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 สู่ขวญั   ตลบันาค: การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT.   อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์:  อ.ดร.บาํรุง 
ชาํนาญเรือ,  อ.ดร.อธิกมาส มากจุย้  และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม. 127 หนา้   
                       

 การวิจ ัยครังนี มีวตัถุประสงค์เพือ   ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเ รียนเ รืองคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อน
และหลงัเรียน   และ  ) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 
4 MAT  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 จาํนวน 40 คน  ทีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา   ของโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร)  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี  ซึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม     
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  ) แผนการจดัการเรียนรู้เรืองคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย   ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และ  )  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที
มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ ค่าเฉลีย ( x )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent t-test ) และการวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 .  ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  

ปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
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 The objectives were  ) to compare learning achievement on foreign languages in Thai of 

Mathayomsueksa 2 students using 4 MAT technique before and after implementation and  ) to study 

Matthayomsueksa 2 students’ opinions toward learning foreign languages in Thai using 4 MAT 

technique. The sample consisted of 40 students from Mathayomsueksa 2/1, Khlong Nueng school 

(Kaew Nimit), Khlong luang, Pathumtani, second semester, academic year , and using simple 

random sampling technique with a classroom unit. The research instruments used were: ) lesson plans 
of learning foreign languages in Thai ) an achievement test  and  ) questionnaire on opinions toward  

learning foreign languages in Thai using 4 MAT technique. The percentage (%), mean ( x ), standard 

deviation (S.D.), dependent  t-test and content analysis were used to analyze the data.  

 The results of this research were as follows: 
 . The average scores of learning achievement on foreign languages in Thai of 

Matthayomsueksa 2 students using 4 MAT technique in the post-test were significantly higher than    

pre-test scores at .  

 . The Matthayomsueksa 2 students’ opinions toward learning foreign languages in  Thai  

using 4 MAT  technique was overall at the high  level. 
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คอยช่วยเหลือใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ และผูที้คอยช่วยเหลือและให้
คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิกบัผูว้ิจยั รวมทงั รศ.สมพร ร่วมสุข  ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ ์และอาจารย ์ดร.สุจิตรา  คงจินดา ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ แกไ้ข
ขอ้บกพร่อง จนทาํให้วิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ    
ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ   รองศาสตราจารย์บรรดล สุขปิติ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ประวิณ          
พูนทรัพย  ์และอาจารยพ์ิชญาณี  เชีงคีรีไชยยะ ทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบเครืองมือ และให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ สาํหรับการทาํวิทยานิพนธ์ให้มีความ
ถกูตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณนางสาวจิตติภรณ์  เอือใจ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) 
ทีให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูว้ิจัยได้พฒันาตนเอง ขอขอบคุณครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทยทีใหค้วามช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  ขอขอบใจนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 โรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) ทีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลองใช้
เครืองมือเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ  อาจารยว์ิไลวรรณ ผมทา  อาจารยภ์ทัทรา บวัทอง  อาจารยสุ์กรี  อาดาํ       
และเพือนครูผูค้อยให้กาํลงัใจ พร้อมทังเพือนในชันเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยทุกท่าน โดยเฉพาะพีชาญชยั หมนัประสงค ์ทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ  เป็นกาํลงัใจให้กนั
และกนัเสมอมา  จนทาํใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วง   

 ทา้ยสุดนี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ  คุณแม่   พีนอ้ง เพือน  และบุคคลในครอบครัว
ทุกท่าน  ผูเ้ป็นกาํลงัใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  คุณประโยชน์จากการวิจยัเล่มนี  
ผูว้ิจยัขอมอบบูชา พระคุณบิดา มารดา  ครู อาจารย ์ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีไดอ้บรมสังสอน
และชีแนะแนวทางแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าวิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผูส้อนตลอดจนผูที้สนใจโดยทวัไป 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นเครืองมือสาํคญัทีใชใ้นการสือสาร เพือให้เกิดความเขา้ใจ
ทีตรงกนั ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความตอ้งการ และความรู้สึก เมือภาษาเป็นวฒันธรรม       
ทีจะถ่ายทอดกนัไดดี้ จึงทาํใหภ้าษาเกิดการปะปนกนัขึนเป็นอยา่งมาก   ลกัษณะของการปะปนกนันี 
ยอ่มทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางภาษาไปตามอิทธิพลของภาษาทียืมคาํมาใช ้ภาษาทียืมภาษาอืน
มาใชต้อ้งมีวิธีการในการนาํมาใช ้เช่น การทบัศพัท ์ การบญัญติัศพัท ์ซึงมีขอ้ดีและจาํกดั ดงักระแส
พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมือคราวเสด็จพระราชดาํเนินไป
ในการประชุมทางวิชาการ เมือวนัที 29 กรกฎาคม 2505 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความตอนหนึงว่า  
 

            ปัญหาเฉพาะดา้นรักษาภาษานัน ก็หลายประการ อย่างหนึงตอ้งรักษาให้บริสุทธิใน
ทางออกเสียง คือ การออกเสียงให้ถูกตอ้งชดัเจน อีกอย่างหนึงตอ้งรักษาให้บริสุทธิในวิธีใช ้
หมายความว่า วิธีการนาํคาํมาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาสําคญั  ปัญหาทีสาม คือ 
ความรํารวยในคาํของภาษาไทย จึงตอ้งมีการบญัญติัศัพท์ใหม่มาใช้ สําหรับคาํใหม่ทีตงัขึน   
มีความจาํเป็นในทางวิชาการไม่นอ้ย  แต่บางคาํทีง่าย ๆ กค็วรจะมี ควรจะใชค้าํเก่า ๆ ทีเรามีอยู่
แลว้ ไม่ควรจะมาตงัศพัทใ์หม่ใหยุ้ง่ยาก  (กรมวิชาการ, 2530: 5) 

 

 พระราชดาํรัสขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของภาษาไทยทีมีต่อคนไทยในฐานะ
เป็นภาษาประจาํชาติ ควรทีจะรักษาไว ้ทรงห่วงเรืองการออกเสียง การประกอบประโยค และคาํทีมี
มากขึนในภาษาไทยโดยวิธีทบัศพัท์ ทงั ๆ ทีมีคาํง่าย ใชใ้นภาษาไทยอยู่แลว้ ปัญหาทงัหมดนีลว้น 
แต่มีเหตุปัจจยัเป็นผลมาจากการนาํคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาใชใ้นภาษาไทย   ซึง กาํชยั ทองหล่อ 
(2533: 64) ไดก้ล่าวถึง อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยว่า การยืมคาํทาํให้ภาษาเกิดการ
เปลียนแปลงมากมาย มีอิทธิพลต่อวงศพัท์ ซึงการยืมทาํให้จาํนวนศพัท์ในภาษามีการเพิมพูน เกิด
วาระการใชศ้พัทต่์าง ๆ กนั เป็นคาํไวพจน์ คือ คาํทีมีความหมายเดียวกนัแต่เราเลือกใชต้ามโอกาส
และตามความเหมาะสม ทงัยงัมีประโยชน์ในการแต่งบทร้อยกรองเพราะมีหลากคาํ แต่ก็มีผลเสียใน
เรืองปัญหาของการสะกดคาํผดิหรือนาํวิธีไปใชผ้ดิ ๆ    ดงัที วิไลศกัดิ กิงคาํ (2550: 227) ไดก้ล่าวว่า 
เมือคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนอยูใ่นภาษาไทย  ทาํให้ลกัษณะของภาษาไทยเปลียนแปลงไป
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จากลกัษณะดงัเดิม เช่น ทาํให้มีมากพยางค์ขึน มีคาํไวพจน์มากขึน มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
โครงสร้างของภาษาไทยกลายลกัษณะไป สอดคลอ้งกบั จนัจิรา จิตตะวิริยะพงษ ์(2546: 162) กล่าวว่า 
การยมืคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาใชใ้นภาษาไทยเป็นจาํนวนมาก มีอิทธิพลกบัภาษาไทย 2 ดา้น คือ 
ดา้นเสียง เช่น เสียงพยญัชนะ ตวัสะกด พอ้งเสียงหรือคาํไวพจน์   ส่วนดา้นวงศพัท์และคาํ เช่น คาํ
ไวพจน์ การเกิดแนวเทียบผิดทาํให้เขียนผิด โครงสร้างประโยคในภาษาไทยเปลียนไป การพูด
ภาษาไทยปนกับภาษาองักฤษ ซึงมีอิทธิพลให้ภาษาไทยมีการเปลียนแปลง และเกิดผลเสียของ      
การใชภ้าษาผดิ ๆ ตามมา 
 นอกจากนี ในปัจจุบนัยงัมีการโต้แยง้กันในเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
เกียวกับการแก้ไขการเขียนคํายืมภาษาอังกฤษ  เพือดําเนินการจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554   ซึง กนกวลี ชูชยัยะ (2555) ไดก้ล่าวว่า ราชบณัฑิตยสถานได้
ถือหลกัการเขียนคาํภาษาต่างประเทศ  ตามพระดาํริของ พลตรีพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหมืนนราธิปพงศ์
ประพนัธ์  อดีตนายกราชบณัฑิตยสถานว่า  การเขียนคาํภาษาต่างประเทศทีนาํมาใชใ้นภาษาไทย 

โดยเฉพาะภาษาองักฤษออกเสียงไม่แน่นอน จะออกเสียงอยา่งไรยอ่มแลว้แต่ประโยคจะเสียงสูง ตาํ 
ก็แลว้แต่ตาํแหน่งของประโยค จึงทรงเห็นว่าไม่ควรใช้วรรณยุกต์กาํกับตามเหตุผลดังกล่าว  แต่ 
กาญจนา นาคสกุล (2555: 3) ไดแ้นะใหใ้ส่เครืองหมายวรรณยกุต ์การใชอ้กัษรสูง หรือใช้ ห นาํใน
คาํทีไม่สามารถผนัวรรณยกุตไ์ด ้และไดส้าํรวจความคิดเห็นประชาชน เพือจดัพิมพใ์นพจนานุกรม
ราชบณัฑิตยสถาน แต่เนืองจากผูม้ีส่วนเกียวข้องและประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนืองจาก
ประชาชนไดใ้ชม้าเป็นระยะเวลานานแลว้ หากเปลียนแปลงจะมีผลต่อ นกัเรียนนกัศึกษา ขา้ราชการ 
และประชาชนทวัไป จึงยงัไม่แกไ้ขคาํภาษาองักฤษในภาษาไทย ในพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 

 เมือสงัคมมีการเปลียนแปลง ทาํใหม้ีการยมืคาํจากภาษาอืนมาใช ้ซึงส่งผลใหภ้าษาไทย
มีความเปลียนแปลงในดา้นต่าง ๆ เช่น การสร้างศพัท์ใหม่ขึนใช ้ทาํให้การใชภ้าษาพูด ภาษาเขียน 
เปลียนแปลงไป มีการใชภ้าษาผดิพลาดและบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรืองการใชค้าํ  การใช้
สาํนวนภาษาทีไม่เหมาะสม การใชค้าํทีไม่ถูกกาลเทศะ ศพัท์มีจาํนวนมากเกินความจาํเป็น ทาํให้
เกิดความสับสนในการใช้  การเขียนสะกดการันต์  การวางรูปวรรณยุกต์ผิดทีการใชป้ระโยคไม่
ถูกต้องเหมาะสมและไม่สามารถแยกออกได้ว่าคาํใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศที   ยืมมาใช้ใน
ภาษาไทย  คาํดงัเดิมมาจากภาษาใด  รวมทงัการลาํดบัประโยค  การพดูภาษาไทยคาํ ภาษาองักฤษคาํ
ลว้นเป็นปัญหาสาํคญัทีมีผลเสียต่อภาษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเห็นความสาํคญัของเรืองดงักล่าวจึงไดก้าํหนด สาระที 4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน 
ท. 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา 
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ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติและไดก้าํหนดคุณภาพผูเ้รียนของ
ผูเ้รียนช่วงชนัที 3 (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3) ทีเกียวกบัคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คือ เขา้ใจ 
และใช้คาํบาลีสันสกฤต คาํภาษาต่างประเทศ  คาํทบัศพัท์และศพัท์บัญญัติในภาษาไทย  และได้
กาํหนดตวัชีวดัชนัปีของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ในเรืองของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
สาระที 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ในตวัชีวดัมาตรฐานที ท 4.1 ม.4/5 รวบรวมและอธิบายความหมาย
ของคาํภาษาต่างประเทศทีใชใ้นภาษาไทย  และไดก้าํหนดวิสยัทศัน์การจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ไวใ้นสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ในหัวข้อเรียนรู้อะไรใน
ภาษาไทย ส่วนทีเกียวกบัหลกัภาษา ไวว้่า ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษา
ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับโอกาสและบุคคลการแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (กรมวิชาการ, 2551: 51)  
 แมว้่าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทยจะให้ความสาํคัญกบัหลกัภาษาไทยมากในระดบัหนึง แต่กลบัพบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มีความสามารถทางหลกัภาษาไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 0-49  จะได้
ระบบคุณภาพไม่ผา่น ซึงพิจารณาจากเกณฑก์ารตดัสินคะแนนจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน พ.ศ. 2551 ดงันี 
 

ตารางที 1  แสดงเกณฑก์ารตดัสินคะแนนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

คะแนนร้อยละ ระบบคุณภาพ 

80-100 ดีเยยีม 
75-79 

ดี 
70-74 

65-69 
พอใช ้

60-64 

55-59 
ผา่น 

50-55 

0-49 ไม่ผา่น 
 

ทีมา: งานวิชาการ, “เกณฑร์ะบบคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนภาษาไทยชนัมธัยมศึกษาปีที 2” 
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 สาํนักงานทดสอบคุณภาพการศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
(NT)  ไดป้ระเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า หลกัการใชภ้าษาของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย 4.18 

จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน  คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ 36.71   ซึงจดัอยู่ในระดบัไม่ผ่านตอ้งมีการ
ปรับปรุง เมือเปรียบเทียบร้อยละของจาํนวนนักเรียนทีได้คะแนนอยู่ในระดับปรับปรุง พบว่า 
นักเรียนทีไดค้ะแนนอยู่ในระดบัปรับปรุงร้อยละ 47.59   นักเรียนทีไดค้ะแนนอยู่ในระดบัพอใช  ้  
ร้อยละ 50.15 มีนกัเรียนเพียงร้อยละ 2.26 เท่านนั ทีไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัดี  ดงัตารางที 2 

 

ตารางที 2 ผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน (NT) ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2554 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

 

 

วิชา 
 

 

จาํน
วน

นกั
เรีย

น 

คะ
แน

นเต็
ม 

คะ
แน

นต
าํสุ
ด 

คะ
แน

นสู
งสุ

ด 

คะ
แน

นเฉ
ลีย

 

ส่ว
นเบี

ยงเ
บน

มา
ตร
ฐาน

 

คะ
แน

นเฉ
ลีย
ร้อ
ยล
ะ 

สป
ส. 

กา
รก
ระ
จาย

ร้อ
ยล
ะ ร้อยละของจาํนวน

นกัเรียน 

ปรั
บป

รุง 

พอ
ใช

 ้

ดี 

ภาษาไทย      1,330 50 6 38 19.33 5.97 39.85 29.95 47.59 50.15 2.26 

ทกัษะ 

การสือสาร 
1,330 37 0 34 15.15 3.85 42.21 

หลกัการใช้
ภาษา 1,330 13 0 9.5 4.18 1.94 36.71 

 

ทีมา: สาํนกังานทดสอบทางการศึกษา, “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ผลสัมฤทธิทางการเรียน (NT) ชนัมธัยมศึกษาปีที 2   

ปีการศึกษา 2554,” 3 พฤษภาคม 2556. 
 

 นอกจากนี สํานักงานทดสอบทางการศึกษาขันพืนฐานได้ประเมินผลสัมฤทธิทาง     
การเรียน (NT) ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร)        
ในกลุ่มสาระภาษาไทย พบว่า หลกัการใชภ้าษา ของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย 3.04 จากคะแนนเต็ม  
13 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ 32.80 จากเกณฑร์ะดบั ปรับปรุง พอใช ้ดี นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย
ตาํกว่าร้อยละ 50.00 ซึงจดัว่าเป็นคะแนนทีอยูใ่นระดบัปรับปรุง ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3  ผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน (NT) ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2554 

 โรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) 
 

 

 

วิชา 
 

 

จาํน
วน

นกั
เรีย

น 

คะ
แน

นเต็
ม 

คะ
แน

นต
าํสุ
ด 

คะ
แน

นสู
งสุ

ด 

คะ
แน

นเฉ
ลีย

 

ส่ว
นเบี

ยงเ
บน

มา
ตร
ฐาน

 

คะ
แน

นเฉ
ลีย
ร้อ
ยล
ะ 

สป
ส. 

กา
รก
ระ
จาย

ร้อ
ยล
ะ ร้อยละของจาํนวน

นกัเรียน 

ปรั
บป

รุง 

พอ
ใช

 ้

ดี 

ภาษาไทย      46 50 7 32.5 18.71 5.41 37.41 28.92 60.87 39.13 0.00 

ทกัษะ 

การสือสาร 46 37 3 27.5 15.66 1.46 46.87 

หลกัการใช้
ภาษา 

46 13 0 9 3.04 1.84 32.80 

 

ทีมา: สาํนกังานทดสอบทางการศึกษา, “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ผลสัมฤทธิทางการเรียน (NT) ชนัมธัยมศึกษาปีที 2   
ปีการศึกษา 2554,”  พฤษภาคม 2555. 
 

 จากขอ้มลูตามตารางขา้งตน้จะเห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธิในดา้นทกัษะการสือสารได้
ค่าเฉลียร้อยละ 46.87 ส่วนคะแนนผลสมัฤทธิในดา้นหลกัการใชภ้าษาไดค่้าเฉลียเพียงร้อยละ 32.80 

โดยภาพรวมนกัเรียนทีไดค่้าเฉลียอยูใ่นระดบัทีตอ้งปรับปรุงถึงร้อยละ 60.87 สาํหรับระดบัคุณภาพ
ของผูเ้รียนในด้านเนือหาหลกัภาษาไทยนัน นักเรียนต้องมีความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ของหลกั
ภาษาไทย สามารถคิดวิเคราะห์และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ถูกตอ้งเหมาะสม  แต่นักเรียน
ส่วนมากมีคะแนนเฉลียหลกัการใชภ้าษาอยู่ในระดบัปรับปรุงโดย มีคะแนนเฉลียตาํกว่า ร้อยละ 
50.00 ซึงชีใหเ้ห็นว่านกัเรียนส่วนใหญ่ขาดความเขา้ใจในเรืองหลกัภาษาไทย ปัญหานีจึงเป็นปัญหา
ทีครูผูส้อนตอ้งแกไ้ข เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึน ซึงเมือพิจารณาแลว้
พบว่าสาเหตุทีทาํให้นักเรียนมีระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลกัภาษาไทยไดค้ะแนนเฉลียเพียง 

3.04 นนั อาจมีสาเหตุมาจากการทีนักเรียนมีความเบือหน่ายและรู้สึกว่าหลกัภาษาเป็นเรืองทียาก    
จึงไม่ชอบเรียนหลกัภาษา ดงัที อจัฉรา ชีวพนัธ ์(2552: 90) กล่าวว่า ในการสอนหลกัภาษาไทยถา้ครู
มุ่งสอนแต่เนือหาภาษาไทยเพียงอยา่งเดียว ก็จะสร้างความเบือหน่ายให้แก่ผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนไม่
เห็นคุณค่าว่าจะเรียนไปเพืออะไร และคิดว่าไม่มีความจําเป็นทีจะต้องเรียนหลักภาษา  อัน
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เนืองมาจากวิธีสอนของครูไม่น่าสนใจ  ดงัที วิมลศิริ ร่วมสุข (2546:  77) กล่าวว่า ครูใชว้ิธีสอน
เพียงแบบเดียวตลอดชวัโมง คือ การบรรยายโดยไม่ใชว้ิธีสอนแบบอืน ใชแ้ต่หนังสือและกระดาน 
การใช้หนังสือเรียนเพียงเล่มเดียวในการสอนนีจะทําให้ความรู้ของนักเรียน อยู่ในวงจํากัด 
สอดคลอ้งกบั สุดาพร ไชยะ (2552: 124) กล่าวว่า หลกัภาษาเป็นวิชาทียากและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไดช้า้ 
ผูส้อนจึงควรสร้างบรรยากาศ จัดกิจกรรมการสอนต่าง  ๆ ทีน่าสนใจและสนุกสนาน ทงันีเพือ
ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีใจรักและ ความศรัทธาในวิชาหลกัภาษาไทย เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจงัและ
ต่อเนือง  นอกจากนีผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ครูผูส้อนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนคลองหนึง 
(แกว้นิมิตร) จาํนวน 2 คน และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ จาํนวน 1 คน (ภทัรา บวัทอง, วิไลวรรณ 
ผมทา และวรรณภา อยูไ่พศาล สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ ์2555) สรุปไดว้่า ปัญหาในการจดัการเรียน
การสอนเนือหาหลกัภาษาไทย ซึงมีเนือหาทีเขา้ใจยาก การจดักิจกรรมการสอนทาํให้นักเรียนเบือ 
ไม่เข้าใจเนือหา  โดยเฉพาะตัวชีวดัเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   สรุปไดว้่า  ในชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 นกัเรียนจะไดเ้รียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทีปรากฏในแบบเรียน
ภาษาไทยวิวิธภาษา ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทงัสิน 

10 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาชวา ภาษามอญ 
ภาษาญีปุ่น ภาษามลายู และภาษาอาหรับ   โดยรวบรวมคํา  และอธิบายความหมายของคํา
ภาษาต่างประเทศทีปรากฏในภาษาไทย ความรู้ความจาํ ความเข้าใจของนักเรียนอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งตาํ นกัเรียนไม่สามารถรู้ว่าคาํใดเป็นคาํไทยแทห้รือคาํใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศ มีทีมา
จากภาษาต่างประเทศใด และไม่สามารถอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้
โดยเฉพาะอยา่งยงิ คาํทีมาจากภาษาบาลีสนัสกฤต และคาํเขมรในภาษาไทย นักเรียนจะสับสนมาก
และมกัตอบผดิ เมือครูถามหรือใหท้าํแบบทดสอบ  จึงแกปั้ญหาโดยการอธิบายทบทวนอีกครังและ
ให้ทาํแบบฝึกหัด พบว่า นักเรียนเก่งจะมีความเขา้ใจมากขึน แต่นักเรียนอ่อนส่วนใหญ่จะสับสน
และยงัไม่เขา้ใจ เมือเป็นเช่นนีก็ทาํให้นักเรียนไม่อยากเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ต่อไป  
 จากการสัมภาษณ์ครูผู ้สอนวิชาภาษาไทยเกียวกับการสอนเนือหาเ รือง  คํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย นอกจากจะทราบรายละเอียดการจดัการเรียนการสอนและปัญหา
แลว้ ยงัทราบว่าปัญหาทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 พบเหมือนกนัทงัสองโรงเรียน คือ นักเรียน 
ไม่สามารถบอกไดว้่า คาํใดเป็นคาํไทยแทห้รือคาํใดเป็นคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย มีทีมาจาก
ภาษาต่างประเทศภาษาใด รวมทงัไม่สามารถอธิบายความหมายได ้จึงเป็นหนา้ทีของครูทีจะตอ้งหา
วิธีการสอนใหม่ ๆ  เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทาํให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจมากขึนและสามารถตอบสนองต่อหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
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พ.ศ. 2551 ทีมีวิสยัทศัน์ในการมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเอง ไดเ้ต็มตามศกัยภาพตามความถนดัและความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4) 
รวมทงัไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาภาษาไทย การทีครูจะ
เลือกจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใดนนั จะตอ้งคาํนึงถึง การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนตามลาํดบัขนั
ของการพฒันาทางสติปัญญา รวมถึงตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย สอดคลอ้งกบั 
ทิศนา แขมมณี (2529: 23) ทีกล่าวว่า “ความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน ครูจาํเป็นตอ้งทราบเพือทีจะได้
จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน”  ซึง สุรพล พยอมแยม้ 
(2544: 28) ไดแ้บ่งประเภทของความแตกต่างระหว่างบุคคลออกเป็น 4 ดา้น ดงันี 1) ความแตกต่าง
ทางดา้นสติปัญญา เป็นความแตกต่างในความสามารถการเรียนรู้หรือการปฏิบติังานต่าง ๆ  2) ความ
แตกต่างในทางสมรรถภาพคือ ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ การประเมินความแตกต่างนี อาจดูจาก
ความสามารถในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  จะเป็นตวัอยา่งทีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน  3) ความแตกต่างใน
ดา้นของความถนดั เป็นความแตกต่างทีเป็นไปโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะความแตกต่างในดา้นความ
ถนดัเกียวกบัอาชีพ ผูที้ประสบความสาํเร็จในอาชีพส่วนใหญ่จะมีความถนัดในงานทีทาํเป็นทุนเดิม
อยูแ่ลว้ และ 4) ความแตกต่างในดา้นบุคลิกภาพเป็นความแตกต่างของลกัษณะประจาํตวัของแต่ละ
บุคคล บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีทงัส่วนทีเป็นลกัษณะผิวเผินและส่วนทีเป็นนิสัยฝังแน่น ซึง
บุคลิกเหล่านีเป็นส่วนกาํหนดแนวโนม้หรือทิศทางในการกระทาํของบุคคลนนั ๆ  การศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน (learning style)  จึงมีความสาํคญัอย่างยิงต่อการจดัการเรียนการสอน เพราะ
ผูเ้รียนแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถ และพืนฐานความรู้ความคิดทีแตกต่างกนั และเมือผูเ้รียน
ไดเ้รียนดว้ยวิธีการทีตนเองชอบก็จะมีความสุขกบัการเรียน  ส่งผลให้งานหรือผลสัมฤทธิทางการ
เรียนดีขึน  

 การจัดการเรียนการสอนทีคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนดังกล่าว มีวิธีการจัด        
การเรียนรู้ทีน่าสนใจ คือ วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  โดย กาญจนา คุณารักษ ์(2553: 369) ได้
กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดย
คาํนึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามลกัษณะความสนใจ ความถนัด 
ความชอบ กิจกรรมในบางช่วงบางตอนจะทาํให้ผูเ้รียนเรียนอย่างมีความสุข ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาส
พฒันาตนเองอยา่งเต็มตามศกัยภาพ  สอดคลอ้งกบั กิตติชยั สุธาสิโนบล (2544: 33) ซึงไดก้ล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ไวว้่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบหนึงทีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและพฒันาการทางสมองของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความรู้สึก การรับรู้ ประสบการณ์ และ
ทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ความคิดและการกระทาํ เพือสร้างผลงานแห่งการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีออกแบบมาเพือให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนทุกลกัษณะได้
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เรียนรู้อยา่งมีความสุขในแต่ละช่วงกิจกรรมทีตนถนดั และรู้สึก ทา้ทายในช่วงกิจกรรมทีผูอื้นถนัด
ผสมผสานกนั ซึงจะทาํใหผู้เ้รียนต่างมีความสุข พึงพอใจในการเรียนและมีโอกาสประสบผลสาํเร็จ
ในการเรียนตามวิถีทางและรูปแบบของตนเอง   สุวิทย ์มลูคาํ และอรทยั มูลคาํ (2546: 156-157) ได้
กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 4 MAT  ตามการคน้ควา้วิจยัของ แมคคาร์ธี (Mccarthy)   โดยใช้
วงกลมเป็นสัญลกัษณ์แทนการเคลือนไหวของกิจกรรมการเรียนรู้และเส้นแบ่งกระบวนการจัด
ขอ้มลูรับรู้ 4 ส่วน โดยใหแ้ต่ละส่วนใชแ้ทนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  ส่วนที 1 

บูรณาการใหเ้ป็นส่วนหนึงของตน ใชค้าํถามทีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ ทาํไม  (why?)  ส่วนที 2 

สร้างความคิดรวบยอดใชค้าํถามทีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ อะไร (what ?)  ส่วนที  ปฏิบติัและ
เรียนรู้ตามลกัษณะเฉพาะตวั ใชค้าํถามทีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ ทาํอยา่งไร (how ?) และส่วนที  
บูรณาการการประยกุตใ์ชก้บัประสบการณ์ของตน ใชค้าํถามทีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ ถา้ ( if ?)  

มีผูน้าํการสอน แบบ 4 MAT ไปใช ้ ดงัเช่นผลการวิจยัของ วิไลวรรณ ฉายจรุง ( : - ) และ      
จิราภรณ์ หอมกลิน ( : - ) ไดผ้ลตรงกนัว่า แผนการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT  มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑที์ตงัไว ้นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT อยูใ่นระดบั
มาก  อีกทงั ไสว พลเจียก ( : - ) และพิมพา โพธิปัสสา ( : - )  ไดศึ้กษาผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน แบบ  MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้
สูงขึน ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนกัเรียนรายดา้น ทงั  ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 จากงานวิจยัดงักล่าวเห็นไดว้่า  การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT  สามารถใชก้บัการเรียน        
การสอน วิชาภาษาไทยไดทุ้กสาระ โดยเฉพาะหลกัภาษาทงัยงัสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงขึน ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ   และนาํการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT  มาใชใ้นการจัด
กิจกรรมการสอนภาษาไทย เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการ
เรียนของนกัเรียนใหสู้งขึน และทาํใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากขึน 
 

กรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยั 
 การวิจยัการพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ครังนี    ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาหลกัการ 
ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT   เป็นวิธีสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนทีคาํนึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนกบัการพฒันาสมองทงัซีกซา้ยและซีกขวา
อยา่งสมดุลเพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามลกัษณะความสนใจ ความถนดั ความชอบ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยา่งเหมาะสม กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงบางขณะจะตอบสนองใหผู้เ้รียนทีมี
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ความแตกต่างกนัไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุข ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการพฒันาตนเองได้ทนัตาม
ศกัยภาพยิงขึน (กาญจนา คุณารักษ์, 2553: 369)  ซึงสอดคลอ้งกบั สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 
(2554: 82) ทีไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ว่า เป็นรูปแบบการเรียนทีพฒันาสมองทงั
ซีกขวาและซีกซา้ยอยา่งสมดุล มีประสบการณ์ตรงในการหาความรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัฝึกการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ฝึกทกัษะการคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างชินงานตามความถนัด
และความสนใจของผูเ้รียน ซึง ทิศนา แขมมณี (2553: 264) ไดก้ล่าวถึงผลของการจดัการเรียนรู้แบบ 
4 MAT ว่า  ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเองในเรืองทีเรียน  จะเกิดความรู้ความเขา้ใจและ
นาํไปใชไ้ด้ สามารถสร้างผลงานทีเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมทังได้พฒันาทกัษะ
กระบวนการต่าง ๆ อีกจาํนวนมาก 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT   พบว่า  การจดั      
การเรียนรู้แบบ 4 MAT  สามารถนาํไปใชส้อนไดทุ้กกลุ่มสาระ  เช่น  ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง (2547: 

63-64) ได้วิจัยเรืองการพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสีของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 3 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT   ผลการวิจยัพบว่า 
ความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสีของนักเรียนทีใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนววฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ก่อนและหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 นอกจากนี นกัเรียนพอใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัร 4 MAT  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ทิวาพร เศรษฐโสภณ (2550: 48) ทีพบว่านกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์   เรือง   สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวโดยการสอนแบบ 4 MAT   มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด  เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ชชัวาลย ์รัตนสวนจิก (2550: 100) ทีพบว่านกัเรียนทีเรียน
ตามการสอนแบบ 4 MAT มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนทีเรียนตามการสอนแบบร่วมมือ (STAD) และการสอนแบบปกติ
ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   และอนญัญา ศิริเกตุ (2553: 82) ไดว้ิจยัเรืองผลการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรืองคาํยากชนัประถมศึกษาปีที 5 พบว่านักเรียนชนัประถมศึกษา  
ปีที 5 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง คาํยาก โดยใชกิ้จกรรมแบบ        
4 MAT  โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
 จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

และสามารถทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนได ้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง   ผูเ้รียนจึงจดจาํไดดี้และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้   ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะใชว้ิธีการ     
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในการสอนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
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 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตามแนวความคิดของ แมคคาร์ธี 
(McCarthy) ทีไดแ้บ่งผูเ้รียนเป็น 4 แบบ ซึงมีการเรียนรู้สัมพนัธ์กบัธรรมชาติการทาํงานของสมอง
ของผูเ้รียน แนวคิดนีเชือว่า ครูผูส้อนจาํเป็นต้องจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนทุกแบบได้มีโอกาส
เรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ เนืองจากในชนัเรียนหนึง ๆ นัน มกัจะ
มีผูถ้นดัการเรียนรู้ทงั 4 แบบ อยูร่่วมกนั ดงันนั ครูจึงตอ้งใชว้ิธีการสอนทีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ทงั 
4 แบบ เพือใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานตามรูปแบบการเรียนรู้ทีตนถนัด และไดพ้ฒันาสมองซีก
ซา้ยและซีกขวาอย่างสมดุล เพราะในสมองของคนเรานันมีระบบควบคุมการทาํงานของร่างกาย
แตกต่างกนัไป (เธียร พานิช, 2544: 18) 
 แมคคาร์ธี (McCarthy, 1990: 200, อา้งถึงใน สุคนธ ์สินธพานนท์ และคณะ, 2554: 80) 
ไดก้าํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ไว ้8 ขนั ดงันี 

 ขนัตอนที 1  ขนัสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิงทีเรียน (พฒันาสมองซีกขวา) 
 ขนัตอนที 2  ขนัวิเคราะห์ประสบการณ์ (พฒันาสมองซีกซา้ย) 
 ขนัตอนที 3  ขนัปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกขวา) 
 ขนัตอนที 4  ขนัพฒันาความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกซา้ย) 
 ขนัตอนที 5  ขนัลงมือปฏิบติัจากกรอบความคิดทีกาํหนด (พฒันาสมองซีกซา้ย) 
 ขนัตอนที 6  ขนัสร้างชินงานเพือสะทอ้นความเป็นตนเอง (พฒันาสมองซีกขวา) 
 ขนัตอนที 7  ขนัวิเคราะห์คุณค่าและการประยกุตใ์ช ้(พฒันาสมองซีกซา้ย) 
 ขนัตอนที 8  ขนัแลกเปลียนประสบการณ์เรียนรู้กบัผูอื้น (พฒันาสมองซีกขวา) 
 การวางแผนการจดักิจกรรมเป็น 8 ตอน เพือใหส้ามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลาย
และยดืหยุน่ ตอบสนองการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ซึงมีลกัษณะการเรียนทีแตกต่างกนั เพือความ
สะดวกในการจดักิจกรรมทีตอบสนองบทบาทและความตอ้งการของสมองทงัสองซีกอยา่งสมดุล 

 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการและผลงานวิจัยทีเกียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัได้กาํหนด 
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพที 1 ดงันี 

 

 
  
  
 
 
ภาพที 1   กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวจิยั 

การจดัการเรียนรู้ 

แบบ 4 MAT 

ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ แบบ 4 MAT 
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คาํถามในการวจิยั 

 1.  ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่
 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อยูใ่นระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน เรืองคาํภาษาต่างประเทศ  
ในภาษาไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
 2. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนหลัง         
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 

ขอบเขตของการวจิยั  

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนคลองหนึง 
(แกว้นิมิตร) อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 หอ้งเรียน 
มีจาํนวนนกัเรียน 80 คน 

  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 โรงเรียน
คลองหนึง (แก้วนิมิตร) อาํเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556    
จาํนวน 40 คนไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ดว้ยวิธีการจบัสลาก 
 2.  ตวัแปรทีศึกษา 
  .  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   . .  ผลสมัฤทธิทางเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

   . .  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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 3.  เนือหา 
  เนือหาทีใชคื้อ คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 
ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาชวา ภาษามอญ ภาษาญีปุ่น ภาษามลาย  ูและภาษาอาหรับ  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 สาระที 4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกั
ภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ และตวัชีวดัขอ้ที 5 รวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศทีใช้
ในภาษาไทย 
 4.  ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง 

  ผูว้ิจยัทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ใชเ้วลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั 
วนัละ 1 ชวัโมง รวม 8 ชวัโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หมายถึง คาํศพัท์จากภาษาอืนทีเรารับมาใชใ้น
ภาษาไทย โดยเมือนาํมามกัเปลียนแปลงรูปคาํ เสียง และความหมาย เพือสะดวกในการออกเสียง
และเป็นไปตามลกัษณะสาํคญัของภาษาไทย จนมีลกัษณะกลมกลืนกบัภาษาไทย และทาํให้มีคาํใช้
ในภาษาไทยเพิมมากขึน ในงานวิจยันีกล่าวถึงเฉพาะ ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ ภาษาชวา ภาษามอญ ภาษาญีปุ่น ภาษามลาย ูและภาษาอาหรับ 

 2.  การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีคาํนึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รียน โดยแบ่งลกัษณะของผูเ้รียน 4 แบบ และจดักระบวนการเรียนรู้เพือตอบสนอง
ผูเ้รียนทงั 4 แบบ ร่วมกบัการพฒันาสมองทงัซีกซา้ย และซีกขวาสลบักนัไป โดยกาํหนดไว ้          8 

ขนัตอน ดงันี  
  ผูเ้รียนแบบที 1 ผูเ้รียนทีถนดัจินตนาการ การจดักิจกรรมแบ่งเป็น 
   ขนัที 1 ขนัสร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา) 
   ขนัที 2 ขนัวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซา้ย) 
  ผูเ้รียนแบบที 2 ผูเ้รียนทีถนดัการวิเคราะห์ การจดักิจกรรมแบ่งเป็น 
   ขนัที 3  ขนัปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) 
   ขนัที 4  ขนัพฒันาความคิดรวบยอด (สมองซีกซา้ย) 
  ผูเ้รียนแบบที 3 ผูเ้รียนทีถนดัใชส้ามญัสาํนึก การจดักิจกรรมแบ่งเป็น 

   ขนัที 5  ขนัปฏิบติัตามความคิดรวบยอด (สมองซีกซา้ย) 
   ขนัที 6  ขนัวางแผนและสร้างผลงาน (สมองซีกขวา) 
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   ผูเ้รียนแบบที 4 ผูเ้รียนทียอมรับความเปลียนแปลง การจดักิจกรรมแบ่งเป็น 

   ขนัตอนที 7  ขนัวิเคราะห์เพือนาํไปประยกุตใ์ช ้(สมองซีกซา้ย) 
   ขนัตอนที 8 ขนัแลกเปลียนความรู้ของตนเองกบัผูอื้น (สมองซีกขวา) 
 3. ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจในเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ซึงวดัได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิทางการเรียน เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยทีผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

 4.  ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนทีมีต่อวิธีจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ซึงวดัได้
จากแบบสอบถามความคิดเห็น 
 5.  นักเรียน หมายถึง ผูที้กาํลังศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนคลองหนึง            
(แกว้นิมิตร) อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 
 

 



 
 

บทที 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
  

 การวิจัยเรือง “การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คําภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการวิจยั ดงันี 

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) กลุ่มสาระภาษาไทย 
 2.  ความรู้เกียวกบัคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

  2.1  ความหมายของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

  2.2  วิธีการนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทย 

  2.3  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 3.  การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 4.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  4.1 งานวิจยัในประเทศ 

  4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
   

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 37-38) ได้กล่าวถึง หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ดงันี 
 

ทําไมต้องเรียนภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ  ให้มีความเป็นไทย  เป็น เครืองมือใน                  
การติดต่อสือสาร เพือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสงบสุข สนัติสุข และยงัเป็นเครืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ เพือพฒันาความรู้ พฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคง

 



  

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ยงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝน จนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษา เพือการสือสาร 
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพือนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 

 . การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาํประพนัธ์ชนิด     
ต่าง ๆ การอ่านในใจเพือสร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิงทีอ่าน      
เพือนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 . การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี การเขียนสือสาร โดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบ
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
 . การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก พูดลาํดบัเรืองราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทงัเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และการพดูเพือโนม้นา้วใจ  

 . หลกัการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษาให้ถกูตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
 . วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดี  และวรรณกรรมเพือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์ และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่    
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบา้นทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย ซึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรืองราวของสงัคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพือใหเ้กิดความ
ซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีไดส้งัสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที 1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 

  

 

 



  

 สาระที 2 การเขียน  

 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง              
มีประสิทธิภาพ                    
 สาระที 3 การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

 สาระที 4 หลกัการใช้ภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษา และหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษา
และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 สาระที 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
  

คุณภาพของผู้เรียนเมอืจบชันมธัยมศึกษาปีที  
 เมือจบชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานแลว้ ผูเ้รียน

ตอ้งมีความรู้ความสามารถ ดงันี 

 . อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะ  ไดถู้กตอ้งเข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิงทีอ่าน       
แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ย่อความ 
เขียนรายงานจากสิงทีอ่านได ้วิเคราะห์ วิจารณ์ อยา่งมีเหตุผล ลาํดบัความอย่างมีขนัตอนและความ
เป็นไปไดข้องเรืองทีอ่าน รวมทงัประเมินความถกูตอ้งของขอ้มลูทีใชส้นบัสนุนจากเรืองทีอ่าน 

 . เขียนสือสารดว้ยลายมือทีอ่านง่าย ชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบั
ภาษาเขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่าง  ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อตัชีวประวัติ และประสบการณ์ต่าง  ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน        
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดหรือโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้และเขียนโครงงาน 

 . พดูแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิงทีไดจ้ากการฟังและดู นาํขอ้คิด
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั พูดรายงานเรืองหรือประเด็นทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็น



  

ระบบ มีศิลปะในการพูด  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามจุดประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผล น่าเชือถือ รวมทงัมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

 . เขา้ใจและใชค้าํราชาศพัท ์คาํบาลีสันสกฤต คาํภาษาต่างประเทศอืน  ๆ คาํทบัศพัท์
และศพัท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของ
ประโยครวม ประโยคซอ้น ลกัษณะภาษาทีเป็นทางการ กึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบท
ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย ์และโคลงสีสุภาพ 

 . สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครสาํคญั วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าทีไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทงัสรุปความรู้ ขอ้คิดเพือนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 

ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ในส่วนของสาระที 4 หลกัการใชภ้าษามาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและ
หลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติของชาติ   ได้กาํหนดตวัชีวดัชนัปีทีเกียวขอ้งกับคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย คือ ตวัชีวดั ท 4.1 ม. 2/5 รวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศทีใชใ้น
ภาษาไทย โดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลางคือ คาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนึง (แก้วนิมติร) 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(2551: 9-13)                     
 คาํอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา ท  ภาษาไทย          
ท   ภาษาไทย   ชนัมธัยมศึกษาปีที   เวลา 4 ชวัโมง/สปัดาห์ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ บทร้อยกรอง บทบรรยาย บทพรรณนา กลอนบทละคร 
เพลงยาว นิทาน กาพยห่์อโคลง ไดถ้กูตอ้ง เขา้ใจความหมาย จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของ
เรืองทีอ่านทงับทความ บนัทึกเหตุการณ์ บทสนทนา โฆษณาและเขียนสือสารดว้ยลายมือทีอ่านง่าย 
ชดัเจนตามรูปแบบการเขียนอกัษรไทยเขียนบรรยายพรรณนา เรียงความทีเกียวกบัประสบการณ์ 
เขียนยอ่ความ เขียนรายงาน การศึกษาคน้ควา้ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็น โตแ้ยง้จากบทความ บทเพลง หนังสืออ่านนอกเวลา สารคดี บนัเทิงคดี มีมารยาทใน
การเขียน พดูแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์จากเรืองทีฟัง และดู พดูในโอกาสต่างเช่น การพูด
อวยพร พดูโนม้นา้ว พดูโฆษณาใหน่้าเชือถือและตรงตามวตัถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง ดู และ
พดู เขา้ใจและใชค้าํสมาส ราชาศพัท์ คาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ ประโยคซบัซอ้น ลกัษณะของ



  

ประโยค แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีเกียวกบั ศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคาํสอน บนัเทิงคดี บนัทึกการเดินทาง เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ วิเคราะห์
คุณค่า และขอ้คิดจากการศึกษาขอ้มูล บทอาขยานและบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 โดยใชก้ระบวนการ อ่าน เขียน ฟัง ดู มีขนัตอน การศึกษาอย่างมีระบบ สอดแทรก
กระบวนการคิด การเขียนแผนภาพ การคิด กรอบความคิดอยา่งสร้างสรรค์ 
 เห็นคุณค่าของงานการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด วรรณคดี วรรณกรรมและงานเขียน 
เพือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงอยา่งสมบูรณ์ 
 

ตารางที 4    หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท.121101 ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 120 ชวัโมงต่อปี 
 

ภาคเรียน
ท ี

หน่วย 
การเรียนรู้ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลาทีใชส้อน

(ชวัโมง) 
1 1 สมบติัวรรณคดีไทย 8 

2 การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 6 

3 ศิลาจารึก หลกัที 1 8 

4 การสร้างคาํในภาษาไทย 8 

5 ความรู้เกียวกบัการฟัง การดู การพดู 8 

6 บทละคร เรือง รามเกียรติ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 6 

7 คาํราชาศพัท์ 6 

8 การเขียนรายงาน 4 

9 การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 2 

10 บทเสภาสามคัคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคัคีเสวก 4 

รวม 60 

2 1 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ 6 

2 การเขียนเรียงความ 4 

3 การเขียนสร้างสรรค ์ 4 

4 การเขียนยอ่ความ 4 

5 การเขียนจดหมายเชิงกิจธุระ 3 

6 กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง 5 

7 การอ่าน 10 

8 คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 8 

9 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 6 

10 การวิเคราะห์ประโยค 6 

11 กลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าช้า 4 

รวม 60 



  

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชห้น่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที 2 ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที 8 

เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จาํนวน 8 ชวัโมง 
 

ตารางที 5  วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จาํนวน 8 ชวัโมง
 ตวัชีวดั ท 4.1 ม. 2/5  รวบรวมและอธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศทีใชใ้น
 ภาษาไทย 
 

ที ชือแผน 

การเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ความคิด 

รวบยอด 

เวลา 
/ชวัโมง 

สือ 
ภาระงาน/ชินงาน 

1 คาํภาษา 

ต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

- หลกัการสังเกตคาํไทยแท ้และคาํ 

ภาษาต่างประเทศทีนาํมาใชใ้น
ภาษาไทย 

- ลกัษณะคาํไทยแทเ้ป็นคาํพยางค์
เดียว มีความหมายในตวั มีมาตรา
สะกดตรงมาตรา 

2 - เพลงหลกัสังเกต 

คาํไทยแท ้

- เกม บิงโก 

- ใบความรู้ 

- วรรณคดีวิจกัษ์ 
บทที 3 ศิลาจารึก 

- แบบฝึกหดั 

- หนงัสือเล่มเล็ก 

- การพดูนาํเสนอ 

- หอ้งสมุด
เคลือนที 

2 คาํภาษาบาลี-
สันสกฤตใน
ภาษาไทย 

- หลกัการสังเกตคาํภาษาบาลี
สันสกฤต ทีนาํมาใชใ้นภาษาไทย 

- คาํภาษาบาลี-สันสกฤตมีมกัมี
หลายพยางค ์มีตวัสะกดไม่ตรง
มาตรา คาํบาลีสระนอ้ยกว่าคาํ
สันสกฤต 6 ตวั ส่วนคาํสันสกฤต
นิยมใช ้รร (ร หนั)  

2 - เพลงสรรเสริญ
พระบารมี  จาก
หนงัสือวิวิธภาษา 
บทที 14  เยน็ศิระ
เพราะพระบริบาล 

- พจนานุกรม 

- รายชือนกัเรียน 

- แบบฝึกหดั 

- สมุดภาพพลิก 
พร้อมแต่งคาํ
ประพนัธ์ 

3 

 

คาํภาษาเขมรใน
ภาษาไทย 

- หลกัการสังเกตคาํภาษาเขมร 

ทีนาํมาใชใ้นภาษาไทย 

- คาํภาษาเขมรมกัมีการแผลงคาํ  
มกัสะกดดว้ยตวั จ ญ ร ล ส และ 

มกัขึนตน้ดว้ย บงั บนั บาํ คาํ จาํ กาํ 
ดาํ ตาํ ทาํ และคาํทีมี 2 พยางค ์ 
มีลกัษณะเหมือนอกัษรนํา 

2 - หนงัสือพิมพ ์

- เกมเล่าเรืองจาก
คาํตามชือทีกาํหนด 

- หนงัสือวิวิธภาษา
บทที 13 โชคดีทีมี
ภาษาไทย 
 

- แบบฝึกหดั 

- Pop up 

รวบรวมคาํศพัท ์
พร้อมความหมาย 

4 

 

คาํภาษาองักฤษ 

และภาษาอืน 

ในภาษาไทย 

- หลกัการสังเกตคาํภาษาองักฤษ
และคาํภาษาอืนทีนาํมาใชใ้นภาษาไทย 

- ภาษาองักฤษและอืนๆเมือนาํมา
นิยมเขียนทบัศพัท ์ การเขียน
คาํนึงถึงการออกเสียงเป็นสําคญั 
บางภาษาไม่มีหลกัสังเกตทีตายตวั 
ตอ้งอาศยัการจดจาํทีมา และ
ความหมายของคาํ 

2 - เกมคน้หาสัญชาติ 

- เอกสารความรู้ 

  คาํภาษาองักฤษ
และภาษาอืนใน
ภาษาไทย 
 

- แบบฝึกหดั 

- ดอกไมค้าํ 

- การจดัสวน
อกัษร 



  

ความรู้เกยีวกบัคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

 คาํภาษาไทยมีลกัษณะเฉพาะทางภาษา คือ เป็นคาํโดด (isolating language) คือ คาํศพัท์
ในภาษาเป็นโครงสร้างพยางค์เดียว (monosyllabic structure) และเป็นคาํสาํเร็จรูปในตวัเอง เมือ
ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศหลายประเทศ เนืองด้วยเหตุผลหลายประการ ทําให้มี              
การเปลียนแปลงไปตามอิทธิพลของการยืมคาํจากประเทศนัน ๆ เข้ามาใช้ ทาํให้ลกัษณะของ
ภาษาไทยเปลียนแปลงไปจากลกัษณะเด่นดงัเดิม ไดแ้ก่ ทาํใหค้าํมีพยางคเ์พิมขึน ทาํใหมี้คาํควบกลาํ
ใชม้ากขึน ทาํใหมี้คาํไวพจน์ใชม้ากขึน ทาํให้ภาษาไทยมีพยญัชนะสะกดไม่ตรงตามมาตรา ทาํให้
โครงสร้างของภาษาไทยเปลียนแปลง ไม่ใช้ลักษณนามตามปกติ  ใช้ค ําและสํานวนภาษา 
ต่างประเทศ ใชค้าํภาษาต่างประเทศปนกบัภาษาไทย (วิไลศกัดิ กิงคาํ, 2550: 227-230) 
 

ความหมายของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ไดม้ีนกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการอธิบายไวด้งันี 

 สมบูรณ์ ศุภจริยาวตัร (2546: 4) กล่าวว่า คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คือ คาํที
นาํมาจากภาษาอืน เป็นการเพิมคาํในภาษาอีกวิธีหนึง เมือคนไทยติดต่อกบัชนชาติอืนทงัในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมจึงรับเอาคาํในภาษาของชนชาติเหล่านนัมาใชใ้นภาษาไทย
มีคาํภาษาต่างประเทศเท่าทีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 โดยใช้
อกัษรยอ่ 14 ภาษา และไม่ใชอ้กัษรยอ่ อีก 4 ภาษา ไดแ้ก่ 1) ภาษาเขมร (ข.) 2) ภาษาจีน (จ.) 3) ภาษา
ชวา (ช.) 4) ภาษาญวน (ญ.) 5) ภาษาญีปุ่น (ญิ.) 6) ภาษาตะเลง (ต.) 7) ภาษาบาลี (ป.) 8) ภาษา      
เบงกาลี (บ.) 9) ภาษาฝรังเศส (ฝ.) 10) ภาษามลาย ู(ม.) 11) ภาษาละติน (ล.) 12) ภาษาสนัสกฤต (ส.) 
13) ภาษาองักฤษ (อ.) และ 14) ภาษาฮินดี (ฮ.) และภาษาทีไม่ใชอ้กัษรย่ออีก 4 ภาษา คือ ) ภาษา
โปรตุเกส ) ภาษาเปอร์เซีย ) ภาษาอาหรับ และ ) ภาษาทมิฬ   คาํภาษาต่างประเทศทีจะยอมรับ 
เขา้ไวใ้นพจนานุกรมไทยนนั มีหลกัว่า เป็นคาํซึงใชอ้ยูใ่นภาษาไทยเป็นปกติมานานพอควร จนอยู่
ตวัและเป็นทีเขา้ใจกันไดท้ัวไป อนัถือได้ว่ายุติแลว้หรือไม่ก็ต้องปรากฏอยู่ในหนังสือวรรณคดี
สาํคญัทีเป็นหลกัฐานได ้(เจริญ อินทรเกษตร, 2522: 57)  ดงันัน จึงอาจมีคาํภาษา ต่างประเทศอีก
จาํนวนหนึงทีไทยยมืมาใชใ้นปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นพจนานุกรม 

 ทองสุก เกตุโรจน์ (2546: 14) กล่าวว่า คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เป็นวิธีการ
สร้างคาํวิธีหนึงของภาษาไทย โดยการถ่ายทอดวฒันธรรมทางภาษา เมือนาํคาํภาษาหนึงเขา้มาใชใ้น
ภาษาหนึงอาจมีการเปลียนแปลงบา้งเพือใหเ้หมาะกบัระบบเสียง ระบบตวัอกัษร หรือความตอ้งการ
ของผูที้รับคาํนนั ๆ เขา้มาในภาษาของตน 



  

 จนัจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (2546: 20) กล่าวว่า คาํยืม (loan words) หมายถึง การนํา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย โดยปรับเสียงให้เหมาะกับภาษาไทยบ้าง เปลียนแปลง
ความหมายบา้งคาํยมืทีมีอิทธิพลต่อภาษาไทย ไดแ้ก่ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน ภาษาชวา ภาษามลาย ูและภาษาโปรตุเกส ฯลฯ  ซึง พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 88) 
กล่าวว่า เราไดรั้บภาษาเหล่านนัมาใชเ้ป็นจาํนวนมาก จนถือกนัว่าเป็นแม่ของภาษาไทย  โดยเฉพาะ
คาํทีเกียวขอ้งกบัวิทยาการต่าง ๆ โดยผา่นมาทางวรรณคดี  ศาสนา  การคา้ และการปกครอง เมือนาํ
ภาษาหนึงภาษาใดเขา้มาใชแ้ลว้อาจมีการเปลียนแปลงในระบบโครงของคาํ  เสียงและ ความหมาย 
สอดคลอ้งกบั วิไลศกัดิ กิงคาํ (2550: 9) ทีกล่าวว่า การยมืคาํ คือ ภาษาหนึงนาํเอาคาํหรือลกัษณะทาง
ภาษาของอีกภาษาหนึงมาใชใ้นภาษาของตน ภาษาทีถกูยมืมามกัจะถกูเปลียนแปลงรูปคาํ เสียง และ
ความหมายในภาษาใหม่เพือความสะดวกในการออกเสียง และเป็นไปตามลกัษณะสาํคญัของภาษา
ผูย้มื    

 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คือ 
คาํศพัท์จากภาษาอืนทีเรารับมาใชใ้นภาษาไทย โดยเมือนํามามกัเปลียนแปลงรูปคาํ เสียง และ
ความหมาย เพือสะดวกในการออกเสียงและเป็นไปตามลกัษณะสาํคญัของภาษาไทย จนมีลกัษณะ
กลมกลืนกบัภาษาไทย และทาํใหมี้คาํใชใ้นภาษาไทยเพิมมากขึน  
   

วธิีการนําคาํภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย 

 วิธีการนาํคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีหลายวิธี นกัภาษาศาสตร์ไดจ้าํแนกวิธีการ
ในการนาํภาษาต่างประเทศมาใช ้ดงันี 

 บรรจบ พนัธุเมธา (2530: 1-2) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะการใชค้าํภาษาต่างประเทศทีไทยยมื
มาใชว้่ามีลกัษณะ ดงันี  
 1.  คาํทีใชท้บัศพัทอ์อกเสียงตรงคาํเดิมหรือคลา้ยคาํเดิมมากทีสุด เช่น ฟุตบอล เทนนิส 
แบดมินตนั และเกา้อี เป็นตน้ 

   2.  คาํทีใชท้บัศพัทแ์ต่เสียงเปลียนไป บางคาํเปลียนไปมากจนจาํแทบไม่ได้ เช่น แป๊บ 
(pipe) 

 3.  ใช้ค ําไทยแปลคําต่างประเทศ เช่น เครืองพิมพ์ดีด (typewriter) และแผ่นปลิว 
(sheet) เป็นตน้ 

 4.  ใช้คาํภาษาองักฤษซ้อนหรือประสมกับคาํไทยในความหมายนัน ๆ เช่น รถเมล ์
(bus) และขอ้มลู (data) เป็นตน้ 

 5. ใช้คาํบาลีสันสกฤตแปลคาํภาษาต่างประเทศ เช่น อุณหภูมิ (temperature) และ
ภตัตาคาร (restaurant) เป็นตน้ 



  

  6.  ใช้ค ําทีมีความหมายเป็นทีเข้าใจแล้วซ้อนกับคําทีไม่คุ ้นเคยเพือให้ช่วยแปล
ความหมายของคาํนนั ๆ อิทธิฤทธิ (บาลี+สนัสกฤต) และเสบียงอาหาร (เขมร+บาลี) 

 7.  สร้างคําใหม่เพือแปลคาํภาษาต่างประเทศ เช่น วฒันธรรม (culture) ปริมาตร 
(volume) และมาตรฐาน (standard) เป็นตน้ 

 8.  เปลียนเสียงและเปลียนความหมาย เช่น ประดิษฐ์ (คิดสร้างขึน จาก ปรติษฐ ตงัไว้
ขา้งหน้า) เจิม (เติมแป้งเป็นจุด ๆ ทีคนหรือสิงทีตอ้งการให้มีความเจริญ จาก จิญเจีม ทีหมายถึง    
คิวของเขมร) เป็นตน้  
 วิจิตรา แสงพลสิทธิ (2545: 14) กล่าวถึง วิธียืมคาํภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
ภาษาไทย สรุปไดว้่า การถ่ายทอดภาษา หรือการยมืภาษา โดยทวัไปจะมี  ลกัษณะ ดงันี 

 1.  การทับศพัท์ เกิดขึนเนืองจากยงัไม่มีคาํไทยทีเหมาะสมไวใ้ช้  จึงตอ้งอาศยัการ      
ทบัศพัทไ์ปก่อนจนจะมีการบญัญติัศพัท์ภาษาไทยหรือภาษาอืนขึนใชแ้ทน เช่น uniform ทบัศพัท ์
เป็น ยนิูฟอร์ม ต่อมาใชว้่า เครืองแบบ moter car ทบัศพัทเ์ป็น มอเตอร์คาร์ ต่อมาใชร้ถยนต ์ 
 2.  การบญัญติัหรือกาํหนดศพัท์ นับแต่เมือการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  
เป็นตน้มา การบญัญติัเมือมีเป็นทางการขึน และปัจจุบนัวิทยาการต่างๆกา้วหน้ารวดเร็วมาก จึงยาก
ทีจะหาคาํในภาษาไทยมาสร้างคาํศพัท์เรียกใชไ้ดต้รงตามทีตอ้งการ ดงันัน จึงจาํเป็นทีตอ้งใชค้าํ
ภาษาบาลี สนัสกฤต มาสร้างศพัทใ์หม่เท่าทีจาํเป็น เช่น เจตคติ มาจาก attitude 

 3.  การแปลคาํศพัท์หรือแปลความ ส่วนมมากเป็นคาํทียอมรับกนัแลว้โดยทวั ๆ ไป 
เช่น movie star แปลว่า ดาราภาพยนตร์ loan word แปลว่า คาํยมื                                                                

 จนัจิรา จิตตะวิริยะพงษ ์(2546: 19) กล่าวถึงวิธีการนาํคาํภาษาต่างประเทศ เขา้มาใชใ้น
ภาษาไทยไว ้แบ่งเป็น 6 วิธี ดงันี 

 1.  การทับศพัท์ คือ การออกเสียงตรงตามคาํเดิม และปรับให้เข้ากับลกัษณะของ
ภาษาไทย เช่น  กปัตนั (captain) และกงสุล (consul) 
 2.  การลากเขา้ความ คือ ความพยายามเปลียนเสียงภาษาต่างประเทศของคาํทีรับเขา้มา
โดยหาเสียงหรือความหมายทีคุน้หู 

 3.  การแปลงศพัทที์รับเขา้มาใชโ้ดยการทบัศพัท ์อาจมีการตดัเสียงสระหรือพยญัชนะ 
เช่น  อญัชลี เป็น ชุลี    ส่วนการเพิมเสียงนนั เป็นการเติมเสียงสระ พยญัชนะ ทงัในตาํแหน่งตน้คาํ 
กลางคาํ หรือทา้ยคาํ   
 4.  การแปลงความหมาย   เมือรับมาความหมายของคาํเพียนไป   อาจมีความหมาย      
นอ้ยกว่า  มากกว่า หรือยา้ยทีไปจากเดิม 



  

 5.  การแปลศพัท์ เป็นการยืมความหมายของคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมาใช้
โดยการแปลความหมายของคาํ  แลว้รวมกนัในลกัษณะของการประสมคาํ เช่น โทรทศัน์  และ
เครืองพิมพดี์ด 

 6.  การสร้างศพัทห์รือบญัญติัคาํ การสร้างคาํขึนมาใหม่ตอ้งอาศยัภาษาบาลีสันสกฤต
เขา้มาช่วย เช่น  Morals ศีลธรรม  Skill ทกัษะ 
 สมบูรณ์ ศุภจริยาวตัร (2546: 40) กล่าวถึง วิธีการนําภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทยว่ามีหลายลกัษณะ ดงันี 

 1.  การทบัศพัท ์คือ การออกเสียงคาํทียมืมาตรงตามคาํในภาษาเดิมหรือคลา้ยเดิมมาก
ทีสุด การทบัศพัทเ์ป็นวิธีเก่าแก่ทีสุดและใชม้ากทีสุด ใชก้นัมาตงัแต่สมยัโบราณ เพราะทบัศพัท์เป็น
การรับภาษามาใชท้งัทีเจตนาและไม่เจตนา ภาษาทีเรารับมาส่วนมากใชก้ารทบัศพัท์เนืองจากเป็น 
วิธีทีสะดวกทีสุด ซึงอาจเปลียนแปลงไปบา้งในเรืองเสียงสูงตาํ ลกัษณะเช่นนีมีมากในภาษาไทย
ของเรา เช่น 

   ภาษาบาลี     -       กีฬา ตณัหา คงคา มาลี หตัถี ขนัติ มจัฉา ฯลฯ 

   ภาษาสนัสกฤต    -       ศาลา สตรี จกัษุ กรีฑา อาทิตย ์ศรัทธา ฯลฯ 

   ภาษาเขมร   -      โกรย (หลงั) ผกา(ดอกไม)้ สวา (ลิง) กาํเนิด ฯลฯ 

   ภาษาจีน   -       ขิม เข่ง เฉาก๊วย แฉ เซียน เกา้อี ฯลฯ 
   ภาษาองักฤษ  -       ฟาร์ม เมล ์ปิงปอง แบดมินตนั กีตาร์ ฯลฯ 

 2. การทับศพัท์แต่เปลียนแปลงเสียงไปจากเดิม ลกัษณะนีมกัเกิดจากระบบเสียงที
ต่างกนั กล่าวคือ บางภาษามีหน่วยเสียงและการออกเสียงทีแตกต่างจากภาษาของผูย้ืมและผูย้ืม      
ไม่สามารถออกเสียงในภาษานัน ๆได้เหมือนจึงพยายามออกเสียงให้ได้ใกลเ้คียงตามทีได้ยิน 
หรือไม่แน่ใจว่าคาํเดิมออกเสียงอย่างไร ก็จะออกเสียงทีสามารถออกไดส้ะดวก เช่น เมือไทยรับ
ภาษาองักฤษเขา้มาในระยะแรกไม่คุน้เคยกบัเสียงภาษาองักฤษ การออกเสียงจึงแตกต่างไปจากเสียง
ทีแทจ้ริงของเจา้ของภาษา เช่น 

   Government ออกเสียงว่า กดัฟันมนั 

   Macfarland ออกเสียงว่า เมฆฟ้าลนั 

   Rankin  ออกเสียงว่า แร้งกิน   
 3. การใช้ค ําแปลภาษาต่างประเทศ  ลักษณะนีเป็นวิ ธีใหม่  ส่วนใหญ่จะใช้กับ
ภาษาองักฤษ และเป็นคาํประสมทีมีคาํมลูในภาษาใชอ้ยูแ่ลว้ ไดแ้ก่  
   table spoon  แปลว่า ชอ้นโต๊ะ       tea spoon แปลว่า ชอ้นชา 
   dry  clean    แปลว่า ซกัแหง้        cash book แปลว่า สมุดเงินสด 



  

 4.  การบญัญติัศพัท ์คือ การบญัญติัศพัทขึ์นมาใหม่เพือแทนคาํในภาษาทียมืมา เช่น 

   ประชาธิปไตย บญัญติัจากคาํ Democracy 

   อาํนาจนิติบญัญติั  บญัญติัจากคาํ Legislative Power 

 วิไลศกัดิ กิงคาํ (2550: 10) กล่าวว่า การยมืคาํจากภาษาหนึงเขา้ไปใชใ้นอีกภาษาหนึงนนั
ทาํได ้3 ลกัษณะ ดงันี 

 1.  การทบัศพัท ์เป็นวิธีการยมืคาํจากภาษาหนึงเขา้ไปใชใ้นอีกภาษาหนึงโดยตรงไม่มี
การเปลียนแปลงรูป คือ พยายามรักษาลกัษณะเด่นของภาษาเดิมเอาไว ้เช่น 

    เทนนิส =   tennis 

    โบนสั   =   bonus    

 2.  การแปลศัพท์ค ํายืม หมายถึง การยืมความหมายของอีกภาษาหนึงมาใช้ โดย         
การแปลความหมายของศพัทช์นิดคาํต่อคาํ เรืองเสียงไม่สาํคญั การแปลศพัทม์กัแปลคาํประสมหรือ
สาํนวนการพดู เช่น 

     Star     แปลเป็น    ดารา 
    Weekend แปลเป็น    วนัสุดสปัดาห์ 

    Birth control แปลเป็น     คุมกาํเนิด 

 3. การยมืความหมาย หมายถึง การยืมความหมายซึงเดิมไม่มีใชอ้ยู่ในภาษาเขา้มาใช ้
และสร้างคาํขึนมาใหม่เพือใชก้บัความหมายทียืมมา เช่น ศพัท์ในวงการแพทย ์การศึกษาการเมือง 
และคาํศพัทว์งการต่าง ๆ เช่น 

   วฒันธรรม  ยมืความหมายมาจากคาํว่า  culture 

   หน่วยคาํ  ยมืความหมายมาจากคาํว่า  morpheme 

  จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เขา้มาปะปนอยู่
ในภาษาไทยหลายลกัษณะ เช่น เขา้มาในลกัษณะของการทบัศพัท ์โดยการใชต้วัอกัษรไทยเขียนคาํ  
ทบัศพัท์เหล่านัน โดยพยายามถ่ายเสียงให้ใกลเ้คียงกับเสียงในภาษาเดิมให้มากทีสุด แต่อย่างไร      
ก็ตาม คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยทีเป็นคาํทบัศพัท์ ก็อาจมีเสียงแตกต่างจากคาํในภาษาเดิม  
อยู่บ้าง ทังนีเนืองจากความแตกต่างทางด้านเสียงและลกัษณะเฉพาะของแต่ละภาษา นอกจาก       
การทบัศพัทซึ์งเป็นการยมืคาํโดยตรงแลว้ เรายงัยมืคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาในลกัษณะของการยืม
ความหมายโดยใชค้าํภาษาไทยหรือคาํภาษาบาลีสนัสกฤตแปลคาํทบัศพัทใ์นภาษาเดิม การยืมภาษา
ในลกัษณะนีอยูใ่นรูปของการบญัญติัศพัทห์รือการแปลศพัท ์เป็นตน้ 

 
 

 



  

อทิธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 การยมืคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาใชใ้นภาษาไทย ยอ่มทาํใหภ้าษาเกิดการเปลียนแปลง
และการเปลียนแปลงดงักล่าว เป็นวิวฒันาการทางภาษาอยา่งหนึง มีผูใ้ห้ทศันะในเรืองอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไว ้ดงันี 

 จนัจิรา จิตตะวิริยะพงษ ์(2546: 162) กล่าวว่า การยมืคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาใชเ้ป็น
จาํนวนมากนัน ย่อมมีผลทาํให้ภาษาไทยเกิดการเปลียนแปลงไปจากทีเป็นอยู่ดงัเดิมในลกัษณะ    
ต่าง ๆ สามารถแบ่งอิทธิพลดงักล่าวไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี 
 1.  อิทธิพลดา้นเสียง ไดแ้ก่ 
  .  เสียงพยญัชนะ เช่น ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ฆ ญ ธ ภ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ  ศ ษ  อ ํ

  .  เสียงพยญัชนะควบกลาํเพิมขึน เดิมไทยมีพยญัชนะควบกลาํ 11 เสียง แต่
ปัจจุบนั เพิมพยญัชนะควบกลาํในภาษาองักฤษขึนมาอีก 5 เสียง คือ ฟร - ฟรี, ฟล - ฟลอร์, บล - บล,ู  
บร - บรอนซ,์ ดร - ดรัมเมเยอร์ 

  .  ทาํใหม้ีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ทาํใหเ้กิดคาํพอ้งเสียง เช่น  
    /รัด/      รัตน์     รัฐ     รัถ     รัช 

    /รด/       รถ        รส 

  .  ทาํให้มีตวัการันต์เพิมขึน คือ ตัวพยญัชนะทีไม่ต้องการออกเสียง เช่น ฟิล์ม 
พรรค ์ไตรยางศ ์ดรัมเมเยอร์ กาญจน์ กานต ์เชอร์รี ฯลฯ 

 . อิทธิพลดา้นวงศพัทห์รือคาํ 
  .  ทาํใหภ้าษาไทยมีคาํไวพจน์มากขึน มีวงศพัท์ใชก้วา้งขวามกว่าแต่ก่อน ทาํให้
เอือประโยชน์ต่อการเลือกคาํเพือเพิมความไพเราะสละสลวยในการะประพนัธ ์เช่น 

   ดอกไม ้     คาํไวพจน์คือ มาลี สุมาลี บุปผา บุษบา บุหงา โกสุม ผกา 
   ดวงจนัทร์     คาํไวพจน์คือ  แข เดือน แถง บุหลนั ศศิธร รัชนี นิศากร 

   ทอ้งฟ้า  คาํไวพจน์คือ  อมัพร  โพยม  เวหา  นภา  คคนานต ์
  .  ทาํใหเ้กิดแนวเทียบผิด ๆ เป็นเหตุให้เขียนคาํผิดไดง่้าย จากการทีเรารับภาษา
อืนมา ตวัใดไม่ออกเสียงก็ใส่ไม่ทณัฑฆาต ฆ่าเสียงในรูปของตวัการันต์ และคาํทาํนองนี มีมากคาํ
จนเกิดเขา้ใจผดิไปเทียบใชก้บัคาํอืนซึงเป็นคนละลกัษณะกนั ทาํใหเ้ขียนผดิไดง่้าย เช่น 

   จาํนง              ผดิเป็น  จาํนงค ์                  เพราะไปเทียบกบั  อนงค ์

   ประดิดประดอย   ผดิเป็น  ประดิษฐป์ระดอย  เพราะไปเทียบกบั  ประดิษฐ ์

   รสชาติ         ผดิเป็น  รสชาติ           เพราะไปเทียบกบั  กาชาด 



  

  .  ทาํใหภ้าษาไทยเกิดมีระดบัของคาํขึน คือ  มีการแบ่งระดบัของคาํว่าใชก้บัใคร 
เช่น 

    ภาษาปาก ภาษาแบบแผน  ราชาศพัท ์

       กิน     รับประทาน     เสวย 

       พ่อ     บิดา      พระราชบิดา 
  .  ทาํให้โครงสร้างภาษาไทยเปลียนไป ซึงเดิมโครงสร้างประโยคในภาษาไทย
นิยมเรียงตาํแหน่งจากประธาน กริยา และกรรม ตามลาํดบั เช่น  
     นอ้งไปโรงเรียน  สุนขักดัแมว 

     นกัเรียนไดรั้บรางวลั  แม่หุงขา้ว ฯลฯ  

    แต่เมือรับคาํภาษาต่างประเทศมาใช้โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาบาลี
สนัสกฤต ซึงมีอิทธิพลทาํให้โครงสร้างของภาษาไทยเปลียนไปหลายประการคือ การเรียนคาํเขา้
ประโยคผดิไปจากเดิม การไม่ใชล้กัษณนาม เช่น 

    ครูตีเด็ก  เป็น  เด็กถกูครูตี 

    3 นกักีฬาไทยควา้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 
  .  ทาํใหม้ีการลอกเลียนสาํนวนภาษาต่างประเทศ  มาใชท้งัภาษาองักฤษและภาษา
บาลีสนัสกฤต เช่น 

    เขาพบตวัเองอยูใ่นหอ้งใตดิ้น (เขาอยูใ่นหอ้งใตดิ้น) 
    ปัญญายอ่มนาํมาซึงทรัพย ์

 3.  การใชค้าํศพัท์ภาษาองักฤษปนกับคาํไทย ซึงเป็นรสนิยมของผูม้ีการศึกษา เช่น     

เขาเห็นเธอมีกิฟต ์(gift) ทางดนตรีมาก และครูทีดีตอ้งมีไซโค (psycho) ดี เป็นตน้ 

 วิไลศกัดิ กิงคาํ (2550: 227) กล่าวว่า การยืมคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนอยู่ใน
ภาษาไทย มีการเปลียนแปลงตามกฎแห่งทฤษฎีทงั 3 ทฤษฎี คือ ชนัผวิ ชนัลึก และชนัเคียง อิทธิพล
ของการยืมคาํต่างประเทศเขา้มาใช ้ทาํให้ลกัษณะของภาษาไทยเปลียนแปลงไปจากลกัษณะเด่น
ดงัเดิม ดงันี 

 1.  คาํมีมากพยางค์ขึน แต่เดิมนันภาษาไทยเป็นภาษาคาํโดดหรือคาํพยางค์เดียวเป็น
ส่วนมาก เมือมีการยมืคาํภาษาต่างประเทศมาทาํใหมี้จาํนวนพยางคเ์พิม เนืองจากคาํเหล่านนัมีระบบ
การสร้างคาํวิธีทางดา้นภาษาของตระกลูนนั เช่น วิธีสมาส และวิธีสนธิ เป็นตน้ 

 2.  มีคาํควบกลาํใชม้ากขึน  เช่น ปรารถนา  จนัทรา ศาสตรา  เครดิต  เกรด  เบรก  และ
โปรด 



  

 3.  มีคาํไวพจน์ใชม้ากขึน เมือคาํภาษาต่างประเทศมาปะปนในภาษาไทย ทาํใหค้าํศพัท์
มีความหมายเหมือนกนัเพิมขึน ซึงสะดวกและสามารถเลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ เช่น 

   ชา้ง    คาํไวพจน์คือ หตัถี คชสาร กุญชร กรี 

   ดวงอาทิตย ์ คาํไวพจน์คือ สุริยา ตะวนั ไถง อุทยั 

   ดอกไม ้  คาํไวพจน์คือ สุมาลี ผกา บุษบา 
 4.  มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ลักษณะเ ด่นอีกอันหนึงของภาษาไทย  ก็คือ                
มีการสะกดคาํตามแม่สะกดทงั 8 แม่ คือ กก กด กบ กม กน เกย กง และแม่ ก กา เมือไดรั้บอิทธิพล
จากภาษาต่างประเทศ คาํส่วนใหญ่สะกดไม่ตรงตามมาตราเดิม จึงทาํให้ภาษาไทยกลายลกัษณะไป 
(แต่การออกเสียงยงัคงใชต้ามแบบภาษาไทย) เช่น 

   เทนนิส  (ส     ต) 
   ราษฎร  (ร     น) 
 5.  ทาํให้โครงสร้างของภาษาไทยเปลียนไป แต่เดิมนัน โครงสร้างประโยคใน
ภาษาไทยนิยมใชเ้รียงลาํดบัจากประธาน กริยา และกรรม ตามลาํดบั เช่น  นอ้งไปโรงเรียน   แต่เมือ
เราไดรั้บอิทธิพลจากคาํภาษาต่างประเทศ โครงสร้างของประโยค ก็มีผลจากการยืมคาํมาใชท้าํให้
โครงสร้างเปลียนแปลงไปดว้ย  จะเห็นไดจ้ากขอ้สงัเกตดงันี 

  การไม่ใชล้กัษณนาม เช่น  
   สองนกักีฬาไทยไดรั้บชยัชนะ    
  การใชค้าํและสาํนวนภาษาต่างประเทศ 

   ผูบ้ริหารบางประเทศภายใตก้ารนาํของคนยคุใหม่ 

  การใชค้าํภาษาต่างประเทศปนกบัภาษาไทย 

   ผมไม่ care เรืองนี 

 ข้อมูลจากผูรู้้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า อิทธิพลของคาํภาษาต่างประเทศทีมีต่อ
ภาษาไทย มีหลายดา้น เช่น ทาํใหล้กัษณะของภาษาไทยเปลียนแปลงไปจากลกัษณะเดิม คาํมีหลาย
พยางคม์ากขึนจากทีเคยมีลกัษณะเป็นคาํโดด มีคาํควบกลาํ มีคาํใชม้ากขึน หลากหลายขึนทาํให้เกิด
คาํไวพจน์และระดบัของภาษา มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา เกิดการเขียนอ่านคาํผดิอนัเนืองมาจากมี
แบบแผนให้ยึดถือในการเขียนโดยเฉพาะคําทับศัพท์หรือการเกิดแนวเทียบผิด  ๆ และทําให้
โครงสร้างของภาษาไทยเปลียนไป เช่น การไม่ใช้ลักษณนาม การใช้คาํขยายผิดที การใช้ค ํา
ภาษาไทยและคาํภาษาองักฤษปะปนกนัในชีวิตประจาํวนั อิทธิพลดงักล่าวเป็นปัจจยัทาํใหภ้าษาไทย
เปลียนแปลง  

 



  

การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 

 การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัวิธีหนึง 
ทีคาํนึงถึงแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4 แบบ กับการพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวาอย่างสมดุล 
เพือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามแบบและความตอ้งการของตนอย่างเหมาะสม และสามารถพฒันาตนเอง
อยา่งเต็มตามศกัยภาพ มีแนวคิดและการจดัการเรียนรู้ ดงันี  
 

แนวคดิและการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
 คอลบ์ (Kolb) ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญจากมหาวิทยาลยั Case Western Research University 

ในปี ค.ศ. 1976 ไดเ้สนอแนวคิดไวสี้ประการ คือ ประการแรกเชือว่า การเรียนรู้ประกอบดว้ยสอง
มิติ คือ การรับรู้ (perception) และกระบวนการ (process) นันคือ เชือว่าการเรียนรู้เกิดจากการที
คนเรารับรู้แลว้นาํสารสนเทศทีรับรู้นนัไปจดักระบวนการใหม่ตามความถนดัของตนเอง   ประการ
ทีสองเชือว่า การรับรู้เกิดไดส้องวิธีจากประสบการณ์ตรงทีเป็นรูปธรรม (concrete experience) และ
จากความคิดรวบยอด ทีเป็นนามธรรม (abstract conceptualization)   ซึงการรับรู้นีจะแทนทีดว้ย   
แกนตัง (y) ประการทีสามเชือว่า กระบวนการเรียนรู้เกิดได้สองวิธีคือ การปฏิบัติจริง (active 

experimentation) และจากการเฝ้าสังเกต (reflective observation) กระบวนการเรียนรู้นี  จะแทนที
ดว้ยแกนนอน (x)   และประการสุดทา้ยเชือว่า  แกนการรับรู้และแกนกระบวนการเรียนรู้ทีตดักนั 
จะทาํใหเ้กิดพืนทีสีส่วน ดงัภาพที 2  
 

ประสบการณ์ตรงทีเป็นรูปธรรม 

(concrete experience) 
 

 
ลงมือปฏิบติัจริง     เฝ้า  สงัเกตไตร่ตรอง  

 (active experimentation)               (reflective observation) 
       

ความคิดรวบยอด 

(abstract conceptualization) 

 

ภาพที 2   แนวคิดสีประการของ David Kolb 

ทีมา: ศกัดิชยั นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมนั, วฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) การจดักระบวนการเรียนรู้
เพอืส่งเสริมคุณลกัษณะ ดี เก่ง และมสุีข (กรุงเทพมหานคร: SR Printing, 2543), 8. 

กระบวนการ 



  

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1980  มอร์ริส และแมคคาร์ธี (Morris and  McCarthy, 1990 , อา้งถึงใน 
กาญจนา คุณารักษ,์ 53: 16) ไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาประยกุตแ์ละพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที
เรียกว่า 4 MAT (mat หมายถึง  เสือ การสาน การเกาะกนัเป็นกอ้น) หรือการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมองโดยกาํหนดให้พืนทีทงัสีส่วนทีเกิดจากการตดักนั
ของแกนการรับรู้กบัแกนกระบวนการแทนผูเ้รียนทงัสีแบบ ซึงมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัธรรมชาติ
การเรียนรู้ของมนุษยแ์ละระบบการทาํงานของสมองซีกซา้ยและซีกขวา ดงัภาพที 3  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3   แสดงการทาํงานของสมองซีกซา้ยและซีกขวา 
ทีมา: เธียร พานิช, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิสดศรี-สวสัดิวงศ,์ 2544), 371. 

 

 มอร์ริส และแมคคาร์ธี (Morris and McCarthy, 1990, อา้งถึงใน กาญจนา คุณารักษ์, 
2553: 317-314) ไดก้ล่าวถึง ผูเ้รียน 4 แบบ ซึงมีรูปแบบการเรียนรู้และใชส้มองซีกซา้ยขวาต่างกนั 
ดงันี 

 1.  ผูเ้รียนทีถนดัการใชจิ้ตนาการ (imaginative learners) มกัชอบทีจะถามหา เหตุผลว่า
ทาํไม ผูเ้รียนในลกัษณะนีชอบจินตนาการ ขบคิดปัญหาต่าง ๆ คน้หาเหตุผล ผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้

      

สมองซีกซ้าย 

รายละเอียด 

ภาษา การฟัง ความจาํ 

ตวัเลข การวิเคราะห์ 
ความเป็นเหตุเป็นผล 

การจดัลาํดบั 
รายละเอียด 

แยกแยะ (a tree) 

สมองซีกขวา 
จินตนาการ 

ความคิดสร้างสรรค ์

การรับรู้ทางประสาท 

สัมผสั ศิลปะ สุนทรียะ 

รูปทรง รูปแบบ สี ดนตรี 

อารมณ์ความรู้สึก รับรู้ 

มิติสัมพนัธ์การเคลือนไหว 

ภาพรวม (a forest) 



  

ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมสถานการณ์จําลอง หรือบทบาทสมมติ ซึงจะทําให้ผูเ้รียนมีโอกาส               
คิดสร้างสรรค ์จินตนาการในการแกปั้ญหาต่าง ๆ และวิเคราะห์เรืองราวต่าง ๆ  
 2.  ผูเ้รียนทีถนดัการวิเคราะห์ (analytic learners) จะชอบถามว่าขอ้ความจริง คือ อะไร 
ผูเ้รียนแบบนีชอบการเรียนรู้แบบดงัเดิม โดยอาศยัขอ้ความจริง ขอ้มลูข่าวสาร จากแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้นาํมาคิดวิเคราะห์เพือนาํไปสู่การพฒันาทฤษฎี และมโนทศัน์ 
 3. ผูเ้รียนทีถนัดใช้สามญัสํานึก (commonsense learners) จะชอบถามว่า อย่างไร 
ผูเ้รียนแบบนีสนใจกระบวนการปฏิบัติจริงและทดสอบทฤษฎี  โดยการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย          
การวางแผนจากขอ้มูลข่าวสาร นาํความรู้ทีเป็นนามธรรม มาสร้างเป็นรูปธรรมเพือประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนั 

 4.  ผูเ้รียนทีมีความเคลือนไหว (พลวตั: dynamic learners) อยู่เสมอ ผูเ้รียนแบบนีจะ
สนุกกับวิธีการทีค้นพบด้วยตนเอง คาํถามทีอยู่ในใจของผูเ้รียน คือ ถ้าอย่างนัน ถา้อย่างนีจะ
นาํไปใชอ้ะไร จะเกิดอะไรขึนอีก ผูเ้รียนจะเรียนจากการลงมือปฏิบติั การไดส้ัมผสัของจริง ลงมือ
ทาํในสิงทีตนเองสนใจ คน้พบความรู้ดว้ยตนเองและนาํมาประมวลความรู้ใหม่ 
 ในการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผูส้อนตอ้งเขา้ใจการทาํงานและความถนดัของสมอง
มนุษยก์ารจดักิจกรรมตอ้งดาํเนินสลบัไปเพือให้สมองทงัสองซีกไดท้าํงานอย่างสมดุล ดงัภาพที 4
แสดงผูเ้รียนสีแบบ ซึงผูเ้รียนทงั 4 แบบ จะมีการใชส้มองทงัซีกซา้ยและซีกขวา ดงันี  

 

  ถา้          ทาํไม 

 

 

 

 

 

 

 

  อยา่งไร         อะไร 

 

ภาพที 4   แสดงลกัษณะผูเ้รียน 4 แบบ 

ทีมา: เธียร พานิช, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิสดศรี-สวสัดิวงศ,์ 2544), 371.  

เรียนรู้ดว้ยตนเอง : 
พลวตั   จินตนาการ 
(dynamic)              (Imaginative) 
 

สามญัสาํนึก  การวิเคราะห์ 
(common sense)  (analytic) 



  

 แมคคาร์ธี (McCarthy, 1990, อา้งถึงใน กาญจนา คุณารักษ,์ 2553: 317-314) ไดเ้สนอ
แนวทางการพฒันาวงจรการเรียนการสอน ทีเอือต่อผูเ้รียนทงัสีแบบดงักล่าว โดยกาํหนดวิธีการใช้
เทคนิคพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวา กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไป
จนครบทงัสีช่วงสีแบบ (ทาํไม: why - อะไร: what - อยา่งไร: how -ถา้: if) และแต่ละช่วงจะแบ่งเป็น
สองขนั โดยจะเป็นกิจกรรมทีมุ่งใหผู้เ้รียนไดใ้ชส้มองทงัซีกซา้ยและขวาสลบักนัไป ทาํใหข้นัตอน
การเรียนรู้มีทงัสิน 8 ขนัตอน ดงันี 

 ช่วงที 1 แบบทาํไม การสร้างประสบการณ์เฉพาะใหก้บัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 2 ขนัตอน 
คือ  
 1.  กระตุ้นสมองซีกขวา โดยสร้างประสบการณ์ตรงทีเป็นรูปธรรมแก่ผูเ้รียนด้วย      
การจดักิจกรรมเพือพฒันาสมองซีกขวา โดยครูสร้างประสบการณ์จาํลองใหเ้ชือมโยงกบัความรู้และ
ประสบการณ์เก่าของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสแกปั้ญหาดว้ยการคิด และการจินตนาการ 

 2.  กระตุ้นสมองซีกซ้าย การเรียนรู้เกิดจากการจดักิจกรรมเพือพฒันาสมองซีกซา้ย 
โดยผูส้อนใหผู้เ้รียนคิดไตร่ตรอง วิเคราะห์ประสบการณ์จาํลอง 

 ช่วงที 2 แบบอะไร การเรียนรู้จากการสงัเกตและพฒันามโนทศัน์ มีสองขนัตอน คือ  
 1. กระตุน้สมองซีกขวา ดว้ยการบูรณาการ ผลสะทอ้นกลบัทงัหลายหลอมเขา้ดว้ยกนั
เป็นผงัมโนทศัน์ เป็นจุดเชือมระหว่างสถานการณ์ส่วนตวักบัเรืองราวและหลกัการต่าง  ๆ ผูส้อน
กระตุ้นให้ผูเ้รียนก้าวออกจากประสบการณ์เดิมทีเป็นรูปธรรมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ทีเป็น
นามธรรม 

 . กระตุ้นสมองซีกซ้ายเพือพฒันาทฤษฎีและมโนทัศน์ ผูเ้รียนจะถามว่า “อะไร”        
“เราจะเรียนอะไร” “เรืองนีหมายถึงอะไร” เป็นการพูดคุยถึงขอ้ความจริง แลว้สรุปเป็นทฤษฎีและ
มโนทศัน์ ผูส้อนตอ้งเป็นทรัพยาการบุคคล จดัห้องสมุด จัดการเรียนรู้ จัดศูนยก์ารเรียนรู้ให้กับ
ผูเ้รียนดว้ยตนเองนอกเหนือจากการเรียนรู้แบบปกติ 

 ช่วงที  แบบอย่างไร เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากการนาํมโนทศัน์สู่การปฏิบติั 
ซึงจะสะท้อนถึงความเข้าใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะถามว่า “สิงเหล่านีเกิดขึนไดอ้ย่างไร”  ดงันัน      
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนจึงมีความสาํคญัมาก เพือการปฏิบติัหรือการทดลองของผูเ้รียน 
คือ 

 1.  กระตุน้สมองซีกซา้ย ทาํงานตามมโนทศัน์ทีระบุไว ้โดยลงมือปฏิบติัหรือทดลอง 

 . กระตุน้สมองซีกขวา เป็นขันตอนของการต่อเสริมเติมแต่ง และสร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง การบูรณาการทีแทจ้ริงเกิดขึนในขนันี ผูเ้รียนมีอิสระมากขึน 



  

 ช่วงทีสี แบบถา้ เป็นขนัตอนของการเชือมโยงการเรียนรู้ทีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ  
การทดลอง จนเกิดเป็นความลุ่มลึก เป็นการทา้ทายความสามารถในการใชค้วามรู้ทีสะสมมา คาํที
ผูเ้รียนนึกถึงเสมอ ๆ คือ “ถา้..” “ผูเ้รียนจะสนุกกบัการคน้พบสิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง” ในช่วงนี
ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูป้ระเมินผลงานของผูเ้รียน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่  ๆ 

คือ 
 . กระตุน้สมองซีกซา้ย เป็นการวิเคราะห์การนาํมโนทัศน์ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 
และเป็นแนวทางสําหรับการเรียนรู้เพิมเติมต่อไป ผูเ้รียนจะวิเคราะห์ผลงานหรือแผนงานโดย
คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะของตนเอง คุณภาพและความคิดสร้างสรรค ์ 
 . กระตุน้สมองซีกขวา เป็นขนัตอนของการลงมือปฏิบติัดว้นตนเอง และแลกเปลียน
สิงทีตนทาํกบัคนอืน 

 ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทงั  ช่วง
สีแบบผูเ้รียนไดใ้ชส้มองทงัซีกซา้ยและซีกขวาสลบักนัไปทงั 8 ขนัตอน ดงัภาพที 5 ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ภาพที 5   ขนัตอนการเรียนรู้ 8 ขนัของ 4 MAT ใชส้มองซีกซา้ยขวาสลบักนั 
ทีมา: Morris McCarthy, อา้งถึงใน กาญจนา คุณารักษ,์ การออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กบัธรรมชาตกิารเรียนรู้ของผู้เรียน (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 375. 

 

 แมคคาร์ธี (McCarthy, 1990, อา้งถึงใน ดวงหทัย แสงวิริยะ , 2544: 16) ได้เสนอ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4 แบบ ซึงมีความสัมพนัธ์กับ
การทาํงานของสมองซีกซา้ยและซีกขวา โดยมีหลกัการดงันี 

 1.  มนุษยไ์ดรั้บประสบการณ์และความรู้ ดว้ยวิธีการทีแตกต่างกนั กระบวนการจดัการ
กบัประสบการณ์ และความรู้นนัหลายวิธีต่างกนั ตลอดจนสามารถผสมผสานเทคนิคการรับรู้ และ
ปรับแต่งใหเ้กิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตนทีไม่เหมือนใคร 

       แลกเปลียนความรู้ความคิดเห็นกบั    ใหน้กัเรียนแต่ละคนตระหนกั 
 ผูอื้นหรือ ประยุกตใ์ช ้      ดว้ยตนเองว่าทาํไมตอ้ง 
         เรียน 
 
 
 
วิเคราะหผ์ล                       8       1           วิเคราะหป์ระสบการณ์ 
 
              7               2 
 
ลงมือทาํโดยสร้างชินงาน         6           3 
ตามความถนดั        5       4  ปรับประสบการณ ์
และความสนใจให ้     เป็นความคิดรวบยอด 
เหมาะสมกบัตนเอง      
       
  ทาํตาม  หาความรู้เพิม 
         แนวความคิดทีกาํหนด 
          

ขวา 

ซ้าย ซ้าย 

ขวา 

ซ้าย 
ซ้าย 

ขวา ขวา 



  

 2.  รูปแบบการเรียนรู้ทีสาํคญัมีอยู ่  แบบ ซึงมีคุณค่าเท่าเทียมกนั และผูเ้รียนตอ้งการที
จะมีความสุขและสะดวกสบายในวิธีการเรียนรู้ของตน 

    3.  รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนทงั  แบบ ไดแ้ก่ 

  ผูเ้รียนแบบที   เป็นผู ้ทีมีความสนใจในความหมาย เฉพาะของตนเอง  ครู
จาํเป็นตอ้งสร้างความรู้สึกทีมีเหตุผล และใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผล 

  ผูเ้รียนแบบที   เป็นผูที้มีความสนใจในขอ้เท็จจริงและทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง 
ครูตอ้งป้อนขอ้มลูทีเป็นขอ้เท็จจริงทีทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งลึกซึงมากยงิขึน 

  ผูเ้รียนแบบที   เป็นผูที้มีความสนใจเบืองตน้ในวิธีการต่าง ๆ ทีสามารถลงมือ
ปฏิบติัและไดชิ้นงาน ครูตอ้งชกัชวนและใหป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 

  ผูเ้รียนแบบที   เป็นผูที้มีความสามารถสนใจเบืองตน้ในการคน้พบความรู้ดว้ย
ตนเอง ครูตอ้งใหเ้รียนรู้ และสอนกนัเอง 

 4.  ผูเ้รียนทุกคนจาํเป็นตอ้งมีครูสอนดว้ยวิธีครบทงั  แบบ เพือทีเรียนจะเรียนไดอ้ย่าง
สะดวกสบายและประสบผลสําเร็จต่อจากนันสามารถพฒันาสมรรถภาพการเรียนรู้ในดา้นอืนๆ 
ต่อไป 

 5.  ระบบการจดักิจกรรมการสอนแบบ  MAT จะดาํเนินไปตามวฏัจกัรการเรียนรู้
เป็นไปตามขนัตอนทงั  แบบ และผสมผสานกบัลกัษณะพิเศษ ซึงเนน้ความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้
ตามธรรมชาติ 

  6.  วิธีการเรียนรู้  แบบนี จาํเป็นตอ้งสอนโดยใชเ้ทคนิคกระบวนการสมองซีกซา้ย
และซีกขวาจะเรียนรู้ได้เพียงครึงเวลา และปรับครึงเวลาทีเหลือนันให้เหมาะสม ส่วนผูเ้รียนทีมี
ความถนดัทางสมองซีกซา้ย จะไดเ้รียนรู้ไดเ้พียงครึงเวลาและเรียนรู้ดดัแปลงครึงเวลาทีเหลือนัน  
ใหเ้หมาะสมเช่นกนั 

 .  เป้าหมายหลกัของการศึกษา คือ การพฒันาและบูรณาการ การเรียนรู้ทงั  แบบ   
ให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัรวมถึงการพฒันาและการบูรณาการสมองซีกซา้ยและซีกขวาให้เป็น
อนัหนึงอนัเดียวกนั 

 .  ผูเ้รียนจะกลายเป็นผูย้อมรับว่าตนมีความเข้มแข็ง และสามารถนาํมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของตน เพือจะเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

 .  ถา้เรามีความสนใจและมีความสุขกบัสภาพแวดลอ้มทีเป็นอยู่ ก็จะสามารถเรียนรู้
จากผูอื้นไดม้ากขึนเท่านนั 

 

 



  

 แมคคาร์ธี (McCarthy, 1990: 200, อา้งถึงใน ขนิษฐา ห้วยหงส์ทอง, : 10)  และ
เธียร พานิช (2544: 34) ไดก้าํหนดขนัตอนการจดัการเรียนรู้ทงั 8 ขนัตอน ของ  MAT ไวด้งันี 

  ขนัที   สร้างประสบการณ์ 

   ขนัที   วิเคราะห์ประสบการณ์ 

   ขนัที   ปรับประสบการณ์เดิมเขา้สู่ความคิดรวบยอด 

   ขนัที   พฒันาความคิดรวบยอด 

   ขนัที   ปฏิบติัตามความคิดรวบยอด 

   ขนัที   วางแผนและสร้างผลงาน 

   ขนัที   วิเคราะห์ชินงาน 

   ขนัที   นาํเสนอและแลกเปลียนความรู้ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT เกิดจากลกัษณะการเรียนทัง  แบบ จึงมี       
การจดัการเรียนการสอนเพือช่วยตอบสนองการเรียนรู้ของนกัเรียนทงั  แบบ ร่วมกบัการนาํเทคนิค
การพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวาสลบักนัไปรวม  ขนัตอน   ดงัที ศกัชยัดิ นิรัญทวี  และไพเราะ 
พุ่มมนั ( : 17-25) ไดแ้บ่งไวด้งันี 

 ส่วนที  การบูรณาการประสบการณ์ใหเ้ป็นส่วนหนึงของตนเอง 

 การบูรณาการประสบการณ์ดว้ยตนเอง เป็นช่วงทีนักเรียนใชป้ระสบการณ์อย่างเป็น
รูปธรรมไปสู่การสังเกต/คิด วิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง ตอบสนองผูเ้รียนแบบที  คือผูเ้รียนทีถนัด
จินตนาการผูเ้รียนแบบนีมกัมีความสงสยัว่า “ทาํไมจึงตอ้งเรียนเรืองนี” (why) 
 ครูมีบทบาทเป็นผูก้ระตุน้ สร้างแรงจูงใจ วิธีการทีนาํมาใช้ คือ การใช้คาํถามสร้าง
ความเขา้ใจ อภิปราย การใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมออกไปพบของจริงในส่วนนีแบ่งการจดักิจกรรม
เป็นขนัตอน ดงันี 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6   รูปแบบการเรียนรู้แบบ  MAT ส่วนที  

1. สมอง
ซีกขวา

2. สมอง
ซีกซ้าย 

สังเกต/คิดไตร่ตรอง 

ประสบการณ์จริง 



  

  ขนัที   ขันสร้างประสบการณ์  (สมองซีกขวา)  ครูสร้างประสบการณ์ด้วย           
การกระตุน้หรือสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเชือมโยงประสบการณ์เป็นของตวัเอง   
  ขนัที   ขนัวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซา้ย) ครูให้ผูเ้รียนสะทอ้นความคิด
จากประสบการณ์ และตรวจสอบประสบการณ์ 

 ส่วนที  สร้างความคิดรวบยอด 

 การพฒันาความคิดรวบยอด เป็นการเรียนรู้ในขนัตอนการเชือมโยงจากการเรียนรู้
ขอ้มลู อยา่งไตร่ตรองมาสู่การสร้างความคิดรวบยอด ตอบสนองผูเ้รียนแบบที  คือ ผูเ้รียนทีถนัด
การวิเคราะห์ ผูเ้รียนแบบนีมกัจะถามว่า “อะไร” หรือ “เราจะเรียนอะไร” (what)  
 ครูมีบทบาทในการเตรียมข้อมูลและสาธิตวิธีการทีนาํมาใช้คือ ให้นักเรียนค้นควา้      
ครูใหข้อ้มลู ฯลฯ ในส่วนนีแบ่งการจดักิจกรรมเป็นขนัตอน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7   รูปแบบการเรียนรู้แบบ  MAT ส่วนที  

 

  ขนัที   การบูรณาการการสังเกตไปสู่ความคิดรวบยอด  (สมองซีกขวา) หรือ
ประสบการณ์เดิมเขา้สู่ความคิดรวบยอด ในขนันี ครูให้ขอ้มูล ข้อเท็จจริง และจัดกิจกรรมไปสู่
ความคิดรวบยอด ผูเ้รียนบูรณาการประสบการณ์และความรู้ไปสู่ความคิดรวบยอด 

  ขนัที   พฒันาความคิดรวบยอด (สมองซีกซา้ย) ครูให้ผูเ้รียนได้รับข้อมูลหรือ
ขอ้เท็จจริง ตามทฤษฎีหรือความคิดรวบยอด ใหผู้เ้รียนวิเคราะห์และไตร่ตรองประสบการณ์ 

 ส่วนที  การปฏิบติัและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง 

 การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง  เป็นการเคลือนไหวจากขันสร้าง
ความคิดรวบยอดมาสู่การลงมือกระทาํ หรือการลงมือทดลอง ตามความคิดของนักเรียนอย่าง

. สมองซีกขวา 

. สมองซีก 

ซ้าย 

สังเกต/คิดไตร่ตรอง 

สร้างความคิดรอบยอด 



  

กระตือรือร้น ตอบสนองผูเ้รียนแบบที  คือผูเ้รียนทีถนัดใชส้ามญัสาํนึก ผูเ้รียนแบบนีมกัจะถาม
ผูส้อนว่า “อยา่งไร” (how dose it work?) 

 ครูมบีทบาทเป็นผูฝึ้กหรือใหค้าํแนะนาํ ผูอ้าํนวยความสะดวกผู ้ให้ความช่วยเหลืออยู่
เบืองหลงัวิธีการทีนาํมาใชคื้อใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั ในส่วนนีแบ่งการจดักิกรรมเป็นขนัตอน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8   รูปแบบการเรียนรู้แบบ  MAT ส่วนที  

 

  ขนัที   ขนัปฏิบติัตามความคิดรวบยอด (สมองซีกซา้ย) ผูเ้รียนลองปฏิบติัโดยผ่าน
ประสาทสมัผสั เพือพฒันาแนวคิดและทกัษะ 

  ขนัที   วางแผนและสร้างผลงานหรือปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีก
ขวา) ผูเ้รียนปรับปรุงสิงทีปฏิบติัดว้ยวิธีการของตนเอง และบูรณาการเป็นองคก์รความรู้ของตนเอง 

 ส่วนที  การบูรณาการและประยกุตใ์ชก้บัประสบการณ์ 

 การบูรณาการและประยุกต์ประสบการณ์ เกิดจากกิจกรรมของการลงมือกระทาํดว้ย
ตนเองจนสาํเร็จและไปสู่การรับรู้และมีความรู้สึกทีดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อไป กระบวนการ
เรียนรู้ส่วนนี  ตอบสนองผูเ้รียนแบบที  คือ ผูเ้รียนทียอมรับความเปลียนแปลง ผูเ้รียนแบบนี          
มกัตงัคาํถามว่า “ถา้ทาํอยา่งนีแลว้จะเกิดอะไรต่อไป” (if) 
 

 

 

 

ลงมือปฏิบติั 

. สมองซีกขวา 

. สมองซีกซ้าย 

สร้างความคิดรอบยอด 



  

 ครูมีบทบาทเป็นผูป้ระเมิน เป็นผูซ่้อมเสริม รวมทงัให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนั วิธีการทีใช้
คือ การคน้หาตวัเอง การแลกเปลียนความคิดเห็น การแนะนาํผูอื้นในส่วนนีแบ่งการจดักิจกรรมเป็น
ขนัตอน ดงันี 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที 9   รูปแบบการเรียนรู้แบบ  MAT ส่วนที  

 

  ขนัที   ขนัวิเคราะห์เพือนําไปประยุกต์ใช้ (สมองซีกซา้ย) ผูเ้รียนวิเคราะห์แลว้
วางแผน เพือประยกุตห์รือดดัแปลงสิงทีเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น 

  ขนัที   แลกเปลียนความรู้ของตนกบัผูอื้น (สมองซีกขวา) ผูเ้รียนแลกเปลียนสิงที
ไดเ้รียนรู้มากบัผูอื้น 

 กาญจนา คุณารักษ ์(2553: 329-330) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการจดักระบวนการเรียนรู้ 
โดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบ 4 MAT ว่าเป็นรูปแบบหนึงของการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะ
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีคาํนึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนกบัการพฒันาสมองทงั
ซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามลักษณะความสนใจ ความถนัด 
ความชอบ และความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนใน  
บางช่วงบางขณะ จะตอบสนองให้ผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกันไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุข ทา้ทาย
ความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ทาํให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสพฒันาตนเองไดท้นัตาม
ศกัยภาพ  
 จาการศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถสรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบ    
4 MAT ตามแนวของแมคคาร์ธี (McCarthy) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั สามารถ
นาํไปใชใ้นการสอนไดทุ้กวิชา และเหมาะสมกบัผูเ้รียนทุกรูปแบบตามความถนัดของสมองทัง     
ซีกซา้ยและซีกขวา  
 

ประสบการณ์จริง 

. สมองซีกขวา 

. สมองซีกซ้าย 

ลงมือปฏิบติั 



  

งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 

งานวจิยัในประเทศ 

 การจัดการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนทีคาํนึงถึง
รูปแบบการเรียนรู้กบัการพฒันาสมองของนกัเรียน ซึงมีผูศึ้กษาไวด้งันี 

 ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง (2547: 68) ไดพ้ฒันาทกัษะการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนววฎัจกัรการเรียนรู้  MAT     
มีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสีของนักเรียน    
ชนัประถมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนววฎัจกัรการเรียนรู้  MAT 

และศึกษาการความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการแต่งร้อยกรองประเภท
กลอนสี  โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามวฎัจกัร  MAT   กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  โรงเรียนวดัวงันาํขาว  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 
จาํนวน  ห้องเรียน  จาํนวน  คน    เครืองมือทีใชว้ิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนตาม
แนววฎัจกัรการเรียนแบบ  MAT เรืองการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี แบบทดสอบผลสัมฤทธิ
วดัผลสมัฤทธิการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววฎัจักรการเรียนรู้แบบ   MAT 

ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนววฎัจกัร  MAT ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยหลงัการทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าก่อนทดลอง 
นอกจากนีความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมปีที  ทีมีต่อการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสี โดย
ใชกิ้จกรรมการเรียนตามแนววฏัจกัร  MAT พบว่านกัเรียนพอใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามวฏั
จกัรของ  MAT   

 นิตยา ไพบูลย ์( : 68) ไดพ้ฒันาทกัษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้  MAT        

มีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ของ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้  MAT และความ
คิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนววฎัจกัรการเรียนรู้  MAT 

ประชากรทีใชก้ารวิจยั คือ นักเรียนชนัมธัยมปีที  โรงเรียนวดัศรีศรัธธาธรรม ปีการศึกษา  
จาํนวน  หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทงัหมด  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการ
จดัการเรียนรู้ตามแนววฎัจกัรการเรียนรู้  MAT เรืองการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ และแบบทดสอบความ



  

คิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมปีที    ทีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววฎัจกัรการเรียนแบบ        
 MAT ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั โดยคะแนนเฉลียหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อน
ร้อยละ .  ของคะแนน และนกัเรียนมีความคิดทีดีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 

 MAT ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งมาก 

 กุสาวดี สนธิสุวรรณ ( 7: )  ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธิการฟังอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT กบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลสมัฤทธิการฟังอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทีเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ  MAT และกลุ่มทีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ   
การฟังอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   ของกลุ่มทีเรียน  โดยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบ  MAT และกลุ่มทีเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู และศึกษาเจตคติของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการเรียนเรืองการฟังอยา่งมีวิจารณญาณโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ  MAT กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวดัหนองแขม
(สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน 
จาก  หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ  คน กลุ่มทดลองเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT 

และกลุ่มควบคุมเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  MAT เรืองการฟังอย่างมีวิจารณญาณ แผนการจดัการเรียนรู้ตาม     
คู่มือครู เรืองการฟังอยา่งมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการฟังอย่างมีวิจารณญาณ และ
แบบวดัเจตคติของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการเรียน   เรืองการฟังอย่างมีวิจารณญาณ
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิการฟังอยา่งมีวิจารณญาณ หลงัการ
ทดลองของนกัเรียนกลุ่มทีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติทีดีต่อการเรียน เรืองการฟัง
อยา่งมีวิจารณญาณ โดยการเรียนรู้แบบ  MAT ในระดบัมากทีสุด  

 นงลกัษณ์ คาํปัญจะ ( : 69) ไดศ้ึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความของ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT มีวตัถุประสงค์เพือ
เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงั
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษา     
ปีที  ทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั ได้แก่ นักเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขาํ ปีการศึกษา  จาํนวน  หอ้งเรียน จาํนวน 



  

 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เรืองการเขียน
เรียงความ แบบทดสอบการเรียงความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  
ปีที  ทีมีต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรรมการเรียนรู้แบบ  MAT ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถใน
การเขียนเรียงความหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทีระดบั .  และนักเรียนมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ  MAT  

 กนัตก์นิษฐ ์นุย้สีรุ้ง (2550: 82) ไดส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยืมใน
ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2549 จาํนวน 40 คน มีวตัถุประสงค์เพือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยืมใน
ภาษาไทย ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลงัการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยืมใน
ภาษาไทย ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 82.30/81.92 ซึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทีตงัไว ้และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัมากทีสุด (4.67/5.00) 

 นิศรา วงษสุ์บรรณ์ (2553: 41-62) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่ง
ร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT

กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีปกติ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2552    
มีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง การแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสี
สุภาพของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัเรียนโดยการจดั  การเรียนรู้แบบ 4 MATและแบบปกติ 
และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2552 

จาํนวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 50 คน   เครืองมือทีใชใ้น การวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจัด     
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพและแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการแต่งร้อยกรอง
ประเภทโคลงสีสุภาพของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และความคิดเห็นของนักเรียน
กลุ่มทดลองทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในกลุ่มทดลอง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก  



  

งานวจิยัต่างประเทศ 
 โบเวอร์ (Bowers, 1987: 69) ไดศ้ึกษาผลการใชร้ะบบการสอนแบบ  MAT  ทีมีต่อ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนเกรด  จาํนวน  คน จาก        
 โรงเรียน ในรัฐแคโรไลนาเหนือ โดยสุ่มเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มทีใชร้ะบบการสอนแบบ  MAT กบั
ทีใชห้นงัสือเรียน เพือใหใ้ชส้มองซีกซา้ยเท่านนั ในการสอนเรืองกฎการเคลือนทีขอ้แรกของนิวตนั 
จาํนวน  ชวัโมง โดยวดัจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน และแบบวดัเจตคติ ผลการวิจยั
พบว่า มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ระหว่าง  กลุ่ม และกลุ่มทีใช้ระบบการสอนแบบ        
 MAT มีผลสมัฤทธิ และเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

  แอปเปล (Appell, 1992: Abstract) ไดศ้ึกษาผลการใชแ้ผนการสอนแบบ  MAT 
ในการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน และเจตคติในการเรียนวิชาดนตรี ระดบัประถมศึกษาของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยแบ่งตวัอย่างเป็น  กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนโดยใชแ้บบเรียน ใชค้รู
จาํนวน  คน และนกัเรียนจาํนวน  คน กลุ่มทีสอนแบบ  MAT ใชค้รูจาํนวน  คน และนักเรียน
จาํนวน  คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาดนตรี ของ
นกัเรียนกลุ่มทีเรียนแบบ  MAT สูงกว่านกัเรียนกลุ่มทีเรียนโดยใชแ้บบเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .  

 เดวเยอร์ (Dwyer, 1993: 70) ไดศ้ึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยระบบ  MAT ใน
การสอนเพือสร้างแรงจูงใจในการพดู ในหลกัสูตรพืนฐานทางภาษา พบว่า ความสนใจ และผลงาน
ของนกัเรียนทงัหมดดีขึน สามารถดึงความสนใจในการพูด ดว้ยระบบทีจดัเตรียมให้นักเรียนไดมี้
โอกาสในการฝึกหดัทีเหมาะสม ไดแ้สดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ไดก้ระทาํและเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ 
มีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนคนอืน ๆ 
 แมคคาร์ธี (McCarthy, 1997: 46) ไดศ้ึกษาผูเ้รียน  แบบ และระบบการสอนแบบ  MAT 
โดยนาํไปใชใ้นหอ้งเรียนทีไม่มีการแบ่งประเภทนกัเรียน ให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือกนั พบว่านักเรียน
สามารถพฒันาความรู้ไดค้รบถว้นตามวงจรการเรียนซึงเป็นวงจรธรรมชาติ โดยเริมจากความรู้สึก
ส่งผลสะทอ้นใหคิ้ดวิเคราะห์และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนักเรียนมีพฤติกรรมทีแสดงออกมา
เป็นผูม้ีความคิดวิเคราะห์ 

 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ  MAT สามารถ
นาํมาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนไดห้ลากหลายสาระการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลสาํเร็จในการเรียนรู้ไดดี้ยงิขึน ทงันีเนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นวิธีการสอนที
คาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทีใชเ้ทคนิคการพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวา ใหท้าํงานร่วมกนั
อย่างสมดุล โดยแบ่งผูเ้รียนเป็น  แบบ ร่วมกนัพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวา อย่างมีขนัตอน         



  

 ขนัตอน ทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียน และยงัส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติ   
ดีขึน   ซึงการจัดการเรียนแบบ  MAT จะช่วยให้ครูสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันา         
การสอนใหม้ีประสิทธิภาพยงิ ๆ ขึนไป 



 
 

บทที 3 
 

วธิีดําเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัเรือง “การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT” มีวิธีดาํเนินการวิจยั ดงันี 

 1.  ขนัเตรียมการทดลอง 

 2.  ขนัสร้างและพฒันาเครืองมือ 

 3.  ขนัดาํเนินการทดลอง 

 4.  ขนัวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

ขันตอนที 1  ขันเตรียมการทดลอง 
 1.  ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนคลองหนึง
(แกว้นิมิตร) อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 หอ้งเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 80 คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2/1 โรงเรียน
คลองหนึง (แกว้นิมิตร) อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 
40 คน ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ย
วิธีการจบัฉลาก  

 3.  ตวัแปรทีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  .  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   . .  ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
   . .  ความคิดเห็นของน◌ักเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 4.   แบบแผนการวิจยั 

  การทาํวิจยัครังนีเป็นการทาํวิจัยเชิงก่อนมีแบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง   (pre-

experimental research) โดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบ the one-group pretest-posttest design         

(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553: 144)  ดงันี 
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สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

 T1หมายถึง ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยก่อนการทดลอง 

  X หมายถึง การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 T2   หมายถึง ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหลงัการทดลอง
  

ขันตอนที 2  ขันสร้างและพฒันาเครืองมอื 
1. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
  1.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
  1.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
  1.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมต่ีอการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 2. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 

  2.1  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
มีขนัตอนดงันี 

   2.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรู้สาระที 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ตวัชีวดั 
หลกัสูตรสถานศึกษาสาระภาษาไทย ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2  

   2.1.2  วิเคราะห์หลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา จุดประสงค์เนือหาของคาํภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย                                                                                                                                                 
   2.1.3  ศึกษาวิธีสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT จากตาํรา เอกสาร และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

   2.1.4  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรืองคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 4 แผน 8 ชวัโมง ซึงในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนนีขนัตอนการสอนรวม 8 ขนัตอน 
ใชเ้วลาแผนละ 2 ชวัโมง รวมใชเ้วลาสอน 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชวัโมง โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

ตารางที 6  แสดงเวลาเรียนวิชาภาษาไทย เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
 
 

รายการ เรืองทีสอน จาํนวนชวัโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี1 คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี2 ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี3 ภาษาเขมรในภาษาไทย 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ท ี4 ภาษาองักฤษและภาษาอืนในภาษาไทย 2 
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ภาพที 10   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

                   แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
   

 

 

นาํเสนอแลก 

เปลียนความรู้ 
สร้างประสบการณ์ 

นกัเรียนร้องเพลง
หลกัสังเกตคาํไทย
แท ้และอ่านใบ
ความรู้หลกัสังเกต 

คาํไทยแท ้
     - ครูแจกใบความรู้  
นกัเรียนสังเกตคาํจาก
ศิลาจารึกนกัเรียน 

สังเกตคาํ แลว้สนทนา
กบัครู ซกัถาม ครูเฉลย 

วิเคราะห์ประสบการณ์ 

- นกัเรียนเล่นเกมบิงโกคาํศพัท ์ 
“ไทยVSเทศ” โดยแบ่งนกัเรียน 

เป็นกลุ่ม คน้หากลุ่มทีชนะ  
(นกัเรียนสามารถแยกแยะ 

คาํไทยแทไ้ด)้ 

ปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคิดรวบยอด 

- นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มจดัทาํหนังสือ
เล่มเลก็  
- นาํเสนอผลงาน  
ครูตรวจผลงาน

พฒันาความคิดรวบยอด 

-  แต่ละกลุ่ม 

ศึกษาความรู้จาก 

เอกสารทีครูแจก 

ให้สรุปเป็นตาราง 
ความแตกต่าง 
คาํไทยและคาํ 
ภาษาอืน นาํเสนอ 

หนา้ชนั       

ปฏิบติัตามความคิด 

รวบยอด 

                นกัเรียน 

             ทาํแบบ 

         ฝึกหัด เรือง 
    คาํไทยและคาํ
ภาษาต่างประทศใน
ภาษาไทย ครูตรวจ 
อภิปราย และติชม
นกัเรียน 

- นกัเรียนแบ่งกลุ่มทาํ
หนงัสือเล่มเลก็เรืองคาํ
ไทยแท ้และคาํไทยเทศ 
(เนือหาเรืองหลกั
สังเกตคาํไทยและการ
นาํคาํต่างประเทศเขา้
มาใชพ้ร้อมตวัอย่างคาํ) 

วางแผนและสร้างผลงาน 

วิเคราะห์และนาํไปประยุกตใ์ช ้

นาํผลงานนกัเรียน 

แต่ละกลุ่มจดัใส่
ตะกร้าทาํกจิกรรม
หอ้งสมุดเคลือน 

ทีส่งตวัแทน 

นาํเสนอ 
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ภาพที 11   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT   คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   

                   แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง คาํภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 
 

 

 

 

  

นาํเสนอแลกเปลียน 

ความรู้ 
สร้างประสบการณ์ 

- นกัเรียนฟัง 

เพลงสรรเสริญ 

พระบารมีและ 

อ่านใบความรู้ 

หลกัสงัเกต 

คาํบาลีสนัสกฤต  
- ครูให้นกัเรียน 

หาคาํบาลี 

สนัสกฤต 

ทีปรากฏ 

ในเพลง 

                          - นกัเรียน 

                     คน้หาวิเคราะห์ 

              คาํภาษาบาลีสนัสกฤต  
        จากเพลงตามเวลาทกีาํหนด  
ครูเฉลย 

- นกัเรียนหาความหมายคาํบาลี
สนัสกฤตจากพจนานุกรม 
- ครูอธิบายสาเหตุทีนาํมา 

วิเคราะห์ประสบการณ์ 

- นกัเรียนทาํแผนภาพ 

ความคิดสรุปหลกัสังเกต 
คาํภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทย เพือจดจาํ เขา้ใจ 
นาํมาเป็นความคิดรวบยอด 

         เป็นความรู้ทีคงทน 

ปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคิดรวบยอด 

- นกัเรียนนาํเสนอ 

ผลงานบทประพนัธ์ ชีคาํ 
ทีมาจากคาํภาษาบา 

ลีสันสกฤตจากบทประพนัธ์  
พร้อมถอดความหมาย 

ครูชีแนะ ชมเชยใหก้าํลงัใจ 

-  แบ่งกลุ่ม 

นกัเรียนเป็น  
4 กลุ่ม แจกรายชือ
นกัเรียนโรงเรียน 

คลองหนึง 

(แกว้นิมิตร) กลุ่มละ  
1 ช่วงชนั หารายชือ
นกัเรียนทีเป็นคาํ บ.ส.
จากพจนานุกรม 

ปฏิบติัตามความคิดรวบยอด 

             นกัเรียน 

     ทาํใบงาน 

แบบฝึกหดั เรืองคาํ 
ภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย ครู
ตรวจ อภิปราย 
เสนอแนะ แกไ้ข 
ปรับปรุง 

- นกัเรียนรวบรวมคาํภาษา
บาลีสันสกฤต มาแต่งเป็นคาํ
ประพนัธ์ โคลง ฉันท์ กาพย ์
กลอน ตามความสนใจ  ใส่
กระดาษการ์ดอ่อน สีสดใส 

วางแผนและสร้างผลงาน 

วิเคราะห์นาํไปประยุกตใ์ช ้

- นาํผลงานรวบรวม 
โดยจดัทาํเป็น 

สมุดภาพพลิก  
จากปฏทิินทีเหลือใช ้ 
นกัเรียนหาภาพที
เหมาะสมมาประกอบ 

บทประพนัธ ์

พฒันาความคิดรวบยอด 
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ภาพที 12   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      
                   แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง คาํภาษาเขมรในภาษาไทย 
 

 

 

 

  

นาํเสนแลกเปลียน 

ความรู้ 
สร้างประสบการณ์ 

- ครูใหน้กัเรียนชม VCD 

สารคดีอาเซียน ตอน 
ประเทศกมัพูชา 
- แบ่งนกัเรียน 8 กลุ่ม  
ศึกษา หนงัสือเรือง  
“เขมรใชไ้ทยยืม”  
ครูอธิบายเพิมถึง 

สาเหตุวิธีนาํมา 

            - นกัเรียน 

     แต่ละกลุ่มอ่าน 

วิวิธภาษาบทที 13  
ทีมีคาํภาษาเขมร
ปะปนมาก โดย
ตรวจสอบคาํจาก
พจนานุกรมและ
จากการจดจาํคาํที
ไดจ้ากการศึกษา 

วิเคราะห์ 

ประสบการณ์ 

- นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มทาํแผนภาพ
ความคิดและ
นาํเสนอ 

ปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคิดรวบยอด 

- นกัเรียนนาํเสนอผลงาน 

ของกลุ่ม เพือประกวดกนั 

ระหว่างกลุ่ม 

- ส่งครูตรวจปรับปรุงแกไ้ข  
อภิปรายเพือความเขา้ใจยิงขึน 

พฒันาความคิดรวบยอด 

 

-  นกัเรียน 

แต่ละกลุ่ม 

เล่นเกม “เล่าเรือง 

จากคาํตามชือ 

ทีกาํหนด” จากนนั 

ส่งตวัแทนแต่ละกลุ่ม
ออกมาเล่า 

ปฏิบติัตามความคิดรวบยอด 

           นกัเรียนทาํ   
     ใบงานแบบฝึกหดั 
เรืองคาํภาษาเขมรใน 

ภาษาไทย ครูตรวจ 
อภิปราย เสนอแนะ 
แกไ้ข ปรับปรุง 

- แบ่งกลุ่ม น.ร.รวบรวม 

คาํภาษาเขมร ทีไดม้าจาก
การเรียนรู้และสือต่าง ๆ ที
นกัเรียนคน้ควา้ นาํมาทาํ  
หนงัสือ Pop up รวบรวม 

คาํศพัท์ พร้อมภาพ  
ประกอบสวยงาม 

วางแผนและสร้างผลงาน 

วิเคราะห์นาํไปประยุกตใ์ช ้

- นกัเรียนจดั
นิทรรศการโดย  
นาํผลงาน
ทงัหมด 

มาแสดงร่วมกนั 

หนา้ชนัเรียน 
เพือแลกเปลียน
ผลงานกบัผูอ้ืน   
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ภาพที 13  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    
                 แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง คาํภาษาองักฤษและภาษาอืนในภาษาไทย 

 

นาํเสนอแลก 

เปลียนความรู้ 

สร้าง 

ประสบการณ์ 

- ครูและนกัเรียน 

สนทนาสรุปสิงทีได้
เรียนมาแลว้ครูตงัคาํถาม
ว่า “ยงัมีภาษาใดใน
ภาษาไทยทีนกัเรียน 

ยงัไม่ไดเ้รียนรู้” 

- ครูสนทนากบั 

นกัเรียนถึงภาษา 
ต่างประเทศใน 

ภาษาไทยทีใช ้

ในชีวิต 

ประจาํวนั 

                        - นกัเรียน 

                เล่นเกมคน้หา 
         สัญชาติ โดยแจก 

     บตัรคาํภาษาต่าง ๆ คละ
ชนิดบตัรละเท่า ๆ กนั ให้
นกัเรียนคนละ 1 บตัรคาํ นร.
คน้หาสัญชาติตนเองจาก 

พจนานุกรม นร.รวมตวักนั
ตามชาติ 

วิเคราะห์ประสบการณ์ 

- ครูให ้นร. แบ่งกลุ่ม  
6 กลุ่มตามภาษาทีครู
กาํหนดให้ 
- นกัเรียนตงั 

หวัหนา้กลุ่ม ศึกษา 
ใบความรู้เอกสารจาก 

ภาษาทีกลุ่มไดรั้บ 

ปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคิดรวบยอด 

- นกัเรียนนาํเสนอ 

ผลงานแลกเปลียน 

ความรู้กนัระหว่างกลุ่ม  

อภิปราย 
- ครูเสนอแนะผลงาน 

พฒันาความคิดรวบยอด 

 

-  นกัเรียน 

แต่ละกลุ่ม 

เปลียนฐาน 

การเรียนรู้ โดย 

หวัหนา้กลุ่มอยู่ทีเดิม
เพืออธิบายเพือน 

ต่างกลุ่ม  
- เมือเปลียนฐานครบ
สมาชิกนาํความรู้มา
ถ่ายทอดกบัหวัหนา้ 

ปฏิบติัตามความคิดรวบยอด 

       นกัเรียนทาํ   
ใบงานแบบฝึกหดั 
เรืองคาํภาษาองักฤษ
และคาํภาษาอืนใน
ภาษาไทย 

ครูตรวจ อภิปราย 
เสนอแนะ แกไ้ข 
ปรับปรุง 

- นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  
นาํคาํศพัท์ภาษาทีตนเอง
รับผิดชอบ มาทาํเป็น
ดอกไมค้าํทีน่าสนใจ  
ตามโทนสี พร้อมเขียน
ความหมายไวด้ว้ย  

วางแผนและสร้างผลงาน 

วิเคราะห์นาํไปประยกุตใ์ช ้

- นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
นาํดอกไมค้าํ มาจดั      
“สวนอกัษร” ในส่วน
วรรณคดีไทยของ
โรงเรียน ตวัแทน 

แต่ละกลุ่มนาํเสนอ
ต่อนกัเรียน ผูส้นใจ 
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   2.1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของเนือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สือและการวดัการประเมินผล 

   2.1.6  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาภาษาไทย จาํนวน 
1 คน ดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน และดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน รวมทงัหมด 3 คน 
(รายละเอียด ภาคผนวก ก : 80) เพือตรวจสอบความตรง (validity) โดยเป็นการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของจุดประสงค์ เนือหา กิจกรรมของแผนจดัการเรียนรู้ นาํผลทีไดม้าหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทงันี ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนการจดัการเรียนรู้มีค่า IOC เท่ากบั 1 ซึงผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้คือ 0.5 และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญโดยปรับปรุงในดา้นของการใชภ้าษาในแบบฝึกหดัจากการใหค้น้หาคาํ 
เปลียนเป็น การจบัคู่คาํทีสอดคลอ้งกบัความหมาย  และดา้นการจดัการเรียนรู้ จากการอธิบายใน
ขนัตอนสร้างประสบการณ์ เปลียนเป็น การใหช้มวีดิทศัน์ สวสัดีอาเซียน ตอนประเทศกมัพชูา 
   2.1.7  นาํแผนการจัดการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการจัดการเรียนรู้กับ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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ศึกษารายละเอียดหลกัสูตร จุดประสงค ์คาํอธิบายรายวิชา 
 

วิเคราะห์จุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู้และเนือหา 
 

 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 

ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม โดยอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 
หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

 

 

 

           ไม่ผา่น 
 

 

 

         ผา่น 
 

ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 

 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

ภาพที 14   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรืองคาํภาษาต่างประเทศใน                
                   ภาษาไทย  

  

ผ่านเกณฑ ์ ปรับปรุง 
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 2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยมีขนัตอนในการสร้างดงันี 

   2.2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้สาระที 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ตวัชีวดั ชนัปี ขอ้ 5 

รวบรวมคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

    2.2.2 ศึกษาทฤษฎีหลกัการ แนวทางการสร้างแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน ในการสร้างแบบทดสอบนี ผูว้ิจยัสร้างตารางวิเคราะห์เนือหาและพฤติกรรมทีตอ้งการ
ให้เกิดตามแนวคิดของ บลูม (Bloom) ซึงแบ่งเป็น 6 ระดบั คือ ความรู้ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้ 
การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า ดงัตารางที 7 
 

ตารางที 7 จาํนวนขอ้สอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

                    พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

   หน่วยการเรียนรู้  คว
าม
รู้ค
วาม

จาํ 

คว
าม
เขา้

ใจ 

นาํ
ไป

ใช
 ้

วิเค
ราะ

ห์ 

สัง
เคร

าะห์
 

ปร
ะเม

ินค่
า 

รว
ม 

1. คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 1 - 1 4 - 1 7 

2. คาํภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 2 1 - 3 1 - 7 

3. คาํภาษาเขมรในภาษาไทย 1 1 - 3 - - 5 

4. คาํภาษาองักฤษและภาษาอนื 

    ในภาษาไทย 
3 1 1 6 - - 11 

รวม 7 3 2 16 1 1 30 
 

   2.2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนือหาและ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทงัหมด 1 ฉบบั จาํนวน 60 ขอ้ 

    2.2.4  เสนอแบบทดสอบทีสร้างขึนต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถกูตอ้งความยากง่ายของเนือหา การใชภ้าษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา 
   2.2.5 นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา
ภาษาไทย  ดา้นการวดัผลและประเมินผล และ ดา้นการจดัการเรียนรู้ อยา่งละ 1 คน ตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาแลว้นาํผลการประเมินมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกบั
วตัถุประสงค ์ทงันีผลการพิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบ IOC มีค่าเท่ากบั 0.67- 
1.00 (รายละเอียดตามภาคผนวก จ: 121-123) 
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    2.2.6 นําแบบทดสอบทีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (try out) กบันักเรียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ของโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) ทีเคยเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทยมาแลว้ จาํนวน 20 คน  

   2.2.7 นาํคาํตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนขอ้ทีตอบถูก
ขอ้ละ 1 คะแนน ขอ้ทีตอบผิดหรือไม่ไดต้อบให้ 0 คะแนน นาํมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)    
ทียอมรับได้อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตังแต่ 0.20-1.00 (มาเรียม นิลพนัธุ์, 
2553: 181) จากนนัเลือกขอ้สอบแบบปรนยัทีมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.47-0.80  และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) ตงัแต่ 0.40-0.67 ไว ้30 ขอ้   จากขอ้สอบทงัหมด 60 ขอ้ (รายละเอียดตามภาคผนวก จ: 

124-125)  
   2.2.8 นาํแบบทดสอบตรวจสอบค่าความเชือมนั (reliability) คือ  การตรวจสอบผล
การวดัทีสมาํเสมอและคงที ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ซึงเป็นขอ้สอบชนิดปรนยัโดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553: 182) 
ทงันีค่าความเชือมนัของแบบทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.98   

   2.2.9 นําแบบทดสอบทีได้มาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และจัดทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน 1 ชุด โดยนาํแบบทดสอบก่อนเรียนมาสลบัขอ้และสลบัตวัเลือก 
    2.2.10 นาํแบบทดสอบทีไดไ้ปใชท้ดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
สรุปไดด้งัภาพที 15  
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                ไม่ผ่าน 
         ผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 15   ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองคาํภาษาต่างประเทศใน 

                  ภาษาไทย  

ศึกษาหลกัสูตรและวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

สร้างตารางวิเคราะห์เนือหา 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็นแบบปรนยั แบบ 4 ตวัเลือก 

นาํแบบทดสอบไปใหอ้าจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบดูความถูกตอ้ง

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงของเนือหาตรวจสอบ หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ผ่านเกณฑ ์

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) 

นาํผลทีไดม้าวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

เลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
และตรงตามเนือหากบัจุดประสงคที์ตงัไว  ้

คาํนวณหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 
โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน  

จดัทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และจดัทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยนาํแบบทดสอบก่อน
เรียน มาสลบัขอ้และสลบัตวัเลือก 

นาํแบบทดสอบไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

แกไ้ข 
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 2.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดั 
การเรียนรู้แบบ 4 MAT มีขนัตอนดงันี 

         2.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จากตาํราเอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

   2.3.2 กาํหนดเป้าหมายแนวการถาม ขอ้คาํถามและสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตามเป้าหมายที
กาํหนดโดยมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรม     
การเรียนรู้  ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์ทีได้รับ    ตามหลกัการของ ลิเคอร์ท (Likert)         
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107-108 ) ดงันี 

      คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด 

      คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัมาก 

      คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

      คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

      คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดบันอ้ยทีสุด  
     ซึงมีเกณฑที์ใชใ้นการแปลความระดบัความคิดเห็น ดงันี 
      ค่าเฉลียระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมากทีสุด 

      ค่าเฉลียระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมาก 

      ค่าเฉลียระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

      ค่าเฉลียระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 

      ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ยทีสุด 

   2.3.3  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเทียงตรงของเนือหา 
   2.3.4  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 
จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาภาษาไทย ดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้น
การจดัการเรียนรู้ เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและภาษา (content validity) แลว้นาํมาหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึงค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 1 ตามเกณฑ์ทีตงัไว ้ค่าความ
สอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปเป็นทียอมรับได ้(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553: 161)  
   2.3.5  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีไดไ้ปใชก้บันักเรียนกลุ่มตวัอย่างต่อไป
สรุปได ้ดงัภาพที 16 
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ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

กาํหนดคาํถามสร้างแบบสอบถามหรือแนวการถาม และสร้างแบบสอบถาม 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                ไม่ผา่น 

       ผา่น 

 

 

 

ภาพที 16   ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อ 

                   การจดัการเรียนรู้แบบ  4 MAT 

 

ขันตอนที 3  ขันดําเนินการทดลอง 

 ในการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ the one-group pretest-posttest design มี
วิธีดาํเนินการดงันี  

 1.  ทดสอบก่อนเรียน (pretest) นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพือวดัความรู้พืนฐานคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียน 

 2.   ผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้ 4 MAT ทีผูว้ิจยัสร้างขึน จาํนวน 4 แผน แผนละ         
2 ชวัโมง รวม 8 ชวัโมง ทดลองจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556    

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผูเ้ชียวชาญ  
จาํนวน 3 คน หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ผา่นเกณฑ ์

นาํแบบสอบถามไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

ปรับปรุง 
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 3.   ทดสอบหลงัเรียน (posttest) กบันักเรียน หลงัเสร็จสินการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนด 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน ซึงเป็นขอ้สอบปรนัยเป็นชุดเดียวกนักบั   
ทีใชท้ดสอบก่อนเรียนแต่สลบัขอ้และตวัเลือก 

 4.  ดาํเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ภายหลงั
สินสุดการจดัการเรียนรู้ครบทงั 4 แผน โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ิจยัสร้างขึน 

 5.   นาํผลจากการทดสอบก่อน-หลงัการทดลอง และคาํตอบจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นมาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติเพือทดสอบสมมติฐาน 
 

ขันตอนที 4  ขันวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูมีดงัต่อไปนี 

 1.  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ เรียนเ รือง  คํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใชส้ถิติดงันี  
  1.1  การวิเคราะห์ความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของแบบทดสอบที
ตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  โดยใชสู้ตรของโลวิเนลลี และแฮมเบอตนั (Rowineli and Hamberton, 1997)   
(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553: 177)  การพิจารณาค่า  IOC จะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ขึนไป ซึง
แสดงว่า  ขอ้คาํถามนนัมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะพฤติกรรม 

  1.2  การหาความยากง่าย เกณฑ์กาํหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20-0.80 ถา้ค่าความ
ยากง่าย < 0.20 ถา้ขอ้คาํถามนันยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย > 0.80 ถือว่า ขอ้คาํถามนันง่าย
เกินไป นนัคือ ค่า p นอ้ย คือ ยาก ถา้ ค่า p มาก คือ ง่าย (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553: 188) 
  1.3  การหาค่าอาํนาจจาํแนก เลือกขอ้สอบทีมีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.40 – 0.67 
(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553: 186)  
  1.4 หาค่าความเชือมนั (reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
แบบปรนยั โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสนั (Kuder and Richarson) (มาเรียม นิลพนัธุ์
, 2553: 182)   
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 2.  การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยั 

  2.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยการหาค่าเฉลีย 
( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent 

t-test) (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553: 197) ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดต้งัระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวที้ระดบั 
.05 
 

  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นใช้ค่าคะแนนเฉลีย ( ) และ    
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบบวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 
                            
 

 

 

 

 



 
 

บทที  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีจดัการเรียนรู้แบบ  MAT มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํเครืองมือทีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทีจดัการเรียนรู้แบบ     
4 MAT แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
เป็นสองตอน ดงันี  
 ตอนที 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT   
 ตอนที 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดั 
การเรียนรู้แบบ  MAT 
  

ตอนที 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธทิางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ปรากฏผลดงัตารางที 8 
 

ตารางที 8  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ก่อนและหลงัเรียน 
 

 ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน N คะแนนเต็ม x  S.D. 

ผลต่าง 

( x ) 

 

t 
 

p 

ก่อนเรียน 40 30 13.12 2.44 9.83 

 

11.44 .000 

หลงัเรียน 40 30 22.95 3.62 
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 จากตารางที 8  พบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   หลงัเรียนมีค่าเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียน เท่ากบั 22.95  ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.62   ซึงสูงกว่าก่อนเรียนทีมีค่าเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียน เท่ากบั 
13.12 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.44 เมือตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใชส้ถิติ 
ทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (dependent t-test) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 
.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 
  

ตอนที   ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมต่ีอการจดัการเรียนรู้ 

 แบบ 4 MAT  
  การวิเคราะห์ขอ้มลูเพือสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 

40 คน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ปรากฏผลดงัตารางที 9 
  

ตารางที 9    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 แบบ 4 MAT 
 

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT x  S.D ความคิดเห็น ลาํดบัที 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้     

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นการเรียนทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

 

. 5 

 

.71 

 

เห็นดว้ยมาก 
4 

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ที
เหมาะสมกบันกัเรียนทุกคน เพราะคาํนึงถึงความแตกต่าง 
และตอบสนอง การเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

 

 

.48 

 

 

. 1 

 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

 

3 

. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมทีมีความ
หลากหลายน่าสนใจ 

 

.25 

 

.74 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

7 

. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีเวลาใน
การทาํกิจกรรมเหมาะสม 

 

.2  

 

.70 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

8 

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจการเรียน 

 

.73 

 

.51 

 

เห็นดว้ยมากทีสุด 1 

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT มีกิจกรรมทีสามารถช่วย
ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 

.45 

 

.75 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

4 

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น  

. 3 . 6 เห็นดว้ยมาก 6 



 
 

61 

ตารางที 9    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 แบบ 4 MAT  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบ  MAT x  S.D ความคิดเห็น ลาํดบัที 

8. การจดัการเรียนรู้แบบ4 MATสามารถนาํความรู้ไป 

ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
4.50 0.68 เห็นดว้ยมากทีสุด 2 

 4.43 0.66 เห็นดว้ยมาก (3) 
ดา้นบรรยากาศ     

9. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความสุข 

ทีไดเ้รียน 
.45 .68 เห็นดว้ยมาก 

 

10. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือร้น 

.28 0.64 เห็นดว้ยมาก 
4 

1. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เปิดโอกาสใหน้กัเรียน 

มีอิสระในการสร้างผลงาน 
4.43 0.64 เห็นดว้ยมาก 

3 

2. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความ
สนุกในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

4.68 0.47 เห็นดว้ยมาก 1 

 .46 .61 เห็นดว้ยมาก (2) 
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ     

3. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

.43 .68 เห็นดว้ยมาก 3 

4. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ช่วยใหน้กัเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ 

.45 . 1 เห็นดว้ยมาก 
2 

15. ควรส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบ4MATใน 

การเรียนวิชาภาษาไทยเพิมขึน 
4.75 0.44 เห็นดว้ยมากทีสุด 

1 

 .54 .61 เห็นดว้ยมากทีสุด (1) 
โดยภาพรวมเฉลีย . 8 . 3 เห็นดว้ยมาก 

 

  

 จากตารางที 9   พบว่า   ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   ทีมีต่อการจดั  
การเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( x = 4.48, S.D. = 0.63) เมือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑ์เฉลียเห็นดว้ยมากทีสุดและมาก ซึงเรียงลาํดบั
ดงันี ลาํดบัทีหนึงเห็นดว้ยมากทีสุด คือ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ  ( x = 4.54 , S.D. = 0.61)    ลาํดบั
รองลงมาเห็นดว้ยมาก คือดา้นบรรยากาศ ( x = . 6, S.D. = .61) และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เห็นดว้ยมาก เป็นลาํดบัสุดทา้ย ( x = .43, S.D. = .66) ซึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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 ด้านประโยชน์ทีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย      
มากทีสุด   เมือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาํดบัได้ดงันี    ลาํดบัที 1 ควรส่งเสริมให้มีการจัด          
การเรียนรู้แบบ  MAT ในการเรียนวิชาภาษาไทยเพิมขึน ( x  = .75, S.D. = .44) ลาํดบัที 2 การจดั 
การเรียนรู้แบบ  MAT ช่วยใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้  ( x = .45, S.D. = .71) และ
ลาํดบัที 3 การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทาํงาน
เป็นกลุ่ม ( x = .43, S.D. = .68) ตามลาํดบั 

 ดา้นบรรยากาศ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัไดด้งันี ลาํดบัที 1 การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้ักเรียนมี
ความสนุกในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ( x = .68, S.D. = .47)  ลาํดบัที 2 การจดัการเรียนรู้แบบ 
 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความสุขทีไดเ้รียน ( x  = 4.45, S.D. = 0.68) และลาํดบัที 3 การจดัการเรียนรู้
แบบ  MAT เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการสร้างผลงาน ( x  = 4.43, S.D. = 0.64) ตามลาํดบั 

 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็น
ดว้ยมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัไดด้งันี ลาํดบัที 1 การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT 

ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียน ( x  = .73, S.D. = .51) ลาํดบัที 2 การจดัการเรียนรู้
แบบ  MAT สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ( x = .50, S.D. = .68) 
และลาํดบัที 3 การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบันักเรียนทุกคน 
เพราะคาํนึงถึงความแตกต่าง   และตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ( x = .48, S.D. = 

.51) ตามลาํดบั 

 

  

        



 
 

บทที  
 

สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ทีจัดการเรียนรู้แบบ  MAT   โดยมีว ัตถุประสงค์ 1) เพือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT   ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT   ซึงกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษา   
ปีที 2/1 จาํนวนนกัเรียนทงัสิน 40 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (sample random sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลาก  โดยการวิจัยในครังนีเป็นการวิจัยแบบทดลอง
(eexperimental research ) ซึงมีแบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง (pre-experimental design) แบบกลุ่ม
เดียวสอบก่อนและหลงั  (the one-group pretest-posttest design) โดยมีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  
โรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย   ) แผนการจัดการเรียนรู้เรือง คาํภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT จาํนวน        

 แผน  ) แบบทดสอบวดัผลการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ( pretest-posttest) เรือง คํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จาํนวน  ฉบบั เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  30 ขอ้   
และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ แบบ   

4 MAT สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดาํเนินการโดยใช้สถิติค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน         
การทดสอบค่าที  แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent  t-test) และการวิเคราะห์เนือหา (content 

analysis) สามารถสรุปผลการวิจยัดงัต่อไปนี 
 

สรุปผลการวจิยั 
 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถสรุปผลการวิจยั ดงันี 

 .  ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัทีกาํหนดไว ้  
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 .  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ( x = . 8, S.D. = . 3) เรียงลาํดบัค่าเฉลียของความคิดเห็นจากมากไปน้อยได้
ดงันี คือ ดา้นประโยชน์ทีได้รับ  ลาํดับรองลงมาคือ ด้านบรรยากาศ  และ ดา้นการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ เห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย  

 

อภิปรายผล 
 

      จากผลการวิจยัเรือง  การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  สามารถอภิปรายผลได ้
ดงัต่อไปนี 

 .  การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัจาก
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานทีกาํหนดไว ้ทงันี เนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ทีมุ่ง
ตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4 แบบ ดงันี 

   แบบที 1  คือผูเ้รียนทีถนัดจินตนาการ  มีขันสร้างประสบการณ์และวิเคราะห์
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT    ทีผูว้ิจยัจดัให้ผูเ้รียนเพือตอบสนองผูเ้รียนรูปแบบนี       
ขนัแรกคือ สร้างประสบการณ์ โดยผูว้ิจยัจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  แผนที 1ให้
นกัเรียนร้องเพลงหลกัสงัเกตคาํไทยแท ้ แผนที 2 ใหฟั้งและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แผนที 3 

ดูสารคดีสวสัดีอาเซียน ตอน ประเทศกมัพูชา แผนที 4 ตงัคาํถามทีน่าสนใจ ในขนันีจะตอบสนอง
ผูเ้รียนทีถนดัการใชส้มองซีกขวา  สอดคลอ้งกบักาญจนา คุณารักษ ์(กาญจนา คุณารักษ,์ 2553: 372) 
ทีกล่าวว่า ผูเ้รียนทีมีความถนัดในการใชส้มองซีกขวาสนุกสนานประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
จินตนาการในการแกปั้ญหาต่าง ๆ เห็นความสาํคญัในเรืองทีจะไดเ้รียนรู้    ส่วนในขนัที 2 คือ ขนั
วิเคราะห์ประสบการณ์ ผูว้ิจยัสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนวิเคราะห์หรือเกมคน้หาสญัชาติ ซึงจะทาํให้
ผูเ้รียนมีโอกาสคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการแกปั้ญหาเกิดประสบการณ์ในการวิเคราะห์เรืองราว
หรือประสบการณ์ เช่น แผนที 1 วิเคราะห์ภาษาในหลกัศิลาจารึก หลกัที 1 หลงัจากฟังเพลงหลกั
สงัเกตคาํไทยแท ้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ทีจะนาํไปวิเคราะห์ว่า คาํใดเป็นคาํไทยแทบ้า้งในหลกัศิลา
จารึก นอกเหนือจากนนัยอ่มตอ้งเป็นคาํภาษาต่างประเทศทีมาปะปนในภาษาไทย แผนที 2 - แผนที 3 

การวิเคราะห์คาํ และแผนที 4 จาํแนกจาํพวกของคาํว่ามาจากภาษาใดจากเกมคน้หาสญัชาติ ในขนันี
ผูเ้รียนทีมีความถนดัใชส้มองซีกซา้ยจะสนุกสนานกบัการวิเคราะห์ประสบการณ์ ซึงสอดคลอ้งกบั
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กาญจนา คุณารักษ ์(กาญจนา คุณารักษ,์ 2553: 372) ทีกล่าวว่า ผูเ้รียนทีถนดัการใชส้มองซีกซา้ยก็จะ
สนุกสนานกบัประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ขบคิดปัญหาต่างๆ เพือคน้หาเหตุผล 
  แบบที 2 เป็นผูเ้รียนทีถนัดการวิเคราะห์ ชอบการเรียนรู้แบบดงัเดิม โดยอาศยั
ขอ้ความจริง ขอ้มลู ข่าวสาร ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ แลว้นาํมาคิดวิเคราะห์เพือนาํไปสู่ความคิด
รวบยอด ผูว้ิจยัจึงมีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนระดมความคิด เช่นในขนัที 3 ปรับประสบการณ์เดิมเขา้
สู่ความคิดรอบยอด ในแผนที 1 การระดมความคิดในการเล่นเกมบิงโก  แผนที 2-3  ระดมความคิด
ทาํแผนภาพความคิด แผนที 4 วิเคราะห์ระดมความคิดแลกเปลียนกนัในกลุ่มเมือผูเ้รียนไดศ้ึกษา
เอกสารความรู้ ตอบสนองต่อผูเ้รียนทีถนัดการใชส้มองซีกขวา ในกิจกรรมการเรียนรู้ในขนัที 4 

พฒันาความคิดรวบยอด กิจกรรมการเรียนรู้ คือ  แผนที 1 การศึกษาใบความรู้  แผนที 2 หาชือ
นกัเรียนในโรงเรียนเพือจาํแนกคาํ แผนที 3 ใชเ้กมเล่าเรืองจากคาํตามชือ และแผนที 4 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ซึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในเรืองทีเรียน
อยา่งถาวรเนืองจากผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้และคิดหาเหตุผลดว้ยตนเองในขนันีตอบสนองต่อ
ผูเ้รียนทีถนดัการใชส้มองซีกซา้ย สอดคลอ้งกบักาญจนา คุณารักษ์ (กาญจนา คุณารักษ์, 2553: 372) 
ทีกล่าวว่า ผูเ้รียนทีถนัดการวิเคราะห์จะค้นควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง แลว้นาํมาคิดวิเคราะห์เพือ
นาํไปสู่การพฒันาทฤษฎีและมโนทศัน์ 
  แบบที 3 เป็นผูเ้รียนทีถนดัการใชส้ามญัสาํนึก จะมีขนัปฏิบติัตามความคิดรวบยอด 
ขนัวางแผนและสร้างผลงาน ซึงจะชอบกิจกรรมทีลงมือปฏิบติัจริงตามความสามารถ ความถนัด 
ความคิดเห็นของผูเ้รียนเอง กิจกรรมในขนัที 5 ปฏิบติัตามความคิดรวบยอด คือ แผนที 1-4  ให้
ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดั ตอบสนองต่อผูเ้รียนทีถนัดการใชส้มองซีกซา้ย ทีมีการขบคิดปัญหาในแบบ
ฝึก ขนัที 6 วางแผนและสร้างผลงาน คือ การวางแผนการสร้างผลงาน ชินงานอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
แผนที 1 หนงัสือเล่มเล็ก แผนที 2-3 สมุดภาพพลิก   และแผนที 4 ดอกไมค้าํ  เพราะฉะนันจึงเป็น   
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนในแบบที 3 จึงเรียนรู้ในสิงทีชอบและถนัดเป็นอย่างดี ในขนันีจะตอบสนอง
ต่อผูเ้รียนทีถนัดการใชส้มองซีกขวา เพราะมีความชอบวิธีการใชท้กัษะและกิจกรรมทีตอ้งลงมือ
ปฏิบติั สอดคลอ้งกบักาญจนา คุณารักษ ์(กาญจนา คุณารักษ,์ 2553: 373) ทีกล่าวว่า ผูเ้รียนทีถนดัใช้
สามญัสาํนึก จะสนใจกระบวนการปฏิบติัจริงและทดสอบทฤษฏีโดยการแกปั้ญหาต่าง  ๆ ดว้ยการ
วางแผนจากข้อมูล ข่าวสาร นําความรู้ทีเป็นนามธรรม มาสร้างเป็นรูปธรรมเพื อประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น การทาํตามแบบฝึกหดั 

  แบบที 4 เป็นผูเ้รียนทีตอ้งมีความเคลือนไหวอยู่เสมอ ผูเ้รียนจะเรียนจากการลงมือ
ปฏิบัติ การไดส้ัมผสักับของจริง ลงมือทาํในสิงทีตนเองสนใจ ชอบรับฟังคาํแนะนําและความ
คิดเห็นต่าง ๆ และเอาขอ้มูลเหล่านันมาประมวลเป็นความรู้ใหม่ เป็นการทา้ทายความสามารถใน
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การใชค้วามรู้ทีสะสมมา ขนัที 7 วิเคราะห์และนาํไปประยุกต์ใช ้การจดัการเรียนรู้ใน   แผนที 1-4  
ใหน้าํเสนอผลงาน ชินงาน หนา้ชนัเรียน ในขนันีจะตอบสนองต่อผูเ้รียนทีถนดัการใชส้มองซีกซา้ย 
ผูเ้รียนจะชอบในการไดแ้สดงออกซึงวิสยัทศัน์ ส่วนในขนัสุดทา้ย ขนัที 8 นาํเสนอและแลกเปลียน
ความรู้ การจดัการเรียนรู้ในขนันี ผูเ้รียนมีความพยายามในการสร้างสรรคสิ์งใหม่เพือกระตุน้ความมี
ชีวิตชีวาตอบสนองต่อผูเ้รียนทีถนัดการใชส้มองซีกขวา เช่น ในแผนที 1 จดักิจกรรมห้องสมุด
เคลือนที แผนที 2 ภาพพลิกประกอบบทประพนัธ์ แผนที 3 จดันิทรรศการ pop up   และแผนที 4  
การจดัสวนอกัษร ผูเ้รียนจะชอบในวิธีการทีหลากหลาย กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั
กาญจนา คุณารักษ ์(กาญจนา คุณารักษ,์ 2553: 373) ทีกล่าวว่า ผูเ้รียนแบบพลวตัทีมีความเคลือนไหว
อยู่เสมอ ผูเ้รียนแบบนีจะสนุกกับวิธีการทีค้นพบดว้ยตัวเอง ถนัดการรับรู้จากการลงมือปฏิบัติ      
จนเป็นประสบการณ์ตรงหรือเป็นรูปธรรมหรือนกัเรียนทียอมรับการเปลียนแปลง ผูว้ิจยัจดักิจกรรม
ใหน้กัเรียนแลกเปลียน และวิจารณ์ผลงานซึงกนัและกนั ส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํเสนอชินงานในกลุ่ม 
เพือวิพากษว์ิจารณ์แสดงความคิดเห็นและมีโอกาสปรับปรุงผลงาน จากนนันาํผลงานหรือชินงานทีได ้ 
  จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมทีหลากหลายตอบสนอง
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทัง 4 แบบ ตามความถนัดในการเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและใชว้ิธีการพฒันาสมองทงั 2 ซีก ไปพร้อม ๆ กบัการจดักิจกรรมทีหลากหลาย เช่น   
การร้องเพลง ฟังเพลง การชมวีดีทศัน์ การพูดโตต้อบแสดงความคิดเห็น การเรียนรูปแบบกลุ่ม มี
การใชเ้กม การใชสื้อเร้าความสนใจของนกัเรียน นกัเรียนแต่ละคนไดท้าํกิจกรรมทีตนเองถนัดและ
สนใจ การจดักิจกรรมสวนอกัษร การทาํชินงานผลงาน แบบฝึกทกัษะ กิจกรรมการนาํเสนอ  ทาํให้
นกัเรียนไม่เบือหน่ายในการเรียนรู้ จึงทาํให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยสูงขึน   ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุสาวดี สนธิสุวรรณ ( : 93-99)   ทีศึกษา
ผลสมัฤทธิการฟังอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีเรียนโดยจดัการเรียนรู้
เป็นแบบ  MAT กับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู  โรงเรียนวดัหนองแขม (สหราษฎร์
บูรณะ) กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสมัฤทธิการฟังอยา่งมีวิจารณญาณ หลงัการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT   สูงกว่านักเรียนกลุ่มทีเรียนตามคู่มือครู    
สูงกว่าก่อนการการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง (2547: 77-81) ไดพ้ฒันาทกัษะการแต่งร้อยกรองประเภทกลอนสีของ
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวดัวงันําขาว อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้  MAT พบว่า ความสามารถในการแต่งร้อยกรอง
ประเภทกลอนสี ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัร        

 MAT ก่อนและหลงัการเรียนทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยหลงั
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การทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าก่อนทดลอง  และสอดคลอ้งกบั นิศรา วงษ์สุบรรณ์ 
(2553: 41-62) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงสีสุภาพ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาโดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีปกติ พบว่า กลุ่มทดลองทีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี
คะแนนเฉลียสูงกว่ากลุ่มทีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีปกติ ความสามารถในการแต่งบทร้อย
กรองประเภทโคลงสีสุภาพ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   นกัเรียนกลุ่มทอลองทีจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยคะแนนเฉลียหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05  ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

พบว่าในภาพรวมนักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เนืองจากนักเรียนไดเ้รียนรู้
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แนววฎัจกัร  MAT  ทีหลากหลายน่าสนใจ ไดท้าํกิจกรรมทีตนเอง
ถนดัจึงมีผลสมัฤทธิทีดีกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 .  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในระดบั
เห็นดว้ยมาก ( x = . 8, S.D. = . 3)  โดยในแต่ละดา้นนกัเรียนมีความคิดเห็นดงันี ดา้นประโยชน์
ทีไดรั้บ  ลาํดบัที 1 คือขอ้ 15 ควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในการเรียนวิชา
ภาษาไทยเพิมขึน นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด นักเรียนชอบการเรียนรู้แบบ     
4 MAT  ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมทีคาํนึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รียน การจดักิจกรรมจึงมีหลายรูปแบบ และเนน้ใหน้กัเรียนไดส้ร้างผลงานตามความ
ถนดัและความสนใจ สอดคลอ้งกบั แมคคาร์ธี (McCarthy, อา้งถึงใน กาญจนา คุณารักษ ์2553: 374)
ไดอ้ธิบายแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนทีเอือต่อผูเ้รียนทุกรูปแบบ กล่าวคือมี 4 แบบ 
โดยใชเ้ทคนิคพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวา ผูเ้รียนไดใ้ชส้มองซีกซา้ยและซีกขวาสลบักนัไปตาม
ความถนดัของผูเ้รียนทุกรูปแบบ ดว้ยเหตุนี นกัเรียนจึงพอใจและส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบ 
4 MAT   ดา้นบรรยากาศ ลาํดบัที 1 คือ ขอ้ที 12  การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํให้นักเรียนมี
ความสนุกในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก  เนืองมาจาก
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการจดักิจกรรมที
สนุกสนาน มีเกมเพือเร้าความสนใจ มีกิจกรรมการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพือแข่งขนั ผูเ้รียนมี
ความกระตือรือร้น ผูเ้รียนมีความรู้สึกสนุกสนานและชอบ จึงทาํให้นักเรียนเขา้ใจในเนือหาวิชา  
ง่ายขึน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ลาํดบัที 1 คือ ขอ้ที 5 การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยให้
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก  เนืองจาก
นักเรียนรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม  แบบฐานการเรียนรู้ หรือแบบเกม  เพราะมีการ
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แข่งขนักนัระหว่างกลุ่ม มีการระดมความคิดแสดงความคิดเห็นทาํใหไ้ม่รู้สึกเบือหน่ายในการเรียนรู้ 
ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงลกัษณ์ คาํปัญจะ (2549: 85-86) พบว่า  การจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ช่วยให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตนเอง และเป็นการจัด         
การเรียนรู้ทีเหมาะสมกบันกัเรียนทุกคน เพราะคาํนึงถึงความแตกต่างและตอบสนองต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนแต่ละคน   และในงานวิจยัของ นิศรา วงษ์สุบรรณ์ (2553: 96-98) ทีพบว่า  นักเรียนที
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากข้อค้นพบจากการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง ผูว้ิจัยมีแนวคิดที
เสนอแนะ 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะเพือนาํผลการวิจยัไปใช ้ และขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจิยัไปใช้ 
 จากผลการวิจยัทีพบว่านักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลงัเรียน      
สูงกว่าก่อนเรียน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

 1.  การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนทงั 4 แบบ จึงต้องออกแบบกิจกรรมทีหลากหลายสอดคลอ้งกบัขนัตอนการจัดกิจกรรม 
เพราะตอ้งให้สอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาสมอง 2 ซีก และความถนัดของผูเ้รียน  ครูผูส้อน    
จึงควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม โดยการศึกษาขอ้มลู และวางแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเนือหา
และผูเ้รียน 
 2.  การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัการทาํงานของ
สมองซีกซ้ายและซีกขวา และเชือว่าผูเ้รียนมี 4 แบบ คือ ถนัดจินตนาการ ถนัดการวิเคราะห์       
ถนัดการใชส้ามญัสาํนึก และถนัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในหนึงชัวโมง จะตอบสนองต่อผูเ้รียน        
2 แบบ ดงันนั หากนกัเรียนขาดเรียนชวัโมงใดชวัโมงหนึง อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนได ้
ดงันนั ควรใหน้กัเรียนทีขาดเรียนในกิจกรรมนนัๆ ไดล้งมือทาํกิจกรรมทีขาดไปนอกเวลาเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยัครังต่อไป 

 .  ควรมีการศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะเนือหาในสาระที 4 

หลกัการใชภ้าษาไทย  ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในทกัษะอืน เช่น คิดวิเคราะห์ คุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงค ์และทกัษะการอ่าน ฯลฯ 
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 .  ควรมีการศึกษาเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน ทีจัดการเรียนรู้แบบ          
4 MAT ในสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาภาษาไทยอืน ๆ เช่น สาระที 1 การอ่าน สาระที 2 การเขียน  
สาระที 3 การฟังการดูและการพูด    และสาระที 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เพือศึกษาว่าการจดั    
การเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลอยา่งไรกบัสาระการเรียนรู้นนั 
 .  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน ทีจัดการเรียนรู้แบบ            
4 MAT  กบันักเรียนทีมีความถนัดในการใชส้มองซีกซ้ายและซีกขวา เพือศึกษาว่านักเรียนมี
ผลสมัฤทธิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งไร 
 .  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัวิธีการสอนอืน ๆ เช่น KWL PLUS เป็นตน้  
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอืวจิยั 
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   แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1 
 

เรือง  
คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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1.  ผงัวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ 
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คาํภาษาต่างประเทศ 
ในภาษาไทย 

สาเหตุ อิทธิพล วิธีการนาํคาํ
ภาษาต่างประเทศเขา้มาใชใ้น
ภาษาไทยตงัแต่สมยัสุโขทยั

จนถึงปัจจุบนั 

หลกัการสงัเกตคาํไทยแท ้

คาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย พร้อมทงัอธิบาย

ความหมาย  

สร้างชินงานทีน่าสนใจ 

พร้อมพดูนาํเสนอชินงาน 

ผลงาน เพือแลกเปลียนเรียนรู้ 
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2.  ผงัการวางแผนจดักจิกรรมบูรณาการ(ภายในวชิา) 
 

 
 

 

 

 

 

 

สาระที 1  การอ่าน 

- อ่านใบความรู้ เรืองคาํ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 ร้องเพลงหลกัสังเกตคาํไทแท  ้

- อ่านความรู้จากสือต่าง ๆ 

- อ่านผลงานของตนเองและ
เพือน ๆ 
 

สาระที 2  การเขียน 

- เขียนตอบคาํถาม 

- เขียนสรุปเนือหา 

- เขียนหนงัสือเล่มเล็ก 

- ทาํแบบฝึกหดัจากใบงาน 

 

 

สาระที 4  หลักการใช้ภาษา 

- หลกัสังเกตคาํไทยแท  ้

- หลกัสังเกตคาํภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 

 

 

สาระที 3  การฟังการดูการพูด 

- พดูตอบคาํถามแสดงความ     
คิดเห็น  
- พดูรายงาน 

- พดูเสนอจากป้ายนิเทศ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
แผนท ี1 คาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย 
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                         3. ครู 

                                    แจกใบความรู้ 

                                 เรือง “หลกัการ 

                                สงัเกต คาํไทยแท”้  

                                 . นกัเรียนสงัเกต 

                   บทความทปีรากฏเฉพาะ 

              คาํไทยแทจ้ากศิลาจารึกใน   
          หนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย    
    วรรณคดี วิจกัษณ์ สงัเกตคาํไทยแทว้่า
มีลกัษณะและขอ้สงัเกตอยา่งไร 

. นกัเรียนสนทนาซกัถาม ขอ้สงัเกต 

คาํไทยและความแตกต่างของภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย 

3. ผงัการวางแผนจดักิจกรรมตามขนัตอน 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. นกัเรียนนาํเสนอผลงานหนงัสือ 
เล่มเลก็ เรือง คาํภาษาต่างประเทศ 
ในภาษาไทยในกลุ่มของตนเอง 

. อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น 
วิจารณ์ผลงาน ครูเสนอแนะ 

. ครูแบ่งนกัเรียน  กลุ่ม ๆ ละ  คน  
       นกัเรียนเล่มเกมปิงโก “คาํไทย VS 

                    คาํเทศ” ครูบอกคาํศพัท์ 
                    จนนกัเรียนปิงโกจน 

                    จบเกม (เกมปิงโกคาํศพัท์นี 

                    นกัเรียนตอ้งสามารถแยก 

                     คาํไทยแทอ้อกจากคาํภาษา 
                       ต่างประเทศ ในภาษาไทย  
                           ไดจึ้งเล่มเกมนีได ้และ 

                                ปิงโกผูช้นะได ้

 . ครูให้แต่ละ 
กลุ่มศึกษาความรู้ 
เกยีวกบัคาํไทยแทแ้ละ 
คาํภาษาตา่งประเทศใน
ภาษาไทยจากเอกสาร 
ใบความรู้เรือง หลกั
สงัเกตคาํไทยแท ้

. แตล่ะกลุ่มสรุป 
ความรู้ความแตกต่าง
ระหว่างคาํไทยแทแ้ละ
คาํภาษาตา่งประเทศ 
ในภาษาไทยเป็น 
ตาราง ส่งตวัแทน 
นาํเสนอหนา้ชนั 

  . ใหน้กัเรียน 
ทาํแบบฝึกหดั 
เรืองคาํภาษา 
ต่างประเทศ 
ในภาษาไทย 

. ครูตรวจ 
อภิปรายติชม 
การทาํงานของ 
นกัเรียน 

. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ทาํหนงัสือ 
เล่มเลก็ เนือหาเกยีวกบั “คาํไทย
แท ้และคาํภาษาต่างประเทศใน 
ภาษาไทย” (ตามความสนใจ 
นกัเรียนอาจทาํเป็นเนือหา 
ความรู้ หรือนิทาน 
ความรู้กไ็ด)้ 

L 

R R 

L L 

R 

L 

R 

คําภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย 

แลกเปลียนเรียนรู้ 
ของตนเองกบัผูอ้ืน 

สร้างประสบการณ์ 

. นาํผลงานของนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มจดัใส่ตะกร้า 
ร่วมกบันิตยสาร ทาํเป็น 
หอ้งสมุดเคลือนทีใหค้วามรู้
กบันกัเรียนทวัไป ส่งตวัแทน
นาํเสนอจดัเวรนกัเรียน  
หิวตะกร้าและนาํเสนอ 
ทงัสัปดาห์ วิเคราะห์เพือนาํไป 

ประยุกต ์

. นกัเรียนอ่านแผนภูมิเพลง  
“หลกัสงัเกตคาํไทยแท”้  
ครูอธิบายเพิมเติมในเรืองหลกัการ
สงัเกตว่าคาํไหนเป็นคาํไทยแท ้
เพือให้นกัเรียนเขา้ใจ 

. นกัเรียนฝึกร้องเพลง “ 
หลกัสงัเกตคาํไทยแท”้  
หลายรอบจนจดจาํ 
เนือเพลงไดเ้พอืนาํไปใชใ้นการ
สงัเกตคาํไทยในอนาคต 

วางแผนและสร้างผลงาน ปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคิดรวบยอด 

วิเคราะห์ประสบการณ์ 

ปฏิบติัตามความคิด 
รวบยอด 

พฒันา
ความคิด 



 
 

85 

แผนการจดัการเรียนรู้ 4 MAT แผนที 1 คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท. 21101)     ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

หน่วยการเรียนรู้ที 8 เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   เวลา 8 ชวัโมง 
แผนการเรียนรู้ที 1 เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   เวลา 2 ชวัโมง 

ผูส้อน  นางสาวสู่ขวญั ตลบันาค    โรงเรียนคลองหนึง(แกว้นิมิตร) 
 

สาระมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั 
 มาตรฐาน ท.4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาไทย และรักภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 ตัวชีวดั ม.2/5 รวบรวมและอธิบายความหมายของคําภาษาต่างประเทศทีใช้ใน
ภาษาไทย 
 

สาระสําคญั 

 คาํภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นเวลานาน เนืองจากสาเหตุหลาย
ประการ เราใชค้าํภาษาต่างประเทศเหล่านี ในลกัษณะต่างๆ ดงันัน จึงควรรู้ขอ้สังเกตเกียวกับ
ลกัษณะของคาํไทยแทข้องเราเอง ทีต่างกบัคาํภาษาต่างประเทศ รวบรวม และอธิบายความหมาย
ของคาํไทยแทห้รือคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  สามารถบอกสาเหตุทีคาํภาษาต่างประเทศต่างๆเขา้มาปะปนในภาษาไทยได ้
 2.  บอกขอ้สังเกตของคาํไทยแท ้เพือจาํแนกคาํไทยแทแ้ละคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยได ้

 3.  รวบรวมคาํไทยแท ้และอธิบายความหมายของคาํจากพจนานุกรมและสืออืน ๆได ้

 4.  สามารถนาํเสนอชินงาน ผลงาน ในรูปแบบของตนเอง ตามความถนดัและความ
สนใจได ้
 

สาระการเรียนรู้ 

        ความรู้ (K) 
 1.  สาเหตุของการนาํคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาใชใ้นภาษาไทย 

 2.  หลกัการสงัเกตคาํไทยแท ้ 
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ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ 
 . การอ่าน การเขียน การฟังการดูการพดู หลกัการใชภ้าษา  
 . การจาํแนก การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประยกุต ์

 . การปรับปรุง การประเมนิค่า 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ มีความมนัใจในตนเอง มุ่งมนัในการทาํงาน รักความเป็นไทย สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และมีเจตคติทีดีต่อวิชาภาษาไทย 
 

สมรรถนะสําคญั 

 ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 

การจดัการเรียนรู้ 

       ชัวโมงที 1 

 ส่วนที 1 สร้างประสบการณ์เฉพาะให้กบัผู้เรียน   
 ขันที 1 สร้างประสบการณ์ 

 1.  ครูนาํแผนภูมิเพลง หลกัสงัเกตคาํไทยแท ้ใหน้กัเรียนดู และช่วยกนัร้องเพลง 

 2.  ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้ สนทนาเกียวกับเนือหาของเพลงในเรือง
หลกัการสงัเกตคาํไทยแท ้และสาเหตุทีตอ้งนาํคาํภาษาอืนมาใชใ้นภาษาไทย 
 ขันที 2 วเิคราะห์ประสบการณ์ 
 3.  ครูแจกใบความรู้เรือง หลกัสังเกตคาํไทยแท ้นักเรียนอ่านใบความรู้ และร่วมกนั
อภิปรายความรู้จากใบความรู้ คาํไทยแทแ้ละคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 4.  นกัเรียนอ่านบทความทีปรากฏคาํไทยแท ้จากหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย วรรณคดี
วิจกัษ์ ม.2 บทที 3 เรือง หลกัศิลาจารึก  แลว้ให้นักเรียนสังเกตคาํศพัท์ทีปรากฏในหลกัศิลาจารึก   
พ่อขุนรามคาํแหง  ว่าคาํไทยแท ้มีลกัษณะและขอ้สงัเกตอยา่งไร ทีแตกต่างจากคาํภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย          

 5.   นกัเรียนพดูคุยสนทนาขอ้สงัเกตของคาํทีเป็นคาํไทยแทแ้ละคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย นกัเรียนสนทนาซกัถามขอ้สงสยัในการเรียนรู้ 
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 ส่วนที 2 สังเกตและพฒันามโนทัศน์ 
 ขันที 3 ปรับประสบการณ์เดิมไปสู่ความคดิรวบยอด 

 .  ครูแบ่งนกัเรียน  กลุ่ม กลุ่มละ  คน นกัเรียนแล่นเกมบิงโก  “คาํไทย VS คาํเทศ”  

ครูบอกคาํศพัท์จนกว่านักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึงจะ “บิงโก หมายถึงจบเกม (เกมบิงโกคาํศพัท์นี
นักเรียนตอ้งสามารถแยกคาํไทยแทอ้อกจากคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไดจึ้งเล่นเกมและ
คน้หาผูช้นะได)้  
 ขันที 4 พฒันาความคดิรวบยอด 

 7.  ครูให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกียวกับคาํไทยแท้และคาํภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย จากเอกสารใบความรู้ เรืองหลกัสงัเกตคาํไทยแทที้ครูแจกให้ 
 8. นัก เ รี ยนละก ลุ่มสรุปความ รู้ คว ามแตก ต่ า งระหว่ า งคํา ไทยแท้และคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเป็นตารางเปรียบเทียบ พร้อมส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชันเรียน 
ซกัถาม แลว้ประเมินผล   
      ชัวโมงที 2 

 ส่วนที 3 นํามโนทัศน์สู่การปฏบิัตเิพอืฝึกทักษะและสร้างชินงานตามความสนใจ 

 ขันที 5 ปฏิบัตติามความคดิรวบยอด 

 9.  ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัเรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

                   10.  ครูตรวจแบบฝึกหดั อภิปรายติชม การทาํงานของนกัเรียน  

 ขันที 6 วางแผนและสร้างผลงาน 

                  .  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ทําหนังสือเล่มเล็ก  เนือหาเกียวกับ  “คําไทยแท้ และคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย” (ตามความสนใจ นักเรียนอาจทาํเป็นเนือหาความรู้ หรือนิทาน
ความรู้ก็ได)้ ครูช่วยแนะนาํการทาํงานของนกัเรียน 

 ส่วนที 4 บูรณาการและประยุกต์ใช้กบัตนเอง 

 ขันที 7 วเิคราะห์เพอืนําไปประยุกต์ใช้ 
                  12.  นักเรียนนําเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก  เรือง เกียวกับ คําภาษาไทยแท้และ             
คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยในกลุ่มของตนเอง 

                   . อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น วิจารณ์ผลงาน ครูเสนอแนะ  

 ขันที 8 แลกเปลยีนความรู้ของตนเองกบัผู้อนื 
                  14. นาํผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มจดัใส่ตะกร้าร่วมกบันิตยสาร ทาํเป็นห้องสมุด
เคลือนที ให้ความรู้กบันักเรียนทวัไป ส่งตวัแทนนาํเสนอจดัเวรนักเรียน หิวตะกร้า และนาํเสนอ   
ทงัสปัดาห์ในเวลาพกักลางวนั 
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สือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  เพลง หลกัสงัเกตคาํไทยแท ้

 2.  เอกสารและใบความรู้หลกัสงัเกตคาํไทยแท ้คาํต่างประเทศในภาษาไทย 

 3.  หนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย วรรณคดีวจิกัษ ์ม.2 บทที 3 ศิลาจารึก 
 4.  เกมบิงโก คาํไทย VS คาํเทศ 
 5.  ใบงาน แบบฝึกหดั เรืองหลกัการสงัเกตคาํไทยแท ้

 6.  อุปกรณ์สาํหรับทาํหนงัสือเล่มเลก็ 

 7.  ตะกร้าใบใหญ่ใชท้าํหอ้งสมุดเคลือนที 
 

การวดัผลประเมนิผล 
 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 
เครืองมือการวดัและ 

ประเมินผล 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. การสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม 

 

2. ประเมินความรู้ความเขา้ใจ หลกัการสงัเกตคาํ
ไทยแท ้และการในภาษาต่างประเทศเขา้มาใช ้

3. ตรวจผลงาน หนงัสือเล่มเลก็ 

1. แบบประเมินการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2. แบบทดสอบ แบบฝึกหดั 

 

3. แบบประเมินผลงาน 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 
 

ความเห็นของผู้อาํนวยการ 

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

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

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

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

         (ลงชือ)......................................................... 
                                     (นางสาวจิตติภรณ์  เอือใจ) 
         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองหนึง(แกว้นิมิตร) 
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บันทกึผลหลงัการสอน 
 1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 3.  แนวทางแกไ้ข 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

              
        (ลงชือ)..................................................ครูผูส้อน 

                     (นางสาวสู่ขวญั  ตลบันาค) 
                     ตาํแหน่ง ครู คศ. 1 

               ............/........................./.......... 
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แบบฝึกหดัที 4.1 คาํไทย 

 

ข้อใดเป็นคาํไทย 

. ก. รูป  ข. นาม  ค. กาย   ง. มือ 

2. ก. กระโดด  ข. ประจกัษ ์ ค. ประโยชน ์ ง. ประมาท 
3. ก. ขนง ข. ขนอน  ค. เขนย ง. ขนน 
4. ก. ใจ ข. จิต  ค. หทยั  ง. หฤทยั 
5. ก. ตุน  ข. ตุ่น  ค. ตุ๋น  ง. ตวั 
6. ก. โบ ข. แก๊ง ค. ปัม ง. โอ่ง 
7. ก.  เซ็น  ข. บ๋อย ค. เบีย  ง. เบอร์ 
8. ก. กรัม ข. สบู่  ค. โกดงั ง .เรือน 
9. ก. กาํเดา ข. กาํเนิด ค. กาํมือ ง.  กาํบงั 
10. ก. ขาน  ข. ปินโต ค. ลงัถึง ง. เกา้อี 
11. ก. มงัคุด ข. เงาะ ค. ลินจี ง. มะม่วง 
12. ก. สุหร่าย ข. สุสาน ค. สุ่ม  ง. สุริยะ 
13. ก. โง่  ข. ฉลาด ค. เฉลียว ง. เฉนียน 
14. ก. แข ข. เนา ค. ตะวนั ง. เพญ็ 
15. ก. ผกา  ข. ผา ค. ผล ง.ไผท 
16. ก. แสะ  ข. อศัวะ  ค. มา้  ง. สินธพ 
17. ก. ชา้ง  ข. กุญชร  ค. คช  ง. มาตงค ์
18. ก. บุษบา ข. ดอกไม ้ ค. บุปผา ง. บุหงา 
19. ก. เบรก ข. ฉายา ค. เขลา ง. เกวียน 
20. ก. กงัขา ข. กงัหนั  ค. กงัไส  ง. กงัวล 
       

        

         

       

 

 

 



 
 

91 

แบบฝึกหดัที 4.2 คาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 

ข้อใดเป็นคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 

. ก. แคปหม ู ข. แคร่ ค.โคม่า ง.โคลน 

2. ก. โสร่ง ข. ผา้ถุง  ค. เสือ ง. รองเทา้ 
3. ก. คนรวย  ข. เศรษฐี  ค. คนจน  ง. คนงาน 
4. ก. กลาง  ข. เหนือ  ค. ใต ้  ง. ศนูย ์
5. ก. ศอก  ข. เศร้า  ค. โศก  ง. ศึก 
6. ก. พิศ ข. พศัดี  ค. พิศวาส  ง. พาน 
7. ก. อาจาด  ข. อ่าง  ค. อึงอ่าง  ง. อาบ 
8. ก. สะเอว ข. สะสวย ค. สะกอ ง. สะใภ ้
9. ก. ประกวด ข. ประการ  ค. ประกบ ง. ประกนั 
10. ก. บรรดา ข. บรรจบ ค. บรรทดั ง. บรรลยั 
11. ก. บรรทุก ข. บรรเทา  ค. บรรยาย ง. บรรยง 
12. ก. ตวั ข. ติว ค. ตี ง.โต 
13. ก. กุหลาบ ข. มะลิ ค. ชงโค  ง. แกว้ 
14. ก. ผดัเผด็ ข. สุกียากี  ค. ตม้ยาํ ง. แกงจืด 
15. ก.โกหก  ข. โกโรโกโส ค. โกโรโกโรก  ง. โกงกาง 
16. ก.โอหงั ข. โอละพ่อ ค. โอฬาร  ง. โอเ้อ ้
17. ก. ตรัส  ข. พดู  ค. กล่าว ง. บอก 
18. ก. นงั  ข. นอน ค. ประทบั  ง. วิง 
19. ก. กะละแม  ข. กระดุม ค. กระเดือก ง. กระโจน 
20. ก. โรงเรียน  ข. คลินิก  ค. โรงแรม  ง. โรงงาน 
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เฉลยแบบฝึกหดัที 4.1 คาํไทย 

 

ข้อใดเป็นคาํไทย 

1.   ตอบขอ้ ง  มือ   ก.  รูป  ข.  นาม    ค.  กาย    มาจากคาํภาษาบาลีสนัสกฤต 

2.   ตอบขอ้ ก กระโดด  ข. ประจกัษ ์  ค. ประโยชน์   ง.ประมาท  มาจากภาษาสนัสกฤต 

3.   ตอบขอ้ ข ขนอน  ก. ขนง ค. เขนย    ง. ขนน     มาจากภาษาเขมร 

4.   ตอบขอ้ ก ใจ   ข. จิต-บ,ส ค. หทยั-บ. ง. หฤทยั – ส. 
5.   ตอบขอ้ ข ตุ่น   ก. ตุน    ค. ตุ๋น     ง. ตวั มาจากภาษาจีน 

6.    ตอบขอ้ ง  โอ่ง   ก. โบ    ข. แก๊ง    ค. ปัม มาจากภาษาองักฤษ 

7.   ตอบขอ้ ค เบีย   ก. เซ็น    ข.บ๋อย    ง. เบอร์ มาจากภาษาองักฤษ 

8.   ตอบขอ้ ง    เรือน  ก. กรัม – ฝรังเศส    ข. สบู่ – โปรตุเกส    ค. โกดงั – มลาย ู

9.   ตอบขอ้ ค กาํมือ  ก. กาํเดา    ข. กาํเนิด     ง. กาํบงั      มาจากภาษาเขมร 

10.  ตอบขอ้ ก ขาน  ข. ปินโต – ญีปุ่น ค. ลงัถึง – จีน  ง. เกา้อี – จีน 

11. ตอบขอ้ ง มะม่วง  ก. มงัคุด  ข. เงาะ – มลาย ู   ค. ลินจี – จีน  
12. ตอบขอ้ ค สุ่ม   ก. สุหร่าย – เปอร์เซีย      ข. สุสาน – บ. , ส.        ง. สุริยะ – บ. 
13. ตอบขอ้ ก โง่   ข. ฉลาด     ค. เฉลียว     ง. เฉนียน     มาจากภาษาเขมร 

14. ตอบขอ้ ค ตะวนั  ก. แข    ข. เนา     ง. เพญ็       มาจากภาษาเขมร 

15. ตอบขอ้ ข ผา   ก. ผกา – เขมร  ค. ผล – บ,ส    ง. ไผท – เขมร 

16. ตอบขอ้ ค มา้   ก. แสะ – เขมร  ข. อศัวะ – ส.      ง. สินธพ – บ. , ส. 
17. ตอบขอ้ ก ชา้ง   ข. กุญชร      ค. คช     ง. มาตงค ์  มาจากภาษาบาลีสนัสกฤต 

18. ตอบขอ้ ข  ดอกไม ้  ก. บุษบา – ส.    ค. บุปผา – บ.     ง. บุหงา – ชวา 
19. ตอบขอ้ ง เกวียน  ก. เบรก – องักฤษ     ข. ฉายา – บ. , ส.     ค. เขลา – ข. 
20. ตอบขอ้ ข กงัหนั  ก. กงัขา – บ    ค. กงัไส – จีน    ง. กงัวล – ข. 
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แบบฝึกหดัที 4.2 คาํทีมจีากภาษาต่างประเทศ 

 

ข้อใดเป็นคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 

1.   ตอบขอ้ ค โคม่า  มาจากภาษาองักฤษ 

2.   ตอบขอ้ ก โสร่ง  มาจากภาษามลาย ู

3.   ตอบขอ้ ข เศรษฐี  มาจากภาษาสนัสกฤต 

4.   ตอบขอ้ ง ศนูย ์  มาจากภาษาสนัสกฤต 

5.   ตอบขอ้ ค โศก  มาจากภาษาสนัสกฤต 

6.   ตอบขอ้ ค พิศวาส  มาจากภาษาสนัสกฤต 

7.   ตอบขอ้ ก อาจาด  มาจากภาษาทมิฬ 

8.   ตอบขอ้ ค สะกอ  มาจากภาษาเขมร 

9.   ตอบขอ้ ข ประการ  มาจากภาษาสนัสกฤต 

10.  ตอบขอ้ ง บรรลยั  แผลงมาจาก ประลยั ภาษาสนัสกฤต 

11.  ตอบขอ้ ค บรรยาย  แผลงมาจาก ปริยาย ภาษาบาลีและสนัสกฤต 

12.  ตอบขอ้ ข ติว     มาจากภาษาองักฤษ 
13.  ตอบขอ้ ก กุหลาบ     มาจากภาษาอาหรับ 

14.  ตอบขอ้ ข สุกียากี      มาจากภาษาญีปุ่น 

15.  ตอบขอ้ ก โกหก     มาจากภาษาบาลีและสนัสกฤต 

16.  ตอบขอ้ ค โอฬาร     มาจากภาษาบาลี 

17.   ตอบขอ้ ก ตรัส      มาจากภาษาเขมร 

18.  ตอบขอ้ ค    ประทบั     มาจากภาษาเขมร 

19.  ตอบขอ้ ก กะละแม    มาจากภาษาโปรตุเกส 

20.  ตอบขอ้ ข คลินิก  มาจากภาษาองักฤษ 
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แผนภูมเิพลง หลกัสังเกตคาํไทย 
 

          ทาํนองเพลง ววัหาย 

                  เนือร้อง   จารุณี  มณีไกร 

                   จีราย ุ สุรคุปต ์

                ภาณุพนัธ ์ จนัทรมณี 

                 ยพุา   สิจง 
           

   โอห้นูเอ๋ย หนูเคยคิดถึงคาํนึงหรือเปล่าว่าคาํไทยเขามีกฎอยู ่6 ขอ้ 

 โอพี้จะขอใหเ้จา้ลองสงัเกตดู เพือทีจะรู้ คาํใดนนัใช่คาํไทย 

 กฎขอ้หนึงนนัคาํไทยเป็นคาํเดียวโดดๆ  สองตวัสะกดจะตรงตามมาตรา 
 สามคาํไทยนนัหนา ไม่มีการควบกลาํ ใหเ้จา้ตอ้งซาํในการยาํคาํพดูเอย 

 เจา้อยา่ละเลยขอ้สี คือ คาํขยาย  มนัจะกระจายติดอยูห่ลงัคาํเดิม 

 พีจะขอเสริม ขอ้สุดทา้ย และขอเพิมเติมว่าคาํไทยเดิมนนัซิ ไม่มีตวัการันต ์

 

(จากหนงัสือวิธีสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา ของ สุจริต เพียรชอบ) 
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ใบความรู้ที 4.1 

เรือง หลกัการสังเกตคาํไทยแท้ 
 

 จากการทีนกัเรียนไดร้้องเพลงหลกัสังเกตคาํไทยไปแลว้ นักเรียนอาจสงสัยว่า คาํใน
ภาษาไทยทีเราใชก้นัอยู่นนัไม่ใช่คาํในภาษาไทยหรอกหรือ?  คาํตอบก็คือ ไม่ใช่ทงัหมด! ไทยได ้ 
ยมืคาํภาษาต่างประเทศมาใชม้ากมายจนกลมกลืนไปกบัภาษาไทย แต่ก็มีหลกัการสงัเกตว่าคาํใดเป็น
คาํไทยแทแ้ละคาํใดน่าจะเป็นคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ ดงันี 

 1.  ภาษาไทยเป็นคาํโดด และส่วนใหญ่มพียางค์เดียว 

      คือ คาํไทยแต่ละคาํจะมีความหมายสมบูรณ์ในตวัมนัเองซึงส่วนใหญ่จะมีพยางค์
เดียวและสามารถเขา้ใจความหมายไดท้นัที เช่น กิน นอน นงั วิง พ่อ แม่ พี นอ้ง ปลา เสือ ดิน นาํ ลม 
ไฟ อ่าง ว่าว ป่า ฟ้า หมอก เรือ เกวียน เป็นตน้ 

 2.  มีตวัสะกดตรงตามมาตรา เช่น 

      แม่  กก   ลกู  ปาก  กระแทก  โขก  หมอก  โขก  ผลกั  ชก 

      แม่  กด  อดั  เบ็ด  คราด  อด  กดั  ฟาด  ฟัด  รัด  หวด  อดั 

      แม่  กบ  จอบ  จบั  งบั  กระทืบ  บีบ  ถีบ  ตบ  ทุบ 

      แม่  กง  พุ่ง  เหวียง  ดึง  ทึง  นอ้ง  ถอง 

     แม่  กน  บา้น  เรือน  ดิน  โยน  ขวาน  ชน  จาน  ดนั  ยนั 

      แม่  กม  เสียม  รุม  ชาม  ทิม  ทุ่ม  งาม  โถม 

      แม่  เกย  ต่อย  ยาย  เสย  สวย  ถว้ย 

      แม่  เกอว นา้ว  เร็ว  เลว  เหนียว 

 3.  มีเสียงวรรณยกุต ์

  คือ คาํไทยแท ้จะมีเสียงวรรณยกุตสู์งตาํทีลกัษณะเหมือนเสียงดนตรี ทาํให้เกิดคาํที
มีระดบัเสียงและความหมายแตกต่างกนัไป  เช่น 

  ขา ข่า ขา้  ผา ผา่ ผา้ 
  ยาํ ยาํ ยาํ   เรือ เรือ เรือ 

         ฯลฯ 

 4.  คาํคาํเดียวกนัอาจทาํหนา้ทีไดห้ลายหนา้ที 

      คือ ภาษาไทยคาํคาํเดียวนันอาจมีหลายหน้าทีทังนีต้องขึนอยู่ก ับว่าคาํนันอยู่ใน
ตาํแหน่งใดของประโยค ซึงไม่ตอ้งเปลียนแปลงรูปคาํแต่อยา่งใดเลย 
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      ตวัอยา่ง 

      คาํว่า “ฟัน” 

      ฟันหกั  (ฟัน ทาํหนา้ทีเป็นประธานของประโยค) 
      เขาฟันคู่อริจนตาย (ฟัน ทาํหนา้ทีเป็นกริยาของประโยค)  

      ฉนัหกัฟัน (ฟัน ทาํหนา้ทีเป็นกรรมในประโยค) 
 5.  การเรียงคาํในประโยคมีความสาํคญั 

      คือ การเรียงคาํในประโยคถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก  เพราะหากเรียงคาํใน
ประโยคผดิ ก็อาจทาํใหค้วามหมายผดิไปดว้ย 

      ตวัอยา่ง 

   แมวกินปลา 
   

  ปลากินแมว 
     แต่ถา้มีคาํขยาย คาํขยายดงักล่าวก็จะอยูข่า้งหลงัคาํทีมนัขยาย เช่น แมวดํากินปลาเลก็ 

 6.  มีคาํลกัษณนาม ซึงมีทงัตามหลงัคาํวิเศษณ์บอกจาํนวนนับทีเป็นตวัเลข เช่น  ปลา     
5 ตวั  นาฬิกา 7 เรือน  รถยนต ์2 คนั และยงัใชต้ามหลงัคาํนามเพือบอกลกัษณะคาํนามทีอยู่ขา้งหน้า 
เช่น 

   รถยนต ์คนันัน เป็นของใคร 

  ววั ตัวนัน กาํลงัเลม็หญา้ 
 7.  คาํไทยแทไ้ม่มีตวัการันต์ และส่วนใหญ่มกัจะสะกดตรงตวั  เช่น คราด น้อง ยาย 
ทุบ บา้น เรือน ในขณะเดียวกนัคาํทีมกัมีตวัการันตจ์ะมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น 

      คาํทีมาจากภาษาบาลี  บลัลงัก ์  เจดีย ์  มนต ์  อุปัชฌาย ์  ทุกข ์  สงฆ ์   

ฯลฯ 

      คาํทีมาจากภาษาสนัสกฤต  กัลป์   การุณย์   สัตย์   ศาสตร์   สรรเพชญ ์  
สกนธ ์  ขรรค ์  กษตัริย ์  ครรภ ์  เสน่ห์   อมาตย ์  จนัทร์   อาจารย ์ ฯลฯ 

      คาํท่าจากภาษาองักฤษ  ไมคโ์ครโฟน   ชอลก์   โปสเตอร์   เบอร์   
คาร์บอน   กีตาร์   เชียร์  เบียร์   ฯลฯ 

  * คาํไทยแทม้ีการันต ์3 คาํ เท่านนั คือ ผวิ ์ แปลว่า  แมว้่า 
    ม่าห์   แปลว่า   ผ ียกัษ ์อมนุษย ์
    เยยีร์   แปลว่า   งามยงิ  งานเพริศพริง 
       

หากเรายา้ยทีความหมายใน
ประโยคกจ็ะเปลียนไป 
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จุดประสงค์ในการแข่งขัน 

 เพือใหน้กัเรียนสามารถแยกคาํภาษาไทยแทแ้ละคาํทีมาจาภาษาต่างประเทศ 
 

ผู้แข่งขัน 

 แบ่งนกัเรียนเป็น 8 กลุ่ม 
 

วสัดุอุปกรณ์ 

 1.   แผน่ตารางบิงโกคาํไทยและคาํเทศ 4 x 4 หรือ 16 ช่อง โดยเขียนตวัเลขและคาํไทย 
และคาํเทศ ไวใ้นช่องแต่ละช่องโดยไม่ซาํกนั ดงันี 

1    

ไทย 
5 

ไทย 
9 

เทศ 
13 

เทศ 
2 

เทศ 

6 

ไทย 

10 

เทศ 

12 

ไทย 
3 

ไทย 
7 

เทศ 
11 

ไทย 
15 

เทศ 
4 

เทศ 
8 

ไทย 
14 

เทศ 
16 

ไทย 

 2.   ฝาสีแดงเอาไวว้างบนตารางคาํศพัทที์เป็นคาํชนิดเดียวกบัทีครูพดู 
 3.  หมวกสีขาวเขียนหมายเลขทงัสิน 16 หมายเลข เอาไวจ้บัฉลากเลขหมายคาํ 
 4.  บตัรคาํไทยแท ้และคาํไทยเทศ คละคาํเท่า ๆ กนั (ขนาดเท่ากบัช่องตารางทีเอาไว้
ตรวจสอบคาํ) 
 5.  กล่องตรวจสอบคาํศพัท ์(โดยตีตาราง เช่นเดียวกบัตารางบิงโก เพือนาํบตัรคาํศพัท์
ทีครูพดูแลว้ไปวางไวต้ามลาํดบั)  

1    

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

6 

 

7 

 

8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

เกม บงิโกคาํไทยและคาํเทศ 
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กตกิา 
 เมือตารางเล่นเกมของใครมีฝาเบียแดงวงกลมเรียงต่อกนัเป็นเส้นตรง 4 ช่อง ติดต่อกนั 
ในแนวนอน แนวตงั หรือแนวทแยง ก็จะเป็นฝ่ายชนะ ใหร้้องบิงโก..........เป็นสญัญาณเตือน 
 

วธิีเล่น 

 1.  แจกแผ่นตารางบิงโกให้นักเรียน กลุ่มละ 1 แผ่น พร้อมฝาเบียสีแดงหลาย ๆ ฝา 
เพือใหน้กัเรียนวาง ในช่อง 

 2.  ครูนาํหมวกสีขาวทีเขียนหมายเลขจาํนวน 16 หมายเลข ในภาชนะทีมองไม่เห็น 
เมือหยิบไดห้มายเลขใดให้บอกกับนักเรียน สมมติว่าจบัไดห้มายเลข 8 ครูพูดว่า “หมายเลข 8” 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มต่างหาหมายเลข 8 จากแผน่ตารางเกมบิงโกคาํไทยเทศของตน 

 3.  จากนนัครูหยบิคาํศพัทที์เป็นคาํภาษาไทยแท ้และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
คละกนั ขึนมาทีละคาํ โดยต้องหยิบหมวกสีขาวให้ไดเ้ลขหมายช่อง ก่อนทุกครัง ทาํแบบนีซาํ ๆ   
จนไดผู้ช้นะ หรือ จนครบ 16 คาํศพัท ์ก็เริมเกมใหม่เพือคน้หาผูช้นะต่อไป 

 4.  เมือตารางเล่นเกมของใครมีฝาเบียแดงวงกลมเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง 4 ช่อง 
ติดต่อกนั ในแนวนอน แนวตงั หรือแนวทแยง ก็จะเป็นฝ่ายชนะ ให้ร้องบิงโก!!!  ก็ยุติการแข่งขนั 
ครูตรวจสอบความถกูตอ้งของกลุ่มทีชนะกบักล่องตรวจสอบคาํศพัทว์่าเป็นคาํไทยหรือเทศถูกตอ้ง
หรือไม ่
 

ประโยชน์ของเกมบงิโกคาํไทยเทศ 

 นกัเรียนจะตืนตวัในการจดจาํหลกัสงัเกตคาํไทยแท ้เพือแยกคาํไทยแทแ้ละคาํทีมาจาก
ภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง และนักเรียนยงัสามารถนาํมาเล่นไดทุ้กเวลา แมเ้วลาทีครูไม่อยู ่
เป็นสือทีส่งเสริมการเรียนรู้ 
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แบบบันทกึสังเกตพฤตกิรรมการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

ประจาํแผนกจิกรรมการเรียนรู้ที 1  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

ลาํดบั
ที 

ชือ-สกุล 

ทาํ
งาน

ทีไ
ดร้ั

บม
อบ

หม
าย

อย่
างเ

ต็ม
คว

าม
สา
มา
รถ

 

ร่ว
มป

รึก
ษา
แล

ะว
างแ

ผน
กบั

 

เพือ
นใ

นก
ลุ่ม

 

เป็น
ผูน้

าํแล
ะผ

ูต้า
มใ
นโ

อก
าส

 

ทีเห
มา
ะส

ม 

ร่ว
มแ

สด
งค
วาม

คิด
เห็น

ที 
เป็น

ปร
ะโ
ยช
น ์

แน
ะน

าํวิธี
กา
รท

าํงา
นร่

วม
กนั

 

แล
ะช่

วย
เหลื

อเพื
อน

ใน
กลุ่

ม  

รวม 
คะแนน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        
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ลาํดบั
ที 

ชือ-สกุล 

ทาํ
งาน

ทีไ
ดร้ั
บม

อบ
หม

าย
อย่
างเ

ต็ม
คว

าม
สา
มา
รถ

 

ร่ว
มป

รึก
ษา
แล

ะว
างแ

ผน
กบั

 

เพือ
นใ

นก
ลุ่ม

 

เป็น
ผูน้

าํแล
ะผ

ูต้า
มใ
นโ

อก
าส

 

ทีเห
มา
ะส

ม 

ร่ว
มแ

สด
งค
วาม

คิด
เห็น

ที 
เป็น

ปร
ะโ
ยช
น ์

แน
ะน

าํวิธี
กา
รท

าํงา
นร่

วม
กนั

 

แล
ะช่

วย
เหลื

อเพื
อน

ใน
กลุ่

ม  

รวม 
คะแนน 

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        
 

 คาํชีแจง  ใหผู้ส้งัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนเขียนคะแนนลงในช่องพฤติกรรม 

   ระดบั 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัสูงมาก 

   ระดบั 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัสูง 

   ระดบั 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 

   ระดบั 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัตาํ 
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แบบประเมนิชินงานและนําเสนอผลงาน หนงัสือเล่มเลก็ 

ประจาํแผนกจิกรรมการเรียนรู้ที 1  คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

ลาํดบั
ที 

ชือ-สกุล 

กา
รบ

รร
ยาย

ภา
พ 

ภา
พป

ระ
กอ

บ 

คว
าม
สะ

อา
ด 

คว
าม
คิด

ริเริ
มส

ร้าง
สร

รค
 ์

กา
รส

มบ
ูรณ

์ขอ
งเล่

ม 

กา
รอ
อก

เสีย
งแ
ละ

กา
รน

าํเส
นอ

 

บุค
ลิก

ภา
พ ค

วาม
คล่

อง
แค

ล่ว
 

เวล
า รวม 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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ลาํดบั
ที 

ชือ-สกุล 

กา
รบ

รร
ยาย

ภา
พ 

ภา
พป

ระ
กอ

บ 

คว
าม
สะ

อา
ด 

คว
าม
คิด

ริเริ
มส

ร้าง
สร

รค
 ์

กา
รส

มบ
ูรณ

์ขอ
งเล่

ม 

กา
รอ
อก

เสีย
งแ
ละ

กา
รน

าํเส
นอ

 

บุค
ลิก

ภา
พ ค

วาม
คล่

อง
แค

ล่ว
 

เวล
า รวม 

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           
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เกณฑ์การประเมนิชินงานและนาํเสนอผลงาน หนังสือเล่มเลก็ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน นาํหนกั/
จุดเนน้ ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. การบรรยาย
ภาพ 

1. ใชภ้าษาถูกตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

2. วางแบบฟอร์มตาม
กาํหนด 

3. มีเนือหาสอดคลอ้งกบั
ภาพ 

4. ใชภ้าษาทีเขา้ใจไดง่้าย 

1. ใชภ้าษาถูกตอ้งตาม
อกัขระวิธีแต่ไม่ตรง
ตามแบบฟอร์มที
กาํหนดให ้

2. มีเนือหาสอดคลอ้ง
กบัภาพ 

3. ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย 

1. ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง
ตามอกัขระวิธีเป็น 

ส่วนใหญ่ 

2. ไม่ทาํตามแบบฟอร์ม
ทีกาํหนด 

3. มีเนือหาไม่สอดคลอ้ง
กบัภาพ 

3 

2. ภาพ 

ประกอบ 
1. มีสีสันสวยงาม  
ตดัเส้นไดช้ดัเจน 

2. มีความสัมพนัธ์กบั
เนือเรืองทีกาํหนด 

3. มีองคป์ระกอบภาพ 

ทีเหมาะสม 

1. มีสีสันสวยงาม   
แต่ไม่ตดัเส้น 

2. มีความสัมพนัธ์กบั
เนือเรืองทีกาํหนด 

3. มีองคป์ระกอบภาพ
นอ้ย 

1. มีสีสันสวยงาม แต่ไม่
ตดัเส้น 

2. ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
เนือเรืองทีกาํหนด 

3. มีองคป์ระกอบภาพ
นอ้ยมาก 

3 

3. ความสะอาด 1. ไม่มีรอยขีดฆ่า 

2. กระดาษคงรูป ไม่ยบั 

3. ไม่มีรอยเปือนดาํ 

1. มีรอยขีดฆ่าบา้ง 
2. กระดาษยบั 

3. มีรอยเปือนดาํบา้ง 

1. มีรอยขีดฆ่ามาก 
2. กระดาษขาดยุย่ 

3.มีรอยเปือนดาํเปือน
มาก 

3 

4. ความคิด
ริเริม
สร้างสรรค ์

1. มีการประยกุตใ์หท้บั
เหตุการณ์ 

2. มีความคิดที
หลากหลายแตกต่าง 

อยา่งโดดเด่น 

3. มีความกลมกลืนอยา่ง
ลงตวั 

1.ไม่มีการประยกุต์
ผลงาน 

2. มีความคิดที
หลากหลาย 

3. มีความกลมกลืน 

ในบางจุด 

1. มีการประยกุตผ์ลงาน
เลย 

2. ลอกแบบจากเพือน 

3 

5. ความ
สมบูรณ์ของ
เล่ม 

เสร็จ สมบูรณ์ครบถว้น
ตามรูปแบบหนังสือเล่ม
เลก็ และวางแผนไว ้

เสร็จตามรูปแบบ
หนงัสือเล่มเลก็ แต่ไม่
สมบูรณ์ตามทีวางแผน
ไว ้หรือรายละเอียด
เลก็นอ้ยหายไป 

ไม่เสร็จตามรูปแบบ
หนงัสือเล่มเลก็  

3 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน นาํหนกั/
จุดเนน้ ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

6. การออก
เสียงและ
นาํเสนอผลงาน 

1. ออกเสียงอกัขระ
ถูกตอ้งชดัเจน 

2. ใชร้ะดบัภาษาได้
ถูกตอ้งเหมาะสม 

3. มีความมนัใจ เสียงดงั
ฟังชดั 

1. ออกเสียงอกัขระไม่
ชดัเจนในบางคาํ 
2. ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสมในบางคาํ 
3. เสียงเบา 

1. ออกเสียงอกัขระไม่
ถูกตอ้ง 

2. ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

3. เสียงเบามาก  
ขาดความมนัใจ 

3 

7. บุคลิกภาพ 
และความ
คล่องแคล่ว 

1. ใชภ้าษาถูกตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

2. ไม่กม้หนา้อ่านเนือหา 
3. แสดงท่าทางประกอบ
เหมาะสมกบัเรือง 

4. แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

1. พูดไดต่้อเนืองติดขดั
เป็นบางคาํ 

2. กม้หนา้อ่านเนือหา
บา้ง 

3. แสดงท่าทาง
ประกอบนอ้ย 

4. แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

1. พูดไม่ต่อเนืองติดขดั
เป็นส่วนใหญ่ 

2. กม้หนา้อ่าน เนือหา
ตลอดเวลา 

3. ไม่แสดงท่าทาง
ประกอบเลย 

3 

8.  เวลา พูดจบเนือหาภายในเวลา
ทีกาํหนด 

ใชเ้วลามากนอ้ย จากที
กาํหนดไม่เกิน 2 นาที 

 ใชเ้วลามากนอ้ยจากที
กาํหนดไม่เกิน 5 นาที 

3 
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  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธทิางการเรียนก่อนเรียน (pretest) 
 เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชันมธัยมศึกษาปีที 2 

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

คาํชีแจง  แบบทดสอบฉบบันีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก มีจาํนวน 3  ขอ้ 

  ใชเ้วลาในการทาํ  ชวัโมง 

คาํสัง:  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูทีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมายกากบาท (X)  

 ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1.  ขอ้ใดมีคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศมากทีสุด  

   ก. มะตูมเป็นพืชสมุนไพรทีมีประโยชน์มาก 

   ข. คนไม่มีทุกขคื์อคนทีใชปั้ญญาควบคุมตนเอง  
   ค. คุณธรรมประจาํใจของเราคือ ซือสตัยต่์อตนเองและผูอื้น 

   ง. วิชาภาษาไทยเป็นเรืองของทกัษะความชาํนาญทางดา้นภาษา 

.  ขอ้ใดจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศ  
   ก. เจา้ของร้านใหส้าวๆมานงัเชียร์แขกเขา้ร้าน 

   ข. รถคนันนัประสบอุบติัเหตุเพราะเบรกแตก 

   ค. ปัจจุบนัสือไอทีมีบทบาทในวงการศึกษาอยา่งมาก 

   ง. กรรมการใหผู้เ้ขา้ประกวดเดินโชวร์อบสุดทา้ยอีกครัง 

3.  ขอ้ใดเป็นคาํไทยแทท้งัหมด  
 ก. สมุดโนต้ของฉนัหายไปไหนนะ   

 ข. พ่อจูงควายไปกินหญา้ริมหนองนาํ 
 ค. ฉนัมาถึงจุดชมวิวทีดอยแม่สลองแลว้ 

 ง. วนันีเปิดเทอมวนัแรกทาํใหร้ถติดมาก 

4.  ขอ้ใดไม่มีคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ  
 ก. ดกีูฬาถ่ายทอดสดผา่นดาวเทียม   

 ข. ของขวญัชินนีเป็นรางวลัแด่คนดี 

 ค. ควรหลีกเลียงการใชก้ล่องโฟมใส่อาหาร  

 ง. เงินทองเป็นของหายากอยา่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย 
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5.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัสงัเกตคาํไทยแท ้ 
    ก. มกัใชต้วัสะกดตรงตามมาตรา    

 ข. เป็นคาํพยางคเ์ดียว ไม่มีอกัษรการันต ์

    ค. ใชว้รรณยกุตเ์พือแสดงความหมายของคาํ  

 ง. เป็นคาํศพัทพ์ยางคเ์ดียวทีตอ้งแปลความหมาย 

6.  จากขอ้ความทีว่า “ภาษาต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั” ปัจจยัขอ้ใดทีทาํใหภ้าษาคลา้ยกนั 

   ก. ภาษาแต่ละภาษาใชเ้สียงสือความหมาย 

  ข. ภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการสือสารทีแน่นอน 

   ค. ภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการเปลียนแปลงตามกาลเวลา 
    ง. ถกูทุกขอ้ 

7.   ผลเสียจากการยมืคาํภาษาต่างประเทศภาษาใด ทาํใหเ้กิดความสบัสนในการเขียนคาํไม่ถกูตอ้ง  
 หรือการเขียนสะกดคาํผดิ มากทีสุด  
      ก. ภาษาจีน  ข. ภาษาเขมร  ค. ภาษาองักฤษ  ง. ภาษาบาลี 

8.   คาํบาลี – สนัสกฤตคู่ใดมีความหมายแตกต่างกนั  
 ก. อุตุ - ฤดู   ข. อคัคี  - อคฺติ 

 ค. นิจ - นิตย ์   ง.  เวช    - แพทย ์

9.  รฺ หรือ ร เรผะ เป็นวิธีสร้างคาํของภาษาใด 

 ก. ไทย               ข. บาลี   ค. เขมร   ง. สนัสกฤต 

10.  คาํใดเป็นคาํทีมีทีมาจากภาษาบาลี  
 ก. ภรรยา  ข. นิตย ์   ค. จริยา   ง. พสัดุ 

1. ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการนาํภาษาบาลี-สนัสกฤตมาใช ้ 
 ก. ทางดา้นการศกึษาวิชาการ   ข. ทางดา้นการติดต่อคา้ขายและการทูต 

      ค. ทางดา้นพุทธศาสนาและวรรณคดี  ง. ติดต่อสมัพนัธด์า้นการทูตและศาสนา 
12.  ขอ้ใดไม่มีคาํสนัสกฤต  
     ก. สมศรีไปตลาด    ข. เชา้วนันีอากาศแจ่มใส  
     ค. ฉนัไม่มโีอกาสจะไปเทียว   ง. วนัเสาร์ไปขายของช่วยแม ่

13.  ขอ้ใดมีคาํมาจากคาํภาษาบาลีทงัหมด  
 ก. นิสิต   สมภาร    จุฬา   วิชา   ข.  จุฬา   ศาสตร์   สมัปทาน   สตรี 

       ค. พฤกษ ์  พุทธ   จนัทร์   ไอศวรรย ์   ง.  ไปรษณีย ์  สมัผสั   กษตัริย ์  มณฑป 
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14. ขอ้ใดใชก้ฎอธิบายการสร้างคาํบาลีสนัสกฤต คาํว่า “รังสิโยภาส”  

     ก. สระสนธิ  อิอี + อิ = อิ             

 ข. สระสนธิ  อิอี + อุอ ู= อุ อู  

     ค. สระสนธิ  อะอา + อุอ ู= อุ อ ูโอ     

 ง. สระสนธิ อะอา + เอไอโอเอา = เอ ไอ โอ  เอา 

15.  ขอ้ใดไม่สามารถแผลงคาํได ้ 
    ก. เสร็จ  ข. สกาว     ค. ตรวจ   ง. ขจาย 

16.  “ขลาด” เป็นคาํทีมาจากภาษาเขมรเพราะเหตุใด  
    ก. เป็นคาํควบกลาํ ข. มีตวัสะกด  ค. มีการแผลงคาํ  ง. มีสระ – า 
17.  ขอ้ใดไม่เป็นคาํแผลง  
    ก. กาํเนิด  ข. จาํหน่าย  ค. จาํกดั   ง. ตาํรวจ 

18.  คาํในภาษาเขมรทีไทยนาํมาใชส่้วนใหญ่นาํมาใชใ้นรูปของคาํประเภทใด  
    ก. ศพัทแ์สลง ข. คาํราชาศพัท ์   ค. วรรณคดี  ง. คาํสาํนวน 

19.  ขอ้ใดเป็นคาํทีนาํมาจากภาษาเขมรทุกคาํ  
    ก. ขจร    ขนง    ขยะ    เขม่า   ข. จมกู    จงัหวดั    เจิม    จาน 

    ค. กาํเนิด    กาํบงั    กาํพร้า    กาํมือ  ง. ชาํนาญ    เชลย    เชิงกราน    ชนะ     
20.  ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาจีนทุกคาํ 
    ก. คะนา้ ทอ้ สึนามิ     ข. โบตนั กุยช่าย เท็มปุระ 

    ค. ก๋วยเตียว โจ๊ก โอเลียง   ง. จบัเลียง ซาโยนาระ โหวงเฮง้   
21.  “ กปัตนัทีมฟุตบอลของไทยไดรั้บแรงเชียร์จากแฟนคลบัอยา่งแน่นอน”  มีคาํทีมาจาก 

 ภาษาองักฤษกีคาํ  

 ก. 4 คาํ  ข. 5 คาํ    ค. 6 คาํ   ง. 7 คาํ  

22.  “ ผลไมที้แสนอร่อย เช่น ลองกอง   ลางสาด   มะไฟ  ละมุด  ทุเรียน  เงาะ   มงัคุด สละ และ  
 จาํปาดะ ลว้นมาจากภาคใตข้องไทย ”  ชือผลไมที้กล่าวขา้งตน้ มาจากภาษาใด 

      ก. ภาษาชวา   ข. ภาษาเขมร  ค. ภาษามลาย ู              ง. ภาษาไทยแท ้

23.  ประโยคใดมคีาํทีมาจากภาษาจีน 

      ก. อยา่ลืมปิดไฟทุกครังก่อนนอน  ข. ฉนัไม่ชอบเดินคนเดียวตอนเยน็ 

 ค. มีพระหอ้ยคอแลว้รู้สึกเป็นสิริมงคล  ง. คุณครูบอกใหจ้ดัโต๊ะและเกา้อีใหเ้รียบร้อย 
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24.  สถานการณ์ในขอ้ใด ทีจาํเป็นตอ้งใชค้าํภาษาต่างประเทศ  
     ก. สมศกัดิชอบสไตลก์ารแต่งตวัของสมศรี 

     ข. สมพรบอกนอ้งสาวใหเ้คลียร์งานใหเ้รียบร้อยก่อนลาออก 

     ค. ผาสุกจะเปิดแฟรนไชส์ขายขา้วแช่สูตรโบราณทวักรุงเทพฯ 

     ง. สมชายบอกนงนุชว่าหลงัเลิกงานแลว้จะไปเทียวคาราโอเกะกนั 

25.  ชนชาติญีปุ่นมคีวามสมัพนัธก์บัชนชาติไทย ในลกัษณะใด  
    ก. ดา้นการทูตและการคา้ขายต่อกนั ในสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ 

    ข. ดา้นสงคราม ไทยร่วมกบัญีปุ่นประกาศสงครามกบัประเทศพนัธมิตร เมือ พ.ศ.  

    ค. ดา้นเทคโนโลยขีองญีปุ่นเหนือกว่าไทยทาํใหไ้ทยตอ้งนาํวิทยาการเทคโนโลยขีองญีปุ่นมาใช ้

    ง. ถกูทุกขอ้ 

26.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุการยมืคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทย  
      ก. มีอาณาเขตใกลเ้คียงกนั   ข. การติดต่อคา้ขายกนั  

      ค. การรับเอาศาสนาและวฒันธรรม  ง. ถกูทุกขอ้ 

27.  กะลาสี สบู่ กุหลาบ เป็นภาษาอะไรตามลาํดบั  
      ก. อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส   ข. อาหรับ โปรตุเกส เปอร์เซีย 

      ค. เปอร์เซีย อาหรับ โปรตุเกส   ง. โปรตุเกส อาหรับ เปอร์เซีย  
28. ลกัษณะของภาษาจีนทีคลา้ยกบัลกัษณะของภาษาไทย คือขอ้ใด  
      ก. เป็นภาษาคาํโดด    ข. มีเสียงวรรณยกุต ์

      ค. การสร้างคาํโดยนาํมาประสมกนั  ง. ถกูทุกขอ้ 

29. ขอ้ใดมีคาํทีไม่ไดม้าจากภาษาต่างประเทศ  
 ก. พิธี  มุกดา  สบู่  ถนน   ข. ปินโต  บาํรุง  โกดงั  บุหงา  

 ค. รสชาติ  เวที  สาํเนียง  ประสบ  ง. ประปา  สบาย  ปันหยา  กุหลาบ 

30.      

      จากตารางขา้งตน้แสดงถึงการนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นลกัษณะใด  
 ก. การทบัศพัท ์   ข. การแปลศพัท ์    

 ค. การบญัญติัศพัท ์   ง. การสร้างคาํขึนใหม◌่ 

      

ไทยใช ้ คาํองักฤษ ความหมาย 

วิทยานิพนธ์    thesis  การเขียนรายงานอยา่งสมบูรณ์ ทีไดจ้ากการคน้ควา้ วิจยั 

ศีลธรรม moral สิงดีงามที เกิดจากใจ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธทิางการเรียนก่อนเรียน (pretest) 
 

ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 

 ง  ค  ข 

 ข  ค  ค 

 ข  ก  ง 

 ง  ค  ง 

 ง  ข  ง 

 ง  ค 26 ง 

 ง  ค 27 ข 

 ข  ข 28 ง 

 ง  ง 29 ค 

 ค  ค 30 ค 
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    แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธทิางการเรียนหลงัเรียน(postest) 
 เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชันมธัยมศึกษาปีที 2 

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

คาํชีแจง  แบบทดสอบฉบบันีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก มีจาํนวน 3  ขอ้ 

  ใชเ้วลาในการทาํ  ชวัโมง 

คาํสัง:  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูทีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมายกากบาท (X)  

 ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1.  รฺ หรือ ร เรผะ เป็นวิธีสร้างคาํของภาษาใด 

 ก. ไทย                ข. บาลี   ค. เขมร   ง. สนัสกฤต 

.  ขอ้ใดจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศ  
   ก.รถคนันนัประสบอุบติัเหตุเพราะเบรกแตก 

 ข. เจา้ของร้านใหส้าวๆมานงัเชียร์แขกเขา้ร้าน 

   ค. ปัจจุบนัสือไอทีมีบทบาทในวงการศึกษาอยา่งมาก 

   ง. กรรมการใหผู้เ้ขา้ประกวดเดินโชวร์อบสุดทา้ยอีกครัง 

3.  ขอ้ใดไม่มีคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ  
 ก. ดกีูฬาถ่ายทอดสดผา่นดาวเทียม  ข. ของขวญัชินนีเป็นรางวลัแด่คนดี 

 ค. ควรหลีกเลียงการใชก้ล่องโฟมใส่อาหาร ง. เงินทองเป็นของหายากอยา่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย 

4.  ขอ้ใดเป็นคาํไทยแทท้งัหมด  
 ก. สมุดโนต้ของฉนัหายไปไหนนะ  ข. พ่อจูงควายไปกินหญา้ริมหนองนาํ 
 ค. ฉนัมาถึงจุดชมวิวทีดอยแม่สลองแลว้ ง. วนันีเปิดเทอมวนัแรกทาํใหร้ถติดมาก 

5.  จากขอ้ความทีว่า “ภาษาต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั” ปัจจยัขอ้ใดทีทาํใหภ้าษาคลา้ยกนั 

   ก. ภาษาแต่ละภาษาใชเ้สียงสือความหมาย 

  ข. ภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการสือสารทีแน่นอน 

   ค. ภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการเปลียนแปลงตามกาลเวลา 
    ง. ถกูทุกขอ้ 

6.  ผลเสียจากการยมืคาํภาษาต่างประเทศภาษาใด ทาํใหเ้กิดความสบัสนในการเขียนคาํไม่ถกูตอ้ง  
 หรือการเขียนสะกดคาํผดิ มากทีสุด  
      ก. ภาษาจีน  ข.  ภาษาเขมร    ค. ภาษาบาลี  ง. ภาษาองักฤษ 
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7.   ขอ้ใดมีคาํมาจากคาํภาษาบาลีทงัหมด  
 ก. นิสิต   สมภาร    จุฬา   วิชา   ข. จุฬา   ศาสตร์   สมัปทาน   สตรี 

   ค. พฤกษ ์  พุทธ   จนัทร์   ไอศวรรย ์   ง. ไปรษณีย ์  สมัผสั   กษตัริย ์  มณฑป 

8.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัสงัเกตคาํไทยแท ้ 
    ก. มกัใชต้วัสะกดตรงตามมาตรา  ข. เป็นคาํพยางคเ์ดียว ไม่มีอกัษรการันต ์

    ค. ใชว้รรณยกุตเ์พือแสดงความหมายของคาํ ง. เป็นคาํศพัทพ์ยางคเ์ดียวทีตอ้งแปลความหมาย 
9.   คาํบาลี - สนัสกฤตคู่ใดมีความหมายแตกต่างกนั  
 ก. อุตุ - ฤดู   ข. อคัคี        -       อคฺติ 

 ค. นิจ - นิตย ์   ง. เวช          -       แพทย ์

10. “ขลาด” เป็นคาํทีมาจากภาษาเขมรเพราะเหตุใด  
    ก. มีตวัสะกด ข. มีการแผลงคาํ  ค. เป็นคาํควบกลาํ ง. มีสระ – า 
11.  คาํใดเป็นคาํทีมีทีมาจากภาษาบาลี  
 ก. ภรรยา  ข. นิตย ์   ค. จริยา   ง.  พสัดุ 

12.  ขอ้ใดมีคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศมากทีสุด  

   ก. มะตูมเป็นพืชสมุนไพรทีมีประโยชน์มาก 

   ข. คนไม่มีทุกขคื์อคนทีใชปั้ญญาควบคุมตนเอง  
   ค. คุณธรรมประจาํใจของเราคือ ซือสตัยต่์อตนเองและผูอื้น 

   ง. วิชาภาษาไทยเป็นเรืองของทกัษะความชาํนาญทางดา้นภาษา 

3. ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการนาํภาษาบาลี-สนัสกฤตมาใช ้ 
 ก. ทางดา้นการศกึษาวิชาการ   ข. ทางดา้นพุทธศาสนาและวรรณคดี 

 ค. ทางดา้นการติดต่อคา้ขายและการทูต ง. ติดต่อสมัพนัธด์า้นการทูตและศาสนา 
14. ขอ้ใดไม่เป็นคาํแผลง  
    ก. จาํกดั  ข. กาํเนิด  ค. จาํหน่าย  ง. ตาํรวจ 

15.  ขอ้ใดใชก้ฎอธิบายการสร้างคาํบาลีสนัสกฤต คาํว่า “รังสิโยภาส”  

     ก. สระสนธิ  อิอี + อิ = อิ             

 ข. สระสนธิ  อิอี + อุอ ู= อุ อู  

     ค. สระสนธิ  อะอา + อุอ ู= อุ อ ูโอ     

 ง. สระสนธิ อะอา + เอไอโอเอา = เอ ไอ โอ  เอา 
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16.  ขอ้ใดไม่มีคาํสนัสกฤต  
     ก. สมศรีไปตลาด    ข. เชา้วนันีอากาศแจ่มใส  
     ค. ฉนัไม่มโีอกาสจะไปเทียว   ง. วนัเสาร์ไปขายของช่วยแม ่

17.  ขอ้ใดเป็นคาํทีนาํมาจากภาษาเขมรทุกคาํ  
    ก. ขจร    ขนง    ขยะ    เขม่า   ข. จมกู    จงัหวดั    เจิม    จาน 

    ค. กาํเนิด    กาํบงั    กาํพร้า    กาํมือ  ง. ชาํนาญ    เชลย    เชิงกราน    ชนะ    
18.  คาํในภาษาเขมรทีไทยนาํมาใชส่้วนใหญ่นาํมาใชใ้นรูปของคาํประเภทใด  
    ก. ศพัทแ์สลง ข. วรรณคดี  ค. คาํสาํนวน  ง. คาํราชาศพัท ์

19. ขอ้ใดเป็นคาํทีมาจากภาษาจีนทุกคาํ 
    ก. คะนา้ ทอ้ สึนามิ     ข. โบตนั กุยช่าย เท็มปุระ 

    ค. ก๋วยเตียว โจ๊ก โอเลียง   ง.  จบัเลียง ซาโยนาระ โหวงเฮง้   
20. “กปัตนัทีมฟุตบอลของไทยไดรั้บแรงเชียร์จากแฟนคลบัอยา่งแน่นอน”  มีคาํทีมาจาก 

 ภาษาองักฤษกีคาํ  

 ก. 4 คาํ  ข. 5 คาํ    ค. 6 คาํ   ง. 7 คาํ  

21.  สถานการณ์ในขอ้ใด ทีจาํเป็นตอ้งใชค้าํภาษาต่างประเทศ  
     ก. สมศกัดิชอบสไตลก์ารแต่งตวัของสมศรี 

     ข. สมพรบอกนอ้งสาวใหเ้คลียร์งานใหเ้รียบร้อยก่อนลาออก 

     ค. ผาสุกจะเปิดแฟรนไชส์ขายขา้วแช่สูตรโบราณทวักรุงเทพฯ 

     ง. สมชายบอกนงนุชว่าหลงัเลิกงานแลว้จะไปเทียวคาราโอเกะกนั 

22.  “ ผลไมที้แสนอร่อย เช่น ลองกอง   ลางสาด   มะไฟ  ละมุด  ทุเรียน  เงาะ   มงัคุด สละ และ  
 จาํปาดะ ลว้นมาจากภาคใตข้องไทย ”  ชือผลไมที้กล่าวขา้งตน้ มาจากภาษาใด 

      ก. ภาษาชวา   ข. ภาษามลาย ู  ค. ภาษาเขมร   ง. ภาษาไทยแท ้

23.  ขอ้ใดไม่สามารถแผลงคาํได ้ 
    ก. สกาว  ข. เสร็จ   ค. ตรวจ   ง. ขจาย 

24. ขอ้ใดเป็นสาเหตุการยมืคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทย  
      ก. มีอาณาเขตใกลเ้คียงกนั   ข. การติดต่อคา้ขายกนั  

      ค. การรับเอาศาสนาและวฒันธรรม  ง. ถกูทุกขอ้ 

25.  ประโยคใดมคีาํทีมาจากภาษาจีน 

      ก. อยา่ลืมปิดไฟทุกครังก่อนนอน  ข. ฉนัไม่ชอบเดินคนเดียวตอนเยน็ 

 ค. มีพระหอ้ยคอแลว้รู้สึกเป็นสิริมงคล  ง. คุณครูบอกใหจ้ดัโต๊ะและเกา้อีใหเ้รียบร้อย 
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26. ชนชาติญีปุ่นมคีวามสมัพนัธก์บัชนชาติไทย ในลกัษณะใด  
    ก. ดา้นการทูตและการคา้ขายต่อกนั ในสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ 

    ข. ดา้นสงคราม ไทยร่วมกบัญีปุ่นประกาศสงครามกบัประเทศพนัธมิตร เมือ พ.ศ.  

    ค. ดา้นเทคโนโลยขีองญีปุ่นเหนือกว่าไทยทาํใหไ้ทยตอ้งนาํวิทยาการเทคโนโลยขีองญีปุ่นมาใช ้

    ง. ถกูทุกขอ้ 

27. กะลาสี สบู่ กุหลาบ เป็นภาษาอะไรตามลาํดบั  
      ก. อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส   ข. อาหรับ โปรตุเกส เปอร์เซีย 

      ค. เปอร์เซีย อาหรับ โปรตุเกส   ง. โปรตุเกส อาหรับ เปอร์เซีย  
28. ขอ้ใดมีคาํทีไม่ไดม้าจากภาษาต่างประเทศ  
 ก. พิธี  มุกดา  สบู่  ถนน   ข. ปินโต  บาํรุง  โกดงั  บุหงา  

 ค. รสชาติ  เวที  สาํเนียง  ประสบ  ง. ประปา  สบาย  ปันหยา  กุหลาบ 

29. ลกัษณะของภาษาจีนทีคลา้ยกบัลกัษณะของภาษาไทย คือขอ้ใด  
      ก. เป็นภาษาคาํโดด    ข. มีเสียงวรรณยกุต ์

      ค. การสร้างคาํโดยนาํมาประสมกนั  ง. ถกูทุกขอ้ 

30.      

 

 จากตารางขา้งตน้แสดงถึงการนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นลกัษณะใด  
 ก.  การทบัศพัท ์    ข. การแปลศพัท ์    

 ค. การบญัญติัศพัท ์    ง.  การสร้างคาํขึนใหม◌่ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยใช ้ คาํองักฤษ ความหมาย 

วิทยานิพนธ์    thesis  การเขียนรายงานอยา่งสมบูรณ์ ทีไดจ้ากการคน้ควา้ วิจยั 

ศีลธรรม moral สิงดีงามที เกิดจากใจ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธทิางการเรียนหลงัเรียน (posttest) 
 

ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 

 ง  ค  ง 

 ก  ง  ข 

 ง  ข  ก 

 ข  ก  ง 

 ง  ค  ง 

 ค  ค 26 ง 

 ก  ง 27 ข 

 ง  ง 28 ค 

 ง  ค 29 ง 

 ข  ข 30 ค 
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามความคดิเหน็ 
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แบบสอบถามความคดิเหน็เพอืการวจิยั เรือง 

การศึกษาผลสัมฤทธทิางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 . แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีมีทงัหมด จาํนวน  ขอ้ 

 . แบบสอบถามนีต้องการสอบถามเกียวกับความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการ
เรียนรู้เรือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ให้นักเรียนอ่าน
ขอ้ความทีถามอย่างละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตดัสินใจเลือกตอบขอ้ทีตรงกบั
ความรู้สึกมากทีสุด 

 . แบบสอบถามฉบบันีไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียน
ตอบใหต้รงกบัความรู้สึกทีแทจ้ริงของนกัเรียน 

 . วิธีตอบแบบสอบถาม ให้นักเรียนอ่านขอ้ความทางซา้ยมือ แลว้ให้ทาํเครืองหมาย 
 ในช่องทีตรงกบัความรู้สึกของนักเรียนทางขวามือ ซึงมีขอ้คิดเห็น  ขอ้ คือ เห็นดว้ยมากทีสุด 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

ตวัอยา่ง 
 

ขอ้
ที 

                                 
ความรู้สึกขอ้ความ 

เห็นดว้ย 

มากทีสุด 

เห็นดว้ย 

มาก 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 
เห็นดว้ย 

นอ้ย 

เห็นดว้ย 

นอ้ยทีสุด 

 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อยา่งมีความสุข 

     

 

 

                  
 

 
 

 

 

ขอขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือ 

นางสาวสู่ขวญั ตลบันาค 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนทีมต่ีอการเรียนคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ทีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นการเรียนทีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นสาํคญั 
 

    

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ที
เหมาะสมกบันกัเรียนทุกคนเพราะคาํนึงถึงความแตกต่าง และ
ตอบสนอง การเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

 

    

. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมทีมีความ
หลากหลายน่าสนใจ 

 
    

. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีเวลาในการทาํ
กิจกรรมเหมาะสม 

 
    

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจการเรียน 

 
    

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT มีกิจกรรมทีสามารถช่วยให้
นกัเรียนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 
    

. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT เป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น  

 
    

8. การจดัการเรียนรู้แบบ4 MATสามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

 
    

ด้านบรรยากาศ      

9. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความสุข 

ทีไดเ้รียน 
 

    

10. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือร้น 

 
    

1. การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
อิสระในการสร้างผลงาน 

 
    

2. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ทาํใหน้กัเรียนมีความสนุกใน
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

ด้านประโยชน์ทีได้รับ      

3. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 
    

4. การจดัการเรียนรู้แบบ  MAT ช่วยใหน้กัเรียนมีความ 

พึงพอใจในการเรียนรู้ 

 
    

15. ควรส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบ4MATในการเรียน
วิชาภาษาไทยเพิมขึน 

 
    

 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  จ 

ตารางและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
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ตารางที 0  ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทาง 

 การเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 

 

จุดประสงค ์
 

ขอ้ 
 

ประเภท 
 

  

ค่าเฉลีย 
   

1. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุทีคาํ  วิเคราะห์ +  +  +   

ภาษาต่างประเทศ เขา้มาปะปนใน  เขา้ใจ +  0 +  0.67 

ภาษาไทยได ้  วิเคราะห์ +  +  +   

. นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํ  วิเคราะห์ +  +  +   

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้  วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 

. รวบรวมคาํภาษาต่างประเทศและ  รู้จาํ +1 +1 +1 1 

อธิบายความหมายได ้  รู้จาํ +  +  +   
  วิเคราะห์ +  +  +   

  วิเคราะห์ +  +  0 0.67 

  เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

  ประเมินค่า +  +  +   
  เขา้ใจ +  0 +  0.67 

  ประเมินค่า +1 +1 +1 1 

  วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

  เขา้ใจ +  +  +   
  รู้จาํ +  +  +   

  เขา้ใจ +  0 +  0.67 

  รู้จาํ +  +  0 0.67 

  รู้จาํ +1 +1 +1 1 

  เขา้ใจ +  +  +   
  เขา้ใจ +  +  +   

  เขา้ใจ +  0 +  0.67 

  วิเคราะห์ +  +1 +1 1 

  วิเคราะห์ +  +  +   
  ประเมินค่า +  +  +   
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ตารางที 0  ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทาง 

 การเรียนก่อนและหลงัเรียน  (ต่อ) 
 

 

จุดประสงค ์
 

ขอ้ 
 

ประเภท 
 

  

ค่าเฉลีย 
   

1. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุทีคาํ  วิเคราะห์ +  +  +   

ภาษาต่างประเทศ เขา้มาปะปนใน  วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 

ภาษาไทยได ้  วิเคราะห์ +  +  0 0.67 
. นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํ  สงัเคราะห์ +  +  +   

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้  สงัเคราะห์ +1 +1 +1 1 

. รวบรวมคาํภาษาต่างประเทศและ  รู้จาํ +1 +1 +1 1 

อธิบายความหมายได ้  รู้จาํ +1 +1 +1 1 

  วิเคราะห์ +1 0 +1 0.67 

  เขา้ใจ +1 +1 +1 1 

  รู้จาํ +  +  +   
  วิเคราะห์ +  +  +   

  วิเคราะห์ +  +  +   

  วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

  รู้จาํ +1 +1 +1 1 

  เขา้ใจ +  0 +  0.67 

  วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

  วิเคราะห์ +  +  +   
  วิเคราะห์ +  +  +   

  วิเคราะห์ +  +  +   

  วิเคราะห์ +  +  +   
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ตารางที 0  ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทาง 

 การเรียนก่อนและหลงัเรียน  (ต่อ) 
 

 

จุดประสงค ์
 

ขอ้ 
 

ประเภท 
 

  

ค่าเฉลีย 
   

1) นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุทีคาํ  วิเคราะห์ +  +  +   

ภาษาต่างประเทศ เขา้มาปะปนใน  วิเคราะห์ +1 +1 +1 1 

ภาษาไทยได ้  วิเคราะห์ +1 +1 +1 0.67 

) นกัเรียนสามารถจาํแนกคาํ  วิเคราะห์ +  +  +   
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้  นาํไปใช ้ +1 0 +1 0.67 

) รวบรวมคาํภาษาต่างประเทศและ 51 รู้จาํ +  +  +   
อธิบายความหมายได ้ 52 รู้จาํ +  +  0 0.67 

 53 รู้จาํ +  +  +   
 54 รู้จาํ +  +  0 0.67 

 55 วิเคราะห์ 0 +  +  0.67 

 56 รู้จาํ +  +  0 0.67 

 57 วิเคราะห์ +  +  0 0.67 

 58 เขา้ใจ +  +  +   
 59 วิเคราะห์ +  +  +   
 60 นาํไปใช ้ +  +  0 0.67 

ค่าเฉลีย .  

S.D. .  
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ตารางที 1  แสดงค่าความยากง่าย (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 

 ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

ขอ้ p r ขอ้ p r 

* .70 .60 31 . 5 .50 

* .72 . 5 32 . 7 .65 

 .15 .92 3* .80 . 0 

* .67 .65 4 .70 .60 

* .72 .45 5* .47 .45 

* .77 .45 6 .17 .25 

 .25 .10 7* .77 .45 

 .25 .10 8* .70 .60 

* . 2 .55 9 . 2 - .20 

 .32 . 5 40* . 7 .65 

* .72 . 5 41 .15 .30 

 .80 .40 42 .07 .15 

 .17 .25 3 .10 .10 

 .75 .50 4 .15 .20 

* .67 .65 5* .72 .45 

* .70 .60 6* .67 . 5 

* .70 .60 7* .65 .60 

* . 7 .65 8 .32 .25 

 .25 .10 9* .70 .60 

 .80 0.40 50* .70 .60 

 .15 0.20 51 .10 .20 

 .72 0.45 52* .67 .65 

* .67 0.67 53 .17 .25 

 .70 0.60 54* 0.75 0.50 

 . 0 0.60 55* 0.67 0.65 
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ตารางที 1  แสดงค่าความยากง่าย (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 

 ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  เรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ p r ขอ้ p r 

26 0.75 0.00 56* 0.70 0.60 

27 0.75 0.50 57* .67 .65 

28* 0.67 0.65 58* .72 .45 

9 .25 .10 59 .85 .10 

30* .67 .65 60 .17 .25 
 
 

หมายเหตุ 

 . ขอ้สอบทีมีค่า  P    ตาํกว่า  .    จดัเป็นขอ้สอบทียาก 

 . ขอ้สอบทีมีค่า  P    สูงกว่า  .    จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย 

 . ขอ้สอบทีมีค่า  r    ตาํกว่า   .    จดัเป็นขอ้สอบทีมีค่าอาํนาจจาํแนกตาํกว่าเกณฑ ์

 4. ขอ้สอบทีมีค่า  r    เป็นลบ            จดัเป็นขอ้สอบทีมีไม่ค่าอาํนาจจาํแนก 

 . เนืองจากขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
จาํนวน 6  ขอ้  ไดท้ดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ซึงไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบทีมี
คุณภาพ จาํนวน 30 ขอ้ โดยคดัเลือกขอ้ทีมีความยากมาก  ง่ายมาก และอาํนาจจาํแนกตามเกณฑ์ได ้
ดงันี 1, 2, 4, 5, 6, 9, 1, , 6, 7, 18, , 8, 30, 3, 5, 7, 8, 40, 45, 6, 7, 9, 50, 52, 54, 55, 

56, 57 และ 58 เพือใชใ้นการทดลอง 
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ตารางที 12  แสดงคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

ลาํดบั 

ที 

 

คะแนน 
ค่าความ
ต่าง 

 ลาํดบั 

ที 

 

คะแนน 
ค่าความ
ต่าง 

 ก่อนเรียน หลงัเรียน    ก่อนเรียน หลงัเรียน  

 14 20 6  26 14 26 12 

 12 19 7  7 13 25 12 

 12 19 7  28 15 28 13 

 17 25 8  29 14 26 12 

 9 16 7  30 9 20 11 

 12 18 6  31 13 26 13 

 16 23 7  32 15 23 8 

 15 23 8  33 14 26 12 

 9 16 7  34 11 24 13 

 17 26 9  35 12 26 14 

 11 18 7  36 13 22 9 

 14 22 8  37 14 26 12 

 14 26 12  38 16 28 12 

 15 26 11  39 14 25 11 

 10 19 9  40 12 26 14 

 18 28 10  X 13.12 22.95 9.83 

 13 21 8  S.D 2.44 3.62 1.18 

 11 20 9  t 8 16 8 

 15 25 10      

 12 22 10      

 15 24 9      

 9 18 9      

 8 16 8      

24 16 28 12      

25 12 23 11      
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ - สกุล    นางสาวสู่ขวญั  ตลบันาค 

ทีอยู่    21/   หมู่ที 3  ตาํบลคลองหา้  อาํเภอคลองหลวง   
     จงัหวดัปทุมธานี 1212  

ทีทํางาน    โรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมิตร)   อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 

ประวตักิารศึกษา 
 พ.ศ. 4  สาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนมธัยมวดัหตัถสารเกษตร  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 

 พ.ศ. 51 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาไทย        
   ครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 

 พ.ศ.  ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   
  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน    
  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงั 
  สนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 

ประวตักิารทํางาน 

 พ.ศ. 52-ปัจจุบนั ครูโรงเรียนคลองหนึง (แกว้นิมติร)  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  
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