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53255316: สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

คาํสาํคญั: คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ / ส่ือมลัติมีเดีย 

วนิิตา  สร้อยเพชรประภา: การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย. อาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.บาํรุง ชาํนาญเรือ, ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมัน่ และผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม. 135 หนา้. 

 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ        

หาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จาํนวน 30 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (sample random sampling) 

ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบ

ก่อนและสอบหลงั (the one-group pretest-posttest design) โดยมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองบา้น

พร้าว เป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit of analysis) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมลัติมีเดีย จาํนวน 4 แผน 2) ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง คาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน (pretest-

posttest) เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จํานวน 2 ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ             

การจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

ส่ือมลัติมีเดีย การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (X�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที แบบไม่เป็น

อิสระต่อกนั (dependent t-test) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ผลการวจิยั พบวา่ 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ย

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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The objectives of this research were 1) to compare learning achievement the pretest and posttest on 

foreign languages in Thai language of Matthayomsuksa 3 students using inquiry based learning with 

multimedia and 2) to study Matthayomsuksa 3 students’ opinions toward inquiry based learning with 

multimedia on foreign languages in Thai language. The sample consisted of 30 Matthayomsuksa 3/2 students. 

The research instruments used were: 1) lesson plans of inquiry based learning with multimedia 2) multimedia 

on foreign languages in Thai language; 3) an achievement test was the pretest and posttest on foreign languages 

in Thai language and 4) a questionnaire on opinions toward learning foreign language in Thai language using 

inquiry based learning with multimedia. The data were statistically analyzed through mean, standard deviation, 

t-test for dependent sample and the content analysis.  

The results of this research were as follows:  

1. The average scores of learning achievement on foreign language in Thai language for 

Matthayomsuksa 3 students using inquiry based learning with multimedia in the posttest was significantly 

higher than pretest score at 0.5. 

2. The Matthayomsuksa 3 students’ opinions toward foreign languages in Thai language using inquiry 

based learning with multimedia was overall at the highest level. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาเอาใจใส่ให้คาํปรึกษา 

คาํแนะนํา จาก อาจารย ์ดร.บาํรุง ชํานาญเรือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์ สติมัน่ และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และท่ีปรึกษาคอยช่วยเหลือ

ให้กาํลงัใจมาตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ และผูท่ี้คอยช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งกบัผูว้ิจยั รวมทั้ง รองศาสตราจารย ์สมพร ร่วมสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ประพนธ์ เรืองณรงค์ ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา 

คาํแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่อง  จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้ ามนต์ เรืองฤทธ์ิ รองศาสตราจารย์ บรรดล              

สุขปิติ  นางสิรี พึ่ งจิตต์  นางลาํเพย สนธิ  นายทรงเดช ขุนแท ้ และนายช่วง ขาํมาก ศึกษานิเทศก ์   

จากสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการทาํวทิยานิพนธ์ให้มี

ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ นายสําเริง  ทองมอญ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองบา้นพร้าว  ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้ผูว้จิยัไดพ้ฒันาตนเอง  ขอขอบคุณคณะครูท่ีให้ความช่วยเหลือ  

ให้คาํปรึกษาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  ขอขอบใจนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองบา้น

พร้าว  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลองใชเ้คร่ืองมือเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ  อาจารยจ์นัทรวรรณ แพทยพ์งศ ์ และเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆ ผูค้อยให้

กําลังใจ  พร้อมทั้ งเพื่อนในชั้ นเรียนระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกคน  

โดยเฉพาะคุณชาญชัย หมนัประสงค์  คุณนรา คาํดี  และคุณสู่ขวญั ตลับนาค  ท่ีกรุณาให้ความ

ช่วยเหลือ  เป็นกาํลงัใจใหก้นัและกนัเสมอมา  จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วง 

 ท้ายสุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง สามี ลูกๆ เพื่อน และบุคคลใน

ครอบครัวทุกท่าน ผูเ้ป็นกาํลงัใจใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูว้จิยัเสมอมา คุณประโยชน์จากการวจิยั

เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชา พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดอ้บรม              

สั่งสอนและช้ีแนะแนวทางแก่ผูว้ิจ ัยเสมอมา ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็น

ประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป  
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติไทย  เป็นสมบติัทางวฒันธรรมสร้างความเป็นเอกภาพ

และแสดงความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อกันและยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  ความคิด  การวิเคราะห์  การนําเสนอ

สร้างสรรคง์านท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัของโลกปัจจุบนั  ภาษาไทยเป็นสมบติัท่ีควร

อนุรักษแ์ละสืบสานให้คงอยูคู่่ชาติไทย  และควรเรียนรู้การใชภ้าษาไทยให้ถูกตอ้งในดา้นหลกัการ

ใช้ภาษาไทย  ดงัพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทาน

เน่ืองในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พุทธศกัราช  2505 ความตอนหน่ึงวา่ 

 

    เรามีโชคดีท่ีมีภาษาไทยของตนเองแต่โบราณจึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ ปัญหาเฉพาะ

ในดา้นรักษาภาษาน้ีก็มีหลายประการ  อยา่งหน่ึงตอ้งรักษาให้บริสุทธ์ิในทางออกเสียง  คือ  ออกเสียง

ให้ถูกตอ้งชดัเจน  อีกอยา่งหน่ึงตอ้งรักษาใหบ้ริสุทธ์ิในวธีิใช ้ หมายความวา่วธีิใชค้าํมาประกอบเป็น

ประโยค  นับเป็นปัญหาท่ีสําคญั  ปัญหาท่ีสาม  คือ  ความรํ่ ารวยในคาํภาษาไทยซ่ึงพวกเรานึกว่า           

ไม่รํ่ ารวยพอ  จึงตอ้งมีการบญัญติัศพัท์ใหม่มาใช ้  คาํใหม่ท่ีตั้งข้ึนมีความจาํเป็นทางวชิาการไม่นอ้ย 

แต่บางคาํท่ีง่ายๆ ก็ควรใชค้าํเก่าๆท่ีมีอยู ่ไม่ควรตั้งศพัท์ใหม่ให้ยุง่ยาก และผูท่ี้ตั้งคาํนั้นตอ้งรู้คาํและ

หลกัภาษาลึกซ้ึงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

 

ภาษามีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารเพื่อทาํความเขา้ใจและส่ือความตอ้งการต่อกนั  และ

เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ทั้ งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ภาษาเป็นเอกลักษณ์             

ประจาํชาติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม  อารยธรรม ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและมีคุณค่า

สําหรับคนในชาติ  สําหรับชาติไทยภาษาไทยมีความสําคญัเพราะเป็นภาษาประจาํชาติ ทาํให้เกิด

ความเขา้ใจท่ีตรงกนัและใช้ติดต่อส่ือสารกัน ดังท่ีสุจริต เพียรชอบ (2531:1) กล่าวว่า การติดต่อ 

ส่ือสารกนันั้นเราตอ้งใชท้กัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะคือการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน ซ่ึง 

 



2 

สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือทกัษะการรับสารและทกัษะการส่งสาร ทกัษะการรับสารไดแ้ก่ 

การฟังและการอ่าน ส่วนทกัษะการส่งสารไดแ้ก่ การพูดและการเขียน ทกัษะการฟังเป็นทกัษะการ

รับสารท่ีสําคญั ซ่ึงตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนัมากกวา่ทกัษะอ่ืน นอกจากน้ีการฟังยงัเป็นทกัษะแรกท่ี

มนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ก่อนทกัษะอ่ืนๆ จึงนบัวา่การฟังเป็นพื้นฐานของทกัษะการพูด อ่านและเขียน  

ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ช้ติดต่อ  ส่ือสาร  ส่ือความคิดระหว่างกนัและกนั  ย่อมมีการ

ถ่ายทอดหรือหยบิยืมภาษาซ่ึงกนัและกนัใช ้ นนัทพร นิลจินดา (2539: 19) กล่าวถึงความจาํเป็นและ

เหตุของการยืมคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทย  สรุปไดว้่า  สาเหตุของการยืมภาษามีหลาย

ประการ  ไดแ้ก่  มีความเก่ียวพนัทางดา้นเช้ือชาติ  สัญชาติ  ความสัมพนัธ์ทางสภาพแวดลอ้ม หรือ

สภาพความเปล่ียนแปลงทางสังคม  ดงันั้นเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจึงมีความสําคญั

และเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้  เพื่อให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  คาํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทยไดมี้กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  

2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 44) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในสาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ท 4.1 ม.3/1 จาํแนกการใชค้าํภาษา ต่างประเทศใน

ภาษาไทย และ ท 4.1 ม.3/4 ใชค้าํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 

ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ (2512: 5)ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของหลกัการใช้ภาษาไทยวา่ หลกั

ภาษาไทยมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการใช้ภาษาไทย  หากขาดหลกัภาษาไทยเสียแลว้ก็เท่ากบัขาด

บรรทดัฐานของภาษาจะเป็นเหตุการใช้ภาษาบกพร่อง  ผิดพลาดและไขวเ้ขว  นานไปก็จะทาํให้

ภาษาเส่ือมสลายไป 

จากความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยขา้งตน้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 9) ท่ีได้กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียน

หลกัการใชภ้าษาไทย ในสาระท่ี  4  หลกัการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษา

และหลักภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา 

ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติของชาติ และกําหนดตัวช้ีวดัท่ีสอดคล้องกับคําภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย  ได้แก่  จาํแนกและใช้คาํภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  ใช้คาํทบัศพัท์และศพัท์

บญัญติั  แสดงความสําคญัในการใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งสามารถจาํแนก

และใชค้าํไดต้ามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ให้ความสําคญัเร่ืองหลกั

ภาษาไทยและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคญัและส่งเสริมการ

จดัการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) หรือ สทศ. ได้ทดสอบนักเรียนและรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) รายวิชา
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ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนคลองบา้นพร้าว ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  

2554 และ ปีการศึกษา 2555  ในมาตรฐานการเรียนรู้  4.1 หลกัการใชภ้าษาไทย  ซ่ึงตํ่ากวา่เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 ของโรงเรียน  ดงัน้ี  ปีการศึกษา  2553  ค่าเฉล่ียในระดบัโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 22.81 

จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 25.01  จากคะแนนเต็ม  

100 คะแนน  ปีการศึกษา 2554  ค่าเฉล่ียในระดบัโรงเรียน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 35.22  จากคะแนนเต็ม  

100 คะแนน  ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 37.88  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และ 

ปีการศึกษา  2555  ค่าเฉล่ียในระดบัโรงเรียน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 52.22  จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 52.25  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  เม่ือเปรียบเทียบกบั

เกณฑ์ของโรงเรียนและคะแนนค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  พบว่าเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน

ควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนตํ่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์คะแนนของโรงเรียน

และคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ  ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวชิาภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้         

    ท 4.1 หลกัการใชภ้าษาไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   

    โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 
จํานวน 

ผู้เข้าสอบ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 

ระดบัโรงเรียน ระดบัประเทศ 

2553 76 100 22.81 25.01 

2554 76 100 35.22 37.88 

2555 65 100 52.22 52.25 

ท่ีมา: สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (o-net) 

ช่วงช้ันที ่3 (มัธยมศึกษาปีที ่3) ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2554  และ ปีการศึกษา 2555, เขา้ถึง

เม่ือ 4 เมษายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.niets.or.th 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองบา้นพร้าว จาํนวน 1 

คน โรงเรียนแยม้สอาดรังสิต  จาํนวน 1 คน  และโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต จาํนวน 1 คน เก่ียวกบั

ปัญหาในการจดัการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ผลการศึกษา

จ าก ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ ข อ ง  ม ล ว ดี  ช น ริ น ท ร์ ; อุ ม า ก ร  เฉ ลิ ม เก ตุ ; ด าร าว ร ร ณ  ว ง ษ์ ส ง่ า ,                                

2556  สรุปไดว้า่  ความเขา้ใจในเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศของนกัเรียนมีระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งเร่ืองภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร  และภาษาจีน  ทําให้นักเรียนใช้ค ําผิด

ความหมาย  นักเรียนมกัใช้คาํภาษาไทยสลบักบัภาษาองักฤษ  โดยไม่รู้คาํเดิมท่ีมีใช้ในภาษาไทย  

และไม่สามารถแยกคาํภาษาต่างประเทศอ่ืนๆได้  นักเรียนนําคาํภาษาต่างประเทศมาจาํแนกได้

ค่อนขา้งนอ้ย  บางคนไม่สามารถบอกไดว้า่คาํแต่ละภาษาเป็นอยา่งไร  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนบางคนไม่สนใจเรียน  

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2538: 203-206) วา่ “หลกั

ภาษาไทยเป็นวชิาท่ีเกิดปัญหากบัครูผูส้อนและผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากเน้ือหาหลกัภาษาไทย

นั้ นมีกฎเกณฑ์ท่ีตายตัวและซับซ้อน”  ภัทรภรณ์  สืบจากอินทร์ (2554: 5) อ้างถึงปัญหาความ

ลม้เหลวในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยสรุปไดว้า่  ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพการเรียนการสอน

ไม่เหมาะกบัสภาพสังคม  ทาํให้นกัเรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย  ครูบางคนสอนภาษาไทยโดยเน้นเน้ือหา  

สอนใหจ้าํ  บางคนสอนโดยเนน้กระบวนการแต่วดัความรู้ความจาํ   
 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของ  สุมน  อมรวิวฒัน์ (2540: 6) ท่ีกล่าว

ว่า “การจดักระบวนการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาคนให้มีลกัษณะมองกวา้ง  คิดไกล        

ใฝ่รู้  วิธีการเรียนรู้ยงัมุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชามากกวา่การเรียนรู้จากสภาพจริง” นอกจากนั้น  

สุทธิ  คลา้ยเมืองปัก (2543: 15) กล่าวถึงสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้นกัเรียนขาดการพฒันาการเรียนหลกั

ภาษาไทยไว ้ ดงัน้ี 
 

ครูผูส้อนขาดวธีิท่ีหลากหลายโดยมุ่งสอนดว้ยวธีิการท่อง  วดัผลเนน้ความจาํส่ิงเหล่าน้ี  

คือ  ภาพสะทอ้นให้เห็นถึงการศึกษาในอดีตท่ีส่งผลใหป้ระชากรของประเทศท่ีเป็นผลผลิตทาง

การศึกษามีความรู้แค่ในตาํรา  ไม่สามารถท่ีจะคิดเอง  ทาํเอง  ตดัสินใจ  แก้ไขปัญหาเองได ้ 

เพราะไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ต่จะเก่งในการลอกเลียนแบบเท่านั้น  ซ่ึงปัญหาน้ีตอ้งคิดหา

วธีิแกไ้ขเพ่ือใหก้ารศึกษามีคุณภาพ  มีศกัยภาพ  บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   
 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ท่ีสําคัญใน

การศึกษาค้นควา้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้   ซ่ึงวิธีการท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถค้นหา

ความรู้ด้วยตนเองมีหลากหลายวิธี   มิได้มุ่งเน้นแต่เน้ือหาวิชาเท่านั้ น  แต่รวมไปถึงทักษะ

กระบวนการต่างๆ  ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์มุ่งเนน้ให้นกัเรียนแสดงบทบาทของนกัวทิยาศาสตร์

ในการสืบเสาะหาความรู้  โดยให้รู้จกัแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจน  รู้จกัตั้ งคาํถามท่ี

เหมาะสมและหาคาํตอบหาคาํอธิบายดว้ยตนเอง  ตลอดจนนาํความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีจาํเป็นไปใช้

แก้ปัญหาต่างๆได้  วิธีการวิธีหน่ึงท่ีเน้นการแก้ปัญหา คือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 219) ไดเ้สนอขั้นตอนไว ้5 ขั้น คือ  

ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)  ขั้นสํารวจและคน้หา(Exploration)  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  

(Explanation)  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration)  และขั้ นประเมิน   (Evaluation)  โดยวิธีการสอน

ดงักล่าวเน้นกิจกรรมท่ีสําคญั  คือ การลงมือปฏิบติัและการอภิปรายระหว่างครูและนักเรียนเป็น

สําคญั ซ่ึงวิธีการสอนน้ีไดใ้ช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัให้มี

ประสิทธิภาพ  

แนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  นอกจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ           

หาความรู้   การใช้ส่ือมลัติมีเดียก็มีความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั  เม่ือมีการกระตุน้

ความสนใจจากส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีสามารถเรียนรู้ผ่านส่ือมลัติมีเดียไดด้ว้ยตนเอง    ครูผูส้อนจึงควรนาํ

เทคนิคหรือนวัตกรรมการสอนมาช่วยกระตุ้นความสนใจของผู ้เรียน  ให้ได้เรียน รู้เร่ือง                     

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยดว้ยตนเองตามศกัยภาพ  ดงัท่ี พรรณี  ชูทยั (2522: 221) (อา้งถึงใน 

ทรงฤทธ์ิ  ฉิมโหมด, 2553: 7)  กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนให้ได้ผลดีว่า “ครูควรกระตุน้ให้

นกัเรียนมีความต่ืนตวัในบทเรียนอยู่เสมอและบทเรียนควรดึงดูดความสนใจ โดยอาศยัส่ิงเร้าท่ีมี

ความแปลกใหม่ ใช้อุปกรณ์การสอน  การจดักิจกรรมและบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ  ไม่เคร่งเครียด  

มุ่งจดัการเรียนการสอนเพื่อให้สนองรูปแบบการคิดและความสนใจท่ีแตกต่างกนัของนักเรียน” 

ผูว้ิจยัเห็นความสําคญัในการนาํวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยี  น่าจะ

ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยดีข้ึน  เม่ือนักเรียนไดเ้รียนรู้

อยา่งเป็นขั้นตอนและเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน ทาํให้ครูมีเวลาให้นกัเรียนมากข้ึนและสามารถตอบสนองใน

ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดดี้  ดงัท่ี  ถนอมพร  (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2541: 71) ได้

กล่าววา่ 
 

เท คโน โลยี ท่ี มี บ ท บ าท ใน การช่วยการจัดการเรียน การสอน ใน ขณ ะน้ี ก็คื อ  

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (Computer  Multimedia) เป็นส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์

รูปแบบหน่ึงท่ีมีการนาํเสนอเน้ือหาน่าสนใจ  ใชส้ะดวกและคน้ควา้อย่างสนุกสนาน  ดว้ยการ

ผสมผสานส่ือต่างๆ ไดแ้ก่  ขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  แผนภูมิ  กราฟิก  วีดิทศัน์และ

เสียง  เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา  บทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงใชใ้น

หอ้งเรียนมากท่ีสุดและสามารถเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากการมาปฏิสมัพนัธ์หรือตอบโต ้
 

การจดัการเรียนการสอนดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ท่ีวา่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

และถือว่านักเรียนมีความสําคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2544: 15)  การให้ความสําคญัต่อ
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การศึกษา โดยเน้นการใช้ส่ือการสอนและเทคโนโลยีเขา้ช่วยแกปั้ญหา ทั้งน้ีรัฐบาลไดก้าํหนดให้

เทคโนโลยีการศึกษาเป็นหมวด 1 ใน 9 หมวดมาตราของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั

ปัจจุบนั พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงเนน้วา่ 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนในการผลิตและพฒันาเทคโนโลยกีารศึกษาทุกรูปแบบ 

2. พฒันาบุคลากรในดา้นความรู้ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ และทกัษะในการนาํเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและหาความรู้

ดว้ยตนเองไดต้ลอดชีวิต 

4. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการติดตามประเมินผล การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษาวา่คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

ในสถาบนัการศึกษาไดน้าํคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกรมวิชาการ

(2541: 14) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคส์รุปไดว้า่  การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

สามารถพฒันาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเน้ือหาเป็น

นามธรรมให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีความเข้าใจในเน้ือหาในรายวิชานั้นมากข้ึน  และยงัส่งเสริมให้

นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้ความรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ครูผูส้อน 

โรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํส่ือการสอน ในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะส่ือทาง

เทคโนโลยท่ีีหลากหลายและมีคุณภาพ  

จากความสําคัญ ของวิธีการจัดการเรียน รู้แบบสืบเสาะหาความรู้และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงได้นาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ร่วมกบัส่ือ

มลัติมีเดีย  เพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เน่ืองจากการ

เรียนรู้หลกัภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ  ในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  

การอ่าน  การฟังและการดูเป็นทักษะของการเรียนรับรู้เร่ืองราวความรู้และประสบการณ์              

ส่ือมลัติมีเดียเป็นส่ือท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจไดดี้  จากภาพและเสียง  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือก

ชมภาพวีดิทศัน์และฟังเสียงอ่านเน้ือเร่ือง  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ผ่านโสตประสาทไดห้ลายทาง  ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถจดจาํเน้ือหาได้ดีกว่าการใช้ส่ือชนิดอ่ืนๆ จึงกล่าวได้ว่าส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ือท่ี

เหมาะสมในการใชป้ระกอบในรายวิชาภาษาไทย  นอกจากจะสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้

ในชั้นเรียนไดแ้ลว้  นกัเรียนสามารถนาํไปศึกษาดว้ยตนเองได ้ ผูว้จิยัคาดหวงัวา่การจดัการเรียนการ

สอนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย  จะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเข้าใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกบั

ส่ือมลัติมีเดีย  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบ

หน่ึงท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้  ความจริง  คาํตอบของสาระต่างๆ ดว้ยการสืบคน้จากแหล่งการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายรวมถึงส่ือมลัติมีเดียท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ปาณิสรา  จิตรประทกัษ์ (2553: 8) กล่าว

สรุปได้ว่า  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองภายใตก้ารดูแล  แนะนําของครูผูส้อน  โดยเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดถ้กเถียงปัญหาต่างๆ ในกลุ่มยอ่ยๆ เพื่อหาทางแกปั้ญหา  หรืออาจศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

เพื่อหาขอ้สรุป   

 กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาตามแนวคิดวิธีการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมลัติมีเดียซ่ึงอธิบายโดยแสดงให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ของ      

ตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีศึกษา  ดงัแสดงในภาพท่ี  1 
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หลกัสูตรแกนกลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 

       เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

ในสาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย  มาตรฐาน

การเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีปรากฏ ไดแ้ก่   

ท 4.1 ม.3/1  จาํแนกการใชค้าํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทย  และ 

 ท 4.1 ม.3/4  ใชค้าํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 44) 

     

ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

เร่ือง คาํ 

ภาษาต่างประเทศ              

ในภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นของ

นักเรียนทีม่ต่ีอ 

การจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบั 

ส่ือมลัตมิเีดยี 

    
 

    
 

 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(Inquiry Based Learning) 

     ตามกระบวนการ 5 ขั้น คือ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)   

2. ขั้นสาํรวจและคน้หา  (Exploration)   

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)   

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   

5. ขั้นประเมิน (Evaluation)  

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี 2546 : 219)   

 
 

การจดัการเรียนรู้ตาม

แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัตมิเีดยี 

 
 

      

ส่ือมลัตมิเีดยี 

       การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน  สามารถพฒันาและแกปั้ญหา

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเน้ือหา

เป็นนามธรรมใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหา

ใน รายวิชานั้ น ม าก ข้ึ น   แ ล ะส่ งเส ริม ให้

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้และ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 

โดยเฉพาะส่ือทางเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย

และมีคุณภาพ (กรมวชิาการ, 2541: 14) 

   
 

 

     

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
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คําถามการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั      

ส่ือมลัติมีเดียแตกต่างกนัหรือไม่  

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ          

หาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดียสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ผูว้จิยัจึงกาํหนดขอบเขตของการวจิยั  ดงัน้ี 

 1.  ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  

อาํเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2 หอ้งเรียน  มีนกัเรียน  

60  คน  

2.  กลุ่มตวัอยา่ง 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนคลอง

บา้นพร้าว อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มีนกัเรียนจาํนวน 30 คน 

ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย(simple random sampling) ดว้ยวธีิจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

      ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ตวัแปร  2  ประเภท  คือ 

      3.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

      3.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 

  3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

  3.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 4.  เน้ือหา 

      เน้ือหาการสร้างส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ผูว้ิจยัใช้เน้ือหา

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี  4  

หลกัการใชภ้าษาไทย 

5. ระยะเวลา 

     ระยะเวลาในการทดลอง  ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา

ในการทดลอง  จาํนวน  4  วนั  วนัละ  2  ชัว่โมง  รวม  8  ชัว่โมง   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  การจดักระบวนการเรียนการสอน

ท่ีให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ไว ้ตามรูปแบบของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้น

สร้างความสนใจ (Engagement)  ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

(Explanation)  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation)  

2. ส่ือมลัติมีเดีย  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนาํเสนอในลกัษณะส่ือประสม ไดแ้ก่ 

ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดิโอคลิป และแบบทดสอบ ในรูปแบบของส่ือมลัติมีเดียมี

การโตต้อบและปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน โดยนาํเสนอแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และเน้ือหาเร่ืองคาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  สร้างข้ึนโดยใช้โปรมแกรมประยุกต์อ่ืนๆ ประกอบดว้ย คาํช้ีแจง 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั วตัถุประสงค ์เน้ือหา แบบฝึกหดั และผลการประเมินคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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3. วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย หมายถึง การจัด

กระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ ตามรูปแบบของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)  ขั้นสํารวจและค้นหา(Exploration)  ขั้นอธิบายและ              

ลงข้อสรุป(Explanation) ขั้ นขยายความรู้(Elaboration) และขั้ นประเมิน(Evaluation)โดยใช้ส่ือ

มลัติมีเดียเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ในขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)  ขั้นสํารวจและ

คน้หา(Exploration) โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถ 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

5. คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  หมายถึง  คาํศพัทจ์ากภาษาอ่ืนท่ีนาํมาใชใ้นภาษาไทย  

เพื่อให้มีคาํใช้เพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาองักฤษ  

ซ่ึงนํามาจากสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

6. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียน เร่ือง คาํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทย  ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมลัติมีเดีย               

3  ด้าน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยส ร้างข้ึนได้แก่  ด้านการจัดการเรียนการรู้                    

ดา้นเน้ือหา และดา้นความพึงพอใจในการเรียน  

7. นักเรียน  หมายถึง  ผู ้ท่ีก ําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2                 

ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  อาํเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  30  คน 

 

 

 
 



12 

 

บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือ

มลัติมีเดีย” ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  รวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองบา้นพร้าว 

1.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1.2 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.1.3 คุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1.1.4 โครงสร้างรายวชิา 

1.2 การจดัการเรียนรู้ 

1.2.1 หลกัการจดัการเรียนรู้ 

1.2.2 กระบวนการเรียนรู้ 

1.2.3 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

1.3 ส่ือการเรียนรู้ 

1.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

2.1 ภาษาบาลี 

2.2 ภาษาสันสกฤต 

2.3 ภาษาเขมร 

2.4 ภาษาจีน  

2.5 ภาษาองักฤษ 

3. วธีิการสอนและทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.2 เป้าหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
12 
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3.3 รูปแบบของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.4 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.5 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

4. ส่ือมลัติมีเดีย 

4.1 ความหมายของมลัติมีเดีย 

4.2 ขั้นตอนการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

คลองบ้านพร้าว 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  ดงัน้ี 

1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน 5 มาตรฐาน  ดงัน้ี   

สาระท่ี  1  การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใช้ตดัสินใจ  

แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระท่ี  2  การเขียน 

  มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี  3  การฟัง  การดูและการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณและพูดแสดงความรู้  ความคิด  

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ           
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สาระท่ี  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง

เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

1.1.2 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   

 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 ตวัช้ีวดั  ม.3/1  จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง      คาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

1.1.3 คุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจ

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั  จบัใจความสําคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดง

ความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านและเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  ยอ่ความ  เขียน

รายงานจากส่ิงท่ีอ่านได้  วิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ลาํดับความอย่างมีขั้นตอนและความ

เป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

เขียนส่ือสารดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายชดัเจน  ใช้ถอ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา

เขียนคําขวญั  ค ําคม  ค ําอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์  ชีวประวัติ  

อตัชีวประวติัและประสบการณ์ต่างๆ เขียนยอ่ความ  จดหมายกิจธุระ  แบบกรอกสมคัรงาน  เขียน

วิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แยง้อย่างมีเหตุผล  ตลอดจนเขียนรายงาน

การศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 

พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินส่ิงท่ีไดจ้ากการฟังและดู  นาํขอ้คิดไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้อย่างเป็น

ระบบมีศิลปะในการพูด  พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละพูดโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผล

น่าเช่ือถือรวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดูและพูด 

เขา้ใจและใชค้าํราชาศพัท ์ คาํบาลีสันสกฤต  คาํภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คาํทบัศพัทแ์ละศพัท์

บญัญติัในภาษาไทย  วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด  ภาษาเขียน  โครงสร้างของประโยครวม

ประโยคซ้อน  ลกัษณะภาษาท่ีเป็นทางการ  ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการและแต่งบทร้อยกรอง

ประเภทกลอนสุภาพ  กาพยแ์ละโคลงส่ีสุภาพ 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  วิเคราะห์ตวัละครสําคญั  วิถีชีวิตไทยและ

คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้ งสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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 1.1.4 โครงสร้างรายวชิา 

ตารางท่ี  2  โครงสร้างรายวชิา  รหสัวชิา  ท 23102  รายวชิาภาษาไทย  5  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  จาํนวน  14  ชัว่โมง 

หน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดั 

รายละเอียดตวัช้ีวดั /  

เน้ือหาและสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั 

(คะแนน) 

6  เร่ือง  สุภาษิตคําสอน 14 17 

 ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียด 

ของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

  

  -     การอ่านจบัใจความสารคดี 

      และสารคดีเชิงประวติัศาสตร์ 

2 3 

 ท 2.1 ม.3/5 เขียนจดหมายกิจธุระ   

  -     การเขียนจดหมายกิจธุระ(จดหมาย

เชิญวทิยากร,จดหมายขอความ

อนุเคราะห์,จดหมายแสดงความ

ขอบคุณ) 

2 4 

  -      คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 8 4 

 ท 4.1 ม.3/1 จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศ 

ท่ีใชใ้นภาษาไทย 

  

 ท 4.1 ม.3/4 ใชค้าํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั   

 ท 5.1 ม.3/1 สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรมและ

วรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียาก

ยิง่ข้ึน 

  

  -  สรุปเน้ือหาวรรณคดีวรรณกรรม

เก่ียวกบัสุภาษิตคาํสอน 

2 4 

ท่ีมา: โรงเรียนคลองบา้นพร้าว, หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองบ้านพร้าว (ปทุมธานี: โรงเรียน

คลองบา้นพร้าว, 2553), 16-20. 
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1.2 การจดัการเรียนรู้   

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู ้สอนพยายามคัดสรร                     

กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็น

สมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1.2.1  หลกัการจดัการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ

สําคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช  2551  โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด  เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได ้ ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน  

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พฒันาการทางสมองเนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

1.2.2  กระบวนการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ   ผู ้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ี

จ ําเป็นสําหรับผู ้เรียน อาทิ  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้   

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ และแก้ปัญหา  

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบติัลงมือทาํจริง  กระบวนการจดัการ  

กระบวนการวจิยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา  

เพราะจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  ดงันั้น ผูส้อนจึง

จาํเป็นต้องศึกษาทาํความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.3  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน

ควรมีบทบาท ดงัน้ี 
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1.2.3.1 บทบาทของผูส้อน 

       1.2.3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  แลว้นาํขอ้มูลมาใช้ในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 

    1.2.3.1.2 กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้ งคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์ 

    1.2.3.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

    1.2.3.1.4 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการ

เรียนรู้  

    1.2.3.1.5 จดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

    1.2.3.1.6 ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เหมาะสม

กบัธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  

    1.2.3.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

1.2.3.2  บทบาทของผูเ้รียน 

    1.2.3.2.1 กาํหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

    1.2.3.2.2 เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์

ขอ้ความรู้ ตั้งคาํถาม คิดหาคาํตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่างๆ 

    1.2.3.2.3 ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  

    1.2.3.2.4 มีปฏิสัมพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู   

    1.2.3.2.5 ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1.3  ส่ือการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียน

เข้าถึงความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณ ลักษณ ะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลยแีละ

เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถ่ิน  การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดับ

พฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน   
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การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาข้ึนเอง  หรือ

ปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตวัเพื่อนํามาใช้ประกอบในการจดัการ

เรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจดัให้มีอย่าง

พอเพียง  เพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรดาํเนินการดงัน้ี   

  1.3.1  จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้

และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคน้ควา้และ

การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน  ชุมชน  สังคมโลก 

1.3.2  จดัทาํและจดัหาส่ือการเรียนรู้สําหรับการศึกษาค้นควา้ของผูเ้รียน  เสริม

ความรู้ใหผู้ส้อน  รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 

1.3.3  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย 

สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

ผูเ้รียน 

1.3.4  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ   

1.3.5  ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.3.6  จดัให้มีการกาํกบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือ

และการใชส่ื้อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสมํ่าเสมอ 

ในการจดัทาํการเลือกใชแ้ละการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษา

ควรคาํนึงถึงหลกัการสําคญัของส่ือการเรียนรู้  เช่น  ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน  เน้ือหามีความถูกตอ้งและ

ทนัสมยั  ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ  ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการ

นาํเสนอท่ีเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ   

1.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้    

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยู่บนหลกัการพื้นฐานสองประการคือ  

การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน  ให้ประสบผลสําเร็จนั้น  ผูเ้รียนจะต้องได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะทอ้นสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน

ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน  

ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัชาติ  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็น
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดง

พฒันาการ ความกา้วหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้ นเรียน ระดับ

สถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัชาติ   

 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่างๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ

ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแล

ช่วยเหลือ  ปรับปรุงแกไ้ข  ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐาน

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหา

ด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ

สถานศึกษาในการดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที  ป◌ิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา

และประสบความสาํเร็จในการเรียน 

 

2.  คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

ความหมายของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หรือ คาํยืม ได้มีนักภาษาศาสตร์และนักวิชาการ

อธิบายไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 

ปราณี กายอรุณสุทธ์ิ (2526: 15) ให้คาํนิยามคาํยมืไวว้า่ “คาํยมื คือ คาํภาษาต่างประเทศ

ท่ีเขา้มาใช้ในภาษาไทย ซ่ึงอาจจะยืมมาโดยตรงโดยการแปล หรือ โดยการเลียนแบบแนวคิดท่ีมา

จากภาษาอ่ืน”  กฤษณา เกษมศิลป์ (2519: 31) กล่าววา่ “คาํยืม หมายถึง คาํท่ีเรายืมภาษาอ่ืนมาใชจ้น

กลายเป็นคาํของเราไปแล้ว”  สรุปได้ว่า คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หมายถึง คาํศพัท์จาก

ภาษาอ่ืนท่ีนําเขา้มาใช้ในภาษาไทย เพื่อให้มีคาํใช้เพิ่มมากข้ึน ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  

ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาองักฤษ   

2.1 ภาษาบาลี 

ลลิตา  โชติรังสียากุล (2545: 168-170) คาํท่ีมาจากภาษาบาลี  มีลกัษณะดงัน้ี 

2.1.1 ภาษาบาลีมีพยญัชนะ  33  ตวั 

2.1.2 ภาษาบาลีมีสระ  8 ตวั  คือ  อ  อา  อิ  อี  อี  อุ  อู  เอ  โอ 
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2.1.3 คาํท่ีมาจากภาษาบาลีใช ้ส ทั้งหมด  ไม่ใช ้ ศ  ษ 

2.1.4 คาํท่ีมาจากภาษาบาลีใช ้ ฬ  เช่น  กีฬา  กาฬ  โกวฬิาร  กกัขฬะ  ประวาฬ 

2.1.5 ภาษาบาลีไม่มีพยญัชนะประสมและมีคาํควบกลํ้านอ้ยกวา่ภาษาสันสกฤต 

2.1.6 การอ่านพยญัชนะท่ีไม่มีสระกาํกบั  ใหอ่้านออกเสียง  สระอะ  

2.2 ภาษาสันสกฤต 

คาํท่ีมาจากภาษาสันสกฤต  มีลกัษณะดงัน้ี 

2.2.1 สระสันสกฤต ต่างจากบาลี 6 ตวั คาํใดประสมดว้ย

สระ  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  ไอ  เอา  เป็นคาํในภาษาสันสกฤต   

2.2.2 คาํใดประสมดว้ย  ศ  ษ  เป็นคาํในภาษาสันสกฤต  

2.2.3 คาํสันสกฤต ใช ้ ฑ  เช่น  กรีฑา  จุฑา  

2.2.4 คาํภาษาสันสกฤตมีระบบเสียงควบกลํ้า  หรือพยญัชนะประสม   

คาํควบกลํ้าจึงมกัเป็นคาํภาษาสันสกฤต  เช่น  สตรี  ปรารถนา  สวสัดี  สมคัร  มาตรา  อินทรา 

2.2.5 คาํท่ีไทยใช ้ รร  มาจากสันสกฤต  ตวั ร ท่ีควบกบัคาํอ่ืนและใช้เป็นตวัสะกด 

เช่น  มรรค  สรรพ  มารค (มารฺค  สรฺว  อารฺย  จรฺยา) 

2.2.6 ฤ (ฤทธิ)  ในสันสกฤต  บาลีจะเป็น  อิทฺธิ (อิ อุ) 

2.2.7 คาํท่ีใช ้ ห์  มกัเป็นคาํท่ีมาจากภาษาสันสกฤต เช่น  สังเคราะห์  โล่ห์  อุตส่าห์ 

เท่ห์  เล่ห์  เสน่ห์ (บาลีก็มี เช่น โลห อุสฺสาห เทห สิเนห เสนฺห) 

2.3 ภาษาเขมร 

คาํท่ีมาจากภาษาเขมร  มีลกัษณะดงัน้ี 

2.3.1 สะกดดว้ย จ ญ ร ล เช่น เผด็จ บาํเพญ็ กาํธร ถกล   

2.3.2 เป็นคาํควบกลํ้า เช่น ไกร ขลงั ปรุง  

2.3.3 ใช ้บงั บนั บาํ นาํหนา้คาํท่ีมีสองพยางค ์เช่น บงั บงัคบั บงัคม บงัเหียน 

บงัเกิด บงัคล บงัอาจ บนัได บนัโดย บนัเดิน บนัดาล บนัลือ บาํเพญ็ บาํบดั บาํเหน็จ  

2.3.4 นิยมใชอ้กัษรนาํ เช่น สนุก สนาน เสด็จ ถนน เฉลียว เป็นตน้ 

2.3.5 คาํเขมรส่วนมากใชเ้ป็นราชาศพัท ์เช่น ขนง ขนอง เขนย เสวย บรรทม เสด็จ 

โปรด เป็นตน้  

2.3.6 มกัแผลงคาํได ้เช่น  

   2.3.6.1  ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ขจอก เป็น กระจอก  

   2.3.6.2  ผ แผลงเป็น ประ ผสม - ประสม ผจญ - ประจญ  

   2.3.6.3  ประ แผลงเป็น บรร ประทม เป็น บรรทม ประจุ - บรรจุ ประจง - บรรจง  
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2.4 ภาษาจีน 

คาํท่ีมาจากภาษาจีน  ส่วนใหญ่เป็นคาํเรียกช่ือ  เคร่ืองใช ้ ยาสมุนไพร  สัตว ์ อาหาร  เคร่ืองแต่ง

กาย  ธุรกิจการคา้  มหรสพและอ่ืนๆ มีลกัษณะดงัน้ี 

2.4.1 คาํท่ีบอกเพศเช่นเดียวกบัภาษาไทย  เช่น เฮีย(พี่ชาย)  ซอ้(พี่สะใภ)้  เจ(๊พี่สาว) 

2.4.2 ใชต้วัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดทั้ง 8 มาตรา เช่น ตุ๋น  เตา้ส่วน เซียน 

2.4.3 มีวรรณยกุตแ์ละสระประสมใชจึ้งทาํใหส้ามารถออกเสียงวรรณยกุตแ์ละสระ

ตามภาษาจีน เช่น โจก๊ เก๊ียะ ขาก๊วย 

2.4.4 เป็นช่ือเรียกเฉพาะและใชค้าํทบัศพัทเ์ดิมในภาษาจีน  เช่น ก๋วยเต๋ียว เตา้ทึง 

แป๊ะซะ เฉาก๊วย จบัฉ่าย  

2.4.5 เป็นคาํท่ีใชว้รรณยกุตต์รี จตัวา เป็นส่วนมาก เช่น กวยจับ๊ กุ๊ย เก๊ เก๊ก ก๋ง ตุ๋น  

ขอ้สังเกตลกัษณะของคาํในภาษาจีน 

       2.4.5.1  ใชต้วัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดทั้ง 8 มาตรา 

       2.4.5.2  มีวรรณยกุตแ์ละสระประสมใชจึ้งทาํใหส้ามารถออกเสียงวรรณยกุต์

และสระตามภาษาจีน 

       2.4.5.3  ใชท้ณัฑฆาต หรือตวัการันต ์

2.5  ภาษาองักฤษ 

คาํท่ีมาจากภาษาองักฤษ  กาํชยั  ทองหล่อ (2525: 453-460) กล่าวถึงวธีิการรับคาํภาษาองักฤษมา

ใชใ้นภาษาไทย  สรุปไดว้า่มีลกัษณะดงัน้ี 

2.5.1 ใชต้ามภาษาเดิมและออกเสียงตามรูปท่ีเขียน  เช่น  ไอศกรีม  วิตามิน 

ลอนดอน  กรัม  ลิตร   

2.5.2 ใชต้ามคาํเดิม แต่ออกเสียงผดิกบัรูปท่ีเขียน  เช่น เมตร อ่านวา่ เมด็, เทคนิค 

อ่านวา่  เทก้หนิก   

2.5.3 เปล่ียนคาํและเสียงใหผ้ดิไปจากเดิม  เช่น อิงลิช เป็น องักฤษ, โกรซ เป็น กุรุส   

2.5.4 เติมไมท้ณัฑฆาตลงท่ีพยญัชนะ  เพื่อบงัคบัไม่ให้ออกเสียง  เช่น ชอลก  เป็น 

ชอลก์, ไมล เป็น ไมล ์

บางคาํมีการบญัญติัคาํใหม่เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะ  เช่น โทรทศัน์  บาทวถีิ   
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3.  วธีิการสอนและทฤษฎแีนวคิดเกีย่วกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

3.1  ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เร่ิมสอนคร้ังแรกท่ีรัฐอิลลินอยส์ในปี 

ค.ศ.1957 ซ่ึงเป็นระยะท่ีอเมริกากาํลงัต่ืนตวั เพราะปรากฏวา่รัสเซียมีความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์

ถึงขั้นยิงจรวดข้ึนสู่อวกาศได้สําเร็จจึงมีการปรับปรุงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กนัอย่าง

กวา้งขวาง  

ซัชแมน (Suchman, 1962: 128) ได้ทําโครงการวิจัยเก่ียวกับ การสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ท่ีมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ โดยเน้นการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการให้นักเรียนตั้งคาํถาม

เพื่อใหค้น้พบ หลกัการ และกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง  

วีรยุทธ วิเชียรโชติ ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ในประเทศ

ไทยจากมูลนิธิเอเชีย โดยทดลองสอนคร้ังแรกท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตรท่ีโรงเรียน

สายนํ้าทิพย ์ปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยไดต้ั้งสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยข้ึีน 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซ่ึงนาํวิธีการสอนแบบสืบเสาะ 

หาความรู้มาใช ้จึงทาํใหว้ธีิการสอนน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง 

คาํจาํกดัความของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้วา่มีลกัษณะเป็นแบบเดียวกบัการสอน

โดยวิธีแกปั้ญหา (Problem Solving Approach) โดยระบุลกัษณะสําคญัคือเป็นการเรียนจากกิจกรรม

ท่ีจดัข้ึน และนกัเรียนใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการทาํกิจกรรม 

คาริน (Carin, 1993: 86) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็น

กระบวนการท่ีเม่ือพบปัญหาแลว้มีการตั้งสมมติฐานหรือหาคาํตอบท่ีเป็นไปไดท้ดสอบสมมติฐาน

นั้นดว้ยขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้แลว้พยายามท่ีจะประยุกตข์อ้สรุปนั้นมาเป็นความรู้ใหม่ โดยมีประเด็น

หลกัอยูท่ี่กระบวนการ (process) มากกวา่ผลผลิต (product) 

มวัร์ (Moore, 1994 : 212) ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็นการ

เรียนรู้ท่ีมุ่งมัน่เพื่อแกปั้ญหา โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการหาคาํตอบ 

ภพ  เลาหไพบูลย ์(2541 : 119) กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กล่าววา่ 
 

เป็นการสอนท่ีเนน้กระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนไดค้น้พบความ

จริงต่างๆ ด้วยต น เองให้ นัก เรียน ได้มี ป ระสบ การณ์ ตรงใน การเรียน รู้ เน้ื อ ห าวิชา                               

ครูวิทยาศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของ

กระบวนการสอน การจดัลาํดบัเน้ือหาโดยครูทาํหนา้ท่ีคลา้ยผูช่้วยและนกัเรียนทาํหนา้ท่ีคลา้ย

ผูจ้ดัวางแผนการเรียน นักเรียนเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการจดัการเรียนการสอนดว้ยตนเอง มีความ
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กระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้โดยวธีิการเช่นเดียวกบัการทาํงานของนกัวทิยาศาสตร์ และ

เปล่ียนแนวความคิดจากการท่ีเป็นผูรั้บความรู้มาเป็นผูแ้สวงหาความรู้และใชค้วามรู้ 

 

ปรมาภรณ์  อนุพนัธ์ (2544: 12) ไดก้ล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเพื่อคน้ควา้หาความรู้ความจริงดว้ยตนเอง โดยครู

เป็นผูต้ ั้งคาํถามประเภทกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้วธีิแกปั้ญหาไดเ้อง 

จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการ

ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบดว้ยตนเองของนกัเรียนโดยครูมีหนา้ท่ี

ส่งเสริม ช่วยเหลือใชค้าํถามกระตุน้เพื่อใหน้กัเรียนไดค้น้พบวธีิแกปั้ญหานั้นๆ ได ้

3.2  เป้าหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีจุดมุ่งหมายทัว่ไปเพื่อให้ผูเ้รียน 

3.2.1 พฒันาทกัษะทางสมองในการคน้ควา้และพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้ 

3.2.2 เรียนหลกัการต่าง ๆ  

3.2.3 เขา้ใจเหตุผลท่ีสัมพนัธ์กนั 

3.2.4 เรียนวธีิการถามหรือสืบสวนอยา่งเป็นอิสระ 

3.2.5 คน้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงนาํไปสู่นยัทัว่ไป 

3.2.6 ใหคุ้ณค่าแก่กลวธีิการสืบสวนสอบสวนเสมือนเป็นวิธีท่ีนาํไปสู่การคน้พบคาํตอบ 

3.2.7 คน้พบวธีิการและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
 

3.3  รูปแบบของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดเ้สนอวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ไว ้ 5 ขั้น ดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 219) 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอาจ

เกิดข้ึนเองจากความสงสัย หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปราย

ภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเร่ืองท่ี

เช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแลว้ เป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนสร้างคาํถาม กาํหนดประเด็นท่ีจะ

ศึกษา ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการ

เสนอประเด็นข้ึนมาก่อน แต่ไม่ควรบงัคบัให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือคาํถามท่ีครูกาํลงัสนใจ

เป็นเร่ืองท่ีจะใช้ศึกษา เม่ือมีคาํถามท่ีน่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ี

ตอ้งการศึกษา จึงร่วมกนักาํหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะศึกษาให้มีความ

ชดัเจนยิ่งข้ึน รวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีจะช่วยให้
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นาํไปสู่ความเขา้ใจเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางท่ีใชใ้นการสํารวจตรวจสอบ

อยา่งหลากหลาย 

2. ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือทาํความเขา้ใจในประเด็นหรือคาํถามท่ีสนใจจะ

ศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ก็มีการวางแผนกาํหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กาํหนด

ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วธีิการ

ตรวจสอบ อาจทาํไดห้ลายวิธี เช่น ทาํการทดลอง ทาํกิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ

ช่วยสร้างสถานการณ์ จําลอง  (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจาก

แหล่งขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นขั้นต่อไป 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เม่ือได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสํารวจ

ตรวจสอบแลว้จึงนาํขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีได ้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาํเสนอผลท่ีไดใ้นรูป

ต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตารางฯลฯ การคน้พบ

ในขั้นน้ีอาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โต้แยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้าํหนดไว ้แต่ผลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วย

ใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม

หรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม หรือนาํแบบจาํลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบายสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์อ่ืนๆ ถา้ใช้อธิบายเร่ืองต่างๆ ไดม้ากก็แสดงว่าขอ้จาํกดัน้อย ซ่ึงก็จะช่วยให้เช่ือมโยงกบั

เร่ืองต่างๆ และทาํใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ วา่นกัเรียนมี

ความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนาํไปสู่การนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ใน

เร่ืองอ่ืนๆ 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจรการเรียนรู้ตามความคิดของ Cohen,H., 

Staley มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นการสํารวจ (Exploration) เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนทาํความเข้าใจกับสถานการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ใหม่ๆโดยเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือกระทาํจริงเพื่อรวบรวมขอ้มูล 

2. ขั้นการแสดงออก (Expression) เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงออกโดยการพูด

ออกมา หรือแสดงออกถึงความเข้าใจจากการท่ีได้รับประสบการณ์จากขั้นสํารวจและรวบรวม

ขอ้มูลแลว้ 
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3. ขั้นการให้นิยามหรือช่ือ (Labeling) เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนให้คาํจาํกดัความ  หลกัการหรือ

มโนมติ และสรุปว่าได้มโนมติหรือหลักการอะไรบ้างจากการท่ีได้สํารวจและรวบรวมข้อมูล             

มาอยา่งเขา้ใจ 

4. ขั้นการนาํไปใช้ (Application) และการสํารวจใหม่ เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนนาํ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ทาํให้จดจาํได้นาน กิจกรรมขั้นน้ีช่วยให้เกิดการสํารวจ

ใหม่ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บมา 

ประวิตร  ชูศิลป์ (2524: 5-6) ไดส้รุปขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ตามแนวของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบดว้ย  3  ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การอภิปรายก่อนการทดลอง (Pre-Lab Discussion) เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชค้าํถามกระตุน้ให้

ผูเ้รียนอยากรู้  อยากเห็น  คิดสงสัย  หรือเป็นการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการทดลอง เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวต้อบปัญหา 

2. ปฏิบติัการทดลอง (Experiment Period) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการทดลองผูส้อน

คอยควบคุมดูแล ใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด คอยกระตุน้ สนบัสนุน เป็นท่ีปรึกษาอยูด่ว้ย 

3. อภิปรายหลงัการทดลอง (Post-Lab Discussion) เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชค้าํถามเพื่อช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถใชข้อ้มูล หรือผลการทดลองสรุปเป็นความรู้ รวมทั้ง การอภิปรายถึงขอ้ผดิพลาด

(Error) ท่ีเกิดจากการทดลองดว้ย 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามเน้ือหา

สาระการเรียนรู้  ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ผูว้ิจยัใชต้ามแนว

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงมีทั้งหมด  5 ขั้น  คือ  ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement)  ขั้ นสํารวจและค้นหา (Exploration)  ขั้ นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation)                

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  และขั้นประเมิน (Evaluation)  
 

3.4  บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

คาลลาฮานและคณะ (Callanhan and Others, 1998 : 261-262) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครู

ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

3.4.1 ครูมีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํกบันกัเรียนมากกวา่บอกให้นกัเรียนทาํตาม 

3.4.2 ครูตั้งคาํถามเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและพยายามคน้หา

คาํตอบ 

3.4.3 ในขณะท่ีนักเรียนคน้หาคาํตอบ ครูควรแนะนาํในการคน้หาโดยให้ความชดัเจน           

กบัปัญหา 
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3.4.4 ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการสร้างขอ้คาดเดาการตั้งขอ้สงสัย และ        

การคิด แกปั้ญหา 

3.4.5 สนบัสนุนใหน้กัเรียนตั้งสมมติฐานและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบ

สมมติฐานดว้ยตนเอง 

3.4.6 ช่วยนกัเรียนในการวิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเองโดยเปิดโอกาสให้มี

การอภิปรายเปิดในชั้นเรียนและพยายามกระตุน้ให้นกัเรียนพยายามคิดโดยไม่มีการข่มขู่เม่ือคาํตอบ          

ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

3.5  ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ภพ  เลาหไพบูลย ์(2542 : 156-157)  ไดส้รุปขอ้ดีและขอ้จาํกดัของการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ไวด้งัน้ี 

3.5.1 ขอ้ดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.5.1.1 นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กพฒันาความคิดอยา่งเตม็ท่ี ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง จึงมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 

3.5.1.2 นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึกการกระทํา ทําให้ได้เรียนรู้วิธีการ

จดัการระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการ

เรียนรู้ได ้กล่าวคือ ทาํใหส้ามารถจดจาํไดน้านและนาํไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดอี้กดว้ย 

3.5.1.3 นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน 

3.5.1.4 นกัเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติ และหลกัการไดเ้ร็วข้ึน รวมทั้งมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์

3.5.1.5 นกัเรียนเป็นผูมี้เจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน 

3.5.1.6 ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้และสร้างสรรคค์วามเป็นประชาธิปไตยในตวั

นกัเรียน 

3.5.2  ขอ้จาํกดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.5.2.1 ใชเ้วลามากในการสอนแต่ละคร้ัง 

3.5.2.2 ถา้สถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึนไม่ทาํใหน่้าสงสัยแปลกใจ จะทาํใหน้กัเรียน

เบ่ือหน่ายและถา้ครูไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการสอนน้ีมุ่งควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนมาก

เกินไป จะทาํใหน้กัเรียนไม่มีโอกาสสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเองได ้
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4.  ส่ือมัลติมีเดีย 

4.1  ความหมายของมลัติมีเดีย 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 66) ไดบ้ญัญติัศพัทข์องคาํวา่  มลัติมีเดีย (multimedia) เป็น

ศพัทบ์ญัญติัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไวว้า่ 1) ส่ือประสม  2) ส่ือหลายแบบ 

มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พิสุทธา  อารีราษฎร์ (2551: 19) ไดใ้ห้ความหมายมลัติมีเดีย (Multimedia) ไวว้า่ การนาํ 

เสนอขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลท่ีนําเสนอนั้นจะผสมผสาน องค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่  

ขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  เสียงและภาพวดิีทศัน์  เป็นตน้ 

กิดานนัท ์ มลิทอง (2543: 267) ไดใ้ห้ความหมายมลัติมีเดียไวว้า่  เป็นการนาํส่ือหลายๆ 

ประเภทมาใชร่้วมกนั  ทั้งวสัดุอุปกรณ์และวิธีการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในการเรียนการสอน  โดยการใชส่ื้อแต่ละอยา่งตามลาํดบัขั้นตอนของเน้ือหาและในปัจจุบนัมีการ

นาํคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมดว้ย  เพื่อการผลิตหรือการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

เสนอขอ้มูลทั้งตวัอกัษร  ภาพกราฟิก  ภาพถ่าย  ภาพเคล่ือนไหวแบบวดิีทศัน์และเสียง 

พรเทพ  เมืองแมน (2544: 18) ได้ให้ความหมายของมลัติมีเดียไวว้่า  เป็นการอาศยั

ศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอทั้งขอ้ความ  กราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว  วีดิทศัน์และเสียง  

โดยผูเ้รียนสามารถโตต้อบหรือมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบับทเรียนพร้อมทั้งไดรั้บผลยอ้นกลบั 

(Feedback) อย่างทนัทีทันใด  รวมทั้งสามารถประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้รียนได้

ตลอดเวลา 

ธงชัย  นิยมสุข (2547: 14-15)ได้ให้ความหมายของมัลติมี เดียไว้ว่า เป็นการใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลและนาํเสนอในรูปขอ้ความ  รูปภาพ  เสียง  ภาพเคล่ือนไหว  โดยเช่ือม

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อไปใช้ในเน้ือเร่ือง  โดยมีการปฏิสัมพนัธ์  การสร้างและการส่ือสารระหวา่ง

ผูใ้ชก้บัตวัเน้ือหา 

มนตช์ยั  เทียนทอง (2548: 7) ไดก้ล่าวถึงมลัติมีเดียวา่เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ส่ือความ 

หมายกบัผูใ้ช้โดยวิธีการปฏิสัมพนัธ์  ผสมผสานกบัการใช้ส่ือหลายๆ ชนิด  ทั้งขอ้ความ  ภาพน่ิง  

ภาพเคล่ือนไหว  วดิีทศัน์และเสียง 

จากความหมายของคาํว่ามลัติมีเดียท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้  สรุปได้ว่า  มลัติมีเดีย  คือ  

การนาํเสนอขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยใช้ขอ้ความ  รูปภาพ  ภาพถ่าย  ภาพเคล่ือนไหว  วีดิทศัน์และ

เสียง  ดว้ยวิธีการปฏิสัมพนัธ์  การสร้างเน้ือหาและการส่ือสาร  เป็นการทาํส่ือมากกวา่หน่ึงชนิดมา

จดัระบบ   
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4.2  ขั้นตอนการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย 

การพฒันาส่ือมลัติมีเดียในการวิจยัคร้ังน้ี  ใช้รูปแบบ  ADDIE  Model (พิสุทธา  อารี

ราษฎร์  2551: 64) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีได้รับการยอมรับกนักวา้งขวางในการนํามาใช้ในการพฒันา

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซ่ึงรวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดว้ย  โดย รอเดอริค  ซิมส์ (Roderic  

Sims) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (University  of  Technology  Sydney) ได้นํารูปแบบ  

ADDIE  Model  มาปรับปรุงใหเ้ป็นขั้นตอนการพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์  ดงัภาพท่ี  2 

 

 จากภาพท่ี  2  แสดงรูปแบบ  ADDIE  Model  ประกอบดว้ยขั้นตอนทั้งหมด  5  ขั้น  ไดแ้ก่  

ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)  ขั้นการออกแบบ (Design)  ขั้นการพัฒนา (Development)  ขั้นการ

นาํไปใช ้(Implementation)  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

4.2.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 

ประกอบดว้ยรายละเอียดแต่ละส่วน ดงัน้ี 

         4.2.1.1  การกาํหนดหวัเร่ืองและวตัถุประสงคท์ัว่ไป    

         4.2.1.2  การวเิคราะห์ผูเ้รียน  

4.2.1.3 การวเิคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

4.2.1.4  การวเิคราะห์เน้ือหา  

ข้ันการประเมินผล

(Evaluation)

ข้ันการวเิคราะห์

(Analysis)

ข้ันการออกแบบ

(Design)

ข้ันการพฒันา

(Development)

ข้ันการนําไปใช้

(Implementation)

ภาพท่ี  2  ขั้นตอนการพฒันาส่ือมลัติมีเดียตามรูปแบบ  ADDIE  Model 

                ท่ีมา (พิสุทธา  อารีราษฎร์  2551: 64) 
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4.2.2  ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

ประกอบดว้ยรายละเอียดแต่ละส่วน ดงัน้ี 

4.2.2.1 การออกแบบ Courseware  (การออกแบบบทเรียน) 

ซ่ึงจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหา  แบบทดสอบ

ก่อนบทเรียน (pretest) ส่ือ  กิจกรรม  วธีิการนาํเสนอ  และแบบทดสอบหลงับทเรียน (posttest)  

4.2.2.2  การออกแบบผงังาน (flowchart) และการออกแบบบทดาํเนินเร่ือง 

(storyboard) 

4.2.2.3  การออกแบบหนา้จอภาพ (screen design) 

4.2.2.4  การออกแบบหนา้จอภาพ  หมายถึง  การจดัพื้นท่ีของจอภาพเพื่อใชใ้น          

การนาํเสนอเน้ือหา  ภาพ  และส่วนประกอบอ่ืนๆ  ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณามีดงัน้ี 

4.2.2.4.1 การกาํหนดความละเอียดภาพ (resolution) 

4.2.2.4.2 การจดัพื้นท่ีแต่ละหนา้จอภาพในการนาํเสนอ 

4.2.2.4.3 การเลือกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4.2.2.4.4 การกาํหนดสี  ไดแ้ก่  สีของตวัอกัษร (font  color) สีของฉากหลงั 

(Background) และสีของส่วนอ่ืนๆ  

4.2.2.4.5 การกาํหนดส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชบ้ทเรียน 

4.2.3 ขั้นตอนการพฒันา (Development)   

เป็นขั้นตอนการสร้าง  เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียน  

ประกอบดว้ยรายละเอียดแต่ละส่วน ดงัน้ี 

4.2.3.1 การเตรียมการ  การเตรียมการ เก่ียวกบัองคป์ระกอบดงัน้ี 

4.2.3.1.1 การเตรียมขอ้ความ 

4.2.3.1.2 การเตรียมภาพ  

4.2.3.1.3 การเตรียมเสียง  

4.2.3.1.4 การเตรียมโปรแกรมจดัการบทเรียน   

4.2.3.2 การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ  ภาพ  เสียงและส่วนอ่ืน 

เรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดัการ  เพื่อเปล่ียน

สตอร่ีบอร์ดใหก้ลายเป็นส่ือมลัติมีเดีย 

4.2.3.3 การสร้างเอกสารประกอบการเรียน  หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จส้ินแล้ว            

ในขั้นต่อไปเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นตน้ของหนงัสือ 
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4.2.4 ขั้นตอนการนาํไปใช ้(Implementation)  

ก่อนนําส่ือมัลติมีเดียไปใช้  ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น  

หลงัจากนั้นทาํการปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะนาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายจริง  เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียน  และนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 

4.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน โดยใชค้ะแนนทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ทาํแบบทดสอบชุดเดียวกนั และแปลผลคะแนนท่ีได ้จากนั้นทดสอบหลงั

บทเรียนเพื่อสรุปหาค่า  E1/E2  สรุปเป็นประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย โดยใชเ้กณฑ์ประสิทธิภาพ 

80/80  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 4-7) ได้กล่าวถึงความคลาดเคล่ือนของผลลพัธ์ว่า การทดสอบ

คุณภาพของส่ิงใดหรือพฤติกรรมใด ผลการประเมินอนุโลมให้มีความคลาดเคล่ือนตํ่าหรือสูงกวา่ค่า

ประสิทธิภาพท่ีตั้งไวไ้ม่เกิน 2.5 แต่หากไดค้่าตํ่ากวา่ค่าประสิทธิภาพท่ีตั้งไว ้ตอ้งปรับปรุงและนาํไป

ทดสอบคุณภาพอีกคร้ัง  หากส่ือหรือชุดการสอนไดรั้บการออกแบบและพฒันาอย่างดีมีคุณภาพ              

ค่า E1 หรือ E2 ท่ีคาํนวณได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกล้เคียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 

ร้อยละ 5 ซ่ึงการยอมรับประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนมี  3 ระดับ คือ สูงกว่าเกณฑ ์                

เท่าเกณฑ ์ ตํ่ากวา่เกณฑ ์แต่จะยอมรับวา่ส่ือหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 
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5.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย มีรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งคาํนึงถึง ซ่ึงมีผูศึ้กษาไวด้งัน้ี 

ณรงค์  โสภิณ. (2547: 112) รายงานผลการใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตาม

แนววงจรการเรียนรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความ

คงทนในการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ท่ีได�รับการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู�ตามแนววงจรการเรียนรู�ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได� รับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู�ตามแนววงจรการเรียนรู�ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน และเพื่อศึกษาความคงทนใน

การเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได�รับการสอน แบบสืบเสาะหาความรู�ตามแนว

วงจรการเรียนรู� กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาํเภอศรี

ธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั ประกอบด้วย  แผนการจดัการเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร์

เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู�ตามแนววงจร

การเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบั ส่ิงแวดลอ้ม  และ

แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม ผลการวิจยัพบว่า 

นักเรียนท่ีได�รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู�ตามแนววงจรการเรียนรู�มี คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่า คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  นกัเรียนท่ี

ได� รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู� ตามแนววงจรการเรียนรู�  มีคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าคะแนนทกัษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ก่อน

เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ค�าเฉล่ียของคะแนนความคงทนในการเรียนรู�วิชา

วิทยาศาสตร์หลงัการเรียนผ่านไปแล�ว 2 สัปดาห์เฉล่ีย ไม�น้อยกวา่ค่าคะแนนการทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

อรอุมา  กาญจนี (2549: 66-68) ไดร้ายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม

แนวทาง PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยทาํการศึกษากบันักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี  1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝ่ายมัธยม) มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวทาง 

PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2549 ทั้ งหมด 2 ห้องเรียน จาํนวน  60 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอีกคร้ังโดยการจบัฉลาก เพื่อกาํหนดรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ กลุ่มทดลอง ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนตามแนวทาง PDCA กลุ่มควบคุม ไดรั้บการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA เร่ือง โครงสร้าง หน้าท่ีและส่วนประกอบ ของเซลล์ส่ิงมีชีวิต  

แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง โครงสร้าง หน้าท่ีและส่วนประกอบของเซลล์

ส่ิงมีชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามวัดจิต

วทิยาศาสตร์ ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) ผลจากการวจิยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู้ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA กบัแบบสืบเสาะหาความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

นัจภัค  บูชาพิมพ์. (2551 : 101-102)  รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้และ

ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

วดัห้วยจระเข้วิทยาคม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีวตัถุประสงค์เพื่อ

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง ภูมิปัญญา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  เปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนชั้นมะยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  และเพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนวดัหว้ยจระเขว้ิทยาคม  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 1  จาํนวน  1 ห้องเรียน รวม 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการ

เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และ

ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัเรียนเร่ือง ภูมิปัญญาไทยและแบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

ผลการวิจยัพบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผลการเรียนรู้หลังการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการ

เรียนรู้  และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก  

ปทุมวนั ดุษฎี (2552: บทคดัยอ่) รายงานการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  การสร้างคาํไทยตามหลกัเกณฑท์างภาษา  สําหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหินลาด  จงัหวดัพงังา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดีย เร่ือง การสร้างคาํไทยตามหลกัเกณฑท์างภาษา  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เพื่อ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  และเพื่อหาความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  โดยทดลองกบักลุ่มประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี1 

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบา้นหินลาด อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา จาํนวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

วิจยั ประกอบดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง การสร้างคาํไทยตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา 

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง 

การสร้างคาํไทยตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน

ทดสอบก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยรวมอยูท่ี่

ระดบัมาก 

อมรวรรณ  จริตน้อม (2552: บทคดัย่อ) รายงานการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

เร่ือง การสร้างคาํ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  

อาํเภอสมเด็จ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การสร้างคํา สําหรับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ประเมินหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของกลุ่ม

ทดลองท่ีเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  และศึกษาความคงทนทางการเรียนรู้

ของกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชเ้ป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คดัเลือก 2 หอ้งเรียน กาํหนดเป็นกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 48 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบดว้ย หนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยรวมอยู่

ท่ีระดบัมาก สรุปไดว้่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  การสร้างคาํ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้

ฉัตรชนกานต์   เปรมพัฒนพันธ์ (2553 : 115) รายงานการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  การใช้ประโยคเพื่อการส่ือสารของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ น ปี ท่ี   1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม                               

มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้

ประโยคเพื่อการส่ือสาร  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเร่ืองการใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสารของ

นกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน และจดัการเรียนรู้โดยใช้

วิธีสอนแบบปกติ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน เร่ือง การใช้ประโยคเพื่อการส่ือสาร

ของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน  และศึกษาความ

คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสาร  กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 60 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเร่ืองการใช้ประโยคเพื่อการส่ือสารท่ีสร้างข้ึน   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ  และแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การใช้ประโยคเพื่อการส่ือสาร  ผลการศึกษา

พบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสารท่ีสร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบปกติ  

นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และระดบัความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง การใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสาร โดยภาพรวม พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ทรงฤทธ์ิ  ฉิมโหมด (2553: บทคดัยอ่) รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  สามก๊ก  ตอน  กวนอูไปรับราชการกบัโจโฉ  สําหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สามก๊ก ตอน  
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กวนอูไปรับราชการกบัโจโฉ  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบหมวก

หกใบและวิธีสอนแบบปกติร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบหมวกหกใบและ

วธีิสอนแบบปกติร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่ม

ตัวอย่างคือ นัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียนอํานวยศิลป์วิทยา เค ร่ืองมือท่ีใช้วิจัย 

ประกอบดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนตามแนวคิดหมวก

หกใบร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติร่วมกบั

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชว้ธีิสอน

แบบหมวกหกใบร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กับกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอบแบบปกติ

ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ

หมวกหกใบร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ

ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม หลงัเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  

และความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนเร่ืองสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับ

ราชการกบัโจโฉ ดว้ยวิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดบั               

ดีมาก 

 ปาณิสรา  จิตรประทกัษ์. (2553: 125-126 ) รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยุธยา  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี ท่ี  5  มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เร่ือง 

ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยธุยา  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน

และหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีมีคะแนนทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ แตกต่างกนัในกลุ่มเก่ง 

กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะดว้ยการเรียนแบบผสมผสาน และเพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะดว้ยการเรียนแบบผสมผสาน  กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จาํนวน 33 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทย
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สมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบ

ผสมผสาน  บทเรียนผ่านเว็บ เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา จาํนวน 6 หน่วยการเรียนรู้  

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยุธยาก่อนและหลงัเรียน  ผลการวิจยั

พบวา่  ผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยุธยาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะดว้ยการเรียนแบบผสมผสาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการเรียนรู้หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะดว้ยการเรียนแบบ

ผสมผสาน เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยุธยา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีคะแนนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนโดยภาพรวมเห็นดว้ยอยู่

ในระดบัมาก  

พิมณิชา  พรหมมานต (2553: 122-124) รายงานการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สําหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียน และเพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  จงัหวดันนทบุรี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  ดว้ยวิธีการจบัสลากห้องเรียน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 

คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน                         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.33/83.67 แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอช่์วยสอนท่ีสร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ 

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีกาํหนด
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ไว ้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับเห็นด้วย              

อยา่งมาก 

อญัชสา  ยิม้ถนอม (2553: 68) รายงานการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสร้าง

คาํในภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  จงัหวดั

นครปฐม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบทเรียน

สําเร็จรูปเร่ือง การสร้างคาํในภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างคาํในภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ก่อนและหลงัการเรียน

ดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเรียนสําเร็จรูป

พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสร้างคําในภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจาํนวน 46 คน 

ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งงวา่ย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เคร่ืองมือ

ท่ีใชว้จิยั ประกอบดว้ย บทเรียนสาํเร็จรูปเร่ืองการสสร้างคาํในภาษาไทย  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง

การสร้างคาํในภาษาไทย  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างคาํในภาษาไทย  

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป 

เร่ือง การสร้างคาํภาษาไทย  ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสร้าง

คาํในภาษาไทย  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 เท่ากบั 91.34/88.47  สูงกวา่เกณฑ์  80/80  ท่ี

กาํหนดไว ้คะแนนของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการสร้างคาํในภาษาไทยสูงกวา่

คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนเร่ือง

การสร้างคาํในภาษาไทยอยูใ่นระดบัมาก 

นภสันันท์  จ่าเหลา (2554: 92) รายงานการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง  

การสร้างคาํ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มหาสารคาม  เขต 1  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การสร้างคาํให้มีคุณภาพ  

ศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ศึกษาดชันี

ประสิทธิผลของจดัการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน โดยใชก้ลุ่มประชากรเป็นนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรค ์อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 จาํนวน 11 ห้องเรียน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุ่ม
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อย่างง่ายดว้ยวิธีการจบัสลาก 2 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน 84 คน คดัเลือกเป็นกลุ่มทดลองสําหรับ

เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนและกลุ่มควบคุมสําหรับเรียนด้วยวิธีการปกติ  

เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัย ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบบประเมิน  

ผลการวิจยัพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05  และความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก  สรุปได้ว่า  หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  การสร้างคาํ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เป็นส่ือท่ีมี

ประสิทธิผล  สามารถนาํไปจดัการเรียนรู้ได ้

ภทัราภรณ์ สืบจากอินทร์ (2554: 91-93) รายงานการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  การสร้างคาํในภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา  อาํเภอบา้งโป่ง  จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างคําในภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และ

ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2553 ทาํการสุ่มห้องเรียน โดยใชว้ิธีการสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย คือ จบัสลากห้องเรียน 1 

หอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง การสร้างคาํในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง การสร้างคาํในภาษาไทย มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.25/80.67  เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80  คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

การสร้างคาํในภาษาไทยของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกวา่ก่อนเรียน  

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ

สร้างคาํในภาษาไทย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด 

กรกต  ธัชศฤงคารสกุล (2554: 126-128) การพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีน

บางหลวง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเจ้ียนหัว อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองดนตรีจีนบางหลวง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนเจ้ียนหัว อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม  ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเม่ือเรียนด้วยส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนบาง

หลวง สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเจ้ียนหัว อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  
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ศึกษาผลการปฏิบติัการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

เจ้ียนหัว อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  และศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีรต่อส่ือมติัมีเดีย 

เร่ืองดนตรีจีนบางหลวง สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเจ้ียนหัว อาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ นกัเรียนโรงเรียนเจ้ียนหวั  ตาํบลบางหลวง  อาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กาํลงัศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1 

หอ้งเรียน นกัเรียน 20 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบยกชั้น (cluster random sampling)  เคร่ืองมือท่ี

ใชป้ระกอบดว้ย ประเด็นการสนทนากลุ่ม  แผนการจดัการเรียนรู้ดดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย  ส่ือมลัติมีเดีย

เร่ืองดนตรีจีนบางหลวง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนเจ้ียนหัว อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

ดนตรีจีนบางหลวง  แบบประเมินผลการปฏิบติัการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวงของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนบางหลวง 

สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจยัพบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย

เร่ืองดนตรีจีนบางหลวงมีประสิทธิภาพเท่ากยับ 74.80/73.17  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี

เรียนด้วยส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนบางหลวง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยางมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ผลการปฏิบติัการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวง มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  และความ

คิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนบางหลวง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

โอลาลินอย (Olalinoye.  1979: 4348-A) ไดท้าํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการสอน 

3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะท่ีมีการช้ีแนวทาง  การสอนแบบปกติ  และการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ดว้ยผูเ้รียนดาํเนินการเอง ในวิชาฟิสิกส์โดยให้กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนปกติ กลุ่ม

ทดลองท่ี 1 ไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะท่ีมีการช้ีแนวทางและกลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บการสอนแบบ          

สืบเสาะหาความรู้ดว้ยนกัเรียนดาํเนินการเอง พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสามกลุ่มแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

คอลลินส์ (Collins. 1990: 2783-A) ได้ทําการวิจยัเร่ือง รูปแบบการสอนโดยใช ้

การสืบเสาะหาความรู้กบันกัเรียนไฮสคูลปีท่ี  1 จาํนวน 30 คน โดยใช้ไอคิวและเกรดคณิตศาสตร์

เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย  4  คร้ังๆ ละ 5 นาที เน้ือหาในการอภิปราย

เป็นทางตรรกวิทยาและทฤษฎีเซต ทั้งสองกลุ่มจดัให้มีการสืบเสาะตลอดเวลา  ผลปรากฏว่า กลุ่ม

ทดลองได้คะแนนเฉล่ีย 6 คะแนน กลุ่มควบคุมได้ 5 คะแนน  ผลการวิจัยแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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จากผลการวิจยัสรุปได้ว่าส่ือมลัติมีเดียและวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้เป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งสําหรับนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน เพราะสามารถ

ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือ

มลัติมีเดีย” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (the one-group pretest-

posttest design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 144) โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.  ขั้นเตรียมการวิจยั 

 2.  ขั้นสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3. ขั้นดาํเนินการทดลอง 

 4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล        

รายละเอียดของขั้นตอนการวิจยั มีดงัน้ี 

1.  ข้ันเตรียมการวจัิย 

1.1  ศึกษาคน้ควา้ หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   1.1.1  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัเก่ียวกบัคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และส่ือมลัติมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดเน้ือหาใน

แผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร

สถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงค ์   

การเรียนรู้ การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

และสาระการเรียนรู้ 

1.1.3  ศึกษาเอกสารและตําราเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและแบบสอบถามความคิดเห็น  

1.2  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ในการวจิยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
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1.2.1  ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  

อาํเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2 หอ้งเรียน  จาํนวน

นกัเรียน 60  คน  

1.2.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนคลอง

บา้นพร้าว  อาํเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 30 คนไดม้า

โดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple  random  sampling) ดว้ยวธีิจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

1.3  ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ตวัแปร  2  ประเภท  คือ 

1.3.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

1.3.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 

1.3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

1.3.2.2  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

1.4  รูปแบบของการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (the one-group  

pretest-posttest design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 144) เพื่อวดัความสามารถทางการเรียน เร่ือง คาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เขียนเป็นรูปแบบไดด้งัน้ี 

สอบก่อน ทดสอบ สอบหลงั 

T1 X T2 

T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 

X   หมายถึง  การเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

T2  หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน 

 

2.  ข้ันสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  

2.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย   
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2.1.1.1 กาํหนดเน้ือหา เวลาเรียน และกิจกรรมท่ีนาํมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล รูปแบบ Backward Design โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ แผน

ละ 2 ชัว่โมง ซ่ึงแต่ละแผนมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

2. สาระการเรียนรู้  

3. ความรู้ความเขา้ใจคงทน 

4. ความรู้และทกัษะ 

5. สมรรถนะท่ีสาํคญัของผูเ้รียน 

6. คุณลกัษณะพึงประสงค ์

7. การประเมินผล 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

8.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

8.2 ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration) 

8.3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 

8.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

8.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) 

9. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

2.1.1.2 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยด้วย

วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

2.1.1.3 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

(รายละเอียด ภาคผนวก ก: 78) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) แลว้นาํผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทั้งน้ี ผลการพิจารณา

ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่า IOC เท่ากบั 1 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้คือ 0.5 และ

ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับปรุงในดา้นการนาํเสนอผลงานให้แต่ละ

กลุ่มนาํเสนอโดยใชเ้คร่ืองฉายแผน่ทึบเปล่ียนเป็นการนาํเสนอโดยการวนเป็นฐาน 
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2.1.1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ดว้ยวธีิการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้ทดลองสอน

กบักลุ่มทดลอง 

2.1.2 ส่ือมัลติมีเดีย  เร่ือง  ค ําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 แบ่งเน้ือหาเป็น 5 เร่ือง ดงัน้ี เร่ืองท่ี 1 ภาษาบาลี เร่ืองท่ี 2 ภาษาสันสกฤต เร่ืองท่ี 3  

ภาษาจีน เร่ืองท่ี 4 ภาษาเขมร เร่ืองท่ี 5 ภาษาองักฤษ 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและสร้างส่ือมลัติมีเดียในลกัษณะบทเรียนแบบผสมผสาน 

โดยนําหลักการและขั้นตอนการออกแบบของ ADDIE  Model (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551: 64)           

ตามขั้นตอนการออกแบบและสร้างส่ือมลัติมีเดีย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis)   

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการออกแบบ (Design)   

ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการพฒันา (Development)   

ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นการนาํไปใช ้(Implementation)   

ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
 

ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis)   

    ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา 

1.  ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

2.  ศึกษาเน้ือหา  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

3.  ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างส่ือมลัติมีเดีย   

4.  ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนการสอน 

5.  กาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

6.  กาํหนดขอบข่ายของบทเรียน 

การวเิคราะห์เน้ือหาตามขั้นตอนไดก้าํหนดขอบเขตของเน้ือหา  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย  ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี  3  การกาํหนดขอบเขตของเน้ือหา  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

เน้ือหา/ 

สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั

และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผล 

1. ภาษาบาลี ท 4.1 ม.3/1   

จาํแนกและใชค้าํ

ภาษาต่างประเทศ 

ท่ีใชใ้นภาษาไทย 

1. นกัเรียนสามารถอธิบาย

ลกัษณะคาํ

ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย ได ้

2. นกัเรียนสามารถจาํแนก

ลกัษณะของคาํใน

ภาษาต่างประเทศได ้

3. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่ง

การใชค้าํภาษาต่างประเทศ

ไดถู้กตอ้ง 

วธีิการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

1. ขั้นสร้างความสนใจ

(Engagement) 

2. ขั้นสาํรวจและคน้หา 

(Exploration) 

3. ขั้นอธิบายและลง

ขอ้สรุป 

(Explanation) 

4. ขั้นขยายความรู้ 

(Elaboration) 

5. ขั้นประเมิน 

(Evaluation) 

 

1. วดัผลจาก

แบบทดสอบ

ก่อนเรียนและ

หลงัเรียน 

2. วดัผลจาก

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. ภาษาสันสกฤต 

3. ภาษาเขมร 

4. ภาษาจีน 

5. ภาษาองักฤษ 

 

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการออกแบบ (Design)   

ขั้นตอนการออกแบบส่ือมลัติมีเดีย   

1. การออกแบบบทดาํเนินเร่ือง (storyboard) ลงในโปรแกรมซอฟแวร์สําหรับออกแบบ 

จดัทาํภาพพื้นหลงั ภาพหนา้จอ เลือกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

กาํหนดสีและส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชบ้ทเรียน     

2. ออกแบบผงังาน (flowchart) ตามการแสดงรายละเอียดของส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง คาํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทย ปรากฏ ดงัภาพท่ี 3 
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ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร  ภาษาจีน  ภาษาองักฤษ 
 

ท่ีมาของภาษา  ท่ีมาของภาษา  ท่ีมาของภาษา  ท่ีมาของภาษา  ท่ีมาของภาษา 
 

ขอ้สังเกต  ขอ้สังเกต  ขอ้สังเกต  ขอ้สังเกต  ขอ้สังเกต 
 

ตวัอยา่ง 

การใชค้าํ 

แบบวดิีทศัน์ 

 ตวัอยา่ง 

การใชค้าํ 

แบบวดิีทศัน์ 

 ตวัอยา่ง 

การใชค้าํ 

แบบวดิีทศัน์ 

 ตวัอยา่ง 

การใชค้าํ 

แบบวดิีทศัน์ 

 ตวัอยา่ง 

การใชค้าํ 

แบบวดิีทศัน์ 
 

ทดสอบ 

ทา้ยเร่ือง 

 ทดสอบ 

ทา้ยเร่ือง 

 ทดสอบ 

ทา้ยเร่ือง 

 ทดสอบ 

ทา้ยเร่ือง 

 ทดสอบ 

ทา้ยเร่ือง 
 

 

. 

 

ภาพท่ี 3  แสดงรายละเอียดของส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   

 

 3. นาํบทดาํเนินเร่ือง (storyboard) เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ในการออกแบบ  

 

 

เขา้สู่ส่ือมลัติมีเดีย 

หนา้ตอ้นรับ 

เมนูหลกั 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
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ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการพฒันา (Development)   

ขั้นตอนการสร้างส่ือมลัติมีเดีย 

1. เลือกโปรแกรมสาํหรับการสร้างส่ือมลัติมีเดีย  

2. จดัเตรียมรูปภาพ  เสียง  วดิีทศัน์ใหพ้ร้อมในการใชง้านโดยสร้างเป็นแฟ้ม (file) และ 

การออกแบบบทดาํเนินเร่ือง (storyboard) 

  รูปภาพ  ออกแบบลายไทยและเลือกสีในการจดัทาํพื้นหลงั  จดัตกแต่งภาพโดยใช้

ซอฟแวร์สาํหรับการตกแต่ง 

  เสียง  จดัทาํคลิปเสียงโดยใช้ซอฟแวร์สําหรับการบนัทึกและตดัต่อเสียงพูดและ

เสียงดนตรี 

  วีดิทัศน์  เขียนบทละครสั้ นให้สอดคล้องกับเน้ือหา  คัดเลือกนักแสดงท่ีเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  และบนัทึกวีดิโอคลิป  คดัเลือกวีดิทศัน์และตดัตอนบทสนทนาให้

เหมาะสมกบัการใชค้าํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยใชซ้อฟแวร์สาํหรับการบนัทึกและตดัต่อ 

3. สร้างเน้ือหาบทเรียนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ให้ครอบคลุมเน้ือหาและ

จุดประสงค์การเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ

ปรับปรุงแกไ้ข 

4. นําบทเรียนท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอผู ้เช่ียวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ โดยแบ่งเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 3 คน และดา้นส่ือเทคโนโลยี จาํนวน 3 คน (รายละเอียด ภาคผนวก 

ก: 78-79) ตรวจสอบประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย ผลการประเมิน พบว่า บทเรียนมีคุณภาพใน

ระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.21 นาํส่ือมลัติมีเดีย

ไปทดลอง (try-out) กบันกัเรียนในขั้นต่อไป 
 

ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นการนาํไปใช ้(Implementation)   

1. นําส่ือมัลติมีเดียไปทดลอง (try-out)  เพื่อหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80               

(ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2556: 4) กล่าวคือ ระดบัประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิด     

การเรียนรู้  ได้จากคะแนนปฏิบัติระหว่างเรียนรวมกัน และคะแนนสอบหลังการเรียนจบตาม

แผนการจดัการเรียนรู้  โดยกาํหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 คือ คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจากการ

ทาํแบบทดสอบระหวา่งเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย  และ  E2 คือ คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจากการทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียน  โดยแบ่งการทดลองดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี 1  ทดลองแบบเด่ียวหรือรายบุคคล (one to one try-out) 

 ทดลองกบันกัเรียนเป็นรายบุคคลซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนคลอง

บา้นพร้าว  ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2557  จาํนวน 3 คน  แบ่งเป็นนกัเรียนท่ีมีผล 

การเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ประเภทละ 1 คน รวมเป็น 3 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีไม่ใช่           

กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงปริมาณของส่ือมลัติมีเดีย คือ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

จากการทดลองไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 76.00/75.53 

 

ตารางท่ี 4 ค่าประสิทธิภาพของการทดลองรายบุคคล 

การทดลอง 
จาํนวน 

(นกัเรียน) 
คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน 3 25 19.00 4.58 76.00 

หลงัเรียน 3 30 22.67 4.73 75.53 

การทดลองคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบขอ้บกพร่องของส่ือมลัติมีเดีย คือ ขนาดของตวัอกัษรเล็กเกินไป 

 ขั้นท่ี 2  ทดลองกลุ่มยอ่ย (Small group try-out) 

 ผูว้จิยันาํบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากการทดลองรายบุคคลแลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน

กลุ่มย่อย  เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  ท่ีกาํลงัศึกษาในภาค

เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 9 เป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน  และ

อ่อน 3 คน ซ่ึงไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดลองไดค้่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั คน  78.64/80.00  

 

ตารางท่ี 5 ค่าประสิทธิภาพของการทดลองกลุ่มยอ่ย 

การทดลอง 
จาํนวน 

(นกัเรียน) 
คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน 9 25 19.66 2.24 78.64 

หลงัเรียน 9 30 24.00 3.24 80.00 

การทดลองคร้ังน้ี ผูว้จิยัไม่พบขอ้บกพร่องของส่ือมลัติมีเดีย 
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ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

นาํส่ือมลัติมีเดียท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญและผา่นการทดลองใชไ้ปประเมินผลใน

การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

 2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.2.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  จาํนวน         

30  ขอ้  มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

2.2.1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐาน 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ                

หลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทย

ไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  ซ่ึงมีสาระเก่ียวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย 

2.2.1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ในการสร้างแบบทดสอบน้ี ผูว้ิจยัสร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการให้เกิดตามแนวคิดของ บลูม (Bloom) ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ความรู้ ความเข้าใจ การ

นาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี  6  ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ (ขอ้) 

รวม 

คว
าม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 ้

กา
รว

เิค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์

 

กา
รป

ระ
เมิ

น
ค่ า

 

1. นัก เรียนสามารถอธิบายลักษณ ะคํา

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้

2 2 2 2 2 2 12 

2. นกัเรียนสามารถจาํแนกลกัษณะของคาํ

ในภาษาต่างประเทศได ้

2 2 2 2 2 2 12 

3. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งการใชค้าํ

ภาษาต่างประเทศไดถู้กตอ้ง 

1 2 2 - 2 1 8 

รวม 5 6 6 4 6 5 30 
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2.2.1.3 สร้างตารางกาํหนดเน้ือหา วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีมี

เน้ือหาเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

2.2.1.4 จดัทาํตารางวิเคราะห์แบบทดสอบและสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ก่อนและหลงัเรียน  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  จาํนวน 45  ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั ชนิด 

4 ตวัเลือก  เพื่อคดัเลือกใหเ้หลือ  30  ขอ้ 

2.2.1.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ท่ี

สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ ตรวจสอบความถูกตอ้งความยากง่ายของเน้ือหา 

การใชภ้าษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

2.2.1.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านเน้ือหาภาษาไทยและด้านการจัดการเรียนรู้  2 คน ด้านการวดัผลและประเมินผล 1 คน  

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก: 78)ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้นาํผลการประเมินมาหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาํถามกับวตัถุประสงค์ ทั้ งน้ีผลการพิจารณาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ IOC มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 (รายละเอียดตามภาคผนวก ช: 130-

131)  

2.2.1.7 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ไป

ทดลองใช ้(try out) กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนคลองบา้นพร้าว ท่ีเรียนเร่ือง

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมาแลว้ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  20  คน   

2.2.1.8 นาํคาํตอบของนกัเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนขอ้ท่ีตอบถูก ขอ้

ละ 1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน นาํมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ท่ี

ยอมรับไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-1.00 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 

181) จากนั้นเลือกขอ้สอบแบบปรนยัท่ีมีความยากง่าย (p)ระหว่าง 0.30-0.50 และค่าอาํนาจจาํแนก 

(r) ระหว่าง 0.20-0.80 จาํนวน 30 ขอ้ จากขอ้สอบทั้งหมด 45 ข้อ (รายละเอียดตามภาคผนวก ช: 

132-133) 

2.2.1.9 นาํแบบทดสอบจากการคดัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขแลว้หาค่าความเช่ือมัน่  

จาํนวน  30  ขอ้  โดยใช้สูตร  KR-20  ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson) (มาเรียม 

นิลพนัธ์ุ, 2553: 182) ทั้งน้ีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.81 นาํแบบทดสอบท่ีไดใ้ช้

เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และจดัทาํแบบทดสอบหลงัเรียนโดยนาํแบบทดสอบก่อนเรียนชุด

เดิมมาสลบัขอ้ 

2.2.1.10 นาํแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใชท้ดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 



51 

2.2.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  ซ่ึงวดัรายละเอียด  3  ดา้น  คือ  ดา้นการจดัการเรียนการรู้  ดา้น

เน้ือหา  และดา้นความพึงพอใจในการเรียน มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

2.2.2.1 ศึกษาเอกสารวธีิสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 107-108) จากเอกสารและ

ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.2.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาไทยดว้ยวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ความคิดเห็นดา้น

การจัดการเรียนรู้  ความคิดเห็นด้านเน้ือหา และความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการเรียน  

สําหรับการให้ความหมายค่าท่ีวดัได ้ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ในการให้ความหมายซ่ึงพฒันามาจากแนวคิด

ข อง เบ ส  (Best ) จาก ห นังสื อ คู่ มื อ ก ารส ร้างเค ร่ืองมื อว ัด คุ ณ ลัก ษ ณ ะด้าน จิต พิ สั ยข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนกัทดสอบทางการศึกษา (2539: 47-77)  โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็น

แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดงัน้ี 

ระดบั  1  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ระดบั  2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

ระดบั  3  หมายถึง  เหมาะสม 

ระดบั  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

ระดบั  5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

การแปลความหมายของค่าความคิดเห็นท่ีวดัไดมี้รายละเอียดดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  เหมาะสม 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

  2.2.2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

2.2.2.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผู ้เช่ียวชาญ  3 คน ประกอบด้วย 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาภาษาไทยและดา้นการจดัการเรียนรู้  2 คน ดา้นการวดัผลและประเมินผล 1 

คน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 (รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ: 127-128) 
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2.2.2.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากเรียน

จบเน้ือหา  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 

3. ข้ันดําเนินการทดลอง 

ผู ้วิจ ัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ the one-group pretest-posttest มี

ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

(pretest) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จาํนวน 

30 ขอ้ จากนั้นตรวจและบนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 

3.2  ผูว้จิยัอธิบายและแนะวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

3.3  ผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จาํนวน 4 แผน 

แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง โดยผูว้ิจยัดาํเนินการและควบคุมดว้ยตนเอง ทดลองจดัการเรียนรู้

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

3.4 กลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน (posttest) จาํนวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อ นําคะแนนท่ีได้ไปคํานวณหา

ประสิทธิภาพของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดียและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย

ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.5 นกัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือ

มลัติมีเดีย เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   

 3.6 นาํผลจากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง และคาํตอบจากแบบสอบถามความคิด 

เห็นมาวเิคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ 

 

4.  ข้ันวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ สรุปผลการทดลองและทดสอบ  

สมมุติฐานตามลาํดบัดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบท่ีตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ   

ด้านเน้ือหา ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)โดยใช้สูตรของโลวิเนลลีและแฮมเบอตัน 

(Rowineli and Hamberton, 1997) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 177) จะตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 
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ข้ึนไป ซ่ึงแสดงว่าข้อคาํถามนั้ นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะ

พฤติกรรม 

4.2 วิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและแบบทดสอบประเมินผลเป็นรายขอ้  เพื่อหาค่า 

ความยากง่าย (p) เกณฑ์กาํหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80 ถา้ค่าความยาก < 0.20 ขอ้คาํถามนั้น

ยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย > 0.80 ถือวา่ขอ้คาํถามนั้นง่ายเกินไป นัน่คือ ค่า p นอ้ย คือ ยาก 

ถา้ค่า p มาก คือ ง่าย  

4.3 การหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.40-0.67         

4.4 ค่าความเช่ือมัน่  เพื่อการตรวจสอบการวดัค่าความเช่ือมัน่ท่ีสมํ่าเสมอและคงท่ี โดย

ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  มาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์

และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson)  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 177) โดยใช้เกณฑ์ความเช่ือมัน่

ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป     

4.5 เปรียบเทียบพฒันาการทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใช ้dependent t-test  

4.6 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดียโดยนาํค่ามาตราส่วนประมาณค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย(x�)และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน(S.D.) แบบวเิคราะห์เน้ือหา แลว้นาํไปแปลความหมาย 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

ส่ือมลัติมีเดียมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี  3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสองตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

ส่ือมลัติมีเดีย 

ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

ตอนที ่1   การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ด้วยวธีิการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย 

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัส่ือ

มลัติมีเดีย ปรากฏผลดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

    ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

    ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย ก่อนและหลงัเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
N คะแนนเตม็ x� S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 30 10.40 2.34 -23.22* .000 

หลงัเรียน 30 30 23.33 1.88 
 

จากตารางท่ี 7   พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 23.33 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.88 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 10.40 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.34  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

ตอนที ่2   ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ทีม่ีต่อ 

วธีิการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

จาํนวน 30 คน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  ปรากฏผลดงั

ตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8   ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

                   แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 
x� S.D. ความคิดเห็น 

ลาํดบั

ท่ี 

ดา้นวธีิการจดัการเรียนรู้     

1. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเน่ือง

ไม่สับสน 

4.57 0.63 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

2. สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยาก

จนเกินไป 

4.53 0.68 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดและแสดงความ

คิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 

4.37 0.72 เห็นดว้ยมาก 5 
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ตารางท่ี 8  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

                  แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย (ต่อ) 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 
x� S.D. ความคิดเห็น 

ลาํดบั

ท่ี 

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัวธีิการสืบเสาะหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

4.37 0.67 เห็นดว้ยมาก 5 

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาได้

อยา่งมีเหตุผล 

4.40 0.50 เห็นดว้ยมาก 4 

6. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติังาน

กลุ่มอยา่งมีส่วนร่วม 

4.30 0.70 เห็นดว้ยมาก 7 

7. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชส่ื้อเทคโนโลยใีน

การศึกษาเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

4.43 0.68 เห็นดว้ยมาก 3 

8. นกัเรียนไดรู้้จกัแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายใน

การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

4.33 0.66 เห็นดว้ยมาก 6 

เฉล่ีย 4.41 0.07 เห็นดว้ยมาก (3) 

ดา้นเน้ือหา     

9. นกัเรียนมีความเขา้ใจ เร่ือง คาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

4.33 0.71 เห็นดว้ยมาก 6 

10. นกัเรียนสามารถหาคาํตอบในการเรียนได้

ดว้ยตนเอง 

4.57 0.63 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

11. นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาการเรียนจากการใชส่ื้อ

มลัติมีเดีย 

4.53 0.63 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

12. นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองคาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

4.50 0.73 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

13. นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เร่ืองคาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้

4.47 0.63 เห็นดว้ยมาก 4 

14. นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทยได ้

4.47 0.63 เห็นดว้ยมาก 4 
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ตารางท่ี 8  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

                  แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย (ต่อ) 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 
x� S.D. ความคิดเห็น 

ลาํดบั

ท่ี 

15. นกัเรียนสามารถเรียนรู้และตรวจสอบ

เน้ือหาเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

จากส่ือมลัติมีเดียได ้

4.43 0.73 เห็นดว้ยมาก 5 

เฉล่ีย 4.47 0.05 เห็นดว้ยมาก (2) 

ดา้นความพึงพอใจในการเรียน     

16. นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติักิจกรรม 

4.43 0.63 เห็นดว้ยมาก 5 

17. นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทาํงานอยา่ง

เป็นระบบ 

4.57 0.57 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

18. นกัเรียนสามารถนาํวธีิการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ไปใชใ้นวชิาอ่ืน ๆ ได ้

4.50 0.57 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 

19. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

4.67 0.55 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

20. นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือมลัติมีเดีย

เก่ียวกบัภาพ  เสียง  และวดิีทศัน์ 

4.70 0.53 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

เฉล่ีย 4.57 0.04 เห็นดว้ยมากท่ีสุด (1) 

รวมเฉล่ีย 4.47 0.07 เห็นดว้ยมาก  

 

จากตารางท่ี 8  พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (x�=4.47, 

S.D.=0.07) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเห็นดว้ยมากท่ีสุด

และมาก ซ่ึงเรียงลาํดบั ดังน้ี ลาํดับท่ีหน่ึงเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ด้านความพึงพอใจในการเรียน       

(x�=4.57 , S.D.=0.04) ลาํดบัรองลงมาเห็นดว้ยมาก คือ ดา้นเน้ือหา (x�=4.47 , S.D.=0.05)  และดา้น

วิธีการจัดการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก  เป็นลําดับสุดท้าย (x�=4.41 , S.D.=0.07)  ซ่ึงแต่ละด้านมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ดา้นความพึงพอใจในการเรียน นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นดว้ย

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ลาํดบัท่ี 1นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือ

มลัติมีเดียเก่ียวกบัภาพ เสียง และวีดิทศัน์ (x�=4.70 , S.D.=0.53) ลาํดบัท่ี 2 นกัเรียนมีความพึงพอใจ

ในการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (x�=4.67 , S.D.=0.55) ลาํดบัท่ี 3 นักเรียนได้ฝึกทกัษะการคิดและ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบนกัเรียนสามารถนาํวธีิการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆ ได ้

(x�=4.57 , S.D.=0.57) ลําดับท่ี 4 (x�=4.50 , S.D.=0.57) และลําดับท่ี 5 นักเรียนได้พัฒนาความรู้

ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรม (x�=4.43 , S.D.=0.63) ตามลาํดบั 

ดา้นเน้ือหา นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์เห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้โดยเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนสามารถหาคาํตอบในการเรียนไดด้ว้ยตนเอง (x�= 

4.57 , S.D.=0.63) ลาํดบัท่ี 2 นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาการเรียนจากการใชส่ื้อมลัติมีเดีย (x�=4.53 , S.D.= 

0.63) ลําดับท่ี 3 นักเรียนสามารถนําความรู้เร่ืองคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไปใช้ใน

ชีวิตประจําว ันได้  (x�=4.50 , S.D.=0.73) ลําดับท่ี  4 นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เร่ืองคํา

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้และ นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้

(x�=4.47 , S.D.=0.63) ลําดับท่ี 5 นักเรียนสามารถเรียนรู้และตรวจสอบเน้ือหาเร่ืองคาํภาษาต่าง 

ประเทศในภาษาไทยจากส่ือมลัติมีเดียได้  (x�=4.43 , S.D.=0.73) และลาํดับท่ี 6 นักเรียนมีความ

เขา้ใจ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (x�=4.33 , S.D.=0.71) ตามลาํดบั   

 ดา้นวิธีการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์เห็นดว้ยมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัได้ดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเน่ือง           

ไม่สับสน (x�=4.57 , S.D.=0.63) ลาํดบัท่ี 2 สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป  

(x�=4.53 , S.D.=0.68) ลาํดบัท่ี 3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม (x�=4.43 , S.D.=0.68) ลาํดบัท่ี 4 ส่งเสริมให้นกัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล  

(x�=4.40 , S.D.=0.05) ลาํดบัท่ี 5 ส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของ

การจดัการเรียนรู้ (x�=4.37 , S.D.=0.72) และส่งเสริมให้นกัเรียนไดรู้้จกัวิธีการสืบเสาะหาความรู้ดว้ย

ตนเอง (x�=4.37 , S.D.=0.67) ลําดับท่ี 6 นักเรียนได้รู้จกัแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายในการศึกษา
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คน้ควา้เพิ่มเติม (x�=4.33 , S.D.=0.66) และลาํดบัท่ี 7 ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบติังาน

กลุ่มอยา่งมีส่วนร่วม  (x�=4.30 , S.D.=0.07) ตามลาํดบั   
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

ส่ือมลัติมีเดีย  โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียน  เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง คาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3/2 จาํนวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก  

โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน

และสอบหลงั (the one-group pretest-posttest design) โดยมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

คลองบา้นพร้าว เป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit of analysis) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจดั           

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย จาํนวน 4 แผน 2) ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง คาํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทย 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

(pretest-posttest) เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จาํนวน 2 ฉบบั เป็นแบบทดสอบปรนัย

ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมลัติมีเดีย  

สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดาํเนินการโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 

แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) สามารถ

สรุปผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง เร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  สามารถสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีกาํหนดไว ้

2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (x�=4.47, S.D.=0.07) เรียง 

ลาํดบัค่าเฉล่ียของความคิดเห็นจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี คือ ดา้นความพึงพอใจในการเรียน ลาํดบั

รองลงมา คือ ดา้นเน้ือหา และดา้นวธีิการจดัการเรียนรู้ เห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  

พบวา่  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  

สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี  

เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  มีกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ไว ้ตามรูปแบบของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียน ผูว้ิจยัใช้

รูปภาพเป็นการกระตุน้ความคิดใหน้กัเรียนสร้างคาํถาม  ซ่ึงนกัเรียนมีความสนใจความแตกต่างของ

ภาษาต่างประเทศจากภาพอกัษร  เม่ือแบ่งกลุ่มใหน้กัเรียนศึกษาลกัษณะและเปรียบเทียบอกัษรภาษา

ต่างๆ นักเรียนสร้างคาํถามและกําหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษาจากการอภิปรายภายในกลุ่ม  

นักเรียนหาภาพอกัษรภาษาต่างๆ จากส่ิงของใกล้ตวัมาเปรียบเทียบกนัอย่างสนุกสนาน จากนั้น

ร่วมกนักาํหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัคาํภาษาต่างประเทศ  

ในภาษ าไท ยโดยการให้จ ําแนกคําท่ีกําหนดให้  ว่าค ําใดเป็นคําไทยแท้และคําใดเป็ นคํา

ภาษาต่างประเทศในใบงานท่ี 1 นกัเรียนกาํหนดหลกัการสังเกตคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
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ร่วมกัน  เป็นการรวบรวมความรู้ประสบการณ์ เดิมช่วยให้นําไปสู่ความเข้าใจเร่ืองคําภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทยมากข้ึน และมีแนวทางท่ีใช้ในการสํารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย               

เม่ือนกัเรียนทาํใบงานเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยและตรวจสอบความถูกตอ้ง  

ขั้นท่ี 2  ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือทาํความเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษา

เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแลว้ นกัเรียนวางแผนกาํหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ

ตั้งสมมติฐาน กาํหนดคาํและภาษาท่ีน่าจะเป็นไปได้ ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความใน

หนังสือพิมพ์ท่ีเตรียมและศึกษาความรู้หาข้อมูลจากส่ือมัลติมีเดีย นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน

ออกแบบและจดัทาํแบบบนัทึกสําหรับการสํารวจลกัษณะของคาํในบทความ  จาํนวน 2 แบบไดแ้ก่ 

แบบบนัทึกท่ี 1 แบบบนัทึกคาํภาษาต่างประเทศในบทความ 100 คาํ แบบบนัทึกท่ี 2 แบบจาํแนกคาํ

ภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา ตามหนงัสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ ภาษาบาลี ภาษา

สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาองักฤษ ศึกษาและลงมือสํารวจคาํศพัทภ์าษาต่างประเทศท่ี

เขา้มาใชใ้นภาษาไทยในส่ือและบทความต่างๆ ใช้กระบวนการกลุ่มแบ่งหน้าท่ีสํารวจ จาํแนกและ

บนัทึกคาํศพัท์ตามลกัษณะของภาษาต่างประเทศลงในแบบบนัทึกท่ีนักเรียนช่วยกนัสร้างข้ึน ทาํ

ความเขา้ใจและแสดงความคิดเห็นวจิารณ์การใชค้าํในบทความต่างๆ  

ขั้นท่ี 3  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เม่ือได้ขอ้มูลจากการสํารวจนํา

ขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีได ้มาวิเคราะห์ จาํแนกและตรวจสอบคาํศพัทต์ามลกัษณะของภาษาต่างประเทศ

จากส่ือมลัติมีเดีย เช่น ภาษาจีนมีลกัษณะเป็นคาํท่ีใช้วรรณยุกต์ตรี จตัวาเป็นส่วนมาก เช่น กวยจับ๊ 

กุ๊ย เก๊ เก๊ก ก๋ง ตุ๋น  ภาษาบาลีมีลกัษณะเป็นคาํท่ีใช ้ฬ เช่น กีฬา กาฬ โกวิฬาร กกัขฬะ ภาษาสันสกฤต

มีลกัษณะเป็นคาํท่ีมกัประสมดว้ยพยญัชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ  เช่น ฤกษ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ  

ภาษาเขมรมีลกัษณะเป็นคาํท่ีมกัใช้พยญัชนะ จ ญ ร ล สะกด เช่น เผด็จสมเด็จ เดิร(เดิน) ถวิล ชาญ  

และภาษาองักฤษมีลกัษณะเป็นคาํท่ีใช้ตามภาษาเดิมและออกเสียงตามรูปท่ีเขียน เช่น ไอศกรีม(ice 

cream) วิตามิน(vitamin) เม่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  นักเรียนนําเสนอในห้องเรียนโดยใช้

รูปแบบการนําเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ เป็นกลุ่มวนเป็นฐาน นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกัน

ตรวจส อบ ค วาม ถู ก ต้องจาก ก ารวน เป็ น ฐาน อี ก ค ร้ังแล ะ ร่วม กัน อภิ ป รายส รุป เร่ืองคํา

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยลงสมุด เป็นการบนัทึกขอ้มูลจากองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  นกัเรียนช่วยเหลือกนัและร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได ้

    ขั้นท่ี 4  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั

ความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัทาํหนงัสือเล่มเล็กนาํเสนอนิทาน

คุณธรรมเร่ืองเก่ียวกบัคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยนกัเรียนเขียนโครงเร่ืองนิทานคุณธรรม

และดาํเนินการจดัทาํหนงัสือเล่มเล็กนาํหนงัสือเล่มเล็กแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้คะแนนแต่ละกลุ่ม
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ตามใบงานท่ี 2 เร่ือง เรียงร้อยสร้างสรรค์ ภายในห้องเรียน นักเรียนนําหนังสือเล่มเล็กมอบให้

ห้องสมุดทาํให้เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึน วิธีการท่ีกระตุน้การเรียนรู้ของนักเรียน  สอดคล้องกับ 

กาญจนา คุณารักษ์(2553: 373) ท่ีกล่าวว่า วิธีการท่ีคน้พบด้วยตนเองและการรับรู้จากการลงมือ

ปฏิบติัจนเป็นประสบการณ์ตรงหรือเป็นรูปธรรมหรือนกัเรียนท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัจึง

จดักิจกรรมให้นกัเรียนแลกเปล่ียน และวิจารณ์ผลงานของแต่ละกลุ่ม ส่งเสริมให้นกัเรียนนาํเสนอ

งานเพื่อวพิากษว์จิารณ์แสดงความคิดเห็นและไดป้รับปรุงผลงาน 

ขั้นท่ี 5  ขั้นประเมิน (Evaluation) นกัเรียนจดัทาํแผนงานการจดัทาํผลงานรวบรวม

ความรู้เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทาํแบบทดสอบประเมินความรู้และนาํไปสู่การนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป  

  จะเห็นไดว้่าวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดียเป็น

กระบวนการเพื่อให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ 

องค์ประกอบสําคญัในการทาํให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอน คือ ครูผูส้อนและนักเรียนท่ีมี

บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปในรูปแบบต่างๆ กนั นกัเรียนเป็นบุคคล

ท่ีตอ้งปฏิบติัคน้หาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผูก้ระตุน้ความคิดนักเรียน  โดยเปล่ียนบทบาทจาก      

ผูถ่้ายทอดความรู้ ไปสู่การเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้โดยอาํนวยความสะดวก ให้คาํปรึกษา แนะนําแก่

นกัเรียน สอดคลอ้งกบั ณรงค์ โสภิณ (2547: 89) ท่ีศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ตามแนววงจรการเรียนรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

ความคงทนในการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่า 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตาม

แนววงจรการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

ของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ของคะแนนทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนการเรียน  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจรการเรียนรู้นั้นผูว้ิจยัได้

ให้อิสระแก่นกัเรียนในการดาํเนินกิจกรรมดว้ยฝึกการใช้ทกัษะต่างๆ และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้

นักเรียนได้แนวคิด หลักการต่างๆจึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงข้ึน สอดคล้องกับ  ณัฐวรรณ เวียนทอง (2554: 78) ท่ี ศึกษา

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) กบัการสอนตามคู่มือครู พบวา่ 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
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มุ่งให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดหลายรูปแบบและเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถเหตุผลในการคิดอย่างมีขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มุ่ง

ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ครู

มีบทบาทสําคญัในการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสืบเสาะและคน้หาคาํตอบท่ี

จะตอบคาํถามหรือแกปั้ญหาท่ีเขากาํลงัประสบอยูห่รือจะพบในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนคิด

เป็นและแกปั้ญหาเป็น   

นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั ณัฐรินีย ์อภิวงค์งาม(2554: 119) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

โดยใชบ้ริบทเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกบัหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไป

ตามสมมติฐาน เน่ืองจากการระดมความคิดของนักเรียนเป็นการลดช่องว่างของระดบัความรู้ของ

นักเรียนแต่ละคนท่ีไม่เท่ากัน ซ่ึงทาํให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ภายในตวัของนักเรียน ทาํให้

นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง กลา้คิด กลา้แสดงออก พร้อมท่ี

จะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึง

สอดคล้องกับ บุญนํา อินทนนท์ (2551: 97) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธิน

บาํรุง ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน ท่ีนกัเรียนอาจพบ มาเป็น

จุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุน้ในการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล 

โดยเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในส่ิงท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัการทาํงาน

ร่วมกนัภายในกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนัโดยผูส้อนมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นกาํหนดปัญหา ขั้นน้ีผูเ้รียนได้เสนอปัญหาท่ีหลากหลาย 

เลือกปัญหาท่ีสนใจ และไดแ้บ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา ขั้นน้ีนกัเรียนไดต้ั้ง 

คาํถามในประเด็นท่ีอยากรู้เสนอแนวทางในการคน้ควา้หาคาํตอบ ขั้นดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ขั้นน้ี
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นกัเรียนไดแ้บ่งหนา้ท่ีภายในกลุ่ม กาํหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการทาํงาน และดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้พร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูลดว้ยตนเอง ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นน้ีนกัเรียนไดน้าํเสนอขอ้มูล และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลภายในกลุ่ม ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาํตอบ ขั้นน้ีนกัเรียนได้

นาํขอ้มูลมาประมวลสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ขั้นนาํเสนอและประเมินผลงาน ขั้นน้ีนักเรียนได้

นาํเสนอผลงานต่อเพื่อนและผูส้อนพร้อมทั้งประเมินผลงาน สอดคลอ้งกบันจัภคั บูชาพิมพ ์(2551: 

193) ได้พัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภูมิปัญญาไทยของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนห้วยจระเขว้ทิยาคม ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ พบวา่ ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ปัจจยัท่ี

ส่งเสริมให้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียนได ้ 

ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีผูส้อนจดัส่วนมากเป็นกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้ นนักเรียนจึงได้มีการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน ให้การช่วยเหลือในการทํากิจกรรมร่วมกันภายใน 

นอกจากนั้ นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ยงัเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํา

กิจกรรมกลุ่ม เพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ในคาํถามท่ีครูตั้ งข้ึน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนรู้จกัคิด รู้จกัทาํ รู้จกัวิเคราะห์ จนเกิดการเรียนรู้และ

ลงมือปฏิบติั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บลูม (Boom: 1971, อา้งถึงใน นจัภคั บูชาพิมพ ์2551: 194 ) 

กล่าววา่ การเรียนแบบกลุ่มทาํให้นกัเรียนเก่งไดช่้วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน จึงทาํให้นกัเรียนใน

กลุ่มไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ใกลเ้คียงกนั อน่ึงการทาํงานเป็นกลุ่มท่ีมีการแสดงความคิดเห็น

และแลกเปล่ียนร่วมกนัทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของงานท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรมจึงเกิด

ความภาคภูมิใจ กระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนของนกัเรียนอนัมีผลต่อการ

เรียนรู้เช่นกนั  

2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (x�=4.47, S.D.=0.07) โดย

ในแต่ละด้านนักเรียนมีความคิดเห็นดังน้ี ด้านความพึงพอใจในการเรียน ลําดับท่ี 1 คือข้อ 20 

นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือมลัติมีเดียเก่ียวกบัภาพ  เสียง  และวดิีทศัน์ นกัเรียนมีความคิดเห็นใน

ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด นกัเรียนชอบส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงไดส้ร้างตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ และผา่น

การประเมินความสมบูรณ์ของเน้ือหาและประสิทธิภาพการใชง้านจากผูเ้ช่ียวชาญ  และดา้นเน้ือหา  

ลาํดบัท่ี 1 คือ ขอ้ท่ี 10  นกัเรียนสามารถหาคาํตอบในการเรียนไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนมีความคิดเห็น

ในระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงทั้งสองดา้นสอดคลอ้งกบั ทรงฤทธ์ิ ฉิมโหมด (2553: 125) การท่ีนกัเรียน

เปล่ียนบทบาทจากผูรั้บขอ้มูลจากครูเป็นศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ โดยมีภาพเคล่ือนไหว 
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เสียง และการให้แรงเสริมจากส่ือเป็นส่วนช่วยทาํให้นกัเรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน และดา้นวิธีการ

จดัการเรียนรู้  ลาํดบัท่ี 1 คือ ขอ้ท่ี 1 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเน่ืองไม่สับสน ท่ีเป็น

เช่นน้ีอาจเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเพื่อให้ผูเ้รียนสร้าง

องคค์วามรู้ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั นกัเรียนกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม  สอดคลอ้งกบั นจัภคั  บูชาพิมพ ์(2551: 105) พบวา่ 

นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากขอ้คน้พบในการวิจยัและการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ี

เสนอแนะ  2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยัไปใช้  และขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ัง

ต่อไป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับส่ือมลัติมีเดีย มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1.  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยนักเรียน

เรียนรู้ดว้ยตนเองตามขั้นตอน  การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้      

ท่ีดี จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ครูผูส้อนจึงควรศึกษาข้อมูลและวาง

แผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียน 

2. ครูผู ้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกับส่ือ

มลัติมีเดียก่อนนาํไปใช ้ เพือ่ใหต้รงกบัวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการนาํไปใช ้

3.  การใช้ส่ือมลัติมีเดียร่วมกับกระบวนการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรเตรียม

เคร่ืองมือและอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีใชใ้หเ้หมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรทาํการศึกษาในวิธีการจดัการเรียนรู้เดียวกนัน้ีในเร่ืองหลกัภาษาไทยและ

กบันกัเรียนในระดบัชั้นต่างๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหาระดบัชั้น

และวยัของนกัเรียน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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2.  ควรทาํการศึกษาเพื่อพฒันาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาภาษาไทยอ่ืนๆ เช่น สาระท่ี 1 การ

อ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟังการดูและการพูด และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  

เพื่อศึกษาวา่การจดัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลอยา่งไรกบัสาระการเรียนรู้นั้น 

3.  ควรนาํส่ือมลัติมีเดียไปใชร่้วมกบัวธีิการจดัการเรียนการสอนอ่ืนๆ เช่น 4 MAT 

เป็นตน้  
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

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

1. .นางสิรี  พึ่งจิตตต์น      ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นเน้ือหาภาษาไทย 

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

     ปฏิบติัหนา้ท่ีพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

และงานพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 

     วฒิุการศึกษา คม.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

     สถานท่ีทาํงาน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  อาํเภอเมืองปทุมธานี   

จงัหวดัปทุมธานี 

 

2. นางลาํเพย  สนธิ     ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นเน้ือหาภาษาไทย 

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

     ปฏิบติัหนา้ท่ีพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

และงานพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 

     วฒิุการศึกษา คม.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

     สถานท่ีทาํงาน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  อาํเภอเมืองปทุมธานี   

จงัหวดัปทุมธานี 

 

3.  รองศาสตราจารยบ์รรดล  สุขปิติ ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวดัผลประเมินผล 

   ตาํแหน่ง  รองศาสตราจารย ์

     วฒิุการศึกษา กศม.  การวดัผลการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

กรุงเทพมหานคร 

     สถานท่ีทาํงาน  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

     อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 
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4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นํ้ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ     

ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นส่ือเทคโนโลย ี   

 ตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 

     สถานท่ีทาํงาน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

     อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 

 

5.  นายทรงเดช  ขนุแท ้   ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นส่ือเทคโนโลย ี

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

     ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

     วฒิุการศึกษา คม.  สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์   

จงัหวดัปทุมธานี 

     สถานท่ีทาํงาน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  อาํเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี 

 

6.  นายช่วง  ขาํมาก   ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นส่ือเทคโนโลย ี

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

     หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและ 

     เทคโนโลยทีางการศึกษา 

     วฒิุการศึกษา กศม.  เทคโนโลยทีางการศึกษา 

     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

     สถานท่ีทาํงาน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  อาํเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี 
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ภาคผนวก  ข 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ด้วยใช้วธีิการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนท่ี 1 

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                  

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 
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1. ผงัวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ 
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ศึกษาท่ีมาของภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มาใชใ้นภาษาไทย

หลกัการสังเกตคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

รวบรวมคาํศพัทจ์ากส่ือและบทความต่างๆ

จาํแนกคาํศพัทต์ามลกัษณะของภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่  

ภาษาจีน  ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษเขมร  และภาษาองักฤษ
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2. ผงัการวางแผนจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1  

การอ่าน 

 

 การอ่านเพื่อวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  และจาํแนกคาํศพัท ์

   

สาระที ่2 

การเขียน 

 

 การเขียนช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น  วเิคราะห์  วจิารณ์  

หรือแสดงความรู้จากส่ือและบทความต่างๆ 

   

สาระที ่3 

การฟัง การดู และ 

การพูด 

 การพูดวิเคราะห์  วิจารณ์  หรือพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อจาํแนก

คาํศพัทภ์าษาต่างประเทศในภาษาไทย 

   

สาระที ่4 

หลกัการใชภ้าษาไทย 

 

 คาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

   

สาระที ่5 

วรรณคดีและ 

วรรณกรรม 

 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์การใชค้าํในงานวรรณกรรม

หรือบทความต่างๆ และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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3. ผงัการวางแผนจัดกจิกรรมตามข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใชรู้ปภาพเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างคาํถาม 

     กาํหนดประเดน็ท่ีจะศึกษาและร่วมกนักาํหนดขอบเขตและ 

     แจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั 

     คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ขั้นท่ี 1  

ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement) 

 วางแผนกาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน  

     กาํหนดคาํและภาษาท่ีน่าจะเป็นไปได ้ลงมือเกบ็รวบรวม 

     ขอ้มูลจากบทความ  หาขอ้มูลจากส่ือมลัติมีเดีย 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นสาํรวจและคน้หา 

(Exploration) 

 เม่ือไดข้อ้มูลจากการสาํรวจและตรวจสอบแลว้  สรุปผล 

     และนาํเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ 

ขั้นท่ี 3  

ขั้นอธิบายและลง

ขอ้สรุป (Explanation) 

 นาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิด 

     คน้ควา้เพ่ิมเติม  จดัทาํหนงัสือเล่มเลก็ นาํเสนอ 

     นิทานคุณธรรมเร่ืองเก่ียวกบัคาํภาษาต่างประเทศ 

     ในภาษาไทย 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นขยายความรู้ 

(Elaboration) 

 นกัเรียนจดัทาํแผนงานการจดัทาํผลงานรวบรวมความรู้ 

      คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 ทาํแบบทดสอบประเมินความรู้ 

ขั้นท่ี 5  

ขั้นประเมิน 

(Evaluation) 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       รหัสวชิา   ท 23102    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6  เร่ือง สุภาษิตคําสอน   เวลา  14  ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที ่  3  เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เวลา    8  ช่ัวโมง 

             แผนย่อยที ่  3.1  เร่ือง  เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เวลา    2  ช่ัวโมง 

จัดทาํโดย  :  นางวนิิตา  สร้อยเพชรประภา  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

****************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

 มาตรฐาน ท.4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาไทย และรักภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 ตวัช้ีวดั  ม.3/1 จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย 

ม.3/4 ใชค้าํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั 

สาระสําคัญ 

 การจาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   คาํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั  จะช่วย

ใหส้ามารถนาํคาํไปใชไ้ดต้รงตามความหมายและเหมาะสมกบัลกัษณะของคาํ   

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทยจากส่ิงพิมพใ์นชีวติประจาํวนั ได ้

2. ใชค้าํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 

  ความรู้ 

1. การจาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย 

  ทกัษะ/กระบวนการ 

1. ทกัษะทางภาษา ไดแ้ก่ การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด 

2. กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

3. กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5E  (ขั้นท่ี 1  และ ขั้นท่ี 2) 

  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

สมรรถนะสําคัญ 

 ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา   
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การจัดการเรียนรู้  

ช่ัวโมงที ่1 

นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จาํนวน 30 ขอ้  

  ข้ันที ่ 1  สร้างความสนใจ  (Engagement) 

1. ครูแจกภาพอกัษรในภาษาต่างๆ ใหน้กัเรียนดูและสนทนาเก่ียวกบัภาพอกัษรและภาษาท่ี

นกัเรียนรู้จกัโดยครูใชค้าํถามกระตุน้ความคิดนกัเรียน  ตวัอยา่งคาํถาม   

- นกัเรียนรู้จกัหรือเคยพบเห็นอกัษรเหล่าน้ีหรือไม่    

- นกัเรียนคิดวา่อกัษรในภาพเป็นอกัษรในภาษาอะไรบา้ง   

- นกัเรียนมีขอ้สังเกตอกัษรในภาษาต่างๆ อยา่งไร 

2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน ศึกษาลกัษณะของอกัษรและภาษาต่างประเทศจาก

ภาพอกัษร  

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบอกัษรแต่ละแบบและภาษาต่างๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสารปัจจุบนั 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํใบงานท่ี 1 เร่ือง คาํไทยแทแ้ละคาํภาษาต่างประเทศ 

5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยและตรวจสอบความถูกตอ้งของใบงานท่ี 1 ครูกล่าวชมเชย

กลุ่มนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 

ช่ัวโมงที ่2  

  ข้ันที ่ 2  สํารวจและค้นหา (Exploration) 

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํหนงัสือพิมพท่ี์เตรียมมาช่วยกนัเลือกบทความท่ีน่าสนใจ  

กลุ่มละ  5  เร่ือง 

7. นกัเรียนตดับทความติดลงกระดาษ แผน่ละ 1 เร่ือง 

8. นกัเรียนสาํรวจลกัษณะคาํในบทความแต่ละเร่ือง   

9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบและจดัทาํแบบบนัทึกสาํหรับการสาํรวจลกัษณะของคาํ

ในบทความ  จาํนวน  2  แบบ ไดแ้ก่   

- แบบบนัทึกท่ี 1  แบบบนัทึกคาํภาษาต่างประเทศในบทความ  100  คาํ 

- แบบบนัทึกท่ี 2  แบบจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศ โดยกาํหนดใหมี้  5  ภาษา  

ตามหนงัสือเรียนววิธิภาษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ไดแ้ก่   

ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร  ภาษาจีน  และภาษาองักฤษ 
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ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพประกอบการจดัการเรียนรู้อกัษรภาษาต่างๆ 

2. ใบงานท่ี 1  เร่ือง คาํไทยแทแ้ละคาํภาษาต่างประเทศ 

3. หอ้งส่ือเทคโนโลย ี/ ห้องคอมพิวเตอร์ 

การวดัผลประเมินผล 
 

วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม 

2. ประเมินความรู้ความเขา้ใจ  

    เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

1. แบบประเมินการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2. แบบทดสอบ  แบบฝึกหดั   

    แบบบนัทึกคะแนน 
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แบบบันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

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

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

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

  มี             ไม่มี      

ถา้มี  มีอะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

การดําเนินการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

     ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

                ( นางวนิิตา  สร้อยเพชรประภา ) 
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แบบบันทกึสังเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

ด้วยวธีิการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย 

ที่ ช่ือ - สกุล 

ท
าํง

าน
ที่

ได
ร้ับ

มอ
บ

ห
มา

ย

อย
า่ง

เต
ม็ค

วา
มส

าม
าร

ถ 

   ร่ว
มป

รึก
ษ

าแ
ละ

วา
งแ

ผน
กบั

 

เพื่
อน

ใน
กลุ่

ม 

เป็
น

ผูน้
าํแ

ละ
ผูต้

าม
ใน

โอ
กา

ส 

ที่
เห

มา
ะส

ม 

ร่ว
มแ

ส
ดง

คว
าม

คิด
เห็

น
ที่

 

เป็
น

ป
ระ

โย
ชน

 ์

แน
ะน

าํวิ
ธีก

าร
ท

าํง
าน

ร่ว
มก

นั
 

แล
ะช่

วย
เห

ลือ
เพื่

อน
ใน

กลุ่
ม 

รว
มค

ะแ
น

น
 

คะแนนเต็ม 4 4 4 4 4 20 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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 คําช้ีแจง  ใหผู้ส้ังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนเขียนคะแนนลงในช่องพฤติกรรม 

  ระดบัคะแนน   4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัสูงมาก 

  ระดบัคะแนน   3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัสูง 

  ระดบัคะแนน   2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 

  ระดบัคะแนน   1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัตํ่า 
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ส่ือภาพอกัษรภาษาต่างๆ 

ภาพประกอบการจดัการเรียนรู้  (สาํหรับครู) 

ใชจ้ริงขยายภาพละ 1 แผน่  จาํนวนตามกลุ่มของนกัเรียน 

       อกัษรจีน                อกัษรเขมร     

              อกัษรจีน      

   อกัษรญ่ีปุ่น 

       อกัษรอลัฟาเบธ (Alphabeth) 
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ตวัอยา่ง ภาพประกอบการจดัการเรียนรู้  (สาํหรับนกัเรียน) 
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ใบงานที ่1 

เร่ือง คําไทยแท้และคําภาษาต่างประเทศ 

ช่ือกลุ่ม.....................................................................  ชั้น ม.3/....... 

************************************************************************** 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจาํแนกคาํท่ีกาํหนดใหว้า่คาํใดเป็นคาํไทยแทแ้ละคาํใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศ  

กระโจน พะโล ้  กษตัริย ์  ประทว้ง  ฟุตบอล              

นกกระจิบ   ตะขาบ        มะม่วง  เผดิม  บงัอาจ 

ตะวนั  สะใภ ้  เฉาก๊วย  ลูกกะตา  ลูกกระทอ้น     

เสวย   ผกักระถิน ซาลาเปา       ตรัส      กุญแจ        

 

คําไทยแท้ คําภาษาต่างประเทศ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

รวม  .............................  คาํ 

 

รวม  .............................  คาํ 
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เฉลย ใบงานที ่1 

เร่ือง คําไทยแท้และคําภาษาต่างประเทศ 

ช่ือกลุ่ม.....................................................................  ชั้น ม.3/....... 

************************************************************************** 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจาํแนกคาํท่ีกาํหนดใหว้า่คาํใดเป็นคาํไทยแทแ้ละคาํใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศ  

กระโจน พะโล ้  กษตัริย ์  ประทว้ง  ฟุตบอล              

นกกระจิบ   ตะขาบ        มะม่วง  เผดิม  บงัอาจ 

ตะวนั  สะใภ ้  เฉาก๊วย  ลูกกะตา  ลูกกระทอ้น     

เสวย   ผกักระถิน ซาลาเปา       ตรัส      กุญแจ        

คําไทยแท้ คําภาษาต่างประเทศ 

    กระโจน                                  ประทว้ง      

 

    นกกระจิบ                               ตะขาบ    

 

    มะม่วง                                   ตะวนั       

 

    สะใภ ้                                    ลูกกะตา  

 

    ลูกกระทอ้น                             ผกักระถิน 
 

    เฉาก๊วย                                     พะโล ้ 

 

    กุญแจ                                       เสวย  

 

    เผดิม                                        ฟุตบอล  

 

    ซาลาเปา                                    ตรัส      

 

    บงัอาจ                                       กษตัริย ์   

 

 

รวม  ..............10..............  คาํ 

 

รวม  ...............10..............  คาํ 
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ตัวอย่าง  แบบบันทึกที ่1  (นักเรียนออกแบบภายในกลุ่ม) 

แบบบันทกึคําภาษาต่างประเทศในบทความ  100  คํา 

ช่ือกลุ่ม..............................................................................  ม. 3/........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ 

เร่ือง................ 

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

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

บทความ 

เร่ือง................ 

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

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

บทความ 

เร่ือง................ 

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

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

บทความ 

เร่ือง................ 

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

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

บทความ 

เร่ือง................ 

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

.............   .............   .............   .............. .............    
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ตัวอย่าง  แบบบันทึกที ่2  (นักเรียนออกแบบภายในกลุ่ม) 

แบบจําแนกคําภาษาต่างประเทศ 

ช่ือกลุ่ม..............................................................................  ม.3/........... 

 

 

 

 

ภาษาบาลี   .......  ........  ........  .......  ........  ........  ........  

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

ภาษาสันสกฤต  .......  ........  ........  .......  ........  ........  

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

ภาษาเขมร   .......  ........  ........  .......  ........  ........  

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

ภาษาจีน   .......  ........  ........  .......  ........  ........  ........  

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

ภาษาองักฤษ   .......  ........  ........  .......  ........  ........  ........  

........  .......  ........  ........  .......  .......  ........  ........  .......  .......
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ภาคผนวก  ค 

ส่ือมัลติมีเดีย 
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101 
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ภาคผนวก  ง 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) 

เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

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

คําช้ีแจง    แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  มีจาํนวน  30  ขอ้ 

    ใชเ้วลาในการทาํ  1  ชัว่โมง 

คําส่ัง    ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงใน 

      กระดาษคาํตอบ 

 

1.  ขอ้ใดจบัคู่คาํบาลี-สันสกฤตท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกนั ไม่ถูกตอ้ง   

   ก.   ปัญหา – ปริศนา   ข.   อคัคี – อคันี 

   ค.   วชิชุ – วชิา   ง.    บุษบา – บุปผา 

2.  รฺ หรือ ร เรผะ มีใชใ้นภาษาใด  

ก.    ไทย                   ข.    บาลี 

   ค.    เขมร       ง.    สันสกฤต 

3.  ขอ้ใดกล่าวถึงขอ้สังเกตลกัษณะของคาํท่ีมาจากภาษาเขมรไดถู้กตอ้ง 

ก.    เป็นคาํท่ีสะกดตรงตามมาตรา 

ข.    มกัมีประวสิรรชนียเ์ป็นส่วนใหญ่ 

ค.    มีวรรณยกุตห์ลากหลาย 

ง.    มกัจะเป็นคาํควบกลํ้า 

4.  ขอ้ใด ไม่มี การใชค้าํในภาษาสันสกฤต   

ก.   สมศรีไปตลาด    

ข.   เชา้วนัน้ีอากาศแจ่มใส  

ค.   ฉนัไม่มีโอกาสจะไปเท่ียว 

ง.   วนัเสาร์ไปขายของช่วยแม ่

5.  ขอ้ใดนาํคาํจากภาษาไทย จีน เขมร และองักฤษ ใชใ้นการพาดหวัข่าวครบทุกภาษา 

ก. ล่าแก๊งทาํแบงกเ์ก๊ เส่ียขบัแหกด่านของตาํรวจ สุดทา้ยหนีไม่พน้ 

ข. บริษทัยกัษใ์หญ่ทาํเนียนมอบทุนเด็กยากจนเป็นลา้น 

ค. โหดขา้มชาติหนีมาไทย โดนหมายคน้ช่วยชีวติเหยือ่ 

    ง.     อุม้ยามเฝ้าโกดงัเห็นทุจริตครบทุกคนทุกขั้นตอน 
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6.  ขอ้ใด ไม่มี คาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ   

ก.    มีตายายสามีภรรยาคู่หน่ึงอยูก่นัมานานจนล่วงเขา้วยัชราแต่ไม่มีบุตร 

ข.    ตั้งใจวา่จะเอาไปฟักใหเ้ป็นตวัเล้ียงไวท่ี้บา้นแมต้าจะหา้มแต่ยายก็ไม่ฟัง 

ค.    ขณะท่ียายคดัทา้ยเรือเขา้หาฝ่ัง  เห็นไข่จระเขฟ้องหน่ึงอยูบ่นกอพง  จึงเก็บมา 

ง.    วนัหน่ึงตายายลอยเรือหาปลา ไปตามริมแม่นํ้าใหญ่ท่ีมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่เศษ 

7.  ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาองักฤษทุกคาํ   

ก.    ถวาย  อร่อย  สูติบตัร 

ข.    คอนเสิร์ต  แทก็ซ่ี  นอต 

ค.    ทุเรียน  สฤษฏ ์ พนัธ์ุ 

ง.    ฟุตบอล  โกโก ้ ราษฎร 

8.  “เขาชอบซ้ือซาลาเปาในร้านสะดวกซ้ือ”  จากประโยคขอ้ใดใชภ้าษาต่างประเทศเดียวกนั  

     ก.   อยา่ลืมปิดไฟทุกคร้ังก่อนนอน  

     ข.   ฉนัไม่ชอบเดินคนเดียวตอนเยน็ 

     ค.   มีพระหอ้ยคอแลว้รู้สึกเป็นสิริมงคล      

     ง.   คุณครูเล้ียงกวยจับ๊นกัเรียนทุกคน 

9. “เม่ือทาํการส่ิงใดใจบากบัน่       ไม่ไหวหวัน่.................เป็นขวากขวาง  

ถึงเหน่ือยยากพากเพียรไม่ละวาง   งานทุกอยา่งเสร็จเพราะกลา้พยายาม” 

จากบทประพนัธ์ควรเติมคาํขอ้ใดลงในช่องวา่ง  

ก. ศกัด์ิศรี                  ข.  อุปสรรค 

ค.  ความรัก                 ง.  หนา้ยกัษ ์

10. การยมืคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทยส่วนหน่ึงมาจากการติดต่อระหวา่งประเทศทั้งดา้น

การทูตและการคา้ขายใช่หรือไม่    เพราะเหตุใด  

   ก.    ใช่ เพราะในปัจจุบนัมีคนนิยมใชก้นัมาก 

   ข.    ใช่  เพราะประเทศไทยมีการติดต่อกบัต่างประเทศมาชา้นาน 

   ค.    ไม่ใช่  เพราะประเทศไทยเรียนรู้จากตาํราเท่านั้น 

   ง.    ไม่ใช่  เพราะนกัท่องเท่ียวเป็นผูน้าํภาษาต่างประเทศมาใช ้

11. ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาเขมร   

ก.    ปวง                        ข.    ประชา 

ค.    สฤษฏ ์                    ง.    ถวาย 
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12. “ปัจจยัท่ีทาํใหภ้าษาคลา้ยคลึงกนั ส่วนใหญ่มาจากกฎเกณฑต์ายตวัของแต่ละภาษาท่ีทาํใหเ้รียนรู้

ไดก้วา้งขวางมากข้ึน”   ขอ้ความดงักล่าวน่าเช่ือถือหรือไม่    เพราะเหตุใด   

ก.    น่าเช่ือถือ  เพราะภาษาแต่ละภาษาใชเ้สียงส่ือความหมาย 

ข.    น่าเช่ือถือ  เพราะภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการส่ือสารท่ีแน่นอน 

ค.    ไม่น่าเช่ือถือ  เพราะภาษามีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา 

    ง.    ไม่น่าเช่ือถือ  เพราะภาษาท่ีมีกฎเกณฑต์ายตวัไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได ้

13. ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาจีนทุกคาํ   

ก.   โบตัน๋ กุยช่าย เทม็ปุระ 

ข.   คะนา้ ทอ้ สึนามิ 

ค.   ก๋วยเต๋ียว โจก๊ โอเล้ียง 

ง.   จบัเล้ียง ซาโยนาระ โหวงเฮง้ 

14. “คุณพอ่ชวนคุณแม่ไปกินบะหม่ีฮ่องเตท่ี้เยาวราช” คาํท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นคาํท่ีมาจากภาษาใด  

เพราะเหตุใด  

   ก.   ภาษาจีน เพราะเป็นคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารจีน 

   ข.   ภาษาญ่ีปุ่น เพราะเป็นคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่น 

   ค.   ภาษาองักฤษ เพราะมีคาํทบัศพัทใ์ชใ้นประโยค 

   ง.   ภาษาสันสกฤต เพราะมีคาํทบัศพัทใ์ชใ้นประโยค 

15. “นายทรงกลดเป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บโควตา้จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่”  

คาํท่ีขีดเส้นใต ้เป็นคาํท่ีมาจากภาษาใด   

ก.   องักฤษ                   ข.   จีน 

ค.   เขมร                      ง.   สันสกฤต  

16. ขอ้ใดมีคาํท่ีมาจากภาษาเขมรมากท่ีสุด   

ก.   คุณครูบอกวา่หา้มนกัเรียนหญิงใส่กระโปรงสั้นมาโรงเรียน 

ข.   กลุ่มเขาทาํงานสาํเร็จไดดี้เพราะมีการประชุมวางแผนล่วงหนา้ 

ค.   ในหลวงเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดสะพานพระราม 8 

ง.   คุณพอ่ของเพื่อนฉนัเป็นตาํรวจออกตรวจทุกวนั 

17. ขอ้ใดเป็นคาํไทยแท ้ทุกคาํ    

      ก.    รัก  พริก  โขก   ข.    จร  บุญ  คาบ 

     ค.    หมอน หนุน เลข   ง.    ใหญ่ หญา้ กิจ 
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18. ขอ้ใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศ ทุกคาํ   

     ก.    เมฆ  สรรค ์ โชค   

     ข.    คาบ  แดง  จบั 

     ค.    หมอน  มะขาม  เฉาก๊วย   

     ง.    ใหญ่  กาํเนิด  วนัดี 

19. “ในความเช่ือของคนโบราณมกัปลูกตน้มะยมหนา้บา้น และปลูก................หลงับา้น”  

ควรเติมคาํขอ้ใดลงในช่องวา่ง 

    ก.     นอ้ยหน่า                                  ข.     สตรอเบอร์ร่ี 

    ค.     ขนุน                                       ง.     มะไฟ 

20. ขอ้ใดใชค้าํภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด 

     ก.   ถึงระหวา่งแนวถํ้าท่ีลาํธาร  

     ข.   พี่แกลง้เมินเดินมาขา้งบ่อโพง 

     ค.   พิศพนมชมเพลินแลว้เดินพลาง 

     ง.   เห็นท่าเล่ียนเตียนโล่งเป็นทางถาง 

21. ในปัจจุบนัคาํภาษาองักฤษเขา้มาปะปนในภาษาไทยมาก  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  เพราะเหตุใด  

ก.    เห็นดว้ย  เพราะภาษาไทยใชค้าํทบัศพัทแ์ละคาํบญัญติัใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ข.    เห็นดว้ย  เพราะมีชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน 

ค.    ไม่เห็นดว้ย  เพราะประเทศไทยมีชาวไทยเช้ือสายจีนมาก ภาษาจีนมีบทบาทมากกวา่ 

ง.    ไม่เห็นดว้ย  เพราะภาษาไทยมีจาํนวนคาํใชม้าก ไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาอ่ืน 

22. “กปัตนัทีมฟุตบอลของไทยไดรั้บแรงเชียร์จากแฟนคลบัอยา่งแน่นอน”  

มีคาํท่ีมาจากภาษาองักฤษก่ีคาํ   

ก.   4 คาํ                      ข.   5 คาํ 

ค.   6 คาํ                       ง.   7 คาํ 

23. “ก๋งของฉนัชอบกิน แป๊ะซะ พะโล ้กวยจับ๊ แต่ไม่ชอบกิน เตา้ทึง เตา้หู ้เตา้ส่วน”  

ช่ืออาหารท่ีกล่าวถึงมาจากภาษาใด   

ก.   ไทยแท ้                   ข.   จีน 

ค.   ชวา                         ง.   เขมร 
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24.      “แม่จ๋าดวงใจลูก   ยงัพนัผกูไม่เส่ือมคลาย 

   รักแม่แน่ใจหมาย   มุ่งกตเวทีนิรันดร 

   เพราะรู้วา่แม่รัก  แจง้ประจกัษจิ์ตอาทร 

   ห่วงใยไม่แคลนคลอน  รักลูกดัง่ดวงชีวนั” 

จากบทประพนัธ์ มีการใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีส่ือความหมายถึง  ความรักความสามคัคีใน

ครอบครัว  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่    เพราะเหตุใด 

ก. เห็นดว้ย  เพราะแม่และลูกส่ือความหมายถึงคนในครอบครัว 

ข. เห็นดว้ย  เพราะแม่กบัลูกตอ้งมีความสามคัคีกนั 

ค. ไม่เห็นดว้ย  เพราะความสามคัคีตอ้งเกิดจากเพื่อน 

ง.   ไม่เห็นดว้ย  เพราะเป็นการส่ือความรักความผกูพนัของลูกต่อแม่ 

25. ช่ืออาหารชนิดใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาจีน   

ก.     สุก้ียาก้ี                    ข.     บะหม่ี 

ค.     สาคู                        ง.     ซีฟู้ด 

26. ขอ้ใดใชค้าํภาษาต่างประเทศอยา่งเหมาะสม    

ก. นกักีฬาชอบใจกองเชียร์บนสแตนเชียร์มาก 

ข.รถคนันั้นประสบอุบติัเหตุเพราะเบรกแตก  

ค. ปัจจุบนัส่ือไอทีมีบทบาทในวงการศึกษาอยา่งมาก 

ง. กรรมการให้ผูเ้ขา้ประกวดเดินโชวร์อบสุดทา้ยอีกคร้ัง 

27. ขอ้ใดใชค้าํภาษาต่างประเทศแสดงพฤติกรรมการบนัทึกอยา่งเหมาะสม    

ก. จอย ชอบอ่านนิยายจึงทดลองหดัเขียน 

 ข. จ๋ิว ชอบถ่ายรูปสถานท่ีท่ีเคยไป แลว้เขียนคาํบรรยายหลงัภาพ 

 ค. เจ๊ียบ ดูพฤติกรรมคนอ่ืนๆ แลว้นาํไปเขียนเป็นการ์ตูน 

 ง. แจ๋ว ชอบเขียนจดหมายหาเพื่อนท่ีต่างจงัหวดั 

28. “เม่ือวานฉนัไปร้านอาหารจีนกบัครอบครัว  พี่ชายสั่ง.....................จานใหญ่เชียวล่ะ”   

ควรเติมคาํภาษาต่างประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ใด   

   ก. กปัตนัเรือพาลูกเรือขา้มไปฝ่ังสิงคโปร์ 

   ข. พอ่จูงควายไปกินหญา้ริมหนองนํ้า 

   ค. เขาชอบทานก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารกลางวนั 

   ง. เปิดเทอมคร้ังน้ีฉนัจะสตาร์ทตวัเองใหม่ 
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29. ขอ้ใดมีคาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด    

  ก. มะตูมเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน์มาก 

  ข. คนไม่มีทุกขคื์อคนท่ีใชปั้ญญาควบคุมตนเอง  

  ค. คุณธรรมประจาํใจของเราคือ ซ่ือสัตยต์่อตนเองแลผูอ่ื้น 

  ง. วชิาภาษาไทยเป็นเร่ืองของทกัษะความชาํนาญทางดา้นภาษา 

30. “คาํราชาศพัทใ์ชส้าํหรับพระมหากษตัริย ์ ส่วนหน่ึงเป็นภาษาเขมร” 

นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

ก. เห็นดว้ย  เพราะเป็นการแสดงถึงมิตรภาพอนัยาวนาน 

ข. เห็นดว้ย  เพราะภาษาเขมรส่วนหน่ึงเขา้มาจากวรรณคดี 

ค. ไม่เห็นดว้ย  เพราะภาษาเขมรมีภาษาถ่ินใชใ้นภาษาไทย 

ง. ไม่เห็นดว้ย  เพราะภาษาเขมรเป็นภาษาพื้นบา้นในบางจงัหวดั 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) 

 

ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 

1 ค 11 ง 21 ก 

2 ง 12 ง 22 ข 

3 ง 13 ค 23 ข 

4 ค 14 ก 24 ง 

5 ก 15 ก 25 ข 

6 ข 16 ค 26 ข 

7 ข 17 ก 27 ข 

8 ง 18 ก 28 ค 

9 ข 19 ค 29 ง 

10 ข 20 ค 30 ข 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (posttest) 

เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

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

คําช้ีแจง    แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  มีจาํนวน  30  ขอ้ 

    ใชเ้วลาในการทาํ  1  ชัว่โมง 

คําส่ัง    ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงใน 

      กระดาษคาํตอบ 

 

1.  ขอ้ใดกล่าวถึงขอ้สังเกตลกัษณะของคาํท่ีมาจากภาษาเขมรไดถู้กตอ้ง 

ก.    เป็นคาํท่ีสะกดตรงตามมาตรา 

ข.    มกัมีประวสิรรชนียเ์ป็นส่วนใหญ่ 

ค.    มีวรรณยกุตห์ลากหลาย 

ง.    มกัจะเป็นคาํควบกลํ้า 

2.  ขอ้ใดนาํคาํจากภาษาไทย จีน เขมร และองักฤษ ใชใ้นการพาดหวัข่าวครบทุกภาษา 

ก. ล่าแก๊งทาํแบงกเ์ก๊ เส่ียขบัแหกด่านของตาํรวจ สุดทา้ยหนีไม่พน้ 

ข. บริษทัยกัษใ์หญ่ทาํเนียนมอบทุนเด็กยากจนเป็นลา้น 

ค. โหดขา้มชาติหนีมาไทย โดนหมายคน้ช่วยชีวติเหยือ่ 

    ง.     อุม้ยามเฝ้าโกดงัเห็นทุจริตครบทุกคนทุกขั้นตอน 

3.  รฺ หรือ ร เรผะ มีใชใ้นภาษาใด  

ก.    ไทย                   ข.    บาลี 

   ค.    เขมร       ง.    สันสกฤต 

4.  ขอ้ใดจบัคู่คาํบาลี-สันสกฤตท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกนั ไม่ถูกตอ้ง   

   ก.   ปัญหา – ปริศนา   ข.   อคัคี – อคันี 

   ค.   วชิชุ – วชิา   ง.    บุษบา – บุปผา 

5.  ขอ้ใด ไม่มี คาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ   

ก.    มีตายายสามีภรรยาคู่หน่ึงอยูก่นัมานานจนล่วงเขา้วยัชราแต่ไม่มีบุตร 

ข.    ตั้งใจวา่จะเอาไปฟักใหเ้ป็นตวัเล้ียงไวท่ี้บา้นแมต้าจะหา้มแต่ยายก็ไม่ฟัง 

ค.    ขณะท่ียายคดัทา้ยเรือเขา้หาฝ่ัง  เห็นไข่จระเขฟ้องหน่ึงอยูบ่นกอพง  จึงเก็บมา 

ง.    วนัหน่ึงตายายลอยเรือหาปลา ไปตามริมแม่นํ้าใหญ่ท่ีมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่เศษ 
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6.  .“เม่ือทาํการส่ิงใดใจบากบัน่       ไม่ไหวหวัน่.................เป็นขวากขวาง  

ถึงเหน่ือยยากพากเพียรไม่ละวาง   งานทุกอยา่งเสร็จเพราะกลา้พยายาม” 

จากบทประพนัธ์ควรเติมคาํขอ้ใดลงในช่องวา่ง  

ก. ศกัด์ิศรี                  ข.  อุปสรรค 

ค.  ความรัก                 ง.  หนา้ยกัษ ์

7.  ขอ้ใด ไม่มี การใชค้าํในภาษาสันสกฤต   

ก.   สมศรีไปตลาด    

ข.   เชา้วนัน้ีอากาศแจ่มใส  

ค.   ฉนัไม่มีโอกาสจะไปเท่ียว 

ง.   วนัเสาร์ไปขายของช่วยแม ่

8.  ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาองักฤษทุกคาํ   

ก.    ถวาย  อร่อย  สูติบตัร 

ข.    คอนเสิร์ต  แทก็ซ่ี  นอต 

ค.    ทุเรียน  สฤษฏ ์ พนัธ์ุ 

ง.    ฟุตบอล  โกโก ้ ราษฎร 

9.  ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาเขมร   

ก.    ปวง                        ข.    ประชา 

ค.    สฤษฏ ์                    ง.    ถวาย 

10.  “เขาชอบซ้ือซาลาเปาในร้านสะดวกซ้ือ”  จากประโยคขอ้ใดใชภ้าษาต่างประเทศเดียวกนั  

     ก.   อยา่ลืมปิดไฟทุกคร้ังก่อนนอน  

     ข.   ฉนัไม่ชอบเดินคนเดียวตอนเยน็ 

     ค.   มีพระหอ้ยคอแลว้รู้สึกเป็นสิริมงคล      

     ง.   คุณครูเล้ียงกวยจับ๊นกัเรียนทุกคน 

11.  “ปัจจยัท่ีทาํใหภ้าษาคลา้ยคลึงกนั ส่วนใหญ่มาจากกฎเกณฑต์ายตวัของแต่ละภาษาท่ีทาํให้

เรียนรู้ไดก้วา้งขวางมากข้ึน”   ขอ้ความดงักล่าวน่าเช่ือถือหรือไม่    เพราะเหตุใด   

ก.    น่าเช่ือถือ  เพราะภาษาแต่ละภาษาใชเ้สียงส่ือความหมาย 

ข.    น่าเช่ือถือ  เพราะภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการส่ือสารท่ีแน่นอน 

ค.    ไม่น่าเช่ือถือ  เพราะภาษามีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา 

    ง.    ไม่น่าเช่ือถือ  เพราะภาษาท่ีมีกฎเกณฑต์ายตวัไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได ้
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12. ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาจีนทุกคาํ   

ก.   โบตัน๋ กุยช่าย เทม็ปุระ 

ข.   คะนา้ ทอ้ สึนามิ 

ค.   ก๋วยเต๋ียว โจก๊ โอเล้ียง 

ง.   จบัเล้ียง ซาโยนาระ โหวงเฮง้ 

13. การยมืคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทยส่วนหน่ึงมาจากการติดต่อระหวา่งประเทศทั้งดา้น

การทูตและการคา้ขายใช่หรือไม่    เพราะเหตุใด  

   ก.    ใช่ เพราะในปัจจุบนัมีคนนิยมใชก้นัมาก 

   ข.    ใช่  เพราะประเทศไทยมีการติดต่อกบัต่างประเทศมาชา้นาน 

   ค.    ไม่ใช่  เพราะประเทศไทยเรียนรู้จากตาํราเท่านั้น 

   ง.    ไม่ใช่  เพราะนกัท่องเท่ียวเป็นผูน้าํภาษาต่างประเทศมาใช ้

14. “คุณพอ่ชวนคุณแม่ไปกินบะหม่ีฮ่องเตท่ี้เยาวราช” คาํท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นคาํท่ีมาจากภาษาใด  

เพราะเหตุใด  

   ก.   ภาษาจีน เพราะเป็นคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารจีน 

   ข.   ภาษาญ่ีปุ่น เพราะเป็นคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่น 

   ค.   ภาษาองักฤษ เพราะมีคาํทบัศพัทใ์ชใ้นประโยค 

   ง.   ภาษาสันสกฤต เพราะมีคาํทบัศพัทใ์ชใ้นประโยค 

15. “ในความเช่ือของคนโบราณมกัปลูกตน้มะยมหนา้บา้น และปลูก................หลงับา้น”  

ควรเติมคาํขอ้ใดลงในช่องวา่ง 

    ก.     นอ้ยหน่า                                  ข.     สตรอเบอร์ร่ี 

    ค.     ขนุน                                       ง.     มะไฟ 

16.  “นายทรงกลดเป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บโควตา้จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่”  

คาํท่ีขีดเส้นใต ้เป็นคาํท่ีมาจากภาษาใด   

ก.   องักฤษ                   ข.   จีน 

ค.   เขมร                      ง.   สันสกฤต  

17. ขอ้ใดเป็นคาํไทยแท ้ทุกคาํ    

      ก.    รัก  พริก  โขก   ข.    จร  บุญ  คาบ 

     ค.    หมอน หนุน เลข   ง.    ใหญ่ หญา้ กิจ 

 

 
 



115 

18. ขอ้ใดใชค้าํภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด 

     ก.   ถึงระหวา่งแนวถํ้าท่ีลาํธาร  

     ข.   พี่แกลง้เมินเดินมาขา้งบ่อโพง 

     ค.   พิศพนมชมเพลินแลว้เดินพลาง 

     ง.   เห็นท่าเล่ียนเตียนโล่งเป็นทางถาง 

19. ขอ้ใดมีคาํท่ีมาจากภาษาเขมรมากท่ีสุด   

ก.   คุณครูบอกวา่หา้มนกัเรียนหญิงใส่กระโปรงสั้นมาโรงเรียน 

ข.   กลุ่มเขาทาํงานสาํเร็จไดดี้เพราะมีการประชุมวางแผนล่วงหนา้ 

ค.   ในหลวงเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดสะพานพระราม 8 

ง.   คุณพอ่ของเพื่อนฉนัเป็นตาํรวจออกตรวจทุกวนั 

20. ช่ืออาหารชนิดใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาจีน   

ก.     สุก้ียาก้ี                    ข.     บะหม่ี 

ค.     สาคู                        ง.     ซีฟู้ด 

21.      “แม่จ๋าดวงใจลูก   ยงัพนัผกูไม่เส่ือมคลาย 

   รักแม่แน่ใจหมาย   มุ่งกตเวทีนิรันดร 

   เพราะรู้วา่แม่รัก  แจง้ประจกัษจิ์ตอาทร 

   ห่วงใยไม่แคลนคลอน  รักลูกดัง่ดวงชีวนั” 

จากบทประพนัธ์ มีการใชค้าํภาษาต่างประเทศท่ีส่ือความหมายถึง  ความรักความสามคัคีใน

ครอบครัว  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่    เพราะเหตุใด 

ก. เห็นดว้ย  เพราะแม่และลูกส่ือความหมายถึงคนในครอบครัว 

ข. เห็นดว้ย  เพราะแม่กบัลูกตอ้งมีความสามคัคีกนั 

ค. ไม่เห็นดว้ย  เพราะความสามคัคีตอ้งเกิดจากเพื่อน 

ง.   ไม่เห็นดว้ย  เพราะเป็นการส่ือความรักความผกูพนัของลูกต่อแม่ 

22. ในปัจจุบนัคาํภาษาองักฤษเขา้มาปะปนในภาษาไทยมาก  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  เพราะเหตุใด  

ก.    เห็นดว้ย  เพราะภาษาไทยใชค้าํทบัศพัทแ์ละคาํบญัญติัใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ข.    เห็นดว้ย  เพราะมีชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน 

ค.    ไม่เห็นดว้ย  เพราะประเทศไทยมีชาวไทยเช้ือสายจีนมาก ภาษาจีนมีบทบาทมากกวา่ 

ง.    ไม่เห็นดว้ย  เพราะภาษาไทยมีจาํนวนคาํใชม้าก ไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาอ่ืน 
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23. ขอ้ใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศ ทุกคาํ   

     ก.    เมฆ  สรรค ์ โชค   

     ข.    คาบ  แดง  จบั 

     ค.    หมอน  มะขาม  เฉาก๊วย   

     ง.    ใหญ่  กาํเนิด  วนัดี 

24. .“กปัตนัทีมฟุตบอลของไทยไดรั้บแรงเชียร์จากแฟนคลบัอยา่งแน่นอน”  

มีคาํท่ีมาจากภาษาองักฤษก่ีคาํ   

ก.   4 คาํ                      ข.   5 คาํ 

ค.   6 คาํ                       ง.   7 คาํ 

25. ขอ้ใดมีคาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด    

  ก. มะตูมเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน์มาก 

  ข. คนไม่มีทุกขคื์อคนท่ีใชปั้ญญาควบคุมตนเอง  

  ค. คุณธรรมประจาํใจของเราคือ ซ่ือสัตยต์่อตนเองแลผูอ่ื้น 

  ง. วชิาภาษาไทยเป็นเร่ืองของทกัษะความชาํนาญทางดา้นภาษา 

26. .“ก๋งของฉนัชอบกิน แป๊ะซะ พะโล ้กวยจับ๊ แต่ไม่ชอบกิน เตา้ทึง เตา้หู ้เตา้ส่วน”  

ช่ืออาหารท่ีกล่าวถึงมาจากภาษาใด   

ก.   ไทยแท ้                   ข.   จีน 

ค.   ชวา                         ง.   เขมร 

27. ขอ้ใดใชค้าํภาษาต่างประเทศอยา่งเหมาะสม    

ก. นกักีฬาชอบใจกองเชียร์บนสแตนเชียร์มาก 

ข.รถคนันั้นประสบอุบติัเหตุเพราะเบรกแตก  

ค. ปัจจุบนัส่ือไอทีมีบทบาทในวงการศึกษาอยา่งมาก 

ง. กรรมการให้ผูเ้ขา้ประกวดเดินโชวร์อบสุดทา้ยอีกคร้ัง 

28. “คาํราชาศพัทใ์ชส้าํหรับพระมหากษตัริย ์ ส่วนหน่ึงเป็นภาษาเขมร” 

นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

ก. เห็นดว้ย  เพราะเป็นการแสดงถึงมิตรภาพอนัยาวนาน 

ข. เห็นดว้ย  เพราะภาษาเขมรส่วนหน่ึงเขา้มาจากวรรณคดี 

ค. ไม่เห็นดว้ย  เพราะภาษาเขมรมีภาษาถ่ินใชใ้นภาษาไทย 

ง. ไม่เห็นดว้ย  เพราะภาษาเขมรเป็นภาษาพื้นบา้นในบางจงัหวดั 
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29. “เม่ือวานฉนัไปร้านอาหารจีนกบัครอบครัว  พี่ชายสั่ง.....................จานใหญ่เชียวล่ะ”   

ควรเติมคาํภาษาต่างประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ใด   

   ก. กปัตนัเรือพาลูกเรือขา้มไปฝ่ังสิงคโปร์ 

   ข. พอ่จูงควายไปกินหญา้ริมหนองนํ้า 

   ค. เขาชอบทานก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารกลางวนั 

   ง. เปิดเทอมคร้ังน้ีฉนัจะสตาร์ทตวัเองใหม่ 

30. ขอ้ใดใชค้าํภาษาต่างประเทศแสดงพฤติกรรมการบนัทึกอยา่งเหมาะสม    

 ก. จอย ชอบอ่านนิยายจึงทดลองหดัเขียน 

 ข. จ๋ิว ชอบถ่ายรูปสถานท่ีท่ีเคยไป แลว้เขียนคาํบรรยายหลงัภาพ 

 ค. เจ๊ียบ ดูพฤติกรรมคนอ่ืนๆ แลว้นาํไปเขียนเป็นการ์ตูน 

 ง. แจ๋ว ชอบเขียนจดหมายหาเพื่อนท่ีต่างจงัหวดั 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (posttest) 

 

ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 

1 ง 11 ง 21 ง 

2 ก 12 ค 22 ก 

3 ง 13 ข 23 ก 

4 ค 14 ก 24 ข 

5 ข 15 ค 25 ง 

6 ข 16 ก 26 ข 

7 ค 17 ก 27 ข 

8 ข 18 ค 28 ข 

9 ง 19 ค 29 ค 

10 ง 20 ข 30 ข 
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ภาคผนวก  จ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ด้วยวธีิการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีมีทั้งหมด  จาํนวน  20  ขอ้ 

2. แบบสอบถามน้ีตอ้งการสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้  เร่ือง 

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือ

มัลติมีเดีย  ให้นักเรียนอ่านข้อความท่ีถามอย่างละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วจึง

ตดัสินใจเลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความรู้สึกมากท่ีสุด 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนของนกัเรียน  ขอให้นกัเรียนตอบให้

ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 

4. วธีิการตอบแบบสอบถาม  ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความทางซา้ยมือ  แลว้ใหท้าํเคร่ืองหมาย    

ในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของนกัเรียนทางขวามือ  ซ่ึงมีขอ้คิดเห็น  5  ขอ้  คือ   

ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย     ลงในช่องวา่งขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึงในแต่ละขอ้ความคิดเห็น 

ของนกัเรียนเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย ดงัน้ี 

   เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหร้ะดบั 5 

เห็นดว้ยมาก  ใหร้ะดบั 4 

เห็นดว้ยปานกลาง ใหร้ะดบั 3 

เห็นดว้ยนอ้ย  ใหร้ะดบั 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหร้ะดบั 1 

ตวัอยา่ง 

ท่ี รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

0 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข      

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

นางวนิิตา  สร้อยเพชรประภา 

 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  ภาควชิาหลกัสูตรละวธีิสอน 

     มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย 

ท่ี รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดา้นวธีิการจดัการเรียนรู้ 

1 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเน่ืองไม่สับสน      

2 สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป      

3 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน 

ของการจดัการเรียนรู้ 

     

4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัวธีิการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง      

5 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล      

6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานกลุ่ม 

อยา่งมีส่วนร่วม 

     

7 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชส่ื้อเทคโนโลยใีนการศึกษาเรียนรู้ 

อยา่งเหมาะสม 

     

8 นกัเรียนไดรู้้จกัแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในการศึกษาคน้ควา้

เพิ่มเติม 

     

ดา้นเน้ือหา 

9 นกัเรียนมีความเขา้ใจ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      

10 นกัเรียนสามารถหาคาํตอบในการเรียนไดด้ว้ยตนเอง      

11 นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาการเรียนจากการใชส่ื้อมลัติมีเดีย      

12 นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทยไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     

13 นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทยได ้

     

14 นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้      

15 นกัเรียนสามารถเรียนรู้และตรวจสอบเน้ือหาเร่ือง 

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจากส่ือมลัติมีเดียได ้
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ท่ี รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดา้นความพึงพอใจในการเรียน 

16 นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรม      

17 นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทาํงานอยา่งเป็นระบบ      

18 นกัเรียนสามารถนาํวธีิการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้

ในวชิาอ่ืน ๆ ได ้

     

19 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม      

20 นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือมลัติมีเดียเก่ียวกบัภาพ  เสียง  

และวดิีทศัน์ 

     

 

ขอ้เสนแนะ 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ฉ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวจัิย 
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ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  

 เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

   ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย  

   โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 2 3 

1. แผนมีองคป์ระกอบครบถว้นและสัมพนัธ์กนั +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

2. เน้ือหา/สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั  

   จุดประสงค ์
+1 +1 +1 1.00 

นาํไปใชไ้ด ้

3. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์ +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

4. กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั   

   ความตอ้งการ และความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

5. กิจกรมเนน้ทกัษะกระบวนการ การลงมือปฏิบติั    

   การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และการเรียนรู้ดว้ย 

   ตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

6. กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้น +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

7. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวธีิการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย   

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

8. ส่ือมลัติมีเดีย/แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

   และจุดประสงค ์

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

9. วธีิการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั 

   วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

10. เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน ครอบคลุม 

    ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10    ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย (E-Book)  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศใน 

        ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

        หาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลย ี

ระดบัความคิดเห็น มีความหมายดงัน้ี 

5  หมายถึง ส่ือมลัติมีเดีย (E-Book) มีคุณภาพมากท่ีสุด 

4  หมายถึง ส่ือมลัติมีเดีย (E-Book) มีคุณภาพมาก 

3  หมายถึง ส่ือมลัติมีเดีย (E-Book) มีคุณภาพปานกลาง 

2  หมายถึง ส่ือมลัติมีเดีย (E-Book) มีคุณภาพนอ้ย 

1  หมายถึง ส่ือมลัติมีเดีย (E-Book) มีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
ความ

คิดเห็น 1 2 3 

1.ดา้นการนาํเสนอเน้ือหา      

1.1 เน้ือหาท่ีนาํเสนอตรงตามสาระการเรียนรู้ 

      และมาตรฐานการเรียนรู้ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

1.2 การลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

1.3 การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

1.4 การใชภ้าษามีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั 

     ของผูเ้รียน 

5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

1.5 แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

     และมาตรฐานการเรียนรู้ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

2.ดา้นกราฟิกและการออกแบบ      

2.1 ส่ือมีการออกแบบใหใ้ชง้านง่าย 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

2.2 ปกหนา้ส่ือความชดัเจน 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

2.3 การแจง้สาระการเรียนและมาตรฐาน 

     การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบอยา่งชดัเจน 

5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

2.4 การออกแบบหนา้จอมีความสวยงาม 4 5 5 4.67 มากท่ีสุด 

2.5 วดิีทศัน์ประกอบส่ือสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  4 5 4 4.33 มาก 
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ตารางท่ี 10   ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย (E-Book)  เร่ือง  คาํภาษาต่างประเทศใน 

     ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

     หาความรู้ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลย ี(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
ความ

คิดเห็น 1 2 3 

2.6 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 

     อยา่งน่าสนใจ 

4 5 5 4.67 มากท่ีสุด 

2.7 ตวัอกัษรและความยาวของขอ้ความมี 

     ความเหมาะสม 

4 5 5 4.67 มากท่ีสุด 

2.8 เสียงดนตรีประกอบและเสียงบรรยาย 

     เหมาะสม 

4 5 5 4.67 มากท่ีสุด 

3.ดา้นเทคนิคการนาํเสนอ      

3.1 เทคนิคการจดัรูปแบบนาํเสนอ 4 5 5 4.67 มากท่ีสุด 

3.2 การโตต้อบจากปุ่มงานในส่ือมี 

     ความสอดคลอ้งกนั 

5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

     ท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  ค ําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียน                    

ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือ

มลัติมีเดีย โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 2 3 

ดา้นวธีิการจดัการเรียนรู้   

1.ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเน่ืองไม่สับสน +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

2.สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

3.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดและแสดงความคิดเห็นใน 

   ทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

4.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัวธีิการสืบเสาะหาความรู้ 

    ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

5.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

6.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานกลุ่ม 

   อยา่งมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

7.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชส่ื้อเทคโนโลยใีนการศึกษา 

    เรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

8.นกัเรียนไดรู้้จกัแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในการศึกษา 

    คน้ควา้เพิ่มเติม 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ดา้นเน้ือหา      

9.นกัเรียนมีความเขา้ใจ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศใน 

    ภาษาไทย 

0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้

10.นกัเรียนสามารถหาคาํตอบในการเรียนไดด้ว้ยตนเอง 0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้

11.นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาการเรียนจากการใชส่ื้อมลัติมีเดีย 0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้

12.นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศใน 

     ภาษาไทยไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้

13.นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศ 

    ในภาษาไทยได ้

0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

     ท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  ค ําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียน                  

ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือ

มลัติมีเดีย โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 2 3 

14.นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศใน 

   ภาษาไทยได ้

0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้

15.นกัเรียนสามารถเรียนรู้และตรวจสอบเน้ือหาเร่ือง 

    คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจากส่ือมลัติมีเดียได ้

0 +1 +1 0.67 นาํไปใชไ้ด ้

ดา้นความพึงพอใจในการเรียน      

16.นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติั 

     กิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

17.นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและทาํงานอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

18.นกัเรียนสามารถนาํวธีิการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

     ไปใชใ้นวชิาอ่ืน ๆ ได ้

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

19.นกัเรียนมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม +1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

20.นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือมลัติมีเดียเก่ียวกบัภาพ   

    เสียงและวดิีทศัน์ 

+1 +1 +1 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  ช 

ตารางและค่าอาํนาจจําแนกของแบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 12  ค่าเฉล่ียผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

    ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 

จุดประสงค ์ ขอ้ ประเภท 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
หมาย

เหตุ 1 2 3 

1.นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ       

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้

2.นกัเรียนสามารถจาํแนกลกัษณะ

ของคาํในภาษาต่างประเทศได ้  

3.นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งการใช ้

คาํภาษาต่างประเทศไดถู้กตอ้ง 

1 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

13 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

14 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

15 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20 เขา้ใจ +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

21 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

24 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 12  ค่าเฉล่ียผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

    ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน (ต่อ) 

จุดประสงค ์ ขอ้ ประเภท 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
หมาย

เหตุ 1 2 3 

1.นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ       

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้

2.นกัเรียนสามารถจาํแนกลกัษณะ

ของคาํในภาษาต่างประเทศได ้  

3.นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งการใช ้

คาํภาษาต่างประเทศไดถู้กตอ้ง 

26 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

28 สังเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

30 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

31 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

32 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

33 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

34 รู้จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

35 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

36 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

37 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

38 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

39 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

40 นาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

41 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

42 สังเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

43 สังเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

44 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

45 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

 ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ขอ้ p r ขอ้ p r 

1 0.70 -0.40 24 0.05 -010 

2* 0.40 0.80 25* 0.40 0.80 

3* 0.40 0.60 26* 0.45 0.50 

4* 0.40 0.40 27 0.05 -0.10 

5 0.35 -0.30 28* 0.40 0.60 

6* 0.40 0.80 29* 0.40 0.80 

7* 0.45 0.30 30 0.55 -0.10 

8 0.80 0.00 31* 0.35 0.50 

9* 0.45 0.30 32* 0.40 0.60 

10* 0.50 0.20 33* 0.50 0.20 

11 0.30 -0.20 34 0.70 0.00 

12* 0.45 0.30 35* 0.50 0.20 

13 0.40 0.00 36* 0.50 0.20 

14* 0.45 0.30 37 0.70 -0.20 

15* 0.50 0.20 38* 0.50 0.20 

16* 0.40 0.40 39 0.75 -0.10 

17* 0.50 0.20 40* 0.30 0.60 

18 0.05 0.10 41* 0.50 0.40 

19* 0.40 0.80 42* 0.40 0.60 

20* 0.40 0.20 43 0.80 0.00 

21 0.15 -0.10 44 0.85 0.10 

22* 0.30 0.60 45* 0.35 0.30 

23* 0.40 0.80    
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หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบท่ีมีค่า  p  ตํ่ากวา่  0.20  จดัเป็นขอ้สอบท่ียาก 

2. ขอ้สอบท่ีมีค่า  p  สูงกวา่  0.80  จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่าย 

3. ขอ้สอบท่ีมีค่า  r  ตํ่ากวา่  0.20  จดัเป็นขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตํ่ากวา่เกณฑ์ 

4. ขอ้สอบท่ีมีค่า  r  เป็นลบ       จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่มีค่าอาํนาจจาํแนก 

5. เน่ืองจากขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

จาํนวน 45 ขอ้  ไดท้ดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง  ซ่ึงไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบท่ีมี

คุณภาพ จาํนวน 30 ขอ้  โดยเลือกขอ้ท่ีมีความยากมาก  ง่ายมาก  และอาํนาจจาํแนกตามเกณฑไ์ด้

ดงัน้ี  2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 

40, 41, 42 และ 45  เพื่อใชใ้นการทดลอง 
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ตารางท่ี 14  แสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ลาํดบัท่ี คะแนน ค่า 

ความต่าง 

 ลาํดบัท่ี คะแนน ค่า 

ความต่าง ก่อนเรียน หลงัเรียน  ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 12 23 11  21 6 22 16 

2 13 20 7  22 13 24 11 

3 13 22 9  23 9 24 15 

4 10 21 11  24 11 24 13 

5 16 23 7  25 9 25 16 

6 10 23 13  26 10 26 16 

7 8 23 15  27 9 23 14 

8 11 21 10  28 13 26 13 

9 11 23 12  29 7 25 18 

10 6 22 16  30 11 24 13 

11 13 20 7  �̅�𝑥 10.40 23.33 12.93 

12 11 25 14  S.D. 2.34 1.82 0.52 

13 10 22 12      

14 13 23 10      

15 8 25 17      

16 10 22 12      

17 8 25 17      

18 8 21 13      

19 11 25 14      

20 12 28 16      
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล นางวนิิตา  สร้อยเพชรประภา 

ท่ีอยู ่ 91/628   หมู่ท่ี  3  ตาํบลบึงยีโ่ถ  อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 

ท่ีทาํงาน โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  อาํเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2533 สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536 สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนศรีอยธุยา  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 สาํเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต  วชิาเอกภาษาไทย 

 สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2542 - 2547 ครู  โรงเรียนประเทืองทิพยว์ิทยา  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2547 - 2550 ครู  โรงเรียนแยม้สอาดรังสิต  อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

 พ.ศ. 2550 - 2551 ครู  โรงเรียนรังสฤษฎส์องภาษา  อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 

 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  รับราชการ ตาํแหน่ง ครู  โรงเรียนคลองบา้นพร้าว  อาํเภอสามโคก   

   จงัหวดัปทุมธานี 
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