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55255323 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คําสําคัญ :  การสรางคําในภาษาไทย/ การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย/ แบบฝกทักษะ 
  เสาวณีย  โพธิ์เต็ง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา , ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ และ รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา.  
175 หนา. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ          
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู         
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี                
จังหวัดราชบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 25 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ของนัก เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปที่  1  3 )  แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนของ นัก เรี ยนชั้ นมั ธยม ศึกษาปที่  1                    
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1            
ที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  การวิเคราะห
ขอมูลใชคาสถิติ คาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน 
(t-test Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคํา            
ในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05             
 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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55255323 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD: WORD FORMATION/ INDUCTIVE LEARNING  APPROACH/ LANGUAGE  EXERCISES  
 SAOWANI PHOTENG : A  DEVELOPMENT  OF  THAI  LANGUAGE  WORD FORMATION  
LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 7 STUDENTS USING INDUCTIVE LEARNING  APPROACH  
WITH  LANGUAGE  EXERCISES. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MEECHAII  EMJINDA, Ph.D., 
ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. AND ASSOC.PROF.NARIN  SUNGRUGSA. Ed.D.         
175 pp. 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement of  
thai language word formation of grade 7 students by using Inductive learning 
approach with language exercises between pretest and posttest 2) to investigate 
students' opinion towards learning activities by using inductive learning approach with 
language exercises. The sample of this research were 25 of grade 7 students from 
Tedsaban 3 (Tedsabansongkroh) School, Ratchaburi Municipality Ratchaburi Province 
in academic year 2014. The samples in this study was randomly, the classroom unit 
was used as research. The instruments of this research were 1) lesson plans based on 
inductive learning approach; 2) language exercises of thai language word formation;  
3) achievement test of thai language word formation; and 4) student opinion 
questionnaire on learning activities. The data was statistically analyzed by mean ( x̄ ), 
standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis. 
 Results were found as follows: 
 1) There was significant difference between learning achievement of thai 
language word formation of grade 7 students at the .05 level, which mean students’ 
learning achievement of thai language word formation of post-test higher than              
pre-test 
 2) Student’ opinions towards learning management through inductive 
learning approach with language exercises were at the higth level, which mean          
grade 7 students  were  satisfied  with  learning  activities. 
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นางกนกกร  เกษมสุขจรัสแสง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  นางสาวเบญญาณิช  กิจเตง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน
เทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห)  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  
ที่ใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือ  ขอขอบคุณ พ่ีๆ นองๆ ที่คอยใหคําปรึกษา                   
ความชวยเหลือ  คําแนะนําและเปนกําลังใจเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาอันเปนที่รักและเคารพสูงสุดในชีวิต  ผูใหกําเนิดและ
เปนครูคนแรกที่คอยอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต รวมทั้งใหการสนับสนุนและ              
เปนกําลังใจอยางดียิ่งแกผูวิจัย  คุณคาและคุณประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยขอมอบแด
บุพการีผูมอบชีวิต  และครูอาจารยทุกทานที่เปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูทําวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 ภาษาไทยมีความสํ าคัญตอคนไทยในฐานะเปนเครื่ องมือในการสื่ อสารและ                    
สรางความเขาใจตอกัน  แสดงถึงความเปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจําเปนตองตระหนัก                      
ถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจ  ศึกษาหลักเกณฑทางภาษา และฝกฝนใหเกิดทักษะ
การฟง การพูด การอาน  และการเขียนภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชในการส่ือสาร 
การเรียนรู  การแสวงหาความรู  การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน  การสรางความเปนเอกภาพ    
ของชาติและความจรรโลง  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ             
(วิมลรัตน  สุนทรโรจน, 2545: 5)  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
มาตรา 6 ความวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” การท่ีจะพัฒนาคนไดคือการใหการศึกษา และการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลไดนั้นผูเรียนจะตองอานออกเขียนได ทักษะทางภาษาไทยจึงเปนรากฐานและหัวใจสําคัญ
ในการศึกษาหาความรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2551) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะท่ีเปนภาษา        
ประจําชาติและเปนเครื่องมือสื่อสารของคนในสังคม  มุงสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความสามารถ 
และมีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  จึงไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่นักเรียนทุกคน
ตองเรียนและตองสอบใหได จึงกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวจํานวน 5 สาระ 
ไดแก สาระที่ 1 การอาน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด สาระท่ี 4 
หลักการใชภาษาไทย  และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  ซึ่งสาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ          
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551: 53) ถือเปนสาระที่สําคัญสาระหนึ่ง  เนื่องจาก
กฎเกณฑของไวยากรณไทยหรือท่ีเรียกกันวาหลักภาษานั้น  จะทําใหผูใชภาษาเขาใจและใชภาษาไทย
ไดถูกตองเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร ดังที่ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย (2536: 
142) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักภาษาไทยไววา   การเรียนการสอนภาษาไทยจะชวยใหนักเรียน          
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทยเปนอยางดี  และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
ถูกตอง สอดคลองกับ  วรรณา  บัวเกิด  และศรีสุดา  จริยากุล  (2534: 200)  ไดกลาววา การเปน 
นักไวยากรณ  คือรูจักใชกฎเกณฑใหเปนประโยชนแกการใชภาษา ทําใหใชภาษาไดถูกตองชัดเจน           
ไมกํากวม 
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   ปญหาความสับสนในการเรียนหลักการใชภาษาไทย เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  
สงผลตอการเรียนและความเขาใจของนักเรียนที่ยังคลาดเคลื่อน   ทั้งเรื่องคําประสม คําซอน และ             
คําซ้ํา  ซึ่งมีกฎเกณฑทางภาษาท่ีซับซอน เชน คําประสมและคําซอน มีลักษณะท่ีคลายกัน                 
ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่นาจะนํามาใชในการจัดการเรียนรู  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง         
การสรางคําในภาษาไทย  เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  เขาใจ  และสนใจไดดีขึ้นคือ การใชวิธีสอน
ตางๆ เชน  วิธีสอนแบบนิรนัย การสอนแบบรวมมือ เปนตน รวมถึงการใชสื่อการเรียนรูซึ่งมีหลาย
ประเภท  เชน  การใชชุดการสอน  บทเรียนสําเร็จรูป  เปนตน  เนื่องจากวิธีสอนและสื่อการเรียนรู
ดังกลาวชวยเอ้ือตอการเรียนของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีการสอนแบบอุปนัยเปนวิธี         
ที่นาสนใจ และชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดดี ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2555: 340) กลาววา             
วิธีสอนแบบอุปนัยเปนวิธีสอนที่นักเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเองจึงทําใหเกิด                  
ความเขาใจและจดจําไดดี  นักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอันเปนเครื่องมือสําคัญของ                    
การเรียนรู  นักเรียนไดท้ังเนื้อหาความรูและกระบวนการคิด  ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนใน
การเรียนรูเรื่องอ่ืนๆ ได  
 ผู วิ จั ย ไดศึ กษางานวิ จัย ท่ี เกี่ ย วของกับการจัดการ เ รียนการสอน  และพบว า                    
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  สรุปองคความรูดวยตนเอง  
ทําใหเขาใจในส่ิงที่เรียน  และจดจําไดดี  สามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนรูตอไป   รวมทั้ง
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับการใช            
วิธีสอนแบบอุปนัยของสุทธศรี  ลิขิตวรรณการ (2536)  ไดศึกษาผลของวิธีสอนแบบอุปนัยท่ีมีตอ 
ความมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  1) คาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดความมี
วิจารณญาณในการวิเคราะห  การวินิจฉัย  การประเมินคาและการนําไปใชหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุมที่เรียนจากแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบอุปนัยสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชแผนการสอน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คาเฉลี่ยของคะแนนสอบแบบวัด
ความมีวิจารณญาณจากขาวและเหตุการณของนักเรียนกลุมที่เรียนจากแผนการสอนดวยวิธีการสอน
แบบอุปนัยสูงกวากลุมท่ีเรียนโดยใชแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  และพัทธนันท  ศิริรักษโสณ 
(2547) ไดศึกษาเร่ืองการสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหขาว  ดวยการจัดการเรียนรู           
แบบอุปนัย  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร พบวา 1) ไดแบบฝกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหขาว จํานวน 3 แบบฝก ประกอบดวย 
แบบฝกการวิเคราะหประเภทของขาว  แบบฝกการวิเคราะหขอเท็จจริง  ขอคิดเห็นของขาว และ    
แบบฝกการสรุปความของขาว 2) แบบฝกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหขาวดวยการจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ 92.81/89.54  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคิด
วิเคราะหขาวดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของกลุมตัวอยาง  จากการเปรียบเทียบคะแนนกอน
และหลังการจัดการเรียนรูปรากฏวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                
4) ความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยมีคาเฉลี่ยรวมของคะแนน
ความพึงพอใจเทากับ 4.14    ซึ่งหมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย อยูในระดับ
มาก  สวนอภิรดี  เกลี้ยงเกิด (2549)  ไดทําการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนหนวยมนุษยกับสังคมดวยแบบฝก
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กิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย  พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
แบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยกับแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 2) ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยกับแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และอมรรัตน  พิทักษวงศศร  (2551)  กลาววา 
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบอุปนัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแตงบทรอยกรอง
มากกวาการจัดกิจกรรมแบบนิรนัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
 นอกจากนี้  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคการสอน  หรือนวัตกรรมตางๆ            
ชวยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น  ดังที่  อุนเรือน หนูจันทร (2551) ไดทําการศึกษาทักษะ          
การคิดวิเคราะหและความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4          
ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังความคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวา  
หลังจากท่ีนักเรียนไดรับการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังความคิด  มีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดสูงกวากอนเรียน และทวี  สระน้ําคํา (2551)                      
ไดทําการศึกษาผลของวิธีการสอนแบบนิรนัยและวิธีสอนแบบอุปนัยที่มีแบบฝกหลังเรียนตางกัน               
โดยใชบทเรียนบนเว็บในวิชาฟสิกสที่มีตอการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา                  
1) กลุมตัวอยางที่เรียนบทเรียนบนเว็บที่ใชรูปแบบการสอนแบบนิรนัยและอุปนัย   มีการคิด
วิจารณญาณไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)  กลุมตัวอยางที่เรียนบทเรียนท่ี
ใชแบบฝกหลังเรียนโดยใชวิธีสรางโจทยและวิธีแกโจทยมีการคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3)  พบปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการสอนและแบบฝกหลังเรียน
ที่ใชบทเรียนบนเว็บตอการคิดวิจารณญาณของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ทางสถิติ     
ที่ระดับ .05 สวนดาวเรือง  แกนทอง (2553) กลาววา  ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังมโนภาพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน เทากับ 
81.92/81.08 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะหโดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังมโนภาพ  กลุมสาระ           
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.55)          
และเตือนใจ  คดดี (2554) กลาววา ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของจอหน สจวต มิลล หลังเรียน        
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปที ่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของจอหน สจวต มิลล  ในภาพรวมอยูในระดับมาก    
 แมวาวิธีการสอนแบบอุปนัยจะเปนวิธีที่นาสนใจแตมีขอจํากัดตรงที่ใชเวลาคอนขางมาก 
(ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ, 2551) อาจทําใหเกิดความเบ่ือหนายและสอนไมทันเวลา การนําแบบฝก
ทักษะมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยทําใหนักเรียนไดฝกฝนซํ้าๆ  และนําความรูจาก           
การเรียนมาใช  สามารถทบทวนความรูจากการเรียน  การใชแบบฝกทักษะซึ่งเปนสื่อท่ีจะทําให
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นักเรียนเกิดความกระตือรือรน และกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น            
แบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางประสบการณ  สามารถ   
นําความรูไปใชไดอยางถูกตอง  และผูเรียนเรียนรูจากการกระทําจริงจึงทําใหจดจําสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น  
เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู  เกิดแรงจูงใจและสามารถตรวจสอบผลการเรียน  ทําใหทราบ
ความกาวหนาและขอบกพรองอันสงผลตอทัศนคติและประสิทธิภาพในการเรียนรูไดอ ยางดี             
(ขนิษฐา  แสงภักดี, 2540) ดังที่  สุนีรัตน บดสันเทียะ (2548) กลาววา ความสามารถในการอาน 
ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เทากับ 84.83 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว รอยละ 75  และ
ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปที ่4 พบวา การสอนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวาการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือ
ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการสอนโดยใชแบบฝกทักษะมีคาเฉลี่ย เทากับ 8.46 
และการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู มีคาเฉลี่ยเทากับ  6.14  

 แบบฝกทักษะมีประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ  ชวยใหการเรียน
การสอนมปีระสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  ชวยถายทอดเน้ือหาและหลักเกณฑทางภาษาที่ซับซอน  ชวยสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจ  ผูเรียนสามารถ
ทบทวนความรูโดยการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง  รวมถึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหดีขึ้นอีกดวย  จึงควรนําแบบฝกทักษะมาใชประกอบกับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  

 การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะมีประโยชนอยางยิ่งในการสอน
หลักการใชภาษาไทย  เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง            
ตองอาศัยความเขาใจ  คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รวบรวมขอมูล สังเกต คนหา วิเ คราะห  
เปรียบเทียบความคลายคลึงขององคประกอบจากตัวอยาง  แยกแยะความแตกตาง  ผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห  ชวยพัฒนาการเรียนรู  ของนักเรียน  ผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดในสถานการณจริง  นักเรียนมีโอกาสไดทบทวนความรู  และฝกฝนซํ้าๆ จนเกิด             
ความชํานาญ  ตลอดจนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้นอีกดวย 

 แมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะใหความสําคัญเรื่องหลักการใช
ภาษาไทย และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและพยายาม          
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ แตปรากฏวาการเรียนการสอนหลักการใชภาษาไทย
ที่ผานมานักเรียนสวนใหญมีความสามารถอยูในระดับคอนขางต่ํา เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียของ        
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปการศึกษา 2556 แยกตาม
มาตรฐานการเรียนรู  พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 มาตรฐานการเรียนรู ไดแก มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 2.1 
มาตรฐาน ท 4.1 และมาตรฐาน ท 5.1 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 50 โดยมาตรฐาน 
ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ   มีคะแนนเฉลี่ย ( x̄ ) ในระดับโรงเรียน                       
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เทากับ 35.56 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 50 และอยูในระดับท่ีควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน 
            ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนน
เต็ม 

คาสถิติ 
ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 
มาตรฐาน ท 1.1 100 30.30 11.01 34.15 14.06 32.45 14.04 33.54 14.13 

มาตรฐาน ท 2.1 100 40.22 16.53 49.64 19.82 44.61 19.15 47.43 19.97 

มาตรฐาน ท 3.1 100 55.11 27.38 66.92 25.20 61.41 25.98 65.14 25.67 

มาตรฐาน ท 4.1 100 35.56 13.58 38.37 13.23 36.43 12.90 37.88 13.16 

มาตรฐาน ท 5.1 100 28.89 18.05 36.53 20.70 32.61 19.83 34.94 20.64 

ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), “รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2556”, 2556. 
 จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนเฉล่ียมาตรฐาน ท 4.1 จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2556  มีระดับตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานรอยละ  50  และอยูในระดับที่ควรเรงพัฒนา  ผูวิจัยจึงคนหาปญหาและสาเหตุ                
โดยไดสอบถามครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี             
จังหวัดราชบุรี จํานวน  3  ทาน (สัมภาษณ) (วิไล  จิตตอําไพ, กัญญาพัชร  พูลชื่น, พัตรา จันทรทอง. 
3 มีนาคม 2557) ตางกลาววานักเรียนสวนใหญ ไมเห็นความสําคัญและความจําเปนที่ตองเรียนวิชา
ภาษาไทย  โดยเฉพาะสาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย  นักเรียนเบื่อหนายและรูสึกวาหลักการใช
ภาษาไทยเปนเรื่องที่ยาก  นอกจากนี้วิธีการสอนของครูไมเราความสนใจ   ไมมีสื่อกระตุนใหนักเรียน
อยากเรียน  และในดานเนื้อหาวิชาพบวา  เรื่องการสรางคําในภาษาไทยเกิดปญหาคือ  นักเรียน          
ไมทราบความหมายของคําศัพท  วิธีการสรางคํา  และสับสนระหวางคําประสมและคําซอน  ไมเขาใจ
เรื่องคําซ้ํา  การใชคําเหลานี้ตองอาศัยความเขาใจหลักการสรางคําแตละประเภท  จึงจะสามารถใชคํา
ไดอยางถูกตองตามหลักภาษา  ซึ่งนักเรียนตองมีพ้ืนฐานความรูเรื่องการสรางคําในภาษาไทย           
จากระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู  ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุใหนักเรียนเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  เก่ียวกับ
คําประสม  คําซ้ํา  และคําซอน  ซึ่งเปนความรูพ้ืนฐานท่ีจะนําไปใชในการเรียนขั้นสูงตอไป  ตลอดจน
นําไปใชในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะเปนส่ือทางการศึกษาที่มีคุณคาทางการเรียนการสอนหลายประการ                     
เปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดําเนินการสอนไปตามลําดับขั้นตอน  ชวยถายทอดเน้ือหาหรือประสบการณ
ที่ซับซอนเปนนามธรรมไดสูงชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ผูเรียน        
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มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองชวยเสริมการศึกษารายบุคคล  ผูเรียนไดเรียนตามความสนใจตาม
เวลาและโอกาสที่อํานวย (ธีรญา  เหงี่ยมจุล, 2547: 59)  
 จากแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของและปญหาการจัดการเรียนการสอน  ทําใหมองภาพรวม
ไดวาการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนหลักการใชภาษาไทยเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคํา
ในภาษาไทยใหสูงขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนหลักการใชภาษาไทยตอไป 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 การ จัดกิจกรรมการ เรี ยนรู เ พ่ื อ ให สอดคลองกับแนวทางการ จัดการ ศึกษา                      
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช  2545 ครูผูสอนควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ  ใหผูเรียนอยากเรียนรู  
อยากลองทํา  จึงควรนําเทคนิควิธีการใหมๆ ที่ศึกษาจากงานวิจัยมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน  สําหรับในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  ซึ่งเปนการสอนจากรายละเอียด
ปลีกยอยไปหากฎเกณฑ  หลักการ  ขอเท็จจริง  หรือขอสรุป  โดยการนําตัวอยางที่ตองการสอน      
ใหแกผูเรียนศึกษาวิเคราะห  แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายกัน  แลวนํามา
กําหนดขอสรุป  หลักการหรือกฎเกณฑ  เปนการสอนท่ีใหผูเรียนสรุปหลักการจากตัวอยางตางๆ      
ดวยตนเอง  ดังที่  ทิศนา  แขมมณี (2555) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยวา  เปนกระบวน          
การสอนท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการนําตัวอยาง 
ขอมูล ความคิด  เหตุการณ  สถานการณ  ปรากฏการณ  ที่มีหลักการ  แนวคิดท่ีตองการสอนใหแก
ผูเรียนศึกษาวิเคราะห  จนสามารถดึงหลักการ  แนวคิดท่ีแฝงอยูออกมาเพื่อนําไปใชในสถานการณ
อ่ืนๆ ตอไป  กลาวอยางสั้นๆ ไดวาเปนการสอนท่ีใหผูเรียนสรุปหลักการจากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง  
 สวนแนวคิด  และงานวิจัยตางๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย 
ทฤษฎีที่ถือวาเปนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีใชในการสรางแบบฝกทักษะเขาชวยเพ่ือใหสอดคลอง                      
กับความสามารถของนักเรียน  ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่กลาววา  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรม
นิยม เนนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus- คือสิ่งท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม) 
และการตอบสนอง (Response- ตัวพฤติกรรม) โดยอินทรียจะตองสรางความสัมพันธระหวางสิ่งเรา
และการตอบสนองอันนําไปสูความสามารถในการแสดงพฤติกรรม คือ เกิดการเรียนรูนั่นเอง                
และหลักของการเรียนรูเกิดขึ้นจากการทําพฤติกรรม  ถาปรากฏวาหลังจากทําพฤติกรรมหน่ึง
พฤติกรรมใดแลว เกิดผลดีหรือเปนที่พอใจตอผู กระทําเขาก็จะปฏิบัติซ้ํ า อีกจนเปนนิสัย                      
(สุรพล  พะยอมแยม, 2544: 70) จึงเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพ               
เพ่ือชวยปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ดังที่  กิตติคุณ  รัตนเดชกําจาย (2542) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูของ 
ธอรนไดค และสกินเนอร (Thorndike and Skinner) ดังนี้ 
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 ธอรนไดค (Thorndike) ไดตั้งกฎการเรียนรูขึ้น 3 กฎ ในการสรางแบบฝกทักษะ ไดแก 
 1. กฎแหงผล (Law of Effect) มีใจความวาการเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับ       
การตอบสนองจะดียิ่งข้ึนเมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกตอง  การใหรางวัลจะ
ชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมน้ันๆ อีก 
 2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise)  มีใจความวาการมีโอกาสไดกระทําซ้ําๆ ใน
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงจะทําใหพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณยิ่งขึ้น การฝกหัดท่ีมีการควบคุมที่ดีจะ
สงเสริมตอผลการเรียนรู 
 3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) มีใจความวาเมื่อมีความพรอมที่ตอบสนอง
หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ถามีโอกาสไดกระทํา ยอมเปนท่ีพอใจ แตถาไมพรอมที่จะตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมการบังคับใหยอมกระทําใหเกิดความไมพอใจ 
 นอกจากทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค (Thorndike) แลวยังมีแนวคิดของนักจิตวิทยา
ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะคือ แนวคิดของสกินเนอร (Skinner) ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติม
ดังนี้ 
 1. การเรียนรูจากการวางเงื่อนไขใหปฏิบัติ (Operant Conditioning) ตามแนวทฤษฎี
การเรียนรูที่อธิบายวาพฤติกรรมจะมีอัตราความเขมขนตามการตอบสนองสูงขึ้นเมื่อไดรับ                  
การเสริมแรง (Reinforcement)  
 2. กระบวนการเสริมแรง  (Reinforcement)  หมายถึงกระบวนการที่นํามาใชเพ่ือ           
การเพ่ิมหรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้น จะมีการใชตัวเสริมแรง (Reinforce) เชน                  
คําชมเชย รางวัล ที่ เปนวัตถุ สัญลักษณ หรือสิทธิพิเศษตางๆ ตลอดจนใหรูผลการกระทํา              
ของตนเอง 
 3. การใหการเสริมแรงทันทีทันใด ( Immediate Reinforcement) หมายถึง                 
มีการกําหนดใหมีการเสริมแรงอยางทันทีทันใดท่ีมีการตอบสนอง   เชน  เม่ือนักเรียนตอบ  ครูให           
การเสริมแรงทันทีทันใดวาคําตอบของนักเรียนนั้นถูกหรือผิด การรีรอการเสริมแรงจะทําใหเรียนรู
ลาชาไป 

 ผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแนวทางการสรางแบบฝกทักษะที่ดี                  
เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1                   
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และนําหลักทฤษฎี               
การเรียนรูของ ธอรนไดคและสกินเนอร (Thorndike and Skinner) มาปรับใชโดยนําหลักการเรียนรู        
ของการสรางแบบฝกทักษะเ พ่ือใหนักเรียนฝกปฏิบัติ   โดยผู วิจัยสรางแบบทักษะตามที่                
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543) ไดเสนอไววา ควรเร่ิมจากวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและ
กิจกรรม พิจารณาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหปญหา โดยการสรางแบบฝกทักษะ
และเลือกเนื้อหา  ที่จะสรางแบบฝกทักษะเรื่องใดบางนั้นใหกําหนดเปนโครงเรื่อง ตอจากน้ันศึกษา
รูปแบบของการสรางแบบฝกทักษะจากเอกสารแบบฝกทักษะตางๆ มีการออกแบบแบบฝกทักษะ          
ใหมีรูปแบบที่หลากหลายนาสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจนักเรียน ลงมือสรางแบบฝกทักษะ   สงให
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การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
1.  ขั้นเตรียมการ 
2.  ข้ันสอน 
3.  ข้ันเปรียบเทียบ 
4.  ข้ันสรุป 
5.  ข้ันนําไปใชโดยการทําแบบฝกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนรู 

แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ตอจากนั้นนําไปทดลองใชแลวบันทึกผลเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง 
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยทําการทดสอบวัดความรูกอนเรียนเรื่องการสรางคํา                  
ในภาษาไทย  จากนั้นจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นเตรียมการ 
ทบทวนความรูเดิม  เพื่อเราความสนใจท่ีจะรับความรูใหม  โดยใชภาพ  บัตรคํา  แถบประโยค  และ
ตัวอยางคํา  จากนั้นตั้งคําถามกระตุนความคิดเกี่ยวกับความหมายของคําและวิธีการสรางคํา              
ในภาษาไทยเพื่อโยงเขาสูบทเรียน 2) ขั้นสอน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางคํา  ของจริง  รูปภาพ   
บัตรคํา  แถบตัวอยางประโยค  เพ่ือใหผูเรียนจัดกลุมการสรางคําในภาษาไทย 3) ขั้นเปรียบเทียบ 
ผูเรียนทําการสังเกต คนหา วิเคราะห รวบรวม เปรียบเทียบ ความคลายคลึงกันขององคประกอบ               
ในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง มองเห็นความสัมพันธ ในรายละเอียดที่ เหมือนกันตางกัน                    
ของตัวอยางคํา  ของจริง  รูปภาพ  บัตรคํา  แถบตัวอยางประโยคท่ีครูเตรียมไวและคําที่นักเรียน
รวมกันยกตัวอยาง  4) ขั้นสรุป  ผูเรียนนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนความหมายและ
วิธีการสรางคําในภาษาไทยดวยตัวผูเรียนเอง 5) ขั้นนําไปใช  โดยใหผูเรียนนําความรูมาใชในการทํา
แบบฝกทักษะ  เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยนักเรียน  
มีโอกาสไดฝกซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ  จากน้ันทดสอบความรูหลังเรียนเรื่องการสรางคํา                      
ในภาษาไทย  โดยคาดวาหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

 จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนไดฝกฝน
ทักษะการคิดวิเคราะหจากตัวอยางจนสรางองคความรูดวยตนเอง  และนําองคความรูมาใชในการทํา
แบบฝกทักษะเพ่ือทดสอบความเขาใจของนักเรียน  เพื่อเปนการประเมินวานักเรียนเขาใจเรื่องที่เรียน
ไดถูกตอง  นักเรียนมีโอกาสฝกซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงนําการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะมาใชในการจัดการเรียนรู  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรูเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1  
    ตัวแปรตน (Independent Variable)       ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

คําถามการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคํา              
ในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  อยูในระดับใด 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2     
ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียนท้ังหมด 50 คน  โดยทุกหองเรียนจัดนักเรียน          
แบบคละความสามารถ  
  1.2  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2              
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่เรียนอยู                 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน  25 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 2.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  เ น้ื อหา ท่ีนํ ามาสร า ง เป นแผนการ จัดการ เ รี ยนรู และแบบฝ กทั กษะที่ ใ ช                   
ในการทดลอง  ผูวิจัยคัดเลือกเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติ            
ของภาษา และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ท 4.1 ม 1/2 การสรางคํา ประกอบดวย 1) คํามูล                       
2) คําประสม 3) คําซ้ํา  และ 4) คําซอน   
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 3.  ตัวแปรที่ศึกษา  
  3.1  ตัวแปรตน (Independent Variable)  
   การจัดการเ รียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคํา                    
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
   3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
   3.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู              
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 4.  ระยะเวลา 
  ทาํการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชเวลาในชั่วโมงการเรียน
วิชาภาษาไทยสัปดาหละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาที ระยะเวลา 8 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน) 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ              
แบบฝกทักษะ  ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัยไวดังนี้ 
 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาความสามารถ            
ดานสติปญญาของนักเรียนแตละบุคคล ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบอุปนัยรวมกับ                  
แบบฝกทักษะ และประเมินจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคํา                   
ในภาษาไทย 

 2. การสอนแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการเรียนรูจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ 
หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยการนําตัวอยางที่ตองการสอนใหแกผูเรียนศึกษาวิเคราะหแลว
พิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายกัน แลวนํามากําหนดเปนขอสรุป หลักการ หรือ
กฎเกณฑ  การสอนแบบอุปนัยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ 
ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเราความสนใจที่จะรับความรูใหม 2) ขั้นสอน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยาง หรือ
ของจริง เพ่ือใหผูเรียนจัดกลุม 3) ขั้นเปรียบเทียบ ผูเรียนทําการสังเกต คนหา วิเคราะห รวบรวม 
เปรียบเทียบความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง มองเห็น
ความสัมพันธในรายละเอียดที่เหมือนกันตางกัน 4) ขั้นสรุป  ผูเรียนนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยาง        
มาสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ หรือนิยายดวยตัวผูเรียนเอง  5) ขั้นนําไปใช เพ่ือใหผูเรียนนําความรู 
ขอสรุปไปใช 
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 3. การสอนแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย         
นําตัวอยางคํามูล  คําประสม  คําซ้ํา  และคําซอนที่ตองการสอนใหแกผูเรียนศึกษาวิเคราะหแลว
พิจารณาคนหาองคประกอบท่ีเหมือนกันหรือคลายกันแลวนํามากําหนดเปนขอสรุป หลักการ หรือ
กฎเกณฑ  และมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู  5 ขั้นตอน ดังนี้       
  3.1   ขั้นเตรียมการ  เปนขั้นท่ีเราความสนใจ  จูงใจ  ทบทวนความรูเดิม  และ
อธิบายจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ    
  3.2   ขั้นสอน เปนขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเสนอตัวอยาง  ผูสอนนําเสนอ
ตัวอยางคํามูล  การสรางคําประสม  คําซ้ํา  และคําซอนท่ีหลากหลายใหแกผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียน
สังเกต  วิเคราะห  และสรุปองคความรูที่ไดจากตัวอยาง 
  3.3 ขั้นเปรียบเทียบ  เปนขั้นที่ผูเรียนวิเคราะหตัวอยางโดยสังเกตการสรางคํา        
ในภาษาไทย  เปรียบเทียบความคลายคลึงขององคประกอบในตัวอยาง  แยกแยะความแตกตาง 
  3.4 ขั้นสรุป เปนขั้นที่ผูเรียนนําขอสังเกตท่ีคนพบจากตัวอยางของการสรางคํา        
ในภาษาไทยมาสรุปเปนหลักการสรางคําในภาษาไทยดวยตนเอง   

  3.5 ขั้นนําไปใช  เปนขั้นทดสอบความเขาใจของผูเรียน  เพ่ือเปนการประเมินวา
ผูเรียนเขาใจวิธีการสรางคําในภาษาไทยไดถูกตอง  โดยใหผูเรียนทําแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   
 4. การสรางคําในภาษาไทย  หมายถึง คํามูล  คําประสม คําซ้ํา และคําซอน ดังนี้ 
  4.1  คํามูล หมายถึง เสียงท่ีเปลงออกมาแลวมีหนึ่งความหมาย  อาจมีพยางคเดียว
หรือหลายพยางค  เปนคําไทยแทหรือเปนคําที่ยืมจากภาษาตางประเทศก็ได 
  4.2   คําประสม หมายถึง คําที่เกิดจากการนําคํามูลตั้งแต 2 คําขึ้นไปมาประสมกัน 
ทําใหเกิดคําที่มีความหมายใหม แตยังคงมีเคาความหมายของคําเดิมอยูบาง 
  4.3 คําซ้ํา  หมายถึง  คําที่เกิดจากการนําคํามูลมาออกเสียงซ้ํา 2 ครั้งขึ้นไป                 
โดยเปนการเพิ่มรายละเอียดของความหมาย  หรือการใชเปนเชิงเปรียบเทียบ 

  4.4 คําซอน หมายถึง  การนําคํามูลท่ีมีความหมายเหมือนกัน เปนไปในทํานอง
เดียวกัน ตรงขามกัน หรือคําท่ีมีเสียงใกลเคียงกันมาซอนเขาคูกันทําใหเกิดคําเพ่ิมขึ้น  
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรูความเขาใจของนักเรียน  ซึ่งวัดได
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการสรางคําในภาษาไทย          
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จํานวน  20  ขอ   

 6. ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 หมายถึง ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวย     
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อนําไปใชแลวทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย          
ที่กําหนดตามเกณฑ 85/85 ดังนี้ 
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  85 ตัวแรก (E1)  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูระหวาง
เรียนของผูเรียน ที่ไดจากการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  โดยคิดเปนคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 
รอยละ 85 

  85 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู          
หลังเรียนของผูเรียน ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยคิดเปน
คาเฉล่ียไมต่ํากวา   รอยละ 85 

 7.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ซึ่งประเมิน                    
ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

ประโยชนที่ไดรับ 

 1. ไดแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคํา                     
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระ              
การเรียนรูภาษาไทย 

 2. ไดแนวทางในการสอนหลักการใชภาษาไทยโดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ     
แบบฝกทักษะ  ชวยในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับการสอนแบบอุปนัยรวมกับ      
แบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในสาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

 4. นําผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ได 
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บทที่  2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตามลําดับดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
 2.   การสรางคําในภาษาไทย 
  2.1   คํามูล  
  3.2   คําประสม 
  3.3   คําซ้ํา 
  3.4   คําซอน 
 3.   การสอนภาษาไทย 
  วิธีการสอนภาษาไทย 
 4.   การสอนแบบอุปนัย 
  4.1   ความหมายของการสอนแบบอุปนัย 
  4.2   องคประกอบของการสอนแบบอุปนัย  
  4.3   ขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัย 
  4.4   ขอดีของการสอนแบบอุปนัย 
  4.5   ขอจํากัดของการสอนแบบอุปนัย 
 5.   แบบฝกทักษะ 
  5.1   ความหมายของแบบฝกทักษะ 
  5.2   ความสําคัญของแบบฝกทักษะ 
  5.3   ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี   
  5.4   หลักการสรางแบบฝกทักษะที่ดี 
  5.5 ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
 6.   แผนการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 7.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  7.1  งานวิจัยในประเทศ 
  7.2  งานวิจัยตางประเทศ 

13 
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1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี  จัดการศึกษาในระบบ  ตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
โดยใชหลักสูตรปฐมวัยศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

ปรัชญา   

 ท.3 คือบานของเรา  สะอาดเชาตลอดเย็น  แมนใครไดมาเห็น  บงแนชัดวัดความเจริญ 

วิสัยทัศน  

 “บริหารงานเปนระบบ  สงเสริมเทคโนโลยี  เรียนดีมีคุณภาพ  สิ่งแวดลอมเอ้ือตอการ
เรียนรู   สรางสัมพันธชุมชน” 

พันธกิจ   

 1.  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 2.  สงเสริมและพัฒนาวิชาการ 
 3.  พัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 4.  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและธรรมชาติ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 2.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   
 3.  สรางและพัฒนาแหลงการเรียนรู   
 4.  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
การจัดหนวยการเรียนรู 
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ไดจัดทําหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ไวทั้งหมด 9 หนวยการเรียนรู  รวมเวลา 60 ชั่วโมง  
และนํามาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางเปนหลักในการสรางกระบวนการจัด             
การเรียนการสอน  โดยเน้ือหาเร่ืองการสรางคําในภาษาไทยกําหนดไวในหนวยการเรียนรูที่ 3            
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2    
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ตารางที่ 2  หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

หนวยการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา/จํานวนช่ัวโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 1 เสียงและอักษรไทย 6 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ชนิดของคํา  8 
หนวยการเรียนรูที่ 3 การสรางคําในภาษาไทย  8 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  3 

หนวยการเรียนรูที่ 5 การพัฒนาทักษะการฟงและดู                 3 

หนวยการเรียนรูที่ 6 การพัฒนาทักษะการพูด              6 

หนวยการเรียนรูที่ 7 การพัฒนาทักษะการอาน 6 

หนวยการเรียนรูที่ 8 การพัฒนาทักษะการเขียน 12 
หนวยการเรียนรูที่ 9 ภูมิปญญาทางภาษา 6 

ทดสอบปลายภาคเรียน 2 

รวม 60 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยใหหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย                   
จํานวน 8  ชั่วโมง           
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) 
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 4 หลักการใช
ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ซึ่งกําหนด
ไวในหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูเพ่ื อใหนักเรียน          
เกิด การเรียนรูตรงตามตัวชี้วัด  และสามารถนําสาระการเรียนรูแกนกลางมาเปนแนวทางในการจัด            
การเรียนรู  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร  จากนั้นเลือกเนื้อหาเพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรู               
ใหสอดคลองตรงตามตัวชี้วัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย ท 4.1           
ม 1/2 การสรางคํา ประกอบดวย 1) คํามูล  2) คําประสม  3) คําซ้ํา  และ 4) คําซอน 
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2.  การสรางคําภาษาไทย 
 คําในภาษาไทยนั้น แตเดิมมักเปนคําพยางคเดียว เชน พอ แม มีด บาน เรือ น้ํา ลม แขน
ขา เปนตน ตอมาคําตางๆ เหลาน้ีมีไมเพียงพอที่จะใชเรียกสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นใหมๆ ตลอดเวลา จึงได
คิดสรางคําใหมข้ึนมา 
 วิธีการสรางคําของคนไทย  คือ การนําคําที่มีอยูเดิมมาประกอบกันในลักษณะตางๆ         
จนเกิดคําใหม  และคําที่ประกอบกันใหมนี้ จะเปนคําที่มีหลายพยางค นอกจากน้ียังยืมคําจาก
ภาษาตางประเทศเขามาดัดแปลงใชในภาษาตามวิธีการของคนไทยดวย 
 การสรางคําในภาษาไทยที่จะกลาวถึงในที่นี้ ไดแก  คําประสม คําซ้ํา และคําซอน                  
สําหรับคําประสม คําซ้ํา และคําซอน ไดมีผูกลาวถึงคํามูล  คําประสม คําซ้ํา และคําซอน ไวดังนี้  
2.1  คํามูล 

 ความหมายของคํามูล 
 คํามูลเปนคําดั้งเดิมในภาษาไทย  สําหรับคํามูลไดมีผูใหความหมายของคํามูลไวดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554 (2556: 260) ใหความหมายของคํามูลวา          
คํามูล  หมายถึง  คําคําเดียวที่ไมไดประสมกับคําอ่ืน  เชน  ยาม  แขก  นาฬิกา   
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 61) กลาววา  คํามูล  คือ  คําที่เราตั้งขึ้นเฉพาะคําคําเดียว  
จะเปนคํามาจากภาษาไหนก็ดี  หรือคําที่ตั้งขึ้นใหมในภาษาไทยเฉพาะคําหนึ่งๆ ก็ดี  เรียกวา  คํามูล  
คําเหลาน้ีบางทีก็มีความหมายพองกัน  เชน “ขัน”  หมายความวา นาหัวเราะก็ได  เครื่องตักน้ําก็ได  
ไกหรือนกบางอยางทําเสียงอยางหนึ่งก็ได  เปนตน  ดังนี้นับวาเปนคํามูลเหมือนกันเพราะเปนคําเดียว
โดดๆ 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ และคณะ (2544: 25) กลาววา คํามูลเปนคําดั้งเดิมที่มีใชในภาษา  
มีความหมายสมบูรณชัดเจนในตัวเอง  อาจเปนคําไทยแท  หรือเปนคํายืมจากภาษาตางประเทศก็ได 
 ยมโดย  เพ็งพงศา (2536: 60) กลาววา คํามูล  คือ  คําที่ตั้งขึ้นเฉพาะคําเดียวๆ ไมจํากัด
วาเปนคําที่มาจากภาษาใด  อาจจะเปนคําในภาษาไทยหรือคําในภาษาอ่ืน  ถาเปนคํามูลท่ีมาจาก
ภาษาไทยแตเดิมก็มักจะเปนคําพยางคเดียว  เชน  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  เรือ  ตอมาเม่ือไทยรับ              
คําภาษาอ่ืนๆ เชน  ภาษาบาลีสันสกฤต  เขมร  คํามูลจึงอาจเปนคําที่มีหลายพยางค  เชน  ราชา  
วิทยุ  เขนย ฯลฯ 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความหมายของคํามูลสรุปไดวาคํามูล หมายถึง เสียงท่ีเปลง   
ออกมาแลวมีหนึ่งความหมาย  อาจมีพยางคเดียวหรือหลายพยางค  เปนคําไทยแทหรือเปนคําที่ยืม
จากภาษาตางประเทศก็ได  
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 ลักษณะของคํามูล 

 คํามูลมีการจําแนกเปน  2  ลักษณะ  โดยยึดจํานวนพยางคเปนเกณฑในการจําแนก  
ดังนี้ 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ  และคณะ (2544: 26) กลาววาคํามูลสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ  
ดังนี้  
 1.  คํามูลพยางคเดียว  คํามูลพยางคเดียวอาจเปนคําไทยแท  หรือเปนคํายืมมาจาก
ภาษาตางประเทศก็ได  เชน 
  1.1  คําไทยแท  เชน  พอ  แม  ฉัน  นอน  รอน  เพราะ  โอย!  ฯลฯ 
  1.2  คํายืมภาษาจีน  เชน  กก  โตะ  เกง  เก๊ียะ ฯลฯ 
  1.3  คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต  เชน  บาตร  ผล  เวร  ฯลฯ 
  1.4  คํายืมภาษาอังกฤษ  เชน  เมตร  ลิตร  เกม ฯลฯ 
 2.  คํามูลหลายพยางค  คํามูลหลายพยางคเปนคําสองพยางคขึ้นไปมีความหมายในตัว  
ไมสามารถแยกพยางคภายในคําได  เพราะทําใหไมไดความหมาย  อาจเปนคําไทยแท  หรือเปนคํายืม
มาจากภาษาตางประเทศก็ได  เชน 
  2.1  คําไทยแท  เชน  โหระพา  มะละกอ  เกเร  ฯลฯ 
  2.2  คํายืมภาษาจีน  เชน  บะหมี่  หอยจอ  เฉากวย ฯลฯ 
  2.3  คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต  เชน  บิดา  ราชินี  นาฬิกา  ฯลฯ 
  2.4  คํายืมภาษาอังกฤษ  เชน  คอมพิวเตอร  สติ๊กเกอร  แอโรบิก ฯลฯ 
 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับลักษณะของคํามูลสรุปไดวาคํามูลแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก                 
คํามูลพยางคเดียว  และคํามูลหลายพยางค 
2.2  คําประสม 

 ความหมายของคําประสม 

 คําประสมเปนวิธีสรางคําขึ้นใชแบบหน่ึงในภาษาไทย สําหรับ คําประสมไดมีผู ให
ความหมายของคําประสมไวดังนี้ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556: 259) ใหความหมายของ                
คําประสมวา  คําประสม  หมายถึง  คําที่เกิดจากการนําคํามูลท่ีเกิดอิสระไดตั้งแต 2 คําขึ้นไปมา
ประสมกัน แลวกลายเปนคําใหมที่มีความหมายขึ้นมาอีกคําหนึ่ง  เชน  ลูกเสือ  ลูกน้ํา  แขกยาม   
      พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 60) กลาววา  คําประสม  คือ  คําที่นําคํามูลมาประสมกัน
เขาตัง้เปนอีกคําหนึ่ง เรียกวาคําประสม  เชน  คํามูล  “แม”  กับ  “น้ํา” รวมกันเขาเปนคําประสมวา 
“แมน้ํา” หมายความวาทางน้ําใหญ  คํามูล “แสง”  กับ “อาทิตย” รวมกันเปนคําประสมวา 
“แสงอาทิตย” หมายถึงงูชนิดหนึ่ง แตถาไมรวมเปนคําเดียวกัน  เชน  “แสง”  ก็คําหนึ่ง แปลวารัศมี 
และ  “อาทิตย”  ก็อีกคําหนึ่งแปลวาดวงตะวันตามเดิมเชนนี้ไมนับวาเปนคําประสม นับเปนคํามูล            
2 คํา ที่เรียงกันอยูติดกันซึ่งเรียกวา “วลี”     
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 ฐะปะนีย นาครทรรพ และคณะ (2550: 26) กลาววา  คําประสมเปนคําที่สรางขึ้นใหม
โดยการนําเอาคํามูลตั้งแต  2 คําขึ้นไปมารวมกัน เกิดคําใหม ความหมายใหม โดยอาจมีเคา
ความหมายเดิมหรือมีความหมายเปลี่ยนไปก็ได        
 สุธิวงศ พงศไพบูลย (2544: 120) กลาววา  คําประสมคือ นําคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปและ
เปนคําที่มีความหมายตางกัน มาประสมกันเปนคําใหมโดยใชคําท่ีมีลักษณะเดนเปนคําหลักหรือ              
เปนฐาน (Base) แลวใชคําที่มีลักษณะรองมาขยายไวขางหลัง คําที่เกิดขึ้นใหมมีความหมายใหม          
ตามเคาของคําเดิม (พวกความหมายตรง) แตบางทีใชคําที่มีน้ําหนักความหมายเทาๆ กันมาประสมกัน 
ทําใหเกิดความพิสดารข้ึน (พวกความหมายอุปมาอุปไมย)         
 วันเพ็ญ เทพโสภา (2553: 48) กลาววา  คําประสมเกิดจากการนําคํามูลตั้งแตสองคําขึ้น
ไปมาประสมกัน ทําใหเกิดคําและมีความหมายใหม หรือมีความหมายเดิมอยูบาง คําประสมน้ีมักจะ
เปนคํานามหรือคํากริยา คํามูลนี้จะประสมกับคําไทยดวยกันหรือกับตางประเทศก็ได     
 กําชัย ทองหลอ (2556: 210)  กลาววา  คําประสม คือ คํามูลตั้งแต 2 คําขึ้นไปรวมกัน
เปนคําเดียว เรียกวา คําประสม      
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความหมายของคําประสมสรุปไดวาคําประสม คือ คําที่เกิดจาก
การนําคํามูลตั้งแต 2 คําข้ึนไปมาประสมกัน ทําใหเกิดคําที่มีความหมายใหม แตยังคงมีเคาความหมาย
ของคําเดิมอยูบาง  
 ลักษณะของคําประสม     

 ลักษณะของคําประสมไดมีผูกลาวถึงลักษณะของคําประสมไวหลายทาน  ดังนี้ 
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 60-61)  กลาววา  ลักษณะของคําประสม  มี 4 ประการ 
ดังนี้      
 1 .  คํ า ป ร ะสม ท่ี เ อ า คํ า มู ล มี เ นื้ อ ค ว า มต า ง ๆม าประสม กัน เ ข า  มี ใ จ ค ว า ม                     
เปนอีกอยางหน่ึง เชน คํามูล “หาง” สวนทายของสัตว กับ “เสือ” สัตวชนิดหนึ่ง รวมกัน                     
เปนคําประสมวา “หางเสือ” แปลวา เครื่องมือทายเรือ และคําอ่ืนๆ เชน ลูกน้ํา แมน้ํา เสือปา (คน) 
แสงอาทิตย (งู) เปนตน คําเหลานี้มีความหมาย ตางกับคํามูลเดิมทั้งนั้น คําประสมพวกน้ี ถึงแมวา           
มีใจความแปลกออกไปจากคํามูลเดิมก็ดี แตก็ตองอาศัยเคาความของคํามูลเดิมเปนหลักเหมือนกัน 
เชน “หางเสือ” ก็มีเคาความวาอยูทายเรือดุจหางของเสือ ถาเปนคําที่ไมมีเคาความเนื่องมาจาก                 
คํามูลเลย แตเผอิญมาแยกออกเปนคํามูลตางๆได เชน “กระถาง” ดังนี้ ถึงแมจะแยกออกไดเปน 
“กระ”(เตา) และ “ถาง”(ถางหญา) ดังนี้ ก็ไมนับวาเปนคําประสม เพราะคํา “กระถาง” ไมไดมีเคา
ความเนื่องมาจาก “กระ” หรือ “ถาง” อยางใดอยางหนึ่งเลย ตองนับวาเปนคํามูล      
 2.  คําประสมที่เอาคํามูลหลายคํา ซึ่งทุกๆ คําก็มีเนื้อความคงท่ี แตเมื่อเอามารวมกันเขา
เปนคําเดียวก็มีเนื้อความผิดจากรูปเดิมไป เชน ตัวอยาง ตีชิง ขอสู สมสู ยินดี ยินราย หายใจ             
ใจหาย ฯลฯ ซึ่งถาแยกออกเปนคาํๆ แลวจะไมไดความดังที่ประสมกันอยูนั้นเลย      
 3.  คําประสมที่เอาคํามูลมีรูปหรือเนื้อความซํ้ากันมารวมกันเปนคําเดียว คําเหลานี้บางที
ก็มีเนื้อความคลายกับคํามูลเดิม บางทีก็เพ้ียนออกไปบางเล็กนอย เชน ดําๆ แดงๆ เร็วๆ ชาๆ ดังนี้          
มีความหมายผิดจากคํามูลที่ไมซ้ํากันบางเล็กนอยคือ “ดําๆ” หมายความวาดําทั่วไป ดังนี้เปนตน    
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และอีกอยางหน่ึงใชคํามูลรูปไมเหมือนกัน แตเนื้อความอยางเ ดียวกันรวมกันเขาเปนคําประสม            
ซึ่งมีความหมายตางออกไปโดยมาก เชน ถอยคํา ดูแล วากลาว ดังนี้เปนตน      
 4.  คําประสมที่ยอมาจากใจความมาก คําพวกน้ีมีลักษณะคลายกับที่เรียกวา “คําสมาส” 
ในภาษาบาลี เพราะเปนคํายออยางเดียวกัน เชน “ชาวปา” ยอมาจาก “คนท่ีอยูในปา” “ชาววัง”  
ยอมาจาก “คนอยูในวัง” เปนตน รวมทั้งคําอาการนามท่ีมีคําวา “การ” หรือ “ความ” นําหนา      
 ข อสั ง เ กต   มี คํ าหล ายคํ า ร วมกั น เ ข า เ ป นกลุ มหนึ่ ง ๆ  แต ไ ม ใ ช คํ า ป ระสม                    
เพราะคําเหลานี้ตางก็ประกอบกันไดความตามรูปเดิม เชน ตาบอด ตาขางหนึ่งบอด ตาขางหนึ่ง         
เปนตอ กลุมของคําเหลานี้เรียกวา “วลี” หาใชคําประสมไม      
 เสนีย วิลาวรรณ (2548: 5) กลาววา  ลักษณะของคําประสม มีดังนี้    
 1.  เกิดจากคํามูลตั้งแต 2 คําขึ้นไป เชน ดาวเทียม  สะพานลอย  ผาหมนอน  ภูเขาไฟ         
เปนตน    
 2.  เกิดจากคํามูลที่มาจากภาษาใดก็ได  เชน       
  คําไทยแท   มาเร็ว  ลูกน้ํา  ทางดวน  เรือพวง      
  คําไทยแทกับคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน  การเลน  ความมัธยัสถ  ราชวัง  ผลไม      
     คําท่ีมาจากภาษาอ่ืน  การศึกษา  การแพทย  ผลผลิต  พลตรี    
 3.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายตางกัน  เม่ือเปนคําประสมจะเกิดความหมายใหม            
ตางกับคํามูลเดิมแตมีเคาเดิม เชน            
  ดาวเทียม   หมายถึง  ยานชนิดหนึ่งโคจรไปในอวกาศไดอยางดาวแตไมใชดาวจริงๆ         
  มาเร็ว   หมายถึง  คนที่ขี่มาซ่ึงทําหนาที่เดินขาวสืบเหตุการณของขาศึกแลว         
รีบแจงแกกองทัพ          
  ลูกน้ํา   หมายถึง  ลูกของยุงที่อาศัยอยูในน้ํา    
 4.  เกิดจากคําตั้งซึ่งเปนคํายอของกลุมคําที่มีความหมายกวาง เชน นัก การ ความ ชาว 
ชาง เคร่ือง ผู ที่ ของ หมอ ตัวอยางเชน  นักเรียน  นักการเมือง  การเรียน  การทํางาน  ความคิด 
ความรูสึก  ชาวนา  ชาวสวน  ชางไม  ชางยนต  เครื่องจักร  เครื่องยนต  ผูใหญ  ที่อยู  ของขวัญ             
ของเลน  หมอลํา  หมอฟน  เปนตน    
 5.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายหลัก หรือที่เรียกวาคําตั้ง  อยูตนคํามูลท่ีเปนคําขยายอยู
หลัง เชน             
  การศึกษา      คําตั้งคือ  การ  คําขยายคือ  ศึกษา 
         ผลผลิต         คําตั้งคือ  ผล   คําขยายคือ  ผลิต    
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 6.  เกิดจากคํามูล ทําหนาที่เปนคําชนิดตางๆ เชน  ทําหนาที่เปนนาม  สรรพนาม  กริยา 
วิเศษณ  หรือบุพบท  เชน      
  คําไทยกับคําไทย  
  ครอบครัว  หัวใจ  แปรงสีฟน  ยาดับกลิ่น  ใตเทา  กระหมอมฉัน  จับจอง  กันทา 
เขาใจ  ยินดี  นารัก  ใจดี  นาเอ็นดู  จนกระท่ัง  ตั้งแต  ตอเมื่อ  เปนตน      

  คําไทยกับคําที่มาจากภาษาตางประเทศ   
  รถไฟ  น้ําซุป  เข็มทิศ  ผูพิพากษา  โซดาไฟ  พอคุณ  ขอโทษ  กอการ  ถายรูป  
สวดมนต   ขี้เกียจ  ใจบุญ  เปนตน      
 สมถวิล  วิเศษสมบัติ (2544: 171) กลาววา  คําประสมมีลักษณะ ดังนี้     
 1. คํามูล 2 คําข้ึนไป  เชน  ไฟฟา      
 2.  คําไทยกับคําไทย  เชน  ดาวเทียม  สะพานลอย  ทางดวน    
  คําไทยกับคํามาจากภาษาอ่ืน  เชน  ผงชูรส  การสื่อสารมวลชน       
  คํามาจากภาษาอ่ืนทั้งหมด  เชน  ประธานสภา  ผลผลิต  ยานอวกาศ    
 3. คํามูลที่ รวมกันเปนคําตั้ ง  และคําขยาย  เชน  การยุทธ  ผลิตผล  นายกสภา               
การพาณิชย แตถาคํามูลอยูหลัง คําประกอบอยูขางหนา ไมถือว าเปนคําประสม เรียกวา สมาส เชน 
ยุทธการ  พาณิชยการ  ผลผลิต  สภานายก  เปนตน 
    4. คําประสมประกอบดวยคํามูล ท่ีมีความหมายสมบูรณ ในตัวเอง  และอยู ได               
ตามลําพังในประโยค  เชน  รถไฟ  มานั่ง  ไมขีดไฟ  คํามูลท่ีมีความหมายไมสมบูรณในตัวเอง และ           
อยูลําพังในประโยคไมได จะตองควบกับคํามูลอ่ืน  เชน  ชาวนา  นักเรียน  ผูใหญ  ชางไม  หมองู 
เปนตน     
 5. คําประสมอาจมาจากคํามูลที่เปน  นาม  สรรพนาม  กริยา  วิเศษณ หรือ บุพบท 
เชน  หองสมุด  เจาหนาที่  ลูกเสือชาวบาน  หมอมฉัน  พระคุณทาน  เปนตน      
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับลักษณะของคําประสมสรุปไดวา  คําประสมมีลักษณะดังนี้คือ         
เกิดจากคํามูลตั้งแต  2  คําข้ึนไป  โดยคํามูลท่ีนํามาประสมกันนั้นมาจากภาษาใดก็ได  เชน  คําไทย
กับคําไทย  คําไทยกับคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน  และคําท่ีมาจากภาษาอ่ืนทั้งมด  และเกิดจากคําตั้งซ่ึงเปน
คํายอของกลุมคําที่มีความหมายกวาง 
 วิธีสรางคําประสม      
 วิธีสรางคําประสมไดมีผูกลาวถึงวิธีสรางคําประสมไวหลายทาน  ดังนี้ 
 เสนีย  วิลาวรรณ (2548: 7) กลาววา  วิธีการสรางคําประสม มีดังนี้ 
 1.  คําตั้งเปนคํานาม  ทําหนาที่อยางนาม    
  1.1  คําขยายเปนนามหรือสรรพนาม  เชน  พอบาน  แมครัว  ชาวบาน    
  1.2  คําขยายเปนคําวิเศษณ  เชน  มดแดง  ถั่วเขียว  ผูดี  บานนอก    
  1.3  คําขยายเปนคํากริยา  เชน  สมุดพก  ของใช  แบบเรียน  ผาเช็ดหนา 
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 2.  คําตั้งเปนกริยา ทําหนาที่อยางกริยา   
  2.1  คําขยายเปนนาม  เชน  กินใจ  กินตัว  กินลม  เขาใจ    
  2.2  คําขยายเปนคําวิเศษณ  เชน  งอกงาม  วางโต  อวดดี  เดือดรอน    
  2.3  คําขยายเปนคํากริยา  เชน  ทองจํา  คนควา  ตื่นเตน  ปกครอง  ลวงรู 
 3.  คําตั้งเปนคําวิเศษณ  ทําหนาที่อยางวิเศษณ    
  3.1  คําขยายเปนนาม  เชน  สองใจ  หลายใจ  สองหัว  สามเกลอ  สามงาม    
  3.2  คําขยายเปนคําวิเศษณ  เชน  ดําแดง  ออนหวาน  เขียวหวาน 
 4.  คําตั้งเปนคําบุพบท  ทําหนาที่อยางบุพบท   
  4.1  คําขยายเปนนาม  เชน  กลางบาน (ยา)  ขางถนน (เด็ก)  นอกคอก (ลูก)   
  4.2  คําขยายเปนคํากริยา  เชน  ตามมีตามเกิด  ขายหนาขายตา       
 สุธิวงศ  พงศไพบูลย (2544: 120) กลาววา  วิธีการสรางคําประสมท่ีมีความหมายตรง       
มีดังนี ้
 1.  นาม + นาม  เชน  โรงรถ  เรืออวน  ขันหมาก  ขาวหมาก  น้ําปลา 
 2.  นาม + กริยา  เชน  เรือแจว  บายพัก  คานหาม  รําโทน  บังโคลน 
 3.  นาม + วิเศษณ  เชน  น้ําหวาน  แกงจืด  ยาดํา  หัวหอม  รถดวน 
 4.  กริยา + กริยา  เชน  กันสาด  รําซัด  แกไข  เรียงพิมพ  รอยกรอง 
 5.  นาม + บุพบทหรือสันธาน  เชน  มาตาง  หัวตอ  วงนอก  ของกลาง  วันที่  
 6.  นาม + ลักษณนามหรือสรรพนาม  เชน  ลําไพ  คุณนาย  วงแขน  ดวงหนา 
 7.  วิเศษณ + วิเศษณ  เชน  หวานเย็น เปรี้ยวหวาน  เขียวหวาน 
 8.  ใชคําภาษาตางประเทศประสมกับคําไทย  เชน      
  เหยือกน้ํา เหยือก   เปนคําภาษาอังกฤษ 
  โคถึก ถึก        เปนคําภาษาพมา      
  พลเมือง พล        เปนคําภาษาบาลี     
  พวงหรีด หรีด       เปนคําภาษาอังกฤษ     
  เกงจีน เกง        เปนคําภาษาจีน       
 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับวิธีสรางคําประสมสรุปไดวา  วิธีสรางคําประสมมีสองวิธี คือ                 
การนําชนิดของคําไทยมาประสมกัน  และการนําคําภาษาตางประเทศมาประสมกับคําไทย 
 หนาที่ของคําประสม    
 หนาที่ของคําประสมไดมีผูกลาวถึงหนาที่ของคําประสมไวหลายทาน  ดังนี้ 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ และคณะ (2550 : 28) กลาววา  คําประสมสามารถทําหนาที่
ตางๆ ในประโยคมีดังนี้ 
 1.  คํานาม  เชน  น้ําปลา  แมน้ํา  ชางไม  ตูเย็น ฯลฯ 
 2.  คําสรรพนาม  เชน  พระคุณเจา  ขาพระพุทธเจา  ทูลกระหมอม ฯลฯ 
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 3.  คํากริยา  เชน  แกไข  ยกเลิก  เตนรํา  ขนสง  ออนใจ ฯลฯ 
 4.  คําวิเศษณ  เชน  ขี้เหร  นาเกลียด  หลายใจ  สนสูง ฯลฯ  
 5.  คําอุทาน  เชน  แมเจาโวย!  อุยตาย!  วายตาเถร! ฯลฯ    
 เปรมจิต  ชนะวงศ (2538: 123-124) กลาววา  หนาที่ของคําประสม มีดังนี้ 
 1.  คําประสมที่ใชเปนคํานามและคําขยายนาม เชน    
  คํานาม   คําขยายนาม    
  กลวยไม   ดอกกลวยไม    
  คูมือ    หนังสือคูมือ     
  นมแมว   น้ํานมแมว    
  สนสูง    รองเทาสนสูง    
  หมอแกง   ขนมหมอแกง 
 2.  คําประสมที่ใชเปนคํากริยาและคําขยายนาม เชน    
  คํากริยา   คําขยายนาม    
  ชั้นต่ํา    คนชั้นต่ํา    
  ซกัแหง   น้ํายาซักแหง    
  ปากหวาน  คนปากหวาน    
  เสริมสวย   โรงเรียนเสริมสวย 
 3.  คําประสมที่ใชเปนคํากริยาและคําวิเศษณขยายกริยา    
  คํากริยา   คําวิเศษณขยายกริยา    
  แกมือ    ชกแกมือ    
  ขัดห ู    พูดขัดห ู   
  เขากระดูก  เกลียดเขากระดูก    
  ค้ําฟา    อยูค้ําฟา    
  ออกรส   คุยออกรส    
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับหนาท่ีของคําประสมสรุปไดวา  คําประสมทําหนาที่เปนคํา               
ชนิดตางๆ ในประโยค  ไดแก  คํานาม  คําสรรพนาม  คํากริยา  คําวิเศษณ  คําอุทาน  คํานามขยาย
คํานาม  และคําวิเศษณขยายคํากริยา    
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2.3  คําซ้ํา 
 ความหมายของคําซ้ํา 
 คําซ้ําเปนการสรางคําแบบไทยที่มีการนําเอาคํามูลมาออกเสียงซํ้า   สําหรับความหมาย
ของคําซ้ํามีผูใหความหมายของคําซํ้าไวหลายทาน  ดังนี้ 
 วินัย  ภูระหงษ  (2531: 85-87) กลาววา  คําซ้ํา คือคําที่เกิดจากการออกเสียงคํา
เดียวกัน 2 คร้ัง  เมื่อกลาวซ้ําแลวความหมายของคําอาจเนนหนักหรือเบาลง  ตางไปจากความหมาย
ของคําเดิมคําเดียว  ในการเขียนคําซ้ําภาษาไทยติดเครื่องหมาย “ไมยมก” ใชเขียนคําซ้ําคําหลัง  เชน 
  เด็กเด็ก   เขียนเปน  เด็กๆ 
  ทั่วทั่วไป   เขียนเปน  ทั่วๆ ไป 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ  และคณะ (2544 : 30)  กลาววา  คําซ้ํา เปนการสรางคําโดย   
การนําคําเดิมคําเดียวมากลาวซํ้าโดยใชไมยมก (ๆ) กํากับ  เชน  ดีๆ สูงๆ ต่ําๆ แดงๆ ฯลฯ หรือเลน
เสียงวรรณยุกต  เชน  สวยสวย  แกแก ฯลฯ 
 เปรมจิต  ชนะวงศ (2545: 175-177)  กลาววา  คําซ้ํา  คือคําที่เกิดจากการนําคํามูลมา
ออกเสียง  2  ครั้ง  นับเปนคําใหมที่มีความหมายใหม  ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสรางของคําตาม             
การออกเสียงก็มีโครงสรางเชนเดียวกับคําประสมและคําซอน  เชน 
    กลวย+กลวย  =   กลวยๆ 
  ใกล+ใกล   =   ใกลๆ 
  ดี+ดี   =    ดีๆ 
  แบน+แบน   =   แบนๆ 
  เพ่ือน+เพ่ือน  =   เพ่ือนๆ 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความหมายของคําซํ้าสรุปไดวา คําซํ้า หมายถึง คําท่ีเกิดจาก                
การนําคํามูลมาออกเสียงซ้ํา  2  ครั้งขึ้นไป  โดยเปนการเพ่ิมรายละเอียดของความหมาย  หรือการใช
เปนเชิงเปรียบเทียบ 
 ลักษณะของคําซ้ํา 
 ลักษณะของคําซ้ํา วินัย  ภูระหงษ  (2531) ฐะปะนีย  นาครทรรพ และคณะ (2544: 30)  
เปรมจิต  ชนะวงศ (2545) และนาวินี  หลําประเสริฐ  และคณะ (2552) กลาวถึงลักษณะของคําซ้ําไว
อยางสอดคลองกันสรุปไดดังนี้ 
 1.  คําซ้ําทั้งคํา  มีการออกเสียงคําซ้ํากันหรือการนําคํามูลหรือคําเดี่ยวมาออกเสียงซ้ํา 
เชน    เพ่ือนๆ   =   เพ่ือนๆ มากันหมดหรือยัง 
  นองๆ    =   นองๆ กําลังอานหนังสือ 
  สวยๆ  =   แอมีเสื้อสวยๆ ทั้งนั้น 
  ชิ้นๆ   =   ตัดเปนชิ้นๆ นะ 
  ตอนๆ  =   อานเปนตอนๆ สิ   
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 2.  คําซ้ําบางสวน  คําซ้ําที่ซ้ําเฉพาะบางสวนของคํา  เชน 
  คาวขาว =   เสื้อของเธอคาวขาว 
  ดี๊ดี   =   หนังสือเลมนี้ดี๊ดี 
  แดงแดง  =   กระโปรงท่ีแอวสวมสีแดงแดง 
  บูบี ้ =   นองทํากะละมังบูบี้หมดเลย 
  เอิบอาบ =   ใบหนาพอเอิบอาบไปดวยความสุข 

 วิธีสรางคําซ้ํา 
 สําหรับวิธีสรางคําซ้ํา  วินัย  ภูระหงษ  (2531) ฐะปะนีย  นาครทรรพ และคณะ (2544 : 
30)  เปรมจิต  ชนะวงศ (2545) ฟองจันทร  สุขยิ่งและคณะ (2547) และนาวินี  หลําประเสริฐ  และ
คณะ (2552) กลาวถึงวิธีสรางคําซ้ําไวอยางสอดคลองกันสรุปไดดังนี้ 
 1.  คําซ้ําท่ีใชไมยมกกํากับ  เชน  เด็กๆ  อรอยๆ  เงินๆ  ทองๆ  ตกๆ  หลนๆ ฯลฯ 
  ตัวอยาง 
  เด็กๆ ไปไหน  (เด็กๆ หมายถึง  เด็กหลายคน) 
  ของอรอยๆ ทั้งนั้น  (อรอยๆ หมายถึง  ของอรอยทุกอยาง  ไมเนนวาอรอยเพียงใด) 
 2.  คําซ้ําที่เปล่ียนเสียงวรรณยุกตแรกใหสูงขึ้น กลาวคือพยางคหนาและพยางคหลัง
ตางกันเฉพาะเสียงวรรณยุกตของพยางคหนาเปนเสียงตรี  สวนพยางคหลังมีเสียงเหมือนคําเดิม            
คําที่นํามาซํ้าสวนใหญเปนคํากริยาหรือคําวิเศษณ  เชน  ซวยสวย  อรอยอรอย  เชยเชย  เบื๊อเบื่อ  
เจ็บใจเจ็บใจ  ดี๊ดี ฯลฯ 
  ตัวอยาง 
  นองคนท่ีหมายเลขสามซวยสวย  (ซวยสวย  หมายถึง  สวยมากๆ) 
  ลองรับประทานกวยเตี๋ยวรานนี้ไหมคะ  พ่ีเขาบอกวาอรอยอรอย  (อรอยอรอย  
หมายถึง  อรอยมาก) 
 หนาที่ของคําซ้ํา 
 หนาที่ของคําซ้ํา  วินัย  ภูระหงษ  (2531) ฐะปะนีย  นาครทรรพ และคณะ (2544: 30)  
เปรมจิต  ชนะวงศ (2545) ฟองจันทร  สุขยิ่งและคณะ (2547) และนาวินี  หลําประเสริฐ  และคณะ 
(2552)  กลาวถึงหนาที่ของคําซ้ําไวอยางสอดคลองกันสรุปไดดังนี้ 
 1.  คําซ้ําที่สื่อความหมายพหูพจน  คําซ้ําลักษณะนี้มาจากคํานาม  คําสรรพนาม  หรือ
คํากริยา  ที่เปนคํามูลหรือคําเดี่ยว  เมื่อนํามาออกเสียงซ้ํากันจะสื่อความหมายพหูพจน  เชน   
  เด็กๆ   =   เด็กๆ กลับไปหมดแลว 
  หนุมๆ    =   หนุมๆ มาทางนี้ดีกวา 
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 2. คําซ้ําที่สื่อความหมายพหูพจนและเนนลักษณะ  คําซ้ําลักษณะน้ีมาจากคํากริยาหรือ
คําวิเศษณ  และมักใชเปนคําขยาย  เชน   
  เปนๆ  =   ปลาเปนๆ เก็บไวกอน 
  ใหมๆ =   เขามีหนังสือใหมๆ มาใหยืมเสมอ 
 3. คําซ้ําที่แสดงความไมเจาะจงและลดน้ําหนักของคําเดิม  มักเปนคําที่เกิดจาก              
คําวิเศษณ  คําบุพบท  หรือคําสรรพนาม  เชน   
  ขวดๆ  =   ใชใหหมดเปนขวดๆ ดีกวา 
  ชุดๆ  =   ตรวจเปนชุดๆ สิ   
 4. คําซ้ําท่ีเพ่ิมนํ้าหนักของคํา  เนนความ  และขณะเดียวกันจะสื่อความหมายพหูพจน
ดวย  คําที่นํามาซํ้ามักเปนคําสรรพนาม  หรือคําวิเศษณที่ไมชี้เฉพาะ  จะปรากฏรวมกับ  “ก็”  โดย
ปรากฏนําหนา  “ก็”  เชน   
  เทาไรๆ  =   พูดเทาไรๆ ก็ไมเชื่อ 
  ไหนๆ  =   เสื้อตัวไหนๆ ก็ไมชอบ 
  อะไรๆ  =   ขนมอะไรๆ ก็ไดซื้อมาเถอะ 
 5. คําซ้ําท่ีแสดงความไมแนใจ  คําที่นํามาซํ้ามักเปนคําวิเศษณหรือคําบุพบท  เชน   
 ใกลๆ =  ฉันอยูใกลๆ  นี้เอง  
  เชาๆ  =  พรุงนี้ตื่นเชาๆ นะ   
  เที่ยงๆ  =  เจอกันเที่ยงๆ ดีกวา      
  แถวๆ  =  เขาซือ้บานแถวๆ สี่แยก 
 6. คําซ้ําท่ีสื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบ  มักใชเปนคําขยาย  เชน   
  กลวยๆ  =  ของกลวยๆ แคนี้ยังทําไมได   
  พลางๆ  =  อานหนังสือไปพลางๆ นะ   
  พ้ืนๆ =  ของพ้ืนๆ อยางนี้เธอไมสนใจหรอก  
  สงๆ  =  ฉันทําสงๆ ไปอยางนั้นเอง 
 7. คําซ้ําที่ เกิดจากคําซอน  โดยซ้ําคําซอนนั้นจะสื่อความหมายตามรูปคําและ            
สื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบ  เชน   
  งูๆ ปลาๆ  =  ฉันรูแตงูๆ ปลาๆ หรอก   
  เจ็บๆ ไขๆ  =  เขาเจ็บๆ ไขๆ อยูอยางนั้นแหละ   
  ดีๆ ชั่วๆ =  เลี้ยงไปเถอะดีๆ ชั่วๆ ก็ลูกหลานเรา 
 8.  คําซ้ําที่เสียงพยัญชนะและเสียงสระซ้ํากัน  และสื่อความหมายในลักษณะการเนน
ความหมายใหมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน  เชน  
  แพงแพง  =  รานนี้ขายของแพงแพง 
  ซวยสวย  =  นางงามจักรวาลปนี้ซวยสวย 
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 9.  คําซ้ําที่เสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกตซ้ํากัน  และสื่อความหมายตามรูปคํา            
ทําหนาที่เปนคําขยาย  ไดแก  กวาดแกวด  คึกคัก  เซอซา  โดงดัง  ทึกทัก  บุบบิบ  บูบี้  ผุดผาด        
พุดเพิด  แพรวพราว  โพลเพล  ฟนฟาง  มัวเมา  ยั้วเยี้ย  วังเวง  เปนตน  ดังตัวอยางปรากฏใน
ประโยค  เชน   
  มายืนเซอซาอยูทําไม 
  เขามีชื่อเสียงโดงดังมานานแลว 
  สองคํานี้สูงไลเลี่ยกันเลยนะ 
 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับคําซ้ําสรุปไดวา  คําซํ้ามีวิธีสรางคํา 2 วิธี ไดแก คําซํ้าที่ใช              
ไมยมกกํากับ  และคําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกตแรกใหสูงขึ้น  ลักษณะการส่ือความหมายของคําซ้ํา      
มีหลายลักษณะ  ไดแก  สื่อความหมายพหูพจน  สื่อความหมายออนลง  สื่อความหมายเนน                    
สื่อความหมายไมเจาะจง  สื่อความหมายแยกเปนสวนๆ สื่อความหมายตอเนื่องกันเปนหลายครั้ง  
และสื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 
2.4  คําซอน 
 ความหมายของคําซอน    
 คําซอนเปนวิธีการสรางคําวิธีหนึ่งในภาษาไทย สําหรับความหมายของคําซอนไดมีผูให
ความหมายของคําซอนไวหลายทาน  ดังนี้ 
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 61) กลาววา  คําซอนไววา  เปนคําประสมประเภทหน่ึง    
ที่เกิดจากการนําคําที่มีรูปไมเหมือนกันแตเนื้อความอยางเดียวกันมารวมกัน  เกิดความหมายใหม
แตกตางไปจากคํามูลเดิม  เชน  ถอยคํา  ดูแล  วากลาว คําหนึ่งใหชัดเจนข้ึน  คําที่นํามาซอนกัน   
นอกจากจะเปนคําไทยเดิมแลว  อาจเปนคําตางประเทศ    ก็ได ทั้งนี้ เพ่ือขยายคําภาษาตางประเทศ
ใหเขาใจ  เชน จิตใจ คําวา “จิต” เปนคําภาษาบาลีสันสกฤตซอนกับคําวา “ใจ” ซึ่งเปนคําไทย 
นอกจากคําซอน 2 คําแลว ยังมีคําซอน 2 คู เชน ติดสอยหอยตาม เก็บหอมรอมริบ  คําซอนชนิดนี้มุง
เพ่ือความไพเราะสละสลวยของเสียงเปนสําคัญ 
 สุธิวงศ พงศไพบูลย (2544: 123) กลาววา  คําซอนคือการประสมอีกแบบหนึ่งโดยนําคํา
ที่มคีวามหมายใกลเคียงกันมาคูกันเรียกพิเศษออกไปวา คําซอน    
 นอกจากน้ี  สอางค  ดําเนินสวัสด์ิ  และคณะ (2546 : 34) ฟองจันทร สุขยิ่ง และคณะ 
(2547: 7) วันเพ็ญ  เทพโสภา (2547:  49) เสนีย วิลาวรรณ (2548: 7) กลาวถึงความหมายของ           
คําซอนไวอยางสอดคลองกันสรุปไดวา  คําซอน  หมายถึง  คําที่สรางขึ้นใหมจากคํามูลต้ังแต 2 คํา        
ขึ้นไป  โดยนําคําที่มีความหมายหรือเสียงใกล เคียงกันมาประกอบกัน แลวเกิดเปนคําใหม                  
มีความหมายใหมหรือมีความหมายชัดเจนขึ้น  เชน  จิตใจ  ขัดขวาง  ถวยชาม  บานเรือน  เงิ นทอง 
มากมาย ฯลฯ    
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 วัลยา  ชางขวัญยืน  และคณะ (2549: 57)  กลาววา  คําซอน หมายถึง คําที่เกิดจาก         
การนําคําตั้งแต  2  คําขึ้นไปมาเรียงตอกัน  โดยแตละคํานั้นมีความสัมพันธกันในดานความหมาย         
อาจเปนความหมายเหมือนกัน  คลายกัน  ทํานองเดียวกัน  หรือตรงขามกันก็ได 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความหมายของคําซอนสรุปไดวาคําซอน  คือ  การนําคํามูลที่มี
ความหมายเหมือนกัน  เปนไปในทํานองเดียวกัน  ตรงขามกัน  หรือคําที่มีเสียงใกลเคียงกันมาซอน            
เขาคูกัน  ทําใหเกิดคําเพ่ิมข้ึน    
 ลักษณะของคําซอน    
 ลกัษณะของคําซอนไดมีผูกลาวถึงลักษณะของคําซอนไวหลายทาน  ดังนี้ 
 นักวิชาการดานภาษาไทยกลุมที่  1  แบงลักษณะของคําซอน  ดังนี้     
 เสนีย  วิลาวรรณ (2548: 10)  กลาววา  คําซอนแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ    
 1.  คําซอนเพ่ือความหมาย  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกัน  ใกลเคียงกัน
หรือตรงกันขามมารวมกัน      
  1.1  ความหมายอยางเดียวกัน  เชน  เติบโต  อวนพี  มากมาย  เปนตน      
  1.2  ความหมายใกลเคียงกัน  เชน  เรือแพ  หนาตา  คัดเลือก  เปนตน      
  1.3  ความหมายตรงกันขาม  เชน  เท็จจริง  ผิดชอบ  ชั่วดี  เปนตน    
 2.  คําซอนเพ่ือเสียง  เกิดจากการนําคําที่มีเสียงคลายกันมาซอนเพ่ือใหออกเสียงงายขึ้น 
มีเสียงคลองจองกัน เกิดความไพเราะข้ึน  เชน  เกะกะ  เกงกาง  ตูมตาม  โอนเอน  เปนตน    
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ  และคณะ (2550: 29)  กลาววา  ลักษณะของคําซอนมีดังนี้    
 1.  คําซอนเพ่ือความหมาย  คือ  คําซอนที่เกิดจากคํามูลที่มีความหมายเหมือนกัน
ใกลเคียงกัน หรือตรงขามกันมาวางชิดกัน  เชน       
  1.1  ความหมายเหมือนกัน  เชน  เสื่อสาด  เหาะเหิน  ทองคํา ฯลฯ      
  1.2  ความหมายใกลเคียงกัน  เชน  คัดเลือก  แนะนํา  สรางสรรค ฯลฯ      
  1.3  ความหมายตรงขามกัน  เชน  ผิดชอบ  ชั่วดี  ไดเสีย ฯลฯ    
 2.  คําซอนเพ่ือเสียง  คือ  คําซอนที่ เกิดจากการนําคําที่มี เสียงคลองจอง และ                  
มีความหมายสัมพันธกันมาซอนกัน  เพื่อใหออกเสียงไดงาย  ไพเราะ  มีลักษณะดังนี้      
  2.1  ซอนเสียงพยัญชนะตน  เชน  ทอแท  จริงจัง  ตูมตาม ฯลฯ      
  2.2  ซอนเสียงสระ  เชน  ราบคาบ  แรนแคน  เบอเรอ ฯลฯ        
  2.3  ซอนเสียงพยัญชนะตนและสระ  เชน  ออดออน  อัดอ้ัน  รวบรวม ฯลฯ      
  2.4  ซอนดวยพยางคที่ไมมีความหมาย  แตเสียงสัมพันธกับคําที่มีความหมาย เชน 
พยายงพยายาม  กระดูกกระเด้ียว ฯลฯ      
  2.5  คําซอน 4-6 พยางคจะมีเสียงสัมผัสภายในคํา เชน ขาเกาเตาเลี้ยง ถวยโถโอชาม 
ขโมยขโจร ฯลฯ 
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 ฟองจันทร  สุขยิ่ง  และคณะ (2547 : 7) กลาววา  ลักษณะของคําซอนแบงเปน                     
2 ลักษณะ  คือ  คําซอนเพื่อความหมายและคําซอนเพ่ือเสียง 
 1.  คําซอนเพ่ือความหมาย มีลักษณะ ดังนี้       
  1.1  ซอนคําที่มีความหมายคลายกัน หรือใกลเคียงกันเขาดวยกัน เชน สวยงาม              
อวนพี ใหญโต เปนตน 
  1.2  ซอนคําที่มีความหมายพวกเดียวกัน  เชน  บานเรือน  หัวหู  หนาตา  ขาแขง                 
เปนตน 
  1.3  ซอนคําที่มีความหมายตรงกันขาม  เชน  ชั่วดี  ไปมา  ไดเสีย  เท็จจริง เปนตน     
 2.  คําซอนเพ่ือเสียง  เชน  โซเซ  คูค่ี  งอแง เปนตน    

 นักวิชาการดานภาษาไทยกลุมที่  2  แบงประเภทของคําซอน ดังนี้    
 เปรมจิต ชนะวงศ (2538: 133) กลาววา  การพิจารณานําคําซอนกันมี 3 ลักษณะ คือ     
 1.  นําคําที่มีความหมายเหมือนกันซอนกัน คําซอนลักษณะนี้มีใชมากที่สุดเนื่องจาก               
มีลักษณะตรงตามความหมายของคําซอนท่ีสุด  เชน  เกี่ยว+ของ  =  เกีย่วของ  เปนตน    
 2.  นําคําท่ีมีความหมายไปในทํานองเดียวกันซอนกัน  คําซอนลักษณะน้ีมีไมมากนัก เชน 
หนา+ตา  =  หนาตา เปนตน 
 3.  การนําคําที่มีความหมายตรงกันขามกันซอนกัน เชน ชั่ว+ดี=ชั่วดี เปนตน     
 นววรรณ  พันธุเมธา  และคณะ (2544: 81)  กลาววา  ลักษณะของคําซอนมีดังนี้ 
 1.  คําซอนที่เกิดจากหนวยคําที่มีความหมายเหมือนกัน เชน บาน+เรือน = บานเรือน   
เปนตน    
 2.  คําซอนที่ เกิดจากหนวยคําที่ มีความหมายเปนไปในทํานองเ ดียวกัน  เชน              
ใจ+คอ = ใจคอ เปนตน    
 3.  คําซอนที่เกิดจากหนวยคําที่มีความหมายตางกันในลักษณะตรงกันขาม เชน                   
ผิด+ชอบ = ผิดชอบ เปนตน    
 วัลยา  ชางขวัญยืน  และคณะ (2549: 58)  กลาววา  ลักษณะของคําซอนคือคําที่นํามา
ซอนกันมีความหมายประเภทใดประเภทหน่ึง  ดังนี้    
 1.  ความหมายเหมือนกัน  หมายถึง  คําที่นํามาซอนกันนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันหรือ               
เปนอยางเดียวกัน  เชน  เร็วไว  ทรัพยสิน  หยาบชา เปนตน    
 2.  ความหมายคลายกัน  หมายถึง  คําที่นํามาซอนกันนั้นมีความหมายใกลเคียงกันหรือ
เปนไปในทํานองเดียวกันที่จะพอจัดเขากลุมเดียวกันได  เชน  ออนนุม  ใจคอ  เล็กนอย เปนตน    
 3. ความหมายตรงกันขาม หมายถึง คําที่นํามาซอนกันนั้นมีความหมายเปนคนละ
ลักษณะหรือคนละฝายกัน  เชน  ใกลไกล  ผิดถูก  ชั่วดี  เหตุผล เปนตน    
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับลักษณะของคําซอนสรุปไดวา  การแบงลักษณะของคําซอนตาม
นักวิชาการดานภาษาไทยกลุมที่ 1 คําซอนมี 2 ลักษณะคือ  คําซอนเพ่ือความหมายและคําซอน                   
เพ่ือเสียง  สวนนักวิชาการดานภาษาไทยกลุมที่ 2 แบงลักษณะของคําซอนตามความหมายของคํา                
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ที่นํามาซอนกัน คือ  1. คําที่มีความหมายเหมือนกัน 2. คําที่มีความหมายคลายกันหรื อเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน  3. คําที่มีความหมายตรงขามกัน   
  วิธีสรางคําซอน     
 วิธีสรางคําซอนไดมีผูกลาวถึงวิธีสรางคําซอนไวหลายทาน  ดังนี้ 
 เสนีย  วิลาวรรณ (2548: 8)  กลาววา  วิธีสรางคําซอนมีดังนี้    
 1. เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน  สวนมากความหมาย
อยูที่คํามูลคําใดคําหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน      
  กีดกัน ความหมายอยูที่   กัน      
  เนื้อตัว   ความหมายอยูที่   ตัว      
  หนาตา   ความหมายอยูที่   หนา    
 2.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน  โดยความหมายอยูที่
คํามูลคําหนาหรือคําหลังคําใดคําหนึ่ง เชน      
  รากฐาน     ความหมายอยูที่ ราก หรือ ฐาน      
  บานเรือน   ความหมายอยูที่ บาน หรือ เรือน    
 3.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน  แตคําหนึ่งเปน            
คําภาษาถ่ิน ความหมายอยูที่คําภาษากลางหรือภาษามาตรฐาน เชน      
  เสื่อสาด    สาด  เปนภาษาถ่ิน    หมายถึง เสื่อ      
  ทองคํา     คํา    เปนภาษาถ่ิน    หมายถึง ทอง    
 4.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน  แตคําหนึ่งเปน                
คําภาษาตางประเทศ ความหมายอยูที่คําไทย เชน      
  สรางสรรค     สรรค  เปนคําภาษาสันสกฤต หมายถึง สราง      
  พงไพร          ไพร    เปนภาษาเขมร หมายถึง พง    
 5.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายทํานองเดียวกัน มีความหมายใหมกวางกวาคํามูลเดิม
อาจมีสัมผัสระหวางคําก็ได เชน      
  พ่ีนอง       ไมไดหมายเฉพาะพ่ีกับนอง แตรวมถึงญาติทั้งหมด      
  ลูกหลาน    ไมไดหมายเฉพาะลูกกับหลาน แตรวมถึงญาติทั้งหมด      
  ขาวปลา     ไมไดหมายเฉพาะขาวกับปลา แตหมายถึงอาหารท่ัวไป     
 6.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน เกิดความหมายใหม
แตมีเคาความหมายของคํามูลเดิมเชนเดียวกับคําประสม เชน      
  ถากถาง    หมายถึง พูดเสียดแทง     
  ดูแล         หมายถึง เอาใจใส   
  เดือดรอน   หมายถึง เปนทุกข    
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 7.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ความหมายอยูที่คําตนกับคําทาย
สวนมากมีสัมผัสระหวางคํา เชน     
  เคราะหหามยามราย   หมายถึง เคราะหราย           
  ยากดีมีจน              หมายถึง ยากจน    
 8.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายตรงกันขามกัน  เกิดความหมายใหม  ซึ่งเปนความหมาย
กวาง เชน 
  สูงต่ํา        หมายถึง  ระดับความสูงของส่ิงของตางๆ        
  มากนอย   หมายถึง  ปริมาณของส่ิงตางๆ        
  ถูกแพง     หมายถึง  ราคา    
 ปรีชา  ทิชินพงศ (2522: 83) กลาววา  วิธีสรางคําซอนมีดังนี้    
 1.  คําไทยกับคําไทยซอนกัน มีหลายแบบ ดังนี้      
  ก.  คําไทยเดิม กับคําไทยปจจุบัน เชน อวนพี เติบโต วองไว      
  ข.  คําไทยถ่ินตางๆ กับคําไทยปจจุบัน เชน ครูบา (เหนือ) อดทน (เหนือ) แปดเปอน 
(อีสาน)    
 2.  คําไทยกับคําตางประเทศซอนกัน  มีหลายแบบ ดังนี้      
  ก.  คําไทยกับคําบาลีสันสกฤต  เชน  สรางสรรค   รูปราง   ซากศพ      
  ข.  คําไทยกับคําเขมร  เชน  ฉับไว   ยกเลิก   เลาเรียน      
  ค.  คําไทยกับคําจีน  เชน  หางราน   หุนสวน   กักตุน    
 3.  คําตางประทศซอนกันกับคําตางประเทศ  มีหลายแบบ ดังนี้      
  ก.  คําบาลีสันสกฤตซอนกันเอง  เชน  รูปภาพ  ทรัพยสมบัติ  มิตรสหาย      
  ข.  คําบาลีสันสกฤตกับคําเขมร  เชน            
   สรงสนาน  (สรง ข. - สนาน ส.)       
   สขุสบาย  (สุข บ. - สงบ ข.)           
   เสบียงอาหาร  ( เสบียง ข. - อาหาร บ.)      
  ค.  คําเขมรซอนกันเอง เชน สนุกสนาน   เลิศเลอ   เฉลิมฉลอง    
 สุธิวงศ  พงศไพบูลย (2540: 123)  กลาววา  วิธีสรางคําซอนมีดังนี้    
 1.  ใชคําไทยเดิมคูกับคําไทยปจจุบัน  เชน  วองไว  เก็บหอม  ตัดสิน  แตกฉาน   เตบิโต    
 2.  นําคําภาษาอ่ืนคูกับคําไทยกลาง  เชน      
  เข็ดหลาบ   หลาบ     เปนคําที่ใชอยูในภาคใต แปลวา เข็ด  
  ครูบา        บา         เปนคําท่ีใชอยูในถิ่นเหนือ แปลวา ครู      
  เดียวดาย   ดาย       ใชในภาษาถ่ินตางๆ    
 3.  ใชคําไทยคูกับคําภาษาตางประเทศ  เชน      
   คงกะพัน      กะพัน     เปนภาษามลายู  แปลวา  คง, ทน      
  สรางสรรค    สรรค      เปนคําภาษาสันสกฤต  แปลวา  สราง      
  ละเอียดลออ ลออ       เปนภาษาเขมร  แปลวา  งาม    
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 4. ใชคําภาษาตางประเทศกับคําภาษาตางประเทศ  เชน  เลอเลิศ  สรงสนาน  ขมีขมัน   
อิทธิฤทธิ์   
 5. ใชคําไทยปจจุบันดวยกันเขาคูกัน  เชน ซัดทอด  ทักทวง  โตแยง  คับแคบ ขาดแคลน    
 สอางค  ดําเนินสวัสดิ์  และคณะ (2546: 34)  กลาววา  วิธีสรางคําซอนมีดังนี้    
 1.  คําซอนที่เกิดจากคําท่ีมีความหมายเดียวกัน  เชน  จิต+ใจ = จิตใจ (จิต หมายถึง ใจ)    
 2 .  คํ า ซ อ นที่ เ กิ ด จ า กคํ า ที่ มี ค ว า มหม า ย เ ป น ไ ป ใ น ทํ า นอ ง เ ดี ย ว กั น  เ ช น                     
ขัด+ขวาง = ขัดขวาง (ขัด หมายถึง ทําใหติดขวางไวไมใหหลุดออก, ขวาง หมายถึง กีดกัน)    
 3.  คําซอนที่เกิดจากคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม เชน ผิด+ชอบ = ผดิชอบ    
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับลักษณะของคําซอนสรุปไดวา  คําซอนมีลักษณะท่ีเกิดจากการนํา
คํามูลที่มีความหมายเดียวกัน เปนไปในทํานองเดียวกัน หรือตรงกันขามซอนกันโดยความหมายของคํา
อยูที่คําหนาหรือคําหลัง และคํามูลท่ีนํามาซอนกันนั้นจะเปนคําไทยกลาง คําภาษาถิ่นหรือเปนคํา
ภาษาตางประเทศก็ได    
 หนาที่ของคําซอน    
 หนาที่ของคําซอน  เปรมจิต  ชนะวงศ (2538 : 139-140) ฟองจันทร  สุขยิ่งและคณะ 
(2547) และนาวินี  หลําประเสริฐ  และคณะ (2552)  กลาวถึงหนาที่ของคําซอนไวอยางสอดคลองกัน
สรุปไดวา  คําซอนมีหนาที่ดังนี้    
 1.  ใชเปนคํานาม โดยเปนประธานหรือกรรมของประโยค เชน         
  คําซอน  ประโยค       
  ถวยชาม  ถวยชามเก็บใหเรียบรอยนะ        
  ถนนหนทาง  อยาไปเลยถนนหนทางลําบาก     
 2.  ใชเปนคํากริยา ทําหนาที่ กริยาของประโยค เชน            
  คําซอน  ประโยค       
  ขัดขวาง  เขาคงจะขัดขวางเต็มที่แน       
  คนควา  ฉันตองคนควาดูกอน      
  เปดเผย  เขาเปดเผยความจริงหมดแลว       
  ผิดหูผิดตา วันนี้เขาผิดหูผิดตาไปนะ      
  ลืมตาอาปาก สักวันเขาคงลืมตาอาปากได   
 3.  ใชเปนคําขยาย ซึ่งสวนใหญจะขยายคํานาม           
  คําซอน  ประโยค       
  ใกลชิด  คนใกลชิดของเขาสวนใหญเปนคนไมดี     
  เผ็ดรอน  เธอโตตอบดวยถอยคําเผ็ดรอน     
  เรงดวน   วันน้ีมีเรื่องเรงดวนไหม    
 จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับหนาที่ของคําซอนสรุปไดวา  คําซอนที่เปนคํานามทําหนาที่
ประธานหรือกรรมของประโยค   หรือเปนคํากริยาทําหนาที่กริยาของประโยค และเปนคําขยายซ่ึง
สวนใหญจะขยายนาม 
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 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสรางคําในภาษาไทย  และนําเนื้อหามา
ใชในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและสรางแบบฝกทักษะ  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและ                  
แบบฝกทักษะ     

3.  การสอนภาษาไทย 
 การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย  ครูผูสอนตองมีความรูและประสบการณการสอนที่
หลากหลายจนสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย                
ที่ตั้งไว  ไดแกความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาไทย  ดังนี้   

วิธีสอนภาษาไทย 

 วิธีการสอนภาษาไทย  สุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย  (2536 : 164-185)  
ไดเสนอกลวิธีการสอนภาษาไทยดังนี้   
 1. การสอนแบบบรรยาย  เปนวิธีการสอนที่งายเหมาะสมที่จะสอนผูเรียนซึ่งมีจํานวน
มาก  การสอนแบบบรรยายที่ดีมักจะเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม  การสอนแบบบรรยายโดยทั่วไปมี 
3 รูปแบบ  คือ  การบรรยายอยางเปนทางการ  การบรรยายโดยใชสื่อประสม  และการบรรยายเชิง
อภิปราย 
 2. การสอนแบบอภิปราย  การสอนแบบนี้เปนการสอนท่ีนักเรียนจะมีสวนรวมใน          
การเรียนการสอน  ครูจะเปนผูชี้แนะแนวทางใหแกนักเรียน  นักเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมดวยตนเอง
เปนสวนใหญ  การสอนดวยวิธีการอภิปรายจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  และยังสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน  ซึ่งในการอภิปรายสามารถทําไดคือ  
การอภิปรายกลุมยอย  การเปดอภิปรายทั่วไป  การอภิปรายเปนรายคณะ  การอภิปรายแบบปาฐกถา
หมู  และการอภิปรายแบบซักถาม 
 3. การสอนแบบอนุมานวิธี  คือการสอนโดยที่ครูใหคําจํากัดความใหหลักเกณฑของ
เนื้อหาวิชากอนแลวจึงยกตัวอยางประกอบ  การสอนแบบน้ีดําเนินไปอยางรวดเร็ว  นักเรียนบางสวน
อาจฟงและคิดตามทันแตจะมีนักเรียนสวนหนึ่งตามไมทันไมเขาใจ  ก็ควรจะใชสื่อการสอนและเปด
โอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมการสอนก็จะดีกวาครูบอกคําจํากัดความ  และยกตัวอยางใหนักเรียน
ฟงเพียงอยางเดียว 
 4. การสอนแบบอุปมานวิธี  คือการสอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑ  ในการสอนวิชาหลัก
ภาษาแทนที่ครูจะสอนโดยบอกคําจํากัดความเรื่องนั้น  และยกตัวอยางใหเองท้ังหมด  ครูควรให
นักเรียนชวยกันยกตัวอยาง  สรุปคําจํากัดความและหลักเกณฑจากตัวอยางดวยตนเอง 
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 5. การสอนดวยวิธีการแกปญหา  เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีขั้นตอนชัดเจน  คือ
การกําหนดปญหา  การหาขอบเขตหรือรวบรวมความรูที่ เกี่ยวของกับปญหา  การต้ังสมมุติฐานหรือ
การคาดคะเนถึงความนาจะเปนการรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหาและขั้นสรุป 
 6. การสอนโดยวิธีแบงกลุมระดมความคิด  วิธีนี้จะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยอยาง
มากไมเกิน 15 คน  การระดมความคิดใชเวลาสั้นๆ ประมาณ 10-15 นาที  แตละกลุมจะมีประธาน
และเลขานุการ  ทุกคนชวยกันระดม  จากนั้นตัวแทนออกมารายงานใหกลุมใหญทราบ 
 7. การสอนดวยการแบงกลุมศึกษา  เปนการศึกษาคนควาจากตํารับตําราในหองสมุด  
การสัมภาษณ  การสังเกตและการเขารวมกิจกรรมโดยตรงครูจึงควรท่ีจะไดสงเสริมใหนักเรียนได
ศึกษาคนควาจากแหลงวิทยาการตางๆ ใหมากท่ีสุดเพ่ือนักเรียนจะไดมีนิสัยรักการคนควา  และศึกษา
หาความรูดวยตนเอง 
 8. การสอนโดยวิธีแบงหมูใหนักเรียนทํางาน  เปนวิธีการท่ีเปนประโยชน  เพราะวาชวย
ใหนักเรียนมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีระเบียบแบบแผน  รูจักรับผิดชอบรวมกัน 
 9. การสอนดวยวิธีการสอนเปนคณะ  คือการสอนที่จัดครูเปนกลุมหรือเปนคณะ  
ประกอบไปดวยครูอาวุโส  ผูมีความสามารถในการสอนเปนอยางดีเปนหัวหนาคณะ  ครูที่มี
ประสบการณรองลงมา  ครูใหญ  ครูชวยสอน  นิสิตฝกสอน  และเจาหนาที่ฝายธุรการเปนผูรวมคณะ  
ครูทุกคนจะวางแผนงานดวยกัน  ในการสอนเปนคณะจะมีการสอนเปนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย
และการสอนเปนรายบุคคลที่นักเรียนทํางานดวยตนเอง 
 10. การสอนดวยวิธีการตอบสนอง  การสอนวรรณคดีโดยวิธีนี้เปนผลเน่ืองมาจากทฤษฎี
การเราและการตอบสนอง  วิธีการแบบนี้เนนทั้งที่ตัวเนื้อหาบทเรียนและที่ตัวนักเรียนเอง  ครูผูสอน
จะพยายามใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน  โดยเฉพาะการตอบสนองใหมากที่สุด  ครูให              
ความสนใจเอาใจใสเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นความรูสึกและยอมรับฟงและเคารพความคิดเห็น
นั้นๆ 
 11. การสอนภาษาไทยแบบหนวย  คือพยายามจัดใหการเรียนการสอนวรรณคดีสัมพันธ
กับหลักภาษาและทักษะการใชภาษา  วิธีดําเนินการคือแทนท่ีจะสอนวรรณคดีตามท่ีปรากฏในหนังสือ
แบบเรียนก็จัดทําเปนหนวยตั้งชื่อหนวยขึ้นใหม  โดยใหมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวรรณคดีนั้นดวย 
 12. การสอนภาษาไทยแบบศูนยการเรียน  เปนวิธีการท่ีนําเอานวัตกรรมทางการศึกษา
มาใชประกอบการสอนโดยการใชการสอนที่ใชสื่อประสมและกระบวนการกลุมมาประสมกันเปน          
การใชสื่อการสอนและกิจกรรมกลุมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา  ผูเรียนเกิด
ประสบการณตรงจากการทํากิจกรรมหลายๆ ประเภทเปนการฝกฝนความสามารถทางสติปญญาของ
นักเรียน 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาไทยสรุปไดวา  ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยนั้น  ครูผูสอนควรเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงเนื้อหาและผูเรียน  เพ่ือใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล  และสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูและทักษะ         
ทางภาษาตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว 
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4.  การสอนแบบอุปนัย 

4.1  ความหมายของการสอนแบบอุปนัย 

      ความหมายของการสอนแบบอุปนัยไดมีผูใหความหมายของการสอนแบบอุปนัยไวหลาย
ความหมาย  ดังนี้ 
 สุวิทย มูลคํา (2551: 15) กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย คือ กระบวนการท่ี
ผูสอนสอนจากรายละเอียดปลีกยอยหรือจากสวนยอยไปหาสวนใหญหรือกฎเกณฑ หลักการ 
ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยการนําเอาตัวอยาง ขอมูล เหตุการณ หรือปรากฏการณ ที่มีหลักการแฝง
อยูมาใหผู เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ หรือวิเคราะหจนสามารถสรุปหลักการหรือ
กฎเกณฑไดดวยตนเอง 
 ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2551 : 123) กลาววา วิธีการสอนอุปนัย หมายถึง  วิธีจัด
กระบวนการเรียนรูที่ เ ร่ิมจากการศึกษารายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ หรือสวนรวม               
เปนการสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยใหผูเรียนทําการศึกษา 
สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบแลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายกันจากตัวอยาง
ตางๆ เพื่อนําไปสูขอสรุป  
 สุพิน  บุญชูวงศ (2554)  กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย เปนการสอนแบบยอย
ไปหาสวนรวม  หรือสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ  หลักการ  ขอเท็จจริง  หรือขอสรุป  โดยการให
นักเรียนทําการศึกษา  สังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบ  แลวพิจารณาคนหาองคประกอบท่ีเหมือนกัน  
หรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพ่ือนํามาเปนขอสรุป 
 ทิศนา แขมมณี (2555: 340) กลาววา  การสอนโดยใชอุปนัย  เปนกระบวนการสอน             
ที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการนําตัวอยาง ขอมูล 
ความคิด เหตุการณ สถานการณ ปรากฏการณ ที่มีหลักการ แนวคิด ที่ตองการสอนใหแกผูเรียน
ศึกษาวิเคราะห จนสามารถดึงหลักการ แนวคิดท่ีแฝงอยูออกมาเพ่ือนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ตอไป 
กลาวอยางสั้นๆ ไดวาเปนการสอนที่ใหผูเรียนสรุปหลักการจากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความหมายของการสอนแบบอุปนัยสรุปไดวา  การสอนแบบ
อุปนัย เปนการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป              
โดยการนําตัวอยางที่ตองการสอนใหแกผูเรียนศึกษาวิเคราะหแลวพิจารณาคนหาองคประกอบ                
ที่เหมือนกันหรือคลายกัน แลวนํามากําหนดเปนขอสรุป หลักการ หรือกฎเกณฑ เปนการสอนที่ให
ผูเรียนสรุปหลักการจากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง 
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4.2  องคประกอบของการสอนแบบอุปนัย 
 องคประกอบของการสอนแบบอุปนัย  ไดมีผูกลาวถึงองคประกอบของการสอนแบบ
อุปนัยไวหลายทาน  ดังนี้ 
 สุวิทย มูลคํา (2551: 16) กลาววา  องคประกอบของการสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  ตัวอยางขอมูล  สถานการณ  เหตุการณหรือปรากฏการณ  ที่เปนลักษณะยอยๆ ของ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 2.  การวิเคราะหตัวอยาง  ขอมูล  สถานการณ  เหตุการณ  หรือปรากฏการณ  เพ่ือสรุป
เปนหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีรวม 
 3.  การสรุปหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ไดจากการวิเคราะห 
 ทิศนา แขมมณี (2555: 340) กลาววา  องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  
มีดังนี ้
 1.  ผูสอนและผูเรียน 
 2.  มีตัวอยาง  ขอมูล  สถานการณ  เหตุการณ  ปรากฏการณ  ความคิด  ที่เปนลักษณะ
ยอยของส่ิงที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 3.  มีการวิเคราะหตัวอยางตางๆ เพ่ือหาหลักการท่ีรวมกัน 
 4.  มีขอสรุปที่มีลักษณะเปนหลักการ  แนวคิด 
 5.  มีผลการเรียนรูของผูเรียน 
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับองคประกอบของการสอนแบบอุปนัยสรุปไดวา  องคประกอบของ
การสอนแบบอุปนัย  ประกอบดวยผูสอนและผูเรียน ตัวอยาง ขอมูล สถานการณ เหตุการณหรือ
ปรากฏการณ การวิเคราะหตัวอยางตางๆ การสรุปหลักการ แนวคิด ทฤษฎีไดจากการวิเคราะห  

4.3  ขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัย 

 ขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัยไดมีผูกลาวถึงขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัยไวหลาย
ทาน  ดังนี้ 
 สุวิทย มูลคํา (2551) กลาววา  ขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมการ  การวางแผนการสอนเพ่ือใหผูเรียนรูจักสรางมโนทัศนตามรูปแบบ       
การสอนนี้  ผูสอนตองเตรียมหาขอมูลสําหรับใหผู เรียนฝก จําแนก  ซึ่ งขอมูลท่ีเตรียมมาน้ี  
ประกอบดวยขอมูลที่เปนตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน  และขอมูลอีกชุดหนึ่งซ่ึงไมเปนตัวอยาง
ของมโนทัศน  ขอมูลชุดหลังนี้จําเปนตองนํามาใชเปรียบเทียบกับขอมูลชุดแรกท่ีเปนตัวอยางของมโน
ทัศน  เพ่ือที่ผูเรียนจะไดมองเห็นสิ่งที่เปนตัวอยางของมโนทัศนที่เรียนไดอยางชัดเจนข้ึน  ดังนั้นใน    
การชวยใหผูเรียนฝกจําแนกประเภทเพ่ือสรางมโนทัศนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปแบบการสอนของ           
บรูเนอรนี้  ผูสอนตองเสนอขอมูล 2 ประเภท  คือ 
  1.1  ขอมูลที่ใชเปนขอมูลที่เปนตัวอยางท่ีบอกลักษณะบางอยางของมโนทัศนที่อยูใน
จุดมุงหมายของการเรียน 
  1.2  ขอมูลที่ไมใชเปนขอมูลที่ไมมีลักษณะเฉพาะของมโนทัศนนัน้ๆ 
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 2.  ขั้นเสนอตัวอยาง  เปนขั้นที่ผูสอนนําเสนอตัวอยางขอมูล สถานการณ เหตุการณ 
ปรากฏการณหรือแนวคิดใหผูเรียนไดสังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอยางเพ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบสรุปเปนหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ ซึ่งการเสนอตัวอยางควรเสนอหลายๆ ตัวอยาง
ใหมากพอที่ผูเรียนจะสามารถสรุปเปนหลักการหรือหลักเกณฑตางๆ ได 
 3.  ขั้นเปรียบเทียบ เปนขั้นท่ีผูเรียน สังเกต คนหา วิเคราะห  รวบรวม เปรียบเทียบ   
ความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง มองเห็นความสัมพันธ          
ในรายละเอียดที่เหมือนกัน ตางกัน  
 4. ขั้นสรุปกฎเกณฑ  เปนการใหผู เรียนนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุป             
เปนหลักการ กฎเกณฑ หรือนิยามดวยตัวผูเรียนเอง 
 5.  ขั้นประเมินผล  หลังจากท่ีผูเรียนสามารถบอกมโนทัศนที่ เรียน  สามารถบอก
ลักษณะโดยรวมของมโนทัศนนั้นแลว  ครูอาจทดสอบความเขาใจโดยใชวิธีการหน่ึงวิธีการใดหรือ
หลายวิธีรวมกัน  ดังตอไปนี้ 
  5.1  ใหบอกตัวอยางของมโนทัศนที่เรียนนั้นเพ่ิมเติม  แตตองเปนตัวอยางที่ไมซ้ํากับ
ที่เรียนมาแลว 
  5.2  ใหบอกลักษณะเฉพาะของมโนทัศน  โดยเขียนเรียงลงมาเปนขอๆ 
  5.3  ใหบอกความสัมพันธของมโนทัศนนั้นกับมโนทัศนอ่ืน 
  5.4  ใหบอกคําจํากัดความของมโนทัศน 
 6.  ขั้นนําไปใช  ในขั้นนี้ผูสอนควรจะเตรียมตัวอยางขอมูล สถานการณ เหตุการณ 
ปรากฏการณ หรือความคิดใหม ที่หลากหลายมาใหผูเรียนใชในการฝก นําความรู ขอสรุปไปใช            
หรือผูสอนอาจใหโอกาสผูเรียนชวยกันยกตัวอยางจากประสบการณของผูเรียนเองเปรียบเทียบก็ได
เปนการสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน และจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้งยิ่งข้ึน รวมทั้งเปนการทดสอบความเขาใจของผูเรียนวาหลักการท่ีไดรับนั้นสามารถนําไปใช
แกปญหาหรือทําแบบฝกหัดไดหรือไม หรือเปนการประเมินวาผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
หรือไมนัน่เอง 
 ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2551: 123-124) กลาววา  ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบอุปนัยมี
ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม  เปนการเตรียมตัวผูเรียนดวยการทบทวนความรูเดิม กําหนดจุดมุงหมาย
และอธิบายความมุงหมายของการเรียนใหผูเรียนเขาใจอยางชัดเจน 
 2.  ขั้นสอนหรือข้ันแสดง  เปนการเสนอตัวอยางหรือกรณีตัวอยางตางๆ ใหผูเรียนได
พิจารณาเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑได การเสนอตัวอยางควรเสนอหลายๆ                  
อยางใหมากพอที่ผูเรียนจะสามารถสรุปกฎเกณฑได ไมควรเสนอเพียงอยางเดียว 
 3.  ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม  เปนขั้นหาองคประกอบรวม โดยใหผูเรียนพิจารณา
ความคลายคลึงหรือความแตกตางกันขององคประกอบในตัวอยาง เพ่ือเตรียมสรุปเปนกฎเกณฑ            
ในขั้นนี้ผูสอนไมควรเรงเราผูเรียนจนเกินไป 
 4.  ขั้นสรุป  เปนการนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางโดยนํามาสรุปกฎเกณฑ นิ ยาม
หลักการ หรือหลักสูตร ดวยตัวผูเรียนเอง 
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 5.  ขั้นนําไปใช  เปนขั้นทดสอบความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑหรือขอสรุปที่ได
ทํามาแลววาสามารถที่จะนําไปใชในการแกปญหาหรือแบบฝกหัดอ่ืนๆ ไดหรือไม 
 วิมลรัตน  สุนทรโรจน (2553: 101) กลาววา  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู           
แบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม (Preparation) 
  1.1  ทบทวนความรู (Apperception) เปนขั้นทบทวนความรูเดิมหรือบทเรียน 
  1.2  ขั้นจูงใจ (Motivation) เปนขั้นกําหนดจุดหมาย (Goal) ที่จะไดรับพรอมทั้ง
กําหนดแนวทางในการทํากิจกรรมเพ่ือท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมายนั้น 
  1.3  ขั้นอธิบาย (Statement of the Aim) เปนขั้นอธิบายความมุงหมายใหนักเรียน
ทั้งชั้นเขาใจ 
 2.  ขั้นสอน (Presentation) เปนการเสนอกรณีตัวอยางที่ตองการสอนแกนักเรียนและ
ตองมีหลายๆ กรณีเพ่ือที่จะหาขอสรุปได 
 3.  ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม (Comparison and Abstraction) เปนขั้นหา
องคประกอบรวมจากตัวอยาง  ในขั้นนี้ครูไมควรเรงเราเด็กเกินไปเพราะเด็กยังไมมีความคิดกวางขวาง
เหมือนครู 
 4.  ขั้นสรุป (Generalization) เปนขั้นสรุปองคประกอบรวมของกรณีตัวอยางตางๆ            
ที่นักเรียนไดสังเกตแลวสรุปเปนเกณฑ นิยาม หลักการ หรือสูตร เปนตน 
 5.  ขั้นนําไปใช (Application) เปนขั้นทดลองนักเรียนเกี่ยวกับความเขาใจกฎหรือ
ขอสรุปที่ทํามาแลววาสามารถที่จะนําไปใชแกปญหาหรือแบบฝกหัดไดหรือไม 
 สุพิน  บุญชูวงศ (2554)  กลาววา  ขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม  คือ  การเตรียมตัวนักเรียนเปนการทบทวนความรู เดิม  กําหนด
จุดมุงหมาย  และอธิบายความมุงหมายใหนักเรียนไดเขาใจอยางชัดเจน 
 2.  ขั้นสอน  หรือข้ันแสดง คือการเสนอตัวอยางหรือกรณีตางๆ ใหนักเรียนไดพิจารณา  
เพ่ือใหนักเรียนสามารถเปรียบเทียบ  สรุปกฎเกณฑได  การเสนอตัวอยางควรเสนอหลายๆ ตัวอยาง
ใหมากพอที่จะสรุปกฎเกณฑได  ไมควรเสนอเพียงตัวอยางเดียว 
 3.  ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม  เปนขั้นหาองคประกอบรวม  คือการท่ีนักเรียนไดมี
โอกาสพิจารณาความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง  เพ่ือเตรียมสรุปกฎเกณฑ  ไมควร           
รีบรอน  หรือเรงเราเด็กเกินไป 
 4.  ขั้นสรุป  คือการนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนกฎเกณฑ  นิยาม  
หลักการหรือสูตร  ดวยตัวนักเรียนเอง 
 5.  ขั้นนําไปใช  คือข้ันทดลองความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับกฎเกณฑ  หรือขอสรุป         
ที่ไดมาแลววาสามารถที่จะนําไปใชในปญหา  หรือแบบฝกหัดอ่ืนๆ 
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 ทิศนา แขมมณี (2555: 340) กลาววา  ขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การสรางมโนทัศน  ประกอบดวย  3  ขั้นตอนยอย  คือ 
  1.1  ใหผูเรียนสังเกตสิ่งที่จะศึกษา  และเขียนรายงานสิ่งที่สังเกตเห็น  หรืออาจใชวิธี
อ่ืนๆ เชน  ตั้งคําถาม  ใหผูเรียนตอบในข้ันนี้ผูเรียนจะตองไดรายการของสิ่งตางๆ ที่ใช  หรือไมใช
ตัวแทนของมโนทัศนที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
  1.2  จากรายการของสิ่ง ท่ีเปนตัวแทน  และไม เปนตัวแทนของมโนทัศนนั้น              
ใหผูเรียนจัดหมวดหมูของส่ิงเหลาน้ัน  โดยการกําหนดเกณฑในการจัดกลุมที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน
ของสิ่งเหลานั้น  ผูเรียนจะจัดสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันไวเปนกลุมเดียวกัน 
  1.3  ตั้งชื่อหมวดหมูที่จัดขึ้น  ผูเรียนจะตองพิจารณาหัวขอใหญหัวขอยอย  และ            
ตั้งชื่อหัวขอใหเหมาะสม 
 ขั้นที่ 2 การตีความและสรุปขอมูล  ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย  คือ 
  2.1  ระบุความสัมพันธของขอมูล  ผูเรียนศึกษาขอมูลและตีความขอมูล  เพ่ือให
เขาใจขอมูล  และเห็นความสัมพันธที่สําคัญๆ ของขอมูล 
  2.2  สํารวจความสัมพันธของขอมูล  ผูเรียนศึกษาขอมูล  และความสัมพันธของ
ขอมูลในลักษณะตางๆ เชน  ความสัมพันธในลักษณะของเหตุและผล  ความสัมพันธของขอมูลใน
หมวดนี้กับขอมูลในหมวดอ่ืน จนสามารถอธิบายความสัมพันธและเหตุผล 
  2.3  สรุปอางอิง  เม่ือคนพบความสัมพันธหรือหลักการแลว  ใหผูเรียนสรุปอางอิง  
โดยโยงสิ่งที่คนพบไปสูสถานการณอ่ืนๆ 
 ขั้นที่ 3 การประยุกตใชขอมูลหรือหลักการ  ประกอบดวย  3 ขั้นตอนยอย  คือ 
  3.1 นําขอสรุปมาใช ในการทํานาย  หรืออธิบายปรากฏการณ อ่ืนๆ และฝก
ตั้งสมมติฐาน 
  3.2  อธิบายใหเหตุผล และขอสนับสนุนการทํานายและสมมติฐานของตน 
  3.3  พิสูจน ทดสอบ การทํานายและสมมติฐานของตน 
 จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับขั้นตอนของการสอนแบบอุปนัยสรุปไดวา  ขั้นตอนของการสอน
แบบอุปนัย  มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ  เปนการทบทวนความรูเดิม กระตุนความสนใจ 
กําหนดจุดประสงคและอธิบายจุดประสงคใหนักเรียนเขาใจ 2) ขั้นสอนเสนอตัวอยาง  เปนการเสนอ
ตัวอยางหรือกรณีตัวอยางใหนักเรียนไดพิจารณาซึ่งตัวอยางตองมากพอที่นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบ สรุปเปนหลักการ 3) ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม  เปนขั้นใหผูเรียนฝกกระบวนการคิด 
ตองใชการสังเกตคนหา วิเคราะห รวบรวม เปรียบเทียบ ความคลายคลึงขององคประกอบในตัวอยาง
เพ่ือเตรียมสรุปหลักการ 4) ขั้นสรุปหลักการ เปนการนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปน
หลักการดวยตัวนักเรียนเอง 5) ขั้นนําไปใช เปนขั้นทดลองความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการ
หรือขอสรุปที่ไดทํามาแลววาสามารถนําไปใชในการแกปญหา หรือในชีวิตประจําวันไดหรือไม 
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4.4  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย 

 สําหรับขอดีของการสอนแบบอุปนัยไดมีผูกลาวถึงขอดีของการสอนแบบอุปนัยไว              
หลายทาน  ดังนี้ 
 สนอง อินละคร (2544: 97)  กลาววา  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย มีดังนี้ 
 1.  สิ่งที่ไดเรียนรูจากวิธีสอนแบบอุปนัยเปนการเรียนรูที่ละเอียด และคงไวไดนานกวา 
 2.  นักเรียนที่ไดรับวิถีทางในการแกปญหารูปธรรมในเวลาตอมา 
 3.  นักเรียนถูกฝกใหคิดอยางตรรกะและเปนวิทยาศาสตร 
 4.  นักเรียนผานวิธีการทํางานท่ีมีความถูกตองตามหลักจิตวิทยา 
 5.  ผูเรียนมีสวนรวมในการคนพบ 
 6.  ผูเรียนไดรับการฝก สังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห และสรุปไดดวยตนเอง 
 7.  ฝกผูเรียนใหคิดอยางมีเหตุผล รูจักคิด คนควาหาความรูดวยตนเอง 
 เจียมศักดิ์ ตรีศิรัตน (2545: 53) กลาววา  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย มีดังนี้ 
 1. เปนวิธีการสอนที่ผูเรียนสามารถคนพบความรูไดดวยตนเอง จึงทําใหเกิดความเขาใจ
และจดจําไดดี 
 2. เปนวิธีการสอนที่ผูเรียนไดฝกการสังเกต การคิดอยางมีเหตุผลไมหลงเชื่ออยางงมงาย 
 สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547: 25) กลาววา  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย            
มีดังนี ้
 1.  ทําใหผูเรียนสามารถคนพบความรูดวยตนเองทําใหเกิดความเขาใจและจดจําไดนาน 
 2.  ฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางการสังเกต  คิดวิเคราะห  เปรียบเทียบตามหลัก
ตรรกศาสตร  และหลักวิทยาศาสตร  สรุปดวยตนเองอยางมีเหตุผลอันจะเปนเครื่องมือสําคัญใน            
การเรียนรู  ซึ่งใชไดดีกับการสอนวิทยาศาสตร 
 3.  ผูเรียนไดเนื้อหาความรู  และกระบวนการ  ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนใน
การเรียนรูอ่ืนๆ ได 
 ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2551: 342)  กลาววา  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย เปนวิธีสอน
ที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเอง  จึงทําใหเกิดความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งเปนวิธี
สอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห อันเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรูและเปนวิธี
สอนที่ ผู เรี ยนไดทั้ ง เนื้ อหาความรู   (ไดแก   หลักการ/  แนวคิด  ฯลฯ )  และกระบวนการ                  
(ไดแก กระบวนการคิด) ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนรูเรื่องอ่ืนๆ ได 
 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2553: 92) กลาววา  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย มีดังนี้ 
 1.  ทําใหนักเรียนเปนคนชางคิด ชางสังเกต 
 2.  นักเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนไดดีและจําไดนาน 
 3.  ทําใหนักเรียนคิดหาเหตุผลไมเชื่ออะไรงายๆ 
 4.  นักเรียนมีความมั่นใจ รูจักคิดคนควาหาความรูดวยตนเองไมคอยแตคําบอกเลาของ
ผูอื่น 
 5.  นักเรียนสามารถนํากระบวนการสอนไปใชใหเปนประโยชนตอการเรียนไดดวยตนเอง 
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 ทิศนา แขมมณี (2555: 342) กลาววา  ขอดีของการสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  เปนวิธีสอนที่นักเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเองจึงทําใหเกิดความเขาใจ
และจดจําไดดี  
 2.  เปนวิธีสอนที่ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอันเปนเครื่องมือสําคัญ
ของการเรียนรู 
 3.  เปนวิธีสอนที่นักเรียนไดทั้งเนื้อหาความรู (ไดแก หลักการ/แนวคิด ฯลฯ) และ
กระบวนการ (ไดแก กระบวนการคิด) ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนรูเรื่องอ่ืนๆ ได 
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับขอดีของการสอนแบบอุปนัยสรุปไดวา ขอดีของการสอนแบบ
อุปนัย คือการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห สามารถสรุปองคความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนไดดี จําไดนานและสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนรูอ่ืนๆ ได 

4.5  ขอจํากัดของการสอนแบบอุปนัย 
 ขอจํากัดของการสอนแบบอุปนัยไดมีผูกลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบอุปนัยไวหลาย
ทาน  ดังนี้ 
 สนอง  อินละคร (2544: 97)  กลาววา  ขอจํากัดของวิธีสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  ไมเหมาะกับทุกวิชา  เพราะไมใชทุกวิชาที่สอนไปมีคุณคาทางตรรกะบางวิชาอาจมี
คุณคา  แตมีชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น  บางวิชามีคุณคาทางความสวยงามมากกวาคุณคาทางตรรกะ 
 2.  ครูหลายคนไมสามารถใชเทคนิคดังกลาวไดสําเร็จ  เพราะตองใชความคิดท่ีชัดเจน
 3.  บางครั้งยาวเกินไปและทําใหไมมีวินัยเกิดข้ึน  
 4.  ทําใหบทเรียนเปนทางการมากไป ซึ่งไมใชสิ่งที่พึงประสงค 
 5.  ใชเวลามาก 
 6.  ผูสอนตองมีความชํานาญในวิธีสอนจึงจะไดผล 
 
 สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2547: 25) กลาววา  ขอจํากัดของการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูดวยวิธีการอุปนัย  มีดังนี้ 
 1.  ใชเวลาคอนขางมาก  อาจทําใหเกิดความเบ่ือหนาย 
 2.  เปนวิธีการท่ีอาศัยตัวอยางที่ดี  และผูสอนตองเขาใจเทคนิควิธีสอนแบบน้ีอยางดี  
ตองมีการเตรียมการที่รัดกุม  ไมควรดวนสรุปกฎเกณฑตางๆ เสียเอง  จึงจะทําใหการสอนเกิด
สัมฤทธิผล 
 3.  เปนวิธีการสอนที่อาศัยทักษะพ้ืนฐานในการคิดและการทํางานเปนกลุมของผูเรียน
หากผูเรียนขาดทักษะดังกลาว  การสอนแบบน้ีอาจจะไมเกิดสัมฤทธิผลเทาที่ควร 
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 วิมลรัตน  สุนทรโรจน (2551: 92) กลาววา  ขอจํากัดของวิธีสอนแบบอุปนัย  มีดังนี้ 
 1. อาจทําใหเสียเวลา 
 2. ครูตองมีความรูความเขาใจจึงจะสอนไดดี และสามารถนําวิธีการอ่ืนมาใชประกอบ
อยางถูกตอง 
 3. ครูตองวางแผนและเตรียมการสอนอยางดี 
 4. การดําเนินการสอน ถาจัดขั้นตอนไมถูกตองสัมพันธกันทําใหนักเรียนไขวเขวได 
 5. ครูมักจะเปนผูสรุปเอง 
 
 ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ (2551: 124) กลาววา ขอจํากัดของการสอนแบบอุปนัย               
เปนวิธีการที่ใชเวลาคอนขางมาก  ตองอาศัยตัวอยางท่ีดี  หากผูสอนขาดความเขาใจในการจัดเตรียม
ตัวอยางท่ีครอบคลุมลักษณะสําคัญๆ ของหลักการ/แนวคิดที่สอน  การสอนจะไมประสบผลสําเร็จ 
และเปนวิธีการสอนที่ผูเรียนจะตองคิดคนคําตอบดวยตนเอง  หากผูเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานในการคิด 
และการทํางานรวมกันเปนกลุมอาจไมเกิดผลที่ตองการ 
 
 ทิศนา  แขมมณี  (2555: 342)  กลาววา  ขอจํากัดของวิธีสอนแบบอุปนัย มีดังนี ้
 1. เปนวิธีสอนที่ใชเวลาคอนขางมาก 
 2. เปนวิธีสอนที่อาศัยตัวอยางที่ดีหากผูสอนขาดความเขาใจในการเตรียมตัวอยางท่ี
ครอบคลุมลักษณะที่สําคัญๆ ของหลักการแนวคิดท่ีสอน การสอนจะไมประสบผลสําเร็จ 
 3. เปนวิธีสอนที่นักเรียนจะตองคิดคนหาคําตอบดวยตนเองหากนักเรียนขาดทักษะ
พ้ืนฐานในการคิดและการทํางานรวมกันเปนกลุมอาจไมเกิดผลที่ตองการ 
 
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับขอจํากัดของการสอนแบบอุปนัยสรุปไดวา  ขอจํากัดของการสอน
แบบอุปนัย  คือ  ใชเวลาคอนขางมากอาจทําใหเกิดความเบ่ือหนาย  นอกจากน้ันยังเปนวิธีการท่ีอาศัย
ตัวอยางที่ดีและผูสอนตองเขาใจเทคนิควิธีสอนแบบน้ีอยางดี  นอกจากนั้นยังเปนวิธีการสอนที่ผูเรียน
จะตองคิดคนคําตอบดวยตนเอง  หากผูเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานในการคิดและการทํางานรวมกันเปน
กลุมอาจไมเกิดผลที่ตองการ 
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับการสอนแบบอุปนัยสรุปไดวา  การสอนแบบอุปนัย คือ การสอนที่
ครูผูสอนนําตัวอยางที่หลากหลาย  หรือลักษณะเดนของเนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนเรียนรู  มาให
นักเรียนทําการศึกษา  สังเกต  แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกัน  หรือคลายคลึงกันจาก
ตัวอยางตางๆ เพื่อสรุปความคลายคลึงขององคประกอบท่ีมีในตัวอยาง  เปรียบเทียบหรือวิเคราะหจน
สามารถนํามาสรุปเปนกฎเกณฑไดดวยตนเอง   
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5.  แบบฝกทักษะ 
 แบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนที่ใชกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  ฝกให
นักเรียนไดทําซ้ําบอยๆ จนเกิดความชํานาญ  ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องตางๆ การสราง
แบบฝกทักษะที่จะนําเสนอตอไปนี้ประกอบดวย ความหมายของแบบฝกทักษะ  ความสําคัญของ          
แบบฝกทักษะ ลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี หลักการสรางแบบฝกทักษะและประโยชนของ           
แบบฝกทักษะ   

5.1  ความหมายของแบบฝกทักษะ 
 ความหมายของแบบฝกทักษะไดมีผูใหความหมายของแบบฝกทักษะไวหลายทาน  ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 687) ใหความหมายของแบบฝกทักษะไววา  
แบบฝกทักษะหรือแบบฝกหัด  หมายถึง  แบบตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่ตั้งขึ้นเพ่ือใหนักเรียนฝกตอบ
เปนตน  
 อัจฉรา  ชีวพันธ (2531: 48) กลาววา แบบฝกทักษะ หมายถึง สิ่งท่ีสรางขึ้นเพ่ือเสริม
ความเขาใจ  และเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวน  ที่ชวยใหนักเรียนไดปฏิบัติและนําเอาความรูไปใชได
อยางแมนยํา  ถูกตอง  คลองแคลว  
 สุนันทา   สุนทรประเสริฐ (2543:1-2)  กลาววา แบบฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในการฝก
ทักษะการคิด การวิเคราะห การแกปญหาการปฏิบัติของนักเรียน นิยมใชในกลุมภาษาไทย 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร การงานและพ้ืนฐานอาชีพ   
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความหมายของแบบฝกทักษะสรุปไดวา  แบบฝกทักษะ          
เปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง   ไดทบทวนเน้ือหาหลังจากเรียนจบบทเรียนแลวจนเกิดความเขาใจ  
ความชํานาญและความแมนยําจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ประกอบดวย คูมือครู                   
แบบฝกทักษะ  และแบบทดสอบหลังเรียน 

5.2  ความสําคัญของแบบฝกทักษะ 
 การสอนหลักภาษาเปนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดทราบแบบแผนของภาษา  และ
สามารถนําความรูทางหลักภาษาไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง  ผูเรียนตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  
จึงจะสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  แบบฝกทักษะเปนสวนท่ีเพ่ิมหรือเสริมจากบทเรียน               
ใชเปนอุปกรณการสอนใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน   จะชวยใหทราบ
พัฒนาการและเห็นถึงขอบกพรองในการใชภาษาของนักเรียน  ซึ่งสามารถหาทางแกไขไดทันที             
ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  สําหรับความสําคัญของแบบฝกทักษะไดมีผูกลาวถึง
ความสําคัญของแบบฝกทักษะไวหลายทาน  ดังนี้ 
 สุนันทา   สุนทรประเสริฐ (2543:1-2)  กลาววา แบบฝกหัดเปนสื่อการสอนท่ีทําขึ้นเพ่ือ
ฝกฝนทักษะของนักเรียนหลังจากที่เรียนเนื้อหาไปแลว  ชวยทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น           
ทําใหนักเรียนมีโอกาสนําความรูที่ไดเรียนแลวมาฝกซ้ําใหเกิดความเขาใจย่ิงขึ้น  และเปนสื่อการเรียน
ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความสําคัญของแบบฝกทักษะสรุปไดวา  แบบฝกทักษะเปนสื่อ
การเรียนรูที่มีความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ชวยทบทวนความรู  ฝกกระทํา                  
ดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ  เกิดแรงจูงใจและสามารถตรวจสอบผลการเรียน  ทําใหทราบ
ความกาวหนาและขอบกพรองของนักเรียน  สามารถใชไดทั้งในชั้นเรียนและที่บาน 

5.3  ลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี 
 การจัดทําแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น
ตองเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนที่จะฝกดวย  สําหรับลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีไดมีผูกลาวถึง
ลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดีไวหลายทาน  ดังนี้ 
 
 วรรณ  แกวแพรก  (2526: 33-38)  กลาวถึงแบบฝกทักษะที่ดีวามีลักษณะดังนี้ 
 1. เนื้อหาท่ีจะนํามาควรเปนเนื้อหาในบทเรียนหรือสอดคลองสัมพันธกับบทเรียนทั้งที่
เปนคํา  ประโยค  ขอความ  เนื้อเรื่อง  และเน้ือหาตรงตามหลักสูตรที่กําหนด 
 2. มีหลายแบบหลายลักษณะ  เพื่อไมใหเบื่อและเปนการทาทายใหอยากทํา 
 3. ตองชวยใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจเก่ียวกับคํา  3  ประการคือ  รูคําเพ่ิมขึ้น  
เขาใจความหมายของคําดีขึ้น  และมีความสามารถในการใชคําสูงขึ้นตามระดับชั้นของนักเรียน 
 4. ตองสงเสริมใหนักเรียนใชความคิด  โดยอาศัยความรู  ความเขาใจเดิมเปนพ้ืนฐาน 
 5. ตองไมมีลักษณะอยางขอสอบโดยทั่วไป ที่มุงวัดความรูและความเขาใจเพียงอยางเดียว  
แตตองมีลักษณะเราความสนใจ  ยั่วยุและจูงใจใหนักเรียนคิดพิจารณาและไดศึกษาจนเกิดความรู
ความเขาใจในทักษะและสามารถใชคําไดสูงขึ้น 
 
 อัญชลี  แจมเจริญ (2526: 45)  กลาววา  แบบฝกทักษะที่ดีมีลักษณะดังนี้ 
 1. ควรใชหลักจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
 2. ควรสรางขึ้นเพ่ือสิ่งที่จะสอนและเก่ียวของกับนักเรียน 
 3. คําพูดและเนื้อหาควรเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว 
 4. สิ่งที่ฝกแตละคร้ัง  ควรเปนแบบฝกสั้นๆ และเขาใจงายไมนาเบื่อ  และที่สําคัญจะ
กระตุนใหเด็กไดสนใจใครฝก  
 
 ดวงเดือน ออนนวม และคณะ (2536: 37) กลาววา ลักษณะที่ดีของแบบฝกทักษะไวดังนี้ 
 1. ตองมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา คําสั่งหรือตัวอยางแสดงวิธีทําที่ใชไมควรยาว
เกินไปเพราะจะทําใหเขาใจยาก ควรปรับปรุงใหงายเหมาะสมกับผูใช ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
ศึกษาดวยตนเองไดเมื่อตองการ 
 2. แบบฝกที่ดีควรมีความหมายตอนักเรียน และตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษา              
คือลงทุนนอย ใชไดนานและทันสมัยอยูเสมอ 
 3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกควรเหมาะสมกับวัย และพ้ืนฐานความรูของนักเรียน 
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 4. แบบฝกที่ดีควรแยกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป แตควรมีกิจกรรม               
หลายรูปแบบเพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเพ่ือฝกทักษะใดทักษะหน่ึงจนเกิดความชํานาญ 
 5. แบบฝกที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบใหและแบบใหตอบโดยเสรี  การเลือกใชคํา  
ขอความหรือรูปภาพควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน เพ่ือใหแบบฝก          
ที่สรางขึ้นมากอใหเกิดความเพลิดเพลิน และพอใจแกนักเรียน  ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรู           
ที่วาเด็กมักจะเรียนรูไดอยางรวดเร็วในการกระทําท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ 
 6. แบบฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควา รวบรวม            
สิ่งที่พบเห็นบอยๆ หรือที่ตัวเองเคยใชจะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองนั้นๆ มากยิ่งขึ้น และจะรูจักนําความรู          
ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งท่ีเขาไดฝกฝนน้ันมีความหมาย   
ตอเขาตลอดไป 
 7. แบบฝกที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผู เรียนแตละคน                  
มีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอมของระดับสติปญญา
และประสบการณ เปนตน ฉะนั้นการจัดทําแบบฝกแตละเรื่องควรจัดทําใหมากพอ และมีทุกระดับ
ตั้งแตงาย ปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพ่ือวาทั้งนักเรียนเกง ปานกลางและออน จะไดเลือก
ทําไดตามความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 
 8. แบบฝกที่ดีควรสามารถเราความสนใจของนักเรียนทุกคน ไดตั้งแตหนาแรกจึงถึง          
หนาสุดทาย 
 9. แบบฝกที่ดีควรไดรับการปรับปรุง แกไข ควบคูกันไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอ  
และควรใชไดดีทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
 10.  แบบฝกที่ดีควรเปนเครื่องมือที่สามารถใชในการประเมิน และจําแนกความเจริญ        
งอกงามของนักเรียนไดดวย 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีสรุปไดวา  แบบฝกทักษะที่ดี               
เปนการสรางเครื่องมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเอง  มีเนื้อหา 
รูปแบบนาสนใจ เหมาะสมกับระดับและวัยของผูเรียน จูงใจผูเรียนและเปนไปตามลําดับความยากงาย 
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5.4  หลักการสรางแบบฝกทักษะท่ีดี 
 การสรางแบบฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความเขาใจและได
เรียนรูถึงขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจ           
ที่จะทําแบบฝกทักษะ   หลักการสรางแบบฝกทักษะที่ดีไดมีผูหลักการสรางแบบฝกทักษะที่ดีไวหลาย
ทาน  ดังนี้  
 
 วรรณ  แกวแพรก (2526) พรรณี ชูทัย (2528) ดวงเดือน  ออนนวม  และคณะ  (2536) 
และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543)  ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกทักษะที่ดีไวอยางสอดคลองกัน  
สรุปไดดังนี ้
 1. ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรู             
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทุกระดับชั้น 
 2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหาออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆ  เพ่ือใช             
ในการสรางแบบทดสอบ และแบบฝกทักษะ 
 3. พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ และขั้นตอนการใชแบบฝกทักษะ  เชน จะนําชุด           
แบบฝกทักษะไปใชอยางไร ในแตละกิจกรรมจะประกอบดวยอะไรบาง 
 4. การสรางแบบทดสอบ ควรแบงเปนแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัย 
ขอบกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง  เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางขึ้นจะตอง
สอดคลองกับเนื้อหา 
 5. สรางแบบฝกทักษะ  เพ่ือใชพัฒนาการเรียนรูแตละสาระการเรียนรู   ในแตละ
กิจกรรมจะมีคําถามใหนักเรียนตอบ  การกําหนดรูปแบบ ขนาดของกิจกรรมในแบบฝกทักษะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 6. นําแบบฝกทักษะไปทดลองใชเพ่ือหาขอบกพรองของแบบฝกทักษะ และคุณภาพของ
แบบฝก 
 8. ปรับปรุงแกไข 
 9. รวบรวมเปนเลม  จัดทําคําชี้แจง  คูมือการใช  สารบัญ  เพ่ือเปนประโยชนตอไป 
 
 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับหลักการสรางแบบฝกทักษะท่ีดีสรุปไดวา  หลักในการสราง             
แบบฝกทักษะที่ด ีคือ ขั้นแรกควรกําหนดวัตถุประสงคกอน จากนั้นจึงศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะนํามา
สรางแบบฝกทักษะแลวทําการกําหนดขั้นตอนในการสรางแบบฝกทักษะ โดยตองศึกษาในรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับปญหาในการเรียนการสอน หลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา ลักษณะของ  
แบบฝกทักษะและการวางโครงเรื่อง สุดทายจึงกําหนดรูปแบบของการฝกใหสัมพันธกับโครงเรื่อง 
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5.5  ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
 แบบฝกทักษะจัดเปนสื่อการสอนท่ีมีประโยชนตอครูผูสอนและนักเรียน  ทั้งในดาน                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนการสอนซอมเสริมที่จะทําใหเด็กมีทักษะในการใชภาษา                
เพราะการฝกฝนจะทําใหเกิดความชํานาญ ความแมนยํา มีพัฒนาการทางภาษาเพ่ิมพูนขึ้น  สําหรับ
ประโยชนของแบบฝกทักษะไดมีผูกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวหลายทาน  ดังนี้ 
  
 วรรณ  แกวแพรก (2526) พรรณี ชูทัย (2528) ดวงเดือน  ออนนวม  และคณะ  (2536) 
และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวอยางสอดคลองกัน
สรุปไดดังนี้ 
 1. แบบฝกทักษะเปนสื่อการสอนที่ชวยลดภาระของครู สามารถใชสอนเสริมจาก
บทเรียน 
 2. แบบฝกทักษะชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนแตละคน            
มีความสามารถทางภาษาแตกตางกัน  การใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถ            
ของตน  จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 
 3. แบบฝกทักษะชวยเสริมใหความรูและทักษะทางภาษาคงทน  โดยฝกทันทีหลังจาก
นักเรียนไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ฝกซ้ําหลายๆ ครั้ง  
 4. แบบฝกทักษะใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังบทเรียนแตละคร้ัง 
 5. แบบฝกทักษะที่จัดทําเปนรูปเลมสามารถเก็บรักษาไวใชทบทวนดวยตนเองได 
 6. การใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะชวยใหมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของนักเรียน
ไดชัดเจน  ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงท ี
 7. แบบฝกทักษะที่ดีจัดทําขึ้นนอกเหนือจากเรื่องที่อยูในหนังสือเรียน จะชวยใหเด็กได
ฝกอยางเต็มที ่
 8. แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลา                     
ในการเตรียมสรางแบบฝกทักษะอยูเสมอ  ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกทักษะจากตํารา
เรียน  ทําใหมีโอกาสฝกฝนทักษะตางๆ มากข้ึน 
 9. แบบฝกทักษะชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพที่เปนรูปเลมที่แนนอนยอม
ลงทุนต่ํากวาที่จะพิมพลงในไขทุกครั้ง และนักเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของ
ตนเองไดอยางมีระบบ  
 
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับประโยชนของแบบฝกทักษะสรุปไดวา  ประโยชนของแบบฝก
ทักษะควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยา พัฒนาการการเรียนรูของเด็กตองมีจุดหมายที่แนนอนวาจะฝกดานใด 
เนื้อหาในแบบฝกตองไมยากเกินไป  มีคําชี้แจงที่สั้นๆ เขาใจงาย เหมาะสมกับวัย ความสนใจและ
ความสามารถของผูเรียน จะทําใหผูเรียนไดรับประโยชนที่คุมคาจากการฝก  การใชแบบฝกทักษะ
ประกอบการเรียนการสอนน้ัน จะกอใหเกิดประโยชนตอตัวครูและนักเรียน ทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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6. แผนการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรู หรือเดิมเรียกวา “แผนการสอน” เปนเครื่องมือในการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา  การจัดทําแผนการสอน  จึงเปนสิ่งจําเปนเปรียบเสมือนพิมพเขียว               
(Blue print) ในการปลูกบาน  หากมีการจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูที่ดี  โอกาสใน
การพัฒนานวัตกรรมยอมสําเร็จไปแลวสวนหนึ่ง  แผนการสอนจึงเปนเคร่ืองมือไปสูผลลัพธ               
(นรินทร  สังขรักษา, 2556: 129)  สําหรับความหมายของแผนการจัดการเรียนรูไดมีผูใหความหมาย
ของแผนการจัดการเรียนรูไวหลายทานดังนี้            
 ทวีศักดิ ์ไชยมาโย (2537: 13) กลาววา  แผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  แผนงานหรือ
โครงการสอนท่ีครู  จัดทําไวเปนลายลักษณอักษร โดยการเตรียมลวงหนาอยางมีระบบเพ่ือนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง แผนการสอนเปนเครื่องมืออันสําคัญที่จะชวยใหผูเรียน
ไปสูจุดหมายปลายทางท่ีหลักสูตรกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2549 ข: 297) กลาววา  แผนการสอน  คือ  การจัดกิจกรรม          
การเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคที่
กําหนดไวในหลักสูตรหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา แผนการสอนเปนแผนที่ผูสอนจัดทําขึ้นจากคูมือหรือ
แนวการสอนของกรมวิชาการ ทําใหผูสอนทราบวาจะสอนเน้ือหาใด สอนอยางไร ใชสื่ออะไร และ
วัดผลประเมินผลโดยวิธีใด 
 นรินทร  สังขรักษา (2556: 129) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู (Lesson Plan)      
เปนแผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด
วิชาหนึ่ง  เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบและเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู  และจุดหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับความหมายของแผนการจัดการเรียนรูสรุปไดวา  แผนการจัด          
การเรียนรู  หมายถึง กรอบหรือทิศทางท่ีผูสอนไดกําหนดหรือวางแผนไวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในเนื้อหาน้ันๆ วาตองการใหผูเรียนรูเรื่องอะไร เกิดพฤติกรรม หรือไดประสบการณใด          
องคความรูที่ไดคืออะไร (จุดประสงค) จะสอนอยางไร ใชอะไรเปนสื่อ และจะทราบไดอยางไรวา
ผูเรียนเกิดองคความรู 

ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูเปรียบไดกับพิมพเขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีใชเปนหลักใน
การควบคุมงานกอสราง วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพเขียวไมไดฉันใด ผูเปนครูก็ขาดแผนการสอน
ไมไดฉันนั้น ยิ่งผูสอนไดทําแผนการสอนดวยตัวเอง ก็จะย่ิงใหประโยชนแกตนเองมากเพียงนั้น   
 ทวีศักดิ์ ไชยมาโย (2537: 13)  และวิมลรัตน สุนทรโรจน (2549 ข: 298)  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของแผนการจัดการเรยีนรูไวอยางสอดคลอง  สรุปไดดังนี้ 
 1. ทําใหเกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนที่มีความหมายย่ิงขึ้น เพราะเปนการจัดทําอยาง
มีหลักการที่ถูกตอง 
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 2. ชวยใหครูมีสื่อการสอนที่ทําดวยตนเอง ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน ทําใหสอนไดครบถวนตรงตามหลักสูตร และสอนไดทันเวลา 
 3. เปนผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได 
 4. ชวยใหความสะดวกแกครูผูสอนแทนในกรณีที่ผูสอนไมสามารถเขาสอนได 

ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
 ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้  (นรินทร  สังขรักษา, 2556: 129) 
 1. เพ่ือกอใหเกดิการวางแผนและเตรียมการลวงหนา  จากหลักสูตรท่ีแปลงไปสูแนวทาง
ในการนําเทคนิควิธีการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
 2. เพ่ือใหเห็นความตอเนื่องของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
 3. เพ่ือใหจัดการเรียนรูสอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  และความตองการของ
ผูเรียน 
 4. เพ่ือใหผูสอนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู 
 5. เพ่ือใหสามารถเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  สื่อ  เนื้อหาสาระ  และแหลงเรียนรู  ใหพรอม
กอนทําการสอนจริง 
 6. เพ่ือใหครูคนอ่ืนสามารถสอนแทนไดในกรณีที่มี่เหตุจําเปน 
 7. เพ่ือเปนเครื่องบงชี้ความเปนวิชาชีพชั้นสูงของครูผูสอน 
 8. เพ่ือเปนหลักฐานสําหรับการพิจารณาผลงานและคุณภาพในการปฏิบัติการสอน 

ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 ทวีศักดิ์  ไชยมาโย (2537: 13)  และวิมลรัตน  สุนทรโรจน (2549 ข: 298)  และ 
นรินทร  สังขรักษา (2556)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูไวอยางสอดคลองกัน  
ดังนี้ 
   การเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนงานสําคัญยิ่งของครูเพราะเปนการเตรียมการสอน          
ที่สมบูรณ ซึ่งจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางแทจริง ในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรในวิชาที่จะสอน ไดแก การศึกษาจุดประสงคประจําวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา 
 2. กรอกผลการวิเคราะหลงในตารางวิเคราะหหลักสูตร ไดแก เนื้อหาหลักวัตถุประสงค 
กิจกรรม / กระบวนการ คาบเวลาโดยประมาณ หมายเหตุ 
 3. ยอยเน้ือหา ยอยจุดประสงคการเรียนรู และจัดคาบเวลา ใหเหมาะสมกับการสอน 
ไดแก เนื้อหา คาบเวลา จุดประสงคการเรียนรู 
 4. ศึกษาแนวการสอนของกรมวิชาการ เพ่ือดูรายละเอียดวาตรงตามที่วิเคราะหไว
หรือไม และความสอดคลองของจุดประสงค ตลอดจนความเหมาะสมของเวลา กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือใหสามารถนําไปเขียนในแผนตอไป 
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 5. ขั้นเขียนแผนการสอน เปนขั้นตอนที่สําคัญที่ผูเขียนแผนจําเปนตองศึกษาวิธีเขียนแต
ละหัวขออยางละเอียด ชัดเจน เพ่ือใหแผนการสอนสามารถตอบคําถามของจุดประสงคและทําการจัด
กิจกรรมทันตามเวลาที่กําหนด ซึ่งแผนการสอนควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
  5.1  ชื่อเร่ือง หรือหัวขอเรื่องยอย 
  5.2  จํานวนคาบ 
  5.3  สาระสําคัญ 
  5.4  จุดประสงคการเรียน 
  5.5  เนื้อหา 
  5.6  สื่อการเรียนการสอน 
  5.7  กิจกรรมการเรียนการสอน 
  5.8  การวัดผลประเมินผล 

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูที่ดี 
 แผนการสอนท่ีดีจะตองชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดดี  ดังนั้นผูสอนจึง
ควรทราบถึงลักษณะท่ีดีของแผนการสอน ดังนี้ 
 1.  สอดคลองกับหลักสูตร และแนวการสอนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นําไปใชในชีวิตจริงและมีประสิทธิภาพ 
 3. เขียนอยางถูกตองตามหลักวิชา เหมาะสมกับผูเรียนและเวลาที่กําหนด 
 4. มีความกระจางชัดเจน ทําใหผูอานสามารถนําไปใชสอนได 
 
 นอกจากน้ี ทวีศักดิ์ ไชยมาโย (2537) และวิมลรัตน สุนทรโรจน (2549: 321) ไดกลาวถึง
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูที่ดีไวอยางสอดคลองกันดังนี้  
 แผนการจัดการเรียนรูที่ดีควรมีกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะ 3 ประการตอไปนี้ 
 1.  เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติใหมากที่สุดโดย
ครูเปนเพียงผูคอยชี้นํา สงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการเปนไปตามความมุงหมาย 
 2.  เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทําสําเร็จ
ดวยตนเอง โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุนดวยคําถามหรือปญหาให
ผูเรียนคิดแกหรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 
 3.  เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใชวัสดุอุปกรณที่สามารถจัดหาได
ในทองถิ่น หลีกเลี่ยงการใชวัสดุอุปกรณสําเร็จรูปราคาสูง   
 
 จากที่กลาวมาเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรูสรุปไดวา  แผนการจัดการเรียนรู               
เปนแนวทางการสอนแกผูสอน  ทําใหสอนไดอยางชัดเจนท้ังดานจุดประสงคการสอน  เนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัด
กิจกรรม ควรเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ ไดคิด ไดทํา ไดแกปญหา และไดเกิดทักษะ
กระบวนการสามารถนําไปใชในชีวิตได 
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ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  และทําการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยและสรางแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  โดยอาศัยความรู
ทางจิตวิทยาทางการสอนภาษาไทยตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และนําหลักทฤษฎีการเรียนรูของ                
ธอรนไดค สกินเนอร (Thorndike and Skinner) มาใชในการสรางแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําใน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ดังนี้   
 
 กฎแหงการฝกฝน (Law of Exercise) ซึ่งนักจิตวิทยาชื่อ Thorndike ไดกลาวถึง              
กฎแหงการฝกฝนวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อไดมีการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา  ภาษาไทยเปน
วิชาทักษะ  โดยลักษณะวิชาแลวผูเรียนจะมีทักษะทางภาษาดีมีความรูความเขาใจไดอยางถู กตอง
คลองแคลวและเกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาไทยก็ตอเมื่อไดฝกฝนและกระทําซ้ํา  ถาผูเรียนไดฝกฝนไดทํา
แบบฝกหัดไดใชทักษะภาษามากย่ิงข้ึนเทาใดก็จะชวยใหมีการพัฒนาการดานทักษะดีมาก   
 
 กฎแหงผล (Law of Effect) เมื่อนักเรียนไดเรียนภาษาไทยแลวไมวาจะเปนทักษะ            
การฟง  พูด  อาน  เขียน หลักภาษา  หรือวรรณคดี  นักเรียนยอมตองการทราบวาผลการเรียนของ
ตนเปนอยางไร  เปนที่พอใจของตนหรือครูผูสอนหรือไม  เม่ือมีงานใหนักเรียนทําเปนแบบฝกหัด           
ครูควรรีบตรวจและสงเสริมนักเรียนโดยรวดเร็ว  การเขียนติชมก็ควรระมัดระวังใชถอยคํา  ควรชมสิ่ง
ที่นักเรียนทําไดดีเสียกอนแลวจึงติ  การติเปนการติเพ่ือกอ  มีการเสนอแนะลงไปดวย  นักเรียนจะได
ทราบวาจุดเดนของตนคือสวนไหนและมีสวนใดควรแกไขบาง  การใชนักเรียนมีสวนรวมในการติชม
หรือประเมินผลการทํางานของเพ่ือนในชั้นเดียวกันก็เปนสิ่งที่พึงกระทําเพ่ือการใหขอมูลยอนกลับ 
  
 กฎของการใชและไมใช (Law  of  Use  Disuse) ภาษาไทยเปนวิชาทักษะตองมีการใช
และฝกฝนอยูเสมอจึงจะมีความคลองแคลวชํานาญในการใชภาษา  หากเรียนไปแลวไมไดใชหรือ
นานๆ ใชครั้งหนึ่งก็จะลืมไปหมด  หรือมีทักษะไมดีเทาที่ควร  ในการจัดเนื้อหาใหนักเรียนเรียนนั้น  
ผูทําหลักสูตร  ประมวลการสอน  ผูเขียนแบบเรียน  ตลอดจนครูสอนควรเลือกสรรเนื้อหาอยาง
ระมัดระวัง  ควรเปนเนื้อหาท่ีเปนประโยชนแกผูเรียนจะเปนในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได  ยิ่งเปน
ทักษะที่อาจนําไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนวิชาอ่ืนๆ หรือใชเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดดวย
ยิ่งดี  และย่ิงไดใชทักษะทางภาษามากและใชบอยๆ ก็จะทําใหมีประสบการณและมีทักษะทาง
ภาษาสูงมากยิ่งขึ้น  การสอนเนื้อหาวิชาภาษาไทย  โดยเฉพาะในดานของหลักภาษาและการใชภาษา
ครูควรวางแผนการสอนดวยความระมัดระวัง  ความมุงหมายและกิจกรรมควรคํานึงถึงการนําไปใชใน
สถานการณอ่ืนๆ ดวย 
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 ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual  Difference) ครูภาษาไทยจะตองคํานึงอยู
เสมอวานักเรียนแตละคนมีความรู  ความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจทางภาษาแตกตางกัน  
เด็กหญิงและเด็กชายก็มีความถนัดทางภาษาตางกัน  โดยสวนรวมแลวเด็กหญิงจะมีความถนัด  
ความสามารถและทักษะทางภาษาสูงกวาเด็กผูชายในระดับอายุเดียวกัน  เด็กผูหญิงจะใชถอยคําที่
สละสลวยใหประโยคท่ียาวกวาและเหมาะสมกวาเด็กชาย  เด็กผูชายจะไมชอบพูด  แตจะคิดไดลึกซึ้ง
กวาเด็กผูหญิง  เด็กแมแตเพศเดียวกันระดับอายุเดียวกันก็ยังมีความสามารถทางภาษาตางกัน  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสาเหตุหลายประการ  เชน  สภาพรางกาย  สติปญญา  บิดามารดา  ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัว  สิ่งแวดลอมทั้งทางบานและชุมชนท่ีอาศัยอยู  การดูแลเอาใจใสและการปลูกฝง
ทักษะทางภาษากอนเขาเรียน  และการสอนภาษาไทยท่ีไดรับจากโรงเรียนประถมศึกษา  ดังนั้น          
ครูภาษาไทยจึงควรคํานึงถึงความแตกตางเหลานี้กอนสมควรไดมีการทดสอบความสามารถทางภาษา
ของเด็กเสียกอน  เด็กคนใดมีความสามารถสูงก็สนับสนุนใหไดมีทักษะสูงยิ่งขึ้นไปอีก  เด็กคนใด         
มีทักษะต่ําพยายามจัดระบบการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมเพ่ือใหเด็กไดเรียนรู  เกิดความเจริญ
งอกงามใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากไดและสรางสถานการณใหเด็กทุกคนมีความรูสึกวาตนเองประสบ
ความสําเร็จในการเรียนภาษาไทย  
 
 ความพรอม (Readiness) ความพรอมเปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงครูควรคํานึง  
โดยปกติแลวนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนจะมีความพรอมพอสมควร  แตก็ยังมีความแตกตางกัน  
นักเรียนในตางประเทศ  สวนใหญจะมีความพรอมทางดานการอานและการเขียน  โดยมีขอทดสอบ
มาตรฐานวัดวามีความพรอมเพียงใด  แมแตในดานอัตราความเร็วในการอานก็ยังสามารถวัดไดวาเด็ก
แตละคนมีความสามารถในการอานนาทีละกี่คํา  ซึ่งในประเทศไทยเราไมไดใหความสนใจเก่ียวกับ
เรื่องนี้มากนัก  แตก็ไดมีความพยายามที่จะไดทดลองหาอัตราความเร็วในการอานภาษาไทยของ
เด็กไทยมาบางแลว  
 
 กระบวนการเรียนรู (Learning Process) การเรียนรู  คือ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู เ รียน  ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากมีประสบการณตรง  จากการฝกปฏิบัติและการท่ีผู เรียน                    
ไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูนี้จะเปนไปในทํานองที่ผูเรียนเกิด     
ความงอกงามข้ึนและเมื่อผูเรียนรูแลว  จะคงทนถาวรไมมีการลืมและในบางกรณีก็สามารถถายทอด
ความรูไปใชในสถานการณอ่ืนได  การสอนภาษาไทยน้ันบางเร่ืองเน้ือหาซํ้าซาก  นักเรียนเรียนซํ้าแลว
ซ้ําเลาตั้งแตประถมปลายจนถึงระดับอุดมศึกษาแตก็จําไมได   หรือจําไดก็เพียงเพ่ือสอบเทานั้น               
เมื่อการสอบผานพนไปแลวก็จะลืมหมด  ทั้งนี้ เพราะนักเรียนไมไดเรียนจนถึงขั้นการเรียนรู                    
ครูภาษาไทยจึงควรจัดสภาพการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  เกิดความเขาใจอยาง
แทจริง  ความรูจะไดคงทนถาวรไมเสียเวลาเรียนเปลา  ตัวอยางเชน  การสอนหลักภาษาเรื่องคํานาม  
แทนที่ครูจะบอกคําจํากัดความ  และยกตัวอยางเพียงคําหนึ่งหรือสองคําก็ใหนักเรียนชวยยกตัวอยาง
มากๆ แลวชวยกันพิจารณาโดยใชหลักเหตุผลและสรุปคําจํากัดความเองเปนการสอนแบบอุปนัย 
(Inductive  Method) นักเรียนไดลงมือยกตัวอยางเอง  ไตรตรองคิดเหตุผลและสรุปเปนคําจํากัด
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ความเอง  ตัวอยางก็มีมากทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  เมื่อเกิดการเรียนรูแลวก็จะไมลืม
สิ่งที่ไดเรียนไปแลว (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย, 2536: 142) 
 
 การเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย (Purposeful  Learning) ในสภาพการเรียนการสอนโดย
ทั่วๆ ไปนั้น  บางครั้งครูอาจดําเนินการสอนไปเรื่อยๆ โดยไมตั้งวัตถุประสงคก็ได  หากมีการต้ัง
วัตถุประสงคก็เปนไปอยางกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง  ผูเรียนก็เรียนไปตามท่ีครูสอนโดยไมรูจุดมุงหมาย
ปลายทาง  ไมทราบวาจะเรียนบทเรียนนั้นไปเพ่ืออะไร  จะมีประโยชนกับตนหรือไม  อยางไร  
นักเรียนสวนใหญเมื่อเกิดขอคิดเห็นเชนนี้ก็มักจะคิดอยูในใจไมกลาบนออกมาแตก็มีนักเรียนบางคน
บนวาไมทราบจะเรียนบทเรียนน้ันไปเพ่ืออะไร  หากจะใหไดผลดีควรจะเปนการ เรียนรูโดยมี
จุดมุงหมาย  เปนตนวาเมื่อเรียนเรื่องหลักการประวิสรรชนีย  นักเรียนจะสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น
เมื่อทราบจุดมุงหมายและประโยชนที่จะไดรับยิ่งไปกวานั้น  ถานักเรียนไดมีสวนรวมในการต้ัง
จุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนการเรียนรวมกับครูแลวก็จะทําใหผลการเรียนดียิ่งขึ้นไปอีก  
เพราะเปนความตองการและเปนแรงขับของนักเรียนเอง 
 
 การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) ภาษาไทยเปนวิชาทักษะนักเรียนจะมี
ความคลองแคลวชํานิชํานาญในภาษาก็เพราะไดมีประสบการณตรง  ไดลงมือทําเองฝกฝนดวยตนเอง  
การเรียนภาษาไทยโดยมีครูเปนผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือกระทํา  หรือมีโอกาส
นอยมาก  นักเรียนจะไดรับประโยชนจากการเรียนนอยที่สุด  เนื่องจากอัตราเวลาเรียนหรือจํานวน
นักเรียนเปนอุปสรรคในการท่ีนักเรียนจะไดมีโอกาสปฏิบัติจริงอยางทั่วถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาษาไทยและนวัตกรรมตางๆ ก็จะชวยไดมาก 
 
   จากการศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการสอนภาษาไทยแลวนํามาเปน
แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยและสรางแบบฝกทักษะ
เรื่องการสรางคําในภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือชวยปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยสนใจที่จะนําการสอนแบบอุปนัยรวมกับ  
แบบฝกทักษะมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยมีลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 
5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นเตรียมการ ทบทวนความรูเดิม  เพ่ือเราความสนใจท่ีจะรับความรูใหม 
2) ขั้นสอน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยาง หรือของจริงเพ่ือใหผูเรียนจัดกลุม 3) ขั้นเปรียบเทียบ ผูเรียน
ทําการสังเกต คนหา วิเคราะห รวบรวม เปรียบเทียบ ความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง 
แยกแยะขอแตกตาง มองเห็นความสัมพันธในรายละเอียดที่เหมือนกัน  ตางกัน 4) ขั้นสรุป  ผูเรียนนํา
ขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ หรือนิยายดวยตัวผู เรียนเอง                  
5) ขั้นนําไปใช โดยใหผูเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือให
ผูเรียนนําความรูและขอสรุปไปใช 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนแบบอุปนัย 

 อภิรดี  เกล้ียงเกิด (2549) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนหนวยมนุษยกับสังคม ดวยแบบฝกกิจกรรม
โครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย  มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนหนวยมนุษยกับสังคม             
ดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบานเสด็จพิทยาคม อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548 
จํานวน 70 คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เปนกลุมทดลองท่ี 1 
จํานวน 35 คน และกลุมทดลองท่ี 2 จํานวน 35 คน กลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการสอนดวยแบบฝก
กิจกรรมโครงงานแบบอุปนัย และกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการสอนดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงาน            
แบบนิรนัย ระยะที่ใชในการทดลอง กลุมละ 20 ชั่วโมง  ทั้งสองกลุมใชเนื้อหาเดียวกัน              

 ในการดําเนินการทดลองครั้งนี้ ใชแบบการวิจัยแบบ Randomized Group Pretest – 
Posttest Design เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยมนุษย             
กับสังคม  มีคาความเชื่อมั่น .83 และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา มีคาความเชื่อม่ัน 
.82 วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test ในรูปผลตางของคะแนน (Difference Score)   
 ผลการศึกษาพบวา  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกกิจกรรม  
โครงงานแบบอุปนัยกับแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ  2) ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวย            
แบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยกับแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อมรรัตน  พิทักษวงศศร (2551) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องการแตง               
บทรอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย 
โดยมีความมุงหมายเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โดยการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย  เร่ืองการแต งบทรอยกรองชั้นประถมศึกษาปที่ 5                
2) หาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยการจัด
กิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย  เรื่องการแตงบทรอยกรอง  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตงบทรอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยกับแบบนิรนัยทั้งกอนและหลังเรียน  และ 4) ศึกษาเจตคติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย           
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 52 คน เครื่องมือท่ีใชใน             
การวิจัยมี 4 ชนิด ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยท่ีจัดกิจกรรม             
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แบบอุปนัยกับแบบนิรนัย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตงบทรอยกรอง          
เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ แบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาไทย 
จํานวน 20 ขอ และแบบประเมินการแตงบทรอยกรอง   
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัยเรื่องการแตงบทรอยกรอง  ชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 5 เทากับ 91.28/88.33  และ  83.45/82.05 ตามลําดับ  2) คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยที่จัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย  มีคาเทากับ 0.7429 และ 0.6174 
ตามลําดับ นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 74.29 และ 61.74 ตามลําดับ            
3) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบอุปนัยกับแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตง
บทรอยกรองกอนเรียนไมแตกตางกัน แตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแตงบทรอยกรองหลังเรียน
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมแบอุปนัยกับแบบนิรนัยมีเจตคติตอการเรียนภาษาไทยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 อุนเรือน  หนูจันทร  (2551) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหและความสามารถในการสรุป
ความคิดรวบยอด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิค
ผังความคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิค          
ผังความคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2) เปรียบเทียบความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังความคิด                    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปที่ 4 โรงเรียนวัดเขาวงก  ตําบลกงหรตา  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2550 จํานวน 1 หองเรียน รวม 29 คน  เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู
ที่ใชวิธีสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังความคิด  หนวยการเรียนรูที่ 12, 13 เรื่อง มลพิษ                      
ในชีวิตประจําวันและอยางน้ีดีควรทํา จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ฉบับกอนเรียนและหลังเรียน  ฉบับละ  30  ขอ 3) แบบทดสอบ            
วัดความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ฉบับกอนเรียนและ
หลังเรียน  ฉบับละ  30  ขอ  
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบอุปนัยรวมกับ
เทคนิคผังความคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะหหลังสอนสูงกวากอนสอน  
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังความคิด  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  มีความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดหลังสอนสูงกวากอนสอน   
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 ดาวเรือง   แกนทอง  (2553)  สรางชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังมโนภาพ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะหโดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังมโนภาพ  กลุมสาระ           
การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2553  โรงเรียนปาดังติณสูลานนท  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สงขลาเขต 3 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  
จํานวน  4  ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย (  x̄ )  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชวิธีการสอน
แบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังมโนภาพ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3  ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  เทากับ 81.92/81.08 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะหโดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคผังมโนภาพ  กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.55) 
 เตือนใจ  คดดี  (2554) ไดพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ             
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของจอหน  สจวต  มิลล  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที  1 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของจอหน  
สจวต มิลล  และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัย  ของจอหน  สจวต มิลล  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              
วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 40 คน โดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การอานสารโนมนาวใจอยางมีวิจารณญาณ  ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  ของจอหน  สจวต 
มิลล  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ  และ 3) แบบสอบถาม           
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (  x̄ ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   
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 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของจอหน สจวต มิลล หลังเรียน               
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยของจอหน สจวต มิลล  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  
 กัลสร ผดุงวงษจันทร (2555) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เรื่องสํานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรม        
การเรียนรูแบบอุปนัยและแบบนิรนัย  มีความมุงหมายเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู             
แบบอุปนัยและแบบนิรนัยตามเกณฑ 80 /80 2) หาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูแบบอุปนัยและแบบนิรนัย 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห             
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เรื่องสํานวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานโคกหนองบัว ตําบลวังปลาปอม             
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดมาดวยการสุมแบบกลุม จําแนกเปนกลุมทดลอง 1 คือ โรงเรียน
บานโคกหนองบัว จํานวน 22 คน จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย และกลุมทดลองท่ี 2 คือ โรงเรียน
บานหนองคอ จํานวน 23 คน จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนิรนัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย จํานวน 12 แผน มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนิรนัย จํานวน 12 แผน มีคุณภาพอยูในระดับมากมากท่ีสุด 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.28 ถึง 0.80 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 แบบวัดการคิดวิเคราะห ชนิดเลือกตอบ              
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยากต้ังแต 0.25 ถึง 0.76 คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.35 ถึง 0.84 
และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 และแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบมาตราสวนประมาณคา            
5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.38 ถึง 0.85 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
ดวย t-test (Independent Samples)  
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยและแบบนิรนัยมีประสิทธิภาพเทากับ 87.97/84.24 
และ 85.28/81.30 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) คาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยและแบบนิรนัย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ 0.7432 
และ 0.6950 แสดงวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 74.32 และรอยละ 
69.50 ตามลําดับ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบอุปนัย 
และรูปแบบนิรนัย เรื่อง สํานวนไทย กลุมสารการเรียนรูภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  
การคิดวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ
อุปนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
นิรนัย แตมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิไมแตกตางกัน โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัย 
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เรื่องสํานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม            
ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถดานการวิเคราะหเพ่ิมขึ้น และแรงจูงใจ           
ใฝสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ครูผูสอนควรนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือชวยให
นักเรียนมีพัฒนาการดานการอาน การเขียนคําที่มีตัวสะกดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ 
 สุนีรัตน บดสันเทียะ (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียง          
คําควบกล้ํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน                     
โดยใชแบบฝกทักษะกับการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู  ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 6:  กรณีศึกษา  โรงเรียนชุมชนบานเหลื่อม  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว  ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  และ
ไดรับการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู  กับเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  รอยละ 75 และ                    
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้า  ร ล ว ที่ไดรับการสอนโดยใช               
แบบฝกทักษะกับที่ไดรับการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนบานเหลื่อม จํานวน 53 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง จํานวน 25 คน ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  กลุมควบคุม จํานวน 28 คน ที่ไดรับ
การสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบฝกทักษะ
ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว กลุมสาระการเ รียนรูภาษาไทย ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 14 แบบฝก  และแบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียง           
คําควบกลํ้า วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําโดยเทียบ
กับเกณฑ  และเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้า ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม โดยการทดสอบคาทีแบบสองกลุมอิสระจากกัน (t-test for independent  samples)  
 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพจากการทดลองแบบรายบุคคล เทากับ 71.94/82.71 มีคา
ประสิทธิภาพจากากรทดลองแบบกลุมเล็ก เทากับ 84.05/92.59 และมีคาประสิทธิภาพจาก               
การทดลองภาคสนาม  เทากับ 86.93/85.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 2) ความสามารถในการ
อานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4               
ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  เทากับ 84.83 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว รอยละ 75  และ 
3) ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา การสอนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวาการสอนโดยการฝกทักษะ               
ตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการสอนโดยใชแบบฝกทักษะมีคาเฉลี่ย                
เทากับ 8.46 และการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู  มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.14 
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 สมพงษ  ศรีพยาต (2553) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือพัฒนาชุดแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กับคะแนนรอยละ 80 เพ่ือศึกษา              
ความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปที่ 6 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนรูเรื่องการเขียน   
สะกดคํา กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยไคร อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก แผนการจัดการเรียนรูการเขียนสะกดคํา แบบฝก
เรื่องการเขียนสะกดคํา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องการเขียนสะกดคํา และแบบสัมภาษณนักเรียน  
 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6          
มีประสิทธิภาพเทากับ 86.90/86.75 แสดงวาแบบฝกการเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
แบบฝก  การเรียนสะกดคําสงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์สูงกวารอยละ 80 
ตามเกณฑที่ตั้งไว ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยเร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยชุดแบบฝกการเขียนสะกดคํา มีความคงทนในการจําไมแตกตางกัน 
และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีในความยากงายของเน้ือหาและรูปแบบของชุดแบบฝก 
 แสงระวี  ประจวบวัน (2553) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใช
แบบฝกทักษะที่ใชวิธีการแผนท่ีความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค            
1) เ พ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนความเรียง สําหรับนักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานทักษะการเขียนความเรียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังเรียนโดยใช             
แบบฝกทักษะที่ใชวิธีการแผนที่ความคิด และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด               
การเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะที่ใชวิธีการแผนที่ความคิด กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวน 28 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูการเขียนที่ใชแผนที่ความคิด แบบฝกทักษะการเขียนความเรียง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนความเรียง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนัก เรียนท่ีมีตอการจัด             
การเรียนรู  
 ผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะการเขียนความเรียงมีคาประสิทธิภาพเทากับ 
80.31/82.11  สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการเขียนความเรียง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผูเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ              
การเขียนความเรียงที่ใชวิธีการแผนที่ความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมาก 
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7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 Mary (1995: 112) ไดทําการศึกษากระบวนการคิด วิเคราะหปญหาโดยการพูดอยาง    
ไมเปนทางการและเปนทางการ การใชเหตุผลในการแกปญหา เมื่อกอนเคยศึกษาการวัดคา                 
การวิเคราะห การวัดผลการเรียน โดยการทดสอบปกติ ซึ่งพบวากระบวนการคิดแบบใหม                 
มีความสมเหตุสมผลกวา ทั้งแบบไมเปนทางการและการอุปมานอยางเปนทางการ และมีการใชเหตุผล
อยางมีคุณภาพ  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดพิจารณาวากระบวนการแตละอยางมีความแตกตางกันอยางไร           
ในการแกปญหาโดยใชผูที่จบการศึกษาแลวและผูที่ยังไมจบการศึกษารวม 16 คน มาทําการแกปญหา
เปนกลุมเล็กๆ และพิจารณาปญหา และวิธีการแกปญหา มีการใชวิธีการแกปญหาแบบอุปนัยเพ่ือลด
การพูดคุยลง รวมทั้งการนําเสนอเหตุผลอยางไมเปนทางการ และรวมถึงกระบวนการคิดที่มี
ความสําคัญกระบวนการอ่ืนๆ ของการประเมินคือการหาความแตกตางของการใชวิธีอุปมานอยาง    
เปนทางการผลก็คือ ผูที่ทําการศึกษาน้ันมีการตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผล และมีกระบวนการคิดที่ดีมาก
ขึ้น 
 Bibi (2002) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีเรียนโดย
ความชวยเหลือของครูในการใชตําราและการเรียนโดยการใชกิจกรรมกลุมเ พ่ือศึกษาวาทั้งสองวิธี           
วิธีใดมีผลกระทบดานบวกตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศ
ปากีสถาน ในดานการฟง การพูด การอานและการเขียนและความคงทนในการเรียนรูในเร่ืองการใช
โครงสรางทางภาษาและการนําไปใช โดยการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนหญิงชั้นปที่ 6 และ
ปที่ 9 จากเมืองเดลา อิสเมล คาน ที่ไดรับการสุมอยางงาย โดยแตละชั้นมีกลุมตัวอยาง 2 กลุม            
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ครูผูสอนของทั้งสองหองมีความคลายคลึงกันในดานคุณวุฒิการศึกษา 
อายุ การอบรม ประสบการณในการสอน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ชื่อเสียงในโรงเรียน          
การทดลองเปนแบบ Pretest – posttest Equivalent Design มีการทดสอบกอนเรียนทําการ
ทดลองสอนชั้นปที่ 6 จํานวน 6 บทและชั้นปที่ 9 จํานวน 5 บท ใชเวลาในการทดลองประมาณ              
1 เดือน กลุมทดลองไดรับการสอนแบบอุปนัย กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบนิรนัย ผลการศึกษา
พบวา กิจกรรมกลุมมีผลตอการพัฒนาทักษะการเขียน การพูด การอานและการฟง ความคงทน             
ในการเรียนรู การใชโครงสรางทางภาษาการนํากฎไวยากรณไปใช ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษานักเรียนมีทัศนคติทางบวกตอกิจกรรมกลุม 
 Newman (2000) ไดทําการศึกษาแนวทางในการผสมผสานวิธีการ  ซึ่งจําเปนตองใช              
วิธีอุปมานและอุปนัย เพ่ือใชในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ เปนการจัดเตรียมตัวอยางวาจะใชหัวขอวิจัย
และความสัมพันธระหวางคุณภาพและปริมาณในการวิจัยอยางไร เพ่ือเปนกรอบในการสอนและ              
เปนการตัดสินคุณภาพการวิจัย ความสําคัญอยูที่เหตุผล อีกท้ังยังเรียกวาเปนเทคนิคการสอนดวย วามี
ความคิดเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการวิจัย ซึ่งก็ไมใชเทคนิคท่ีมีผลตอคุณภาพหรือปริมาณ       
แตก็มีความจําเปนตองใช มีคําถามเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ชวยพัฒนาสมมติฐาน หรืออธิบายขอมูล             
มีการพัฒนาบรรทัดฐานโดย Y. Lincon และ E. Guba (1995) สามารถพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ
สามารถจะประเมินไดงายกวาการประเมินคุณภาพงานวิจัยในความเปนจริงงานวิจัยสวนมากตองการ
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ทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยปกตินักวิจัยตองทําการวิจัยใหอยูในมาตรฐานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ              
จึงจะถือวาประสบความสําเร็จ 
 Curtis (2006) ไดศึกษาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชนวัตกรรมในการสอน            
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนในโรงเรียนที่เรียนวิชาพีชคณิตเปนวิชาพ้ืนฐานของ            
ครุศาสตร จากแบบรายงานในระดับประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงการสอนเปนรูปแบบ K-12 ในชุมชน
ที่มีความจําเปนกอน โดยกลุมหนึ่งใหเรียนโดยใชวิธีสอนแบบอุปนัย สวนอีกกลุมหนึ่งใหเรียนโดยใชวิธี
สอนแบบปกติ เมื่อสอบถามนักเรียนในเร่ือง เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรพบวา นักเรียนที่ใชวิธี            
การเรียนแบบปกติจะมีความวิตกกังวล ขาดแรงจูงใจในการเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน
แบบอุปนัย และเมื่อจบภาคเรียนจะแบงนักเรียนออกเปนสองกลุม โดยมีเกณฑการแบงจากการดู
ระดับผลการเรียน และพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปรากฏวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอน 
แบบอุปนัยจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวาและมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
มากกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ 
 Lowray (1897, อางถึงใน นายสมพงษ  ศรีพยาต, 2553: 51) ไดศึกษาผลในการใช
แบบฝกหัดทักษะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
87 คน สรุปผลไดดังนี้ แบบฝกหัดเปนเครื่องมือที่ชวยนักเรียนในการเรียนรู นักเรียนที่ไดรับการฝก
โดยใชแบบฝกหัดทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกหัดมากกวาคะแนนกอนแบบฝกหัด และ
นักเรียนสามารถทําขอทดสอบหลังจากการทําแบบฝกหัดไดถูกตองเฉลี่ยถึงรอยละ 98.8 แบบฝกหัด
ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน 
การนําแบบฝกหัดมาใชจึงเปนการชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพิ่มข้ึน 
 Weiner (1978) ไดศึกษาผลการสอนและการฝกใหนักเรียนระดับ 6  ใน Springfield, 
Oregon เกี่ยวกับคําถามเร่ืองที่นาอาน และใชแบบทดสอบเลือกตอบใหนักเรียนเขียนเรียงความ            
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนและฝกใหใชคําถาม
เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน ไดคะแนนสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก แตเมื่อเปรียบเทียบคะแนนจาก
แบบทดสอบท้ังสองฉบับนั้นการตั้งคําถามมีผลตอการเขียนเรียงความมากกวาการสอนแบบเลือกตอบ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังท่ีกลาวมา  สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  เปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาความสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
ใหดีขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะนั้นไดผสมผสานเทคนิค              
วิธีการเรียนรู  และกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการลงมือกระทําเองจนกระท่ังเกิดความรูใหมขึ้น  
ใชการเชื่อมโยง  ตัวอยาง  วิเคราะห  และมีการสรุปเปนหลักการ  มีความสอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูเรียน  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะจึงเปนวิธีสอน
และนวัตกรรมท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหสูงขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ มีวัตถุประสงคเพ่ือ             
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ และ 2) ศึกษา             
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ                    
แบบฝกทักษะ เปนการวิจัยแบบแผนการทดลองข้ันพ้ืนฐาน (Pre-Experimental Design)               
แบบหน่ึงกลุม  สอบกอนและสอบหลัง (One Group Pretest- Posttest Design) ซึ่งมีแบบแผน            
การทดลองดังแผนภูมิที่ 2   

O1 X O2 

แผนภูมทิี่ 2  แสดงแบบแผนการทดลองแบบการทดลองข้ันพื้นฐาน  

  เมื่อ    O1  แทน   การทดสอบกอนทําการทดลอง (Pre-test)             
    X    แทน   การทดลองโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 

       รวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

            O2  แทน   การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)    

ขั้นตอนการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูล (Analysis) 
 ขั้นตอนท่ี 2  การออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช  (Implementation) 
 ขั้นตอนที่  4  การประเมินผล  (Evaluation) 
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ขั้นตอนท่ี 1   
การวิเคราะหขอมลู 
(Analysis) 

-    ศึกษาขอมูลเบื้องตน 
1.  วิเคราะหหลักสตูรแกนกลางฯ สาระ              
การเรียนรูภาษาไทย 
2.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัย         
ที่เก่ียวของ 
3.  กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.  กําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา                  
-    ศึกษาความจําเปนและความตองการของผูที่
เกี่ยวของโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก         
ในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

-  ไดทราบขอมูล 
   พื้นฐาน 
-  เปาหมาย 
-  วัตถุประสงค 

ขั้นตอนท่ี 2   
การออกแบบ (Design) 
และการพัฒนา 
(Development) 

ขั้นตอนท่ี 3  
การทดลองใช  
(Implementation) 

ขั้นตอนท่ี 4   
การประเมินผล  
(Evaluation) 

- ออกแบบเครื่องมือ 
   1. แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
   2.  แบบฝกทักษะเร่ือง การสรางคําในภาษาไทย 
โดยใชหลักทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค และ   
สกินเนอร (Thorndike and Skinner) มีขั้นตอนดังน้ี 
 2.1  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
 2.2  กําหนดกรอบแนวคิด 
 2.3  สรางตนแบบแบบฝกทักษะ 
 2.4  ประเมินแบบฝกทักษะ 
 2.5  ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ 
 2.6  วิเคราะหและสรุปผล 
   3. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤท ธ์ิทางการ เ รี ยน   
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

- ไดผลการ 
  ออกแบบ 
  การสอน 
  แบบอุปนัย 
- ไดผลการ 
  วางแผนสราง 
  แบบฝกทักษะ 
- ไดแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธ์ิ 
  ทางการเรียน 
  เรื่องการสรางคํา 
  ในภาษาไทย 

ไดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   

เรื่องการสรางคํา    
ในภาษาไทย 

ไดผลการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ   
แบบฝกทักษะ   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  
การสร า งคํ า ในภาษาไทยกับนัก เ รี ยนโรง เ รียน   
เทศบาล  3 ( เทศบาลสงเคราะห )  ที่กํ าลั งศึกษา   
ในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2557  จํานวน  25  คน 

ประเมินความคดิเห็น 

       ปจจัยนําเขา       กระบวนการ             ผลที่ได 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 4  สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล (Analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การศึกษา  หลักสูตรแกนกลางฯ   

การสอนแบบอุปนัย  การสรางแบบฝกทักษะ  และการสรางคําในภาษาไทย 

วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  ที่เกี่ยวกับการสอนแบบอุปนัย 

และการสรางแบบฝกทักษะ 

นําขอมูลที่ไดจากขอ 1-4 มาวิเคราะห  เพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 

และขอบเขตของเนื้อหา   

ศึกษาความจําเปนและความตองการของผูที่เก่ียวของโดยใชแบบสอบถามและ           
การสัมภาษณเชิงลึกในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูล (Analysis) 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูที่เกี่ยวของเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรี ยนรู              
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 วิธีดําเนินการ 
 1.  ศึกษาเอกสารและขอมูลตางๆ ทางการศึกษา  ที่เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา  
ไดแก  พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เอกสาร  ตําราวิชาการ  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบอุปนัย  การสราง            
แบบฝกทักษะ  และการสรางคําในภาษาไทย 

 2.  วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 3.  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  ที่เกี่ยวกับการสอนแบบอุปนัย  และการสราง             
แบบฝกทักษะ 
 4.  ศึกษาความตองการของผูที่เกี่ยวของโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 5.  นําขอมูลที่ไดจากขอ 1-4 มาวิเคราะห  เพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือสรางแผนการจัด                 
การเรียนรู  แบบฝกทักษะ  และแบบทดสอบ 

 กลุมเปาหมาย 

 ครู  นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา 
 เครื่องมือ 

 1.  การวิเคราะหเอกสาร 
 2.  แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 3  สรุปขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล (Analysis) 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

สถิติการวิเคราะหขอมูล 
1. เพ่ือศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับ        
การสอนแบบอุปนัย 
และการสรางแบบฝก
ทักษะ 

ศึกษาเอกสาร - พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
- งานวิจัยที่เกี่ยวกับ            
การสอนแบบอุปนัย และ
การสรางแบบฝกทักษะ 

การวิเคราะหเอกสาร 

2. เพ่ือวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

วิเคราะห
หลักสูตร 

- หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

การวิเคราะหเอกสาร 

3. เพ่ือศึกษาเอกสาร  
แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับการสอนแบบ
อุปนัย  และการสราง
แบบฝกทักษะ 

ศึกษาเอกสาร - งานวิจัยที่เกี่ยวกับ            
การสอนแบบอุปนัย และ
การสรางแบบฝกทักษะ 

การวิเคราะหเอกสาร 

4.  เพื่อศึกษา             
ความตองการของผูที่
เกี่ยวของ 

แบบสอบถาม
และ            
การสัมภาษณ  
เชิงลึกในกลุม
สาระการ
เรียนรู
ภาษาไทย 

- ครู  นักเรียน  และผูมีสวน
เกี่ยวของทางการศึกษา 

แบบสอบถาม 

5. เพ่ือกําหนดเปน
โครงสรางของ
เครื่องมือและขอบเขต
ของเนื้อหา  โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพ่ือสรางแผนการ
จัดการเรียนรู              
แบบฝกทักษะ  และ
แบบทดสอบ 

วิเคราะห
โครงสรางของ
เครื่องมือและ
ขอบเขตของ
เนื้อหา 

- งานวิจัยที่เกี่ยวกับ            
การสอนแบบอุปนัย และ
การสรางแบบฝกทักษะ 

การวิเคราะหเอกสาร 
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ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบ  (Design) และการพัฒนา (Development) 
 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
 2.  เพื่อสรางแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 3.  เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 วิธีดําเนินการ 
 1.  สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
 2.  สรางแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใช             
กลุมตัวอยาง 
 เครื่องมือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2. แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1                   
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
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 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะดังแผนภูมิที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5  สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ศึกษาหลักการสอน วิธีการสอนแบบอุปนัย และการสรางแบบฝกทักษะ  

วิเคราะหเนื้อหาและตัวชี้วัด  จากสาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยเพ่ือเขียนจุดประสงคการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง และสรางแบบฝกทักษะ   
จํานวน 4 เลม    

นําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่สรางข้ึนเสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบภาษาตลอดจนความเหมาะสม 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน    
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานภาษา  ดานแบบฝกทักษะ และดานการวัดและประเมินผล   

หาคา  IOC 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะตามคําแนะนําของอาจารย   
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  

นําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

เพ่ือหาประสิทธิภาพ E1/E2 กลุมรายบุคคล  กลุมยอย  และกลุมภาคสนาม 

นําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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  การสรางเคร่ืองมือ 

 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 วิธีดําเนินการ 
 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรู
ตามข้ันตอนดังนี ้  

 1. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. ศึกษาหลักการสอน วิธีการสอนแบบอุปนัย เพ่ือใชกับนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 3. วิเคราะหเนื้อหาและตัวชี้วัด  จากสาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทยกลุมสาระ              
การเรียนรูภาษาไทยเพ่ือเขียนจุดประสงคการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 4. เขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําใน
ภาษาไทย ซึ่งมีแผนการจัดเรียนรู 4 แผน รวม 8 ชั่วโมง  โดยมีรายละเอียดตามตารางที ่4 

ตารางที่ 4 การกําหนดเนื้อหาในการทดลอง 
รายการ เนื้อหา เวลา/ชั่วโมง 

 ทดสอบกอนเรียน 1 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   คํามูล 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2   คําประสม 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3   คําซ้ํา 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4   คําซอน 2 
 ทดสอบหลังเรียน 1 

  ซึ่งมีสวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
  1.  สาระสําคัญ 
  2.  จุดประสงคการเรียนรู 
  3.  คุณลักษณะที่ตองการพัฒนา/คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  4.  สาระการเรียนรู/เนื้อหา 
  5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1.  ขั้นเตรียมการ      
   2.  ขั้นสอน      
   3.  ขั้นเปรียบเทียบ      
   4.  ขั้นสรุป      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 

 

   5.  ขั้นนําไปใช  โดยใชรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย 
   6.  สื่อการเรียนการสอน     
  7.  การวัดผลและการประเมินผล 

 5.  นําแผนการจัดการเรียนรู เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบภาษา
ตลอดจนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
 6. เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ               
ความถูกตองดานเนื้อหา ดานภาษา ดานการวัดผลและประเมินผลและดานวิธีการสอน แลวหา           
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC)             
โดยพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหาและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีเกณฑกําหนด           
ความคิดเห็นของแผนการจัดการเรียนรู  
  +1  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   -1  แนใจวาแผนดารจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ซึ่งดัชนีความสอดคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .5  ขึ้นไป  จึงจะถือวาแผนการจัดการเรียนรู          
มีคุณภาพ 
 ทั้งนี้ผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูมีคา IOC เทากับ 1.00 
(รายละเอียดภาคผนวก ค: 122)   

 การปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
 ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  โดยอาจารย             
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู               
แบบอุปนัยเรื่องการสรางคําในภาษาไทยใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใชดังนี้ 
  1. ปรับปรุงแกไขเร่ืองความถูกตองของตัวอักษร   
  2. การจัดรูปแบบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  3. ปรับขอความในแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับใบความรูใหถูกตอง  
 7.  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  
 8.  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
 9.  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไปใชเปนเครื่องมือ                
ในการวิจัย 
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 แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 วิธีดําเนินการ 
 แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย ผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา
ในภาษาไทยตามข้ันตอนดังนี้     
 1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ 
 2.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษา       
ปที่ 1 และตัวชี้วัด 
 3.  ศึกษาเอกสารการสรางแบบฝกทักษะ  วิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูภาษาไทย
และตัวชี้วัด 
 4.  กําหนดจุดประสงคของแบบฝกทักษะที่สรางขึ้น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปที่ 1 ดังนี้ 
  1.  เพื่อใหนักเรียนรูความหมายของคํา 
  2.  เพื่อใหนักเรียนรูวิธีสรางคํา 
 5.  ศึกษาแบบแผนและแนวทางการจัดสรางแบบฝกทักษะ  จากหนังสือแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นํามาประยุกต  ออกแบบสรางแบบฝกทักษะ จัดทําบัญชีคําสําหรับใชในแตละ
กิจกรรม  ทั้งนี้ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะจํานวน  4  เลม ดังนี้ 
  1.  เลมที่  1  เรื่องคํามูล   
  2.  เลมที่  2  เรื่องคําประสม 
  3.  เลมที่  3  เรื่องคําซ้ํา 
  4.  เลมที่  4  เรื่องคําซอน 
 6.  นําแบบฝกทักษะที่สรางขึ้น  ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ               
ความถูกตองของเน้ือหาและมาปรับปรุงแกไข 
 7.  นําแบบฝกทักษะที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว  ไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาและจุดประสงคของ              
แบบฝกทักษะ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน                   
ที่มีความเชี่ยวชาญดานสถิติและการวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกทักษะ 
พิจารณาและใหคะแนนดังนี้ 
  +1  แนใจวาแบบฝกทักษะสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0  ไมแนใจวาแบบฝกทักษะสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   -1  แนใจวาแบบฝกทักษะไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ซึ่งดัชนีความสอดคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .5 ขึ้นไป  จึงจะถือวาแบบฝกทักษะมีคุณภาพ 
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 ทั้งนี้ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหาและจุดประสงคของ              
แบบฝกทักษะของผูเชี่ยวชาญ  3  คน  มีคาเทากับ 1.00  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค: 123) 

 การปรับปรุงและแกไขแบบฝกทักษะ 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝก
ทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทยใหสมบูรณกอนนําแบบฝกทักษะไปทดลองใชดังนี้ 
  1. ปรบัปรุงการใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  2. ปรับกิจกรรมใหเรียงลําดับจากงายไปยาก  ตามลําดับขั้นตอน 
  3. แกไขการพิมพฉีกคํา  การแบงวรรคตอน  การจัดรูปแบบหนาปกแบบฝกทักษะ 
  4. ปรับปรุงภาษา  รูปแบบของแบบทดสอบในแบบฝกทักษะ 
 8.  นําแบบฝกทักษะซึ่งผานการประเมินคุณภาพ  ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)           
เปน  3  กลุม  โดยใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยในขั้นการนําไปใช  คือ 
  1.  การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมเคยเรียน
เรื่องนี้มากอนและไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลการเรียน
ระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 1 คน และผลการเรียนระดับ 1 จํานวน  
1 คน กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 (85/85) นําผลท่ีไดมาหาขอบกพรองของแบบฝกทักษะและ
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขตอไป  
  2. การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small group Tryout) ผูวิจัยนํา                 
แบบฝกทักษะที่ไดปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมเคยเรียนเร่ืองนี้มากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง             
จากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน               
ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 (85/85) เพ่ือหาขอบกพรอง
ของแบบฝกทักษะแลวนําไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
  3.  การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) โดยนําแบบฝกทักษะ       
ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 13 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาล
สงเคราะห)  ที่ไมเคยเรียนเร่ืองน้ีมากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียน           
ที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 4 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 4 คน ผลการเรียน              
ระดับ 1 จํานวน 5 คน กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 (85/85) จากน้ันนําแบบฝกทักษะที่ไดรับ          
การปรับปรุงแกไขไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 9.  ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะซึ่งไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพแลวตามขั้นตอน         
ทั้ง 3 ขั้นตอน ขางตนไปใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2 ในภาคเรียนที่ 2               
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จํานวน 25 คน โดยใชรวมกับการจัด   
การเรียนรูแบบอุปนัยในข้ันการนําไปใช  เพ่ือพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพ่ือตอบวัตถุประสงค          
การวิจัย 
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 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  
ดังแผนภูมิที่ 6     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6  สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ 
วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint) ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค     
การเรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาในแบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับราง  เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 1 ฉบับ รวม 40 ขอ 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษาและเนื้อหา 

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน หาคา  IOC 

คัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต .05-1.00 และปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 40 ขอ   
ไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ตั้งแต .20-.80 ขึ้นไป  และอํานาจจําแนก (r) 
ตั้งแต  .20  ขึ้นไป  จํานวน  20  ขอ 

นําแบบทดสอบไปทดสอบเพ่ือหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตร KR 20  ของคูเดอร 
และริชารดสัน (Kuder & Richardson) 
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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย   
 วิธีดําเนินการ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย   ระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
จํานวน 40 ขอ ใชเปนแบบประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสรางคําในภาษาไทย   ผูวิจัยไดสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ตามข้ันตอนดังนี ้  
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ           
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2.  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ วิเคราะหเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู 
 3.  สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint) โดยศึกษาจากเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรูทั้ง  4  หนวย ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุม
เนื้อหาในแบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 
ตารางที ่5 การวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

ชื่อเรื่อง ความจํา ความ
เขาใจ 

การ
นําไปใช 

การ
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การ
ประเมินคา รวม 

คํามูล - 1 1 1 1 1 5 
คําประสม - 1 1 1 1 1 5 
คําซ้ํา - 1 1 1 1 1 5 
คําซอน - 1 1 1 1 1 5 

รวม - 4 4 4 4 4 20 

 4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับราง  เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน               
1 ฉบับ รวม 40 ขอ 
 5.  เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ              
ความถูกตองของภาษาและเน้ือหา 
 6.  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ      
ดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานแบบทดสอบและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคลองของแบบทดสอบกับตัวชี้วัด  
เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใชเกณฑ
กําหนดความคิดเห็น ดังนี้ 
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  +1  แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด 
    0  ไมแนใจวาคําถามน้ันสอดคลองกับตัวชี้วัดหรือไม 
   -1  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 ซึ่งดัชนีความสอดคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .5 ขึ้นไป  จึงจะถือวาแบบทดสอบมีคุณภาพ 
 ผลของการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง  0.67- 1.00 แสดงใหเห็นวา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  มีความถูกตองมีความเที่ยงตรง  
สามารถใชได (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ค: 126) 
 7.  คัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต .5 ขึ้นไปและปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 40 ขอ  
ไปทดลอง (Try Out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือกับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาน้ีมาแลว                
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน ซึ่งเปนนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 8.  ตรวจคําตอบแบบทดสอบขอที่ถูกตองให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดได 0 คะแนน           
ขอที่ไมไดทําและขอที่ตอบมากกวา 1 คําตอบ ให 0 คะแนน 
 9.  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ โดยตรวจคะแนนของแบบประเมินมาหา             
ความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ (Item Analysis)  โดยเลือกขอสอบที่มี             
คาความยากงาย (p)  อยูระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาตั้งแต .20  ขึ้นไป                 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 217-218) คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) 
ตั้งแต .20-.80 ขึ้นไป  และอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต  .20  ขึ้นไป  จํานวน  20  ขอ  เพ่ือนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป   
  ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยพิจารณาคัดเลือก
แบบทดสอบท่ีมีผลของการทดสอบคาความยากงาย (p)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย   มีเกณฑอยูระหวาง  0.21 - 0.61  และคาอํานาจจําแนก (r)   มีเกณฑ
อยูระหวาง 0.29- 0.90 ซึ่งถือไดวาแบบทดสอบไดคุณภาพตามเกณฑ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค: 
128) สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู                
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่กําหนดไวสามารถนํามาวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว   
 10. นําแบบทดสอบไปทดสอบเพ่ือหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตร KR 20  
ของคูเตอรและริชารดสัน (Kuder & Richardson) ซึ่งผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเทากับ  0.986  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ค: 129) 
 11.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได  นํามาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน  
1  ชุด  และจัดทําแบบทดสอบหลังเรียน  โดยนําแบบทดสอบกอนเรียนชุดเดิมมาสลับขอและสลับ
ตัวเลือก 
 12.  นําแบบทดสอบท่ีไดไปใชทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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ตารางที่ 6  สรุปขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development)   

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

สถิติการวิเคราะหขอมูล 
1.  เพื่อสรางแผนการ
จัดการเรียนรูแบบ
อุปนัย 

สรางแผนการ
จัดการเรียนรู
แบบอุปนัย 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

- แผนการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยเรื่องการสราง
คําในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 1 
- วิเคราะหเนื้อหาและหา
คาดัชนีความสอดคลอง
แผนการจัดการเรียนรู 
(IOC) 

2.  เพื่อสรางแบบฝก
ทักษะเรื่องการสรางคํา
ในภาษาไทย 

สรางแบบฝก
ทักษะเรื่อง  
การสรางคําใน
ภาษาไทย 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

- แบบฝกทักษะเรื่อง     
การสรางคําในภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 
- วิเคราะหเนื้อหาและหา
คาดัชนีความสอดคลอง
แบบฝกทักษะ (IOC) 
- วิเคราะหโดยใช รอยละ
และ E1/E2 

3.  เพื่อสราง
แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการสรางคํา
ในภาษาไทย 

สราง
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เรื่องการสราง
คําในภาษาไทย 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

- แบบทดสอบ                
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1         
เรื่องการสรางคําใน
ภาษาไทย  
- วิเคราะหเนื้อหาและหา
คาดัชนีความสอดคลอง
แบบทดสอบ (IOC) 
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 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช  (Implementation) ดังแผนภูมิที่ 7  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 สรุปขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช  (Implementation) 
 
 
 
 

ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ       
แบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

กอนทําการทดลอง  ผูวิจัยไดชี้แจงหลักการ  เหตุผล  และประโยชนของการวิจัย 

ใหกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางฟง 

ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูเปนเวลา        
8 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาท ีทําการสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห             
ไมรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชชั่วโมงเวลาเรียนตามปกติ 

ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 25 คน โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย จํานวน 20 ขอ       

ใชเวลา 30 นาที 

ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู โดยแจงวัตถุประสงคของการเรียนและบทบาท
ของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  และดําเนินการตามกระบวนการที่ไดวางไวใน

แผนการจัดการเรียนรู 

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันที่ใชในการทดสอบกอนเรียน  
แตเปลี่ยนแปลงโดยการสลับขอและสลับตัวเลือก 

ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ         
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

   ส
ำนกัหอ
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ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช  (Implementation) 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา        
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 วิธีดําเนินการ 
 ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา                 
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สรางขึ้นไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง                    
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใช แผนการจัด            
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที ่1  ที่ไดสรางข้ึนมา 
 2.  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา            
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดสรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
จํานวน  25  คน  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง  ในการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1         
กอนทําการทดลอง  ผูวิจัยไดชี้แจงหลักการ  เหตุผล  และประโยชนของการวิจัยใหกับนักเรียนท่ีเปน           
กลุมตัวอยางฟง  พรอมทั้งทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เพ่ือเกิดประโยชน
สูงสุด 
 3.  ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่อง            
การสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โดยการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาล
สงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยใชเวลาในการจัด             
การเรียนรูเปนเวลา 8 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาที ทําการสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห        
ไมรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชชั่วโมงเวลาเรียนตามปกติ  
 4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน           
25 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสรางคําในภาษาไทย จํานวน 20 ขอ 
ใชเวลา 30 นาที 
 5.  ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่อง               
การสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยแจงวัตถุประสงคของการเรียนและ
บทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  และดําเนินการตามกระบวนการท่ีไดวางไวใน
แผนการจัดการเรียนรู  โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังตอไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

 ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการสรางคําในภาษาไทย  เพ่ือเรา             
ความสนใจที่จะรับความรูใหม  
 ขั้นสอน  ผูวิจัยนําเสนอตัวอยาง หรือของจริงเพื่อใหผูเรียนจัดกลุม  
 ขั้นเปรียบเทียบ ผู เ รียนทําการสังเกต คนหา วิ เคราะห  รวบรวม เปรียบเทียบ                
ความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง มองเห็นความสัมพันธใน
รายละเอียดที่เหมือนกัน  ตางกัน  
 ขั้นสรุป  ผูเรียนนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ หรือนิยาย
ดวยตัวผูเรียนเอง  
 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทยท่ีผูวิจัย              
สรางข้ึนจํานวน  4  เลม  เพ่ือใหผูเรียนนําความรูและขอสรุปไปใช 
 6.  หลังจากที่ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ือง  
การสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สิ้นสุดแลว  ผูวิจัยทําการทดสอบ               
หลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันที่ใชในการทดสอบกอนเรียน  แตเปลี่ยนแปลง
โดยการสลับขอและสลับตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  เวลา 30 นาที 
 7.  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  
 กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จํานวน 25 คน 
ซึ่งเปนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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ตารางที่ 7  สรุปขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช  (Implementation) 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

สถิติการวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือทดลองใชแผน        
การจัดการเรียนรู         
แบบอุปนัยรวมกับ        
แบบฝกทักษะเรื่อง  
การสรางคํา                
ในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่1   

1. ครูแจง
วัตถุประสงค
การเรียนรู 
แบบฝกทักษะ 
และทดสอบ 
(Pre-test) 
2.  ดําเนินการ
ทดลองใช
แผนการ
จัดการเรียนรู
แบบอุปนัย
รวมกับ            
แบบฝกทักษะ
เรื่องการสราง
คําในภาษาไทย 
ใชเวลา            
8 ชั่วโมง 
3.  ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เรื่องการสราง
คําในภาษาไทย 
หลังเรียน 
(Post-test) 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) 
จํานวน 25 คน ซึ่งเปน
นักเรียนกลุมตัวอยาง  

-  แผนการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัย 
-  แบบฝกทักษะ 
-  แบบทดสอบ 
-  วิเคราะหขอมูลโดยหา
คารอยละและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คา t-test แบบ 
Dependent 
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 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1              
ที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ดังแผนภูมิที่ 8     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 8  สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผล  (Evaluation) 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
 วิธีดําเนินการ 
 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
 กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จํานวน 25 คน ที่กําลังศึกษาอยู              
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  
 เครื่องมือ 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  
 
 
 
 

ศึกษาทฤษฎี  หลักการและวิธีการสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและภาษา 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน คํานวณหาคา IOC    ส
ำนกัหอ
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 การสรางเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด            
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

 วิธีดําเนินการ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  มีข้ันตอนดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา  
(Rating Scale)  ตามแบบลิเคิรต  (Likert Scale) (Likert, 1967: 90-95, อางถึงใน นรินทร  สังขรักษา, 
2556: 200) 
 2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด          
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ประกอบดวย  3  ดาน  คือ            
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ 
 4.  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและภาษา 
 5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ  3  คน  ที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา  ความสอดคลองแบบสอบถามและวัตถุประสงคของการสอบถาม  เพ่ือหา          
คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  พิจารณาและใหคะแนนดังนี้ 
  +1  แนใจวาคุณลักษณะของแบบสอบถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
    0  ไมแนใจวาคุณลักษณะของแบบสอบถามสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม 
   -1  แนใจวาคุณลักษณะของแบบสอบถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ซึ่งดัชนีความสอดคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .5 ขึ้นไป  จึงจะถือวาแบบทดสอบมีคุณภาพ 
 จากนั้นนําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคํานวณหาคา IOC (Index 
of  Item  Objective  Congruence)  
  ผลของการวิเคราะหความสอดคลองของแบบสอบถามและวัตถุประสงคของ            
การสอบถามมีคาระหวาง  0.67 - 1.00  แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําใน
ภาษาไทยมีคุณลักษณที่ เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค  สามารถใชได  (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก  ค: 124) 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  สรุปเปนผลการทดลองและ
ทดสอบสมมติฐานตามลําดับดังนี้ 
 1.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  โดยใช t-test แบบ Dependent  คาคะแนนรอยละ               
คะแนนเฉลี่ย ( x̄ )   และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.  วิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ      
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ใชการแปลคาแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ 
วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑการแปลผล 
(Best & Kahn, 2006: 331, อางถึงใน นรินทร สังขรักษา, 2556: 155) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  เห็นดวยในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

ตารางที่ 8  สรุปขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล  (Evaluation) 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

สถิติการวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียน 

สอบถาม        
ความคิดเห็น
ของนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) 
จํานวน 25 คน ที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2557  
 

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีตอการจัด             
การเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะเรื่อง
การสรางคําในภาษาไทย  
- วิเคราะหขอมูลโดยใช      
คาคะแนนรอยละ               
คะแนนเฉลี่ย ( x̄ )            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห
เนื้อหา(Content Analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ มีวัตถุประสงค                    
เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1              
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และ 2) ศึกษา             
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ              
แบบฝกทักษะ  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ตอนท่ี  2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ 
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 ตอนท่ี   4  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะ 
ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการของผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัด           
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  จากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
พบวา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลก  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  โดยยึดหลักวานักเรียนมีความสําคัญ
ที่สุดและเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  เกิดสมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมุงเนนใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาไทยใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 
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 ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว  ผูวิจัยไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ        
แบบฝกทักษะ  มาใชในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย  เน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะนี้  ไดจัดทําใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพื่อใหนักเรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 ตัวชี้วัด  ท 4.1 ม 1/2 การสรางคํา ประกอบดวย 1) คํามูล 2) คําประสม 3) คําซ้ํา  
และ 4) คําซอน     
 โดยมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียนและกลุมการเรียนรู             
มีการวัดและประเมินผลทั้งกอนเรียนและหลังเรียน  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา      
การเรียนรู  ตลอดจนนําไปใชปรับปรุงและแกไขปญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
เกณฑใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด  
 2. จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบอุปนัยพบวา  
การสอนแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการเรียนรูจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ  ผูวิจัยไดสรางแผน                  
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1      
เพ่ือใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มุงใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการฝกฝนทักษะการคิด
วิเคราะหดวยตนเอง มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุม   แผนการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยที่สรางขึ้นนั้นมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นเตรียมการ ทบทวน
ความรูเดิมเพ่ือเราความสนใจที่จะรับความรูใหม 2) ขั้นสอน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยาง หรือของจริง 
เพ่ือใหผู เ รียนจัดกลุม  3) ขั้นเปรียบเทียบ ผู เรียนทําการสังเกต  วิ เคราะห  เปรียบเทียบ                 
ความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง  4) ขั้นสรุป  ผูเรียนนําขอสังเกต
ตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนกฎเกณฑดวยตัวผูเรียนเอง 5) ขั้นนําไปใช ผูเรียนนําความรู ขอสรุป           
ไปใช   
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดการสอนแบบอุปนัยมาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัย  เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหและชวยใหนักเรียนสรางองคความรูเรื่องการสรางคํา             
ในภาษาไทยดวยตนเอง  โดยมีขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  ดังนี้  1) ศึกษา
วิเคราะหความตองการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  2) สรางแผนการจัดการเรียนรู                
แบบอุปนัย  3) นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาและเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาคา IOC                      
4) นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชและหาคาประสิทธิภาพ  5) ประเมินและปรับปรุงแกไข
แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเพ่ือทดลองใชกับกลุมตัวอยาง   โดยใชรวมกับแบบฝกทักษะ                
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
 3. จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะพบวา              
แบบฝกทักษะเปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิด         
การพัฒนาการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ไดทบทวนเนื้อหาหลังจากเรียนจบบทเรียนแลว
จนเกิดความเขาใจ  ความชํานาญและความแมนยํา จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได          
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ผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 เพ่ือใช
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มุงใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการฝกฝนดวยตนเอง              
มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นประกอบดวยชื่อแบบฝกทักษะ  คําชี้แจง  ขอควร
ปฏิบัติสําหรับครู  ขอควรปฏิบัติสําหรับนักเรียน  จุดประสงคการเรียนรู  ใบความรู  กิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย  ภายในเลมแบบฝกทักษะมีคําชี้แจงที่สั้น  กระชับ  และชัดเจน  
เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก  มีรูปแบบที่หลากหลาย  สีสันสวยงาม  โดยมีขั้นตอนการสราง
แบบฝกทักษะ  ดังน้ี  1) ศึกษาวิเคราะหความตองการใชแบบฝกทักษะ  2) สรางและออกแบบ             
แบบฝกทักษะ  3) นําแบบฝกทักษะเสนออาจารยที่ปรึกษาและเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาคา IOC                
4) นําแบบฝกทักษะไปทดลองใชและหาคาประสิทธิภาพกอนนําไปใชจริงกับนักเรียนท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง  ไดแก  กลุมรายบุคคล  กลุมยอย  และกลุมภาคสนาม  ใชเกณฑหาคาประสิทธิภาพ 85/85  
5) ประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะเพื่อทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  
 4. จากการศึกษาความตองการของครูผูสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย                
ไดดําเนินการสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 คน เพศหญิง  
อายุระหวาง  40 ปขึ้นไป  ระดับการศึกษาคือปริญญาตรี  มีประสบการณเกี่ยวกับการใชวิธีสอนและ
สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอยางสม่ําเสมอ  และสัมภาษณนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  50  คน  พบวามีความคิดเห็นสอดคลองกันคื อ  ควรมีการนํา          
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะมาใชจัดกิจกรรมการเรียนหลักการใชภาษาไทย
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะมีชวยสงเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนเครื่องมือที่มีความนาสนใจนํามาใชสอนไดเปนอยางดี 
 จากการสัมภาษณความตองการของนักเรียนที่มีตอรูปแบบของแบบฝกทักษะเรื่อง              
การสรางคําในภาษาไทยพบวามีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ  เนื้อหาในแบบฝกทักษะควรงายและ 
ไมยากเกินไป  มีภาพการตูนประกอบ  และมีกิจกรรมไมมากเกินไป 

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

 จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆ มาเปนแนวทางในการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา
คนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนแบบอุปนัยและแบบฝกทักษะ 2) กําหนดเรื่องและเน้ือหา
ของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  3) สรางแผนการจัดการเรียนรู                 
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 4)  เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข  5) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ดานภาษา                    
ดานการวัดผลและประเมินผล  และหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือวิจัย (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) 6) หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 7) ปรับปรุงแกไข                      
8) หาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย  9)  ปรับปรุงแกไข  10) หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  และ    
11) ปรับปรุงแกไข  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

 จากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่  1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและนําคําแนะนําจาก
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  มาพัฒนาเปนแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  
มีสวนประกอบดังนี้  
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  จํานวน 4 แผน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
เรื่องคํามูล  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องคําประสม แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องคําซ้ํา และ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องคําซอน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ประกอบดวย             
1) ขั้นเตรียมการ ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเราความสนใจท่ีจะรับความรูใหม  โดยใชภาพ  บัตรคํา               
แถบประโยค  และตัวอยางคํา  จากนั้นตั้งคําถามกระตุนความคิดเกี่ยวกับความหมายของคําและวิธี        
การสรางคําในภาษาไทยเพ่ือโยงเขาสูบทเรียน 2) ขั้นสอน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางคําของจริง  
รูปภาพ  บัตรคํา   แถบตัวอยางประโยค   เ พ่ือใหผู เรียนจัดกลุมการสรางคําในภาษาไทย                      
3) ขั้นเปรียบเทียบ ผูเรียนทําการสังเกต คนหา วิเคราะห รวบรวม เปรียบเทียบ ความคลายคลึงกัน
ขององคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง มองเห็นความสัมพันธ ในรายละเอียดที่เหมือนกัน
ตางกันของตัวอยางคํา  ของจริง  รูปภาพ  บัตรคํา  แถบตัวอยางประโยคที่ครูเตรียมไวและคําที่
นักเรียนรวมกันยกตัวอยาง   4) ขั้นสรุป  ผู เรียนนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปน
ความหมายและวิธีการสรางคําในภาษาไทยดวยตัวผูเรียนเอง  5) ขั้นนําไปใช  โดยใหผูเรียนนําความรู
มาใชใน    การทําแบบฝกทักษะ 
 2. แบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  จํานวน  4  เลม  ไดแก  เลมที่ 1      
เรื่องคํามูล  เลมที่  2  เรื่องคําประสม  เลมที่  3  เรื่องคําซ้ํา  และเลมที่  4  เรื่องคําซอน  แบบฝก
ทักษะที่สรางขึ้นประกอบดวยชื่อแบบฝกทักษะ  คําชี้แจง  ขอควรปฏิบัติสําหรับครู  ขอควรปฏิ บัติ
สําหรับนักเรียน  จุดประสงคการเรียนรู  ใบความรู  กิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน  และเฉลย  

การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ   

 การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ผูวิจัยไดนํา
แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะมาตรวจสอบกอนการทดลองใช  โดยให
ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  เปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) พิจารณาความสอดคลอง
ของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  นําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงแกไขโดย
การวิเคราะหเนื้อหาจากผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ                
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  เทากับ  1.00  (รายละเอียดภาคผนวก ค: 122-123)   

การปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ   

 แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่ผูเชี่ยวชาญไดเห็นถึงความ
สอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และผูวิจัยไดปรับปรุงใน
บางสวนตามขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ในดานภาษาที่ใช  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขใหมีความเหมาะสมในแตละเลมเรียบรอยแลว  และมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ   
 แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นมีความจําเปนอยางยิ่ง  
ที่จะตองนําไปหาประสิทธิภาพ  เพราะการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะนั้นจะตองนําไปทดลองใช (Tryout) เพ่ือปรับปรุงแลวจึงนําไปใชสอนจริงและ 
นําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ                      
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา             
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ผูวิจัยไดใชเกณฑในการหาประสิทธิภาพดังนี้ 

การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 
 ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะท่ีผานการปรับปรุง
แกไขแลวไปหาคาประสิทธิภาพ  E1/E2 (85/85) แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมเคยเรียนเร่ืองนี้มากอนและ
ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 
จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 1 คน และผลการเรียนระดับ 1 จํานวน  1 คน 
 การหาประสิทธิภาพรายบุคคลเปนการทดลองเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของแผน         
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และความเหมาะสมในดานตางๆ โดยละเอียด  
เมื่อผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะดังตารางที่  9 

ตารางที่  9 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสราง
คําในภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบรายบุคคล 

คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̄  S.D. ประสิทธิภาพ 
ระหวางเรียน 3 20 16.04 1.54 80.21 
หลังเรียน 3 20 16 2.00 80 

 จากตารางที่  9  พบวา  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ              
แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  ในกลุมรายบุ คคลนี้มีคา เทากับ  80.21/80                      
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค: 130) นักเรียนสามารถทําคะแนนระหวางเรียนและคะแนนหลังเรียน
ผานทุกจุดประสงค  และเรื่องการสรางคําในภาษาไทยที่นักเรียนทําคะแนนไดดีที่สุดคือ  เรื่องคําซ้ํา               
คิดเปนรอยละ 97  รองลงมาคือเร่ืองคําซอน  คิดเปนรอยละ  93.67  เรื่องคําประสม  คิดเปนรอยละ  
79.12  และเรื่องคํามูล  คิดเปนรอยละ  78.33 
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การปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 จากผลการทดลองแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสราง
คําในภาษาไทย  ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบขอควรปรับปรุงแกไขระหวาง            
การทดลอง  ดังน้ี  ปรับปรุงภาษาที่ใชในการอธิบายใหชัดเจนงายตอการเขาใจของนักเรียนเพ่ือให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนไดถูกตอง   

การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small group Tryout) 
 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว  
ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  ที่ไมเคยเรียนเรื่องนี้     
มากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 
จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน กําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพ E1/E2 (85/85) เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝก
ทักษะแลวนําไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง 
 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอยเปนการทดลองเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของ             
แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะและความเหมาะสมในดานตางๆ โดยละเอียด  
เมื่อผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ  ดังตาราง
ที่  10 
ตารางที่  10 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสราง

คําในภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบกลุมยอย 
คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̄  S.D. ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 9 20 16.95 0.93 84.73 
หลังเรียน 9 20 14.59 2.05 81.11 

 จากตารางที่  10  พบวา  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ 
แบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ในกลุมยอยนี้มีคาเทากับ 84.73/81.11  (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ค: 131)  นักเรียนสามารถทําคะแนนระหวางเรียนและคะแนนหลังเรียนผานทุก
จุดประสงค  และเรื่องการสรางคําในภาษาไทยท่ีนักเรียนทําคะแนนไดดีที่สุดคือเรื่องคําซอน  คิดเปน
รอยละ  98.80  รองลงมาคือ เรื่องคําซ้ํา  คิดเปนรอยละ 94.80  เรื่องคํามูล  คิดเปนรอยละ  82.17  
และเรื่องคําประสม  คิดเปนรอยละ  75.18   
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางทดลองใชแบบฝกทักษะพบวา  นักเรียน
กระตือรือรนในการทําแบบฝกทักษะ  อานและเขาใจคําชี้แจงในแตละกิจกรรมเพ่ิมขึ้น  แตเนื่องจาก
นักเรียนขาดการฝกฝนการคิดวิเคราะห  จึงตอบคําถามผิด  ครูจึงตองชี้แนะแนวทางในการวิเคราะห
การสรางคําในภาษาไทยอยางใกลชิดในระยะแรก  และคอยใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ 
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การปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 ผลการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะครั้งที่ 2 
ผูวิจัยไดนําผลจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผู เชี่ยวชาญ  และจากการหาคา
ประสิทธิภาพ  E1/E2 ทั้ง  2  ครั้ง  มาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  เพ่ือใหแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสร างคําในภาษาไทย   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1                      
มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยปรับปรุงดานภาษาใหถูกตอง  กระชับ  ปรับภาษาใหมี
ความชัดเจนถูกตอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปรับปรุงตัวอักษรหนาปก  และรูปเลมใหมีสีสันสวยงามสดใส 
 2. ปรับปรุงรูปภาพตกแตงใหมีขนาดเหมาะสม  
 3. ปรับปรุงขอความ  ประโยคใหกระชับชัดเจนขึ้น 
การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out)  
 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะท่ีไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 13 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)   ที่ไมเคย
เรียนเรื่องนี้มากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 4 
หรือ 3 จํานวน 4 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 4 คน ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 5 คน กําหนด
เกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 (85/85) จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ
ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามเปนการทดลองเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และความเหมาะสมในดานตางๆ โดย
ละเอียด  เมื่อผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  ขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ               
ดังตารางท่ี  11   
ตารางที ่ 11 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่องการสราง

คําในภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบภาคสนาม 
คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̄  S.D. ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 13 20 16.92 0.89 84.62 
หลังเรียน 13 20 17.15 2.34 85.77 

 จากตารางที่  11  พบวา  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  ในแบบภาคสนามนี้มีคาเทากับ 84.62/85.77             
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค: 132) นักเรียนสามารถทําคะแนนระหวางเรียนและคะแนนหลังเรียน
ผานทุกจุดประสงค  และเร่ืองการสรางคําในภาษาไทยที่นักเรียนทําคะแนนไดดีที่สุดคือเรื่องคําซอน               
คิดเปนรอยละ  98.67  รองลงมาคือเรื่องคําซ้ํา  คิดเปนรอยละ 95.14  เรื่องคํามูล  คิดเปนรอยละ  
82.59  และเรื่องคําประสม  คิดเปนรอยละ  72.61  แลวนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะมาปรับปรุงแกไข  ตรวจสอบความถูกตองของภาษา  สีสันของภาพการตูนตกแตงอีก
ครั้งเพ่ือใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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ตอนที่  3  ผลการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

 ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา             
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  เทศบาล
เมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  25  คน  เนื่องจากมีความพรอมในดานวัสดุอุปกรณและ
ผูบริหารใหการสนับสนุนในดานการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  
โดยผูวิจัยไดทําการทดลองใชในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2558  โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรู
เปนเวลา 8 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาที ทําการสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห ไมรวม             
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชชั่วโมงเวลาเรียนตามปกติ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง  โดยการดําเนินการดังนี้ 
 1.  การทดสอบกอนเรียน  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบวัดความรูโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 30 นาที 
 2.  ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเรื่อง               
การสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่องคํามูล  คําประสม  คําซํ้า  และ            
คําซอน  ตามลําดับ  โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนเขาใจความหมาย  อธิบายวิธีการสรางคําใน
ภาษาไทยไดถูกตอง 
 3.  หลังจากท่ีดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ             
เรื่อง  การสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สิ้นสุดแลว  ผูวิจัยทําการทดสอบ               
หลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันที่ใชในการทดสอบกอนเรียน  แตเปลี่ยนแปลง
โดยการสลับขอและสลับตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  เวลา 30 นาที 

การประเมินหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

 การประเมินผลหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  
ผูวิจัยดําเนินการครบทั้ง  4  เรื่อง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําใน
ภาษาไทยหลังเรียน  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  ผูวิจัยไดนํามาทดสอบคาสถิติ t-test 
แบบ Dependent เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เ ร่ืองการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ              
แบบฝกทักษะ  ดังตารางที่  12 
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ตารางที่  12  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ 

การทดสอบ จํานวน 
(n) 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
( x̄ ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t df 

P-
value 

กอนเรียน 25 20 6.84 2.51 
-23.36* 24 .00 หลังเรียน 25 20 16.96 1.51 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                   

 จากตารางที่  12  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (x̄ =6.84, S.D.= 2.51) 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x̄ =16.96, S.D.= 1.51)  เมื่อตรวจสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบคา (t-test) พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย          
ที่กําหนดไว 
 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ         
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรู              
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดังแผนภูมิที่ 9 

แผนภูมิที่ 9  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิที่ 9 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  นักเรียนได
คะแนนเต็มจํานวน 1 คน  เมื่อนักเรียนไดเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย   โดยจัดการเรียนรู            
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  นักเรียนทําคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และนักเรียนทุกคน
สามารถทําคะแนนหลังเรียนผานทุกจุดประสงคการเรียนรู   
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 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน           
และหลังเรียนเรื่องคํามูล โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดังแผนภูมิที่ 10 

แผนภูมิที่ 10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องคํามูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิที่ 10 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคํามูล  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
นักเรียนไดคะแนนเต็มจํานวน 10 คน  เมื่อนักเรียนไดเรียนเรื่องคํามูล  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะเลมที่ 1 เร่ืองคํามูล  นักเรียนทําคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และ
นักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนหลังเรียนผานทุกจุดประสงคการเรียนรู   
 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน           
และหลังเรียนเรื่องคําประสม โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดังแผนภูมิที่ 11 

แผนภูมิที่ 11  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

  เรื่องคําประสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิที่ 11 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําประสม  หลังเรียนสูงกวา           
กอนเรียน  นักเรียนไดคะแนนเต็มจํานวน 3 คน  เมื่อนักเรียนไดเรียนเรื่องคําประสม  โดยจัด                    
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเลมที่ 2 เรื่องคําประสม  นักเรียนทําคะแนนหลังเรียน           
สูงกวากอนเรียน  และนักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนหลังเรียนผานทุกจุดประสงคการเรียนรู 
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 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน           
และหลังเรียนเรื่องซ้ํา โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดังแผนภูมิที่ 12 

แผนภูมิที่ 12  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
  เรื่องคําซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิที่ 12 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําซ้ํา  หลังเรียนสูงกวา           
กอนเรียน  นักเรียนไดคะแนนเต็มจํานวน 17 คน  เมื่อนักเรียนไดเรียนเรื่องคําซ้ํา  โดยจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเลมที่ 3 เรื่องคําซ้ํา  นักเรียนทําคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
และนักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนหลังเรียนผานทุกจุดประสงคการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน           
และหลังเรียนเรื่องคําซอน  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดังแผนภูมิที่ 13 

แผนภูมิที่ 13  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
  เรื่องคําซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิที่ 13 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําซอน หลังเรียนสูงกวา           
กอนเรียน  นักเรียนไดคะแนนเต็มจํานวน 7 คน  เมื่อนักเรียนไดเรียนเรื่องคําซอน  โดยจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเลมท่ี 4 เรื่องคําซอน  นักเรียนทําคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
และนักเรียนทุกคนสามารถทําคะแนนหลังเรียนผานทุกจุดประสงคการเรียนรู 
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ตอนท่ี  4  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

 ผูวิจัยไดประเมินคุณภาพและปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู แบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะที่พัฒนาขึ้น  แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนแผนการจัดการเรียนรู             
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่สมบูรณ  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
อุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ จําแนกเปนภาพรวมและรายดาน จํานวน 3 ดาน คือ              
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ  ดังตารางที่  13  
ตารางที่  13  ผลการศึกษาความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ           

การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
n=25 

รายการ x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
1.  ดานเนื้อหาและรูปแบบของ         
แบบฝกทักษะ 4.71 0.87 มากท่ีสุด 1 

2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 4.60 1.06 มากที่สุด 2 

3.  ดานบรรยากาศในการจัด            
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ            
แบบฝกทักษะ 

4.58 0.47 มากท่ีสุด 3 

โดยภาพรวม 4.64 1.67 มากท่ีสุด  

 จากตารางที่ 13 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ           
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.64,               
S.D.= 1.67) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายดานพบวา  ดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ             
มีความเห็นในระดับมากที่สุด  (x̄ =4.71, S.D.= 0.87)  รองลงมาคือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  (x̄ = 4.60, S.D.= 1.06)  และ
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  มีความคิดเห็นในระดับ              
มากท่ีสุด  (x̄ = 4.58, S.D.= 0.47)  ตามลําดับ   
 จากการสอบถามนักเรียนพบวา  1) นักเรียนชอบทําแบบฝกทักษะเพราะเนื้อหาและ
ภาษาในแบบฝกทักษะอานเขาใจงาย  เรียงจากงายไปหายากมีความสุขท่ีสามารถทําไดถูกตอง             
2)  ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ไมกลายกตัวอยาง  เพราะกลัวผิด  แตเมื่อไดฝกฝนบอยๆ  ทําใหกลา
ยกตัวอยาง  กลาแสดงความคิดเห็น  และเม่ือครูใหทําแบบฝกทักษะทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น                 
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3)  นักเรียนรูสึกสนุกและมีความสุขในการเรียน  สามารถเขาใจบทเรียนจากการวิเคราะหตัวอยาง  
กลาแสดงออก  กลาคิด  กลาเสนอความคิดเห็นของตนในการวิเคราะห  กลายกตัวอยางคํา  เพราะ   
ครูใหขอเสนอแนะ  ใหกําลังใจแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอและกระตุนใหนักเรียนคิดวิเคราะห           
ครูยกตัวอยางคําที่หลากหลาย  ใหคําแนะนําแกนักเรียนอยางใกลชิดทุกครั้งเมื่อนักเรียนมีขอสงสัย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ   
ตารางที ่14  แสดงคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ดานเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบฝกทักษะ 

n=25 
รายการ x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

1.  ภาษาท่ีใชเหมาะสม 4.92 0.27 มากท่ีสุด 1 
2.  ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน  และ
เหมาะสม 4.88 0.32 มากท่ีสุด 2 

3.  แบบฝกทักษะมีกิจกรรมหลากหลาย 4.76 0.43 มากท่ีสุด 3 
4.  คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน  เขาใจงาย 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4 
5.  เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน 4.56 0.50 มากท่ีสุด 5 

6.  จํานวนขอของแตละกิจกรรมในแบบฝก
ทักษะเหมาะสม 4.56 0.50 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.71 0.87 มากท่ีสุด  

 จากตารางที่  14  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด             
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะพบวา  ภาษา            
ที่ใชเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.92, S.D.= 0.27)  รองลงมาคือ ขนาดตัวอักษรอานงาย 
ชัดเจน และเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.88, S.D.= 0.32)  แบบฝกทักษะมีกิจกรรม
หลากหลาย  อยูในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.76, S.D.= 0.43) คําอธิบายเน้ือหาชัดเจน  เขาใจงาย            
อยูในระดับมากที่สุด  ( x̄ = 4.60, S.D.= 0.49)  เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน  และ
จํานวนขอของแตละกิจกรรมในแบบฝกทักษะเหมาะสม   อยูในระดับมากท่ีสุด  ( x̄ = 4.56,                 
S.D.= 0.50)  
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ตารางที ่15  แสดงคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ดานการจัดกิจกรรม           
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

n=25 
รายการ x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  สงเสริมใหนักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  และสรางองค
ความรูใหมดวยตนเอง 

4.92 0.27 มากท่ีสุด 1 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  ทําใหนักเรียนมีเวลา
ในการทํากิจกรรมท่ีเหมาะสม 

4.92 0.27 มากท่ีสุด 1 

3.  นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการสราง
คําในภาษาไทยซึ่งเรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

4.40 0.49 มากท่ีสุด 2 

4.  ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะใน
การเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

4.40 0.57 มาก 2 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย 

4.36 0.48 มาก 3 

รวม 4.60 1.06 มากท่ีสุด  
 จากตารางที่  15  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด             
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ            
แบบฝกทักษะพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  สงเสริมใหนักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  และสรางองคความรูใหมดวยตนเอง   และการจัดกิจกรรมการเรียนรู            
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ทําใหนักเรียนมีเวลาในการทํากิจกรรมที่เหมาะสม   อยูในระดับ      
มากที่สุด  (x̄ = 4.92, S.D.= 0.27)  รองลงมาคือ  นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการสรางคํา            
ในภาษาไทยซึ่งเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไปประยุกตใช     
ในชีวิตประจําวันได  อยูในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.40, S.D.= 0.49)  ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะในการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้นอยูในระดับมาก                
( x̄ = 4.40, S.D.= 0.57) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ                
ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  อยูในระดับมาก  ( x̄ = 4.36,               
S.D.= 0.48)   
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ตารางที ่16  แสดงคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ดานบรรยากาศในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

n=25 
รายการ x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

1.  นักเรียนรูสึกสนุก  มีความสุขในการรวม
ทํากิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ 4.96 0.20 มากท่ีสุด 1 

2.  นักเรียนไดใชความคิดทุกคร้ังในการรวม
ทํากิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ 4.92 0.27 มากท่ีสุด 2 

3.  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นโดยใช
เหตุผลประกอบมากขึ้น 4.36 0.48 มาก 3 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรน 

4.08 0.27 มาก 4 

รวม 4.58 0.47 มากท่ีสุด  

 จากตารางที่  16  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด             
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะพบวา นักเรียนรูสึกสนุก  มีความสุขในการรวมทํากิจกรรมการเรียนรูและ               
ทําแบบฝกทักษะ อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.96, S.D. = 0.20) รองลงมาคือ นักเรียนไดใชความคิด
ทุกคร้ัง ในการรวมทํากิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.92,               
S.D. = 0.27) และนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบมากขึ้น  อยูในระดับมาก              
(x̄ = 4.36, S.D.= 0.48) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะทําใหนักเรียน
มีความกระตือรือรน อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.08, S.D. = 0.27) ตามลําดับ   
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ มีวัตถุประสงค                    
เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และ 2) ศึกษา 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝก
ทักษะ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2                     
ปการศึกษา 2557 จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
รูปแบบการวิจัย  เปนการวิจัยแบบแผนการทดลองขั้นพ้ืนฐาน (Pre-Experimental Design)            
แบบหน่ึงกลุม  สอบกอนและสอบหลัง (One Group Pretest- Posttest Design) ตัวแปรตน 
(Independent Variable)  คือ  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคํา
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)               
คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย   และความคิดเห็นของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  1) แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเรื่อง
การสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน  4  แผน  ที่ ผานการตรวจ            
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ 1.00  2) แบบฝกทักษะ                             
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน 4 เลม  ที่ผานการตรวจ          
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ  1.00  3) แบบทดสอบ                   
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย                  
กอนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบปรนัย  ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ไดคาดัชนี               
ความสอดคลองระหวาง .67-1.00  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  มีคาความยากงาย 
(p)  ระหวาง  0.21 - 0.61  มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.29- 0.90 และมีคาความเชื่อมั่น                  
เทากับ  0.986  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด             
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  เปนแบบมาตราประเมินคา 
(Rating  Scale)  5  ระดับ  จํานวน  15  ขอ  ประเมินในดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู             
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ
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และดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ  ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)             
ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง  .67-1.00 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู             
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ใช  t-test  แบบ  Dependent  และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ                   
โดยใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่องการสรางคํา           
ในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะพบวา  กอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน              
(x̄ = 16.96, S.D.= 1.51) สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (x̄ = 6.84, S.D.= 2.51)  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย                  
โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะแตละเรื่องมีดังนี้  
  2.1 เร่ืองคํามูลพบวา  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (x̄ = 4.20, 
S.D.= 0.76) สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (x̄ = 1.88, S.D.= 1.27)   
  2.2  เรื่องคําประสมพบวา  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x̄ = 3.92, 
S.D.= 0.57) สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (x̄ = 1.08, S.D.= 0.95)     
  2.3 เร่ืองคําซ้ําพบวา  คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x̄ = 4.68, 
S.D.= 0.48) สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (x̄ = 2.36, S.D.= 1.29)   
  2.4 เรื่องคําซอนพบวา  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x̄ = 4.16, 
S.D.= 0.62) สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (x̄ = 1.52, S.D.= 1.05)        
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.64, S.D.= 1.67)  เมื่อพิจารณา                
ความคิดเห็นรายดานพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบฝกทักษะ (x̄ =4.71, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  (x̄ = 4.60, S.D. = 1.06) และดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  (x̄ = 4.58, S.D. = 0.47)   
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  สามารถอภิปราย
ผลไดดังตอไปน้ี 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ   
 จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังนี้ 
  2.1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝก
ทักษะพบวา  นักเรียนและผูเกี่ยวของมีความตองการใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ     
แบบฝกทักษะ  โดยตองการใหแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะมีเนื้อหาท่ีเขาใจ
งาย  มีโอกาสไดทบทวนความรู  ฝกซํ้าๆ บอยๆ ใชภาษาที่เขาใจงาย  แลมีภาพการตูน  นักเรียน             
สวนใหญใหความสนใจเก่ียวกับรูปภาพ  ตื่นเตนกับรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม  ควรเรียงลําดับจากงาย
ไปหายาก   ฝกใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ฝกฝนทักษะการอาน  การเขียน  การฟง             
การดูและการพูด  ฝกทักษะการคิด  การเรียนรูจากประสบการณจริง  โดยครูมีหนาที่จัดบรรยากาศ  
อํานวยความสะดวกใหนักเรียน   แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะท่ีพัฒนาขึ้น
มุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เชน  ทักษะการคิด  ใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทํางาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  2.2  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีวิธีการเสนอเนื้อหา
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  สรางองคความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ  คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  
รวบรวมขอมูล  สังเกต  คนหา  วิเคราะห  เปรียบเทียบความคลายคลึงขององคประกอบจากตัวอยาง  
แยกแยะความแตกตางจนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห  ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  นักเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในสถานการณจริง  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูวิจัยไดสรางแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน  4  แผน  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องคํามูล  แผนการจัดการเรียนรู
ที่  2  เร่ืองคําประสม  แผนการจัดการเรียนรูที่  3  เรื่องคําซ้ํา  และแผนการจัดการเรียนรูที่  4             
เรื่องคําซอน  ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู   5 ขั้นตอน ประกอบดวย  
   1.  ขั้นเตรียมการ ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเราความสนใจท่ีจะรับความรูใหม  
โดยใชภาพ  บัตรคํา  แถบประโยค  และตัวอยางคํา  จากนั้นต้ังคําถามกระตุนความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของคําและวิธีการสรางคําในภาษาไทยเพ่ือโยงเขาสูบทเรียน  
   2.  ขั้นสอน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางคํา  ของจริง  รูปภาพ  บัตรคํา                  
แถบตัวอยางประโยค  เพ่ือใหผูเรียนจัดกลุมการสรางคําในภาษาไทย   
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   3.  ขั้นเปรียบเทียบ  ผู เรียนทําการสังเกต  คนหา  วิ เคราะห  รวบรวม 
เปรียบเทียบ ความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง มองเห็น
ความสัมพันธ ในรายละเอียดท่ีเหมือนกันตางกันของตัวอยางคํา  ของจริง  รูปภาพ  บัตรคํา               
แถบตัวอยางประโยคที่ครูเตรียมไวและคําที่นักเรียนรวมกันยกตัวอยาง   
   4.  ขั้นสรุป  ผูเรียนนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนความหมายและ
วิธีการสรางคําในภาษาไทยดวยตัวผูเรียนเอง  
   5.  ขั้นนําไปใช  โดยใหผู เรียนนําความรูมาใชในการทําแบบฝกทักษะ                
เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจในเน้ือหาเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยนักเรียนมีโอกาสไดฝกซ้ําๆ 
จนเกิดความชํานาญ   
  ดังที่ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2536: 142)  กลาววา การสอน
ภาษาไทยนั้นบางเร่ืองเนื้อหาซํ้าซาก  นักเรียนจะเรียนซํ้าแลวซ้ําเลาตั้งแตชั้นประถมปลายจนถึง
อุดมศึกษา แตก็จําไมไดหรือจําไดก็เพียงเพ่ือสอบเทานั้น เมื่อการสอบผานพนไปแลวก็จะลืมหมด ทั้งนี้
เพราะนักเรียนไมไดเรียนจนถึงขั้นการเรียนรู  ครูภาษาไทยจึงควรจัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรู  เกิดความเขาใจอยางแทจริง  ความรูจะไดคงทนถาวร  ไมเสียเวลาเรียนเปลา  
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เมื่อเกิดการเรียน รูแลวก็จะไมลืมสิ่งที่ไดเรียนไปแลว 
สอดคลองกับอรรถพล  คําภู (2543: 16)  กลาววา   วิธีการเรียนแบบอุปนัยชวยใหผูเรียนไดรับ            
การฝกฝนและฝกหัดใหรูจักการสังเกต  เปรียบเทียบ  วิเคราะห  และสรุปดวยตนเองอยางมีเหตุผล  
ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  พิจารณาหาเหตุและผล 
  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังจากสอนดวยวิธีการสอน            
แบบอุปนัยพบวา  นักเรียนสามารถนําความรูที่ตนไดรับไปใชในการทําแบบฝกทักษะ  จึงกลาวไดวา
การเรียนดวยวิธีการสอนแบบอุปนัยนี้ทําใหเกิดคงทนในเน้ือหาที่เรียน  เชนเดียวกับวัฒนาพร  ระงับ
ทุกข (2545: 22-23)  กลาววา  ผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการเขารวมกิจกรรม             
การเรียนรู  มีบทบาทเปนผูกระทําในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  จะชวยใหนักเรียนเกิด               
ความพรอม  กระตือรือรนที่จะเรียนรู  รวมทั้งเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดเนนที่ผูสอนตองการ  
ซึ่งจากการสอนพบวาในระยะแรกของการสอนแบบอุปนัย  นักเรียนยังไมสามารถปฏิบัติไดเอง            
ในครั้งแรก  เนื่องจากเปนวิธีการสอนที่นักเรียนตองสรางองคความรูดวยตนเอง  โดยการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล  รวบรวมขอมูล  สังเกต  คนหา  วิเคราะห  เปรียบเทียบความคลายคลึงของ
องคประกอบจากตัวอยาง  แยกแยะความแตกตางจนสรุปเปนคําจํากัดความเอง  แตเมื่อครูให            
การแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิดในระยะแรกของแตละแผนการจัดการเรียนรู  ดวยการใหนักเรียน
ทําพรอมกัน แลวรวมกันอภิปรายสรุป  สงผลใหนักเรียนสามารถวิเคราะห  เปรียบเทียบ  แยกแยะ
ความเหมือนความแตกตางของคํา  สอดคลองกับทิศนา  แขมมณี  (2555 : 341-342)  ไดกลาวถึง
ประโยชนของการเรียนดวยวิธีสอนแบบอุปนัยไววา  เปนวิธีที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูได             
ดวยตนเอง จึงทําใหเกิดความเขาใจและจดจําไดดี  ตลอดจนในการสอน  นักเรียนเปนผูมีบทบาท           
ในการเรียนรูดวยตนเองโดยครูมีบทบาทเปนเพียงผูแนะนํา  สงผลใหนักเรียนมีความตื่นตัว                  
ในการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
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  2.3  การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ  จากการใชแบบฝกทักษะมีความสําคัญ 
ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน และกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  
สามารถพัฒนาและเสริมสรางประสบการณ  ตลอดจนนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง  และผูเรียน
เรียนรูจากการกระทําจริงจึงทําใหจดจําสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น   ชวยใหเกิดการเรียนรู  ทําใหเกิดทัศนคติ
ที่ดี  ทราบความกาวหนาและขอบกพรองจากผลการเรียนที่ตรวจสอบดวยตนเอง  สงผลทําใหเกิด
แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะ
จํานวน 4 เลม  ไดแก  เลมที่ 1 เรื่องคํามูล  เลมที่  2  เรื่องคําประสม  เลมที่  3  เรื่องคําซ้ํา  และ    
เลมที่  4  เร่ืองคําซอน แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นประกอบดวยชื่อแบบฝกทักษะ  คําชี้แจง  ขอควร
ปฏิบัติสําหรับครู  ขอควรปฏิบัติสําหรับนักเรียน  จุดประสงคการเรียนรู  ใบความรู  กิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  และเฉลย  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังจากสอนโดย
ใชแบบฝกทักษะพบวา  นักเรียนสามารถนําความรูที่ตนไดรับไปใชในการทําแบบฝกทักษะ  จึงกลาว
ไดวาแบบฝกทักษะทําใหเกิดคงทนในเน้ือหาท่ีเรียน  ดังที่ สุนีรัตน บดสันเทียะ (2548) กลาววา  
ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เทากับ 84.83 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 
รอยละ 75  และความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา การสอนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวาการสอนโดยการฝก
ทักษะตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 8.46 และการสอนโดยการฝกทักษะตามคูมือครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.14   
  2.4 การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  เปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการสรางคําในภาษาไทยสูงข้ึน
กวาเดิม  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นนี้ผาน            
การตรวจคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ 1.00 จากผูเชี่ยวชาญ  
นอกจากน้ีผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะที่สรางขั้นไปทดลอง               
เพ่ือหาคาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout)  มีคาเทากับ 80.21/80  แบบกลุมยอย               
(Small group Tryout) มีคาเทากับ 84.73/81.11  และแบบภาคสนาม (Field Try Out)              
มีคาเทากับ 84.62/85.77 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  
ไดผานการตรวจสอบความถูกตองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทุกครั้งกอนที่จะ
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง  โดยมีการปรับปรุงแกไขทั้งดานรูปแบบและเน้ือหาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  มีความกระตือรือรนใน
การรวมกิจกรรมสูงกวาปกติ   
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ           
ทําใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเองจากการคิดวิเคราะหและไดฝกเปนรูปธรรม  เรียนจากงาย 
ไปหายาก  จึงทําใหเรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกวาการสอนท่ัวไป  ในการทําแบบฝก
ทักษะควรใหผูเรียนเร่ิมอยางงายกอนเพ่ือใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียน  กรณีที่ผูเรียนยังไม
สามารถทําได  ครูควรใหคําแนะนําและดูแลอยางใกลชิด  สวนผูเรียนที่มีความสามารถทําไดควร          
ใหอิสระในการคิดอยางเต็มที่  และควรมีการสรางบรรยากาศในการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ            
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ที่กระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดอยางเต็มท่ี  และมีอิสระในการคิด  จะทําใหผูเรียนสามารถ
สรางองคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดตเรื่องกฎการฝกหัด         
โดยการใหผูเรียนไดฝกหัดดวยตนเอง  นักเรียนมีโอกาสทําซ้ําๆ ในการทําแบบฝกทักษะ  จึงทําให
นักเรียนไดทบทวนความรู  แบบฝกหัดที่ดีจะสงผลตอการเรียนรู  ซึ่งตรงกับทฤษฎีของสกินเนอร  
เรื่องกฎของการเสริมแรง  โดยผูวิจัยไดเสริมแรงดวยการใหคําชมเชย  ใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ  
ผูเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย  นักเรียนสามารถเรียนรู
เนื้อหาตามลําดับข้ัน  คิดวิเคราะห  เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง  จนกระท่ังสรุปองค
ความรูดวยตนเองได  ถือเปนลักษณะที่สําคัญอยางมากตอการเรียนหลักภาษาไทย     

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ             
แบบฝกทักษะ 
 จากผลการวิจัยพบวา  ผูเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.64,              
S.D.= 1.67) ทั้งนี้เกิดจากเหตุผลดังนี้ 
 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  จํานวน  25  คน  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู              
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานโดยพิจารณาจากดานที่มี
ความเห็นมากท่ีสุดคือ  ดานเน้ือหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะพบวา  ภาษาท่ีใชเหมาะสม  อยูใน
ระดับมากที่สุด  ( x̄ = 4.92, S.D.= 0.27)  รองลงมาคือ  ขนาดตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน  และ
เหมาะสม  อยูในระดับมากที่สุด  (x̄ =4.88, S.D.= 0.32)  และแบบฝกทักษะมีกิจกรรมหลากหลาย  
อยูในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.76, S.D.= 0.43)  และคําอธิบายเนื้อหาชัดเจน  เขาใจงาย  อยูในระดับ
มากที่สุด  (x̄ = 4.60, S.D.= 0.49)  และเนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน  และจํานวนขอ
ของแตละกิจกรรมในแบบฝกทักษะเหมาะสม  อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.56, S.D.= 0.50)  
 รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะพบวา                   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห  และสรางองคความรูใหมดวยตนเอง  และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ
แบบฝกทักษะ  ทําใหนักเรียนมีเวลาในการทํากิจกรรมที่เหมาะสม  อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.92, 
S.D. = 0.27)  รองลงมาคือ  นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการสรางคําในภาษาไทยซึ่งเรียนโดย            
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได                
อยูในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D. = 0.49)  และควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะในการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น  อยู ในระดับมาก  ( x̄ = 4.40,                   
S.D. = 0.57) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ ทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  อยูในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D. = 0.48)   
 อันดับสุดทายคือดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ
พบวา  นักเรียนรูสึกสนุก  มีความสุขในการรวมทํากิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ              
อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.96, S.D. = 0.20)  รองลงมาคือ  นักเรียนไดใชความคิดทุกครั้ง             
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ในการรวมทํากิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.92, S.D. = 0.27)  
และนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผลประกอบมากขึ้น   อยูในระดับมาก  ( x̄ = 4.36,               
S.D.= 0.48) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนมี               
ความกระตือรือรนอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.08, S.D. = 0.27) ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัย
ของวิภาฤดี  วิภาวิน  (2543:64) พบวา  ถาครูใหโอกาสกับนักเรียนไดคิดอยางเต็มที่ทําใหบรรยากาศ
การเรียนมีความสนุกสนาน  การใหความเปนกันเองของครูทําใหนักเรียนสามารถถายทอดความคิด
ของตนเองไดอยางอิสรเสรี  จะทําใหนักเรียนที่ขลาดอายเปล่ียนพฤติกรรมกลาแสดงออกมากข้ึน 
 จากผลการวิจัยสอดคลองกับสุทธศรี  ลิขิตวรรณการ (2536) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของ
วิธีสอนแบบอุปนัย  ที่มีตอความมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  คาเฉล่ีย
ของคะแนนสอบแบบวัดความมีวิจารณญาณในการวิเคราะห  วินิจฉัย  การประเมินคา  และ            
การนําไปใชหลังการทดลองของนักเรียนกลุมท่ีเรียนจากแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบอุปนัยสูงกวา
กลุมที่เรียนโดยใชแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เชนเดียวกับ  อภิรดี  เกลี้ยงเกิด (2549) ที่ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนหนวยมนุษยกับสังคมดวยแบบฝกกิจกรรม
โครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย  ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝก
กิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยกับ  แบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา  การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ
เปนวิธีการที่ไมยากจนเกินไป  มีขั้นตอนชัดเจน  นักเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห  สรางองค
ความรูดวยตนเอง  และนําความรูจากการเรียนมาใชในการทําแบบฝกทักษะ  เพ่ือทบทวนบทเรียน  
ฝกซ้ําๆ จนเกิดความเขาใจ  สามารถทําแบบฝกทักษะในหองเรียนและนอกหองเรียน  ทําใหนักเรียน
รูสึกสนุก  กระตือรือรน  คิดวิเคราะห  จนทําใหประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกทักษะ         
เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองตอไป   
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  ตามท่ีไดเสนอไป
แลวขางตน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา  ในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ             
ควรใชเวลาในการจัดการเรียนรูใหมากขึ้น  เพ่ือผูเรียนจะไดมีโอกาสฝกทักษะการคิดวิเคราะหบอยๆ 
จนเกิดความชํานาญ  ดังนั้นครูควรเพ่ิมเวลาในการจัดการเรียนรู  ไมจําเปนตองจัดเปนวิชา                
เปนชั่วโมง  ครูอาจแทรกในกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ  ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูสนุกสนาน  
นาสนใจยิ่งขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยพบวา  ในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  
นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการทํางาน  จึงไมสามารถทํากิจกรรมใหเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด  ดังน้ันครูควรกําหนดขอตกลงรวมกับนักเรียน  เพ่ือฝกความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  เชน  การเสริมแรง  การแนะนําขั้นตอนการทํางาน 
 3.  จากผลการวิจัยพบวา  แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  เปนแบบฝก
ทักษะที่นักเรียนทําดวยตนเอง  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบวา  นักเรียนมักขามขั้นตอน
การศึกษาคําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะ  ขั้นตอนการศึกษาใบความรู  ขั้นตอนการอานและ         
การทําความเขาใจเกี่ยวกับคําชี้แจงแตละกิจกรรม  โดยลงมือทําแบบฝกทักษะเลย  เม่ือพบปญหา         
จึงกลับมาศึกษาใบความรู  ดังน้ันกอนการทําแบบฝกทักษะครูควรแนะนํานักเรียนใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอน  โดยเริ่มจากศึกษาคําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะ  ศึกษาใบความรู  อานและทําความ
เขาใจคําชี้แจงของแตละกิจกรรม  จากนั้นจึงลงมือทําแบบฝกทักษะ  และตรวจสอบความถูกตองจาก
เฉลย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางในระดับชั้นอ่ืนในการทดลอง  เพ่ือศึกษา          
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  อาจจะสงผล                  
การเรียนรูของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันไป 
 2.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะสําหรับ
ใชในการสอนวิชาภาษาไทยในเน้ือหาอ่ืนๆ เชน  ชนิดของคําในภาษาไทย  ประโยคในการส่ือสาร             
เสียงในภาษา  เปนตน 
 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ                   
ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยอาจใชการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู  เชน  การฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหโดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

1.   อาจารยปุณจรีย  สรสีสม   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด:  

 ตําแหนง:  รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถานที่ทํางาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

    ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 

2.   นางสาวเบญญาณิช  กิจเตง   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด:  

 ตําแหนง:  ครูชํานาญการพิเศษ   
 สถานที่ทํางาน: โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  

    อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
    ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลย ี

3.   นางกนกกร  เกษมสุขจรัสแสง   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด:  

 ตําแหนง:  ครูชํานาญการพิเศษ   
 สถานที่ทํางาน: โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  

    อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
    ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล 
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หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยและหนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ขอมูลแสดงความสอดคลองของเครื่องมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 

 

ตารางที ่17 แสดงคาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ                   
แผนการจัดการเรียนรู  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ือง            
การสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 

ขอ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ รวม คาความ

สอดคลอง 
1 2 3 

1 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน     
การจัดการเรียนรูที่ 1 คํามูล  ไดแก  
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  จุดประสงค 
การเรียนรู  สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู  
การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู            
สื่อ/ แหลงการเรียนรู   

+1 +1 +1 3 1 

2 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน     
การจัดการเรียนรูที่ 2 คําประสม  ไดแก  
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  จุดประสงค 
การเรียนรู  สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู  
การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู            
สื่อ/ แหลงการเรียนรู   

+1 +1 +1 3 1 

3 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน     
การจัดการเรียนรูที่ 3 คําซ้ํา ไดแก           
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  จุดประสงค 
การเรียนรู  สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู  
การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู            
สื่อ/ แหลงการเรียนรู   

+1 +1 +1 3 1 

4 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน     
การจัดการเรียนรูที่ 4 คําซอน  ไดแก  
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  จุดประสงค 
การเรียนรู  สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู  
การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู            
สื่อ/ แหลงการเรียนรู   

+1 +1 +1 3 1 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่18 แสดงคาดัชนีความสอดคลองท่ีไดจากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ             
แบบฝกทักษะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ                
ของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คน 

ขอ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รวม คาความ

สอดคลอง 
1 2 3 

1 วัตถุประสงค      
1.1  ความสอดคลองของวัตถุประสงค  
      ในการจัดทําแบบฝกทักษะ +1 +1 +1 3 1 

1.2  ความสอดคลองของแผนการจัด             
การเรียนรู +1 +1 +1 3 1 

1.3  ความสอดคลองของแบบทดสอบ +1 +1 +1 3 1 
2 เนื้อหา      

2.1  ลําดับขั้นตอนในการฝกฝนเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
2.2  ความยาก - งายเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3 1 

3 การใชภาษา      
3.1  ภาษาท่ีใชชัดเจน  รัดกุม  เหมาะสมและ 
      เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 

3.2  ภาษาท่ีใชเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
      ของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 

4 รูปแบบของแบบฝกทักษะ      
4.1  ความสอดคลองของเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 
4.2  ความสอดคลองดานขนาดตัวอักษรและ 
      รูปภาพประกอบ +1 +1 +1 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่19 ค าดั ช นีคว ามสอดคล อ งที่ ไ ด จ ากการประ เมิ นแบบสอบถามความ คิด เห็ น                 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ               
แบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 

ขอ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รวม คาความ

สอดคลอง 
1 2 3 

 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู             
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ      

1 นักเรียนรูสึกสนุก  มีความสุขในการรวมทํา
กิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ +1 +1 +1 3 1 

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ    
แบบฝกทักษะ ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 0 +1 +1 2 0.67 

3 นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล
ประกอบมากข้ึน +1 +1 +1 3 1 

4 นักเรียนไดใชความคิดทุกครั้งในการรวมทํา
กิจกรรมการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ +1 +1 +1 3 1 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ      

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ    
แบบฝกทักษะ  สงเสริมใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห  และสรางองคความรู
ใหมดวยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ  
แบบฝกทักษะ  ทําใหนักเรียนมีเวลาในการทํา
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ   
แบบฝกทักษะ  ทําใหนักเรียนมีความรู           
ความเขาใจเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย 

+1 +1 +1 3 1 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่19 ค าดั ช นีคว ามสอดคล อ งที่ ไ ด จ ากกา รประ เมิ นแบบสอบถามความ คิด เห็ น                 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ              
แบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  ของผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รวม คาความ

สอดคลอง 
1 2 3 

8 นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการสรางคํา      
ในภาษาไทยซึ่งเรียนโดยการจัดกิจกรรม          
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

0 +1 +1 2 0.67 

9 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะในการเรียน
วิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 

 ดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ      
10 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน  และ

เหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

11 แบบฝกทักษะมีกิจกรรมหลากหลาย +1 +1 +1 3 1 
12 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 
13 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3 1 
14 จํานวนขอของแตละกิจกรรมในแบบฝกทักษะ

เหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

15 ภาษาท่ีใชเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

 

ตารางที ่20 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคํา            
ในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะของผู เชี่ยวชาญ                    
จํานวน 3 คน 

เรื่อง วัตถุประสงค พฤติกรรม ขอ 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รวม คาความ

สอดคลอง 
1 2 3 

1.  คํามูล 1.  บอกชนิด
ของคํามูล 
2.  บอก
ประเภทของ   
คํามูล 

ความเขาใจ 2,4,9 0 +1 +1 2 0.67 
นําไปใช 5,6 +1 +1 +1 3 1 
วิเคราะห 1,3,7,  0 +1 +1 2 0.67 
สังเคราะห 10 +1 +1 +1 3 1 
ประเมินคา 8 +1 +1 +1 3 1 

2.  คําประสม 1.  อธิบาย
ลักษณะของคํา
ประสม 
2.  อธิบาย
วิธีการสรางคํา
ประสม 
3.  บอกหนาที่
ของคําประสม 

ความเขาใจ 11,  
12 +1 +1 +1 3 1 

นําไปใช 13, 
14, 
19, 
20 

+1 +1 +1 3 1 

วิเคราะห 17 +1 +1 +1 3 1 
สังเคราะห 15, 

16 +1 +1 +1 3 1 

ประเมินคา 18 +1 +1 +1 3 1 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่20 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคํา                      
ในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะของผูเชี่ยวชาญ                    
จํานวน 3 คน  (ตอ) 

เรื่อง วัตถุประสงค พฤติกรรม ขอ 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รวม คาความ

สอดคลอง 
1 2 3 

3.  คําซ้ํา 1. อธิบาย
ลักษณะ
ความหมายของ
คําซ้ํา 
2.  อธิบาย
วิธีการสราง     
คําซ้ํา 

ความเขาใจ 23, 
24 0 +1 +1 2 0.67 

นําไปใช 25, 
28 +1 +1 +1 3 1 

วิเคราะห 21, 
27 +1 +1 +1 3 1 

สังเคราะห 29, 
30 +1 +1 +1 3 1 

ประเมินคา 22, 
26 +1 +1 +1 3 1 

4.  คําซอน อธิบายประเภท
ของคําซอน 

ความเขาใจ 33, 
34 0 +1 +1 2 0.67 

นําไปใช 35, 
37 0 +1 +1 2 0.67 

วิเคราะห 31, 
39 +1 +1 +1 3 1 

สังเคราะห 36, 
38 +1 +1 +1 3 1 

ประเมินคา 32, 
40 +1 +1 +1 3 1 
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ำนกัหอ
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ตารางที ่21 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย                    
ฉบับนําไปใช Try-out  จํานวน  40  ขอ   

N=38 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r)  ขอที่ คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
1 0.45 0.65  21 0.61 0.88 
2 0.37 0.54  22 0.39 0.58 
3 0.26 0.38  23 0.21 0.40 
4 0.37 0.61  24 0.61 0.52 
5 0.45 0.25  25 0.55 0.42 
6 0.42 0.52  26 0.51 0.32 
7 0.55 0.53  27 0.39 0.43 
8 0.34 0.41  28 0.50 0.63 
9 0.24 0.29  29 0.55 0.63 
10 0.26 0.56  30 0.63 0.36 
11 0.08 0.25  31 0.13 0.38 
12 0.24 0.75  32 0.21 0.62 
13 0.29 0.61  33 0.29 0.25 
14 0.32 0.67  34 0.34 0.78 
15 0.11 0.36  35 0.16 0.21 
16 0.21 0.73  36 0.29 0.45 
17 0.24 0.90  37 0.24 0.51 
18 0.29 0.29  38 0.47 0.63 
19 0.29 0.29  39 0.32 0.61 
20 0.39 0.28  40 0.42 0.49 

 

หมายเหตุ 

 ขอที่เลือกมาใชในการวิจัย  20  ขอ  ไดแก  ขอที่  4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 28, 29, 34, 37, 38, 39, 40 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่22 ผลการวิ เ คราะหค าความยากง าย   ค า อํ านาจ จําแนกและค าความเชื่ อมั่ น                      
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย    

ขอที่ กลุมสูง กลุมต่ํา คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) คาความเชื่อม่ัน 

1 17 21 0.37 0.61  

0.986 2 17 21 0.42 0.52 

3 18 20 0.55 0.53 

4 18 20 0.34 0.41 

5 18 20 0.26 0.56 

6 12 26 0.24 0.75 

7 18 20 0.32 0.67 

8 11 27 0.21 0.73 

9 10 28 0.24 0.90 

10 10 28 0.29 0.29 

11 26 12 0.61 0.88 

12 26 12 0.39 0.58 

13 20 18 0.61 0.52 

14 20 18 0.50 0.63 

15 20 18 0.55 0.63 

16 6 32 0.34 0.78 

17 6 32 0.24 0.51 

18 6 32 0.47 0.63 

19 6 32 0.32 0.61 

20 6 32 0.42 0.49 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 แสดงผลการหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

นักเรียน 

คนที่ 

คะแนนแบบฝกทักษะระหวางเรียน 

รวม 

คะแนน 

คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน เลมท่ี 1  
คํามูล 

เลมท่ี 2 

คําประสม 

เลมท่ี 3 

คําซ้ํา 
เลมท่ี 4 

คําซอน 

105 85 50 75 315 20 
1 65 54 47 68 234 16 

2 64 67 49 64 244 14 

3 95 63 48 74 280 18 

รวม 224 184 144 206 758 48 

คาเฉลี่ย 82.25 67.25 48.50 70.25 252.67 16 

S.D. 17.62 6.66 1.00 5.03 24.19 2.00 

รอยละ 78.33 79.12 97.00 93.67 80.21 80 

 

                   X   =  758     F    =  48 

      E1  =  80.21              E2  = 80 
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ตารางที ่24  แสดงผลการหาประสิทธิภาพกลุมยอย 

นักเรียน 

คนที่ 

คะแนนแบบฝกทักษะระหวางเรียน 
รวม  

315  
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 

หลังเรียน 
20 คะแนน 

เลมท่ี 1  

คํามูล 

เลมท่ี 2 

คําประสม 

เลมท่ี 3 

คําซ้ํา 
เลมท่ี 4 

คําซอน 

105 85 50 75 

1 62 60 44 71 237 14 

2 87 58 48 72 265 16 

3 66 70 46 74 256 16 

4 84 66 47 75 272 17 

5 82 62 48 74 266 16 

6 94 57 47 75 273 13 

7 91 57 46 75 269 16 

8 100 66 50 75 291 18 

9 92 58 48 75 273 20 

รวม 758 554 424 666 2402 146 

คาเฉลี่ย 86.30 63.90 47.40 74.10 266.89 16.22 

S.D. 12.70 4.75 1.69 1.50 14.59 2.05 

รอยละ 82.19 75.18 94.80 98.80 84.73 81.11 

 

                   X   =  2402     F    =  146 

      E1   =  84.73               E2  =  81.11 
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ตารางที่  25  แสดงผลการหาประสิทธิภาพภาคสนาม 

นักเรียน 

คนที่ 

คะแนนแบบฝกทักษะระหวางเรียน 
รวม  

315  
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 

หลังเรียน 
20 คะแนน 

เลมท่ี 1  

คํามูล 

เลมท่ี 2 

คําประสม 

เลมท่ี 3 

คําซ้ํา 

เลมท่ี 4 

คําซอน 

105 85 50 75 

1 87 55 47 73 262 15 

2 87 63 48 75 273 17 

3 85 74 47 73 279 19 

4 92 57 48 75 272 16 

5 83 62 48 75 268 17 

6 79 50 47 68 244 20 

7 85 67 48 73 273 17 

8 65 51 46 75 237 14 

9 94 60 46 75 275 20 

10 98 69 48 75 290 20 

11 78 62 48 75 263 16 

12 88 58 48 75 269 19 

13 88 51 47 74 260 13 

รวม 1109 779 616 961 3465 223 

คาเฉลี่ย 86.71 61.71 47.57 74.00 266.54 17.15 

S.D. 8.23 7.32 0.77 1.98 14.01 2.34 

รอยละ 82.59 72.61 95.14 98.67 84.62 85.77 

 

                   X   =  3465     F    =  223 

      E1  =  84.62               E2  =  85.77 
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ตารางที่  26 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียน           
ที่เปนกลุมทดลอง  จํานวน  25  คน 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝกทักษะระหวางเรียน รวม  
315  

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

20 คะแนน 

เลมท่ี 1  
คํามูล 

เลมท่ี 2 
คําประสม 

เลมท่ี 3 
คําซ้ํา 

เลมท่ี 4 
คําซอน 

105 85 50 75 
1 94 64 48 69 275 16 
2 101 73 47 75 296 16 
3 97 72 47 73 289 18 
4 102 64 46 73 285 16 
5 98 75 48 75 296 16 
6 99 78 46 75 298 17 
7 99 85 49 75 308 17 
8 94 72 44 73 283 16 
9 95 70 46 75 286 18 
10 88 73 48 75 284 18 
11 91 66 46 75 278 18 
12 98 77 46 73 294 19 
13 88 63 47 70 268 15 
14 102 71 48 75 296 17 
15 86 70 43 72 271 16 
16 93 69 46 75 283 16 
17 103 71 48 75 297 19 
18 99 58 48 75 280 18 
19 99 78 48 75 300 17 
20 99 78 48 75 300 14 
21 99 78 48 75 300 20 
22 104 80 48 75 307 19 
23 99 70 48 75 292 14 
24 89 56 48 75 268 17 
25 91 69 48 72 280 17 
รวม 2407 1780 1177 1850 7214 424 

คาเฉลี่ย 96.28 71.2 47.08 74 288.56 16.96 
S.D. 5.10 6.85 1.41 1.71 11.50 1.51 
รอยละ 91.70 83.76 94.16 98.67 91.61 84.8 
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ตารางที่ 27 แสดงคะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนเรื่องการสรางคํา             
ในภาษาไทย 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนน ผลตาง (D) กอนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1 9 16 7 
2 5 16 11 
3 5 18 13 
4 5 16 11 
5 6 16 10 
6 5 17 12 
7 6 17 11 
8 5 16 11 
9 9 18 9 
10 4 18 14 
11 8 18 10 
12 9 19 10 
13 9 15 6 
14 4 17 13 
15 8 16 8 
16 7 16 9 
17 12 19 7 
18 4 18 14 
19 6 17 11 
20 3 14 11 
21 13 20 7 
22 8 19 11 
23 5 14 9 
24 8 17 9 
25 8 17 9 

D  171 424 253 
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ภาคผนวก  ง 
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2                                                               
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1   
เรื่องคําประสม                                                                              เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลง                    
ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 ตัวชี้วัด  ม 1/2 การสรางคํา 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนอธิบายความหมายของคําประสมไดถูกตอง 
 2.  นักเรียนอธิบายลักษณะของคําประสมไดถูกตอง  
 3.  นักเรียนอธิบายวิธีการสรางคําประสมไดถูกตอง 
 4.  นักเรียนบอกหนาท่ีของคําประสมไดถูกตอง 
3.  สาระสําคัญ 
 คําประสมเปนคําที่เกิดจากการสรางคําในภาษาไทยโดยการนําเอาคํามูลท่ีมีความหมาย
ตางกันตั้งแตสองคํามารวมกันแลวเกิดความหมายใหม  โดยอาจมีเคาความเดิมหรือมีความหมาย
เปลี่ยนไปก็ได  การเรียนเร่ืองคําประสมจะชวยใหรูจักการประสมคําเพ่ือนํามาใชในภาษาไทย  
สามารถนําคําประสมไปใชประโยชนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง 
4.  สาระการเรียนรู 
 ความรู (K) 
  1.  ความหมายของคําประสม 
  2.  ลักษณะของคําประสม 
  3.  วิธีสรางคําประสม 
  4.  หนาที่ของคําประสม 
 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
  -  ทักษะการฟง   
  -  ทักษะการพูด 
  -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 
  1.  ใฝเรียนรู 
  2.  มุงมั่นในการทํางาน 

5.  ช้ินงาน/ภาระงาน  
 แบบฝกทักษะเรื่องคําประสม 
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การประเมิน 
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนรายบุคคล   
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รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

  (1
6 ค

ะแ
นน

)  

ผล 
การประเมิน 

คว
าม
สน

ใจใ
นก

าร
ทํา
งาน

 (2
 คะ

แน
น) 

กา
รต
อบ

คํา
ถา
ม (

2 
คะ
แน

น) 

กา
รให

คว
าม
ชว
ยเห

ลือ
ผูอ
ื่น 

(2 
คะ
แน

น) 

กา
รแ
สด
งค
วา
มคิ

ดเห
็น 

(2 
คะ
แน

น) 

กา
รร
ับฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น 

(2 
คะ
แน

น) 

กา
รท
ํางา

นต
าม
ที่ไ
ดร
ับม

อบ
หม

าย
 (2

 คะ
แน

น) 

มุง
มั่น

ทํา
งาน

ให
สํา
เร็จ

 (2
 คะ

แน
น) 

พอ
ใจก

ับค
วา
มสํ

าเร็
จข
อง
งาน

 (2
 คะ

แน
น) 

4 3 2 1 

               
               
               
               
               
               
               

 
เกณฑการประเมิน  
 ไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไปถือวาผาน หรืออาจใชเกณฑเปนระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 ดังนี้  
 ระดับ   4  ดีมาก   คะแนน  13–16 คะแนน  
 ระดบั   3  ดี   คะแนน  10–12 คะแนน 
 ระดับ   2  พอใช   คะแนน     6–9 คะแนน 

ระดับ   1  ควรปรับปรุง  คะแนน     0–5 คะแนน 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู (วิธีสอนแบบอุปนัย) 
 ขั้นเตรียมการ 
 1.  ครูนําภาพติดบนกระดานใหนักเรียนดู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              เฉลยภาพ  แกะดํา 
  
 ครูใหนักเรียนชวยกันบอกสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพ  ครูตั้งคําถามกระตุนความคิดวาคําท่ี
นักเรียนไดจากภาพมีความหมายวาอะไร  และเกิดจากการสรางคําดวยวิธีใด  แลวโยงเขาสูบทเรียน 
 

แกะ + ดํา = แกะดํา 
หมายถึง  น. คนที่ทําอะไรผิดเพ่ือนผิดฝูงในกลุมนั้นๆ (ใชในทางไมดี) 

 
 2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ   

 ขั้นสอน 
 1.  ครูนําบัตรคําติดบนกระดาน  
 

กิน  จด  ชัก  น้ํา  ลาย  ดาว  พิมพ  หมาย  หนา  ขาย 
                   

ขอ  ใจ  ใย  แม  แรง  รอง  เกลา  เคราะห  หัก  ผาน 
 

  นักเรียนนําคํามูลที่ครูยกตัวอยางใหบนกระดานมาสรางคําใหมขึ้นมา  เชน  กินแรง  
ขอรอง  ขายหนา  จดหมาย  ชักใย  ดาวเคราะห  น้ําลาย  ผานเกลา  แมพิมพ  หักใจ 
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 2.  นักเรียนสังเกตคําที่สรางขึ้นใหมวามีลักษณะความหมายเปนอยางไร  โดยครูให
นักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการสังเกตและวิเคราะหการสรางคํา 
 กิน+แรง =  กินแรง หมายถึง ก .  เ อ า เ ป รี ย บผู อ่ื น ใ นก ารทํ า ง านห รื อ                  
ในการเลี้ยงชีพ  
 ขอ+รอง =  ขอรอง หมายถึง  ก.  ขอใหชวยเหลือ, ขอใหทําตามที่ขอ       
 ขาย+หนา   =  ขายหนา     หมายถึง  ก.  อับอาย 
 จด+หมาย   =  จดหมาย หมายถึง  น.  หนังสือที่มีไปมาถึงกัน 
 ชัก+ใย   =  ชักใย   หมายถึง  (สํา) ก.  บงการอยูเบ้ืองหลัง 
 ดาว+เคราะห=  ดาวเคราะห หมายถึง  (ดารา)  น.  ดาวท่ีไมมีแสงสวางในตัวเอง           
ตองไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตยและเปนบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย   
 น้ํา+ลาย   =  น้ําลาย หมายถึง  น.  น้ําที่หลั่งออกมาจากตอมน้ําลายและ             
ตอมเมือกในปาก  ชวยยอยอาหารจําพวกแปง 
 ผาน+เกลา   =  ผานเกลา   หมายถึง  น.  พระเจาแผนดิน 
 แม+พิมพ   =  แมพิมพ   หมายถึง  น.  สิ่งที่เปนตนแบบ  เชน  แมพิมพตัวหนังสือ, 
โดยปริยายหมายถึง  ครู  อาจารย  ซึ่งถือวาเปนแบบอยางความประพฤติของศิษย 
 หัก+ใจ =  หักใจ หมายถึง  ก.  ตัดใจไมคิดในเหตุที่เกิดขึ้น , มักใชกับ
เหตุการณที่ทําใหเสียใจหรือสูญเสีย  เปนตน 
 3.  ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําประสมคนละ 1 คํา  ครู เขียนบนกระดาน             
แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตอง   

 ขั้นเปรียบเทียบ 
 1.  ครตูิดแถบตัวอยางคําประสมดังนี้ 
 

เตารีด  เตาถาน  ผาขี้ริ้ว  ราดหนา  ขายหนา  ความคิด 
 

  ใหนักเรียนสังเกตและวิเคราะหคําประสมที่ครูยกตัวอยางในหัวขอตอไปนี้ 
  1.1  คําประสมที่เกิดความหมายใหมแตยังมีเคาความหมายเดิม   
  1.2  คําประสมที่เกิดความหมายใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  1.3  คําประสมที่เกิดจากการยอคําใหกะทัดรัด 
  1.4  คําประสมมีวิธีการสรางจากการนําคําชนิดใดมาประสมกัน 
 3.  นักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการสังเกตและวิ เคราะหคําประสม 
จากนั้นนักเรียนรวมกันยกตัวอยางคําประสมเพ่ิมเติมแลวเขียนบนกระดานดํา  ครูคอยแนะนําอยาง
ใกลชิด 
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 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายของคําประสม  และลักษณะความหมายของ           
คําประสมดังนี้ 
 1.  คําประสม  หมายถึงคําที่เกิดจากการนําคํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปมาประสมกัน  ทําให
เกิดคําที่มีความหมายใหม  อาจมีเคาความหมายของคําเดิมอยูบาง 
 2.  คําประสมมีลักษณะดังนี้ 
  2.1  เกิดจากคํามูลสองคําที่มีเนื้อความตางกันมาประสมกันแลวมีความหมายใหม  
อาจมีเคาเดิมหรือมีความหมายเชิงอุปมา 
  2.2  คํามูลที่นํามาประสมกันนั้นมาจากภาษาใดก็ได 
  2.3  การสรางคําโดยวิธียอคําที่มีความหมายยาวๆ ใหสั้นลง 
 3.  คําประสมมีวิธีสรางคําดังนี้ 
  3.1  ใชคํานามเปนคําตนและมีคําชนิดอื่นมาประกอบขางหลัง  เชน  เรือแจว 
  3.2  ใชคํากริยาเปนคําตนและมีคําชนิดอื่นมาประกอบขางหลัง  เชน  กันสาด 
  3.3  ใชคําวิเศษณเปนคําตนและมีคําชนิดอื่นมาประกอบขางหลัง  เชน  ดีใจ 
  3.4  ใชคําบุพบทเปนคําตนและมีคําชนิดอื่นมาประกอบขางหลัง  เชน  บนบาน 
 4.  คําประสมทําหนาที่ดังนี้ 
  4.1  ทําหนาที่เปนคํานามและคําขยายนาม  เชน  กลวยไม  เล็บมือนาง   
  4.2  ทําหนาที่เปนคํากริยาและคําขยายนาม  เชน  ซักแหง  จับจอง 
  4.3  ทําหนาที่เปนคํากริยาและวิเศษณขยายกริยา  เชน  ชกแกมือ 
  4.4  ทําหนาที่เปนคําสรรพนาม  เชน  ทูนหัว  แมคุณ  ขาพระพุทธเจา 
  4.5  ทําหนาที่เปนคําวิเศษณ  เชน  ขี้เหร หัวแข็ง  ใจจืด 

 ขั้นนําไปใช 
 นักเรียนนําความรูที่ไดรับจากการเรียนนําไปใชในการทําแบบฝกทักษะเรื่องคําประสม 

7.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1.  ภาพแกะดํา 
 2.  บัตรคํามูล 
 3.  แถบตัวอยางคําประสม 
 4.  แบบฝกทักษะเรื่องคํามูล 

8.  กจิกรรมเสนอแนะ 
 สมุดรวบรวมคําประสม 
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9.  รายละเอียดเนื้อหาสาระความรูเพิ่มเติม 

คําประสม 

 คําประสม คือ คําท่ีสรางจากคํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไป เกิดเปนคําใหม มีความหมายใหม 
แตยังมีเคาของความหมายเดิม สวนมากมักเปนการประสมคําระหวางคําไทยกับคําไทยแตอาจมี            
คําประสมบางคําท่ีประสมระหวางคําไทยกับคําภาษาอ่ืน 
 ลักษณะสําคัญของคําประสม 
 1.  เกิดจากคํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปมาประสมกัน แลวเกิดความหมายใหมแตยังมีเคา
ความหมายเดิมอยู  เชน 
  พอตา   หมายถึง   พอของภรรยา 
  พอ   หมายถึง   สามีของแม 
  ตา   หมายถึง   พอของแม 
  ลูกน้ํา   หมายถึง   ลูกของยุง 
  ลูก   หมายถึง   บุตร 
  น้ํา   หมายถึง   ของเหลว  
 2.  สามารถแยกเปนคําๆ ได และคําที่แยกไดแตละคํามีความหมายตางกัน เมื่อนํามา
รวมกันความหมายตางจากคําเดิม เชน 
  แม   หมายถึง   หญิงผูใหกําเนิด 
  บาน   หมายถึง   ที่อยูอาศัย 
  แมบาน   หมายถึง   หญิงผูจัดการงานในบาน 
  คอ   หมายถึง   สวนของรางกายที่ตอศีรษะกับตัว 
  หาน   หมายถึง   ชื่อนกจําพวกเปด คอยาว 
  คอหาน   หมายถึง   สวนของโถสวม 
 3.  คําท่ีมาประสมกันจะเปนคํามูลในภาษาใดก็ได เชน 
  เข็มทิศ   (ไทย   +  สันสกฤต) 
  รถเกง   (บาลี   +  จีน) 
  หองโชว  (ไทย   +  อังกฤษ) 
  ราชวัง   (บาลี   +  ไทย) 
  ปกษใต   (สันสกฤต  +  ไทย) 
  โปรแกรมหนัง  (อังกฤษ  +  ไทย) 
 4.  ประสมที่เกิดจากคํามูล ซึ่งมีลักษณะเปนการยอคําหลายๆ คํา สวนมากมักจะขึ้นตน
ดวยคําวา  นัก  ชาว  ชาง  หมอ  การ  ความ  ผู  ของ  เครื่อง  เชน 
  นัก   นักรอง  นักเขียน  นักเรียน  นักสู ฯลฯ 
  ชาว   ชาวบาน  ชาวเมือง  ชาวนา  ชาววัง ฯลฯ 
  ชาง    ชางไม  ชางเสริมสวย  ชางไฟฟา ฯลฯ 
  หมอ   หมอด ู หมอความ  หมอผี  หมอนวด ฯลฯ 
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  การ     การบาน  การเมือง  การไฟฟา  การคลัง ฯลฯ 
  ความ    ความดี  ความชั่ว  ความสุข  ความทุกข ฯลฯ 
  ผู        ผูใหญ  ผูดี  ผูอํานวยการ  ผูนอย  ผูราย ฯลฯ 
  ของ      ของใช  ของไหว  ของเลน  ของชํารวย ฯลฯ 
  เครื่อง  เครื่องหมาย  เครื่องบิน  เครื่องมือ ฯลฯ 
  ที ่        ที่นอน  ที่ดิน  ที่เข่ียบุหร่ี  ที่เที่ยว  ที่พัก ฯลฯ 
 5.  ประสม จะเปนคําชนิดใดประสมกันก็ได เชน 
  นาม + นาม         เชน  แมน้ํา  พอบาน  แปรงสีฟน ฯลฯ 
  นาม + กริยา        เชน    แบบเรียน  เข็มกลัด  ยาดม ฯลฯ 
  กริยา + นาม        เชน    กินใจ  เลนตัว  เขาใจ  ไดหนา ฯลฯ 
  นาม + วิเศษณ      เชน  น้ําแข็ง  ถั่วเขียว  หัวหอม ฯลฯ 
  กรยิา + กริยา       เชน    ตมยํา  พิมพดีด  จดจํา  ทองจํา ฯลฯ 
  บุพบท + นาม       เชน   ขางถนน  นอกคอก  ตอหนา ฯลฯ 
  วิเศษณ + วิเศษณ   เชน    ออนหวาน  หวานเย็น ฯลฯ 
  วิเศษณ + คํานาม   เชน   ออนขอ  สองหัว ฯลฯ 

 หลักการสังเกตคําประสม 
 คํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปรวมกัน เกิดคําใหม มีความหมายใหม เปนคําประสม  เชน 
  พัดลม    หมายถึง   เครื่องพัดใหเย็นดวยแรงไฟฟา 
  มือแข็ง   หมายถึง   ไมคอยไหวคนงายๆ 
  เสื้อกลาม   หมายถึง  เสื้อชั้นในชาย 
  ลูกนอง   หมายถึง  ผูที่คอยติดสอยหอยตาม 
 คํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปรวมกัน ไมเกิดความหมายใหม ไมใชคําประสม  เชน 
  ลมพัด    หมายถึง    ลมโชยมา 
  มือขาด   หมายถึง    มือถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัดขาด 
  คอเจ็บ   หมายถึง   คออักเสบ 
 สรุปไดวาคําประสม คือ คํามูลสองคําขึ้นไปประสมกัน เกิดคําใหม มคีวามหมายใหม เชน  
  น้ํา + ยา + ลาง + จาน   เปน    น้ํายาลางจาน 
  ไม + แขวน + เสื้อ          เปน    ไมแขวนเสื้อ 
 คํามูลสองคําข้ึนไปรวมกันไมเกิดคําใหม ไมเกิดความหมายใหม ไมใชคําประสม เชน 
  หางเสือ   หมายถึง   หางของเสือ  เปนวลีไมใชคําประสม 
  หางเสือ   หมายถึง   หางเสือเรือ  เปนคําประสม 
  ผาขาว    หมายถึง   ผาสีขาว  เปนวลีไมใชคําประสม 
  น้ําขาว    หมายถึง   น้ําเมา  เปนคําประสม 
  ปูตาย     หมายถึง   ปูแสดงอาการตาย  เปนประโยคไมใชคําประสม 
  ปูมา       หมายถึง   ปูทะเลชนิดหนึ่ง  เปนคําประสม 
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 ขอสังเกตคําประสม 
 1.  คําประสมจะเปนวิทยาการสมัยใหม เชน เตารีด หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องปรับอากาศ 
พัดลม ตูเย็น เครื่องอบผา เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน ฯลฯ 
 2.  คําประสมเปนคําเดียวกันจะแยกออกจากกันไมได ความหมายจะไมเหมือนเดิม เชน 
นางแบบ  รับรอง  มนุษยกบ  คําประสมจะเปนคําใหมเกิดข้ึน  
 3.  วิธีสังเกตคําประสมมักจะมีลักษณนามใหเห็นอยางเดนชัด เชน ใบนี้   คนนี้               
ชุดนี้ ฯลฯ   เชน วันนี้ไมมีคนใชคนนี้เลย  (คําประสม) 
 4.  คําประสมที่ขึ้นตนดวยคําวา “ลูก แม” ตองหมายถึงคนจึงจะเปนคําประสม เชน 
ลูกเสือ (คน)  แมมด (คน)  ถาเปนลูกของเสือ แมของมด  จะเปนคําเรียงกันธรรมดา  ยกเวน ลูกน้ํา
เปนคําประสม  เพราะมีความหมายเปลี่ยนไป ไมใชลูกของน้ํา แตเปนลูกของยุง เปนตน 
 
10. สรุปผลการจัดการเรียนรู 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 
11. แนวทางแกไขปญหาและการพัฒนา 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................... . 
 
 
 
       ลงชื่อ.......................................ผูสอน 
              (นางสาวเสาวณีย  โพธิ์เต็ง) 
                                                                         วันที่................................................  
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอยางแบบฝกทักษะเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
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แบบฝกทักษะ 
 

เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 
        เลมท่ี 2 เรื่องคําประสม 

 

 
โดย................................................................เลขที่.............ชั้น................. 

 

 

 

 

 

                                                  เสาวณีย   โพธิ์เต็ง 
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คําชี้แจง 
 

 แบบฝกทักษะเลมที่ 2 เรื่องคําประสม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบ            
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เปนแบบฝกทักษะที่ใชขอมูลจาก
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษณ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ)  
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยวิวิธภาษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ)  
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  หลักภาษาและการใชภาษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                 
(ฟองจันทร  สุขยิ่ง  และคณะ)  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ฟองจันทร  สุขยิ่ง  และคณะ) หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย                  
หลักภาษาและการใชภาษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (นาวินี  หลําประเสริฐ  และคณะ) บรรทัดฐาน
ภาษาไทย  เลม 2  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)   หนังสือไวยากรณไทย  (นววรรณ  พันธุเมธา) 
หนังสือลักษณะภาษาไทย (ปรีชา  ทิชินพงศ)  ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  รวมทั้งเปนการทบทวนความรูเรื่องคําประสมสําหรับนําไปใชในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  นักเรียน             
มีโอกาสฝกฝน  และประเมินผลการเรียนดวยตนเองได 
 แบบฝกทักษะเลมที่ 2 เรื่องคําประสม  มีทั้งหมด  5  กิจกรรม  ขอบขายของเนื้อหาและ
กิจกรรมที่นํามาจัดทําแบบฝกทักษะเลมที่ 2 เรื่องคําประสม ไดจากการวิเคราะหสภาพปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับคร ู
 

 

 1.   ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูวา  เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนสามารถทําอะไรไดบาง 
 2. บทเรียนน้ีเสนอเนื้อเรื่องคําประสมไวดานหนาของแบบฝกทักษะแลวตามด วย
กิจกรรม 
 3.   ใหนักเรียนอานคําสั่งในแบบฝกทักษะและปฏิบัติตามคําสั่งในแตละกิจกรรม 
 4.   ดูเฉลยดานหลังของแบบฝกทักษะเร่ืองคําประสม 
 5.   ถาตอบผิดขอใหกลับไปเขียนคําตอบใหมอีกครั้งจนถูกตอง 
 6.   เมื่อจบแบบฝกทักษะแลวใหทําแบบทดสอบหลังชุดแบบฝกทักษะเพ่ือวัดความเขาใจ
ของนักเรียนอีกครั้ง 
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ขอควรปฏิบัติสําหรับนักเรียน 

 
คําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะเลมที่ 2 เรื่องคําประสม 

 แบบฝกทักษะเลมที่  2  เรื่องคําประสม  จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดนําความรู                  
จากการเรียนเรื่องคําประสมไปใชในการทํากิจกรรม  ซึ่งมี  5  กิจกรรม  นักเรียนจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการทําแบบฝกทักษะเรื่องคําประสมอยางเครงครัด  จึงจะทําใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคําประสมไดดีขึ้น  นักเรียนจึงควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษาใบความรูและเอกสารประกอบแบบฝกทักษะเรื่องคําประสมใหเขาใจ 
 2. อานคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีการทําแบบฝกทักษะเ ร่ืองคําประสมแตละ              
แบบฝกทักษะกอนลงมือทํา 
 3. นักเรียนสามารถเขียนคําตอบตามคําชี้แจงหรือคําอธิบายลงในชุดแบบฝกทักษะ          
ไดเลยโดยเริ่มทําจากกิจกรรมที่ 1 กอน 
 4. หากสงสัยกิจกรรมใดหรือแบบฝกทักษะใดใหสอบถามขอคําแนะนําจากครูผูสอน 
 5. ใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจและรอบคอบ  จึงจะทําใหสามารถทําแบบฝกทักษะได
ถูกตอง 
หมายเหตุ 
 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทําแบบฝกทักษะเรื่องคําประสม  นักเรียนตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด  ทําแบบฝกทักษะใหครบทุกกิจกรรมตามลําดับจะทําใหนักเรียน          
มีความรูความเขาใจและสามารถนําคําประสมเหลานี้ไปใชในการส่ือสารภาษาไทยไดอยางถูกตองและ                     
มีประสิทธิภาพ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 1.  นักเรียนอธิบายความหมายของคําประสมไดถูกตอง 
 2.  นักเรียนอธิบายลักษณะของคําประสมไดถูกตอง  
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คําประสม 
 

 คําประสม คือ คําที่สรางจากคํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไป เกิดเปนคําใหม มีความหมายใหม 
แตยังมีเคาของความหมายเดิม สวนมากมักเปนการประสมคําระหวางคําไทยกับคําไทยแตอาจมี         
คําประสมบางคําท่ีประสมระหวางคําไทยกับคําภาษาอ่ืน 
 ลักษณะสําคัญของคําประสม 
 1.  เกิดจากคํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปมาประสมกัน แลวเกิดความหมายใหมแตยังมีเคา
ความหมายเดมิอยู  เชน 
  พอตา  หมายถึง   พอของภรรยา 
  พอ  หมายถึง   สามีของแม 
  ตา  หมายถึง   พอของแม 
  ลูกน้ํา  หมายถึง   ลูกของยุง 
  ลูก  หมายถึง   บุตร 
  น้ํา  หมายถึง   ของเหลว  
 2.  สามารถแยกเปนคําๆ ได และคําที่แยกไดแตละคํามีความหมายตางกัน เมื่อนํามา
รวมกันความหมายตางจากคําเดิม เชน 
  แม  หมายถึง   หญิงผูใหกําเนิด 
  บาน  หมายถึง   ที่อยูอาศัย 
  แมบาน   หมายถึง   หญิงผูจัดการงานในบาน 
  คอ  หมายถึง   สวนของรางกายที่ตอศีรษะกับตัว 
  หาน  หมายถึง   ชื่อนกจําพวกเปด คอยาว 
  คอหาน   หมายถึง   สวนของโถสวม 
 3.  คําท่ีมาประสมกันจะเปนคํามูลในภาษาใดก็ได เชน 
  เข็มทิศ   (ไทย  +  สันสกฤต) 
  รถเกง   (บาลี  +  จีน) 
  หองโชว   (ไทย  +  อังกฤษ) 
  ราชวัง   (บาลี  +  ไทย) 
  ปกษใต   (สันสกฤต  +  ไทย) 
  โปรแกรมหนัง  (อังกฤษ  +  ไทย) 
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 4.  ประสมที่เกิดจากคํามูล ซึ่งมีลักษณะเปนการยอคําหลายๆ คํา สวนมากมักจะขึ้นตน
ดวยคําวา  นัก  ชาว  ชาง  หมอ  การ  ความ  ผู  ของ  เครื่อง  เชน 
  นัก  นักรอง  นักเขียน  นักเรียน  นักสู ฯลฯ 
  ชาว  ชาวบาน  ชาวเมือง  ชาวนา  ชาววัง ฯลฯ 
  ชาง   ชางไม  ชางเสริมสวย  ชางไฟฟา ฯลฯ 
  หมอ  หมอดู  หมอความ  หมอผี  หมอนวด ฯลฯ 
  การ    การบาน  การเมือง  การไฟฟา  การคลัง ฯลฯ 
  ความ   ความดี  ความชั่ว  ความสุข  ความทกุข ฯลฯ 
  ผู       ผูใหญ  ผูดี  ผูอํานวยการ  ผูนอย  ผูราย ฯลฯ 
  ของ     ของใช  ของไหว  ของเลน  ของชํารวย ฯลฯ 
  เครื่อง เครื่องหมาย  เครื่องบิน  เครื่องมือ ฯลฯ 
  ที ่       ที่นอน  ที่ดิน  ที่เข่ียบุหร่ี  ที่เที่ยว  ที่พัก ฯลฯ 
 5.  คําประสมจะเปนคําชนิดใดประสมกันก็ได เชน 
  นาม + นาม         เชน    แมน้ํา  พอบาน  แปรงสีฟน ฯลฯ 
  นาม + กริยา        เชน    แบบเรียน  เข็มกลัด  ยาดม ฯลฯ 
  กริยา + นาม        เชน    กินใจ  เลนตัว  เขาใจ  ไดหนา ฯลฯ 
  นาม + วิเศษณ     เชน    น้ําแข็ง  ถั่วเขียว  หัวหอม ฯลฯ 
  กริยา + กริยา       เชน    ตมยํา  พิมพดีด  จดจํา  ทองจํา ฯลฯ 
  บุพบท + นาม       เชน    ขางถนน  นอกคอก  ตอหนา ฯลฯ 
  วิเศษณ + วิเศษณ   เชน    ออนหวาน  หวานเย็น ฯลฯ 
  วิเศษณ + คํานาม   เชน    ออนขอ  สองหัว ฯลฯ 
 หลักการสังเกตคําประสม 
 คํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปรวมกัน เกิดคําใหม มีความหมายใหมเปนคําประสม  เชน              
พัดลม  หมายถึง  เครื่องพัดใหเย็นดวยแรงไฟฟา 
  มือแข็ง       หมายถึง   ไมคอยไหวคนงายๆ 
  เสื้อกลาม    หมายถึง   เสื้อชั้นในชาย 
  ลูกนอง       หมายถึง   ผูที่คอยติดสอยหอยตาม 
 คํามูลตั้งแตสองคําขึ้นไปรวมกัน ไมเกิดความหมายใหม ไมใชคําประสม  เชน 
  ลมพัด     หมายถึง    ลมโชยมา 
  มือขาด    หมายถึง    มือถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัดขาด 
  คอเจ็บ    หมายถึง   คออักเสบ 
 สรุปไดวาคําประสม คือ คํามูลสองคําขึ้นไปประสมกัน เกิดคําใหม มีความหมายใหม เชน  
  น้ํา + ยา + ลาง + จาน  เปน   น้ํายาลางจาน 
  ไม + แขวน + เสื้อ         เปน   ไมแขวนเสื้อ 
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 คํามูลสองคําข้ึนไปรวมกันไมเกิดคําใหม ไมเกิดความหมายใหม ไมใชคําประสม เชน 
  หางเสือ  หมายถึง   หางของเสือ เปนวลีไมใชคําประสม 
  หางเสือ  หมายถึง   หางเสือเรือ เปนคําประสม 
  ผาขาว   หมายถึง   ผาสีขาว เปนวลีไมใชคําประสม 
  น้ําขาว   หมายถึง   น้ําเมา  เปนคําประสม 
  ปูตาย    หมายถึง   ปูแสดงอาการตาย เปนประโยค ไมใชคําประสม 
  ปูมา      หมายถึง   ปูทะเลชนิดหนึ่ง เปนคําประสม 
 ขอสังเกตคําประสม 
 1.   คํ าประสมจะ เป น วิ ทย าการส มั ย ใหม  เ ช น  เ ต า รี ด  หม อหุ ง ข า ว ไฟฟ า 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตูเย็น เครื่องอบผา เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน ฯลฯ 
 2.  คําประสมเปนคําเดียวกันจะแยกออกจากกันไมได ความหายจะไมเหมือนเดิม เชน 
นางแบบ  รับรอง  มนุษยกบ  คําประสมจะเปนคําใหมเกิดขึ้น  
 3.  วิธีสังเกตคําประสมมักจะมีลักษณนามใหเห็นอยางเดนชัด เชน ใบนี้  คนนี้                
ชุดนี้ ฯลฯ  เชน วันนี้ไมมีคนใชคนนี้เลย  (คําประสม) 
 4.   คําประสมท่ีขึ้นตนดวยคําวา “ลูก” “แม” ตองหมายถึงคนจึงจะเปนคําประสม เชน 
ลูกเสือ (คน)  แมมด (คน)  ถาเปนลูกของเสือ แมของมด  จะเปนคําเรียงกันธรรมดา  ยกเวน ลูกน้ํา
เปนคําประสม  เพราะมีความหมายเปลี่ยนไป ไมใชลูกของน้ํา แตเปนลูกของยุง เปนตน 
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กิจกรรมที่ 1 

 

คําชี้แจง  ใหกาเคร่ืองหมาย       หนาขอที่ถูก  และกาเครื่องหมาย       หนาขอที่ผิด 

 ...............1.  คํามูลสองคําขึ้นไปรวมกันเปนคําประสมทุกคํา 

 ...............2.  คําประสมตองเกิดจากคําไทยประสมกับคําไทยเทานั้น 

 ...............3.  คําวา “ไมแขวนเส้ือ  แวนตา  หมาวัด”  เปนคําประสม 

 ...............4.  คําวา “ไมตีพริก  เหยี่ยวขาว  หวานเย็น” เปนคําประสมทั้งสองคํา 

 ...............5.  คําวา  “กระถางธูป  กันแดด  เตารีด”  เปนคําประสมทั้งสามคํา 

 ...............6.  คําวา “ดาวลูกไก  มานั่ง  ราดหนา”  เปนคําประสมทุกคํา 

 ...............7.  คําวา “เรือดําน้ํา  องคประกอบ”  เปนคําประสมท่ีเกิดจากคํามูลสามคํา 

            ประสมกัน 

 ...............8.  คําวา  “เพลงพ้ืนบาน  หอหมก  หนาบาน”  เปนคําประสม 

 ...............9.  คําวา  “เตาถาน  หัวใจ  หางเสือ”  เปนคําประสมท่ีเกิดจากคํานาม 

            ประสมกับคํานาม 

 ...............10. คําวา  “จอมภพ  จับเขมา  หนังสือพิมพ  ผาขี้ริ้ว”  เปนคําประสม 

 

 

จํานวนขอที่ตอบถูก.....................ขอ 
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กิจกรรมที่ 2 

 

คําชี้แจง  จงพิจารณาคําตอไปนี้แลวเลือกนําคําประสมเขียนลงในชองวางที่กําหนดให 
 
 เสมอภาค อับแสง  มาวิ่ง  เดินสาย  ตะปู 
 ถือนํ้า  จานแตก ลงเอย  ทัพพี  สมัยนิยม 

 น้ําเดือด  แมมด  เรือลม  ลูกกวาด  ไฟดับ 

 เรื่องสั้น  สื่อสาร  ขมุกขมัว กลมเกลียว กวางขวาง 
 ขอคิดเห็น พยายาม  คลองจอง ความคิด  จาฝูง 
 จุลสาร  ใจความ  ขรุขระ  กฎเกณฑ คนจร 
 
 

คําประสมมีทั้งหมด...................คํา 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
.................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ........................................................ 
 

 

จํานวนขอที่ตอบถูก.....................ขอ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



153 

 

 
กิจกรรมที่ 3 

 

คําชี้แจง   สรางคําประสม  2  พยางคจากคําท่ีกําหนดใหตอไปน้ี  จํานวน  10  คํา  

      ติด  ความ  ขาย  สรอย  คลอง  

      พวง  รอย  ดอก  กิน  จอง  

      ฝก  ราย  กรอง  แรง  ทวม  

      ลม  ทิ้ง  งาน  ทอด  ซอง 
      ยอ  ฝน  หนา  มือ  ขาง  

 

 
 1.............................................  6............................................. 

 2.............................................  7............................................. 

 3.............................................  8............................................. 

 4.............................................  9............................................. 

 5.............................................  10........................................... 

 

  

จํานวนขอที่ตอบถูก.....................ขอ 
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กิจกรรมที่ 4 

คําชี้แจง  จงสรางคําใหมจากคําท่ีกําหนดใหตอไปนี้  
 
                            ดิน                                                    น้ํา 
                  ....................................                               .................................... 
                  ....................................                           .................................... 
                  ....................................                           .................................... 
                  ....................................                          .................................... 
                  ....................................                         .................................... 
 
 
 

 
                            ลม                                                    ไฟ 
                  ....................................                               .................................... 
                  ....................................                           .................................... 
                  ....................................                           .................................... 
                  ....................................                          .................................... 
                  ....................................                         .................................... 
 
 
 

 
                            แม                                                    ลูก 
                  ....................................                               .................................... 
                  ....................................                           .................................... 
                  ....................................                           .................................... 
                  ....................................                          .................................... 
                  ....................................                         .................................... 
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กิจกรรมที่ 5 

 

คําชี้แจง  จงพิจารณาคําประสมท่ีกําหนดใหจากนั้นแยกชนิดของคําและบอกความหมาย 

คําใหม ชนิดของคํา ความหมาย นาม กริยา วิเศษณ บุพบท 
ตัวอยาง จับ
เขมา 

เขมา จับ - - เอาเขมาผสมน้ํามันตานีเปนตน  
ทาไรผมใหดํา 

1.  ไตปลา      

2.  พระเนตร      

3.  เรียงความ      

4.  พระพิมพ      

5.  พระสุริยน      

6.  พระหัตถ      

7.  พระอัฐิ      

8.  แมมด      

9.  ยอหนา      

10. รอยแกว      

 

จํานวนขอที่ตอบถูก.....................ขอ 
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แบบทดสอบเรือ่งคาํประสม 

 
คําชี้แจง  เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ขอใดมีคํากริยาเปนคําประสมทั้งหมด 

ก.  ครูนั่งเลานิทานเด็กๆ ยิ้มแปน 
ข.  วันนี้แดดรอนจัดควรเดินกางรม 
ค.  คุณแกวถายรูปนองขณะหัวเราะ 
ง.  วินัยชอบกินแรงเพ่ือน  จนไมมีใครคบ 

2.  คําประสมที่ขีดเสนใตในขอใดมีโครงสรางตางจากขออ่ืน 
ก.  แกวทําหอหมกขาย 
ข.  คุณแมซื้อราดหนาท่ีตลาด 
ค.  สุนิสาขายหนาเพราะหกลม 
ง.  คุณยาจับเขมาเพ่ือปดผมขาว 

3.  คําประสมที่ขีดเสนใตในขอใดมีโครงสรางเหมือนคําวา “แมมด” 
ก.  เธอควรหักใจจากเขา 
ข.  พระเนตรหมายถึงดวงตา 
ค.  คุณปาคอยชักใยอยูเบื้องหลัง 
ง.  ลุงปลื้มทอดทิ้งครอบครัวเพราะตองทํางาน 

4.  ขอใดเปนคําประสมท้ังสองคํา 
ก.   ติดลม  ติดฝน   
ข.  เตาถาน  เตารีด 
ค.  กินเร็ว  กินแรง  
ง.  ขายสม  ขายหนา  

5. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา 
ก.  น้ําตก  น้ําลาย 
ข.  เรื่องสั้น  นิทาน  
ค.  มานั่ง   ลูกกวาด  
ง.  แกวแตก  รอยแกว  
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 1 

 

    1.      
     2.   
     3.     

    4.    
     5.     
     6.     

    7.        
     8.     
     9.     
     10.    
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 2 

 

คําประสมมีทั้งหมด  20  คํา 
 

 เสมอภาค อับแสง  เดินสาย  ถือน้ํา  ลงเอย   

สมัยนิยม แมมด  ลูกกวาด  เรื่องสั้น  สื่อสาร  

กลมเกลียว กวางขวาง ขอคิดเห็น คลองจอง ความคิด   

จาฝูง  จุลสาร  ใจความ  กฎเกณฑ คนจร 
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เฉลยกิจกรรมที่ 3 

 

 

 

   1.  ติดลม   6.  ทอดท้ิง    

   2.  ฝกฝน   7.  ยอความ   

   3.  รอยกรอง   8.  รายงาน   

   4.  ขายหนา   9.  ดอกสรอย   

   5.  กินแรง   10. คลองจอง 
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เฉลยกิจกรรมที่ 4 

 

น้ํา : น้ําใส, น้ําตก, น้ําปา, น้ําทะเล, น้ําเค็ม, น้ําจืด, น้ํารอน,  น้ําหนาว, น้ําบอ, 
น้ํากรอย, น้ํามัน, น้ําแข็ง, น้ําขน, น้ําขุน, น้ําหวาน, น้ําตา, น้ําฟา, น้ําเนา, น้ําดี, 

น้ําเสีย ฯลฯ 

 

 

ไฟ : ไฟฉาย, ไฟตก, ไฟปา, ไฟรัก, ไฟเย็น, ไฟแช็ก, ไฟหนา, ไฟทาย, ไฟเลี้ยว, 
ไฟวิ่ง, ไฟเขียว, ไฟแดง, ไฟฟา, ไฟเหลือง, ไฟใต ฯลฯ 

 
 

 

ดิน : ดินดี, ดินดํา, ดินโปง, ดนิเค็ม, ดินเปรี้ยว, ดินเหนียว, ดินรวน, ดินลูกรัง 
ฯลฯ 

 

 

ลม : ลมหนาว, ลมฝน, ลมวาว, ลมบก, ลมทะเล, ลมรอน, ลมเย็น, ลมพายุ,  
ลมตะเภา, ลมชัก, ลมบาหมู, ลมปจจุบัน (โรค), ลมรัก ฯลฯ 

 
 

แม : แมพระ, แมชี, แมมด, แมเลี้ยง, แมนม, แมน้ํา, แมครัว,  แมบาน, แมศรี, 
แมยาย, แมทัพ, แมคา ฯลฯ 

 
 

ลูก : ลูกรัก, ลูกน้ํา, ลูกเลี้ยง, ลูกแกว, ลูกหิน, ลูกมือ, ลูกจาง,    ลูกนอง, ลูกพ่ี, 
ลูกไม, ลูกไล, ลูกคา, ลูกความ, ลูกไฟ, ลูกลอย, ลูกตา, ลูกขาง, ลูกชวง, ลูกหนู 

ฯลฯ 
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เฉลยกิจกรรมที่ 5 

 
 

คําใหม ชนิดของคํา ความหมาย นาม กริยา วิเศษณ บุพบท 
ตัวอยาง  
จับเขมา 

เขมา จับ - - เอาเขมาผสมน้ํามันตานีเปนตน  
ทาไรผมใหดํา 

1.  ไตปลา ไต,ปลา - - - คําเรียกรวมของอวัยวะในชองทอง
ของปลาบางชนิด  เชน ปลาทู       
ที่ควักออกมา  แลวนําไปหมัก
เกลือใชประกอบอาหาร 

2.  พระเนตร พระ
,เนตร 

- - - ตา, ดวงตา 

3.  เรียงความ ความ เรียง - - เรียบเรียงเรื่องราวเปนรอยแกว
ตามหัวขอที่กําหนดให 

4.  พระพิมพ พระ พิมพ - - พระเครื่องท่ีสรางขึ้นตามแบบ
แมพิมพ 

5.  พระสุริยน พระ
,สุริยน 

- - - ดวงอาทิตย 

6.  พระหัตถ พระ
,หัตถ 

- - - มือ 

7.  พระอัฐิ พระ,อัฐิ - - - กระดูกคนท่ีเผาแลว 
8.  แมมด แม,มด - - - หญิงหมอผี, หญิงที่ทรงเจาเขาผี 
9.  ยอหนา หนา ยอ - - เขียนหรือพิมพหนังสือข้ึนบรรทัด

ใหมและรนจากแนวซายสุดเขาไป
พอสมควรเพ่ือแสดงวาขึ้นความ
ตอนใหม 

10. รอยแกว แกว รอย - - ความเรียงที่สละสลวยไพเราะ
เหมาะเจาะดวยเสียงและ
ความหมาย 
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เฉลยแบบทดสอบเร่ืองคําประสม 

 
 

1. ง 
2. ก 
3. ข 

4. ข 

5. ค 
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ภาคผนวก  ฉ 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
..................................................................................... ........................................................................... 
คําชี้แจง 

 1.  ขอสอบเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  ประกอบดวย  
เรื่องคํามูล  จํานวน  5  ขอ  เรื่องคําประสม  จํานวน  5  ขอ  เรื่องคําประสม  จํานวน  5  ขอ  และ
เรื่องคําซอน  จํานวน  5  ขอ  เวลา  30  นาท ี             
 2.  ใหเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดจาก ก ข ค และ ง  เพียงคําตอบเดียว  แลวกากบาท (X)             
ลงในกระดาษคําตอบ 

 3.  การกากบาท  (X)  ถามากกวา 1 คําตอบใน 1 ขอ ถือวาขอนั้นไมมีคะแนนให                   
ถาการผิดหรือตองการเปลี่ยนคําตอบใหม  หรือตองการขอเดิม  ใหทําเครื่องหมายใหชัดเจน 

 4.  หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ นอกเหนือจากคําสั่งลงในขอสอบ  และหามนํา
ขอสอบหรือกระดาษคําตอบออกนอกหองสอบโดยเด็ดขาด 

 5.  ผู ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนคําชี้แจงน้ี  จะถูกพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ                  
ใหคะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  (กอนเรียน) 

...................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
1.  ขอใดเปนคํามูลทุกคํา   
 ก.  ขนมครก  ไมตรี  จิตใจ    
 ข.  นอยหนา  กันสาด  ถุงมือ  
 ค.  หมอฟน  เขตแดน  พ่ีนอง    
 ง.  กะทัดรัด  จะละเม็ด  มะละกอ 
2.  คําท่ีขีดเสนใตขอใดไมใชคํามูล   

ก.  กระดังงาลนไฟ     
ข.  ตาเปนสับปะรด 
ค.  มดแดงแฝงพวงมะมวง    
ง.  สําเนียงสอภาษา  กิริยาสอสกุล 

3. “บทกวีนี้เปนบทประพันธของกวีรวมสมัยซึ่งมีการนําเสนอแปลกไปจากบทกวีสดุดีอ่ืนๆ            
ของไทย" จากขอความนี้มีคํามูลหลายพยางคกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)  

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

4.  ขอใดใชคํามูลที่เปนคําลักษณนามไมเหมาะสม  
ก.  รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเรื่อง 
ข.  เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ 
ค.  คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด 50 บท 
ง.  นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ 

5. “สัมพันธภาพระหวางเขากับเธอถึงจุดแตก..............กันเสียแลว”  ควรเติมคํามูลในขอใดลงใน
ชองวาง   

ก.  ดับ               
ข.  หัก       
ค.  ราว                
ง.  แยก 
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6.  ขอใดเปนคําประสม  
ก.  ลุงดื่มน้ําขาวในงานวันเกิด    
ข.  เอ้ือยเปนคนจีนจึงมีผิวขาว 
ค.  คุณยากราบพระบนผาขาว    
ง.  พ่ีกานดาชอบดอกลิลลี่สีขาว  

7.  ขอใดมีคําประสมที่เกิดจากคํานามประสมกับคํากริยา  
ก.  หัวหนาตองขยันมากๆ    
ข.  ดอกหนาวัวปกในแจกัน     
ค.  ออยชอบรับประทานกลวยไข       
ง.  สมบัติยืนคอตกเพราะถูกจับไดวาทําผดิ     

8.  ขอใดมีคําท่ีสรางขึ้นดวยวิธีการสรางคําประสม   
ก.  ทิพวรรณเปนพี่นองกับวิมล   
ข.  สุกัญญาน่ังคอตกเพราะสอบไมผาน 
ค.  ดรรชนีสวมเสื้อสีแดงแดงไปเท่ียวตลาด  
ง.  ปทมายิ้มแยมแจมใสเพราะไดไปเท่ียวทะเล 

9.  คําในขอใดที่สลับตําแหนงแลวไมเปนคําประสม  
ก.  ฉันใจหายจนหายใจไมทั่วทอง   
ข.  เขาดีใจจนตัวลอยที่น้ํามันลอยตัว 
ค. แมบานไปทํางานที่บานแมทุกๆ วัน   
ง.  อยาใจรายเพราะจะรอนใจในภายหลัง 

10.  คําวา “เสื้อคลุม” ในขอใดเปนการสรางคําประสมเหมาะสมที่สุด   
ก.  แกวชอบเสื้อคลุมตัวนี้มาก    
ข.  เธอเอาเส้ือคลุมอะไรไวฉันมองไมถนัด 
ค.  ใครเอาเส้ือคลุมกระเปาเดินทางของปา  
ง.  พี่เอาเส้ือคลุมศีรษะนองดวยฝนตกแลว 

11.  คําซ้ําขอใดมีการเปลี่ยนความหมายใหมโดยไมมีเคาของความหมายเดิม   
 ก.  ดําๆ    
 ข.  พ้ืนๆ    
 ค.  จดๆ จองๆ   
 ง.  อดๆ อยากๆ   
12.  ขอใดใชคําซ้ําไมเหมาะสม  
 ก.  เขาจะไปหาท่ีๆ สงบอานหนังสือ   
 ข.  หนูดีอานหนังสือไปพลางๆ กอนนะ 
 ค.  การบานวิชาภาษาไทยกลวยๆ มาก   
 ง.  ขอโทษคะแถวๆ นี้มีธนาคารบางไหมคะ 
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13.  คําซ้ําขอใดมีความหมายเปนพหูพจน   
 ก.   นาเสียดายคนดีๆ  อยางคุณ           
 ข.   สินคาราคาถูกๆ  คนชอบซื้อ  
 ค.   ไมนาคบคนบาๆ  อยางนั้นเลย   
 ง.   เพ่ือนๆ  ชอบวิชาภาษาไทยกันทั้งนั้น 
14.  ขอใดใชไมยมกไมถูกตอง   
 ก.  ฉันพบเขาตอนมืดๆ เลยไมเห็นจะๆ   
 ข.  นางงามปนี้สาวๆ สวยๆ  ทั้งนั้นเลย      
 ค.  วันๆ เธอไมทําอะไรเอาแตนั่งๆ นอนๆ  
 ง.  เธอนี่ความรูก็งูๆ ปลาๆ ทําอะไรก็ลวกๆ ไปหมด    
15.  ขอใดมีการสรางคําแบบคําซ้ํา   
 ก.   ปลาเปนเปนอยูในถัง    
 ข.   แผลเปนเปนตําหนิที่แกไขได 
 ค.   อยาทําหนาเปนเปนมารยาทที่ไมดี   
 ง.   ความจําเปนเปนขออางที่นาสนใจ 
16.  ขอใดเปนคําซอนท่ีเกิดจากคําที่มีความหมายตรงกันขาม  
 ก.  เร็วชา  รายแรง     
 ข.  ขมเหง  ยากงาย 
 ค.  ชั่วดีถี่หาง  อวนพี     
 ง.  หนักเบา  ศึกเหนือเสือใต 
17.  คําซอนขอใดที่มีความหมายกวางกวาคํามูลเดิม  
 ก.  อวนพี  วัดวาอาราม    
 ข.  เติบโต  สมสูกลูกไม  
 ค.  อดทน  สรวลเสเฮฮา    
 ง.  พี่นอง  ถวยโถโอชาม  
18. การสรางคําซอนในขอใดทําใหคํามีความหมายเชิงอุปมา   
 ก.  จืดชืด เติบโต      
 ข.  หยิบยืม เฮฮา 
 ค.  คับแคบ  อุมชู      
 ง.  ทรัพยสิน สูญหาย 
19.  ขอใดไมใชคําซอนเพ่ือความหมาย  
 ก.  หองนี้ดูเล็กคับแคบจังเลย     
 ข.  บานเรือนแถวน้ีเปนของคุณตาเชยจะ 
 ค.  สุกัญญาชอบจุกจิกจูจี้จนเพื่อนรําคาญ  
 ง.  พอแมหาทรัพยสินเพ่ือใหลูกไวใชจาย 
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20.  ขอใดใชคําซอนที่เกิดจากคําที่มีความหมายเหมือนกันท้ังสองคําไดเหมาะสมท่ีสุด  
ก.  ขวัญตกอยูในภาวะจํายอม    
ข.  คเชนทรชอบผจญภัยแรมทางในปา 
ค.  เดชเปนคนหนาเลือดเอาเปรียบผูอื่น  
ง.  เขาไมทํางานกลับปลอยใหเวลาลวงเลย 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย (กอนเรียน) 

1. ง 11. ข 

2. ค 12. ก 

3. ข 13. ง 
4. ค 14. ก 

5. ข 15. ก 

6. ก 16. ง 
7. ง 17. ง 
8. ข 18. ค 

9. ค 19. ค 

10. ก 20. ง 
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ภาคผนวก  ช 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

คําชี้แจง  

 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการวิจัย          
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การตอบคําถามของนักเรียนจะไมมีผลตอคะแนนของ
นักเรียนใดใดทั้งสิ้น  ขอใหนักเรียนพิจารณาตอบตามความเปนจริง 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย  3  ดาน  ไดแก            
1) ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 2) ดานการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  และ 3) ดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ                 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  ดังนี้ 
 เห็นดวยมากที่สุด ใหระดับ 5 

 เห็นดวยมาก ใหระดับ 4 

 เห็นดวยปานกลาง ใหระดับ 3 

 เห็นดวยนอย ใหระดับ 2 

 เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับ 1 

 3.  วิธีตอบแบบสอบถาม  ใหนักเรียนอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย / ลงใน
ชองวางระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนเพียงชองเดียวเทานั้น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 

ขอ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู                   
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ 

     

1 นักเรียนรูสึกสนุก  มีความสุขในการรวมทํากิจกรรม
การเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ 

     

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ          
แบบฝกทักษะทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 

     

3 นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล
ประกอบมากข้ึน 

     

4 นักเรียนไดใชความคิดทุกครั้งในการรวมทํากิจกรรม
การเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ 

     

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ     
แบบฝกทักษะ 

     

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ             
แบบฝกทักษะ  สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะ         
การคิดวิเคราะห  และสรางองคความรูใหมดวย
ตนเอง 

     

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ         
แบบฝกทักษะ  ทําใหนักเรียนมีเวลาในการทํา
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

     

7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับ         
แบบฝกทักษะ ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  เรื่องการสรางคําในภาษาไทย (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

8 นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการสรางคํา              
ในภาษาไทยซึ่งเรียนโดยการจัดกิจกรรม              
การเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ             
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

     

9 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะในการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิม 
มากข้ึน 

     

 ดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝกทักษะ      

10 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน  และเหมาะสม      

11 แบบฝกทักษะมีกิจกรรมหลากหลาย      

12 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน  เขาใจงาย      

13 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      

14 จํานวนขอของแตละกิจกรรมในแบบฝกทักษะ
เหมาะสม 

     

15 ภาษาท่ีใชเหมาะสม      
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