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 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเค
ชันคาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคของนักเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบThe  One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรูเ้ร่ืองการแต่งประโยค   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยค ชุดกิจกรรม เรื่อง
การแต่งประโยค  และข้อค าถาม เร่ืองการแต่งประโยคโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x  ) ค่าความเบี่ยงเบนของคะแนน (S.D.)  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยคตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2)  การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (E.I.) และสถิติการทดสอบสมมติฐาน (t-test  for  dependent 
Samples) 
 ผลการศึกษาพบว่า  

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่ 
กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28 / 85.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้คือ  80/80 

2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่
กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
0.6980  หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80   

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาการแต่งประโยค ความสามารถและมีทักษะการในการแต่ง
ประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

Research Title     :   Result of using activity with Kahoot learning application for improving  
        making sentences in Pratomsuksa 1 students of Demonstration    
        School of Suan Sunandha Rajabhat University 

Researcher           :   Miss Sutana Siritanadeepun  
Year of research  :   2017 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  
 The purpose of this research is to develop and test the efficiency of learning 
management plan by using activity set with Kahoot learning application for improving making  
sentences in Pratomsuksa 1 students of Demonstration School of SuanSunandha Rajabhat 
University, for quality criteria of 80/80, find effectiveness index of learning management plan by 
using activity set with Kahoot learning application for improving making sentences and compare 
sentences composition skill after using learning management plan of activity set with Kahoot 
learning application. The sample group was 30 Prathomsuksa 1 students of Demonstration 
School of SuanSunandha Rajabhat University, academic year 2017 chosen by Cluster Random 
Sampling based on One Group Pretest-Posttest Design. The instruments used for this experiment 
were: 1) learning management plan of making sentences  2) a making sentences result test 3) a 
making sentences activity set 4) question about making sentences from Kahoot application. The 

statistics used in data analysis was average score  ( x ), score Standard Deviation (S.D.), analysis 
of the efficiency of learning management plan for making sentences by using activity set with 
Kahoot learning application (E1/E2) according  to criteria of 80/80, finding Effectiveness Indexes of 
learning management plan were activity set with Kahoot learning application (E.I.) and statics of 
hypothesis testing (t-test for dependent Samples). 
 The result  of  this research  found  that :  

1. The achievements of learning by activity set with Kahoot application about making 
sentences in Praomsuksa1 of Demonstration School of SuanSunandha Rajabhat University had 
efficiency according to criteria of 83.28 / 85.00, which was in line with the criteria of 80/80. 

2.  The Index of Effectiveness of learning by activity set with Kahoot application about 
making sentences in Praomsuksa 1 of Demonstration School of SuanSunandha Rajabhat 
University was 0.6980. This means students improved their learning 0.6980 or 69.80 in 
percentage. 

3.  Pratomsuksa 1 students which learned in learning management plan by using 
activity set with Kahoot learning application for improving making  sentences improved their 
making sentences skill higher than before learning .05  at  level of significance.   
 
Keywords:  Activity set, Kahoot application, Making sentence , Pratomsuksa 1, Demonstration  
School , SuanSunandha Rajabhat University 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนา
ทักษะการแต่งประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทาส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากจากบุคคลหลายท่านที่ให้
ข้อมูล ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย รวมทั้งได้ให้ความคิดเห็นและให้
ก าลังใจกับผู้วิจัยในการท างานวิจัยครั้งนี้  
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ให้ข้อมูล และค าแนะน าในการท างานวิจัย  

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร         
ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อาจารย์ภัทร  อุ่นทินกร  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ  ฝ่ายประถม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา  และอาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์  อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่สละเวลาอันมีค่า
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและ
สนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอบคุณคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา (ประถม) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ค าแนะน าส าหรับการท าวิจัย 
และนักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัยในครั้งนี ้

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และเป็นก าลังใจที่ดีให้กันเสมอมา  คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากรายงาน
การวิจัยฉบับนี้  ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ความรู้  ความเมตตา 
แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 
       สุธนา    สิริธนดีพันธ์ 
           เมษายน   2561 
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ค าน า 
 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีกับการศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เทคโนโลยี
เป็นสื่อการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ที่กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีทั้งหมด 7 
เป้าหมายในการที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ให้บรรลุตามท่ีก าหนดไว้  โดยในเป้าหมายที่ 3 ได้กล่าว
ไว้ว่า ...สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  ส่วนเป้าหมายที่ 4 กล่าวไว้ว่า ...แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน 
นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่  ทั้ง 2 เป้าหมายตามที่ได้กล่าวมา มุ่งเน้นให้ผู้จัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้สื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยคไปพร้อมกับการ
สร้างข้อค าถามในแอปพลิเคชันคาฮูท ที่เป็นแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาช่วยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ สร้างความน่าสนใจ และเปลี่ยนทัศนคติการเรียนรู้ของผู้เรียนในเชิงบวกมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่หยุดอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียน แต่ผู้เรียนยังสามารถน าชุด
กิจกรรมมาใช้ในการเรียนรู้ หรือทบทวนเนื้อหาทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มนอกเวลาเรียนได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งข้อค าถามในแอปพลิเคชันคาฮูทที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวของชุดกิจกรรม เรื่องการ
แต่งประโยค ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการ
เรียนรู้ และทบทวนบทเรียนด้วยตัวผู้เรียนเอง ท าให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิม ๆ ในการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา เพ่ือน ามาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนาในด้านนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   

ผู้วิจัยจึงสนใจและท าการศึกษาเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
ที่เป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจและมีค่า
ต่อวงการศึกษา  ประโยชน์และคุณค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ  ที่เกิดขึ้น  ผู้รายงานขอมอบแด่บุพการีและ
ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
                                      
                                                                                   สุธนา   สิริธนดีพันธ์ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 

“ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ  
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ”   

ค าว่า การพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนั้นเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้จัดการศึกษา  ผู้จัดกิจกรรม หรือผู้สอน ที่จะเป็นผู้คิดค้น  คัดสรรกิจกรรมให้เหมาะ
กับความต้องการของผู้เรียน ตรงตามวัตถุประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
กิจกรรมและการเรียนรู้นั้นต้องสามารถพัฒนาผู้เรียน ที่มีการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบตาม      
อัตลักษณ์ของตนเองให้ได้คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจึงต้องถูก
ออกแบบ และวางแผนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการความรู้ในแต่
ละเนื้อหาวิชา  บูรณาการกระบวนการในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด  
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ได้กล่าวไว้ในมาตรา 23 ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

 (1) ความรู้เรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

 (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 
  (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
         (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 ส าหรับในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสื่อสารอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลจึง
เป็นเรื่องง่ายส าหรับมนุษย์ทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กที่สามารถหยิบจับโทรศัพท์ หรือสมาร์ทโฟน 
มาใช้ในการดู การฟังเพลงในช่อง Youtube การเล่นเกมในแอปพลิเคชันต่าง ๆ  เมื่อถึงวัยของการ
เรียนรู้ประโยชน์ของโทรศัพท์และโลกในยุคดิจิตอลก็มีมากขึ้น  เช่น การใช้เพ่ือสื่อสาร  การค้นคว้า
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หาข้อมูลในการเรียน  เป็นต้น  ส าหรับในวัยท างานก็จะใช้ประโยชน์ในการท าธุรกิจ การซื้อของ  
ขายของ  การวางแผนตารางงาน ฯลฯ  ส าหรับเด็กและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา การใช้
โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟน ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เรื่องแปลกส าหรับยุคสมัยนี้ แต่กลับเป็นความกังวล
ใจของผู้ปกครองหลาย ๆ ครอบครัว ที่ ไม่สามารถจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตของลูก ๆ ได้ ท าให้
เกิดผลกระทบตามมาเป็นวงกว้าง เช่น  เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันในครอบครัว  เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพใจ  สุขภาพกาย และสุขภาพสมองของผู้เล่น เป็นต้น 

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี มีแนวโน้มการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้น จาก 35.9% ในปี 2553 เป็น 61.4% ในปี 2559 โดยในกลุ่มเด็กที่ใช้
อินเทอร์เน็ต 51.6% มีการใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งและ 47.4% ใช้ทุกวัน ขณะที่ระยะเวลาที่
ใช้อินเทอร์เน็ต เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่สถานที่ที่เด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุดคือ โรงเรียน 82.8% สถานที่ต่างๆ 58.2% และบ้าน 48.4% นอกจากนี้ เด็กอายุ 6-14 ปี เสพ
เนื้อหาผ่านคอมพิวเตอร์เป็นอันดับ 1 ที่ 83.3% ตามด้วยสมาร์ทโฟนที่ 59% และแท็บเล็ต 18.1% 
ส าหรับกิจกรรมที่เด็กกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ ความบันเทิง ฟังเพลง ดู Youtube ตามด้วย 
Social Networkอัพโหลดรูปภาพ ค้นหาข้อมูล การศึกษา รับส่งอีเมล และโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(VoIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษา (6 -12 ปี) 
เพ่ิมมากขึ้นทุกปีแต่กลับสวนทางกับการอ่าน การเขียนของนักเรียนในวัยนี้  โดยเฉพาะในวัยเริ่มต้น
เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พบปัญหาของการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนสะกดค า
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ไม่ได้ หรือเขียนค านั้น ๆ ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้รับการฝึกฝนในระดับพ้ืนฐานที่ถูกต้อง  รวมทั้งใน
สมาร์ทโฟนมีโปรแกรมที่สามารถใช้เสียงในการแปลภาษา ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานใน
อินเทอร์เน็ตได้ง่าย แม้ว่าจะอ่านหรือเขียนไม่ได้ก็ตาม จึงท าให้นักเรียนหรือเด็กเล็กๆ ไม่ให้
ความส าคัญกับการอ่านและการเขียนที่เป็นทักษะที่ส าคัญในการรับสาร ส่งสารเท่าที่ ควร ส่งผลให้
เมื่อต้องเรียนในชั้นเรียน นักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้  นักเรียนจึง
รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนรู้  เมื่อนักเรียนอ่านไม่ได้ย่อมส่งผลกระทบต่อการเขียนสื่อสารในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น  รวมทั้งภาษาที่ใช้ในโลกของอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึง
ท าให้มีภาษาสมัยใหม่ ภาษาวัยรุ่น ศัพท์แสลง และภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาของไทย  
ท าให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ยังไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการใช้ภาษาที่เพียงพอ เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการใช้ภาษาได้  จึงต้องมีการหาวิธีการในการสอนให้นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาได้เข้าใจในวิธีการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ไปพร้อม ๆ กับการเรียนที่สนุกสนาน 
 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ผู้วิจัยได้ท าการสอน พบว่านักเรียนสามารถอ่านค า และประโยคที่ก าหนดให้ได้ในลักษณะของค า
และประโยคที่เหมาะกับวัยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่เมื่อนักเรียนต้องเขียนถ่ายทอด
เรื่องราวให้เป็นประโยคกลับพบว่า นักเรียนไม่สามารถเขียนประโยคได้ตามที่ตนเองต้องการสื่อสาร 
ซึ่งการเขียนประโยคเป็นทักษะการเขียนขั้นพ้ืนฐานที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารก่อนที่จะขยาย และต่อ
ยอดการเขียนประโยคไปสู่การเขียนข้อความ เรื่องสั้น ความเรียง เรียงความ  บทความ ฯลฯ  ผู้วิจัย
พบว่าปัญหานี้เกิดจากการที่นักเรียนไม่ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะในการเขียนที่มากพอ เมื่อไม่มีความ
ช านาญในการเขียนก็จะไม่สามารถเขียนให้เป็นประโยคได้  รวมทั้งวิธีการสอนของผู้วิจัยมีความ         
รวบรัดมากจนเกินไป ส่งผลให้นักเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค จึงท าให้
นักเรียนไม่สามารถแต่งประโยคและเขียนประโยคได้ แต่การสอนในรูปแบบเดิม ๆ ที่ผู้สอนเป็นผู้
ก าหนดก็ไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะการเขียนและแต่งประโยคได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องการใช้ชุดกิจกรรม เพราะชุดกิจกรรม 
คือ สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นโดยน าสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กันเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้
ศึกษา และปฏิบัติกิจกรรม  ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ในชุดกิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรม  เนื้อหา  วัสดุอุปกรณ์ที่ครอบคลุมการวัดทางด้านความรู้   ทักษะกระบวนการ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (อนุสรา  เฉลิมศรี 
2555:11) รวมทั้งชุดกิจกรรมนี้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเขียน การแต่งประโยค 
เพราะผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนและแต่งประโยคตามกระบวนการและขั้นตอนที่ได้มีการออกแบบไว้ให้
เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  นอกจากการใช้ชุดกิจกรรมที่มี
การออกแบบในแต่ละข้ันตอนจากง่ายไปหายาก  เพ่ือให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนด้วยแอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่ง
ประโยคของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ว  ยังสามารถสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ด้วยการเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน ท าให้การเรียนรู้มีความหมายและสนุกสนาน  รวมทั้ง เพ่ิม
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ทางเลือกในเล่นเกมของนักเรียน โดยเปลี่ยนจากการเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชันที่มีแต่ความรุนแรง
และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม  มาเล่นเกมที่ได้ทั้งความรู้และการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

แอปพลิเคชันคาฮูท จึงเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะผู้วิจัยได้ประเมินถึงความเหมาะสมกับผู้เล่น และผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
รวมทั้งแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถให้ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามได้ด้วยตนเอง เป็นการก าหนดเนื้อหาที่
ผู้สอนสามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์ในการสอน  และยังสามารถควบคุมความปลอดภัยในด้านการ
ใช้ภาษา และภาพที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยตัวครูผู้สอน ท าให้ผู้สอนและผู้ปกครองมั่นใจถึงความ
ปลอดภัยในการใช้แอปพลิเคชันนี้  นอกจากนั้นแอปพลิเคชันนี้ยังถูกใช้มากมายในหลายหลาย
ประเทศท่ัวโลก และมีการน าไปใช้ในห้องเรียน ท าให้ห้องเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ กลายเป็นห้องเรียนที่เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน  ซึ่ง  Carol Salva
ครูผู้สอนนักเรียนที่อพยพ ที่ Newcomer English Language Development (NELD) ได้เขียน
บทความลงในเว็บไซต์  https://kahoot.com/2017/03/17/language-learning-kahoot-part-1-
students-creating-kahoots/  กล่าวไว้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ผู้อพยพในประเทศของเรา 
แพลตฟอร์ม Kahoot! นี้สามารถใช้ในการพัฒนาภาษาได้ ส าหรับนักเรียนของฉันการเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก  เช่น การสร้างภาษาอังกฤษ, การท าความเข้าใจภาษาอังกฤษ
และการใช้ภาษาในรูปแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ  การใช้ภาษาอังกฤษจึงต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  
นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถสร้างภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง การฝึกภาษาแบบนี้เป็นวิธีที่
ยอดเยี่ยมในการท าให้ทุกคนได้ฝึกภาษาพ้ืนฐาน และภาษาศาสตร์  ซึ่งลดความตึงเครียดและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาท่ีดี เป็นต้น   

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนา
ทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของการ
เรียนรู้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้  
แอปพลิเคชันคาฮูท  เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

1.2.2 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้       
แอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ 
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1  ประชากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 จ านวน 2  ห้องเรียน  ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 59 คน 

1.3.2  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  1/1  จ านวน 30 คน  โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม 

1.3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีตัวแปรดังนี้ 
1.3.3.1 ตัวแปรต้น  คือ  การใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  
1.3.3.2 ตัวแปรตาม คือ  ทักษะการแต่งประโยค  

1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  มีทักษะการแต่ง
ประโยค หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  
 
1.6   นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ชุดกิจกรรม  หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหาในการเรียนรู้  ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อการเรียนการสอน (บุคคล/กลุ่ม) บัตรค าสั่ง  
แบบฝึกหัด  ใบงาน  และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือ
เรียนรู้ภายในกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  

1.6.2 แอปพลิเคชันคาฮูท  หมายถึง  แอปพลิเคชันทางการศึกษาท่ีสามารถดาวน์โหลด เพ่ือ
น ามาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เช่น น ามาใช้ในการสรุปความรู้  ทบทวนความเข้าใจ  การแสดง
ความคิดเห็น และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  นอกจากนั้นแอปพลิเคชันคาฮูท ยังสร้างความ
ตื่นเต้นและน่าสนใจให้เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ได้ดีอีกด้วย  

1.6.3 การแต่งประโยค  หมายถึง  ค าหรือกลุ่มค าที่น ามาเรียงต่อกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ 
บอกให้รู้ว่าใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  เช่น แม่ซ้ือผัก น้องเล่นทราย  ฉันแข่งว่ายน้ า เป็นต้น โดยประโยค

 
 

ตัวแปรต้น 
 

การใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้   

แอปพลิเคชันคาฮูท 

 

 
ตัวแปรตาม 

 
ทักษะ 

การแต่งประโยค 
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แบ่งออกเป็น 2  ลักษณะ คือ  ประโยค  2  ส่วน (ประธาน+กริยา) และประโยค 3 ส่วน (ประธาน+
กริยา+กรรม) 

1.6.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หมายถึง  นักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2560 
 
1.7   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท จะมีทักษะ 
การแต่งประโยคที่สูงขึ้น  

1.7.2 ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและยุคสมัยใน
ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

บทท่ี 2 
 

 

ผลงานวิจัยและงานเขยีนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง  ผลการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือพัฒนาทักษะ

การแต่งประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้  

 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม  
2.1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม  
2.1.2 หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
2.1.3 หลักทฤษฎีที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรม 
2.1.4 ประเภทของชุดกิจกรรม 
2.1.5 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
2.1.6 คุณค่าของชุดกิจกรรม 
2.1.7 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
2.1.8 ลักษณะของชุดกิจกรรมที่ดี 
2.1.9 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
2.1.10 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันคาฮูท(Kahoot) 
2.2.1 ต้นก าเนิดของ Kahoot 
2.2.2 Kahootคืออะไร 
2.2.3 การใช้โปรแกรม Kahoot 
2.2.4 วิธีการเล่น 
2.2.5 อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเล่น 
2.2.6 การเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot 
2.2.7 บทความที่เกี่ยวกับ Kahoot 

2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

2.3.1   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.3.2   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
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2.1  ชุดกิจกรรม 
 2.1.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
 ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากค าว่า instructional  package หรือ learning  
package เดิมใช้ค าว่า “ชุดการสอน” เพราะเป็นสื่อท่ีครูน ามาใช้ประกอบการสอน  แต่ต่อมาแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  นักการศึกษาจึงเปลี่ยน
มาใช้ค าว่า “ชุดการเรียน” (learning package) เพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของนักเรียน และการ
สอนเป็นกิจกรรมของครู  กิจกรรมของครูกับนักเรียนจะต้องเกิดขึ้นคูก่ัน (เพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล:
2550:14) และการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค าว่า “ชุดกิจกรรม” ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้  

Kapfer (1972 อ้างถึงใน สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์,2556:10) ได้ให้ความหมายของชุดการเรียน
หรือชุดกิจกรรมไว้ว่า  เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าที่ให้
นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู้และเนื้อหาที่น ามาสร้าง
เป็นชุดการเรียนนั้นได้มาจากขอบข่ายความรู้ที่หลักสูตรต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจะต้อง
ตรงและชัดเจนจะสื่อความหมายให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียน 

Good (1973, อ้างถึงใน เยาวลักษณ์  ชื่นอารมณ์, 2549) ได้อธิบายถึงชุดกิจกรรมว่าชุด
กิจกรรม คือ โปรแกรมทางการสอนทุกอย่างที่จัดไว้โดยเฉพาะ  มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน  คู่มือครู  เนื้อหา  แบบทดสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้   มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้อย่างชัดเจน  ซึ่งกิจกรรมนี้ครูเป็นผู้จัดให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้ศึกษาโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยครูต้องเป็นผู้วางแผนก าหนดการเรียนครูมีหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาเท่านั้น 

วรกิต วัดเข้าหลาม (2540) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม เป็นชุดสื่อประสม ซึ่งผลิต
ขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ประสบการณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

บุญชม ศรีสะอาด (2541) ได้ให้ความหมายชุดกิจกรรมไว้ว่า หมายถึง สื่อการเรียนหลาย
อย่างประกอบกันจัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (Package) เรียกว่าสื่อประสม (Multi media) เพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบและจัดอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ 
โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับการรวบรวมไว้เป็นระเบียบในกล่องเพ่ือเตรียมไว้ให้ผู้เรียน 
ได้ศึกษาจากประสบการณ์ทั้งหมด 

ชัยยงค์ พรหมวงษ์ (2545) ได้กล่าวว่า ชุดการสอน เป็นสื่อผสมที่ได้จากระบบการผลิต และ
การน าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยหัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ธัญสินี ฐานา (2546) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม ว่าชุดการเรียนการสอน ที่ใช้เป็นสื่อ
การสอนที่มีการน านวัตกรรมและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มาบูรณาการโดย
ครูเป็นผู้สร้างข้ึนมาลักษณะเป็นชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วยสื่ออุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ที่หลากหลาย และแบบฝึกทักษะที่น าหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553) ได้ให้ความหมายชุดการเรียนการสอน ว่า เป็นนวัตกรรมที่ครูใช้
ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดการเรียนการสอนที่
ผู้สอนสร้างขึ้น ชุดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
ค าแนะน าให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถ
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุดการเรียนการสอนด้วยตนเอง ผู้สอนเป็น
เพียงที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า  ซึ่งในชุดการเรียนการสอนนั้นประกอบไปด้วยสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาชุดการสอนที่มีกิจกรรมเน้นการฝึก
ทักษะการคิดเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
 สุชานันท์  ทองดี (2553:19) ได้ให้ความหมาย ชุดกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  จัด
ประสบการณ์ให้ผู้ เรียนด้วยการให้แหล่งความรู้ จากสื่อการสอนแบบต่าง ๆ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  จึงสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง   

อารี  ราชสาร (2555:12)  ชุดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูกับ
นักเรียน ในลักษณะของชุดวัสดุ ชุดอุปกรณ์ อาจจะประกอบไปด้วยภาพยนตร์ สไลด์ เทป
บันทึกเสียง หรือสื่ออ่ืน ๆ บางครั้งอาจจะประกอบด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียวเป็นการจัดระบบสื่อ
ในรูปของสื่อประสมให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อนุสรา  เฉลิมศรี(2555:11) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึงสื่อการเรียนการสอน 
ที่ผลิตขึ้นโดยน าสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ในชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม  เนื้อหา วัสดุ
อุปกรณ์ที่ครอบคลุมการวัดทางด้านความรู้   ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายของชุดกิจกรรมดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียน
การสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการเรียนรู้  ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อ
การเรียนการสอน (บุคคล/กลุ่ม) บัตรค าสั่ง แบบฝึกหัด ใบงาน และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือเรียนรู้ภายในกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง  

 
2.1.2 หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 

นักการศึกษาได้กล่าว ถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชุดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 
2.1.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มที่เน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด 

(Apperception หรือ Herbartianism) (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2552: 48-49) มีความเชื่อ
ดังนี้ 



10 
 

การเรียนรู้เกิดได้จากแรงกระตุ้นภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (Neutral-Passive) เชื่อ 
ว่า คนเราเกิดมาพร้อมกับจิตหรือสมองที่ว่างเปล่า (Tabula Rasa) การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้ 
รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5และสั่งสมประสบการณ์หรือความรู้เหล่านี้ไว้ การเรียนรู้
นี้จะขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ เมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์ หรือความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยผ่านทาง
กระบวนการเชื่อมโยงและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เข้าด้วยกัน 
(Apperception) การส่งเสริมให้บุคคลมีประสบการณ์มากๆ ในหลายๆ ทางจึงเป็นการช่วยให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้ และเชื่อว่าจิตมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การสัมผัสทั้ง 5 (Sensation) และการรู้สึก 
(Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผัสและจินตนาการ ( Imagination) คือ 
การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้มี 3 ขั้น คือ ขั้นการเรียนรู้โดยประสาทสัมผัส (Sense Activity) ขั้นการ
จ าความคิดเดิม (Memory Characterized) และขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจ 
(Conceptual Thinking or Understanding) 

จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ว่าการจัดการศึกษาหรือการสอนควร 
จัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และการช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างดี 

2.1.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) (อ้างถึงใน ทิศนา 
แขมมณี 2552: 50-52) มีความเชื่อดังนี้ 

นักคิดในกลุ่มนี้มองการกระท าต่างๆของมนุษย์ว่า เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
ภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimulus - Response)การเรียนรู้
เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองและให้ความสนใจกับ“พฤติกรรม”มาก เพราะ
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด สามารถวัดและทดสอบได้ ดังเช่น ทฤษฎีการเรียนรู้การเชื่อมโยง
ของธอร์นไดค์ (Thorndike, Classical Connectionism) ซึ่งประกอบด้วยกฎ 3 ข้อ ดังนี้ 

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง
ด้วยความเข้าใจ จะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าหลายๆ ครั้ง การเรียนรู้นั้นจะ
ไม่คงทนถาวรและในที่สุดอาจลืมได้ 

3. กฎแห่งผลที่ได้รับ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจ ย่อมอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผล ที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเรียนรู้ 

จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) สรุปได้ว่าใน 
การจัดการเรียนการสอน หากต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจ
ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดยกระท าสิ่งนั้นบ่อยๆ แต่ควรระวังอย่าให้ถึงกับท าซ้ าบ่อยครั้ง 
จนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว ควรให้ผู้เรียนฝึกน าการเรียนรู้นั้น
ไปใช้บ่อยๆ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร 
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2.1.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนาการทางสติปัญญา  (Intellectual  
DevelopmentTheory) มีความเชื่อดังแนวคิดต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ (Piaget) (อ้างถึงในทิศนา  
แขมมณี 2552:64-66) เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการ
กระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น ซึ่งสรุปสาระได้ดังนี้ 

1. พัฒนาการของคนเป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นล าดับขั้นต่อไปนี้ 
1.1 ขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็นขั้น 

พัฒนาการในช่วงอายุ 0 - 2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางและยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperation Period) เป็นขั้นพัฒนาการ 
ในช่วงอายุ 2 - 7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผล
อย่างลึกซึ้ง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ 

1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้น 
พัฒนาการในช่วงอายุ7 – 11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็ก
สามารถสร้างภาพในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ตัวเลขและสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น 

1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขั้น 
พัฒนาการในช่วงอายุ 11 - 15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้ 

3.1 การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมอง
ในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.2 การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือกระบวนการ ทาง
สมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทาง
ปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 

3.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก 
ขั้นของการปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น 
หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะความไม่
สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 

จากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ (Piaget) สรุปได้ว่าในการ 
พัฒนาเด็ก ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสม
กับพัฒนาการไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมหรือยากเกินพัฒนาการตามวัยของตน  

ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัย สามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้ ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถไปตาม
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ระดับพัฒนาการ ดังนั้นในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ ดี
ขึ้น  ควรเริ่มสอนจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์ 
กับสิ่งเก่า จะช่วยให้กระบวนการซึมซับและจัดระบบความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี และควรเปิดโอกาส
ให้เด็กได้รับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ ช่วยให้เด็ กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่
โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 

 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) ได้กล่าวว่า ชุดการเรียน (Learning package) ชุดการสอน

(Instruction package) มีแนวคิดพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม เกิดจากหลักการและ
ทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 หลักการ ได้แก่ 

แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น าหลักจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้าน คือ ความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความ
สนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลนี้ วิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการเรียนรายบุคคล หรือการสอนตามเอกัตภาพ
การศึกษาโดยเสรี การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตาม
สติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการสอนจากเดิมที่เคยยึด“ครู”เป็นแหล่ง
ความรู้ มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้แหล่งความรู้จากสื่อการสอนแบบต่าง ๆ ซึ่ง
ได้จัดให้ตรงเนื้อหา และประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนด้วยวิธีนี้ ครูจะถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด ส่วนอีกสองส่วนผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากสิ่งที่
ผู้สอนเตรียมไว้ในรูปของชุดการกิจกรรม 

แนวคิดที่ 3 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้สื่อการสอนหลายอย่างมา
ช่วยในการสอนให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับนักเรียน แทนการให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนตลอดเวลา แนวทางใหม่จึงเป็นการผลิตสื่อการสอนแบบประสมให้เป็นชุด
กิจกรรม เพ่ือเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพ่ือช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน 

แนวคิดที่ 4 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับ
สภาพแวดล้อม เดิมทีนักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครูเท่านั้น แทบจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ต่อเพ่ือน ๆ และต่อครู นักเรียนจึงขาดทักษะการแสดงออก และการท างานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการน า
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน 
ซึ่งน ามาสู่การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 

แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดจิตวิทยาการเรียนมาใช้ โดยจัด
สภาพการณ์ ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้ท าในสิ่งต่อไปนี้ 

1) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
2) ได้ทราบว่า การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิดอย่างไร 
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3) ได้รับการเสริมแรงที่ท าให้นักเรียนภูมิใจที่ได้ท าถูกหรือคิดถูก อันจะท าให้
นักเรียนได้กระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีกในอนาคต 

4) ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
จากแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ สร้างแรงจูงใจ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมากที่สุด 
 
ทิศนา แขมมณี (2551:51) กล่าวไว้ว่า ต้องยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยให้

รายละเอียด ไว้ดังนี้ 
1. กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด คือสิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือ

กระท าบ่อย ๆ ย่อมท าให้ผู้ฝึกมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี ในทางตรงกันข้าม สิ่งใดก็ตามที่
ไม่ไดร้ับการฝึกหัด หรือทอดทิ้งไปนานแล้วย่อมจะท าได้ไม่ดี 

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรค านึงถึงว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด
ความสามารถ และความสนใจต่างกัน ดังนั้นในการสร้างแบบฝึก จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
คือ ไม่ยาก ไม่ง่ายจนเกินไป และควรมีหลาย ๆ แบบ 

3. การจูงใจนักเรียน โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพ่ือเป็นการดึงดูด ความสนใจ
ของนักเรียน ซึ่งจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการฝึก และช่วยยั่วยุให้ติดตามต่อไป 

4. ใช้แบบฝึกสั้นๆ เพ่ือไม่เกิดความเบื่อหน่าย การพัฒนาชุดกิจกรรมเป็นงานที่ละเอียดต้อง
อาศัยความรอบคอบ ความเข้าใจ เพ่ือให้ได้ชุดกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
อย่างสมบูรณ์ 

 
2.1.3  หลักทฤษฎีที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรม 

2.1.3.1 การน าหลักการกลุ่ม Cognitive มาใช้ในชุดกิจกรรมจากความเชื่อการจัด 
บทเรียน โดยมีโครงสร้างถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ลักษณะของชุดกิจกรรม ก็เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพบค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งน าหลักการที่ว่าเมื่อ
มนุษย์ท าสิ่งใดแล้วจะต้องการความส าเร็จและต้องการทราบผลทันทีชุดกิจกรรมจะจัดเนื้อหาให้เป็น
ระบบซึ่งก็เข้าหลักการของพุทธิพิสัย (Cognitive) ที่ว่าการจัดบทเรียนโดยมีโครงสร้าง เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อหาในเรื่องอย่างต่อเนื่องระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม          
ชุดกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซึ่งคล้ายหลักการของ Ausubel ซึ่งจะต้องมี
การตรวจสอบความรู้ เดิมของผู้ เรียนก่อนและลงท้ายด้วยการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
นอกจากนั้นกิจกรรมของการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery) มุ่งเน้นกิจกรรมในเรื่องศูนย์การเรียนซึ่ง
เป็นการวางแผนของแต่ละบุคคล ซึ่งศูนย์การเรียนนั้นก็มีชุดกิจกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัด
กิจกรรมศูนย์ 

2.1.3.2 การน าแนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรม (Behaviorism) มาใช้ในชุด
กิจกรรมชุดกิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Behaviorism นั้น การสร้างชุดกิจกรรมได้น า
หลักการเสริมแรงของ Skinner มาใช้ นอกจากนั้นชุดกิจกรรมยังสามารถแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
ซ่ึง Skinner ได้เสนอไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
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1) ชุดกิจกรรมเป็นการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนจะลงมือกระท าด้วยตนเอง 
ตัดสินใจในการเรียนครั้งนั้น ๆ ด้วยตนเอง 

2) ชุดกิจกรรมสามารถแก้ปัญหาของการเสริมแรงได้อย่างทั่วถึง เพราะ
เด็กที่เรียนจากชุดกิจกรรม จะสามารถทราบผลการเรียนของตนได้ทันที เท่ากับเป็นการเสริมแรง 
และยังสามารถแก้ปัญหาในกรณีที่นักเรียนมากแต่ครูน้อย ช่วยในการแบ่งเบาภาระงานของครู ช่วย
ให้นักเรียนทราบผลการท างานของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจงานจากครู ท าให้ครู
สามารถเสริมแรงเด็กได้อย่างทั่วถึง 

3) ชุดกิจรรมมีการจัดเนื้อหาการเรียนเป็นระบบระเบียบโดยการจัด
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่สอนเข้าเป็นส่วน ๆ เรียงล าดับความยากง่ายมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้
เด็กประสบผลส าเร็จทีละข้ันก่อน จะได้เป็นก าลังใจให้ผู้เรียนในขั้นต่อ ๆ ไป 

2.1.3.3. การน าแนวความคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) มาใช้ในการเรียน 
มีดังนี้  

1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองเท่าที่จะเป็นได้ 
2) สร้างบรรยากาศที่มีลักษณะอบอุ่นให้เป็นการยอมรับและพยายามอย่าง 

ดีที่สุดที่จะสื่อความรู้สึกของครูที่เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนได้ 
3) ครูพยายามท าตัวเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้คอยให้ก าลังใจ 

ตลอดจนเป็นผู้คอยช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้
4) ครูแสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจกับสถานการณ์ได้ แต่มิใช่แสดง

อารมณ์กับตัวเด็ก 
5) ครูจะต้องรับรู้หรือมีความรู้สึกกับตนเองในด้านบวกก่อน เพราะคนที่จะ

เห็นว่าคนอ่ืนเป็นผู้มีความสามารถนั้น จะต้องมองเห็นว่าตนเองเป็นเช่นนั้นเสียก่อน 
6) พยายามท าอย่างดีที่สุด ที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ 

ตนเองในทางบวกและครูควรหัดเป็นผู้ไวต่อความรู้สึกของเด็ก เช่น พยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างให้
เห็นดังที่เด็กเห็น สะท้อนให้เด็กเห็นว่าครั้งที่ครูเป็นเด็กก็เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน เช่น
ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกอาย ฯลฯ 

7) ถ้าเป็นไปได้จัดเวลาให้เด็กได้มีโอกาสท าความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก
ของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเอง 

8) ฝึกให้เด็กท าความกระจ่างเกี่ยวกับค่านิยมของตนเอง โดยวิธีการ
ต่อไปนี้ 

(1) กระตุ้นให้เด็กให้ค่ากับสิ่งที่เลือกให้ 
(2) ช่วยให้สามารถหาตัวเลือกอ่ืนแทนได้ เมื่อพบกับสถานการณ์

ที่จะต้องเลือก 
(3) ช่วยให้เด็กใช้น้ าหนักกับตัวเลือกนั้น ๆ ได้ 
(4) กระตุ้นให้เลือกอย่างอิสระ 
(5) กระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกหรือท าตามสิ่งที่ตนเลือก 
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(6) ช่วยให้เด็กมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองเลือกนั้น 
ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
9) ในการจัดการเรียนการสอนให้ค านึงถึงจิตพิสัย (Affective domain) 

ควบคู่กับพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคัญของกลุ่มมนุษยนิยม 
 

2.1.4 ประเภทของชุดกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์หรือการเรียนนั้น โรงเรียนมักจะจัดเป็น 

2 ประเภท ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545) 
2.1.4.1 กิจกรรมในหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นลักษณะที่ 

มีส่วนสัมพันธ์กับบทเรียนตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน เกิดกระบวนการในทางความคิด มีทัศนคติและค่านิยมในทางท่ีดี เป็นต้น โดยทั่วไปกิจกรรม
ในหลักสูตรที่จัดขึ้นในห้องเรียนมักมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยผู้สอนอาจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยก็
ได้ จากนั้นจะน ากิจกรรมที่วางแผนมาปฏิบัติในห้องเรียน มีล าดับขั้นตอนเริ่มจากขั้นน ากิจกรรม ขั้น
ปฏิบัติกิจกรรมและขั้นสรุปกิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้มีอยู่หลายรูปแบบ 
เช่น เพลง เกม บทบาทสมมุติ เล่านิทานประกอบเรื่องการบรรยาย การสาธิตโครงงาน การเข้ากลุ่ม 
โต้วาที ดีดีโอ การวิเคราะห์จากสถานการณ์และประสบการณ์จริง 

2.1.4.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมการเรียนการ 
สอนในชั้นให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถ ตลอดจนความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่จัดขึ้นในโรงเรียนนั้น มีอยู่หลายชนิด เช่น กิจกรรมเสริมลักสูตรเชิงวิชาการ ได้แก่ ชมรม
ต่าง ๆ 

ชุดกิจกรรมสามารถจ าแนกตามลักษณะของการใช้งาน ซึ่งนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของ
ชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545) 

1) ชุดกิจกรรมส าหรับประกอบค าบรรยายหรือชุดกิจกรรมส าหรับครู เป็นชุด
กิจกรรมที่ก าหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน ให้ครูใช้ประกอบค าบรรยายเพ่ือเปลี่ยนบทบาทครูให้พูด
น้อยลงและเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ชุดกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาเพียง
หน่วยเดียว 

2) ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม ชุดกิจกรรมแบบนี้มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนให้ประกอบ 
กิจกรรมร่วมกันและอาจจัดการเรียนรู้ในรูปของศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มจะ
ประกอบไปด้วยชุดย่อยที่มีจ านวนเท่ากับจ านวนศูนย์ที่แบ่งไว้ในแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนย์จะมีสื่อ
การเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวนนักเรียน ในศูนย์กิจกรรมนั้นหรือสื่อการเรียนอาจจัดให้
ผู้เรียนทั้งศูนย์ใช้ร่วมกันได้ ที่เรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มอาจจะต้องการความช่วยเหลือ
จากครูเพียงเล็กน้อย ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากคุ้นเคยต่อวิธีการใช้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ
ช่วยเหลือกันและกันได้เองระหว่างประกอบกิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผู้เรียนจะสามารถซักถาม
ครูได้เสมอ 

3) ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมทางไกล เป็นชุดกิจกรรมที่จัดระบบขึ้น
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเอง ตามล าดับขั้นตามความสามารถของแต่ละบุคคลเมื่อศึกษาจบแล้ว
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จะท าการทดสอบประเมินผลความก้าวหน้าและศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดับ เมื่อมีปัญหาผู้เรียนจะ
ปรึกษากันเองได้ ผู้สอนพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะผู้แนะน าหรือผู้ประสานงานทางการ
เรียน 

ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน จ าแนกโดยยึดผู้สอนและผู้เรียนเป็นหลักแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมประเภทนี้ผู้สอนจะ 
เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรม โดยเริ่มจากการเป็นผู้วางแผนการเรียนการสอน และเป็นผู้น า
ในการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมภายใต้การน าของผู้สอน 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมประเภทนี้ผู้เรียน 
เป็นแกนกลางในการประกอบกิจกรรม ส่วนผู้สอนจะท าหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนให้
ด าเนินไปด้วยดี 

ถาวร ลักษณะ (2547:15) แบ่งชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 3 ประเภทคือ 
1. ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคลเป็นชุดการสอนที่นักเรียนศึกษา

และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามล าดับขัน้ทีร่ะบุไว้ในชุดการสอน 
2. ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่ม 

ละ 4 - 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในชุดการสอน ซึ่งการสอนแบบนี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนได้
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

3. ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการบรรยายของครู เป็นชุดการ 
สอนที่ครูผู้สอนใช้ประกอบค าบรรยายเพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระในเวลา
เดียวกัน 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550: 52-53) ได้แบ่งชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 

1. ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบค าบรรยายของครู เป็นชุดการ 
สอนส าหรับนักเรียนกลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนที่มุ่งเน้นการปูพ้ืนฐานให้ทุกกคนรับรู้และเข้าใจใน
เวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนื้อหาสาระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ลดเวลาในการ
อธิบายของครูผู้สอนให้พูดน้อยลง เพ่ิมเวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติมากขึ้น โดยใช้สื่อที่มีอยู่พร้อมในชุด
กิจกรรม การเรียนรู้ในการน าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ สิ่งส าคัญคือ สื่อที่น ามาใช้จะต้องให้นักเรียนได้เห็น
ชัดเจนทุกคนและมีโอกาสได้ใช้ครบทุกคนหรือทุกกลุ่ม 

2. ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มหรือชุดการสอนส าหรับ 
การเรียนเป็นกลุ่มย่อย เป็นชุดการสอนต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในชุดการสอนแต่ละชุดมุ่งที่จะฝึกทักษะใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนโดยให้นักเรียนมีโอกาสท างานร่วมกันชุดการสอนชนิดนี้มักใช้ในการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่ม 

3. ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคลหรือตามเอกัตภาพ เป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล คือนักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความ
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ต้องการและความสนใจของตนเองอาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนที่บ้านก็ได้ จุดประสงค์หลักคือ มุ่ง
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมและนักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551:7) เสนอแนวคิดในการแบ่งชุดการเรียนการสอน 
หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบค าบรรยาย เป็นชุดการ 
เรียนการสอนทีมุ่่งช่วยขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้สอนพูดน้อยลง
และให้สื่อการสอนท าหน้าที่แทนชุดการสอนแบบบรรยายนี้นิยมใช้กับการฝึกอบรมและการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาทีย่ังถือว่าการสอนแบบบรรยายยังมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน 

2. ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการ
เรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุ่มเช่นในการสอนแบบศูนย์การเรียนการสอน
แบบกลุ่มสัมพันธ์เป็นต้น 

3. ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดการเรียนการ 
สอนที่มุ่งให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจเป็น
การเรียนในโรงเรียนหรือทีบ่้านก็ได้เพ่ือให้นักเรียนก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถ ความสนใจและ
ความพร้อมของนักเรียนชุดการเรียนการสอนรายบุคคลอาจออกมาในรูปของหน่วยการสอนย่อยหรือ 
“โมดูล” 

4. ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล เป็นชุดการเรียนการ
สอนที่ผู้สอนกับนักเรียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลากันมุ่งสอนให้นักเรียนศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียน ประกอบด้วยสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ
การสอนเสริมตามศูนย์การศึกษา เช่น ชุดการเรียนการสอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สรุปว่าชุดกิจกรรมที่จะท าให้การสอนได้ผลนั้น ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการจัดท า ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าชุดกิจกรรมที่ท านั้นประเภทใดท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

 
2.1.5 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมสามารถน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นชุด

กิจกรรมที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งอาจมี
ผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมประกอบด้วยสื่อประสมใน
รูปแบบของวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการตั้งแต่สองวิธีขึ้นไปบูรณาการโดยใช้วิธีการจัดระบบ เพ่ือใช้ชุด
กิจกรรมแต่ละชุดให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง ซึ่งจ าแนกส่วนประกอบของ
ชุดกิจกรรมได้ 4 ส่วน คือ 

1. คู่มือส าหรับครู หรือผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดกิจกรรม 
2. ค าสั่งหรือการมอบหมายงานเพื่อก าหนดแนวทางให้ผู้เรียน 
3. เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของสื่อการสอนประสมกิจกรรมการ 

เรียนการสอนแบบกลุ่มและแบบบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงาน 
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การค้นคว้าและผลของการเรียนรู้ในรูปแบบการทดสอบต่างๆ 
ทิศนา แขมมณี (2543) กล่าวว่า องค์ประกอบในการสร้างชุดกิจกรรมนั้น มีความส าคัญต่อ

การสร้างชุดกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างมี
ระบบและสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. ชื่อกิจกรรม ประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรม ชื่อของกิจกรรมและเนื้อหาของ 
กิจกรรมนั้นๆ 

2. ค าชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรมและลักษณะของการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนระบุจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของกิจกรรม 
4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนที่สาระเนื้อหา หรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั้นควรเน้น 

เป็นพิเศษ 
5. สื่อ เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือช่วยให้ครู 

ทราบว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง 
6. เวลาที่ใช้เป็นส่วนที่ระบุถึงเวลาโดยปริมาณ กิจกรรมนั้นควรใช้เวลาเพียงใด 
7. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ วิธีการจัดกิจกรรมนี้ได้จัดไว้เป็นขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับหลัก
วิชาแล้วยังเป็นการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ซึ่งมีข้ึนตอนดังนี้ 

7.1 ขั้นน าเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
7.2 ขั้นกิจกรรมเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท าให้เกิดประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
7.3 ขั้นอภิปราย เป็นส่วนที่ผู้เรียนมีโอกาสน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากข้ัน 

กิจกรรมวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและอภิปรายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางไปอีก 
7.4 ขั้นสรุป เป็นส่วนที่ครูและผู้เรียนประมวลความรู้ที่ได้จากขั้นกิจกรรม 

และข้ันอภิปรายน ามาสรุปหาสาระส าคัญท่ีจะสามารถน าไปใช้ได้ต่อไป 
7.5 ขั้นการฝึกปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนใน

กิจกรรมไปฝึกปฏิบัติ 
7.6 ขั้นประเมิน เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากการฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว โดยให้ท าแบบฝึกกิจกรรมทบทวนชุดกิจกรรม  
ดังนั้นองค์ประกอบของชุดกิจกรรมจะประกอบไปด้วย ชื่อกิจกรรม ค าชี้แจง จุดมุ่งหมาย

เวลาที่ใช้ล าดับขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
 

2.1.6  คุณค่าของชุดกิจกรรม 
วรกิต วัดเข้าหลาม (2540) กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
2.1.6.1  มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การใช้ชุด

กิจกรรมจะท าให้ลักษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนที่ยึดครู
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มาสู่การให้ผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและท ากิจกรรมกลุ่ม
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ร่วมกัน โดยมีเนื้อหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สื่อการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์ที่ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ประสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น สภาพ
ของห้องเรียนจะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาที่ผู้เรียนมีความเคลื่อนไหวสนใจในการเรียนและท ากิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างเต็มท่ี 

2.1.6.2 มีบทบาทต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นชุดกิจกรรมเป็นระบบ
การน าสื่อประสมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ของหน่วยใด
หน่วยหนึ่งโดยเฉพาะ มีสื่อการสอนที่อยู่ในรูปวัสดุ อุปกรณ์หรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น หลังจากท่ีได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรมแล้ว 

2.1.6.3 มีบทบาทส าคัญต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ของปริมาณประชากรที่ต้องการศึกษาเพ่ิมข้ึน และวิทยาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยชุด
กิจกรรมสามารถจัดให้เกิดการเรียนรู้ได้พร้อมกันเป็นจ านวนมาก ๆ ได้ ชุดการเรียนรายบุคคลทั้ง
ระบบทางไกลและใกล้ เป็นต้น และนอกจากนี้ ชุดกิจกรรมยังสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้เกิด
การเรียนรู้และวิทยาการที่ใหม่ ๆ ได้ 

2.1.6.4 มีบทบาทส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่ปรัชญาการศึกษาในแนว
พิพัฒนาการได้อย่างเต็มที ่
 

2.1.7  ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
การสร้างชุดกิจกรรม มีข้ันตอนการสร้าง10 ขั้นตอน คือ(ชัยยงค์ พรหมวงศ์,  

2545) 
2.1.7.1 ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชา

หรือบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
2.1.7.2  ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดย

การประมาณเนื้อหาวิชาที่จะให้ครูสอน ซึ่งอาจจะก าหนดให้ได้ในหนึ่งสัปดาห์หรือสอนได้หน่วยละ
ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 

2.1.7.3 ก าหนดหัวเรื่อง ผู้สอนจะต้องถามตัวเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วย ควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่ผู้เรียนบ้าง แล้วก าหนดหัวข้อเรื่องออกมาเป็น 4-6 หัวเรื่อง 

2.1.7.4  ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์และหลักการที่ก าหนดขึ้น จะต้อง
สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑ์ที่ ส าคัญไว้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดเนื้อหามาสอนให้สอดคล้อง 

2.1.7.5 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อน
แล้วเปลี่ยนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ต้องมีเง่ือนไขและเกณฑ์การเปลี่ยนพฤติกรรมไว้ ทุกครั้ง 

2.1.7.6 ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่ง
เป็นแนวทางการเลือกและผลิตสื่อการสอน 
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2.1.7.7 ก าหนดแบบประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมโดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาแล้ว นักเรียนได้
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2.1.7.8  เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่ครูใช้ ถือว่าเป็นสื่อ
การสอนทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนของแต่ละหัวเรื่องแล้ว ก็จัดสื่อการสอนเหล่านั้นไว้เป็นหมวดหมู่
ในกล่องที่เตรียมไว้ ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว่า “ชุดกิจกรรม” 

2.1.7.9 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือเป็นการประกันว่า ชุดกิจกรรมที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจ าต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นล่วงหน้า โดยค านึงถึงหลักการที่ว่า การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล 

2.1.7.10 การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถน าไปใช้สอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา
โดยก าหนดขั้นตอนการใช้ดังนี้ 

1) ทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดผลเพ่ือประเมินพฤติกรรมเบื้องต้นอันเป็นพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนกระตือรือร้น มีความ
ต้องการที่จะเรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเทคนิคของผู้สอนด้วย ในการน าเข้าสู่บทเรียน 

3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในการท ากิจกรรม
ก่อนลงมือท ากิจกรรม 

4) ขั้นสรุปบทเรียน เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้เรียนรู้ ความคิดรวบยอดหรือ
หลักการส าคัญ 

5) ทดสอบหลังเรียน เป็นการวัดผลการเรียนโดยท าข้อสอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
ประเมินดูว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือจะได้ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียน 

 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550: 53-55) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไว้ 

11ขั้นตอน ดังนี้  
ขัน้ตอนที่ 1 ก าหนดเรื่องเพ่ือท าชุดการสอน อาจจะก าหนดตามหลักสูตรหรือก าหนดเรื่องให้

มีขึ้นมาก็ได้การจัดแบ่งเรื่องย่อยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาวิชาและลักษณะของการใช้ชุดการ
สอนนั้น ๆ การแบ่งเนื้อเรื่องเพ่ือชุดการสอนในแต่ละระดับไม่เหมือนกัน 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดหมวดหมู่ เนื้อหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือจะ
ท าบูรณาการแบบสหวิทยาการได้ตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 จัดหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นกี่หน่วยในหน่วยหนึ่ง ๆ จะใช้เวลาเท่าใดควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและระดับนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพ่ือความสะดวกแก่
การเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยควรประกอบด้วยหัวข้อย่อยหรือประสบการณ์ประมาณ 4 - 6 ข้อ 
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ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้นักเรียน
เกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการแนวคิดอะไร 

ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดจุดประสงค์การสอนหมายถึงจุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ทั้งการก าหนดเกณฑ์ การตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไว้ให้ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 7 ก าหนดกิจกรรมการเรียน  ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอนกิจกรรมการเรียน หมายถึงกิจกรรม
ทุกอย่างทีน่ักเรียนปฏิบัติ เช่น การอ่าน การท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่ง การทดลอง  การเล่นเกม การ
แสดงความคิดเห็น การทดสอบ การตอบค าถาม การเขียนภาพ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 8 ก าหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมโดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวัดผลที่ยึดเกณฑ์/เงื่อนไข) ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
โดยไม่มีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น  เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนได้เปลี่ยนพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 

ขั้นตอนที่ 9 เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผู้สอนใช้ถือเป็นสื่อการ
สอนทั้งสิ้น  เมื่อผลิตสื่อการสอนในแต่ละหัวเรื่องเรียบร้อยแล้วควรจัดสื่อการสอนเหล่านั้นแยก
ออกเป็นหมวดหมู่ในกล่อง/แฟ้มที่เตรียมไว้ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพ เพ่ือหาความตรงความเที่ยง
ก่อนน าไปใช้ ซ่ึงเรียกสื่อการสอนแบบนีว้่า “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” โดยปกติรูปแบบของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ทีด่ีควรมีขนาดมาตรฐานเพ่ือความสะดวกในการใช้และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
เก็บรักษาโดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ ความประหยัด ความคงทนถาวร ความ
น่าสนใจ ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ความสวยงาม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 10 สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างข้อสอบเพ่ือ
ทดสอบก่อนและหลังเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่ก าหนดให้เกิดการเรียนรู้โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ ข้อสอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเน้นกรอบความรู้
ส าคัญในประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรือถามเพ่ือความจ าเพียงอย่างเดียว และเมื่อ
สร้างเสร็จแล้วควรท าเฉลยไว้ให้พร้อมก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 11 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องน าชุดการเรียนรู้นั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้จริง เช่น
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม และความตรง
เนื้อหา เป็นต้น 
 

2.1.8 ลักษณะของชุดกิจกรรมที่ดี 
ชุดกิจกรรมที่ดี ควรจะมีลักษณะดังนี้ คือ (วรกิต วัดเข้าหลาม, 2540) 
2.1.8.1 เป็นชุดสื่อประสมท่ีผลิตได้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 

บทเรียน 
2.1.8.2 เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
2.1.8.3 ประกอบไปด้วยสื่อหลากหลายเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี 
2.1.8.4 มีค าชี้แจงและบอกวิธีการใช้อย่างละเอียด ชัดเจน ง่ายต่อการน าไปใช้ 
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2.1.8.5 มีวัสดุอุปกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนในบทเรียน 
2.1.8.6 ได้ด าเนินการผลิตอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงและทดสอบให้มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัยมีความคงทนถาวรต่อการใช้และสะดวกในการเก็บรักษา 
จากหลักการ ทฤษฎี คุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้น แสดง

ให้เห็นว่า การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการ
สอน เพราะชุดกิจกรรมได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระบบ และมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน เหมาะที่จะเป็น
สื่อเพ่ือช่วยให้ครูได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆต่อไป 
 

2.1.9 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
2.1.9.1 การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 

เมื่อท าการผลิตชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้ว ผู้สอนจ าเป็นจะต้องท าการประเมินผลสื่อการสอนที่
ผลิตขึ้นมาก่อนที่จะน าไปใช้ในสภาพจริงต่อไป การประเมินผลชุดกิจกรรมก็คือการหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม (Developmental testing) ซึ่งก็คือ การน าชุดกิจกรรมนั้นๆไปทดลองใช้ (Tryout) 
โดยการน าไปใช้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปสอนจริง (Trial 
run) ต่อไป  ผู้สอนจ าเป็นต้องทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพราะสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าชุดกิจกรรมที่สร้างข้ึนมามีคุณภาพ 
2)  เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าชุดกิจกรรมสามารถท าให้การเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง 
3)  เพ่ือเป็นหลักประกันได้ว่า เมื่อผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ แล้ว 

สามารถใช้ได้เป็นอย่างดี คุ้มค่ากับการลงทุน 
ชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นและผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ จะต้องให้ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้จึง

จะถือได้ว่าชุดกิจกรรมนั้นมีคุณภาพ ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมได้เอง 
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้อยู่ในระดับที่ผู้ผลิตชุดกิจกรรมพึงพอใจ หากชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพถึงระดับแล้วชุด
กิจกรรมนั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปเสนอผู้เรียนได้ และให้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุนในการผลิตออกมาเป็น
จ านวนมาก 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นมาในชุด
กิจกรรมนั้น เอ้ืออ านวยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นเป็นอย่างดี 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 
2 ลักษณะ คือ 

พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์)โดยจะก าหนดให้ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการเป็น E1 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เป็น E2 

การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional behavior) คือการประเมินผลต่อเนื่องซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ หลายๆ อย่างเรียกว่ากระบวนการ (Process) ของผู้เรียนซึ่งสามารถ
สังเกตได้จากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) การปฏิบัติงานรายบุคคล อันได้แก่งานที่
มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
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การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal behavior) คือ การประเมินผลผลลัพธ์เป็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาแต่ละหน่วย โดยพิจารณาผลการสอบหลัง
เรียน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่ผู้ผลิตชุดกิจกรรมได้ก าหนดขึ้นว่า ผู้เรียน
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับใด จึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ โดยจะ
ก าหนดไว้ 2 ส่วน คือ ในส่วนของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยก าหนดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมของ
ผู้เรียนทุกคน ( E1) และเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของผลการสอบหลังเรียนของผู้เรียน (E2) นั่นคือ 
E1/E2 จะเท่ากับประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

ความหมายในการตั้งเกณฑ์นั้น ถ้าตั้งเกณฑ์ค่า E1/E2 = 80/80 หมายความว่า เมื่อผู้เรียน
เรียนจากชุดกิจกรรมแล้ว ค านวณผลเฉลี่ยของคะแนนที่ผู้เรียนทุกคนสามารถท าแบบฝึกหัดหรืองาน
ได้ผลเฉลี่ย 80 % และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ผลเฉลี่ย 80 % นั่นเอง 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ควร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจ า มักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 
90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น เมื่อก าหนดเกณฑ์แล้วน าไป
ทดลองจริง อาจได้ผลไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เกินร้อยละ 5เช่นถ้า
ก าหนดไว้เกินร้อยละ 90/90 ก็ควรได้ไม่ต่ ากว่า 85.5/85.5 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้เสนอขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนได้ดังนี้ 
1. การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ 

ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 1- 3 คน โดยใช้เด็กอ่อน  ปานกลาง 
และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม  สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนว่า หงุดหงิด  ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจากกระบวนการ  
คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบหมายให้ท าและทดสอบหลังเรียน น าคะแนนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหา สาระกิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนี้จะได้คะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์มาก ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ทั้งนี้ E1/ E2   ที่ได้จะมี
ค่าประมาณ 60/60 

2. การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ 
ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 6- 10 คน (คละผู้เรียนที่เก่ง ปาน
กลางกับอ่อน)  ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม  สังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนว่า หงุดหงิด  ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพให้
ประเมินการเรียนจากกระบวนการ  คือ กิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบหมายให้ท าและ
ประเมินผลลัพธ์คือการทดสอบหลังเรียนและงานสุดท้ายที่มอบให้นักเรียนท าส่งก่อนสอบประจ า
หน่วย  ให้น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ  หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ  
กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น  ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง  ใน
ครั้งนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าเกณฑ์  โดยเฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณร้อยละ 10 
นั่นคือ E1/ E2   ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70 
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3. การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม  (1:100) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่

ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียนทั้งชั้น (ผู้เรียน 30 คน) ระหว่าง
ทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด   
ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้วให้ประเมิน
การเรียนจากกระบวนการ  คือ กิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบหมายให้ท าและทดสอบหลังเรียน  
น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ  หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ  กิจกรรมระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น  แล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ ากับนักเรียนต่าง
กลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต่ า  ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หากต่ าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2. 5   
สามารถยอมรับได้ว่าสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  หากค่าที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ าจนกว่าจะถึงเกณฑ์ 

 
บุญชม ศรีสะอาด (2541) จ าแนกวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็น 3 วิธี คือ 

1. การหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญหรือครู โดยจะใช้แบบประเมินผลให้ผู้ 
เชี่ยวชาญหรือครูพิจารณาทั้งด้านคุณภาพ เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจัดท าสื่อนั้น ๆ แบบประเมิน
อาจเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยสรุปผลเป็น
ความถี ่

2. การหาประสิทธิภาพโดยผู้เรียน มีลักษณะเช่นประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่มี
ความเที่ยงตรงที่จะพิสูจน์คุณภาพ และคุณค่าของสื่อการสอนนั้น ๆ โดยจะวัดว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อะไรได้บ้าง เป็นการวัดเฉพาะผลที่จุดประสงค์ของการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมนั้นอาจจ าแนก
ได้เป็น 2 วิธีคือ 

2.1 ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าไว้ เช่น เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90 
2.2 ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า แต่จะพิจารณาการเปรียบเทียบผลการ 

สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ หรือเปรียบเทียบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับสื่อ หรือเทคนิคการสอนอย่างอ่ืนหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบค่า
ที  (t-test) 

 
การค านวณหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม การค านวณโดยการใช้สูตร กระท าได้โดยการใช้

สูตรต่อไปนี้ 
 

สูตร   E1 100



A

N

X
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เมื่อ  E1       แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
   X   แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน  

 A แทน    คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติทุกชิ้นรวมกัน  
 N แทน    จ านวนผู้เรียน 
 
 

สูตร   E2 100


B

N

F
 

 
เมื่อ  E2      แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

   F  แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน 
 B แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
N แทน    จ านวนผู้เรียน 

 
2.1.9.2 การหาดัชนีประสิทธิผล 

ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
โดยเปรียบเทียบคะแนนที่เพ่ิมข้ึนจากคะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เมื่อมีการประเมิน สื่อ
การสอนที่ผลิตขึ้นจะดูจากประสิทธิผลทางการสอนและประเมินผลสื่อการสอนนั้นตามปกติการ
ประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และคะแนนการสอบหลังเรียน หรือเป็นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ดังที่ (รัตนะ บัวสนธ์, 2554)  ได้ก าหนดสูตรในการหาดัชนีประสิทธิผลไว้ ดังนี้ 
 

 E.I.  =
∑            ∑        

( )( )  ∑        
     

 
 
 เมื่อ     E.I.     แทน ดัชนีประสิทธิผล (Efficiency index) 
      ∑            แทน ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม 

 ∑           แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

N แทน จ านวนนักเรียน 
A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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ดัชนีประสิทธิผลสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินผลสื่อนวัตกรรมการสอนโดย
เริ่มจากการทดสอบก่อนเรียนซึ่งเป็นตัววัดว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ในระดับใด รวมถึงการวัด
ทางด้านความเชื่อเจตคติ และความตั้งใจของผู้เรียนน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาแปลงเป็นร้อย
ละหาค่าคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ จากนั้นน านักเรียนเข้ารับการทดลองเสร็จแล้วน าแบบทดสอบชุด
เดิมหรือแบบทดสอบคู่ขนานกลับไปทดสอบใหม่อีกครั้ง น าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดย
น าคะแนนก่อนเรียนไปลบคะแนนหลังเรียนได้เท่าไรน าไปหารด้วยค่าที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน
สูงสุดที่ผู้เรียนสามารถท าได้มาลบด้วยคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยท าให้อยู่ในรูปร้อยละ 
 

2.1.10 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539 : 120) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้อ่านถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่สลับซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะเป็น
นามธรรม เช่น การท างานของเครือ่งจักรกล อวัยวะภายในร่างกายการเจริญเติบโตของสัตว์ชั้นต่ า 

2. ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะชุดกิจกรรมจะเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4. ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมผลิตไว้เป็น
หมวดหมู่หยิบใช้ได้ทันที โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า 

5. ท าให้การเรียนของนักเรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ครู ชุดกิจกรรมสามารถท าให้
นักเรียนเรียนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าครูผู้สอนจะมีสภาพหรือขัดข้องทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด 

6. ท าให้การเรียนเรียนของนักเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกของครูผู้สอน เนื่องจากชุด
กิจกรรมท าให้หน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ครูจะพูดหรือสอนไม่เก่ง นักเรียนก็สามารถเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากชุดการเรียนที่ผ่านการหาประสิทธิภาพมาแล้ว 

7.  ช่วยให้ครูวัดผลการเรียนรู้ได้ตรงตามความมุ่งหมาย 
8. ช่วยสร้างการเรียนแบบต่อเนื่องหรือการศึกษานอกระบบ เพราะชุดกิจกรรม

สามารถน าไปสอนผู้เรียนได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 
9. แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถท าให้ผู้เรียน

เรียนได้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เอ้ืออ านวยแก่ผู้เรียน 
สมจิต วสธนไพบูลย์ (2546 : 39) ได้กล่าวถงึประโยชน์ของชุดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 

1. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนด้วยตนเองตามอัตภาพ และความสามารถ 
2. ช่วยแก้ปัญหาการขาดครู 
3. ใช้สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังเรียนไม่ทัน 
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก 
5. ช่วยไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนที่ครูต้องทบทวนบ่อยครั้ง  
6. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่จ าเป็นต้องเรียนให้พร้อมกัน 
7. นักเรียนผิดไม่มีผู้เยาะเย้ย 
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8. นักเรียนไม่ต้องคอยฟังการสอนของครู 
9. ช่วยลดภาระการสอนของครู 
10. ช่วยประหยัดรายจ่าย อุปกรณ์ท่ีมีนักเรียนจ านวนมาก 
11. นักเรียนจะเรียนเมื่อไรก็ได้ 
12. การเรียนไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
13. ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน 

ถวัลย์ มาศจรัส (2550 : 21) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ว่า 
1. เป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาการเรียนให้แก่ผู้เรียน 
2. ผู้เรียนมีสื่อส าหรับฝึกทักษะด้วยการฝึกปฏิบัติ 
3. เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับการแก้ไขปัญหาในการเรียนของผู้เรียน 
4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านต่างๆเสริม
ทักษะให้คงทนและทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง  ท าให้ผู้เรียนไม่เบือ่หน่ายทีจ่ะเรียนแล้วยังช่วยให้ครู
ได้มองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน ทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกให้กับครูซ่ึงเหมาะสมที่
จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 
2.2  แอปพลิเคชันคาฮูท  (Kahoot) 

2.2.1 ต้นก าเนิดของ Kahoot 
Kahoot  ได้รับการพัฒนาโดยผู้ก่อตั้งทั้งสามคนคือ Johan Brand, Jamie Brookerและ 

Morten Versvik  เป็นโครงการร่วมระหว่าง Mobitrollกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
นอร์เวย์  รูปแบบการตอบค าถามหลักขึ้นอยู่กับการวิจัยของศาสตราจารย์ Alf Inge Wang  และ
เพ่ือนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ (  NTNU ) แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีเกิดจากการวิจัยที่ด าเนินการโดย Morten Versvik ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานในระดับ
ปริญญาโทของเขาที่ NTNU  ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการใช้งาน ของผู้ร่วมก่อตั้ง
ของเจมี ่บรุ๊คเคอร์ และแบรนด์  โจฮาน  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย บริษัท We Are Human ซ่ึงเป็น
หน่วยงานออกแบบด้านพฤติกรรมของกรุงลอนดอน   Kahoot ได้รับทุนสนับสนุนจากทีมผู้ก่อตั้ง
และยังได้รับทุนสนับสนุนจาก Norwegian Research Council 

 
2.2.2  Kahoot คืออะไร 
Kahoot  (คาฮูท) เป็น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เป็น

เทคโนโลยีทางการศึกษา  เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประเทศนอร์เวย์   ในปัจจุบันมีผู้
เล่น  Kahoot กว่า 50 ล้านคนใน 180 ประเทศ ด้วยความที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ในห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ทั่วโลก ทุกคนสามารถสร้างเกมทางการเรียนรู้ของ 
Kahoot (คาฮูท) ได้เอง โดยปราศจากข้อจ ากัดทางอายุ หรือหัวข้อที่ใช้ในการเล่น  Kahoot (คาฮูท) 
เล่นได้ผ่านอุปกรณ์หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแบบพกพา รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ
ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ และยังได้รับความสนใจน าไปใช้ในห้องเรียนเป็นจ านวนมาก   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ntnu.no/&usg=ALkJrhhRz053znK5Qw7Yut4Vl79L49A_lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pedagogy&usg=ALkJrhj8o-aqfCULT0oEQuU-AcDaVzirog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design&usg=ALkJrhjDd4MV3pjw5wXZZH0jrppEwzu2OQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Council_of_Norway&usg=ALkJrhggcfDrmo8qExTO4bAK41_U-A8_Ow
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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2.2.3  การใช้โปรแกรม Kahoot 
Kahoot  ใช้เพ่ือเฝ้าดูพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนไปยังเป้าหมายของการเรียนรู้  ซึ่ง

สามารถชี้ถึงข้อดีและข้อด้อย และระบุเรื่องที่นักเรียนอาจต้องการให้สอนเพ่ิมแบบตัวต่อตัว รวมไป
ถึงการเสนอโอกาสทางการเรียนรู้อ่ืน ๆ หรือ ทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบางเรื่อง 

ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์อาจรวม Kahoot ไปในหลักสูตรเพื่อแนะน าหัวข้อใหม่ กระตุ้นการจดจ า
ของข้อมูลใหม่ ทบทวนก่อนการสอบ ท้าทายห้องเรียนอื่นๆ ทั่วโลก ตรวจสอบความคิดเห็น รวบรวม
ข้อมูลเชิงลึก และท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

ผู้ใช้ Kahoot  ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและครูในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย โดยจ านวน
ผู้ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยก าลังมีจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทต่าง ๆ ยังใช้ Kahoot ในการอบรม
ในที่ท างานอีกด้วย 

 
2.2.4  วิธีการเล่น 
Kahoot  ถูกออกแบบส าหรับการเรียนรู้ทางสังคม โดยผู้เรียนรวมตัวรอบหน้าจอเดียวกัน 

เช่น หน้าจอโทรทัศน์ กระดานอัจฉริยะ หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องมือแบบหน้าจอ เช่น 
Skype, Appear.in และ Google แฮงเอาท ์

เมื่อเปิด Kahoot จะพบกับเลข PIN ที่ระบบจะสุ่มขึ้นมา ผู้เล่นเข้าเว็บไซต์ kahoot.it ตาม
ด้วยการใส่รหัส PIN และชื่อเล่น โดยการใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นจะถูกน าไป
หน้ารอ เมื่อชื่อเล่นของผู้เล่นทุกคนปรากฏบนหน้ารอแล้ว หัวหน้า (ปกติจะเป็นครู) กดปุ่มเริ่มเพ่ือ
เริ่มการทบทวน หรือทดสอบ  

ในระหว่างการเล่นเกมค าถามและค าตอบที่เลือกได้จะมี  4 ค าตอบ ซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอ
หลัก  แต่ละค าตอบจะมาพร้อมกับสีและรูปร่างที่ต่างกัน ผู้เรียนจะต้องเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่
ต้องการตอบ โดยเกมถูกออกแบบมาเพ่ือที่ผู้เล่นจะต้องเงยหน้าจากจอของตนเอง เพ่ือมองจอรวม
เป็นระยะ เป็นการเพ่ิมปฏิกิริยาทางสังคมกับทั้งครูและเพ่ือนร่วมชั้น 

ผู้เรียนจะได้รับคะแนนเมื่อตอบค าถามถูก (สูงสุด 1000 แต้ม โดยให้ตามเวลาที่ใช้ก่อนจะ
ตอบ) หลังจบแต่ละค าถาม ผู้เรียนจะเห็นคะแนนของตนเอง รวมไปถึงล าดับของตนเองเมื่อเทียบกับ
คนอ่ืนในห้องเรียนบนหน้าจอของตนเอง รายชื่อผู้เรียนที่มีคะแนนมากที่สุด 5 อันดับแรกจะถูกแสดง
บนหน้าจอหลักเพ่ือกระตุ้นการแข่งขันระหว่างผู้เล่น 

 
2.2.5  อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเล่น 
ด้วยความที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความนิยมของการ  "น าอุปกรณ์ของคุณมาเอง" Kahoot

ตั้งเป้าให้ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์หลายแบบ และอุปกรณ์พกพาผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส รวมไปถึง
แอนดรอยด์ 4.0 และเว็บเบราว์เซอร์รูปแบบใหม่ทุกแบบ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นในทั้ง iOS และ           
แอนดรอยด์อีกด้วย 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_sharing&usg=ALkJrhgBEAwy8FQGf6ho4t0FnvczwN-ZbQ
http://kahoot.it/
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2.2.6  การเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot 
การเรียนการสอนโดยใช้ Kahoot  มีฐานอยู่บนการสร้างพ้ืนที่ในการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ เพ่ือ

ส่งเสริมการส่งผ่านจาก "ผู้สอน สู่ ผู้เรียนรู้"  ในสภาพแวดล้อมห้องเรียน การส่งผ่านจาก "ผู้สอน สู่ ผู้
เรียนรู้" ปกติแล้วมีวิธีดังนี้ 

 ครูแนะน าหัวข้อโดยใช้ Kahoot ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือเริ่มการโต้แย้ง การคิดวิเคราะห์ และ
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (active learning) ครูสามารถใช้
รูปภาพและวีดีโอคู่กับ Kahoot ขณะสอน 

 หลังหัวหน้าหรือครูได้แนะน าหัวข้อแล้ว พวกเขาจะเล่น Kahoot ที่ถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจของนักเรียนในหัวข้อนั้น ๆ 

 ครูน านักเรียนในกิจกรรมอ่ืน ๆ บทสนทนา และข้อสอบที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมความรู้ของ
นักเรียน บางทีอาจใช้ข้อสอบชุดเดิมหลายรอบเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการท าซ้ า 

 ครูบอกให้นักเรียนสร้างข้อสอบเก่ียวกับหัวข้อเดียวกันหรือที่คล้ายกัน 
 นักเรียนวิจัย เพ่ิมพูนความรู้และเก็บเก่ียวหรือสร้างข้อมูลที่คล้ายกัน จากนั้นสร้างข้อสอบโดย

ใช้ข้อมูลเหล่านั้นจากนักเรียน หรือ กลุ่มนักเรียน จึงผลัดกันรับต าแหน่งหัวหน้าเพ่ือให้ข้อสอบ
แก่ผู้ร่วมชั้น 

 ครูสามารถจัดการกับความเข้าใจของนักเรียนและวิธีการ ตามคุณภาพของข้อมูล โครงสร้าง
ของ  Kahoot และวิธีที่พวกเขาอธิบายค าตอบให้เพื่อนร่วมชั้น 

 
2.2.7  บทความที่เกี่ยวกับ Kahoot 

 ในบทความ “ครูสามารถใช้ IT ได้อย่างไร? ” จากเว็บไซต ์
https://www.commonsense.org/education/website/kahoot  กล่าวว่า Kahoot เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีส าหรับครูที่ก าลังมองหาวิธีที่น่าสนใจในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  
หรือลองสร้างสิ่งต่างๆ เช่น Kahoot Fridays เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอย่างรวดเร็ว 
คุณอาจให้นักเรียนใช้กระบวนการตรวจสอบหรืออภิปรายในชั้นเรียนโดยการหมุนเวียนรับผิดชอบใน
การท าแบบทดสอบรายสัปดาห์  ซึ่งดีกว่าการท่องจ าข้อเท็จจริงและสามารถตั้งค าถามโดยใช้ 
Kahoot เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจหลายครั้ง กระตุ้นการสนทนาจาก
ค าถามต่าง ๆ และสามารถน าหัวข้อมาใช้ในการพูดคุยทั้งห้องเรียนทั่วทั้งรัฐหรือประเทศ ครูสามารถ
ให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมคะแนนหลังจากจบชั้นเรียนหรืออาจทดสอบทักษะกับนักเรียน
จากกว่า 180 ประเทศในโหมดของ Kahoot โดยใช้โหมดทีมเพ่ือสร้างค าถามเกี่ยวกับการสอนและ
ส่งเสริมการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ  ส าหรับความคิดระหว่างเพ่ือนครูที่ใช้ Kahootสามารถลดช่องว่าง
ในช่วงต้นปีการศึกษา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้และครูที่ต้องการให้
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากกว่าแค่การตั้งค าถาม ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินการจัด
โครงงานแบบสะท้อนของตนเอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือใน
การประเมิน  
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Carol Salvaได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง “การเรียนภาษากับ KAHOOT! ตอนที่ 1: นักเรียนที่
สร้าง KAHOOTS เป็นของตัวเอง” จากเว็บไซต์https://kahoot.com/2017/03/17/language-
learning-kahoot-part-1-students-creating-kahoots/ โดยกล่าวไว้ว่า  ครูหลายคนก าลังใช้
Kahoot! เพ่ือทบทวนเนื้อหาที่ได้สอนไว้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่จะท า แต่ใน Kahoot มีเกมและ
รูปแบบที่สามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนของเรา ฉันสนับสนุนให้มีการตอบค าถามปลายเปิดและ
วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อยกระดับทักษะการคิดของพวกเขา ฉันได้ใช้ Kahoot ส าหรับการสร้างแบบทดสอบ 
แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก Kahoot นี้อย่างลึกซึ้ง  นักเรียนทุกคนที่เดิน
เข้าสู่ชั้นเรียนเพื่อขอ Kahoot! เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจ แต่ท าไมเราไม่ให้นักเรียนได้ค้นหาวิธีการเรียน
ของเขาเพ่ือตัวเขาเอง  นักเรียนควรจะค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ แพลตฟอร์มนี้  ส าหรับฉันในฐานะ
ครูของนักเรียนผู้อพยพเหล่านี้  ฉันได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ส าหรับการผลิตภาษาแพลตฟอร์ม Kahoot! นี้
สามารถใช้ในการพัฒนาภาษาได้ลองคิดถึงวิธีการสร้างและการเล่น kahoot สามารถขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ของเด็ก ๆ ทุกคนในห้องเรียนได้ และที่คาดไม่ถึง Kahoot มีเทมเพลตกระดาษที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผน เทมเพลตกระดาษนี้มีห้องส าหรับค าถามภาพประกอบและค าตอบที่เป็นไป
ได้ 2-4ค าตอบ ถ้าคุณคิดว่านักเรียนของคุณสนุกกับการเล่น Kahootคุณจะเห็นการมีส่วนร่วมของ
พวกเขาเมื่อพวกเขาเล่น Kahootที่ได้รับการฝึกในชั้นเรียน  การทบทวนเนื้อหาเป็นแนวคิดที่ดี แต่
การที่นักเรียนของคุณสร้างการประเมินบทวิจารณ์เป็นงานด้านความรู้   ความเข้าใจที่สูงขึ้นมาก
ส าหรับพวกเขา เราเปลี่ยนงานการเรียนรู้จากความเข้าใจไปสู่การสร้าง มีผลตอบแทนทางวิชาการที่
ใหญ่เมื่อนักเรียนต้องพิจารณาการแสดงภาพที่ เหมาะสมและทางเลือกในการตอบส าหรับค าถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาของคุณส าหรับนักเรียนของฉันการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก  เช่น 
การผลิต การสร้างภาษาอังกฤษ, การท าความเข้าใจภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาในรูปแบบที่
ถูกต้อง ดังนั้นฉันเป็นครูสอนที่ Newcomer English Language Development (NELD) และ
นักเรียนของฉันส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพในประเทศของเราการใช้ภาษาอังกฤษจึงต้องมีการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง  นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษของฉันสามารถสร้างภาษาอังกฤษได้ หากคุณอนุญาตให้ใช้
ภาษาแม่บางภาษานักเรียนสามารถสร้างค าถามและค าตอบและให้ภาพประกอบในเทมเพลต
นักเรียนค้นหาภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ในเกมออนไลน์ ด้วยแหล่งข้อมูลฟรีเช่น Google แปลภาษา ซึ่ง
ท าให้เราสามารถเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายๆและนี่คือตัวอย่างของนักเรียนที่เคยอยู่ใน
ประเทศเพียงไม่กี่วัน เธอต้องการแสดงให้เห็นว่าเธอเข้าใจภาวะโลกร้อน เธอรับรู้เรื่องนี้ได้อย่าง
รวดเร็ว แต่จ าเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการหาเหตุผลเพ่ือชี้ให้เห็นถึงค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่รวมกับ
ค าตอบที่ไม่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่มีความส าคัญมากขึ้นในการเล่น อย่างไรก็ตามฉันยินดีที่เธอสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาและเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันแรกในชั้นเรียนของเรา:นักเรียนของฉันจะอ่านค าถามและ
ค าตอบที่ถูกต้องโดยออกเสียงตามต้นฉบับ จากนั้นนักเรียนจะอ่านพร้อมกันก่อนที่เราจะย้ายไปที่
ค าถามถัดไป การฝึกภาษานี้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการท าให้ทุกคนได้ฝึกภาษาพ้ืนฐานและ
ภาษาศาสตร์ ซึ่งลดความตึงเครียดและก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาที่ดี  
 

บทความเรื่อง ความเห็นจากผู้ที่เลือกใช้ Kahoot เป็น 1 ใน 10 อันดับเครื่องมือการเรียนรู้
ในปี 2016  จากเว็บไซต์ http://c4lpt.co.uk/top100tools/kahoot/ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นดังนี้  

https://kahoot.com/2017/03/17/language-learning-kahoot-part-1-students-creating-kahoots/%20%20โดย
https://kahoot.com/2017/03/17/language-learning-kahoot-part-1-students-creating-kahoots/%20%20โดย
http://c4lpt.co.uk/top100tools/kahoot/
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"เครื่องมือสนุก ๆ ในการฝึกฝนและเรียนรู้" Amutha  Navomoney ครูใหญ่:มาเลเซีย 
"สนุกและง่าย(ฟรี) ในวิธีการสร้าง" เกม "เช่นแบบทดสอบ นักเรียนและคณาจารย์ชอบที่จะ

เล่น "  Rebekah Roehrs,  ผู้สอน, สหรัฐอเมริกา 
"วิธีที่ยอดเยี่ยมในการน าความสนุกสนานและเกมเข้ามาในห้องเรียน" Chris Wildermuth, 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ,สหรัฐอเมริกา 
"ฉันใช้สิ่งนี้เพ่ือทบทวนแนวคิดและการประเมินอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือบอกว่าแนวคิดใด

ต้องการเวลามากข้ึน ฉันรักมันเพราะมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้และนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะท า
มัน เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากส าหรับพวกเขาที่จะทดสอบความรู้ของพวกเขา ไม่มีความล าบากใจหาก
พวกเขาไม่ทราบค าตอบและพวกเขาได้รับการตอบรับทันทีโดยที่ไม่มีใครถูกเรียกออกมาเป็น
รายบุคคล "  คริส  จอห์นสัน   ครูประถม/มัธยมศึกษา (K12) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

"การสร้างแบบทดสอบเพ่ือความสนุกสนานกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด กลเม็ดที่
ดีส าหรับการเล่นเกม ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้ว" ผู้จัดการฝ่าย L & D ประเทศเยอรมนี 

"เครื่องมือการฝึกฝนส าหรับการฝึกอบรมและการเรียนรู้" Amutha  Navomoney, 2016 
"Kahoot  เป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดนักเรียน ให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ที่สามารถดาวน์โหลด

เพ่ือใช้งานแบบออฟไลน์ได้ " 2015 
"ฉันใช้สิ่งนี้เพ่ือแสดงความคิดเห็นเมื่อปีท่ีแล้ว" 2015 

 
แรงบันดาลใจ กับ คาฮูท  จากเว็บไซต์  https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/  

ไดช้ี้ให้เห็นว่าคาฮูท สามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างในการเรียนรู้  โดยค้นพบประโยชน์ที่มากมาย
ในคาฮูท  ดังนี้  

1. ทบทวน แก้ไข และเสริมสร้าง คือ การทบทวนหัวข้อ  เสริมสร้างความรู้  รวบรวบเรื่องท่ี 
เรียนรู้ก่อนท าการประเมินและปฏิบัติก่อนการสอบ จะท าให้เกิดความเข้าใจเป็น 2 เท่า  

2. การสร้างพฤติกรรมใหม่ และการให้รางวัล  คือ การใช้คาฮูท เพ่ือละลายพฤติกรรมใน
หอ้งเรียนและให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดี ที่มีส่วนร่วมไปกับการเรียน  

3. การดูข้อมูลเชิงลึกในห้องเรียน คือ การทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินความ
เข้าใจหรือสร้างคาฮูทเพ่ือช่วยในการประเมินผล 

4. การรวบรวมความคิดเห็น  คือ การใช้ความคิดในการตอบค าถาม โดยสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็น และการส ารวจข้อมูลเชิงลึก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการอภิปราย 

5. กระตุ้นการท างานเป็นทีม  คือ คาฮูทช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
การสื่อสารและการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการท างานร่วมกันในชั้นเรียนโดยการเล่นในโหมดทีม 

6. ท้าทายผลในอดีต  คือ  ใช้โหมดผีเพ่ือเล่นกับคะแนนก่อนหน้านี้ของคุณ... หรือของผู้อ่ืน! 
เหมาะส าหรับการทดสอบความท้าทายของความรู้  การประเมินความก้าวหน้าในการเรียน และการ
ส่งเสริมด้วยการท าซ้ า 

7. เข้าร่วมในห้องเรียนทั่วโลก  คือ การเชื่อมต่อกับห้องเรียนในกว่า 180 ประเทศและเล่นเกม
คาฮูทด้วยกันแบบเรียลไทม์โดยใช้การแชร์หน้าจอ 

https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/%20%20ได้
https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/%20%20ได้
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8. การแนะน าหัวข้อใหม่ คือ การสร้างหัวข้อใหม่ เพ่ือเปิดบทเรียนแนะน าแนวคิดใหม่หรือดู
ตัวอย่างเนื้อหา ซึ่งเรียกการใช้ในลักษณะนี้ว่า ' Blind Kahoot '! 

9. การเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้น า  คือ การปิดวงในการเรียนรู้!แบบเดิม ๆ  เปลี่ยนแปลงนักเรียน
ให้มาสร้างบทเรียนคาฮูทเป็นของตัวเองเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้าใจ ความ
เชี่ยวชาญและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  

10. การสอนครูคนอ่ืน ๆ  คือ  การร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน ในการพัฒนาอาชีพครู แนะน า
แนวคิดและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  
 
2.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  
อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่ อสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

  การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค  การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ 
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  การเขียนการเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ 
ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆการเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

  การฟัง การดู และการพูดการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกพูดล าดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

  หลักการใช้ภาษาไทยธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทยการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่ งบทประพันธ์ ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

  วรรณคดีและวรรณกรรม  วิ เคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
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ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 

2.3.1   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยมี 5 สาระ ดังนี้ 
สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1 .1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้

ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มี
ประสิทธิภาพ   

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 
2.3.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

สาระที่ 2  การเขียน : มาตรฐานและตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม

รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 

 
 การเขียนสื่อสาร 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ค าพ้ืนฐานในบทเรียน   

 - ค าคล้องจอง 
- ประโยคง่ายๆ 

 3. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียนเช่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา 

สถานที่ และบุคคล 
 

  สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย : มาตรฐานและตัวชี้วัด 

  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  

วรรณยุกต์และเลขไทย 
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย 

 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย 
ของค า 

 

 การสะกดค า การแจกลูก และการ
อ่านเป็นค า 

 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและ
ไม่ตรงตามมาตรา   

 การผันค า 
 ความหมายของค า 

 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ       การแต่งประโยค 
 4. ต่อค าคล้องจองง่ายๆ       ค าคล้องจอง 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.4.1   งานวิจัยในประเทศ  
 สุชานันท์  ทองดี (2553 :บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน            
จับใจความ จากนิทานคุณธรรม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า           
ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทานคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.40/87.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังการสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทานคุณธรรม อยู่ในระดับ พึง
พอใจมาก 
 เพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล (2550:113) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 



35 
 

สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แท็บเล็ตตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แท็บเล็ตตาม
หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีความเหมาะสมในระดับมากและมีความคิดเห็นต่อการน า
รูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริงว่าควรระบุบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนให้ชัดเจนมีการติดตามการ
ประเมินผลของนักเรียนและเลือกสถานการณท์ี่มีความหลากหลาย 

สุรีรัตน์  หอมเอ้ือม (2555: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
4 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 87.15/84.12  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  

2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด 

ณัฐพงษ์  วัฒนศิริพงษ์  (2554:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผลการวิจัย
พบว่า 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการเรียนรู้เรื่อง
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพเท่ากับ 93.97/85.56  

2. นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการ 
เรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

ดวงพร  ข้องเกี่ยวพันธุ์  (2553:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมการคิด
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามผลการศึกษาพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการพัฒนาความสามารถโดยการประยุกต์ใช้ชุด 
กิจกรรมการคิดมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

กาญจนา  ภูสมศรี (2552:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
ภาษาไทยเรื่องการอ่านแจกลูกประสมค าโดยใช้วิธีสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จากการศึกษาพบว่า 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทยเรื่องการอ่านแจกลูก 
ประสมค าโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทุกชุด  
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2. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการอ่านแจกลูกผสมค าโดยใช้วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

สุกัญญา  บางปา (2556 : 76) ได้ศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันโดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน 
โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมริกา  ตรรกวาทการ  (2557:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนการสอนจ านวน 12 แผนแต่ละแผน
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้านคือ 1 วัตถุประสงค์ 2 แนวคิดหลัก 3 ทักษะการเรียนรู้ 4 
กิจกรรมการเรียนรู้และการให้ผลป้อนกลับ 5 สื่อการเรียนรู้ 6 การประเมินผลมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้น
คือขั้นน าขั้นกิจกรรมและขั้นสรุปผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์มีรับความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะคิดสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุด  

ว่าที่ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกมแบบทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบ วิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้
โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบของ
ผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot! วิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot!  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก 

เกรียงไกร ลิ่มทอง  (2560:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมส์
ส าหรับการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน:กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น
กว่าการเรียนรู้ที่ไม่ใช้รูปกิจกรรมผ่านเกมส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมผ่านเกมส์อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด ซึ่งจะท าให้ส่งผลดีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้เรียน 
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2.4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
กิลส์ (Giles,1975) ได้ท าการวิจัย เรื่องคุณค่าของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนในระดับ

ประถมศึกษา พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนแบบต่างๆ ที่ครูจัดให้เป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นส่วนการสอนตามปกติได้จัดกิจกรรม
การสอนตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ ครูผู้สอนมีบทบาทในการสอนโดยเป็นผู้บรรยายอธิบาย 
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียน
ไม่มีอิสระต่อการจัดกิจกรรมจะท าให้นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นและไม่มีความอยากรู้อยากเห็น
ในสิ่งที่เรียนในบทนั้นๆ 

 
บทความเรื่อง ความเห็นจากผู้ที่เลือกใช้ Kahoot เป็น 1 ใน 10 อันดับเครื่องมือการเรียนรู้

ในปี 2016  จากเว็บไซต์ http://c4lpt.co.uk/top100tools/kahoot/ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นดังนี้  
"เครื่องมือสนุก ๆ ในการฝึกฝนและเรียนรู้" Amutha  Navomoney ครูใหญ่:มาเลเซีย 
"สนุกและง่าย(ฟรี) ในวิธีการสร้าง" เกม "เช่นแบบทดสอบ นักเรียนและคณาจารย์ชอบที่จะ

เล่น "  Rebekah Roehrs,  ผู้สอน, สหรัฐอเมริกา 
"วิธีที่ยอดเยี่ยมในการน าความสนุกสนานและเกมเข้ามาในห้องเรียน" Chris Wildermuth, 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ,สหรัฐอเมริกา 
"ฉันใช้สิ่งนี้เพ่ือทบทวนแนวคิดและการประเมินอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือบอกว่าแนวคิดใด

ต้องการเวลามากข้ึน ฉันรักมันเพราะมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้และนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะท า
มัน เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากส าหรับพวกเขาที่จะทดสอบความรู้ของพวกเขา ไม่มีความล าบากใจหาก
พวกเขาไม่ทราบค าตอบและพวกเขาได้รับการตอบรับทันทีโดยที่ไม่มีใครถูกเรียกออกมาเป็น
รายบุคคล "  คริส  จอห์นสัน   ครูประถม/มัธยมศึกษา (K12) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

"การสร้างแบบทดสอบเพ่ือความสนุกสนานกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด กลเม็ดที่
ดีส าหรับการเล่นเกม ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้ว" ผู้จัดการฝ่าย L & D ประเทศเยอรมนี 

"เครื่องมือการฝึกฝนส าหรับการฝึกอบรมและการเรียนรู้" Amutha  Navomoney, 2016 
"Kahoot  เป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดนักเรียน ให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ที่สามารถดาวน์โหลด

เพ่ือใช้งานแบบออฟไลน์ได้ " 2015 
"ฉันใช้สิ่งนี้เพ่ือแสดงความคิดเห็นเมื่อปีท่ีแล้ว" 2015 

 
แรงบันดาลใจ กับ คาฮูท  จากเว็บไซต์  https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/  

ไดช้ี้ให้เห็นว่าคาฮูท สามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างในการเรียนรู้  โดยค้นพบประโยชน์ที่มากมาย
ในคาฮูท  ดังนี้  

1. ทบทวน แก้ไข และเสริมสร้าง คือ การทบทวนหัวข้อ  เสริมสร้างความรู้  รวบรวบเรื่องท่ี 
เรียนรู้ก่อนท าการประเมินและปฏิบัติก่อนการสอบ จะท าให้เกิดความเข้าใจเป็น 2 เท่า  

2. การสร้างพฤติกรรมใหม่ และการให้รางวัล  คือ การใช้คาฮูท เพ่ือละลายพฤติกรรมใน 
ห้องเรียนและให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดี ที่มีส่วนร่วมไปกับการเรียน  

http://c4lpt.co.uk/top100tools/kahoot/
https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/%20%20ได้
https://kahoot.com/how-to-play-kahoot/%20%20ได้
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3. การดูข้อมูลเชิงลึกในห้องเรียน คือ การทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินความ
เข้าใจหรือสร้างคาฮูทเพ่ือช่วยในการประเมินผล 

4. การรวบรวมความคิดเห็น  คือ การใช้ความคิดในการตอบค าถาม โดยสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็น และการส ารวจข้อมูลเชิงลึก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการอภิปราย 

5. กระตุ้นการท างานเป็นทีม  คือ คาฮูทช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
การสื่อสารและการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการท างานร่วมกันในชั้นเรียนโดยการเล่นในโหมดทีม 

6. ท้าทายผลในอดีต  คือ  ใช้โหมดผีเพ่ือเล่นกับคะแนนก่อนหน้านี้ของคุณ... หรือของผู้อ่ืน! 
เหมาะส าหรับการทดสอบความท้าทายของความรู้  การประเมินความก้าวหน้าในการเรียน และการ
ส่งเสริมด้วยการท าซ้ า 

7. เข้าร่วมในห้องเรียนทั่วโลก  คือ การเชื่อมต่อกับห้องเรียนในกว่า 180 ประเทศและเล่นเกม
คาฮูทด้วยกันแบบเรียลไทม์โดยใช้การแชร์หน้าจอ 

8. การแนะน าหัวข้อใหม่ คือ การสร้างหัวข้อใหม่ เพ่ือเปิดบทเรียนแนะน าแนวคิดใหม่หรือดู
ตัวอย่างเนื้อหา ซึ่งเรียกการใช้ในลักษณะนี้ว่า ' Blind Kahoot '! 

9. การเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้น า  คือ การปิดวงในการเรียนรู้!แบบเดิม ๆ  เปลี่ยนแปลงนักเรียน
ให้มาสร้างบทเรียนคาฮูทเป็นของตัวเองเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้าใจ ความ
เชี่ยวชาญและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  

10. การสอนครูคนอ่ืน ๆ  คือ  การร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน ในการพัฒนาอาชีพครู แนะน า
แนวคิดและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  
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บทท่ี 3 
 
 

วิธีการวิจัย 
 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้
แอปพลิเคชั่นคาฮูทซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 59 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนันทา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 จ านวน 30 คน  โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค  
3.2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค  
3.2.3 ชุดกิจกรรม เรื่อง การแต่งประโยค 
3.2.4 ข้อค าถาม เรื่อง การแต่งประโยค โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 

 
3.3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 
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3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค  
1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาจ านวน 6 แผน ดังนี้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักค าและกลุ่มค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงค าให้เป็นประโยค  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากภาพ 

  3)  น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยคให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของการใช้ภาษาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  

4) ปรับปรุง แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยคตามที่ได้รับค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญ  

 
 

3.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยค 
1) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์และเกณฑ์การตรวจให้

คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2) ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
3) สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

การแต่งประโยคใช้ทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย 8 ข้อ  
และแต่งประโยค จ านวน 2 ข้อ 

4) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์  

5) น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric Score  

6) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยค เป็นแบบทดสอบฉบับ
สมบูรณ์  ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

 
3.3.3  ชุดกิจกรรม เรื่องการแต่งประโยค  

1) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างชุดกิจกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค  
3) สร้างและออกแบบชุดกิจกรรม จ านวน 6 ชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการ 

จัดการเรียนรู้   
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4) น าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ เรื่องความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

5) น าชุดกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้  

6) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2  โดยใช้เกณฑ์ 80/80 
7) หาค่าดัชนีประสิทธิผล ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจาก

คะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนและคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน  
 

3.3.4  การสร้างข้อค าถาม เรื่องการแต่งประโยค  โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
1) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างข้อค าถามในแอปพลิเคชันคาฮูทจากคู่มือการใช้ 

งานที่ได้จากการอบรม  
2) ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค  
3) สร้างข้อค าถาม จ านวน 6 ชุดให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และการ 

ใช้ชุดกิจกรรม 
4) น าข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ  
5) น าข้อค าถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้  
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.1  แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองแบบ The  One Group  

Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 248 - 249) 
 

แบบแผนการทดลอง 
 

ตารางแสดงแบบแผนการทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ 
 E แทน     กลุ่มทดลอง 
 X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้ 

แอปพลิเคชั่นคาฮูท 
T1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยคก่อนการเรียน 
T2 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยคหลังการเรียน 
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 3.4.2  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้  

1) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยค 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน เพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ   

2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-6 โดยใช้
ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทดังนี้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักค าและกลุ่มค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงค าให้เป็นประโยค  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากภาพ 

3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งประโยค
หลังเรียน แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน เพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

4) ผู้วิจัยน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียน มา
เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือ
พัฒนาทักษะการแต่งประโยค และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
3.5.1 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  

3.5.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 73) โดยค านวณ 
จากสูตร  
 

สูตร    
 N

x
x  

  
เมื่อ x  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน  จ านวนนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนของคะแนน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 :       
76 -77)   โดยค านวณจากสูตร  
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สูตร S.D. = 
 

 1

2
2



 
NN

xxN  

  
เมื่อ SD แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   2

 x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
  2x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 N แทน  จ านวนนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5.2.1 การหาค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้

แอปพลิเคชั่น เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์.2556) 

 

สูตร   E1 100



A

N

X

 

 
 
เมื่อ  E1       แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
   X   แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน  

 A แทน    คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติทุกชิ้นรวมกัน  
 N แทน    จ านวนผู้เรียน 
 
 

สูตร   E2 100


B

N

F
 

 
เมื่อ  E2      แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

   F  แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน 
 B แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 N แทน    จ านวนผู้เรียน 
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3.5.2.2  การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่น  
เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้วิธีการของกูดแมน เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ ใช้สูตรดังนี้ (ไชยยศ เรือง
สุวรรณ,2546) 
 

   ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
              (จ านวนนักเรียนคะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 
3.5.2.3  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC)  โดยมีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 

 

  สูตร  N
RIOC 

  
   
 

  เมื่อ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ 
      แบบทดสอบ 
    R    แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N      แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.5.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ
การใช้แอปพลิเคชั่น เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งค านวณได้จาก t-test แบบ Dependent Samples (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 104) 
 

  สูตร     t = 
 

1;

1

22









ndf

n

DDn

D
 

  เมื่อ    
      t     แทน    ค าท่ีใช้ในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
      D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
      n  แทน จ านวนคู ่

      Dแทน ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกันเป็น 
    รายบุคคล  ระหว่างคะแนนที่ได้รับจากการทดสอบก่อน 
    เรียนกับการทดสอบหลังเรียน 

E.I   =         
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       2D แทน ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างจากการ 
     เปรียบเทียบกันเป็นรายบุคคลระหว่างคะแนนที่ได้รับ 
     การทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียน 

      df  แทน ค่าความเป็นอิสระ 
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บทท่ี 4 

 
 

ผลของการวิจัย 

 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ตอนที่ 2  การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การ
แต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

การทดลองครั้งที่ 1  
ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแต่งประโยค  จ านวนทั้งหมด 6 แผน ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข  ต่อจากนั้นผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน พบว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับวิธีการในการใช้ชุดกิจกรรม โดยพบว่าภาษาที่ใช้ในแต่ละชุดกิจกรรมมีความสับสน ซับซ้อน 
ท าให้นักเรียนขาดความเข้าใจในการท ากิจกรรม และเวลาที่ใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่
สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนมีทักษะในการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูทค่อนข้างน้อยท า
ให้เวลาที่ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  
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การทดลองครั้งที่ 2  
ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จ านวน  6 แผน ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 คน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้บางแผนสามารถใช้ได้ดี 
สัมพันธ์กับการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ส่วนในบางแผนนั้นต้องมีการ
ลดทอนจ านวนข้อในแต่ละชุดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมได้
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับกิจกรรมในบางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น   

การทดลองครั้งที่ 3  
ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จ านวน 6 แผน ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน  โดยให้ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ทั้งหมด 6 แผน ดังนี้  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักค าและกลุ่มค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงค าให้เป็นประโยค  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากภาพ 

จากนั้นท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1   ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

แบบทดสอบระหว่างเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน  ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1  คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2  E1/E2 

60 49.97 83.28  10 8.50 85.00  83.28 / 85.00 

  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28 / 85.00  
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ตอนที่ 2  การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ตารางที่ 4.2   ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์  

ผลรวมของ 
คะแนนก่อนเรียน 

ผลรวมของ 
คะแนนหลังเรียน 

E.I. 

30 10 151 255 0.6980 

 
 จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6980  หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80   

 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
 
ตารางท่ี 4.3   ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 

 

การทดลอง n x  SD D  2

D  df t 

ก่อนเรียน 30 5.03 1.25 
104 390 29 18.84* 

หลังเรียน 30 8.50 1.14 

 
 จากตารางที ่4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
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แต่งประโยค มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 5.03 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 8.50 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ที่ เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  มี
ความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี 5 

 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูท  

 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5.1.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้ 
แอปพลิเคชันคาฮูท  เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

5.1.2 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้       
แอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5.1.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแต่งประโยคของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับ 
การใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
 
5.2  สมมติฐานการวิจัย  

นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  มีทักษะการแต่ง
ประโยค หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  

 
5.3  วิธีด าเนินการวิจัย 

5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 59 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster 
Random Sampling) 
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5.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

 5.4.1  ตัวแปรต้น  คือ   การใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 
 5.4.2  ตัวแปรตาม คือ  ทักษะการแต่งประโยค  
 

5.5  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง การแต่งประโยค  ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการ
แต่งประโยค  จ านวน 6  แผน ดังนี้  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักค าและกลุ่มค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงค าให้เป็นประโยค  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากภาพ 
 

5.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.6.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค  
5.6.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค  
5.6.3 ชุดกิจกรรม เรื่อง การแต่งประโยค 
5.6.4 ข้อค าถาม เรื่อง การแต่งประโยค โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท 

 
5.7  การด าเนินการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการ
ใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 
30 คน  โดยได้ท าการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคูก่ับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

การทดลองครั้งที่ 1  
ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแต่งประโยค  จ านวนทั้งหมด 6 แผน ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข  ต่อจากนั้นผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน พบว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับวิธีการในการใช้ชุดกิจกรรม โดยพบว่าภาษาที่ใช้ในแต่ละชุดกิจกรรมมีความสับสน ซับซ้อน 
ท าให้นักเรียนขาดความเข้าใจในการท ากิจกรรม และเวลาที่ใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่



52 
 

สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนมีทักษะในการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทค่อนข้างน้อยท า
ให้เวลาที่ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  

การทดลองครั้งที่ 2  
ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จ านวน  6 แผน ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 คน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้บางแผนสามารถใช้ได้ดี 
สัมพันธ์กับการใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท ส่วนในบางแผนนั้นต้องมีการ
ลดทอนจ านวนข้อในแต่ละชุดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมได้
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับกิจกรรมในบางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น   

การทดลองครั้งที่ 3  
ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแต่งประโยค จ านวน 6 แผน ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน  โดยให้ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
คาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ทั้งหมด 6 แผน ดังนี้  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักค าและกลุ่มค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประโยค 2 ส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักประโยค 3 ส่วน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียงค าให้เป็นประโยค  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แต่งประโยคจากค า 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แต่งประโยคจากภาพ 

จากนั้นท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 
5.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
5.8.1 สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน 
5.8.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
(E1/E2) และ การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ชุดกจิกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  

5.8.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  การตรวจสอบสมมติฐานการจัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
แต่งประโยค โดยใช้ t-test  Dependent Samples  
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5.9 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
5.9.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00 ซึ่งเป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  80/80 

5.9.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด 
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ  69.80 

5.9.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค มีความสามารถในการแต่ง
ประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
5.10  อภปิรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท           
เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

5.10.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 จากการศึกษาค้นคว้าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เรื่อง การแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีและหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งการสร้างข้อค าถาม
ในแอปพลิเคชันคาฮูทที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวและหัวข้อเดียวกัน  จึงท าให้แผนการจัดการ
เรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 ชุดนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.28/85.00  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  80/80  เช่นเดียวกับอินทุอร กัญญาชาติ (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง  การสร้างค าและประโยคในภาษาไทย  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านโทะ  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสร้างค าและประโยค กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 82.99/81.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้   วิษณุ  อุพลรัมย์ (2554:บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



54 
 

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  จ านวน 35  คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
85.61/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80  สุชานันท์  ทองดี (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
และวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความจากนิทานคุณธรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทานคุณธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.40/87.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทาน
คุณธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  เช่นเดียวกับประทีป  ยอดเกตุ (2551:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.04/81.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และพักตรวิภา  
ไทรรารอด (2550:บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง สาระการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งผลการวิจัยพบว่าชุดการเรียนด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย  เรื่องชนิดของประโยค  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63 / 83.38   

5.10.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6980 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6980 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 เช่นเดียวกับศิริบูรณ์  
เบ็ญณรงค์ (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต3 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ตาม
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.5907 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเท่ากับร้อยละ 59.07   อาทิตยา แสงสุข (2556:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่องส านวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมล าปาง เขต 1 จากการศึกษา
พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องส านวนไทย มีค่า
เท่ากับ 0.5227 คิดเป็นร้อยละ 52.27   และสุรีวรรณ ชัยเพชร (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสี่
แยกคลองศิลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ชุด
กิจกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของ
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กระบวนการและของผลผลิต เท่ากับ 84.77/82.50 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.65 หรือคิด
เป็นร้อยละ 65  

5.10.3 จากการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค  ด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการแต่งประโยค และมีทักษะในการแต่งประโยคหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อินทุอร กัญญาชาติ (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างค าและประโยคในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโทะ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสร้างค าและประโยค 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   สุรีรัตน์  หอมเอ้ือม (2555: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริม
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  ความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากนั้นสุชานันท์  ทองดี (2553:บทคัดย่อ)ได้ท า
การวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทานคุณธรรม  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านจับใจความของนักเรียนหลัง
การสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ประทีป ยอดเกตุ (2551:บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เช่นเดียวกับ เพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล (2550:113) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  นอกจากนั้น ว่าที่ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (2558: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เกมแบบทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอบ วิชาพ้ืนฐาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot! กับการสอบปกติ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจผลการศึกษา พบว่าผลการทดสอบของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม 
Kahoot! วิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบ
ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ท าแบบทดสอบ
โดยใช้โปรแกรม Kahoot!  ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

จากงานวิจัยและรายงานการวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ไดส้ร้างข้ึนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้แบ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ โดยเริ่มจาก
หัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความง่าย และเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้และการท าความเข้าใจเรื่องการแต่ง
ประโยค  ไปสู่หัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความซับซ้อนในการแต่งประโยคให้ถูกต้อง เป็นการจูงใจ ดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ติดตามการเรียนรู้ในเรื่องการแต่งประโยค และท าให้ผู้เรียน
เกิดผลส าเร็จในการฝึกเรื่องการแต่งประโยค  รวมทั้งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละแผน เพ่ือให้ผู้เรียนหรือกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถูก
ออกแบบมาโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียน และแบบฝึกที่ใช้ใน
ชุดกิจกรรมนั้นเป็นแบบฝึกสั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้และในแต่ละชุดกิจกรรมจึงมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ตามเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ ในการท างานหรือศึกษาเนื้อหาความรู้นั้น ๆ อีกทั้งชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมานั้น เป็นการออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานกลุ่มร่วมกันได้  
เป็นการจัดการเรียนรู้ในอีกลักษณะหนึ่ง ที่ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่ วมกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าที่กันในการท างานกลุ่ม จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมในการเรียนรู้ 
และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแท้จริง  รวมทั้งการน าแอปพลิเคชันคาฮูทเข้ามาช่วยในการ
ทบทวนเนื้อหาในแต่ละหัวข้อท าให้ผู้ เรียนได้รับผลป้อนกลับ (Feedback) ทันที จากการท า
แบบฝึกหัดในเรื่องนั้น ๆ และเม่ือผู้วิจัยหรือครูพบว่าผู้เรียนหรือนักเรียนคนใดมีความคลาดเคลื่อนใน
เรื่องใด ก็สามารถอธิบายเนื้อหานั้นให้นักเรียนท าความเข้าใจใหม่ได้ในทันที  จึงท าให้ผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา 

 
5.11 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

5.11.1 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ที่ 
นอกเหนือจากการใช้แอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนร่วมในชุดกิจกรรม  

5.11.2 ควรพัฒนาสื่อทางด้านเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่นักเรียนสามารถน าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในสถานที่ใด หรือใน
เวลาใดก็ได้  

5.11.3 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะใน 
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น  ค าสระลดรูป เปลี่ยนรูป  การอ่านคิดวิเคราะห์  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  ชนิดของค า  ประโยคเพ่ือการสื่อสาร ฯลฯ 
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ภาคผนวก  ก 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
ชุดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท  เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยค   แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   ชุดกิจกรรมการแต่งประโยค   ข้อค าถามเรื่องการแต่งประโยคจาก
แอปพลิเคชั่นคาฮูท   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จ านวน 3 ท่าน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

 
1.  อาจารย์อรัญ    สัมดี  รองผู้ อ านวยการฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายประถม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2.  อาจารย์ภัทรา   อุ่นทินกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการ

พิเศษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา  

3.  อาจารย์ศิริลักษณ์   เลิศหิรัญทรัพย์    อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโน โลยี  ฝ่ ายประถม  โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก  ข 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  รู้จักค า  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ตัวช้ีวัด  ป.1/2  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถเขียนค าได้สัมพันธ์กับภาพ 
2. นักเรียนสามารถตอบค าถาม จากแอปพลิเคชั่นคาฮูทได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้  

- ลักษณะของค า   
 

4. สาระส าคัญ 
ค า  หมายถึง  เสียงที่มีความหมาย  เช่น   

ค า  1 พยางค์  เช่น นอน  วัด  เพลง  นะ  จุ   เฮ 
ค า  2  พยางค์ เช่น  ชื่นชม เรียนรู้ สดใส  อาศัย สาธิต กีฬา  ต้นไม้ 

         ค า  3  พยางค์ เช่น กติกา  คอมพิวเตอร์  ผลไม้ ปริศนา  โทรศัพท์   
ตัวอย่างค า 

ส้ม           -   1   ค า   1   พยางค์  
กระดาษ     -   1   ค า   2   พยางค์ 
ไดโนเสาร์    -  1   ค า   3   พยางค ์

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การแต่งประโยค  
2. นักเรียนมองสิ่งของที่อยู่ภายในห้องเรียน และบอกค า 1 ค า ที่ตนเองสนใจ เช่น 

ยางลบ  กระดาน  หนังสือ  โต๊ะ  ไม้บรรทัด  ครู  กระติกน้ า  เป็นต้น  
3. ครูเขียนค าที่นักเรียนพูดบนกระดาน  
4. นักเรียนอ่านค าบนกระดานพร้อมกับปรบมือ เช่น ยางลบ // กระดาน // 

หนังสือ // โต๊ะ // ไม้บรรทัด // ครู // กระติกน้ า //  เป็นต้น 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. ครูเขียนตารางบนกระดาน   

ค า  1 พยางค์ ค า 2 พยางค์ ค า 3 พยางค์ ค า 4 พยางค์ 
    
    

 

6. นักเรียนน าค าที่อยู่บนกระดาน เขียนลงในตารางให้สัมพันธ์กับหัวข้อ 
ค า  1 พยางค์ ค า 2 พยางค์ ค า 3 พยางค์ ค า 4 พยางค์ 

คร ู ยางลบ ไม้บรรทัด    
โต๊ะ กระดาน กระติกน้ า  

 หนังสือ   
 

7. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของค าที่นักเรียนสังเกตเห็นบนกระดาน  
            ( ค า  หมายถึง  เสียงที่มีความหมาย  เช่น   

ค า  1 พยางค์  เช่น  ครู โต๊ะ  
ค า  2  พยางค์ เช่น  ยางลบ  กระดาน หนังสือ 

          ค า  3  พยางค์ เช่น  ไม้บรรทัด กระติกน้ า ) 
8. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  เขียนค าลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ในเวลา 5 

นาที   
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านค าของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน ครูตรวจความถูกต้อง 

และนับคะแนนค าที่เขียนถูกต้อง (1 ค า เท่ากับ 1 คะแนน)  
10. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนที่ 1  และให้ตัวแทนนักเรียนออกมา

รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด 12 ชุดย่อย) 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  และบันทึกค าลงในชุด

กิจกรรมชุดย่อย กลุ่มใดท าชุดย่อยเสร็จก่อน สามารถเปลี่ยนชุดย่อยชุดใหม่ 
และท าจนครบ 5 ชุดย่อย 

12. ครูตรวจใบงานในแต่ละกลุ่ม และนับคะแนน   
13. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  
 
กิจกรรมรวบยอด 
14. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องค า จากการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
15. นักเรียนตอบข้อค าถาม เรื่อง ค า  จ านวน 10 ข้อ จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท  
16. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ค า  

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การแต่งประโยค 



68 
 

- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  (12 ชุดย่อย) 
- ข้อค าถาม เรื่อง ค า จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
- แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์  
- กระดาษ A4 
แหล่งการเรียนรู้ 

- 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนค า ใบงาน 
ในชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 1 

1 ชุดย่อย เท่ากับ  
2 คะแนน 

 

9 - 10   คะแนน  ดีมาก 
7 - 8    คะแนน  ดี 
5 - 6    คะแนน  พอใช้ 
1 - 4    คะแนน  ปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ พอใช้  

ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
 

8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 
 
 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................... 
     
      (.....................................................) 

                                                                                อาจารย์ผู้สอน      
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ประโยค 2 ส่วน    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ตัวช้ีวัด  ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถแต่งประโยค 2 ส่วน ได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถตอบค าถาม จากแอปพลิเคชั่นคาฮูทได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้  

- ประโยค 2 ส่วน   
 

4. สาระส าคัญ 
ประโยค  2  ส่วน  ประกอบด้วย   

ประธาน คือ  ผู้กระท า หรือ ผู้แสดง  
กริยา     คือ  การกระท า หรือ การแสดงอาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประโยค ประธาน กริยา 

พวกเราร้องเพลง พวกเรา ร้องเพลง 

น้องร้องไห้ น้อง ร้องไห้ 

พายุหมุน พายุ หมุน 

ดินสอหัก ดินสอ หัก 

สุนัขเห่า สุนัข เห่า 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวน ค า  โดยบอกค าตามหัวข้อที่ครูก าหนดให้ เช่น 

     ค า  1  พยางค์......โต๊ะ  แว่น  นั่ง   นอน   บิน..................... 
ค า  2  พยางค์……อาหาร   หัวเราะ   ต้นไม้   พัดลม ......... 
ค า  3  พยางค์......คอมพิวเตอร์  กระเป๋านักเรียน................  

2. ครูเขียนค าลงบนกระดาน   โดยเขียนตาราง ดังนี้  
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูน าค าท่ีเขียนบนกระดานมาแต่งประโยค 2 ส่วน  เช่น 

- นกบิน 
- พ่อหัวเราะ 
- เธอนอน 

หากไม่มีค าในข้อที่ 2 ที่สามารถแต่งเป็นประโยค 2 ส่วนได้ ให้ครูเขียนประโยค 
2 ส่วน โดยไม่ต้องเก่ียวกับค าที่อยู่บนกระดาน หรืออาจจะน าค าในข้อที่ 2 มา
ใช้เป็นประธานของประโยคก็ได้  

4. ครูอธิบายลักษณะของประโยค 2 ส่วน  
5. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างประโยค 2 ส่วน  ครูเขียนประโยค 2 ส่วน ลงใน

ตารางบนกระดาน และตรวจความถูกต้อง 
 
 
 
 

6. นักเรียนอ่านประโยค 2 ส่วน และสรุปลักษณะของประโยค 2 ส่วน  
7. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนที่ 2  และให้ตัวแทนนักเรียนออกมา

รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด 12 ชุดย่อย) 

ค า 1 พยางค์ ค า 2 พยางค์ ค า 3 พยางค์ 
โต๊ะ 
แว่น 
นั่ง 

นอน 
บิน 

อาหาร 
หัวเราะ   
ต้นไม้ 
พัดลม 

คอมพิวเตอร์  
กระเป๋า
นักเรียน 

ประโยค ประธาน กริยา 
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8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  และบันทึกประโยค 2 ส่วน
ลงในชุดกิจกรรมชุดย่อย กลุ่มใดท าชุดย่อยเสร็จก่อน สามารถเปลี่ยนชุดย่อย
ชุดใหม่ได้  
และท าจนครบ 3 ชุดย่อย 

9. ครูตรวจใบงานในแต่ละกลุ่ม และนับคะแนน   
10. ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  

 
กิจกรรมรวบยอด 
11. นักเรียนสรุปความรู้เรื่อง ประโยค 2 ส่วน จากการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
12. นักเรียนตอบข้อค าถาม เรื่อง ประโยค 2 ส่วน  จ านวน 10 ข้อ จาก

แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
13. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประโยค 2 ส่วน    

 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  (12 ชุดย่อย) 
- ข้อค าถาม เรื่อง ประโยค 2 ส่วน จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
- แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์  
แหล่งการเรียนรู้ 
        - 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนประโยค 
 2 ส่วน 

ใบงาน 
ในชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 2 

1 ชุดย่อย เท่ากับ  
3 คะแนน 

 
ท าครบ 3 ชุด ให้เพิ่ม

อีก 1 คะแนน 
 

  10 คะแนน  ดีมาก 
7 - 9    คะแนน  ดี 
4 - 6    คะแนน  พอใช้ 
1 - 3    คะแนน  ปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ พอใช้  

ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
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8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………..………………………
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 
 
 

 

 
 
ลงชื่อ..................................................... 
     
      (.....................................................) 

                                                                                อาจารย์ผู้สอน      
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  ประโยค 3 ส่วน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ตัวช้ีวัด  ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถแต่งประโยค 3 ส่วน ได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถตอบค าถาม จากแอปพลิเคชั่นคาฮูทได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้  

- ประโยค 3  ส่วน   
 

4. สาระส าคัญ 
ประโยค  3  ส่วน  ประกอบด้วย   

      ประธาน   คือ    ผู้กระท า   
      กริยา    คือ    ค าท่ีบอกการกระท าหรือการแสดงอาการ 
      กรรม    คือ    ผู้ถูกกระท า  

 
 ประโยค  ประธาน กริยา กรรม 

ต ารวจจับผู้ร้าย ต ารวจ จับ ผู้ร้าย 

คุณครูสอนนักเรียน คุณครู สอน นักเรียน 

พ่อซื้อหนังสือ พ่อ ซ้ือ หนังสือ 

น้องประดิษฐ์ของเล่น น้อง ประดิษฐ์ ของเล่น 

ฉันท าการบ้าน ฉัน ท า การบ้าน 

 
  ข้อความใดท่ี ไม่มี ประธานและกริยา ท าให้ความหมายไม่สมบูรณ์ ข้อความนั้นถือว่า ไม่ใช่ 
ประโยค 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนเรื่อง ประโยค 2 ส่วน  โดยให้นักเรียนคิดประโยค 2 ส่วน  และ 
   ครูเขียนประโยค 2 ส่วน ลงบนกระดาน  เช่น  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. นักเรียนอ่านประโยค 2 ส่วน บนกระดาน  
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูอธิบายลักษณะประโยค 3 ส่วน  และเขียนตัวอย่างประโยค 3 ส่วนลงใน

ตารางเดียวกับประโยค 2 ส่วน เพ่ือเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นความแตกต่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยค ประธาน กริยา 

ฝนตก ฝน ตก 

กระจกแตก กระจก แตก 

ปู่หัวเราะ ปู ่ หัวเราะ 

พระอาทิตย์ขึ้น  พระอาทิตย์  ขึ้น 

พ่อนอนหลับ พ่อ นอนหลับ 

ประโยค ประธาน กริยา กรรม 

ประโยค 
2 

ส่วน 

ฝนตก ฝน ตก - 

กระจกแตก กระจก แตก - 

ปู่หัวเราะ ปู ่ หัวเราะ - 

พระอาทิตย์ขึ้น  พระอาทิตย์  ขึ้น - 

พ่อนอนหลับ พ่อ นอนหลับ - 

ประโยค 
3 

ส่วน 

ย่าทานข้าว ย่า ทาน ข้าว 

น้องหยิบดินสอ น้อง หยิบ ดินสอ 

สิงโตขย้ าเหยื่อ สิงโต ขย้ า เหยื่อ 

เขาขับเครื่องบิน เขา ขับ เครื่องบิน 
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4. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างประโยค 3 ส่วน  ครูเขียนประโยค 3 ส่วน ลงใน
ตารางบนกระดาน และตรวจความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นักเรียนอ่านประโยค 3 ส่วน และสรุปลักษณะของประโยค 3 ส่วน  
6. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนที่ 3  และให้ตัวแทนนักเรียนออกมา 
 รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด 12 ชุดย่อย) 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  และบันทึกประโยค 3 ส่วน 

 ลงในชุดกิจกรรมชุดย่อย กลุ่มใดท าชุดย่อยเสร็จก่อน สามารถเปลี่ยนชุดย่อย
ชุดใหม่ได้  และท าจนครบ 2 ชุดย่อย 

8. ครูตรวจใบงานในแต่ละกลุ่ม และนับคะแนน   
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  

 
กิจกรรมรวบยอด 
10. นักเรียนสรุปความรู้เรื่อง ประโยค 3 ส่วน จากการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
11. นักเรียนตอบข้อค าถาม เรื่อง ประโยค 3 ส่วน  จ านวน 10 ข้อ จาก 
      แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
12. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประโยค 3 ส่วน    

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  (12 ชุดย่อย) 
- ข้อค าถาม เรื่อง ประโยค 3 ส่วน จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
- แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์  
แหล่งการเรียนรู้ 
        - 
 
 
 

ประโยค ประธาน กริยา กรรม 
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7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนประโยค 
 3 ส่วน 

ใบงาน 
ในชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 3 

1 ชุดย่อย เท่ากับ  
5 คะแนน 

 
 1 ข้อ เท่ากับ  

1 คะแนน 

9 - 10   คะแนน  ดีมาก 
7 - 8    คะแนน  ดี 
5 - 6    คะแนน  พอใช้ 
1 - 4    คะแนน  ปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ พอใช้  

ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
 

8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 
 
 
 

 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     
      (.....................................................) 

                                                                                อาจารย์ผู้สอน      
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง เรียงค าให้เป็นประโยค    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ตัวช้ีวัด  ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถเรียงค าให้เป็นประโยคได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถตอบค าถาม จากแอปพลิเคชั่นคาฮูทได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้  

- เรียงค าให้เป็นประโยค   
 

4. สาระส าคัญ 
 การเรียงค าให้เป็นประโยคเป็นการเรียงค าให้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค   
เพ่ือให้รู้ว่า ใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  เช่น 

 
 

เรียงใหม่   
 

 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน โดยให้นักเรียนเขียน

ประโยค คนละ 1 ประโยค ลงบนกระดาน 
2. นักเรียนอ่านประโยคบนกระดาน และบอกว่าประโยคนั้นเป็นประโยค 2 ส่วน 

หรือ  3 ส่วน  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูให้ตัวแทนนักเรียน 5  คน ออกมาอ่านบัตรค าที่ครูเตรียมไว้ให้  

เขียน ฉัน หนังสือ 

เขียน ฉัน หนังสือ 
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4. นักเรียนร่วมกัน เรียบเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง โดยให้ตัวแทนที่ออกมา เป็น
ผู้วางบัตรค าลงในกระเป๋าผนัง ตามที่เพ่ือนบอกให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการเรียงเรียงค าให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง  
6. นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายที่ 1  คิดค าให้ฝ่ายที่ 2 เป็นผู้เรียงค าให้เป็น

ประโยค เมื่อถามครบ 5 ข้อแล้ว ให้ฝ่ายที่ 2 เป็นผู้คิดค า และฝ่ายที่ 1 เป็นผู้
เรียงค าให้เป็นประโยค  

7. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนที่ 4  และให้ตัวแทนนักเรียนออกมา 
รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด 12 ชุดย่อย) 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  และบันทึกประโยคลงในชุด
กิจกรรมชุดย่อย กลุ่มใดท าชุดย่อยเสร็จก่อน สามารถเปลี่ยนชุดย่อยชุดใหม่ได้  
และท าจนครบ 2 ชุดย่อย 

9. ครูตรวจใบงานในแต่ละกลุ่ม และนับคะแนน  
10.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  

 
กิจกรรมรวบยอด 
11. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการเรียงค าให้เป็นประโยค จากการใช้แอปพลิเคชั่น

คาฮูท  
12. นักเรียนตอบข้อค าถาม เรื่องการเรียงค าให้เป็นประโยค  จ านวน 10 ข้อ จาก 
      แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
13. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง การเรียงค าให้เป็นประโยค      

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
- บัตรค า 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  (12 ชุดย่อย) 

แม ่นม ดื่ม 

ชิงช้า แกว่ง ฉัน 

อ้อย ใบโบก กิน 

ออก ก าลัง แม่ไก่ ไข ่

เสื้อผ้า แม ่ ตา ซัก 
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- ข้อค าถาม เรื่อง การเรียงค าให้เป็นประโยค  จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
- แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์  
แหล่งการเรียนรู้ 
        - 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

การเรียงค า 
ให้เป็นประโยค 

 

ใบงาน 
ในชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 4 

1 ชุดย่อย เท่ากับ  
5 คะแนน 

 
 1 ข้อ เท่ากับ  

1 คะแนน 

9 - 10   คะแนน  ดีมาก 
7 - 8    คะแนน  ดี 
5 - 6    คะแนน  พอใช้ 
1 - 4    คะแนน  ปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ พอใช้  

ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
 

8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 
 
 
 
 

 

 
 
ลงชื่อ..................................................... 
     
      (.....................................................) 

                                                                                อาจารย์ผู้สอน      
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง แต่งประโยคจากค า    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ตัวช้ีวัด  ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถเขียนค าและแต่งประโยคได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถตอบค าถาม จากแอปพลิเคชั่นคาฮูทได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้  

- แต่งประโยคจากค า  
 

4. สาระส าคัญ 
การแต่งประโยคจากค า  คือ การเข้าใจความหมายของค า  และน าค าที่ได้มาแต่ง

ประโยคให้ถูกต้อง  ตามโครงสร้างของประโยค  เช่น  
ปากกา     =    ฉันมีปากกา 
แม่น้ า      =    น้องลอยกระทงในแม่น้ า 

  โทรทัศน์    =    พ่อดูโทรทัศน์  
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนดูบัตรภาพที่ครูเตรียมมา  และบอกค าให้ตรงกับภาพ  
2. ครูให้นักเรียนสุ่มเลือกบัตรภาพ 1 ภาพ  และให้นักเรียนที่เลือกบัตรภาพมาน า

บัตรภาพนั้นไปให้เพ่ือนที่คนใดก็ได้  ให้เพ่ือนบอกค าให้สัมพันธ์กับภาพ และ
แต่งประโยค 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูอธิบายการแต่งประโยคจากค า  
4. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนที่ 5  และให้ตัวแทนนักเรียนออกมา 

รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 และเขียนประโยคลงในใบงาน 
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6. ครูตรวจใบงาน  และให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน  
 

กิจกรรมรวบยอด 
7. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการแต่งประโยคจากค าจากการใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
8. นักเรียนตอบข้อค าถาม เรื่องการแต่งประโยคจากค า  จ านวน 10 ข้อ จาก 
      แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
9. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่องการแต่งประโยคจากค า      

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
- บัตรภาพ 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5   
- ข้อค าถาม เรื่อง การแต่งประโยคจากค า  จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
- แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์  
แหล่งการเรียนรู้ 
        - 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

การแต่งประโยค
จากค า 

 
 

ใบงาน 
ในชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 5 

 1 ข้อ เท่ากับ  
1 คะแนน 

9 - 10   คะแนน  ดีมาก 
7 - 8    คะแนน  ดี 
5 - 6    คะแนน  พอใช้ 
1 - 4    คะแนน  ปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ พอใช้  

ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
 

8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 
 
 
 
 

 

 
 
ลงชื่อ..................................................... 
     
      (.....................................................) 
        อาจารย์ผู้สอน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  แต่งประโยคจากภาพ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

   มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ตัวช้ีวัด  ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถแต่งประโยคได้สัมพันธ์กับภาพ 
2. นักเรียนสามารถตอบค าถาม จากแอปพลิเคชั่นคาฮูทได้ถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้  

- การแต่งประโยคจากภาพ   
 

4. สาระส าคัญ 
การแต่งประโยคจากภาพ  คือ การเข้าใจความหมายของภาพ   และแต่งประโยคให้

สัมพันธ์กับภาพ  โดยบอกว่าใคร ก าลังท าอะไร   เช่น  
 
 

 พ่ีสาวทาสีก าแพง    พวกเราก าลังเต้น 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนเรื่องประโยค โดยสุ่มให้นักเรียนบอกประโยคตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

เช่น   ประโยค 2 ส่วน    ประโยค 3 ส่วน  แตง่ประโยคจากค าว่า ..... เป็นต้น 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนวาดภาพใดก็ได้ลงใน

กระดาษ ภายในเวลาที่ก าหนด  
3. นักเรียนน าภาพที่ตนเองวาดวางไว้ที่โต๊ะของตนเอง เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ

นกหวีด ให้นักเรียนเลื่อนภาพของตนเองไปให้เพ่ือนที่นั่งด้านข้าง เพ่ือให้เพ่ือน
เขียนประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ และเมื่อได้ยินสัญญาณอีกครั้ง ให้เลื่อน
กระดาษท่ีอยู่ตรงด้านหน้าของตนเอง ไปให้เพื่อนด้านข้างแต่งประโยคในภาพ
ถัดไป  ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 10 นาที  
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4. ครูขออาสาสมัครนักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง  
5. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนที่ 6  และให้ตัวแทนนักเรียนออกมา 

รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 และเขียนประโยคในใบงาน 
7. ครูตรวจใบงาน  และให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  

 
กิจกรรมรวบยอด 
8. นักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง การแต่งประโยคจากภาพ จากการใช้แอปพลิเคชั่น 
 คาฮูท  
9. นักเรียนตอบข้อค าถาม เรื่องการแต่งประโยคจากภาพ  จ านวน 10 ข้อ จาก 
 แอปพลิเคชั่นคาฮูท  
10. นักเรียนร่วมกันสรุป เรื่องการแต่งประโยคจากภาพ      
11. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
- กระดาษ A4 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6   
- ข้อค าถาม เรื่อง การแต่งประโยคจากภาพ  จากแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
- แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์  
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
แหล่งการเรียนรู้ 
        - 
 

7. การวัดและประเมิลผล 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

การแต่งประโยค
จากภาพ 

 
 

ใบงาน 
ในชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ 6 

 1 ข้อ เท่ากับ  
1 คะแนน 

9 - 10   คะแนน  ดีมาก 
7 - 8    คะแนน  ดี 
5 - 6    คะแนน  พอใช้ 
1 - 4    คะแนน  ปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ พอใช้  

ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
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8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………… 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 
 
 
 
 

 

 
 
ลงชื่อ..................................................... 
     
      (.....................................................) 
        อาจารย์ผู้สอน 
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แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียน – หลังเรียน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิชา  ภาษาไทย           เรื่อง ประโยค          ผู้สอน อาจารย์สุธนา  สิริธนดีพันธ์ 

 
ชื่อ...................................................นามสกุล.......................................ชั้น ป.1/........เลขท่ี........ 
 

ประโยค 
ให้นักเรียน   หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
 

1. ข้อใดตรงกับภาพ 
ก. หุ่นยนต์   ข.  คอมพิวเตอร์  ค. โทรทัศน์ 

 

2. ข้อใดตรงกับภาพ 
ก.  พยาบาล   ข.   หมอ   ค.  อาจารย์ 

  

3. ข้อใดเป็นประโยค 2 ส่วน 
ก.  ฉันหิวข้าว   ข.  น้องร้องไห้   ค.  พ่ีปีนเขา 
 

4. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยค 2 ส่วน 
ก. ลิงกินกล้วย   ข.  สิงโตค าราม  ค.  หมาเห่า 
 

5. ข้อใดเป็นประโยค 3 ส่วน 
ก. ฝนตกหนัก   ข.  ลมพัดแรง   ค.  ต้นไม้ทับรถ 
 

6. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยค 3 ส่วน 
ก. ยายกินหมาก   ข.  ฉันซ้อมเต้น   ค.  ปู่หัวเราะ 

 

7. ข้อใดเรียงค าเป็นประโยคได้ถูกต้อง     วัว    หญ้า    กิน  
 

ก. วัวหญ้ากิน   ข.   วัวกินหญ้า   ค.  หญ้ากินวัว 
 

8. ข้อใดเรียงค าเป็นประโยคได้ถูกต้อง      แม่    ลูก     ไหว้  
  

ก. แม่ไหว้ลูก   ข.  ลูกแม่ไหว้   ค. ลูกไหว้แม่ 
 

9. ให้แต่งประโยคค าว่า “นักเรียน” 
 

10. ให้แต่งประโยคค าว่า “ปรบมือ” 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 – 6  

เรื่องการแต่งประโยค 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
 

ประโยค : รู้จักค า 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 

ค าชี้แจงการใช้ชดุกิจกรรมท่ี 1 
 

ประโยค : รู้จักค า 
 

1. เรียนรู้และอ่านเรื่องค าในใบความรู้  หรือเรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย 

2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน   
3. เลือกชุดกิจกรรมย่อย เพื่อใช้ในการท ากิจกรรม 
4. จับคู่ภาพกับค าในชุดกิจกรรมย่อยให้สัมพันธ์กัน ซึ่งจะ

มีภาพและค าที่สัมพันธ์กันจ านวน 5 คู่ 
5. น าค าที่จับคู่เขียนลงในใบงาน  
6. หลังจากนั้นให้เปลี่ยนชุดกิจกรรมย่อยเป็นชุดอื่น เพื่อ

สะสมคลังค าที่ได้  และท ากิจกรรมในลักษณะเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 3 4 และ 5   

7. หากสะสมค าและเขียนลงในใบงานครบ 4 ชุดกิจกรรม
ย่อยให้ขอชุดโบนัสพิเศษเพื่อเพิ่มคะแนนของกลุ่ม
ตนเองต่อไป  

 

เกณฑ์การประเมิน 
เขียนค าในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย ได้ 4 ค าขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 

   สามารถเขียนค าได้ครบ  4  ชุดกิจกรรมย่อย ถือว่า  ผ่าน 
  



91 
 

ใบความรู้ 
 
 

 
เรื่อง ค า  

 

ค า   หมายถึง  เสียงที่มีความหมาย  เช่น   
 

ค า  1 พยางค์  เช่น นอน  วัด  เพลง  นะ  จุ   เฮ 
 

ค า  2  พยางค์ เช่น ชื่นชม  เรียนรู้   สดใส  ตลก  
                         อาศัย  สาธิต   กีฬา  ต้นไม้ 

   

      ค า  3  พยางค์ เช่น กติกา  คอมพิวเตอร์   ผลไม้    
  ปริศนา  โทรศัพท์  จราจร 

 

ตัวอย่างค า 
 

ส้ม       -   1   ค า   1   พยางค์  
 
กระดาษ      -   1  ค า   2   พยางค์ 
 
ไดโนเสาร์    -   1   ค า   3   พยางค์ 
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บัตรค าที่ใช้ในชุดกิจกรรมที่ 1 
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บัตรภาพที่ใช้ในชุดกิจกรรมที่ 1 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
 

 
ชื่อ.......................................นามสกุล..................................ชั้น ป.1/........เลขที่ ......  
****************************************************************************************** 
 

ประโยค : รู้จักค า 
ให้นักเรียนเขียนค าจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดให้  
 

 
ชุดที ่

 
…………. 

1.  
รวม 

 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
ชุดที ่

 
…………. 

1.  
รวม 

 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 

ชุดกิจกรรมที่ 1 
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ชุดที ่

 
…………. 

1.  
รวม 

 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 
 
 

 
ชุดที ่

 
…………. 

1.  
รวม 

 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 
 
 

 
 

โบนัส
พิเศษ 

1.  
รวม 

 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 
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เฉลยชุดกิจกรรมที่ 1 

ชุดย่อย เฉลยค า 

1. จักรยาน    รถยนต์  ปากกา  ขวดน้ า   กระทะ  

2. ลูกโป่ง   ก๋วยเตี๋ยว    พัดลม    ร่ม    สุนัข 

3. กางเกง   เสื้อ   กระเปา๋   ดอกไม้   โทรทัศน ์

4. หมวก    ของเล่น  รถไฟ  หมอน  เตียงนอน 

5. โรงเรียน  ม้าลาย   ไขด่าว  สิงโต   ทานข้าว 

6. จระเข้   อาบน้ า  ต้นไม้  ถุงเท้า  ร้องเพลง 

7. ช้อนส้อม กุญแจ  รองเท้า  หม้อหุงข้าว  ตะกร้า 

8. โทรศัพท์  ดอกบัว  ธงชาติ  ถังขยะ  นอนหลบั  

9. ล้อรถ   ลูกช้าง  มะนาว  กระจก  โคมไฟ 

10. ขนมเค้ก   ว่ายน้ า  แปรงสีฟัน  ถ่ายรูป  ผีเสือ้ 

11. ล้างมือ   แว่นตา  แตงโม  แมงมมุ  หนังสือ 

12. แก้วน้ า   ตู้เย็น  เย็บผ้า  ชิงช้า  ดินสอ 

13. ตุ๊กตา   นาฬิกา  รอ้งไห้  ไอศกรีม   จดหมาย 

โบนัสพิเศษ 
กองทราย  กุหลาบ  ตอ่ยมวย  นกหวีด  ทหาร  วงกลม   
ของขวัญ  พยาบาล   ก้อนเมฆ  ต ารวจ    ตะเกียบ    
ตีกลอง   
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  2 
 

ประโยค :  ประโยค  2  ส่วน 
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ค าชี้แจงการใช้ชดุกิจกรรมท่ี 2 
 

ประโยค : ประโยค 2 ส่วน 
  

1. เรียนรู้และอ่านเรื่องประโยค 2 ส่วน ในใบความรู้  
หรือเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย 

2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ 3 คน   
3. เลือกชุดกิจกรรมย่อย เพื่อใช้ในการท ากิจกรรม 
4. สังเกตค าในตารางที่ก าหนดให้  แล้วจับคู่ค าให้เป็น

ประโยค 2 ส่วน  ซึ่งจะมีประโยค 2 ส่วนทั้งหมด 4 
ประโยคในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย  

5. เขียนประโยคลงในใบงาน  
6. หลังจากนั้นให้เปลี่ยนชุดกิจกรรมย่อยเป็นชุดอื่น เพื่อ

เขียนประโยค 2 ส่วนเพิ่มลงในใบงาน และท ากิจกรรม
ในลักษณะเดียวกับขั้นตอนที่ 3  4 และ 5   

 

เกณฑ์การประเมิน 
เขียนประโยค 2 ส่วน ในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย ได้ 3 

ประโยคขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
สามารถเขียนประโยค 2 ส่วนได้ครบ  3  ชุดกิจกรรม

ย่อย ถือว่า  ผ่าน  
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ใบความรู้ 
 
 

 
เรื่อง ประโยค 2 ส่วน 

 

ประโยค  2  ส่วน  ประกอบด้วย   
ประธาน คือ  ผู้กระท า หรือ ผู้แสดง  
กริยา    คือ  การกระท า หรือ การแสดงอาการ  

 

ประโยค ประธาน กริยา 
พวกเรา 
ร้องเพลง 

พวกเรา ร้องเพลง 

น้องร้องไห ้ น้อง ร้องไห้ 

พายุหมุน พาย ุ หมุน 

ดินสอหัก ดินสอ หัก 

สุนัขเห่า สุนัข เห่า 
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นาฬิกา ร้องไห ้ ต้นไม ้

ล้ม มืด โมโห 

ช้าง ตาย น้อง 

ลิง เขา หมุน 

หกล้ม ผ่า เดิน 

ไกล กังหัน ฟ้า 

ชุดย่อยที่ 1 ชุดย่อยที่  2  
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บาน เก็บ พัด 

เด็ก ลม น้ า 

ไหล ดอกไม้ ยิ้ม 

ไฟ เธอ ร้องเพลง 

แล่น ฉัน เรือ 

หลับ คู่ ดับ 

ชุดย่อยที่ 3 

ชุดย่อยที่  4 

ชุดย่อยที่ 4 
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หัวเราะ วิ่ง ขัน 

ไก่ ฉัน ร้อง 

ทับ ฟ้า นักกีฬา 

หาว ถุงเท้า กบ 

จับ หาย แม่ 

กระเป๋า ขาด กระโดด 

ชุดย่อยที่ 6 ชุดย่อยที่ 5 
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พวกเรา เลื้อย คลาน 

น้อง พระ ง่วงนอน 

สวดมนต์ อุ้ม งู 

พระอาทิตย์ งู เธอ 

ไอ เพื่อน ใช ้

เต้น แผ่แม่เบีย้ ขึ้น 

ชุดย่อยที่ 7 ชุดย่อยที่ 8 
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ตก พี่ เสีย 

เคร่ืองบิน แอร ์ รถ 

ล้ม ท า ว่ายน้ า 

เล็บ ดินสอ หล่น 

เสื้อ นอนหลับ กิน 

หัก พ่อ หาย 

ชุดย่อยที่ 9 

ชุดย่อยที่  10 

ชุดย่อยที่ 10 
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หมา เก้าอี้ ตก 

หัก เห่า ชุด 

บิน ฝน นก 

ใบไม ้ ย่า หก 

จาม กระจก ปลิว 

ดู น้ า แตก 

 
 
 
 ชุดย่อยที่ 12 ชุดย่อยที่ 11 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ชื่อ.........................................นามสกุล...................................ชั้น ป.1/........เลขที่ .....  
***************************************************************************************** 
 
 
 

ประโยค : ประโยค 2 ส่วน  
 

ให้นักเรียนเขียนประโยค 2 ส่วน จากตารางในชุดกิจกรรม 
  

 
ชุดที ่

…………. 

1.  

รวม 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

 

 
ชุดที ่

…………. 

1.  

รวม 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

 

ชุดที ่
 

…………. 

1.  

รวม 
…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

ชุดกิจกรรมที่ 2 
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เฉลยชุดกิจกรรมที่ 2 
 

ชุดย่อย ประโยค 2 ส่วน ชุดย่อย ประโยค 2 ส่วน 

1. 
นาฬิกาตาย 
น้องร้องไห้  
ต้นไม้ลม้ 
ช้างโมโห 

2. 
กังหันหมุน 
ฟ้าผ่า 
เขาหกล้ม 
ลิงเดิน 

3. 
ดอกไม้บาน 
น้ าไหล 
เด็กย้ิม 
ลมพัด 

4. 
เรือแล่น 
ไฟดับ 
เธอหลับ 
ฉันร้องเพลง 

5. 
นักกีฬาวิ่ง 
ไก่ขัน 
ฟ้าร้อง 
ฉันหัวเราะ 

6. 
ถุงเท้าขาด 
กระเป๋าหาย 
กบกระโดด 
แม่หาว 

7. 
งูเลื้อย 
น้องคลาน 
พวกเราง่วงนอน 
พระสวดมนต ์

8. 
พระอาทิตย์ข้ึน 
งูแผ่แม่เบี้ย 
เธอไอ 
เพื่อนเต้น 

9. 
แอร์เสีย 
เครื่องบินตก 
พี่ว่ายน้ า 
รถล้ม 

10. 
ดินสอหาย 
เสื้อหล่น 
เล็บหัก 
พ่อนอนหลับ 

11. 
นกบิน 
ฝนตก 
หมาเห่า 
เก้าอี้หัก 

12. 
กระจกแตก 
ใบไม้ปลิว 
น้ าหก 
ย่าจาม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  3 

 
ประโยค :  ประโยค  3  ส่วน 
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ค าชี้แจงการใช้ชดุกิจกรรมท่ี 3 
 

ประโยค : ประโยค 3 ส่วน 
  

1. เรียนรู้และอ่านเรื่องประโยค 3 ส่วน ในใบความรู้  
หรือเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย 

2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน   
3. เลือกชุดกิจกรรมย่อย เพื่อใช้ในการท ากิจกรรม 
4. สังเกตค าในชุดกิจกรรม  และเลือกบัตรค าในชุด

กิจกรรมน ามาแต่งเป็นประโยค 3 ส่วน  ซึ่งจะมี
ประโยค 3 ส่วนทั้ งหมด 5 ประโยคในแต่ละชุด
กิจกรรมย่อย  

5. เขียนประโยค 3 ส่วนลงในใบงาน  
6. หลังจากนั้นให้เปลี่ยนชุดกิจกรรมย่อยเป็นชุดอื่น เพื่อ

เขียนประโยค 3 ส่วนเพิ่มลงในใบงาน และท ากิจกรรม
ในลักษณะเดียวกับขั้นตอนที่ 3  4 และ 5   

 

เกณฑ์การประเมิน 
เขียนประโยค 3 ส่วน ในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย ได้ 4 

ประโยคขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
สามารถเขียนประโยค 3 ส่วนได้ครบ  2 ชุดกิจกรรม

ย่อย ถือว่า  ผ่าน  
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ใบความรู้ 
 
 
 

เรื่อง ประโยค 3 ส่วน 
 

ประโยค  3  ส่วน  ประกอบด้วย   
   ประธาน  คือ    ผู้กระท า   
   กริยา    คือ   ค าที่บอกการกระท าหรือการแสดงอาการ 
   กรรม    คือ   ผู้ถูกกระท า  

 

ประโยค ประธาน กริยา กรรม 

ต ารวจจับผู้ร้าย ต ารวจ จับ ผู้ร้าย 

คุณครูสอนนักเรียน คุณคร ู สอน นักเรียน 

พ่อซื้อหนังสือ พ่อ ซื้อ หนังสอื 

น้องประดิษฐ์ของเล่น น้อง ประดิษฐ ์ ของเลน่ 

ฉันท าการบ้าน ฉัน ท า การบ้าน 
 

                                    
ข้อความใดที่ ไม่มี ประธานและกริยา  

                    ท าให้ความหมายไม่สมบูรณ์  
                                      ข้อความนั้นถือว่า  ไม่ใช่ ประโยค
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บัตรค าที่ใช้ในชุดกิจกรรมที่ 3 

แม่ ล้าง จาน 

พวกเรา เล่น น้ าตก 

ย่า ไหว้ พระ 

ครู ตรวจ งาน 

หมา กัด กระดูก 

เขา สร้าง บ้าน 

เรา ไป ทะเล 

หมาป่า กัด แกะ 

ภูผา ดูแล ช้าง 

น้า ซัก เสื้อผ้า 

ชุดย่อยที่ 2 ชุดย่อยที่ 1 
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หน ู แทะ เนย 

ใบโบก ตี ฆ้อง 

พี่ ขัด ผิว 

น้อง สะพาย กระเป๋า 

เพื่อน ยืม ยางลบ 

เหยี่ยว คาบ เหยื่อ 

นักเรียน ดื่ม นม 

แม่ครัว ปิ้ง หมู 

เรา เล่น แบดมินตัน 

เด็ก ๆ  เล่น ของเล่น 

ชุดย่อยที่  3 ชุดย่อยที่  4 
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แม่บ้าน รีด กางเกง 

มัน คาบ ตุ๊กตา 

ป้า ปิด ประต ู

พ่อ เติม น้ ามัน 

พวกเรา ไป โรงเรียน 

เธอ ถือ กระเป๋า 

แมว ชอบ ปลาท ู

ยาย สาน ตะกร้า 

เขา ทิ้ง ขยะ 

ช้าง ลาก ต้นไม ้

ชุดย่อยที่  5 ชุดย่อยที่  6 
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ตา เปิด ไฟ 

พี่ วาด รูป 

กระต่าย กิน แครอท 

เขา ขาย ลูกโป่ง 

ลิง ปีน ต้นไม ้

แม่ คอย ลูก 

เขา ไหว้ พระ 

สิงโต ขย้ า เหยื่อ 

งู กัด ลิง 

ปู่ เลี้ยง วัว 

ชุดย่อยที่ 7 ชุดย่อยที่  8 
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น้อง ปั่น จักรยาน 

เธอ ถู พื้น 

ลิง กิน กล้วย 

เต่า วาง ไข ่

ฉัน เล่น เกม 

ย่า ต า น้ าพริก 

ช้าง พ่น น้ า 

ป้า ถือ ปากกา 

ต ารวจ จับ โจร 

แม่ ทาน ขนม 

ชุดย่อยที่   9 ชุดย่อยที่  10 
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เขา ฟัง เพลง 

ใบบวั มี งวง 

ไก่ จิก หนอน 

ครู สอน หนังสือ 

ปู่ ปลูก ต้นไม ้

ทหาร ยิง ปืน 

ย่า ปอก มะม่วง 

แม่ค้า ขาย ผลไม้ 

ช้าง หิ้ว ปิ่นโต 

ลุง หยิบ หมวก 
 

 ชุดย่อยที่  11 ชุดย่อยที่  12 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

 
 

 
ชื่อ........................................นามสกุล...................................ชั้น ป.1/........เลขที่ ......  
 
 

ประโยค : ประโยค 3 ส่วน  
ให้นักเรียนเขียนประโยค 3 ส่วน จากค าในชุดกิจกรรม 
  

 
ชุดที ่

 
…………. 

1.  

 

รวม 
 

…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

 
ชุดที ่

 
…………. 

1.  

 

รวม 
 

…….. 
คะแนน 

2. 

3. 

4. 

5. 

ชุดกิจกรรมที่ 3 
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เฉลยชุดกิจกรรมที่ 3 

ชุดย่อย ประโยค 3 ส่วน ชุดย่อย ประโยค 3 ส่วน 

1. 

แม่ล้างจาน 
พวกเราเล่นน้ าตก 
ย่าไหว้พระ 
ครูตรวจงาน 
หมากัดกระดกู 

2. 

เขาสร้างบา้น 
เราไปทะเล 
หมาป่ากดัแกะ 
ภูผาดูแลช้าง 
น้าซักเสื้อผา้ 

3. 

หนูแทะเนย 
ใบโบกตีฆ้อง 
พ่ีขัดผิว 
น้องสะพายกระเป๋า 
เพ่ือนยืมยางลบ 

4. 

เหยี่ยวคาบเหยือ่ 
นักเรียนดื่มนม 
แม่ครัวปิ้งหมู 
เราเล่นแบดมินตัน 
เดก็ ๆ เล่นของเล่น 

5. 

แม่บ้านรีดกางเกง 
มันคาบตุ๊กตา 
ป้าปิดประต ู
พ่อเติมน้ ามัน 
พวกเราไปโรงเรียน 

6. 

เธอถือกระเป๋า 
แมวชอบปลาท ู
ยายสานตะกร้า 
เขาทิ้งขยะ 
ช้างลากต้นไม ้

7. 

ตาเปิดไฟ 
พ่ีวาดรูป 
กระตา่ยกินแครอท 
เขาขายลูกโป่ง 
ลิงปีนต้นไม ้

8. 

แม่คอยลูก 
เขาไหว้พระ 
สิงโตขย้ าเหยื่อ 
งูกัดลิง 
ปู่เลี้ยงวัว 

9. 

น้องปั่นจักรยาน 
เธอถูพ้ืน 
ลิงกินกล้วย 
เตา่วางไข ่
ฉันเล่นเกม 

10. 

ย่าต าน้ าพริก 
ช้างพ่นน้ า 
ป้าถือปากกา 
ต ารวจจับโจร 
แม่ทานขนม 

11. 

เขาฟังเพลง 
ใบบัวมีงวง 
ไก่จิกหนอน 
ครูสอนหนังสือ 
ปู่ปลูกต้นไม้ 

12. 

ทหารยิงปืน 
ย่าปอกมะม่วง 
แม่ค้าขายผลไม ้
ช้างหิ้วปิ่นโต 
ลุงหยิบหมวก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  4 

 
ประโยค :  เรียงค าให้เป็นประโยค 
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ค าชี้แจงการใช้ชดุกิจกรรมท่ี 4 
 

ประโยค : เรียงค าให้เป็นประโยค  
  

1. เรียนรู้และอ่านเรื่องเรียงค าให้เป็นประโยคในใบ
ความรู้  หรือเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย 

2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน   
3. เลือกชุดกิจกรรมย่อย เพื่อใช้ในการท ากิจกรรม 
4. สังเกตค าในเส้นตารางที่ก าหนดให้  แล้วเรียงค าใน

เส้นตารางให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีประโยค
ทั้งหมด 5 ประโยคในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย  

5. เขียนประโยคลงในใบงาน  
6. หลังจากนั้นให้เปลี่ยนชุดกิจกรรมย่อยเป็นชุดอื่น เพื่อ

เขียนประโยคเพิ่มลงในใบงาน และท ากิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกับขั้นตอนที่ 3  4 และ 5   

 

เกณฑ์การประเมิน 
เขียนเรียงค าให้เป็นประโยค ในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย

ได้ 4 ประโยคขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
สามารถเขียนเรียงค าให้เป็นประโยคได้ครบ 2 ชุด

กิจกรรมย่อย ถือว่า  ผ่าน  
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ใบความรู้ 
 
 
 

 
เรื่อง  เรียงค าให้เป็นประโยค 

 
 

 การเรียงค าให้เป็นประโยคเป็นการเรียงค า
ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค   เพื่อให้รู้ว่า
ใคร ท าอะไร  ทีไ่หน   

 

 
 
 
เรียงใหม่   
 

 
 
 
 
 
 
 

เขียน ฉัน หนังสือ 

เขียน ฉัน หนังสือ 
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แถบประโยค ชุดกิจกรรมที่ 4 

เสื้อผ้า มี พี ่  
ชุดย่อย

ที่ 1 

ไก่ หา อาหาร คุ้ยเขี่ย  

เจี๊ยบ ลูกไก่ เจี๊ยบ ร้อง  

ไป เด็ก ๆ เดิน โรงเรียน  

ให ้ ฟัง แม ่ ร้องเพลง ฉัน 

งวง ใบโบก แกว่ง  
ชุดย่อย

ที่ 2 

ไป ทุกคน ที่วัด ท าบุญ  

ข้าว เกี่ยว ก าลัง ชาวนา  

ก าลัง แกะ หมาป่า กิน  

ผลไม ้ ไป ผม ซื้อ ตลาด 
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เล่า คุณแม ่ นิทาน  
ชุดย่อย

ที่ 3 

ภาษาไทย ตรวจ คร ู การบ้าน  

พวกเรา ให ้ เพื่อน แบ่งปัน  

ไข ่ ฉัน กิน ชอบ  

ของเลน่ มี เธอ ของใช ้ และ 

ไป ป้า โรง 
พยาบาล  

ชุดย่อย
ที่ 4 

ยาย น้ าพริก ปลาทู ท า  

หน ู กระเป๋า ใน อยู่  

ฝนตก พื้น เฉอะแฉะ ท าให ้  

ใบโบก มี ใบบัว และ งวง 



127 
 

สีด า งู 
แผ่ 

แม่เบี้ย 
 

ชุดย่อย
ที่ 5 

ใน ถูพ้ืน แม่บ้าน ห้องน้ า  

โจร จับ ตาม ต ารวจ  

เมือง รัก ไทย เรา  

เต่า ถ้ า มี ใน ตัวโต 

กระดึง มี ภูผา  
ชุดย่อย

ที่ 6 

เป่า คร ู นกหวีด เสียงดัง  

มี วิตามิน ส้ม ซี  

เก้าอี้ แทะ ลูกหมา ขา  

เขียน หลาน จดหมาย ย่า ถึง 
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คนไทย ทุกคน คือ  
ชุดย่อย

ที่ 7 

ท้าย โรงเรียน อยู่ หมู่บ้าน  

ฉัน ให ้ ยิ้ม เธอ  

น้อง สีขาว โบ ผูก  

บิน ซ้าย ไป ขวา นก 

พระ สวดมนต์ ก าลัง  
ชุดย่อย

ที่ 8 

แม ่ ลูก แต่งตัว ให ้  

ห้องเรียน ใน เด็ก ๆ  นั่ง  

โหระพา สวนครัว เป็น ผัก  

ตัด หลาย พี ่ กระดาษ แผ่น 
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ขาย พวงมาลัย ยาย  
ชุดย่อย

ที่ 9 

ล าธาร ภูผา ไป ที่  

ร้องเพลง เขา ห้อง ใน  

หน ู แมว จับ ไล ่  

เต่า แข่ง กระต่าย วิ่ง กับ 

ลาก ช้าง ต้นไม ้  
ชุดย่อย
ที่ 10 

ค้างคาว ถ้ า บิน เข้า  

ก็ หัวใจ ช้าง มี  

ก าลัง ไก่ ไข ่ ฟัก  

เด็ก ๆ  เลี้ยง ท า แม่ครัว อาหาร 
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เป็น เธอ คนไทย  
ชุดย่อย
ที่ 11 

ใน อยู่ ทะเล พวกมัน  

หาย น้อง รองเท้า ท า  

แม ่ ฉัน กับ สวดมนต์  

พ่อ ให ้ ปู่ ซ่อม รถ 

ฉลาม นัก 
ท่องเที่ยว ไล่กัด  

ชุดย่อย
ที่ 12 

สี มี สาม ธงไทย  

เก็บ ปีน มะม่วง พวกเขา  

ช้างน้อย ให ้ ภูผา โบกมือ  

ให ้ ภูผา พ่อ ใบโบก ดูแล 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

  
 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล...................................ชั้น ป. 1/........เลขที่ .....  
*****************************************************************************************
* 

 

ประโยค : เรียงค าให้เป็นประโยค 
 

ให้นักเรียนเรียงค าในชุดกิจกรรมให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง  
 

 
ชุดที ่

 
…………. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
ชุดที ่

 
…………. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ชุดกิจกรรมที่ 4 



132 
 

 
เฉลยชุดกิจกรรมที่ 4 

 

ชุดย่อย เรียงค าให้เป็นประโยค ชุดย่อย เรียงค าให้เป็นประโยค 

1. 
พี่มีเสื้อผ้า 
ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหาร 
ลูกไก่ร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ  
เด็ก ๆ เดินไปโรงเรียน 
แม่ร้องเพลงให้ฉันฟัง 

2. 
ใบโบกแกว่งงวง 
ทุกคนไปท าบุญที่วัด 
ชาวนาก าลังเกี่ยวข้าว 
หมาป่าก าลังกินแกะ 
ผมไปตลาดซื้อผลไม้ 

3. 
คุณแม่เล่านิทาน 
ครูตรวจการบ้านภาษาไทย 
พวกเราแบ่งปันให้เพื่อน 
ฉันชอบกินไข่ 
เธอมีของเล่นและของใช้ 

4. 
ป้าไปโรงพยาบาล 
ยายท าน้ าพริกปลาทู 
หนูอยู่ในกระเป๋า 
ฝนตกท าให้พื้นเฉะแฉะ 
ใบโบกและใบบัวมีงวง 

5. 
งูสีด าแผ่แม่เบี้ย 
แม่บ้านถูพื้นในห้องน้ า 
ต ารวจตามจับโจร 
เรารักเมืองไทย 
ในถ้ ามีเต่าตัวโต 

6. 
ภูผามีกระดึง 
ครูเป่านกหวีดเสียงดัง 
ส้มมีวิตามินซี 
ลูกหมาแทะขาเก้าอี้ 
หลานเขียนจดหมายถึงย่า 

7. 
ทุกคนคือคนไทย 
โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน 
ฉันยิ้มให้เธอ 
น้องผูกโบสีขาว 
นกบินไปซ้ายขวา 

8. 
พระก าลังสวดมนต์ 
แม่แต่งตัวให้ลูก 
เด็ก ๆ นั่งในห้องเรียน 
โหระพาเป็นผักสวนครัว 
พี่ตัดกระดาษหลาบแผ่น 

9. 
ยายขายพวงมาลัย 
ภูผาไปท่ีล าธาร 
เขาร้องเพลงในห้อง 
แมวไล่จับหนู 
กระต่ายแข่งว่ิงกับเต่า 

10. 
ช้างลากต้นไม้ 
ค้างคาวบินเข้าถ้ า 
ช้างก็มีหัวใจ 
ไก่ก าลังฟักไข่ 
แม่ครัวท าอาหารเลี้ยงเด็ก ๆ  

11. 
เธอเป็นคนไทย 
พวกมันอยู่ในทะเล 
น้องท ารองเท้าหาย 
ฉันกับแม่สวดมนต์ 
พ่อซ่อมรถให้ปู่ 

12. 
ฉลามไล่กัดนักท่องเที่ยว 
ธงไทยมีสามสี 
พวกเขาปีนเก็บมะม่วง 
ภูผาโบกมือให้ช้างน้อย 
พ่อให้ภูผาดูแลใบโบก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  5 
 

ประโยค :  แต่งประโยคจากค า 
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ค าชี้แจงการใช้ชดุกิจกรรมท่ี 5 

 

ประโยค : แต่งประโยคจากค า 
  
 

1. จับกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน   
2. เลือกสติ๊กเกอร์ภาพในชุดกิจกรรมย่อยที่ได้รับ  
3. น าสติ๊กเกอร์ภาพติดลงในใบงาน เขียนค าให้ตรงกับ

ภาพ และแต่งประโยคให้ถูกต้อง  
4. ใน 1 ชุดกิจกรรมสามารถเลือกสติ๊กเกอร์ภาพได้ 10 

ภาพ  
5. เมื่อนักเรียนท าครบ 10 ภาพแล้ว สามารถเปลี่ยน

ชุดกิจกรรมย่อย และเริ่มท ากิจกรรมในลักษณะ
เดียวกับขั้นตอนที่ 3 
  

 

เกณฑ์การประเมิน 
แต่งประโยคจากค าได้ถูกต้อง 1 ประโยค ได้  1 

คะแนน  ท าได้ตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
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บัตรภาพสติ๊กเกอร์ในชุดกิจกรรมที่  5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

 
 

ชื่อ...................................นามสกุล..................................ชั้น ป.1/........เลขที่ ......  
***************************************************************************************** 
 

ประโยค : แต่งประโยคจากค า 
 

 ให้นักเรียนเลือกภาพจากชุดกิจกรรมและตดิลงในใบงาน  
พร้อมทั้งเขียนค าและแต่งประโยคให้ถูกต้อง   
 
 

1.                               =     
 

 
 
2.                               =     
 

 
 
3.                                   =     
 

 
 

 
4.                                   =     
 

 
 

ชุดกิจกรรมที่ 5 
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5.                               =     
 

 
 

 
6.                               =     
 

 
 
7.                                   =     
 

 
 
8.                                   =     
 

 
 
9.                               =     
 

 
 
10.                               =     
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  6 

 
ประโยค :  แต่งประโยคจากภาพ 
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ค าชี้แจงการใช้ชดุกิจกรรมท่ี 6 
 

ประโยค : แต่งประโยคจากภาพ 
  
 
 
 

1. ให้นักเรียนดูภาพในชุดกิจกรรมที่ตนได้รับ 
2. ให้นักเรียนแต่งประโยคให้ตรงกับภาพ และ

ระบายสีให้สวยงาม 
3. ให้นักเรียนอ่านประโยคให้อาจารย์ผู้สอนฟัง

เป็นรายบุคคล 
  

 

เกณฑ์การประเมิน 
แต่งประโยคจากภาพได้ถูกต้อง 1 ประโยค ได้ 1 

คะแนน  ท าได้ต้ังแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 
 
 
 
 

 
  



141 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ชื่อ....................................นามสกุล.................................ชั้น ป. 1/....... เลขที่ ......  
 
 

ให้นักเรียนแต่งประโยคให้ตรงกับภาพ และระบายสีให้สวยงาม 
 
 

1.  
 
   
 

2.    
 
 
 

3.   
 
 
 
   

4.   
 
 
    

5.  

ชุดกิจกรรมที่ 6 
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ให้นักเรียนดูภาพและแต่งประโยคจากภาพ  5  ประโยค  และระบายสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.      

  

7.     

    

8.       

 

9.    

    

10.   
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ข้อค าถามของแต่ละชุดกิจกรรม 
ในแอปพลิเคชั่นคาฮูท (Kahoot) 
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ภาคผนวก  ค 
 

ภาพประกอบการวิจัย 
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รูปภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มท างาน และเรียนรูชุ้ดกิจกรรมที่ 1 รู้จักค า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2  ผู้เรียนช่วยเหลือและแบ่งหน้าที่กันท างานเป็นคู่  
เรียนรูชุ้ดกิจกรรมที่ 2  ประโยค 2 ส่วน  
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รูปภาพที่ 3   ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรม  จากชุดกิจกรรมที่ 3 ประโยค 3 สว่น  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 4  ผู้เรียนเรียบเรียงค าจากชุดกิจกรรมที่ 3  และเขียนลงในในงาน  
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 (สร้างสรรค์งานเขียน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 5  ผู้เรียนอ่านแถบประโยคจากชุดกิจกรรมที่ 4   
เรียบเรียงค าให้เป็นประโยค  และเขียนลงในในงาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 6  ผู้เรียนแต่ละคน เลือกแถบประโยคจากชุดกิจกรรมที่ 4   
และเขียนลงในใบงาน  
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รูปภาพที่ 7  ผู้เรียนเลือกสติ๊กเกอร์ค าที่ตนเองสนใจ  
จากชุดกิจกรรมที่ 5 และติดลงในใบงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 8  ผู้เรียนติดสติ๊กเกอร์ลงในใบงาน พร้อมทั้งเขียนค าให้ตรงกับภาพ  
และน าค ามาแต่งเป็นประโยคให้ถูกต้อง  
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รูปภาพที่ 9 ผู้วิจัยอธิบายข้ันตอนการใส่รหัสในแอปพลิเคชั่นคาฮูท (Kahoot)  
ก่อนการตอบค าถามในแต่ละชุดกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 10  ผู้เรียนใส่รหัสในแอปพลิเคชั่นคาฮูท (Kahoot)  และพิมพ์ชื่อของ
ตนเอง จะปรากฏชื่อของผู้เรียนบนหน้าจอหลักของผู้วิจัย  
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รูปภาพที่ 11  ผู้เรียนอ่านข้อค าถามในแต่ละชุดกิจกรรมบนหน้าจอหลัก  
และคลิกเลือกค าตอบบนหน้าจอของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 12  ผู้เรียนแสดงความรู้สึกดีใจที่ตอบค าถามถูกต้อง ซึ่งหน้าจอจะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว หากตอบผิดหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งผูว้ิจัยจะอธิบายให้

ผู้เรียนได้เข้าใจข้อค าถามในแต่ละข้อหลังจากเฉลยค าตอบเรียบร้อยแล้ว  



151 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 13  ผู้เรียนใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน เพ่ือตอบข้อค าถามในแอปพลิเคชั่น
คาฮูท (Kahoot)  เป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องการแต่งประโยคในแต่ละชุดกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 14  ผู้เรียนอ่านข้อค าถามบนหน้าจอหลัก  
และกดเลือกค าตอบในแท็บเล็ตของตนเอง  
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รูปภาพที่ 15  ผู้เรียนแสดงความดีใจ เมื่อตอบข้อค าถามได้ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 16  หน้าจอหลักแสดงผลคะแนนของผู้เรียนที่ตอบค าถามได้สูงสดุใน 3 
อันดับแรก  ซึ่งผลคะแนนของนักเรียนสามารถดาวน์โหลดและบันทกึข้อมูลไว้เป็น

หลักฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้  
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ประวัติผู้ท ารายงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



154 
 

 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล  อาจารย์สุธนา  สิริธนดีพันธ์  
   Miss. Sutana   Siritanadeepun 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศษ.บ. (เกรียตินิยมอันดับ 1)  

เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. เอกการประถมศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ท างาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 
   เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300       
e-mail   sutana.si@ssru.ac.th      a_nof@hotmail.com 
 
ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  

สุธนา  สิริธนดีพันธ์ : การพัฒนาทักษะการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้นิทาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(วิจัยในชั้นเรียน) 

สุธนา  สิริธนดีพันธ์และคณะ : การศึกษาทัศนคติของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร  
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีงบประมาณ 2558 ) 

สุธนา  สิริธนดีพันธ์ : การศึกษาผลการใช้แรงเสริมทางบวก ที่มีผลต่อการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (วิจัยในชั้นเรียน) 

สุธนา  สิริธนดีพันธ์และคณะ : การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์  โดยใช้สื่อการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ปีงบประมาณ 2559 ) 
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สุธนา  สิริธนดีพันธ์ :  การพัฒนาการเขีนค ามาตราตัวสะกด  โดยใช้แผนผังความคิดเพ่ือ

พัฒนาทักษะการจัดกลุ่ม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิจัยในชั้นเรียน) 

สุธนา  สิริธนดีพันธ์และคณะ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีงบประมาณ 2560 ) 
 
 
 
 
 
 


