าหนดโดยไม่ต้องค านึงถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจของบุคคลผู้นั้นว่าจะ

รู้สึกนึกคิดอย่างไร เขาจึงได้ทดลองและสรุปว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ด้วยการกระท าโดยมีการเสริมแรงเป็น

ตัวการ เป็นบุคคลตอบสนองการเร้าของสิ่งเร้าควบคู่กันในช่วงเวลาที่เหมาะสม สิ่งเร้านั้นจะรักษาระดับหรือ

เพ่ิมการตอบสนองให้เข้มข้ึน 

   3. วิธีการสอนของกาเย่ ซึ่งมีความเห็นว่าการเรียนรู้มีล าดับขั้น และผู้เรียนจะต้อง

เรียนรู้เนื้อหาที่ง่ายไปหายาก การสร้างแบบฝึก จึงควรค านึงถึงการฝึกตามล าดับจากง่ายไปหายาก 

   4. แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆ ได้โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน 
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4.  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พบว่า 

 Kahkone  (2009)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน  โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

ศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาและประเมินผลตามแนว  Constructivism  เรื่อง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  โดย

อาศัยกรอบของการสอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  พบว่า  สื่อการเรียนการสอนที่มีความส าคัญอย่างมาก

ต่อการพัฒนา  และการประเมินผลการเรียนการสอนตามแนว  Constructivism  เนื่องจากนักเรียนมีความ

เข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนการน าเสนอมโนมติที่ถูกต้องในรูปของเอกสาร  การอ่าน  และการฟังบรรยายนั้น

ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้  นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า  การให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริง  มี

ส่วนในกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะช่วยให้สามารถเปลี่ยน

มโนคติท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ 

 ถวัลย์  มาศจรัส (2557, หน้า 148-149) ได้ท าการศึกษาส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะไว้ว่า ต้องมี

จุดประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการ

เรียนรู้ ในส่วนของเนื้อหาต้องถูกต้องตามหลักวิชา ให้ภาษาเหมาะสม  มีค าอธิบายและค าสั่งที่ชัดเจนง่ายต่อการ

ปฏิบัติตาม สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ น าผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้  สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล มีค าถามและกิจกรรมที่ท้าทายส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของธรรมชาติวิชามีกลยุทธ์การ

น าเสนอ และการตั้งค าถามที่ชัดเจนน่าสนใจ ปฏิบัติได้ สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

 สมวงษ์  แปลงประสพโชค (2558, หน้า 26) ไดท้ าการศึกษาหลักการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดไว้ดังนี้ 

แบบฝึกหัดและกิจกรรมควรเรียงจากง่ายไปยากหาค าตอบของแบบฝึกหัดบางข้อเพ่ือให้นักเรียนตรวจสอบ

ผลงาน และควรมีข้อแนะน าอธิบายส าหรับข้อที่ยาก ควรให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน จะได้

จ าแนกข้อยากและมีโอกาสซักถาม หลีกเลี ่ยงการให้แบบฝึกหัด  ที่ซ้ าซากและกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ควร

สอดแทรก เกม ปริศนา และกิจกรรมทดลองที่น่าสนใจ ควรมีแบบฝึกหัดแบบปลายเปิดที่นักเรียนเลือกปัญหา

ด้วยตนเอง ควรอนุญาตให้นักเรียนท างานเป็นคู่หรือกลุ่มในบางโอกาส พยายามส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม

และลดการลอกงานกัน 

 ฉวีวรรณ  กีรติกร (2558, หน้า 10) ไดท้ าการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาทักษะโดยใช้ แบบฝึก

ทักษะจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนคือ ช่วยในการปรับพฤติกรรมการเรียน  ส่งเสริมความเข้า

ใจความช านาญ การคิดในใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เร็ว ถูกต้องและแม่นย า 
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 ประทีป  แสงเปี่ยมสุข (2559, หน้า 34) ได้ท าการศึกษาประโยชน์ของแบบฝึกไว้เช่นกันคือแบบฝึก

เป็นอุปกรณ์ช่วยลดภาระของครู ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน ชว่ยให้นักเรียนได้ฝึก

ทักษะในการใช้ภาษาให้ดีขึ้น ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในทาง

จิตใจมากขึ้น ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแล้ว 

ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนได้เต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในเวลา

เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วย 

 ยุพิน  พิพิธกุล (2560, หน้า 13) ไดท้ าการศึกษาข้อควรค านึงในการท าแบบฝึกว่า การฝึกจะให้

ได้ผลดีต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ควรจะฝึกไปทีละเรื่อง เมื่อจบบทเรียนหนึ่ง และเม่ือเรียนได้

หลายบท ก็ควรจะฝึกรวบยอดอีกครั้ง ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝึกแต่ละครั้งที่ให้นักเรียนท าเพ่ือ

ประมวลผลนักเรียน คัดเลือกแบบฝึกที่สอดคล้องกับบทเรียนและพอเหมาะไม่มากเกินไป ค านึงถึง

ความยากง่าย และพึงตระหนักอยู่ เสมอว่าก่อนที่จะให้นักเรียนท า โจทย์นั้นนักเรียนเข้าใจในวิธีการ

ท าโจทย์นั้นโดยถ่องแท้แล้ว อย่าปล่อยให้นักเรียนท าโจทย์ตามตัวอย่าที่ครูสอนโดยไม่เกิดความริเริ่ม

สร้างสรรค ์

 สมทรง  สุวพานิช (2561, หน้า 42) ไดท้ าการศึกษาวิธีการให้ท าแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ การให้ฝึก

ปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว และควรให้ฝึกทุก  ๆด้าน โดยฝึกท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่

ยาก ให้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการฝึกแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าการฝึกติดต่อกัน เป็นเวลานาน เนื่องจากเด็กแต่ละคน

อาจจะใช้วิธีการท าที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูต้องติดตามผลการฝึกอยู่เสมอ ควรให้งานตามความสามารถ ตามความ

เหมาะสมเป็นกลุ่ม ๆ  ครูควรจัดให้เด็กเก่งศึกษาปัญหาทางคณิตศาสตร์ประเภทลับสมองเพ่ือให้เขาได้พบสิ่งแปลกใหม่ 

เป็นการเร้าความสนใจ ไม่ควรปล่อยให้ท าแบบฝึกหัดมาก ๆ ทุกครั้งไป  ครูต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้

แบบฝึกหัด โดยให้เด็กเห็นความส าคัญและให้ใช้เป็นสิ่งแสดงความก้าวหน้าของแต่ละคน ครูต้องแนะน า

อย่างใกล้ชิดหากมีผิดพลาดครูควรแก้ไขเสียก่อนที่จะติดเป็นนิสัย  ในการฝึกที่ ชัดเจน ครูต้องดูแลและ

จัดการฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และครูต้องสรรหากิจกรรมที่    

ใช้ฝึกให้มีความหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึก 

 ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2562, หน้า 495) ได้ท าการศึกษา การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น

ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า มักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 

ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว้ ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น เมื่อก าหนดเกณฑ์แล้วน าไปทดลองจริง อาจ

ได้ผลไม่ตรงตามเกณฑ์ แต่ไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 5 เช่น ถ้าก าหนดไว้ 90/90 ก็ควรได้ไม่ต่ า

กว่า 85.5/85.5  
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  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เมื่อผลิตแบบฝึกเพ่ือเป็นต้นแบบแล้ว ต้องน า แบบฝึกไป

ทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้  ชัยยงศ์  พรหมวงศ์ (2532, หน้า 496-497)  

  1.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:1 แบบเดี่ยว (Individual Tryout 1:1) เป็นการทดลองกับผู้เรียน

กลุ่มละ 1 คน โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น ลักษณะของแบบฝึก จ านวน

แบบฝึก ความสนใจของนักเรียนและ ความเหมาะสมในด้านเวลา เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 

  2.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:10 แบบกลุ่ม (Small group Tryout 1:10) เป็นการทดลองกับ

ผู้เรียนกลุ่มละ 6-10 คน (คละผู้เรียนเก่งกับอ่อน) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ์ เพ่ือ

ค้นหาข้อบกพร่องแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงจนได้ตามเกณฑ์ 

  3.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:100 แบบสนาม (Field Tryout 1:100) เป็นการทดลองกับผู้เรียน

กลุ่ม 40 - 100 คน ให้นักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียง

กับที่ตั้งจากเกณฑ์พิจารณาประสิทธิภาพดังกล่าว 

 จากการทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พบว่า  การศึกษารูปแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้โครงงาน  ผลจากการศึกษานักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 

เข้าใจเนื้อหา  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

หลักและวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างไว้ดังนี้ คือต้อง

กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะ โดยใช้แบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนท าแบบฝึกด้วยความตั้งใจที่จะ

พัฒนาตนเอง ท าด้วยความเข้าใจตามระดับความสามารถของตน ก าหนดระยะเวลาสั้น ๆ ในการฝึก แต่

บ่อยครั้ง ไม่ฝึกติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายและเมื่อยล้าได้ มีการอธิบาย

ส าหรับข้อที่ยาก รวมทั้งการให้ฝึกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว โดยฝึกท าจากสิ่ ง

ที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก อีกทั้งครูต้องแนะน าอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าพบข้อผิดพลาดแล้วครูจะได้แก้ไข

ก่อนที ่จะติด เป็นนิส ัย  ในการฝึก  และแจ้งให้น ักเร ียนทราบว่าแบบฝึกทักษะจะเป็นการแสดงถึง

ความก้าวหน้าของนักเรียน เพ่ือครูจะใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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5.  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 จากแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการก าหนด

ตัวแปร  และน าไปสร้างกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 6.1  ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีเน้นพัฒนาการเรียนรู้ 

       6.2  ตัวแปรตำม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งกรอบ

แนวคิดในการวิจัย  (Conceptual  Framework  of  Study)  แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  (Conceptual  Framework)   

เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนเรียงความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5   

 

ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ตัวแปรตำม  (dependent  Variables) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำร 
 

                   การทดลองในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดย

ใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ  ซึ่งผู้รายงานได้

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4. แบบแผนการทดลองและขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   ประชำกร 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2563  จ านวน 100 คน 

       กลุ่มตัวอย่ำง 

            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2563   จ านวน 33 คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง 

 เครื่องมือ 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  ตามลักษณะการใช้ดังนี้ 

            1.1  ชุดแบบฝึกทักษะ  วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ 

  1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
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กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 

 1.  วิธีสร้ำงเครื่องมือ 

        1.1  แบบทดสอบท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ   โดยใช้

แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโดยมีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

        1.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  สาระและมาตรฐานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

        1.1.2  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และแนวคิดในการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จากเอกสารต ารา  คู่มือครู  แบบเรียนและเอกสารต ารา  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ 

        1.1.3  วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  ค าอธิบาย

รายวิชา  การจัดสาระการเรียนรู้  โครงสร้างการจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 2.  กำรทดสอบเครื่องมือ 

        2.1  น าแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ  

โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อกลุ่มงานวิชาการ  และ

ผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือพิจารณาตรวจความเรียบร้อย  เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 

        2.2  กลุ่มงานวิชาการ  หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย  ประเมินแบบฝึกทักษะโดยวิธี

ของ  Likert  เป็นแบบ  Rating  Scale  มี  5  ระดับ  ดังต่อไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอำด,  2545) 

   4.51 – 5.00 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

     3.51 – 4.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมมาก 

   2.51 – 3.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมปานกลาง 

   1.51 – 2.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมน้อย 

   1.00 – 1.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

   โดยค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย  3.50  ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ตัดสินถือว่าเป็นแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและใช้ได้ 
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        2.3  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง  (Index  of  Item  Objective  Conguence)  ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 

         2.4  น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจมาทดสอบความเชื่อถือได้  (Reliability)  ด้วยการ

ค านวณหาค่าคงที่ภายใน  ( Internal  Consistency)  โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค  

(Cronbach ’s  Alpha  Coefficient) 

  กำรค ำนวณประสิทธิภำพของแบบฝึก 

  กระท าโดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

    E1  =   
A
N
X

x 100      

    E2  =  
B
N
Y

 x 100  

  E1  แทน ประสิทธภิาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละจากการตอบแบบฝึกหัด  

                                                       ของชุดการฝึกได้ถูกต้อง 

  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ        

                                                       หลังการฝึกแต่ละชุดได้ถูกต้อง 

   X แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบฝึกหัด 

  Y แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังจากฝึก 

  N  แทน จ านวนของผู้เรียน 

  A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึก 

  B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการฝึก 

 E1 ได้จากการน าคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนแต่ละคนรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อย

ละ 

 E2  ได้จากการน าคะแนนผลการสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ย

เทียบเป็นร้อยละ 
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 กำรสร้ำงแบบประเมินแบบฝึกทักษะ 

 1. แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการสอน จะสร้างเพื่อให้ทุกคนที่ใช้แบบฝึก

ทักษะและผู้เชี่ยวชาญ ได้มีการประเมินด้านเนื้อหาความเหมาะสมของแบบฝึกก่อนที่จะมีการปรับปรุงมาใช้จริง

ในวิจัย 

 2. สร้างแบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการสอน ด้านของเนื้อหา 

 3. แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินที่ได้รับค าแนะนาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 4. น าแบบประเมินไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการสอนใน

รายวิชาที่สอน โดยกาหนดระดับคุณภาพคาถามแบบใช้คาถามที่วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 

เรียงจากมากไปหาน้อย เพ่ือวัดระดับความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจโดยแบ่งเป็น 5 คะแนนใช้มาตราวัดของ

ไลเคิร์ท (Likert scale) ได้แก่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557:336) 

 คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

 คะแนน 4 หมายถึง มาก 

 คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง น้อย 

 คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 โดยเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของการผลิตแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการสอนซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย

ของคาถามแต่ละข้อ ข้อใดที่ได้ค่าเฉลี่ย “ดี ถึง ดีมาก”จึงจะยอมรับ นอกจากนั้นค่าเฉลี่ยรวมต้องไม่ต่ากว่า

เกณฑ์ “ดี” ซึ่งผู้วิจัย ได้กาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557:336) 

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีมาก 

 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับดี 

 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีน้อยที่สุด 
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แบบแผนกำรทดลองและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง 

                  1.  แบบแผนการทดลอง 

                        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  (Quasi – experimental 

Research)  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Pre – test  Post – test Design  (ล้วน  สาย

ยศ  และอังคณา  สายยศ,  2538  :  249)  โดยมีลักษณะการทดลองดังตาราง  ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี  1   แบบแผนการทดลองแบบแบบ  One  Group  Pre – test  Post – test Design    

  

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 

 T1     หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   

 X        หมายถึง   การจัดการเรียนรู้  

 T2     หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

                  2.  ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

                        การด าเนินการทดลองครั้งนี้  ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 33 คน  ใช้เวลาในการทดลอง  20  ชั่วโมง  ทั้งนี้

ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการทดลอง  ดังนี้ 

                          2.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ  โดย

ใช้แบบฝึกทักษะ  ก่อนเรียน  (Pre – test)  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน 

                          2.2  ด าเนินการสอนตามตารางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ   

โดยแบบฝึกทักษะ  ระหว่างวันที่  1 พ.ค. 2563  ถึง  วันที่ 30 ธ.ค. 2563 

                           2.3  เมื่อด าเนินการสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว  ท าการทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน  (Post – test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบ

ก่อนเรียน 
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กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

                    การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยด าเนินการจัดกระท ากับข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

                         1.  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก

การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

                         2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ   

โดยแบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                         3.  วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมการท างานกิจกรรมกลุ่ม  และการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 

                        4.  วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียน

เรียงความ  โดยแบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยมีสูตรดังนี้ 

                                     ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน   

ดัชนีประสิทธิผล   =     

                                       (จ านวนนักเรียน  ×   คะแนนเต็ม)  –  ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน       

    

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1.  สถิติพื้นฐำน ได้แก่ 

  1.  ร้อยละ (Percentage )   ใช้สูตร  P   

   สูตร 100=
N

f
P     

   เมื่อ P   แทน  ร้อยละ 

    f  แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

    N  แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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  2.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)   ของคะแนน  โดยใช้สูตร  

   สูตร 
N

X
X


=      

   เมื่อ      X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

            X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

                    N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

  3. การหาประสิทธิภาพของวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร  E1 / E2     

  สูตร 1       100
/

1
=


A

NX
E  

             เมื่อ E1     แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    X     แทน    คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน 

   A          แทน    คะแนนรวมของแบบฝึกทุกชิ้นรวมกัน 

           แทน    จ านวนผู้เรียน 

  สูตร 2    100
/

2
=


B

NF
E            

  เมื่อ E2     แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

    F      แทน    คะแนนเรียนของผลลัพธ์หลังเรียน 

   B          แทน    คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

           แทน    จ านวนผู้เรียน 

4. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

 

แทนค่า   𝐼𝑂𝐶   คือ   ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  -1 ถึง +1 

∑𝑅  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

𝑁  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

N

N
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

  การรายงานผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้  ผู้รายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้น ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้รายงานได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

                          X       แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมาย 

       N       แทน     จ านวนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

             X       แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       S.D.    แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       E1          แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                          E2        แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

2. ล ำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้รายงาน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1   การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ตอนที่  2   การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่องการ

เขียนเรียงความ 
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3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ปรากฏผลดังตารางที่ 2  ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2  แสดงคะแนนเฉลี่ย และร้อยละ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียน

เรียงความ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                   คะแนน N คะแนนเต็ม X ร้อยละ 

1.  การประเมินพฤติกรรมกลุ่มระหว่าง

เรียนและการท าแบบฝึกทักษะ 

2.  การท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

33 คน 

 

33 คน 

100 

 

100 

81.16 

 

60.6 

40.58 

 

60.6 

  

ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้  (E1/E2  =  81.16/60.6 ) 

  

จากตารางที่ 2   พบว่า  คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมกลุ่มระหว่างเรียนและการท าแบบฝึก

ทักษะของนักเรียนที่เรียนด้วย  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 33 คน  เท่ากับ  81.16  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 40.58  ของ

คะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ 60.6  จากคะแนน

เต็ม  100  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 60.6  ของคะแนนเต็ม   ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ  ภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 81.16/60.6 ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้    

 

 

 

 

 

 



ข 
 

                                        

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ที ่ ชื่อ สกุล คะแนน

ก่อนเรียน 
คะแนน

หลังเรียน 
สรุปผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของนักเรียน 

1 นางสาวเอมมิกา นิชิกาว่า 3 5 ผ่ำน 
2 นายฐิติพงศ์ ทองเอียด 4 6 ผ่ำน 
3 นายตะวัน    นะแก้ว 2 5 ผ่ำน 
4 นายธนรัตน์  เต็งรัง เต็งรัง 4 6 ผ่ำน 
5 นายนภนันท์    ทองชิต 6 6 ผ่ำน 
6 นายวิทวัส    ยกบุตร 3 5 ผ่ำน 
7 นายศุภนัฐ    มากคง 5 6 ผ่ำน 
8 นายสรนันท์    รุ่งธานี 2 4 ผ่ำน 
9 นางสาวกมลรัตน์   สีแก้ว 2 6 ผ่ำน 
10 นางสาวกหนกพร    ลัทธิธรรม 3 5 ผ่ำน 
11 นางสาวกัญญาณัฐ    จีนตีด 4 7 ผ่ำน 

12 นางสาวกัณฐิกา   ด้วงพร้าว 5 7 ผ่ำน 

13 นางสาวจิรชยาพร    หนูทอง 4 6 ผ่ำน 
14 นางสาวชญานิศ    ทองขวิด 3 5 ผ่ำน 
15 นางสาวชิวตา    พลวัฒน์ 2 5 ผ่ำน 
16 นางสาวณัฎฐา    หมุดหมิด 5 7 ผ่ำน 
17 นางสาวนัทธ์ชนัน    ชูทิพย์ 4 5 ผ่ำน 
18 นางสาวปณิดา    ชัยเพชร 5 6 ผ่ำน 
19 นางสาวประภาศิริ    นุ่นละออง 4 5 ผ่ำน 
20 นางสาวปรินดา    หนักแน่น 3 4 ผ่ำน 
21 นางสาวปัณฑิตา    ชัยแก้ว 2 5 ผ่ำน 
22 นางสาวปิยะมาศ    หมวดใหม่ 4 6 ผ่ำน 

23 นางสาวเพชรพลอย    เอียดแก้ว 2 4 ผ่ำน 
24 นางสาววิภาวัลย์    สมจริง 3 5 ผ่ำน 
25 นางสาววิภาวินี    สัญวงษ ์ 3 6 ผ่ำน 
26 นางสาวศุภักษร    นาคิน 4 5 ผ่ำน 
27 นางสาวสุพัตรา    รอดสวัสดิ์ 4 6 ผ่ำน 
28 นางสาวอนงนุช    ศรีสมบัติ 5 6 ผ่ำน 
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ที ่ ชื่อ สกุล คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน 

สรุปผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของนักเรียน 
29 นางสาวอรอนงค ์   คงแก้ว 4 5 ผ่ำน 
30 นางสาวมนัญชยา    จันทร์ฝาก 6 7 ผ่ำน 
31 นายภูวดล   นุ่นวงค ์ 5 6 ผ่ำน 
32 นางสาววรรณพร รักทองจัน 6 7 ผ่ำน 
33 นางสาวณัฐชยา รุ่งเรืองรัตน์ 5 7 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนน 5.14 6.06 ผ่ำน 
ผลต่างคะแนนพัฒนาการ +0.92 - 

ร้อยละของคะแนนที่เพ่ิมข้ึน +17.89% - 
  

จากข้อมูลในตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ผลปรากฎว่า
นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนที่ดีขึ้นหลังจากใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในภาพรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ผลรวมคะแนนก่อนเรียนเป็น 5.14 คะแนน และค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนหลังเรียนเป็น 6.06 คะแนน และมีค่า
ผลต่างคะแนนพัฒนาการ +0.92 คะแนน คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 17.89% ซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ต่อไป 
 

ตำรำงท่ี 4  ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ 80/80 
จ านวนนักเรียน คะแนนแบบฝึกทักษะ (E1) คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย(คะแนนเต็ม) ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย(คะแนนเต็ม) ร้อยละ 
33 คน 81.16 81.16 6.06 60.6 

 จากตารางที่ 4  พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 81.16/60.6  หมายความ
ว่าแบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับ 81.16   และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือ
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 60.6  แสดงว่า
แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตำรำงที่ 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 
2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา +1 0 +1 0.7 ใช้ได้ 
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหา 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน +1 0 +1 0.7 ใช้ได้ 
6. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน 0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 
10.ความเหมาะสมของรูปแบบ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 
ค่า  IOC    =   0.7+0.7+1.0+1.0+0.7+1.0+1.0+1.0+0.7+1.0 / 10  

                                                             =   8.8/10     =   0.88 
 
สรุปว่ำ   แบบทดสอบการเรียนการสอดังกล่าวนั้นใช้ได้ 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การรายงานในครั้งนี้  เป็นการใช้นวัตกรรม  คือ แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การด าเนินการศึกษา 
5. สรุปผล 
6. อภิปรายผล 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนเรียงความ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

2.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563   จ านวน 100 คน 

        กลุ่มตัวอย่ำง     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จ านวน 33 คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 2 ชนิด  ประกอบด้วย 

                  1.  แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

                  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนเรียงความ   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 1 ชุด ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 



ข 
 

4. กำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 การรายงานในครั้งนี้  ผู้รายงานเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเองเอง  เป็นการสอนตามปกติ  ซึ่งใช้

เวลาในการทดลอง 20  ชั่วโมง  ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ  

ดังนี้ 

 4.1 ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบ

ปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก 

 4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้วยแบบฝึกทักษะ  จ านวน 20  ครั้ง  เวลา 20 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 

4  วัน  วันละ 1 ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

 4.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  ได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ด้วย

แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน  

5. สรุปผล 
 ในการท ารายงานวิจัยในครั้งนี้  ผู้รายงานได้ใช้แบบฝึกทักษะ  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สรุปผลได้ดังนี้ 

   วิธีการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ   เรื่องการเขียนเรียงความ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.16/60.6  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

6.  อภิปรำยผล 
 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบประเด็น

ส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ที่

ผู้รายงานได้พัฒนา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.16/60.6   หมายถึง นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการ

ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  และการท าแบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 40.58  และได้คะแนนเฉลี่ยจาก

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.6  แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่องการเขียนเรียงความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้   

2.  ผลการใช้แบบฝึกทักษะมาช่วยสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลน่า

พอใจ  สังเกตจากนักเรียนให้ความสนใจการเรียนดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สิ่งที่แสดงถึงความสนใจของ

นักเรียน  คือ  นักเรียนสามารถท าแบบฝึกทักษะท้ายแผนทุกแผน  ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคน  ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในการท างาน  

นักเรียนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบงาน  และน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้

ของกลุ่มตนเอง  มีการช่วยเหลือกันในการท างานกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 

       1.1  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นการ

เรียนรู้แนวใหม่  ที่น่าสนใจและน่าน าไปใช้  แม้ช่วงแรกนักเรียนอาจจะสับสนบ้างในการเข้ากลุ่มหรือการปฏิบัติ

กิจกรรม ท าให้การจัดการเรียนรู้เกิดความล่าช้าบ้าง  แต่เมื่อได้เรียนในช่วงต่อไป นักเรียนก็มีความช านาญใน

การเรียนรู้มากขึ้น  กิจกรรมก็ด าเนินไปอย่างราบรื่น 

        1.2  การเลือกเนื้อหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควรค านึงถึง เพศ วัย  และ

ระดับความสามารถในท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนด้วย  หากเนื้อหาใดที่นักเรียนสนใจ  นักเรียนจะเกิดการ

เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่

จะเกิดขึ้นการรับรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งต่อไป 

       2.1  ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ในกลุ่มประสบการณ์

อ่ืนๆ และในระดับชั้นอ่ืนๆ 

       2.2   ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือที่

นักเรียนจะได้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

       2.3  ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะในเนื้อหาหรือเรื่องราว

อ่ืนๆ ที่นักเรียนสนใจ   
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ฃแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่  ๖ 
หน่วยกำรเรียนที่  ๓   ลิลิตตะเลงพ่ำย  เรื่องกำรเขียนเรียงควำม                       เวลำ  ๒ ชั่วโมง 
รหัสวิชำ ท ๓๒๑๐๒       รำยวิชำ   ภำษำไทย                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕      ภำคเรียนที่ ๒                                          จ ำนวน  ๑.๐หน่วยกิต 
ผู้สอน  นำงณัฎฐิกำนต์  ไกรเทพ                                                        โรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

 มำตรฐำน ท ๒.๑    ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
 ท ๔.๑ ม. ๕/๒ เขียนเรียงความ 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การเขียนเรียงความที่ดี ต้องรู้หลักในการเขียน และรู้จักเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

ควำมรู้ (K) 

๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความได้     

 ๒. บอกกลวิธีการเขียนเรียงความได้ 

ทักษะ/กระบวนกำร (P)         
 ๑. เขียนเรียงความได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ (A) 

๑.  ขยันในการท างาน 

๒.  อดทนแก้ปัญหาในการท างาน 

 
สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  - การเขียนเรียงความ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่ตรวจสอบ  
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การเขียนเรียงความ 
๒. ครูให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการประกวดการเขียนเรียงความออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง 
๓. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ ๑-๒ 

ขั้นสอน 

 ๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน คละกันตามความ สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปาน
กลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน 

 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนเรียงความ จากหนังสือเรียน โดยให้สมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มเลือกศึกษาหัวข้อตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 

  - สมาชิกคนที่ ๑ ศึกษาเรื่อง ลักษณะของเรียงความที่ดี 
        - สมาชิกคนที่ ๒ ศึกษาเรื่อง ประเภทของการเขียนเรียงความ 
  - สมาชิกคนที่ ๓ ศึกษาเรื่อง กลวิธีการเขียนเรียงความ 
  - สมาชิกคนที่ ๔ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเขียนเรียงความ 
     ๓. เมื่อสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาหัวข้อตามประเด็นที่ก าหนด จนเกิดความเข้าใจชัดเจนแล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พร้อมกับเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนที่มี
ข้อสงสัยซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการอภิปราย สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม แล้วเขียน

บันทึกลงในสมุด 
 ๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความรู้เรื่อง     การเขียนเรียงความ หน้าชั้นเรียน 
 ๖. ครูตรวจสอบการน าเสนอความรู้เรื่อง การเขียนเรียงความ ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมกับแสดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติม 
    ๗. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ ๑-๒ 
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงำนที่ 3.1 เรื่อง หลักกำรเขียนเรียงควำม โดยให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม

จับคู่กันเป็น ๒ คู่ แล้วให้แต่ละคู่ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  - สมาชิกคนที่ ๑ อ่านค าถาม และเขียนค าตอบ 
  - สมาชิกคนที่ ๒ เป็นฝ่ายสังเกต และตรวจสอบค าตอบ 
  ให้สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในค าถามข้อต่อไปจนครบทุกข้อ 
 ๙. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (๔ คน) ให้แต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเองมาน าเสนอให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง เพื่อ

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเขียนลงในใบงานที่ ๓.๑ 
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 ๑๐. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม น าเสนอค าตอบในใบงานที่ ๓.๑ ครูตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม
กล่าวชมเชยกลุ่มที่น าเสนอค าตอบได้ถูกต้องทุกข้อเพ่ือเสริมสร้างก าลังใจ 

   ๑๑. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ ๓-๔ 
ขั้นสรุป 

 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ 
    ๒. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ ๑-๒ 
 
กำรวัดและประเมินผล 

วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่ ๓.๑ ใบงานที่ ๓.๑ ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 

 

สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

 สื่อกำรเรียนรู้ 
  ๑) หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๕ 
  ๒) ใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ 
 แหล่งกำรเรียนรู้ 
  ห้องสมุด 
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หลักกำรเขียนเรียงควำม 
ลักษณะของย่อหน้ำที่ดี 

๑. มีเอกภาพ มีใจความส าคัญเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นประโยคใจความส าคัญ
เนื้อหาสาระของข้อความท่ีน ามาเขียนขยายนั้นต้องมีใจความเป็นเรื่องเดียวกันกับประโยคใจความ
ส าคัญ 

๒. มีความสมบูรณ์ ส่วนต่างๆ ประสานเข้าหากันไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง ต้องเขียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
มีเนื้อหาสาระ มีรายละเอียด ส่วนขยายที่ชัดเจนไม่ออกนอกเรื่องได้เนื้อความบริบูรณ์ 

๓. มีสัมพันธภาพ ข้อความหรือประโยคแต่ละประโยคที่เรียงต่อกันนั้นมีความเกี่ยวเนื่องติดต่อเป็นเรื่อง
เดียวกัน จัดล าดับความคิดให้เป็นประโยคต่อเนื่องกันด้วยเนื้อหา โดยอาจจัดล าดับความคิดตามเวลา 
(เหตุการณ์ก่อนหลัง) ตามพ้ืนที่ (ใกล้ไปหาไกล/ข้างบนไปหาข้างล่าง/ซ้ายไปขวา/เหนือไปหาใต้) จาก
ค าถามไปสู่ค าตอบ (ค าถามไว้เป็นประโยคแรกแล้วจัดหาประโยคขยายตามล าดับเพ่ือให้ได้ค าตอบเป็น
ผลลัพธ์ตอนท้ายของย่อหน้า) จากรายละเอียดไปสู่ข้อสรุป (หรือจากข้อสรุปไปสู่รายละเอียด) และ
จากเหตุไปสู่ผล 

๔. มีสารัตถภาพ ย้ าเน้นใจความส าคัญเพ่ือให้ผู้อ่านทราบเจตนาโดยอาจวางต าแหน่งประโยคใจความ
ส าคัญในตอนต้นหรือตอนท้ายของย่อหน้า การย้ าเน้นด้วยค าวลีหรือประโยคซ้ าๆ กันบ่อยๆ ภายในย่อ
หน้า (ท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือความคิดส าคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารถึงผู้อ่าน) รวมถึง
การย้ าเน้นอย่างมีสัดส่วน 

๕. ใช้ค าเชื่อมได้อย่างเหมาะสม (ค าสันธานหรือวลี) ท าให้ข้อความสละสลวย ไม่ใช้ซ้ าซาก ใช้ภาษา
ถูกต้องตามแบบแผน ใช้ภาษาระดับเดียวกัน ไม่ใช้ส านวนภาษาต่างประเทศ อ่านแล้วไม่ติดขัดเหมือน
ได้อ่านเรียงความสั้นๆ หนึ่งเรื่อง 

กำรเขียนประโยคใจควำมส ำคัญเป็นย่อหน้ำ 

๑. ให้ค าจ ากัดความ อธิบายค าหรือวลีให้ผู้อ่านเข้าใจ 
๒. ให้รายละเอียด เพ่ือให้ได้ย่อหน้าที่เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ์ 
๓. ยกตัวอย่าง ท าให้เข้าใจความคิดส าคัญหรือประโยคใจความส าคัญได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง 
๔. เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง หรืออาจจะเป็นในลักษณะอุปมาโวหารหรือ

ยกเป็นอุทาหรณ์ 
๕. แสดงเหตุและผล เหมาะส าหรับงานเขียนที่ต้องการวิเคราะห์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น 
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กำรเขียนค ำน ำ เนื้อเรื่อง และสรุป 

๑. ค ำน ำ เป็นสว่นแรกของงานเขียนที่จะสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดและท้าทายให้ผู้อ่านอยากรู้อยากอ่าน
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เขียนรวบรวมมาเสนอในเนื้อเรื่อง เพราะค าน าที่ดีจะท าให้ผู้อ่าน
ทราบได้ตั้งแต่ต้นว่าก าลังจะได้อ่านเกี่ยวกับอะไร ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเขียนค าน าให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเขียนและการเสนอเนื้อเรื่อง ประกอบกับการ
ใช้ศิลปะการเขียนเฉพาะตน 

๒. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของงานเขียน เนื่องจากเป็นส่วนที่รวบความคิดและข้อมูลทั้งหมดที่
ผู้เขียนค้นคว้ารวบรวมมาเสนออย่างมีระเบียบ มีระบบ และเป็นขั้นตอน ท าให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจ
สาระส าคัญทั้งหมดได้อย่างแจ่มแจ้ง กอปรไปด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงกันตลอด 
- รวบรวมข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง 
- วางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะน าเสนอ 
- น าหัวข้อต่างๆ มาเขียนขยายความให้เป็นย่อหน้าที่ดี 
- มีประเด็นมากพอให้ผู้อ่านสนใจ 
- ต้องใช้ท่วงท านองการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหา ตรงตามวัยความสนใจของผู้อ่าน 

๓. กำรสรุป เป็นการบอกให้ผู้อ่านทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่เสนอมาได้จบลงแล้ว (ในย่อหน้าที่ผ่านมา) จะ
เป็นช่วยย้ าให้ผู้อ่านทราบว่างานเขียนที่ได้อ่านมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ได้ข้อคิดหรือแนวทางอะไร
เพ่ิมเติมจากการอ่านครั้งนี้บ้างที่ส าคัญคือการสรุปจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องตรงตาม
จุดประสงค์ของผู้เขียนจึงจะท าให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ 

กลวิธี: แสดงความเห็นของผู้เขียน (เห็นด้วย ขัดแย้ง เสนอแนะ ชักชวน ฯลฯ) / สดุดีเกียรติคุณ คุณประโยชน์ 
/ ค าถามที่ชวนให้ผู้อ่านคิดหาค าตอบหรือตอบค าถามที่ตั้งไว้ในค าน า / กล่าวถึงข้อดี ข้อบกพร่อง หรือ
เสนอแนะให้เห็นประโยชน์ / ให้ก าลังใจแก่ผู้อ่าน / สาระส าคัญท่ีต้องการให้ผู้อ่านทราบ / บทกลอน ค าคม
สุภาษิต ข้อความ หรือค าพูดของบุคคลส าคัญ 
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ใบงำนที่ 3.1 หลักกำรเขียนเรียงควำม 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่  

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

      1. เรียงความ หมายถึงอะไร 
     
     

 2. เรียงความ มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
     
     
     
     
    
     
    
    

 3. เรียงความเชิงแสดงความรู้ มีลักษณะอย่างไร 
     
     
    

 4. เรียงความเชิงสร้างสรรค์ มีวิธีเขียนอย่างไร 
     
     
     
    
 5. การเลือกหัวข้อเรื่องและการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนเรียงความ มีความจ าเป็นอย่างไร 
     
     
    

 6. ชื่อเรื่องท่ีดีต้องมีลักษณะอย่างไร 
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เฉลย ใบงำนที่ 3.1 หลกักำรเขียนเรียงควำม 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่  

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. เรียงความ หมายถึงอะไร 
   งานเขียนร้อยแก้วที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราว โดยมี
โครงสร้างที่ประกอบด้วย ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป  

 2. เรียงความ มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
   1) มีความเป็นเอกภาพ คือ มีใจความหรือเรื่องราวที่กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวอย่างชัดเจน  
    และมีเหตุมีผลสอดคล้องกัน  
   2) มีสัมพันธภาพ คือ มีเนื้อเรื่องหรือข้อความที่เกี่ยวโยงกันเป็นล าดับ มีความต่อเนื่องกัน และข้อความในแต่
ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์กันตลอดท้ังย่อหน้า และมีเหตุผลรองรับร้อยต่อกันตลอดทั้งเรื่อง รวมทั้งการใช้ค าและ
ประโยคต่างๆ จะต้องมีความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและสื่อความหมายได้ชัดเจน  
   3) มีสารัตถภาพ คือ การเน้นหรือย้ าความ เรียงความแต่ละเรื่องต้องมีสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่อง ความ
สมบูรณ์ ของเนื้อหามาจากการวางโครงเรื่องท่ีดี การก าหนดย่อหน้าที่สมบูรณ์ คือ แต่ละย่อหน้าต้องมีประโยคใจความ 
ส าคัญเด่นชัด มีประโยคขยายที่เน้นความส าคัญของเรื่องให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น  

 3. เรียงความเชิงแสดงความรู้ มีลักษณะอย่างไร 
   เป็นการเขียนเรียงความท่ีผู้เขียนอธิบายความรู้ในสิ่งที่เขียนถึงลักษณะส าคัญ คุณค่า สิ่งที่ท าให้เกิดความคิด 
   เช่นนั้น โดยมุ่งให้ข้อเท็จจริง แสดงเหตุผลจนท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรียงความประเภทนี้ ได้แก่  
   การเขียนเรียงความทางวิชาการ เป็นต้น  

 4. เรียงความเชิงสร้างสรรค์ มีวิธีเขียนอย่างไร 
   ผู้เขียนจะต้องน าเสนอความคิดที่แปลกใหม่ ทันสมัย สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน 
ติดตามอ่านข้อความโดยไม่เบื่อ ความคิดริเริ่มในการเขียนเรียงความท าได้หลายแนวทาง เช่น ความคิดริเริ่มในกระบวนการ
คิดแบบจินตนาการ คือ การใช้จินตนาการของผู้เขียน สร้างเรื่อง สร้างมโนภาพ แล้วเขียนเป็นเรื่องราวออกมาให้ผู้อ่านได้
อ่านแล้วเกิดจินตนาการคล้อยตามสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอ  
 
 5. การเลือกหัวข้อเรื่องและการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนเรียงความ มีความจ าเป็นอย่างไร 
   ช่วยให้ผู้เขียนก าหนดเรื่องราวที่จะเขียนว่า จะเขียนเกี่ยวกับอะไร เพ่ืออะไร และมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้รับ
สิ่งใดจากเรียงความเรื่องนี้  
 6. ชื่อเรื่องท่ีดีต้องมีลักษณะอย่างไร 
   ชื่อเรื่องท่ีดีต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วต้องเป็นที่สนใจ สะดุดตาผู้อ่าน เกิดความรู้สึก
   อยากทราบเรื่องราวที่เกิดข้ึนในเนื้อเรื่องต่อไป  
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ใบงำนที่ 3.2 กำรเขียนเรียงควำมเรื่องคุณภำพอำกำศในประเทศ 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่  

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหลักการพร้อมตั้งชื่อเรื่อง 
    ชื่อเรื่อง      
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แบบทดสอบ 
ชื่อ        ชั้น   เลขที่  

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 1. เรียงความเป็นงานเขียนท่ีมลีักษณะอย่างไร 
  ก. เป็นงานเขียนท่ีผู้เขียนเขียนขึ้นตามจินตนาการ 
  ข. เป็นงานเขียนท่ีเน้นการให้ความรูต้ามหลักวิชา 
  ค. เป็นงานเขียนท่ีเน้นโครงสรา้งหรือองค์ประกอบ 
  ง. เป็นงานเขียนท่ีมุ่งถ่ายทอดความรู ้ความคิด 
   และประสบการณ์ของผู้เขียน 
 2. การก าหนดหัวข้อในการเขียนเรียงความ จะต้องค านึง 
  ถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก 
  ก. จะเขียนเรื่องอะไร 
  ข. จะหาข้อมูลการเขียนที่ใด 
  ค. จะใช้เวลาในการเขยีนเท่าใด 
  ง. จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม ่
 3. การเขียนเรียงความในลักษณะการสั่งสอนอบรม คือเรยีงความ

ประเภทใด 
  ก. เรียงความเชิงบรรยาย 
  ข. เรียงความเชิงโน้มน้าวใจ 
  ค. เรียงความเชิงแสดงความรู ้
  ง. เรียงความเชิงพรรณนาโวหาร 
 4. การเขียนเรียงความในลักษณะการเล่าประสบการณ์  
  คือเรียงความประเภทใด 
  ก. เรียงความเชิงบรรยาย 
  ข. เรียงความเชิงโน้มน้าวใจ 
  ค. เรียงความเชิงแสดงความรู ้
  ง. เรียงความเชิงพรรณนาโวหาร 
 5. การพิจารณาเนื้อหาสาระในการเขยีนเรียงความ มีหลักในการ

พิจารณาอยา่งไร 
  ก. พิจารณาจากการสะกดค า การใช้ค า 
  ข. พิจารณาจากการใช้ประโยคที่กระชับ เข้าใจง่าย 
  ค. พิจารณาจากจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และความสอดคล้อง

 ของเนื้อเรื่อง 

 ง. พิจารณาจากการใช้ส านวนโวหารที่สอดคล้อง  
  และสื่อความหมายได้ด ี  
   6. การเขียนเรียงความเรื่องภัยจากโรคเอดส์ ควรเขียนสรุปจบด้วย

วิธีใดจึงจะเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
  ก. สรุปด้วยการอธิบายใหเ้ข้าใจภัยจากโรคเอดส ์
  ข. สรุปด้วยการชี้ให้เห็นภัยที่เกิดจากโรคเอดส ์
  ค. สรุปด้วยการสั่งสอน และฝากให้คดิ 
  ง. สรุปด้วยการฝากค าถามให้คดิ 
 7. การเขียนเรียงความที่ดี จะต้องมลีกัษณะอย่างไร 
  ก. เขียนด้วยภาษาระดับทางการ 
  ข. เขียนให้เกิดเอกภาพและจินตนาการ 
  ค. เขียนเนื้อเรื่องที่แบ่งไดเ้ป็นสดัส่วนชัดเจน 
  ง. เขียนอย่างมีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ 
 8. “กุหลาบ เป็นไม้ตดัดอกที่มีการปลูกเป็นการค้ากันแพร่หลายทั่ว

โลกมานานแล้ว” เป็นการเขียนค าน าเรียงความโดยใช้กลวิธีใด 
  ก. เริ่มต้นด้วยค าถาม 
  ข. เริ่มต้นด้วยการอธิบาย 
  ค. เริ่มต้นด้วยการเลา่เรื่อง 
  ง. เริ่มต้นด้วยการให้ความหมาย 
 9. การเขียนเรียงความ ควรเลือกเรื่องที่จะเขียนอย่างไร 
  ก. เลือกเรื่องที่คนในสังคมก าลังสนใจ 
  ข. เลือกเรื่องที่สนใจ และหาข้อมลูไดง่้าย 
  ค. เลือกเรื่องที่ลีล้ับและไม่มีใครพสิูจน์ได ้
  ง. เลือกเรื่องไกลตัว และมีความแปลกใหม่ 
 10. การพัฒนางานเขียนเรยีงความใหม้ีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

ผู้เขียนจะต้องท าสิ่งใดก่อน 
  ก. ศึกษาตัวอย่างงานเขียนอย่างหลากหลาย 
  ข. สรุปเรื่องราวแนวคิดที่มผีู้เขียนเอาไว้ 
  ค. เลียนแบบงานเขยีนของผู้อื่น 
   ง.   วางแผนการเขียนด้วยตนเอง 

เฉลย 
 1. ง  2. ก  3. ข

  

 4. ก  5. ค  6. ข  7. ง

  

 8. ข  9. ข

  

 10. ก 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่  แผนการเรียนรู้ที่ 6 

ค ำชี้แจง   ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียน  และการปฏิบัติงานของนักเรียน  แล้วขีด  /  ให้คะแนนลงในช่อง ที่
ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 
 

เลขที่ 
  

คุณลักษณะที่ประเมิน 

ความสนใจ
และ 
ใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน 

ความ
ซื่อสัตย์ 

ความมี
ระเบียบ 

ความรับผิด 
ชอบ 

ต่องาน 

การตรงต่อ
เวลาในการ

ท างาน 

สรุปผล 
การประเมิน  

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

1                                15 ผ 

2                                15 ผ 

3                                15 ผ 

4                                15 ผ 

5                                15 ผ 

6                                15 ผ 

7                                15 ผ 

8                                15 ผ 

9                                15 ผ 

10                                15 ผ 

11                                15 ผ 

12                                15 ผ 

13                                15 ผ 

14                                15 ผ 

15                                15 ผ 

16                                15 ผ 

17                                15 ผ 

18                                15 ผ 

19                                15 ผ 

20                      15 ผ 

21                      ผ 
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เลขที่ 
  

คุณลักษณะที่ประเมิน 

ความสนใจ
และ 
ใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน 

ความ
ซื่อสัตย์ 

ความมี
ระเบียบ 

ความรับผิด 
ชอบ 

ต่องาน 

การตรงต่อ
เวลาในการ

ท างาน 

สรุปผล 
การประเมิน  

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

22                                15 ผ 

23                                15 ผ 

24                                15 ผ 

25                                15 ผ 

26                                15 ผ 

27                                15 ผ 

28                                15 ผ 

29                                15 ผ 

30                                15 ผ 

31                                15 ผ 

32                                15 ผ 

33                                15 ผ 

 
เกณฑ์การประเมิน    ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนน  12  คะแนนขึ้นไป  ถือว่าผ่าน 
                                                                
  
  

   ลงชื่อ                                              ผู้ประเมิน 
                                                                             (…………........…………………………………..) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมนักเรียนรำยบุคคล 
 

ชื่อ       ชั้น   เลขที่   
ค ำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนนที่ก าหนด 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                       
 

        เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 

 

 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม  
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แบบแสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบทดสอบกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
  ค ำชี้แจง    ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบทดสอบการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ โดยใส่เครื่องหมาย  ( ✓)  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน
การน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

เหมาะสม 
 
1 

 
ไม่แน่ใจ 

 
0 

ไม่
เหมาะสม 

 
-1 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร     
2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา     
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      
4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา 

    

5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน     
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9.บันทึกหลังจัดกำรเรียนรู้ 

 9.1 ผลความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (K)       
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 9.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (A)      
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ค ำน ำ 
 
เอกสารงานวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในชั้นเรียนของการเรียนการสอนใน

รายวิชา ท 32102 ภาษาไทย4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขให้ดียิ่งขึ้น 

จากปัญหาการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครูผู้สอนได้พบเจอพบว่า ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
เนื่องด้วยความไม่รับผิดชอบของนักเรียนและวุฒิภาวะ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และนักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรียนในรายวิชา ท 32102 ภาษาไทย4 ครูผู้สอนจึงได้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้อ่านทุกท่าน 
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                                                                            ผู้จัดท า 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรื่องการเขียนเรียงความ วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม
ตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จ านวน 33 คน  โดยวิธีเลือก
สุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 81.16  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 60.6   การหาประสิทธิภาพแบบ
ฝึกทักษะใช้เกณฑ์หาประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  80/80  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ที่

ผู้รายงานได้พัฒนา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.16/60.6   หมายถึง นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการ

ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  และการท าแบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 40.58  และได้คะแนนเฉลี่ยจาก

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.6  แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่องการเขียนเรียงความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้   

2.  ผลการใช้แบบฝึกทักษะมาช่วยสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลน่า

พอใจ  สังเกตจากนักเรียนให้ความสนใจการเรียนดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สิ่งที่แสดงถึงความสนใจของ

นักเรียน  คือ  นักเรียนสามารถท าแบบฝึกทักษะท้ายแผนทุกแผน  ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคน  ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในการท างาน  

นักเรียนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบงาน  และน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้

ของกลุ่มตนเอง  มีการช่วยเหลือกันในการท างานกลุ่ม 
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กิตติกรรมประกำศ 

 

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเล่มนี้  ส าเร็จลงได้

ด้วยความกรุณาจากเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการที่กรุณาสละ

เวลาและให้โอกาสในการให้ค าปรึกษาเพ่ือการท าวิจัยฉบับนี้   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ผู้วิจัย

ขอขอบคุณเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาตรวจสอบแบบฝึกทักษะ และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้กับนักเรียน ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัยทุกระดับการศึกษา  ขอขอบคุณคณะ

คุณครู  ที่ให้ก าลังใจจนท าการวิจัยครั้งนี้ได้ส าเร็จ  ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ให้ความร่วมมือ

ในการท าวิจัยครั้งนี้  และประโยชน์ที่พึงได้รับในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบให้ทุกท่านที่มีส่วนส าคัญต่อ

ความส าเร็จในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 

 

 

      นางณัฎฐิกานต์  ไกรเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 

บทคัดย่อ..................................................................................................................... ............ 

กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................... ........... 

สารบัญ....................................................................................................................... ............. 

สารบัญตาราง.................................................................................................................. ....... 

บทที่  1  บทน ำ............................................................................................................. ........... 

               ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา................................................................ 

               วัตถุประสงค์ของการวิจัย.........…….......………..………………………………................... 

               ขอบเขตการวิจัย..............……………….......………...………………………….................... 

               นิยามศัพท์เฉพาะ…………...………......……………………………………………………………. 

               ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................................  

บทที่  2  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง............................................................................... 

              ทฤษฎีการเรียนรู้.......................................…………………………….........…….............. 

              แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ..................................................... 

              งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..................................................................................................  

 กรอบแนวคิดในการวิจัย.......................................................................................... ... 

บทที่  3  วิธีด ำเนินกำร............................................................................................................  

               ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง....................................................................................  

               เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง................................................................................. .. 

               การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ........................................................... 

               แบบแผนการทดลองและขั้นตอนการด าเนินการทดลอง........................................ 

ก 

ข 

ค 

จ 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

11 

24 

27 

28 

28 

28 

29 

32 



 
 

               การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล.......................................................... 

               สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล...............................................................................  

บทที่  4  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล...................................................... ........................................              

              สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล............…………………………….     

               ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล................................................... 

               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล…………….………………………….......………………………………… 

               ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.................................................................... ......................            

33 

33 

35 

35 

35 

36 

 

  37 

บทที่  5  สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ................................................................. 

              วัตถุประสงค์ของการศึกษา....……………………………….…………………………………….. 

               ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง................................................................................. ... 

              เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า............................................................................ 

              การด าเนินการศึกษา...............................................................................................  

              สรุปผล....................................................................................................................  

              อภิปรายผล................................................................................................. ............ 

              ข้อเสนอแนะ............................................................................................................  

บรรณำนุกรม.................................................................................................... ........................ 

ภำคผนวก............................................................................................................................. ... 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

42 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญตำรำง 

ตำรำง  หน้ำ 

1 

2 

แบบแผนการทดลอง  One  Group  Pre – test  Post – test Design …………………...  

แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องการเขียนเรียงความ................................................. 

37 

38 

 

สำรบัญภำพ 

ภำพ  หน้ำ 

1 กรอบแนวคิดในการวิจัย.................................................................................................  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

วิจัยในช้ันเรียน 

เรื่อง กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะเรือ่งกำรเขียนเรียงควำม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5รำยวิชำภำษำไทย 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 
นำงณัฎฐิกำนต์  ไกรเทพ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสวัสดิร์ัตนำภมิุข  อ ำเภอนำโยง จังหวดัตรัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี ่



 
 

 
 


