
 
 

บทที่ ๕ 

การจัดกิจกรรมตามลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
จากบทน้ีไป จะไดนํารูปแบบกิจกรรมที่เปนลักษณะของกิจกรรม (กิจกรรมยอย) มา

กลาวรายละเอียด ซึ่งกิจกรรมที่กลาวถึงในแตละบทอาจกลาวถึงกิจกรรมเดียวกันหรือซํ้ากัน   
เพียงแตเนนในบริบทที่แตกตางกัน   โดยในบทน้ีจะเนนประเภทแรกคือ กิจกรรมตางๆ ที่แบง
ตามลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน    

  การจัดแบงประเภทของกิจกรรมตามลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนนั้น 
สามารถจัดไดหลายรูปแบบและหลายลักษณะ  ในตําราน้ีจะจัดกลุมใหเห็นเปนตัวอยาง ๕ 
ประเภท ไดแก 

๑. กิจกรรมประเภทการแขงขัน 
๒. กิจกรรมประเภทการแสดง 
๓. กิจกรรมประเภทการใชความคิด 
๔. กิจกรรมประเภทการคนควารวบรวม 
๕. กิจกรรมประเภทการสรางผลงาน 

  โดยแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กิจกรรมประเภทการแขงขัน 
  กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทนี้ ไดแก กิจกรรมที่มีลักษณะเนนการชิงเอาชนะกันตาม

กติกาที่กําหนดขึ้น  หรือกิจกรรมที่มีโจทยหรือเง่ือนไขที่ตองปฏิบตัิใหสําเร็จ แลวมีการตัดสินผล
การปฏิบัติกิจกรรมนั้นวา ทําไดตามโจทยหรือไม ทําไดดีกวาคนอ่ืนหรือไม เปนผูชนะหรือเปนผู
ไมชนะ (ผูแพ) หรือทําไดเทาคนอ่ืน (เสมอกัน)    โดยการเอาชนะกันหรือแขงกันอาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

  ๑.๑ การแขงกับเวลา 
 คือ กิจกรรมที่ใชเวลาเปนเงื่อนไข  โดยนักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมจะไดรับ

เวลาที่เทากันในการทํากิจกรรม  การตัดสินจะดูที่ผลงานวาในเวลาที่กําหนดนั้น มีใครทําสําเร็จ
บาง  หรือมีใครทําผลงานไดใกลเคียงกับโจทยมากที่สุด  ตัวอยางเชน 

- ใหบอกคําลกัษณนามของคํานามที่ครูบอกใหเร็วที่สุด 
- ใหเขียนคําศพัทจากวรรณคดีใหมากที่สุด ในเวลา ๓ นาที 
- ใหแตละกลุมแตงนิทานจากคําที่กําหนดให ภายใน ๑๐ นาท ี

  ๑.๒ การแขงกับตนเอง 
 คือ กิจกรรมที่มีโจทยของครูเปนเง่ือนไข และใชผลงานของนักเรียนเปนเคร่ือง

ตัดสิน  วานักเรียนทําไดตามโจทยที่ครูกําหนดหรือไม โดยไมไดเนนเรื่องของเวลา  หากเปน



การทํางานหลายครั้ง ก็ดูวานักเรียนสามารถทําผลงานจากโจทยเดิมไดดีขึ้นหรือไม หรือทํา
ผลงานใหมซึ่งยากกวาเดิมไดหรือไม  ตัวอยางเชน 

- ใหนําคําศัพทที่ครูกําหนดให มาแตงเปนเรื่องราวใหได 
- ใหทายภาพปริศนาสํานวนไทยใหถูกตองอยางนอย ๕ ภาพจาก ๑๐ ภาพ 
- ใหเขียนคําศพัท โดยตองเขียนใหถูกตองมากกวาการเขียนคําศัพทคร้ังที่แลว 

  ๑.๓ การแขงกับผูอ่ืน 
 คือ กิจกรรมที่นักเรียนตองทําแขงกับนกัเรียนคนอ่ืน หรือแขงกับกลุมอ่ืน การ

ตัดสินจะดูที่วา ใครทําสําเร็จกอน หรือใครทําไดผลงานมากกวากัน หรือใครทําไดเสร็จสมบูรณ
ตามเง่ือนไขมากที่สุดก็จะเปนผูชนะ ตวัอยางเชน 
  - ใหนักเรียนจัดกลุมออกมาโตวาท ี

- ใหนักเรียนสงกลอนประกวดกันภายในระดับชั้น 
- ใหแตละกลุมสงตัวแทนวิง่แขงกันออกไปเขียนคําบนกระดาน 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - บางโอกาส ครูอาจใหนักเรียนเปนผูกําหนดกติกาการแขงขันบาง เชน กําหนดเวลา

ในการทํากิจกรรม กําหนดจํานวนผูเขาแขงขัน หรือกําหนดปริมาณของผลงาน เปนตน  เพ่ือให
นักเรียนฝกประเมินความสามารถของตนเอง 

  - การประกวดหรือแขงขันควรมีรางวัลหรือผลปอนกลับอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูชนะ 
ซึ่งอาจเปนการปรบมือ เปนของรางวัล  เปนคําชมเชย หรือเปนคําประกาศตัดสินวา “เขาเปนผู
ชนะ”   แตไมควรใหนักเรียนเนนที่รางวัลมากเกินไป  ควรชี้แจงกอนหรือหลังการแขงวา การ
รวมกิจกรรมนั้นก็เพ่ือฝกทักษะตางๆ และเพ่ือประเมินความสามารถของตัวนักเรียนเอง  สวนผู
แพนั้น ครูควรมีการใหกําลังใจในดานอ่ืนๆ  เชน ชมเชยวา มีความพยายามดีแลวหรือผลงานน้ัน
มีความสวยงามแมจะทําผิดจากโจทย  หรือแนะนําขอควรปรับปรุงสําหรับการแขงครั้งตอไป 
เปนตน 

  - การตัดสินแพ-ชนะ ครูควรพิจารณาใหเกิดความยุติธรรม  บางกิจกรรมอาจตัดสินให
เสมอกันหรือไมมีการตัดสิน เพ่ือไมใหนักเรียนเกลียดชังหรือรูสึกวาตนเปนผูแพ   แตหากไมมีผู
แพชนะบอยคร้ัง  นักเรียนอาจไมมีแรงจูงใจที่จะรวมกิจกรรมคร้ังตอๆ ไป 
 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - คําศัพทในวรรณคดี 
  - การแตงคําประพันธ 
  - การใชภาษาในการสื่อสาร 
  - สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทการแขงขัน 
เกม (Game) 



   กิจกรรมนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่ครูใหนักเรียนไดเลนหรือปฏิบัติกิจกรรมตาม
กฎเกณฑ กติกา เง่ือนไข หรือขอตกลงรวมกันที่ไมยุงยากซับซอน  เนนความสนุกสนาน
ระหวางการเรียนรู  โดยมีการนําเน้ือหาขอมูลของการปฏิบัติ พฤติกรรมการเลน วิธีการเลนและ/
หรือผลการเลนน้ันมาใชสรุปผลการเรียนรู 

  รูปแบบของเกม 
๑. เกมเบ็ดเตลด็ 

เปนกิจกรรมการแขงขันทีมี่กติกางายๆ สามารถจัดขึ้นไดในสถานที่ตางๆ เชน 
หนาหองเรียน ภายในในหองเรียน ระหวางแถวที่นั่งของนักเรียน เปนตน  จุดประสงคเพ่ือให
การเลนน้ันไปสูจุดหมายในระยะเวลาสั้นๆ  บางกิจกรรมอาจเปนการสรางเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหวเบือ้งตน  เชน แขงกันยกมือ แขงกันออกเสียงคําศัพท เปนตน  เกมประเภทนี้ไดแก 
เกมประเภทสนุกสนาน เกมมีจุดหมาย เกมย้ําความวองไว เกมฝกสมอง เปนตน 

๒. เกมการแสดง 
เปนลักษณะของกิจกรรมการแสดงทาทางตางๆ รวมทั้งการเคลื่อนไหวหรือ

แสดงออกในรูปของการแสดง  โดยการกําหนดบทบาทหรือเน้ือหาที่จะแสดง  เกมประเภทนี้
ไดแก เกมทายคําจากทาทาง เกมใบอักษร เกมใบตัวละคร  เปนตน 

๓. เกมสรางสรรค 
เปนเกมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค หรือความสามารถในการใชสมองคิดเพ่ือ

โตตอบหรือเลนกิจกรรม เกมประเภทนี้ไดแก เกมกลอนมืด เกมตอคําศัพท เกมอักษรไขว เปน
ตน 

๔. เกมรายบุคคล 
เปนเกมที่อาศยัความสามารถทางกายของนักเรียนเปนหลักในการแขงขัน  ใคร

ทําไดดีที่สุดหรือถูกตองกอนก็จะเปนผูชนะ เกมประเภทน้ีไดแก  เกมเลียนแบบ เปนตน 
๕. เกมชิงที่หมายไลจับ 

เปนเกมการเลนที่ตองอาศยัความแข็งแรง ความวองไว ไหวพรบิ และกลวิธี 
เพ่ือไลจับเปาหมายหรือชิงที่ใหเร็วที่สุด  รวมถึงเกมทีต่องใชความคลองตัวเพ่ือหลบหลีกการไล
จับของคูแขง  เกมลักษณะนี้จะชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการตัดสินใจ
ของนักเรียน   เกมประเภทนี้ไดแก  เกมโยนบอลเรียกชื่อ  เกมจะเอ  เกมวิ่งกระตาย เปนตน 

๖. เกมแบบหมูหรือผลัด 
เปนเกมที่แขงขันระหวางกลุม โดยแตละกลุมจะพยายามทําผลงานใหดีที่สุดโดย

อาศัยความสามารถของสมาชิกแตละคนมาเปนผลรวมของกลุม กิจกรรมนี้จะเปนการฝกทักษะ
การทํางานรวมกันและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา   เกมประเภทนีไ้ดแก  เกมวิ่งเปยวชิงคําศพัท  
เกมบอกตอ  เปนตน   

๗. เกมพื้นบาน 



เปนเกมที่เลนในแตละทองถิ่น บางเกมอาจมีอุปกรณประกอบการเลน หรือบาง
เกมอาจมีคํารองประกอบ  เกมประเภทนีไ้ดแก  เกมจํ้าจ้ี  เกมสะบา เกมตบแผะ เปนตน 

๘. เกมนําไปสูกีฬาใหญ 
เปนเกมการเลนทั้งประเภทชุดและบุคคลท่ีใชทักษะสูงขึ้น โดยนํากีฬาใหญมา

ดัดแปลงใหมีกติกานอยลงหรืองายขึ้น  เกมประเภทนี้ไดแก  เกมสงบอลทายคํา เกมโยนบอล
เขาหวงรวมตวัอักษร   เปนตน 

๙. เกมละลายพฤติกรรม 
เปนเกมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจยังไมรูจักกัน หรือการเรียน

กลุมใหญที่นกัเรียนยังสงวนทาทีไมกลาแสดงออก  เปลี่ยนใหรูสึกผอนคลาย วางใจมากขึ้นหรือ
พรอมจะเรียนรูมากขึ้น  เกมประเภทนีไ้ดแก เกมใบคํา เกมจับอวัยวะ เกมรองเพลงประกอบ
ทาทาง เปนตน 

๑๐. เกมสันทนาการ 
เปนเกมการเลนที่มีจุดหมายเพ่ือความเพลิดเพลินผอนคลายความตงึเครียด 

เกมประเภทนีไ้ดแก  เกมรองเพลง เกมปรบมือ เปนตน 
๑๑. เกมเพื่อประสบการณการเรียนรู 

เปนเกมประกอบการเรียนรู โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคและขั้นตอนการ
ดําเนินการไวชัดเจน  มีการนําเนื้อหาขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธเีลน หรือผลการเลน
มาใชอภิปราย เพ่ือสรุปแนวคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาหรือบทเรียน 

 กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 

ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ครูเตรียมเกม ดังนี้ 
 -  สรางเกมขึ้นมาใหเหมาะกับวัตถุประสงคการเรียนรู  โดยเกมที่สรางจะตอง

ผานการทดลองใชหลายครั้งจนม่ันใจวาเหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตองการ หรือครูเลือกเกมที่มี
อยูแลวมาดัดแปลงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูของตน   

 - จัดเตรียมอุปกรณที่ใชประกอบการเลนใหพรอม 
 - จัดเตรียมสถานที่ใหพรอม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยดวย 

ข้ันที่ ๒ ขั้นชี้แจงกติกาการเลน  
- ครูบอกชื่อเกมแกนักเรียน 
- ครูชี้แจงกฎกติกา โดยจัดลําดับขั้นตอนและใหรายละเอียดที่ชัดเจน พรอมทั้ง

เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 
- ครูสาธิตการเลน โดยเฉพาะหากเปนเกมที่มีวิธีเลนซับซอน นอกจากสาธิต

การเลนแลว ครูอาจใหนักเรียนไดลองซอมเลนกอนเลนจริง 

ข้ันที่ ๓ ขั้นเลนเกม   



- ครูใหนักเรียนเลนเกมโดยควบคุมการเลนใหเปนไปตามขั้นตอน และตามเวลา
ที่กําหนด 

- ครูติดตามสังเกตพฤติกรรมการเลน และบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
เรียนรูของนักเรียนไว  เพ่ือนําไปใชในการอภิปรายหลังการเลน  หรือครูอาจมอบหมายให
นักเรียนบางคนทําหนาที่สังเกตการณการเลน บันทึกพฤติกรรมหรือควบคุมเวลาการเลน 

ข้ันที่ ๔ ขั้นอภิปรายหลังการเลนและสรปุผล 
ครูตั้งประเด็นคําถามเพ่ือนําไปสูการอภิปราย เชน 
- ผูชนะมีวิธีการเลนอยางไร 
- ผูชนะหรือผูแพมีความรูสึกอยางไร 
- นักเรียนพบขอผิดพลาดอะไร 
- นักเรียนไดพัฒนาทักษะใด 
หลังจากอภิปรายหลังการเลนแลว ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปผลการเรียนรู 

ข้ันที่ ๕ ขั้นประเมินผล 
ครูประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนจากการเลนเกม เชน ทดสอบความรู ให

เขียนแผนผังความคิด เปนตน 
 

๒. กิจกรรมประเภทการแสดง  

  กิจกรรมประเภทนี้จะเนนใหนักเรียนไดแสดงออกตามโจทยหรือตามเร่ืองราวท่ีครูได
กําหนด อาจเปนทางการพูด ทางการอาน หรือทางการเคลื่อนไหวรางกาย โดยมีครู นักเรียนคน
อ่ืนในชั้น  นักเรียนหองอ่ืน  หรือบุคคลภายนอกเปนผูชม จุดประสงคในการแสดงเพื่อเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกทักษะดานตางๆ ตามวตัถุประสงคการเรียนรู  โดยอาจมีลักษณะการแสดงดังนี้ 

๒.๑ การแสดงเด่ียว 
 คือ กิจกรรมที่ใหนักเรียนแตละคนไดแสดงความสามารถเปนรายบุคคล  โดย

สวนใหญเพ่ือประเมินนักเรยีนวา มีความสามารถในทักษะดานนั้นๆ หรือไม มากนอยเพียงใด 
ผูชมหรือผูตัดสินมักเปนครูหรือเพ่ือนในหอง  กิจกรรมเชน 

- การทองบทอาขยาน 
- การกลาวสนุทรพจน 
- การอานออกเสียงบทความ 

๒.๒ การแสดงคูหรือกลุมเลก็ 
คือ กิจกรรมที่ใหนักเรียนจับคูกันหรือจับกลุมกันประมาณ ๓ - ๖ คน ไดมี

ปฏิสัมพันธตอกัน หรือรวมกันออกมาแสดงกิจกรรมหนาชั้นหรือบนเวที ทีละคูหรือทีละกลุม  
กิจกรรมเชน 
  - การโตวาท ี



  - การสัมภาษณ 
  - การแสดงบทบาทสมมุต ิ
 

๒.๓ การแสดงกลุมใหญหรือการแสดงของหอง 
คือ กิจกรรมที่ใหนักเรียนทั้งหองหรือสวนใหญของหอง ไดเตรียมการหรือ

วางแผนรวมกนัแลวนําเสนอกิจกรรมโดยการแสดงออกบนเวทีหรือสถานที่กลางแจง ผูชมมัก
เปนนักเรียนในหองที่เหลือ หรือเปนนักเรียนหองอ่ืน  หรือเปนบุคคลภายนอก  กิจกรรมเชน 
  - การประชุมอภิปราย 
  - การแสดงเพลงพื้นบาน 
  - การแสดงละครประจําป 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- อุปกรณหรือเคร่ืองแตงกายที่ใชประกอบการแสดงนั้น   อาจใชเทาที่มีหรือประยุกต

ของใชในทองถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัดและความคิดสรางสรรค  เชน  การพูดหนาชั้นอาจ
เนนการแตงกายที่สุภาพเรยีบรอย    เคร่ืองแตงกายและอุปกรณในการแสดงละครอาจไมตอง
สมจริงนัก   หรือฉากและสถานที่ในการจัดการโตวาทีอาจใชกระดาษที่เหลือใชเอามาทําปายและ
ใชกระถางตนไมที่มีอยูนํามาประกอบฉาก เปนตน 
 - ครูอาจเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเง่ือนไขในการแสดง เชน ให
นักเรียนเขียนบทละครเอง  หรือใหนักเรียนรวมกันกําหนดญัตติในการโตวาที เปนตน 
 - ครูควรกําหนดบทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชมใหชัดเจน  เชน ผูแสดงและผูจัด
เตรียมการแสดงเปนใครบาง  หรือผูชมละครจะตองเปรียบเทยีบพฤติกรรมของตัวละครดวย   
หรือครูใหผูชมสรุปประเด็นของเพื่อนที่ออกมาพูดเลาเร่ืองหนาชั้น   เปนตน 
 - การแสดงเปนรายบุคคลยอมใชเวลาปฏิบัติกิจกรรมมากกวาการแสดงเปนกลุม แตก็
ทําใหครูไดเห็นความสามารถของนักเรียนแตละคน ดังนั้น ครูควรจัดใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดง
ออกเปนรายบุคคลอยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง เชน การอานทํานองเสนาะ การอานออกเสียง 
การพูดหนาที่ประชุมชน เปนตน หากมีโอกาสไดจัดการแสดงออกในทักษะเดิมมากกวา ๑ คร้ัง 
ก็จะทําใหครูไดเห็นพัฒนาการของนักเรียนในการปฏิบตัิทักษะนั้นๆ ไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 - การปฏิบัตกิิจกรรมการแสดงเปนคูหรือเปนกลุมน้ัน  แตละคนอาจมีบทบาทหนาที่ไม
เหมือนกัน เชน การสัมภาษณเปนคู  คนหนึ่งไดแสดงเปนคนถาม อีกคนแสดงเปนคนตอบ และ
เพ่ือนในชั้นเรยีนแสดงเปนผูชม  เพ่ือใหทุกคนไดรับประสบการณเหมือนกัน  ในขั้นตอนการ
อภิปรายและสรุปผลน้ัน  ครูอาจตั้งประเด็นใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงออกในบทบาทเดียวกนัน้ี
ดวย เชนถามนักเรียนวา  ถานักเรียนเปนคนตัง้คําถามจะถามวาอะไรหรือจะแสดงทาทาง
อยางไร,  ถานักเรียนเจอคําถามอยางน้ีจะตอบอยางไร จะแสดงทาทีเหมือนที่เพ่ือนแสดงไป
หรือไม  ลองแสดงตัวอยางที่คิดวาควรจะเปน  เปนตน 



 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - ปญหาการใชภาษาไทย 
  - สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
  - เพลงพื้นบานหรือการละเลนพ้ืนบาน 
  - เน้ือหาที่เปนเรื่องราว เชน วรรณคดี ชีวประวัตบิุคคล เปนตน 
  - ภาษากับการแสดงออกทางการพูด ทางการอานและภาษาทาทาง 

 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทการแสดง 
การแสดงละคร  

 กิจกรรมนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่ครูใหนักเรียนไดแสดงบทบาทตามเร่ืองราวหรือ
เน้ือหาที่กําหนดไวตั้งแตตนจนจบ  นักเรียนจะไดสวมบทบาทเปนตัวละคร โดยใชภาษา  แสดง
สีหนา และใชบทสนทนา ตามบทละครท่ีไดแตงไวแลว   ทั้งนี้ นักเรียนจะไมนําบุคลิกและ
ความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปเก่ียวของกับการแสดงบทบาทน้ันๆ  กิจกรรมนี้จะทําใหนักเรียน
ไดประสบการณที่จะทําใหเขาใจความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรมของผูอ่ืน และจะทําใหจดจํา
เรื่องราวน้ันไดนาน 

รูปแบบของการแสดงละคร 
๑. การแสดงละครแบบเปนทางการ หรือการแสดงนาฏการ (Dramatization) 

เปนการแสดงละครที่มีการเตรียมบทละครไว  ผูแสดงจะตองซักซอมกอนการ
แสดง จนสามารถแสดงไดตามบท  การจัดฉากจะดูสมจริง  ลักษณะเร่ืองราวท่ีนํามาแสดงไดแก 
เหตุการณประวัตศิาสตร ชวีประวัตบิุคคลสําคัญ เปนตน 

๒. การแสดงละครแบบไมเปนทางการ หรือการแสดงละคร (Acting) 
เปนการแสดงเร่ืองราวหรือเหตุการณสั้นๆ เฉพาะบางประเด็น เพ่ือทําให

เรื่องราวหรือประเด็นนั้นมีความกระจางมากขึ้น  การแสดงแบบน้ีครูสามารถใชสอดแทรกในการ
สอนเนื้อหาสาระ  ลักษณะเร่ืองราวท่ีนํามาแสดงไดแก พิธีแตงงาน พิธีทําขวัญ บทบาทหนาที่
ของบุคคลในอาชีพตางๆ เปนตน 

 
๓. การแสดงละครใบ 

เปนการแสดงที่ผูแสดงใชการแสดงออกทางทาทางส่ือความหมายเรือ่งราวให
ผูชมเขาใจโดยไมใชภาษาพูด  บางครั้งอาจมีการบรรยายประกอบทาทาง ลักษณะเร่ืองราวที่
นํามาแสดงไดแก ปรัชญาในการดํารงชีวิต ความคับของใจ การแกปญหา เปนตน 

๔. การแสดงละครเลียนแบบ 
เปนการแสดงที่ผูแสดงพยายามแสดงลักษณะทาทางเลียนแบบบุคคล สัตว 

หรือส่ิงของตางๆ ตัวอยางเชน การเลียนแบบดาราหรือผูมีชื่อเสียง การรองเลียนแบบสตัว การ
เลียนแบบทาทางหุนยนต เปนตน 



๕. การแสดงละครลอเลียน 
เปนการแสดงที่มีเน้ือหาสาระเสียดสีบุคคล สังคม หรือเหตุการณตางๆ เพ่ือเนน

เจตคติ คานิยมตางๆ แกผูชม  โดยการแสดงถึงความชอบหรือไมชอบดวยเหตุและผลของสิ่งนั้น 
ตัวอยางเชน การลอเลียนนักการเมือง การลอเลียนเหตุการณในบานเมือง เปนตน 

๖. การแสดงการเชิดหุน 
เปนการแสดงที่ใชหุนหรือวสัดุอ่ืนๆ เปนตัวแทนตนในการแสดงออก  หรือใช

ประกอบการแสดงของตน  หุนที่ใชในการแสดงมีหลายประเภท เชน หุนกระบอก หุนน้ิวมือ หุน
สวมมือ หุนเสียบไม หุนดิน หุนหนังตะลุง เปนตน  หุนที่ใชอาจเปนหุนคน หุนรูปสัตว หรือหุน
รูปสิ่งของ  โดยผูเชิดอาจแสดงออกทางบทพูดหรือใหผูอ่ืนมาเปนผูพากยหรือเปนผูแสดงบทพูด
แทน 

กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 
ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  

- ครูและนักเรยีนรวมกันอภิปรายถึงวตัถปุระสงคของการแสดงละคร 
- ครูเตรียมบทละครไวใหนกัเรียนแสดงตัง้แตตนจนจบ โดยอาจเปดโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเร่ืองราวท่ีจะแสดงบทพูดของตัวละครตางๆ  

ข้ันที่ ๒ ขั้นศึกษาบทละครและเลือกผูแสดง 
ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาและทําความเขาใจบทละคร แลวรวมกันพิจารณา

คัดเลือกผูแสดง  โดยอาจเปนผูที่มีบุคลิกความสามารรถตรงกับบทบาทนั้น หรือตรงขามกับบท
ก็ได  หากตองการใหเกิดมุมมองใหมในการแสดง  อันจะนํามาสูการอภิปรายตอนทาย   แตควร
ใหผูรับการแสดงน้ันเต็มใจหรือสมัครใจจะแสดงบทบาทนั้นๆ 

ข้ันที่ ๓ ขั้นซอมการแสดงและจัดเตรียมการแสดง 
- ผูแสดงแตละคนจะตองศึกษาเรื่องราวและบทบาทของตนใหเขาใจ และ

ฝกซอมทองจําบทของตนใหคลอง  จัดใหมีการฝกซอมรวมกัน  บางกรณีอาจจะตองเปลี่ยนตัวผู
แสดงเพ่ือใหตรงตามความสามารถหรือใหเหมาะสมกับบทบาทมากขึ้น 

- ครูจัดแบงหนาที่สําหรับผูที่ไมใชผูแสดง เชน ใหเปนผูจัดฉาก ใหเปนผูชม 
เปนตน   ใหคําแนะนําในการชมการแสดงและการสังเกตประเด็นสําคัญของเร่ือง 

ข้ันที่ ๔ ขั้นแสดง 
- ผูแสดงแสดงตามบทบาทและขั้นตอนทีกํ่าหนดไว 
- ผูชมสังเกตหรือจดบันทึกการแสดงในประเด็นสําคัญที่ครูแนะนําไว  

ข้ันที่ ๔ ขั้นอภิปรายและสรปุผล 
ครูและนักเรียนอภิปรายเรื่องราวท่ีแสดง ความสามารถของผูแสดง และประเด็น

สําคัญที่ครูใหผูชมสังเกต แลวรวมกันสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการแสดงละคร 



๓. กิจกรรมประเภทการใชความคิด 
  กิจกรรมประเภทนี้จะเนนใหนักเรียนใชความคิดในลกัษณะตางๆ ตามโจทยปญหา

หรือตามเง่ือนไขที่ครูกําหนด  โดยลักษณะการคิด (ทิศนา  แขมมณีและคณะ, ๒๕๔๐) มีดังนี้ 
๓.๑ คิดคลอง 
 เปนลักษณะการคิดอยางรวดเร็วและใหไดความคิดจํานวนมาก โดยนักเรียน

จะตองสามารถบอกความคดิใหไดจํานวนมาก หรือบอกความคดิใหไดมากในเวลาที่รวดเรว็  
กิจกรรมเชน 

- บอกชื่อสํานวนไทยที่มีชื่อสัตวอยูในสํานวนใหมากทีสุ่ด 
- บอกคําที่มีสัมผัสคลองจองกับคําที่กําหนดใหใหไดมากที่สุด 
- ทายชื่อลักษณนามของภาพสิ่งของที่กําหนดให ใชเวลาภาพละ ๓ วินาท ี

๓.๒ คิดหลากหลาย 
 เปนลักษณะการคิดเพ่ือใหไดรูปแบบ  ลักษณะ หรือประเภทที่หลากหลาย

แตกตางกัน  กิจกรรมเชน 
- รวบรวมประโยชนของสิ่งที่กําหนดใหใหไดมากที่สุด 
- นําคําที่กําหนดใหไปแตงประโยคใหไดอยางนอย ๑๐ ประโยค 
- หาวิธีปราบยักษนนทกนอกเหนือจากวิธีของพระนารายณ กลุมละ ๕ วิธ ี

๓.๓ คิดละเอียด 
 เปนลักษณะความคิดที่ผานการพิจารณาถึงรายละเอียดหลักและรายละเอียด

ยอยของเรื่องที่คิด กิจกรรมเชน 
- วิจารณหนังสือที่อานได 
- จับใจความสําคัญของเพลงที่ไดฟงได 
- วิเคราะหตัวละคร ฉาก สถานที่ และโครงเรื่องของนิทานที่อาน 

๓.๔ คิดชัดเจน 
 เปนลักษณะการคิดพิจารณาถึงความรูความเขาใจของตนตอเร่ืองที่คิด โดย

สามารถบอกไดวา เร่ืองที่คิดน้ัน ตนเองรูหรือเขาใจอะไร และไมรูหรือไมเขาใจอะไรบางและ
สามารถอธิบายขยายความ หรือยกตัวอยางเร่ืองที่รูและเขาใจได กิจกรรมเชน 

- แสดงความคิดเห็นจากสถานการณจําลอง 
- ยกตัวอยางคําราชาศัพทในชีวติประจําวนัได 
- บอกความหมายของพาดหัวขาวที่ไดอานตามที่ตนเขาใจ 

๓.๕ คิดอยางมีเหตุผล 
 เปนลักษณะการคิดที่สามารถอธิบายเหตุผลได สามารถจําแนกขอเท็จจริงและ

ความคิดเห็นได  กิจกรรมเชน 
- วิจารณบทความจากหนังสือพิมพ 
- รวบรวมขอความที่เปนโฆษณาชวนเชือ่ 



- อภิปรายพฤติกรรมของตวัละครในวรรณคดี 
๓.๖ คิดถูกทาง 
 เปนลักษณะการคิดดีหรือเปนประโยชนตอสังคม  ตั้งเปาหมายของการคิด

ในทางที่เปนสวนรวมมากกวาสวนตนหรือคิดถึงผลระยะยาวมากกวาระยะสั้น กิจกรรมเชน 
- เขียนคําขวญัเพ่ือรณรงคใหเพ่ือนๆ หันมาอานหนังสือกันมากขึ้น 
- คิดบทสนทนาที่สินสมุทรควรใชพูดกับนางผีเสื้อสมุทรเม่ือจะจากไป 
- อภิปรายหาขอสรุปถึงแนวทางการเชิญชวนการใชภาษาไทยใหถูกตอง 

๓.๗ คิดกวาง 
 เปนลักษณะการคิดที่ครอบคลุมเรื่องที่คิด คิดถึงองคประกอบ สวนสําคัญจุดที่

นาสนใจ  จุดเดนจุดดอย หรือส่ิงที่มีอิทธิพลตอเรื่องที่คิด กิจกรรมเชน 
- ทํารายงานเรื่องที่สนใจ 
- เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนด 
- เขียนผังมโนทัศนของวรรณคดีที่เรียนได 

๓.๘ คิดลึกซ้ึง 
 เปนลักษณะการคิดที่เขาใจความซับซอนของโครงสราง ระบบความสัมพันธเชิง

สาเหตุในโครงสราง ความหมายหรือคุณคาของสิ่งที่คิด ตัวอยางเชน 
- บอกขอคิดของนิทานที่ไดอาน 
- ตีความน้ําเสียงของผูแตงบทประพันธได 
- เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแตงกายของตวัละครกบัในปจจุบัน 

๓.๙ คิดไกล 
 เปนลักษณะการคิดเชื่อมโยงถึงอนาคต สามารถใชขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ 

มาทํานายความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยตางๆ ในเรื่องที่คิดได ตัวอยางเชน 
- แตงเรื่องราวตอจากเร่ืองที่อานได 
- เขียนเรียงความเร่ืองอาชีพที่ใฝฝน 
- อภิปรายถึงผลกระทบของการใชภาษาไทยไมถูกตอง 

  การใชคําถามพัฒนากระบวนการคิด 
 การใชคําถามของครูเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมที่จะพัฒนากระบวนการคิดของ

นักเรียนได ลกัษณะการใชคําถามมีหลายลักษณะ ในที่นี้จะยกตวัอยาง ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
ก. รูปแบบคําถามตามความมุงหมาย ๑๒ ลักษณะ 
ข. รูปแบบคําถามตามระดับขั้นของการใชความคิดในพุทธิพิสัย ๖ ลักษณะ 
ค. รูปแบบคําถาม ๗ ลักษณะ 
ง. รูปแบบคําถามสรางสรรค ๗ ลักษณะ 

ก. รูปแบบคําถามตามความมุงหมาย ๑๒ ลักษณะ (Francis D. Curtis, ๑๙๔๓) 



๑. ถามเพ่ือเปรียบเทียบ 
 เปนการถามใหนักเรียนคิดเปรียบเทยีบความเหมือนหรือความแตกตาง เชน 
  “เรื่องสั้นแตกตางจากนวนิยายอยางไรบาง” 
  “ปาสมศรีและหยกในเร่ืองนี้มีนิสัยที่นาชมเชยเหมือนกันในเรื่องใด” 
๒. ถามเพ่ือการตัดสินใจ 
 เปนการถามใหนักเรียนจําแนกและตัดสินใจใหแนนอน เชน 
  “คําน้ีเปนคํานามใชหรือไม” 
  “ผูแตงเรื่องพระอภัยมณีคือ สุนทรภูใชหรือไม” 
๓. ถามเพ่ือการนําไปใช 
 เปนการถามใหนักเรียนแกไขปญหาหรือสถานการณโดยอาศัยความรูหรือ

ประสบการณที่มีอยู เชน 
  “ถานักเรียนเปนพระอภัยมณีจะหาวิธีหนนีางผีเสื้อสมุทรอยางไร” 
  “บอกชนิดของประโยคตอไปน้ีใหถูกตอง” 
๔. ถามเพ่ือการจําแนก 
 เปนการถามใหนักเรียนจําแนก จัดหมวดหมู หรือจัดพวกใหม โดยอาศัยการ

เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง ความสัมพันธ และการจัดกลุมใหม เชน 
  “คําแตละคําในประโยคตอไปน้ีทําหนาที่ใดในประโยค” 
  “ขอความตอไปน้ีมีคําเปนและคําตายอยางละกี่คํา” 
๕. ถามความสัมพันธระหวางเหตุผล 
 เปนการถามใหนักเรียนสังเกตสาเหตุและผลของปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน 
  “คํายืมมีประโยชนอยางไรในภาษาไทย” 
  “ทําไมตัวละครจึงทําอยางน้ัน” 
๖. ถามเพ่ือใหทราบจุดมุงหมาย 
 เปนการถามใหนักเรียนบอกจุดมุงหมายของเนื้อเรื่อง เชน  
  “นิทานเรื่องน้ีตองการใหขอคิดวาอยางไร” 
  “ประกาศนี้มีจุดมุงหมายอยางไร” 
๗. ถามเพ่ือใหเกิดความคดิวิจารณ 
 เปนคําถามใหนักเรียนคิดในเรื่องความสมบูรณหรือความถูกตอง เชน 
  “เรียงความที่เขียนมา มีสวนใดที่ตองปรับปรุงบาง” 
  “ตัวละครทําเชนน้ีมีขอใดนาชมเชย ขอใดที่ควรตําหนิ” 
๘. ถามเพ่ือใหแสดงความคิดเห็น 
 เปนคําถามใหนักเรียนสรุปผลหรือตัดสินใจ โดยอาศัยขอมูล ความจริงและ

หลักการเปนเกณฑ เชน 
  “นักเรียนจะบอกคนที่ใชภาษาไทยไมถูกตองวาอยางไร” 



  “นักเรียนรูสึกอยางไรกับตัวละครในเรื่องนี้” 
๙. ถามเพ่ือเปดการอภิปราย 
 เปนการถามเพื่อใหนักเรียนถกเถียง พินจิพิจารณาและตัดสินใจ เชน 
  “เราควรยกเลกิการใชตวัอักษร ร เรือ ดีหรือไม เพราะเหตุใด” 
  “คําราชาศัพทมีความสําคัญอยางไรในสังคมไทย” 
๑๐. ถามเพ่ือใหกําหนดนิยามหรือใหอธิบาย 
 เปนการถามใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอด หรือความหมาย คํานิยาม 

คําอธิบายของคําหรือวลี  เพ่ือใหเร่ืองราวน้ันกระจางขึ้น เชน 
  “ลองอธิบายความหมายของ ‘ภาพพจน’ ตามความเขาใจ” 
  “สํานวนนี้นาจะหมายถึงคนประเภทไหน” 
๑๑. ถามเพ่ือใหสังเกต 
 เปนการถามใหนักเรียนหาคําตอบโดยการสังเกต เชน 
  “เราใชคําชนิดไหนมากที่สุดในชีวติประจําวัน” 
  “คําพูดไหนของตัวละครทีท่ําใหเรารูวา เขารูสึกไมพอใจ” 
๑๒. ถามเพ่ือยั่วยุใหเกิดคําถามใหม 
 เปนการถามใหนักเรียนคิดหรือใหเกิดขอสงสัยเพ่ิมขึ้น เชน 
  “ขณะเขียนเรียงความ นักเรียนเกิดปญหาใดบาง” 
  “นักเรียนมีขอสงสัยอะไรบางเก่ียวกับบทประพันธนี”้ 

ข. รูปแบบคําถามตามระดับข้ันของการใชความคิดในพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) ๖ 
ลักษณะ (Benjamin S. Bloom, ๑๙๖๑) 

 ๑. ถามความรู 
  เปนคําถามเก่ียวกับขอเท็จจริง คํานิยาม ทฤษฎี ซึ่งมีคําตอบแนนอน เปน
คําถามที่เก่ียวกับใคร (who), อะไร (what), เม่ือไร (when), ที่ไหน (where), ใชหรือไม เชน 
   “ใครแตงบทละครรํา เรื่อง พระรวง” 
   “ขุนแผนเปนใคร อาศัยอยูทีไ่หน มีความสามารถเรื่องใด” 
 ๒. ถามความเขาใจ 
  เปนคําถามทีต่องใชความรูมาตอบหรือมาประกอบเพื่ออธิบาย เชน 
   “ลักษณะของภาษาระดับทางการเปนอยางไร” 
   “ลองยกตัวอยางคําซอนเพ่ือความหมายมา ๕ คํา” 
 
 ๓. ถามการนําไปใช 
  เปนคําถามทีต่องนําความรูความเขาใจไปแกปญหาในสถานการณใหม เชน 
   “กลุมคําตอไปนี้ เปนกลุมคําชนิดใดตามทีไ่ดเรียนไป” 
   “นักเรียนจะปฏิบัตตินอยางไร เพ่ือไมใหมีปญหาเหมือนตัวละคร” 



 ๔. ถามการวิเคราะห 
  เปนคําถามใหจําแนกสวนประกอบของเรือ่งราว โดยอาศัยหลักการหรือที่มา
ของเรื่องราวน้ัน เชน 
   “ใจความสําคญัของเพลงเพลงนี้คืออะไร” 
   “สาเหตุทีต่ัวละครตัดสินใจอยางน้ันเปนเพราะเหตุใด” 
 ๕. ถามการสังเคราะห 
  เปนคําถามที่ใชกระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธระหวางขอมูลยอยให
เปนหลักการหรือแนวคิดใหม เชน 
   “สรุปหลักการฟงอยางมีวิจารณญาณมา ๕ ขอ” 
   “หลังจากเรียนจบแลว ใหสรุปลักษณะนสิยัที่ดีของตัวละครน้ี” 
 ๖. ถามการประเมินคา 
  เปนคําถามใหพิจารณาคุณคาโดยใชความรู ความรูสึก ความคิดเห็นในการ
กําหนดเกณฑเพ่ือประเมินคาส่ิงเหลาน้ัน เชน 
   “เราควรเอาอยางพฤติกรรมของตัวละครนี้หรือไม” 
   “การบัญญัตศิพัทมีความสําคัญกับการใชภาษาไทยหรอืไม” 

ค. รูปแบบคาํถาม ๗ ลักษณะ 

๑. คําถามปลายเปด (open-ended questions) 
เปนคําถามที่ใหนักเรียนหาขอมูลมาตอบ อาจเริ่มตนดวยคําวา “ใคร” “อะไร” 

“เม่ือไร” “ที่ไหน” “ทําไม” หรือ “อยางไร” เปนตน คําถามปลายเปดสามารถใชเปดบทสนทนา
หรือพูดคุยเก่ียวกับหัวขอใดหัวขอหน่ึงได เชน 

“เราใชคําราชาศัพทกับใครบาง” 
“ทําไมนักเรียนถึงคิดอยางน้ัน” 

คําถามลักษณะนี้อาจถามคําถาม โดยใหขอมูลสวนหนึ่งเพ่ือใหนักเรียนตอบ
เฉพาะขอมูลที่เราสนใจก็ได เชน 

“อักษรควบมีทั้งควบแทกับควบไมแท อักษรควบแทไดแกคําวาอะไรบาง” 
“นอกจากพระมหากษัตริยแลว เราใชคําราชาศัพทกับบคุคลระดับใดบาง” 

๒. คําถามปลายปด (closed ended questions) 
     เปนการถามเพ่ือใหตอบรับหรือปฏิเสธ หรือใหเลือกตอบจากตัวเลือกที่ครูให แต

จะทําใหนักเรียนมีโอกาสคิดดวยตัวเองนอยกวาคําถามปลายเปด ดังนี้ 
- มีคําตอบใหเลือกเพียง ๒ คําตอบ (Dichotomous Questions) เชน 

“ตัวละครทําอยางน้ีถูกหรือผิด” 
“นักเรียนคิดวา คําน้ีเปนคํากริยาไดหรือไม” 

- มีคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) เชน 



“เรื่องนี้ใชคําประพันธประเภทไหน โคลง ฉันท กาพย หรือกลอน” 
“คํานามมี ๕ ชนิด คําน้ีเปนคํานามชนิดใด” 

- สามารถเลือกคําตอบไดหลายคําตอบ (Checklist Questions) เชน 
“คําตอไปน้ี คาํไหนสะกดผิดบาง” 
“ตัวละครตอไปน้ี ตัวละครใดเปนฝายพระราม” 

- ใหจัดลําดับที่ (Rank Questions) เชน 
“ภาพ ๕ ภาพน้ีมาจากนิทานที่ไดฟงไป ภาพนี้อยูลําดับที่เทาไร” 
“เรียงลําดับคาํพูดของประธานตอไปน้ี ตามวาระการประชุม” 

- ใหแสดงลําดับความสําคญัมากนอย (Scales Questions) เชน 
“สวนประกอบของจดหมายเหลาน้ี สวนใดควรเขียนกอน” 
“ตัวละครตอไปน้ี นักเรียนชอบตัวละครใดมากที่สุด 

๓. คําถามนําและจํากัดคําตอบ (leading and restrictive questions) 
เปนคําถามที่จะทําใหการตอบของนักเรียนแคบลง คําถามประเภทนี้ไมสามารถ

แนใจไดวานักเรียนเขาใจจริงหรือไม แตก็สามารถใชคําถามประเภทนี้ไดเม่ือตองการยืนยันวา
เปนเชนน้ันจริงหรือไม เชน 

“ตัวละครนี้ มีนิสัยที่ไมดี เราควรทําแบบน้ันหรือไม” 
“คําน้ี มีตัวสะกดในแมกน จะเปนคําเปนไดไหม” 

๔. คําถามตรง (direct question) 
ถาครูไมแนใจเกี่ยวกับคําตอบของนักเรียนวารูจริงหรือไม ก็อาจจะใชคําถาม

ตรงๆ ก็ได โดยถามดวยคําถามที่สามารถตอบไดดวยคําพูดส้ันๆ ขอดีของคําถามแบบนี้คือ 
นักเรียนจะรูวาจะตอบใหตรงประเด็นไดอยางไร เม่ือจะใชคําถามตรงตองใชวลีที่สัน้และการถาม
แตละคร้ังควรถามเพียงคําถามเดียว เชน 

“คําน้ีเปนคําเปน นักเรียนสังเกตไดจากตวัสะกดวาอยูในมาตราใด” 
“ประโยคนี้เปนประโยคกรรม เพราะมีกรรมอยูสวนใดของประโยค” 

๕. การถามแบบทวนความ (paraphrasing content) 
เปนการถามโดยทวนคําพูดของนักเรียน โดยครูถามทวน ๒ – ๓ คําสุดทายที่

นักเรียนพูด ซึ่งเปนการบอกนักเรียนวาครูไดยินสิ่งที่นักเรียนพูดและเปดโอกาสใหนักเรียน
ตรวจสอบวาครูเขาใจถูกตองหรือไม      วิธีการทวนคําพูดน้ีมีประโยชนมากในการพูดกับ
นักเรียนที่ไมคอยพูดและผูที่ถามคําตอบคํา    นักเรียนเกือบทุกคนจะตอบสนองดีตอคําถาม
แบบนี้ เชน 

คําพูดของนักเรียน การถามทวนความของครู 

“ผมคิดวา วรรณคดีเร่ืองนี้ไมสนุก” “เธอคิดวา เร่ืองนี้ไมสนุก ทําไมถึง
ไมสนุกละ” 



“เพราะผมแปลไมได ผมไมทราบ
ความหมายของคําศัพท” 

“เธอรูสึกไมสนุก เพราะเธอแปล
คําศัพทไมได แลวถาอานเรื่องยอท่ี
เขาแปลเอาไวแลวละ” 

“ถาแปลไวแลว ผมชอบอานเพราะ
ไมมีคําศัพท” 
 

“ถาไมมีคําศัพท เธออาจจะอานได
อยางสนุก อยางนี้แสดงวา 
วรรณคดีจะสนุกหรือไมสนุกก็ไมได
ขึ้นอยูกับเน้ือเรื่อง แตอยูท่ีวามี
คําศัพทยากหรือเปลาใชไหม...” 

 ๖. การถามคําถามแบบสะทอนความรูสกึ (reflecting response) 
เปนการสะทอนใหเห็นวาครูเขาใจความรูสึกของนักเรียน เปนคําถามที่ผูถาม

ตองการหยั่งความรูสึกของผูถูกถามโดยใชคําพูดสะทอนวานักเรียนมีอารมณอยางไร ตรงกับที่
ครูคิดหรือไม เชน 

“ครูคิดวา เรื่องน้ีไมยากเทาไหร เธอคิดวาเร่ืองนี้ยากไหม” 
“ครูเห็นวา เธอกังวลเรื่องการเขียนเรียงความ เธอจะเริ่มตนอยางไร” 

๗. การถามเพื่อสรุปความ 
เปนการสรุปความเขาใจของครูวา นักเรียนไดบอกอะไรกับครูและครูเขาใจสิ่งที่

นักเรียนบอกถูกตองหรือไม เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของของขอมูลที่ครูไดรับ เชน 
“สรุปวา เธอตอบขอ ก. เพราะสังเกตจากตัวสะกดใชไหม” 
“จากที่เธออธบิายมา เรื่องนี้ใหขอคิดอยู ๓ ขอ มีอะไรบาง” 

ง. รูปแบบคําถามสรางสรรค ๗ ลักษณะ (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๔๕) 
 ๑. คําถามปริมาณ (Quantity)  
  เชน “ในวรรณคดีเร่ืองนี้ มีตัวละครเอกกี่คน ใครบาง” 
 ๒. คําถามการเปลี่ยนแปลง (Change) 
  เชน “เม่ือตัวละครรูความจริงแลว เกิดเหตุการณอะไรขึ้น” 
 ๓. คําถามการทํานาย (Prediction) 
  เชน “ถาพระอภัยมณีหนีนางยักษไมสําเร็จ เรื่องราวจะเปนอยางไร” 
 ๔. คําถามความคิดเห็น (Point of View) 
  เชน “นักเรียนคิดวา เหตุใดตัวละครถึงตดัสินใจเชนน้ัน” 

 ๕. คําถามเร่ืองสวนตวั (Personal Involvement) 
  เชน “ถานักเรยีนเปนตวัละครตวันี้ นักเรยีนจะตัดสินใจอยางไร” 

 ๖. คําถามความสัมพันธเปรียบเทียบ (Comparative Association) 
  เชน “นิสัยของตัวละครทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร” 

 ๗. คําถามคานิยม (Valuing Questioning) 
  เชน “ตวัละครทําเชนน้ีถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด” 



  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ครูควรเตรียมคําถามตางๆ ไวลวงหนา และพยายามคาดเดาคําตอบของนักเรียนใน

แตละคาบเรียน 
  - ครูควรฟงกอนถาม และฟงหลังจากถาม หมายถึงกอนจะถามควรรับฟงความคิดเห็น

และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนเสียกอน และเม่ือถามไปแลวก็ควรตั้งใจฟงคําตอบ
ของนักเรียนดวย 

  - ครูควรพยายามประสานสายตากับนักเรียน เพ่ือแสดงความจริงจังของคําถามหรือ
แสดงความใสใจคําตอบของนักเรียน 

  - ครูควรสังเกตปฏิกิริยา  ลักษณะการตอบ  น้ําเสียง  และความเร็วของการตอบ  
เพ่ือใหทราบบุคลิก  ความเขาใจ  ความตั้งใจ   การสื่อความหมายของนักเรียน และแสดง
ปฏิกิริยาตอบกลับที่เหมาะสม เชน การยิ้ม การตอบรับ การชมเชย หรือการใหกําลังใจตอ
คําตอบของนกัเรียน 

  - ครูอาจถามคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจน  หากเห็นวานักเรียนไมตอบ
คําถามหรือใชเวลาคิดคําตอบนานเกินไป  เพราะนักเรียนอาจไมเขาใจคําถามหรือคําถามยาก
เกินไป    และยังเปนการแสดงใหนักเรียนเห็นวาครูกําลังฟงและพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่
นักเรียนจะตอบ 

  - ครูอาจหยุดพักการสนทนาหรือใชการเงียบ เพ่ือไมขัดจังหวะการตอบหรือเพ่ือสังเกต
ปฏิกิริยานักเรียน หรือใชเปนเคร่ืองหมายแสดงการยอมรับหรือตอบรับ แตไมควรเงียบนาน
เกินไปหรือเงียบโดยขาดเหตุผล เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกอึดอัด 

  - ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน เชน ความใสใจ การเขาใจหรือการเคารพ
ซึ่งกันและกัน จะทําใหการถามและการตอบประสบความสําเร็จ 

  - หากผูเรียนตอบคําถามไมไดหรือไมกลาแสดงความคิดเห็น ครูควรเปลี่ยนคําถาม 
และควรชวยเหลือจนกระทั่งนักเรียนตอบได แตตองไมเปนการบีบบังคับจนเกินไป 
ตัวอยางกิจกรรมประเภทการใชความคิด 

หมวกความคิด ๖ ใบ (The Six Thinking Hats) 

การใชหมวกความคิด ๖ ใบ (Edward De Bono, ๑๙๙๒) เปนการพัฒนาความคิดโดย
ใชสีหมวกเปนสื่อ ใหสอดคลองกับทศิทางของการคิด และทําใหนกัเรียนไดฝกใชความคิดหลาย
ดานหรือตางมุมมอง 

หมวกความคดิ ๖ ใบ มีการกําหนดสีหมวกไว ๖ สี ดังนี้ 
๑. หมวกสีขาว แสดงถึงความเปนกลาง หมายถึง ขอเท็จจริง ตัวเลข ขอมูลที่มีลกัษณะ

เปนปรนัย ขอมูลที่เปนจริงหรือเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีการโตแยง   
๒. หมวกสีแดง แสดงถึงอารมณความรูสึก  หมายถึง อารมณ ความรูสึก ความกลัว 

ความโกรธ ความสนุกสนาน ความอบอุน หรือความพอใจ 



๓. หมวกสีดํา  แสดงถึงความมืดคร้ึม  หมายถึง ความคิดในทางไมดี เหตุผลดานลบ 
เหตุผลในการปฏิเสธ ความบกพรอง ผลเสีย จุดดอยหรือจุดออน    

๔. หมวกสีเหลือง  แสดงถึงความสวางไสว  หมายถึง  ความถูกตอง  สิ่งสรางสรรค  
กําลังใจ  ความม่ันใจ  เหตุผลดานบวก  เหตุผลในการยอมรับ   คุณคาหรือคุณประโยชน 
จุดเดน  ความคิดที่เปนประโยชน 

๕. หมวกสีเขียว  แสดงถึงการเจริญเติบโต ความสมบูรณ  หมายถึง ความคิดใหมๆ 
ความคิดสรางสรรค   

๖. หมวกสีฟา  แสดงถึงความเยือกเย็น  หมายถึง  การจัดระเบียบ   การเปนหัวหนา  
การควบคุมบทบาทสมาชิก  ควบคุมกระบวนการทํางาน  ควบคุมการกําหนดปญหา 
กระบวนการคดิและการสรุปผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ครูอาจใชหมวก ๖ ใบ ในการตั้งคําถามใหนักเรียนคิด ดังนี้ 
 หมวกสีขาว เชน “เราไดขอมูลอะไรบางจากการอานเรื่องขุนชางขุนแผน” 
 หมวกสีแดง เชน “นักเรียนรูสึกอยางไรกับการกระทําของขุนชาง” 
 หมวกสีดํา เชน “สิ่งที่ขุนแผนทําผิดพลาดคืออะไร” 
 หมวกสีเหลือง เชน “จุดเดนของขุนแผนคืออะไร” 
 หมวกที่เขียว เชน “นักเรียนอยากเปลี่ยนแปลงเน้ือเรื่องตอนใดของเรื่องนี้” 
 หมวกสีฟา เชน “นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องขุนชางขุนแผน” 
- ครูอาจใหนักเรียนประชุมอภิปรายโดยกําหนดบทบาทสมาชิกจากหมวก ๖ ใบ ดังนี้ 
 หมวกสีขาว เปนผูใหขอมูล เรื่องราว และขอเท็จจริงแกกลุม 
 หมวกสีแดง เปนผูแสดงความรูสึกของตนตอเรื่องราวหรือหัวขอที่ประชุม 
 หมวกสีดํา เปนผูนําเสนอปญหา ผลกระทบหรือขอเสยีของเร่ืองที่ประชุม 
 หมวกสีเหลือง เปนผูนําเสนอดานดี ประโยชนหรือคุณคาของเร่ืองที่ประชุม 
 หมวกที่เขียว เปนผูนําเสนอทางออก หรือความคิดใหมๆ  ตอที่ประชมุ 
 หมวกสีฟา เปนประธาน หรอืเปนผูนําเสนอ ควบคุมและสรุปการประชมุ 

 

๔. กิจกรรมประเภทการคนควารวบรวม   
  กิจกรรมประเภทนี้จะเนนใหนักเรียนไดศึกษา สืบคน รวบรวมขอมูล ประสบการณ

หรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ (ดู “แหลงการเรียนรู” ในหัวขอถัดไป)   แลวนําขอมูลที่
รวบรวมไดนั้นมาใชเปนสื่อในการเรียนรู หรือเพ่ือประกอบการทํากิจกรรม หรือเพ่ือเปนการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  โดยวิธีการคนควารวบรวมขอมูลของนักเรียนอาจมีหลาย
ลักษณะ ดังนี ้

 



  ๔.๑ ครูนําส่ือการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูมาใหนักเรียน 
 โดยครูนําพาสื่อการเรียนรู เชน  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ  วิทยากร วีดิ

ทัศน  แถบบนัทึกเสียง รูปภาพ แผนที่ แผนผัง แบบจําลอง ของจริง เปนตน  มาใหนักเรียน
ศึกษา สังเกต สัมผัส หรือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อรวบรวมขอมูลใหไดในหองเรียนน้ัน  วิธีนี้จะทําให
นักเรียนไดรับขอมูลจากสื่อที่ตรงกับความตองการของครูมากที่สุด  โดยนักเรียนไมตองเสียเวลา
ไปสืบคน  แตนักเรียนก็อาจจะขาดความกระตือรือรนและขาดทักษะในการเพ่ิมพูนความรูดวย
ตนเอง    อยางไรก็ดี ครูอาจเพ่ิมความยากของการเขาถึงขอมูล   โดยนําเสนอส่ือเหลาน้ีใหมี
ขอมูลที่ตองการปะปนไปกับขอมูลอ่ืนๆ ดวย  เพ่ือใหนักเรียนไดฝกคัดแยกขอมูลที่ตองการ
ออกมาจากขอมูลอ่ืนๆ   กิจกรรมเชน 

 - การชมวีดิทศันวรรณคดีตอนกอนเรียน 
 - การรวบรวมคําวิเศษณจากเพลงที่ไดฟง 
 - การสังเกตตวัอักษรจากหลักศลิาจารึกจําลอง 

  ๔.๒ ครูพานักเรียนไปยังแหลงการเรียนรู 
 โดยครูเดินทางไปสํารวจ คัดเลือก และจัดเตรียมแหลงการเรียนรูไวลวงหนา 

เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ  วิทยากร  ปราชญทองถิ่น เปนตน  จากน้ันครูพานักเรียนไปถึงยัง
แหลงการเรียนรู แลวใหนกัเรียนลงมือศกึษา สัมภาษณ สัมผัส เก็บรวบรวมความรู หรือปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ครูไดมอบหมายไวลวงหนา  วิธีนี้ใชสําหรับแหลงการเรียนรูที่ครูไมสามารถนํามา
ใหนักเรียนไดเรียนรูในหองเรียนได หรือใชเม่ือครูตองการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูของ
นักเรียน  ขอดีก็คือ นักเรียนไดสัมผัสแหลงการเรียนรูที่ตรงกับความตองการของครูและการ
คนควารวบรวมขอมูลของนักเรียนน้ันมีครูคอยใหคําแนะนํา  แตวิธีนี้ครูจะตองวางแผนการจัด
กิจกรรมไวลวงหนาและจัดหาเวลาและสถานที่ใหเหมาะสม  กิจกรรมเชน 

 - การชมสไลดในหองโสตทัศนศึกษา 
 - การเดินทางไปทัศนศึกษาตางจังหวัด 
 - การเขาหองประชุมเพ่ือฟงบรรยายจากวิทยากร 
  ๔.๓ ครูมอบหมายใหนักเรียนไปยังแหลงการเรียนรูที่กําหนด 
 โดยครูสํารวจ คัดเลือก และจัดเตรียมแหลงการเรียนรูไวลวงหนา  แลว

มอบหมายใหนักเรียนไปยังแหลงการเรียนรูที่กําหนดเอง  วิธีนี้ใชสําหรับแหลงการเรียนรูที่
นักเรียนเขาถงึไดงาย ไมซับซอน  เชน หองสมุด  เครือขายอินเทอรเน็ต  ผูปกครอง รายการ
โทรทัศน   สถานีวิทยุ  หนังสือพิมพ  เปนตน   ขอดีก็คือ นักเรียนสามารถเลือกชวงเวลาในการ
คนควารวบรวมขอมูลไดเองและเปนการประหยัดเวลาจดักิจกรรมในหองเรียน  แตไมมีครูคอย
กํากับดูแลในการศึกษาคนควาขอมูลเหลาน้ัน  กิจกรรมเชน 

 - การสัมภาษณผูปกครอง 
 - การตัดขาวจากหนังสือพิมพ 
 - การรวบรวมคําราชาศัพทจากขาวในพระราชสํานัก 



  ๔.๔ ครูมอบหมายใหนักเรียนไปยังแหลงการเรียนรูที่ตองการเอง 
 โดยครูสํารวจ คัดเลือกและจัดเตรียมรายช่ือแหลงการเรียนรูตางๆ ลวงหนา 

ตามที่ครูตองการมาใหนักเรียนเลือก  เหมาะสําหรับเนื้อหาหรือขอมูลที่อาจคนควาไดจากหลาย
แหลง  เชน ขอมูลจากสื่อสารมวลชน  นักเรียนอาจเลือกจากหนังสือพิมพ รายการโทรทัศน  
สถานีวิทยุ เปนตน วิธีนี ้ นักเรียนจะมีอิสระที่จะเลอืกไปยังแหลงการเรียนรูทีส่ะดวกหรือทีต่น
สนใจตามรายชื่อที่ครูแจง    แตครูตองมีการชี้แจงหรือคําส่ังที่ชัดเจนและนักเรียนตองใชทักษะ
การคัดกรองขอมูลมากขึ้น  เพราะมีโอกาสสูงที่นักเรียนอาจเลือกขอมูลมาไมตรงตาม
วัตถุประสงค   กิจกรรมเชน 

 - การสัมภาษณบุคคลอาชพีตางๆ 
 - การจัดทําสมุดภาพตัวละครในวรรณคดี 
 - การรวบรวมคําเขียนสะกดผิดจากปายประกาศ 

  ๔.๕ นักเรียนนําเสนอแหลงการเรียนรูเพ่ือการคนควารวมกัน 
 โดยครูใหนักเรียนนําเสนอรายชื่อแหลงการเรียนรูที่นักเรียนสนใจ  แลวให

ชวยกันเลือกแหลงการเรียนรูที่นักเรียนสวนใหญสนใจหรือเห็นวาเหมาะสม   เพ่ือกําหนดใหเปน
แหลงการเรียนรูหลักในการศึกษาคนควาขอมูลรวมกัน   วิธีนี้ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได
นําเสนอชื่อแหลงการเรียนรูที่นักเรียนสนใจ และก็จะไดแหลงที่นักเรียนสวนใหญสนใจ 
ขณะเดียวกันครูก็มีโอกาสกรั่นกรองแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมดวย  กิจกรรมเชน   

- การไปทัศนศึกษาตามที่หองไดเลือกสถานที่ 
- การฟงบรรยายจากวิทยากรที่ไดรับการเสนอชื่อ 
- การไปสัมภาษณบุคคลตามอาชีพที่นักเรียนสวนใหญสนใจ 

  ๔.๖ นักเรียนนําเสนอแหลงการเรียนรูเพ่ือเปนทางเลอืกในการคนควา 
 โดยครูใหนักเรียนนําเสนอรายชื่อแหลงการเรียนรูที่นักเรียนสนใจ  แลวครูชวย

กลั่นกรองแหลงการเรียนรูนั้น   วิธีนี้ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอชื่อและไปคนควา
แหลงการเรียนรูที่นักเรียนสนใจหรือถนัด  แตครูจะตองเสียเวลาพิจารณาแหลงการเรียนรูนั้นๆ 
วาตรงกับจุดประสงคการเรียนรูเพียงใด  หากยังไมเหมาะสมครูอาจใหนักเรียนเสนอชื่อใหมหรือ
ครูเปนผูกําหนดแหลงเรียนรูใหเองในทายที่สุด  กิจกรรมเชน   

- การจัดทําโครงงานภาษาไทย 
- การสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
- การรวบรวมสํานวนไทยในชีวติประจําวนั 

  แหลงการเรียนรู (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) หมายถึง แหลง ขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรูทางวทิยาการและประสบการณที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียน
ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเน่ืองจาก
แหลงตางๆ เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู  แหลง
การเรียนรูสําหรับจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคนความี ๓ ประเภท ดังนี้ 



  ๑. แหลงการเรียนรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปนประสบการณที่ผูเรียนสามารถสราง
องคความรูไดจากสภาพจริง ไดแก อุทยานแหงชาติ  สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลํา
คลอง ปรากฏการทางธรรมชาติ เชน ฝนดาวตก น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน 

  ๒. แหลงการเรียนรูที่จัดขึน้หรือสรางขึ้น ซึ่งมีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถาน ศึกษา  
เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเรว็ 

๒.๑ แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา  ไดแก  หองเรียน หองสมุด หองศูนย
วิชาการ หองปฏิบัติการตางๆ   สวนวิทยาศาสตร   สวนวรรณคดี   สวนสมุนไพร   สวนสุขภาพ  
สวนธรรมะ  สนามกีฬา  เปนตน 

๒.๒ แหลงการเรียนรูนอกสถานศึกษา ไดแก สถานประกอบการ สถาบัน
คนควาวิจัย พิพิธภัณฑ  ศาสนสถาน แหลงวิทยาการ แหลงบริการ สวนสาธารณะ สวนสัตว หอ
ศิลป หองสมุดประชาชน เรือหองสมุด รถหองสมุดเคลื่อนที่ ศูนยกีฬา ศูนยการคา เครือขาย
สารสนเทศ เปนตน 

  ๓. แหลงการเรียนรูที่เปนทรัพยากรบคุคล ไดแก ครู ผูปกครอง บุคคลทีมี่ความรู 
ความสามารถและเชี่ยวชาญดานตางๆ ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น เชน บุคคลที่เปนภูมิปญญา
ทางภาษา เพลงพ้ืนบาน พิธีกรรมตางๆ ศิลปนแหงชาติ บุคคลตวัอยาง  บุคคลทางการเมอืง 
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

 
 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทการคนควารวบรวม 

การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาต ิ 
  กิจกรรมนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่ใชทักษะการวางแผนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 

เพ่ือแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนอยางเปนระบบ 

  ลักษณะของแหลงเรียนรูในชุมชน 
   ๑. สถาบันของชุมชนในวิถีชวีิตและแหลงทํามาหากิน  เชน วัด โบสถ ตลาด รานคา
ศาลาการเปรยีญ    ลานนวดขาว  ปา  หวย  คลอง  เปนตน 
   ๒. สถานที่หรือสถาบันทีร่ัฐและประชาชนจัดตั้ง เชน อุทยาน หองสมุด พิพิธภัณฑ
ศูนยวัฒนธรรม ศูนยศิลปาชีพ เปนตน 
   ๓. สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนและชุมชน เชน วีดิทัศน  ภาพสไลด  ภาพยนตร 
หุนจําลอง ของจริง เปนตน 
   ๔. สื่อส่ิงพิมพในโรงเรียนและชุมชน เชน หนังสือ วารสาร ตํารายาพ้ืนบาน ภาพถาย 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนตน 
   ๕. บุคลากรผูมีความรูในชุมชน เชน ผูนําศาสนา เกษตรกร ศิลปน หมอพ้ืนบาน  ผูนํา
ชุมชน ปราชญชาวบาน เปนตน 



  ลักษณะของแหลงเรียนรูในธรรมชาต ิ
   ๑. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  เชน ภูเขา แมน้ํา ไรนา ดิน หิน ฟา เปนตน 
   ๒. มนุษยและสตัว เชน บุคคลตางๆ สัตวตางๆ เปนตน 

กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 

  ข้ันที่ ๑  ขั้นวางแผน  ครูและนักเรียนรวมกันเตรียมการ ดังนี้ 
   - กําหนดวัตถุประสงคและหัวขอหรือประเด็นที่จะศึกษาเรียนรู 
   - สํารวจและจัดทําระเบียน รายชื่อและรายละเอียดของแหลงเรียนรู 
   - เลือกแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับหัวขอเร่ืองและวัตถุประสงค 
   - ประสานขอความรวมมือในการใชแหลงเรียนรู 
   - กําหนดกรอบเน้ือหา ประเด็นศึกษา และวิธีการศึกษา เชน การสังเกต การ
จดบันทึก  การอัดเสียง  การถายภาพ  การสัมภาษณ  การลงมือปฏิบัติ  เปนตน  และจัดเตรียม
เคร่ืองมืออุปกรณใหพรอม 
   - กําหนดและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ โดยอาจทําเปนเอกสารหรือ
ประชุมเตรียมการรวมกัน 
   - กําหนดวันเวลาและวิธีการเดินทาง รวมถึงคาใชจายตางๆ (ถามี) 

  ข้ันที่ ๒  ขั้นรวบรวมขอมูล   
    ครูนํานักเรียนไปยังแหลงเรียนรู และดูแล สังเกต ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

  ข้ันที่ ๓  ขั้นสรุปผลการเรยีนรู  อาจทําไดดังนี้ 
   - หากมีเวลา อาจสรุปการเรียนรูทันที ณ สถานที่ที่ศึกษา เพราะความจําและ
ความรูสึกตางๆ ยังไมหายไป 
   - สรุปการเรียนรูหลังจากกลับถึงสถานศึกษา โดยใหนักเรียนแตละคนนําเสนอ
ประสบการณ หรืออภิปรายรวมกันแลวเขียนรายงาน หรือจัดปายนิทรรศการ เปนตน 

  ข้ันที่ ๔  ขั้นประเมินผล 
    ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลวา การไปศึกษาน้ันบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ครูควรอธิบายชี้แจงจุดประสงคและขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมใหนักเรียนได

เขาใจอยางชดัเจน   กอนที่นักเรียนจะลงมือคนควารวบรวมขอมูล   
  - ครูอาจมอบหมายกิจกรรมเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  โดยพิจารณาใหเหมาะสมของ

แตละกิจกรรม  เชน  กิจกรรมการรวบรวมคําราชาศัพทจากขาวในพระราชสํานักทาง
สถานีโทรทัศน  ครูอาจมอบหมายเปนรายบุคคล  เพราะนักเรียนแตละคนสามารถปฏิบัตไิดที่
บานในเวลาหลังเลิกเรียน  แตหากครูมอบหมายใหนักเรียนปฏิบตักิิจกรรมนี้เปนกลุม นักเรยีน



แตละกลุมจะตองชมขาวในพระราชสํานักรวมกันหรือตางคนตางหาขอมูลแลวนํามารวมกันอีก
คร้ัง ก็จะเปนอุปสรรคสําหรับการปฏิบตัิกิจกรรมของนักเรียน  และยังอาจเปนอุปสรรคสําหรับ
การประเมินผลของครูดวย เพราะผลทีไ่ดจากการรวบรวมขอมูลน้ันอาจเกิดจากการรวมมือของ
กลุมหรืออาจเปนผลงานของนักเรียนเพียงไมก่ีคนในกลุม 

๕. กิจกรรมประเภทการสรางผลงาน    
  กิจกรรมประเภทนี้จะเนนใหนักเรียนจัดทําผลงานของตนหรือของกลุม เพ่ือฝกนํา

ความรูที่เรียนรูไปปฏิบัติ หรือเพ่ือการประเมินผลการเรียนรู  ลักษณะผลงานของนักเรียนมีดังนี้ 
  ๕.๑ เอกสารส่ิงพิมพ 
 คือ ผลงานที่นักเรียนนําเสนอผานสื่อที่ใชการเขียน การวาด หรือการพิมพ 

ไดแก รายงาน ใบงาน แผนพับ รูปภาพ แบบฝก จดหมาย แผนผัง  เปนตน  ผลงานประเภทนี้
มักใชทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาบทเรียน  และใชประเมินทักษะการเขียนในดาน
ตางๆ  กิจกรรมเชน 

- การเขียนจดหมาย 
- การวาดภาพตัวละคร 
- การแตงคําประพันธหรือเพลง 

  ๕.๒ วัสดุอุปกรณ 
 คือ ผลงานที่เปนของจริงหรือสวนประกอบจากของจริงซึ่งนักเรียนจัดหามา 

หรือเปนผลงานที่นักเรียนจัดทําขึ้นเปนรูปราง รูปทรงตางๆ ไดแก แบบจําลอง สิ่งประดิษฐ หุน
มือ  ปฏิทิน  เปนตน ผลงานประเภทนีช้วยเพ่ิมลักษณะความคิดสรางสรรคใหนักเรียนและเปน
การประเมินการนําความรูไปใชของนักเรยีน  กิจกรรมเชน 

 - การสรางแบบจําลองหลักศิลาจารึก 
 - การสรางหุนจําลองตวัละครในวรรณคดี 
 - การจัดทําตัวอยางพืชสมุนไพรในวรรณคดี 

  ๕.๓ โสตทัศนูปกรณ 
 คือ ผลงานที่นักเรียนจัดทําโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดแก แผนสไลด 

แถบบันทึกเสยีง วีดิทัศน บทเรียนแบบโปรแกรม  เปนตน  การจัดทําผลงานดังกลาวน้ีจะตอง
ม่ันใจวา นักเรียนมีทักษะการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิตผลงานดวย  เพราะอาจเกิด
กรณีนักเรียนจางหรือมอบใหบุคคลอ่ืนทําให  กิจกรรมเชน 

 - การจัดทําสไลดเลาเร่ืองวรรณคดีตอนที่เรียน 
 - การสรางเวบ็ไซตที่มีเน้ือหาเก่ียวกับคําราชาศัพท 
 - การบันทึกการอานทํานองเสนาะใสแถบบันทึกเสียง 
  ๕.๔ กิจกรรม 



 คือ ผลงานที่นักเรียนนําเสนอผานกิจกรรม ไดแก การแสดงละคร การแสดง
บทบาทสมมุติ การอภิปราย การโตวาที การรองเพลง เปนตน  โดยครูจะตองมีวิธีการ
ประเมินผลงานที่นักเรียนนําเสนอผานกิจกรรมเหลาน้ีดวย  เพราะเม่ือกิจกรรมสิ้นสุดลงครูอาจ
ใหผลปอนกลบัทันที  หรือครูอาจเก็บรายละเอียดขณะนักเรียนนําเสนอผลงานของตนโดยจด
บันทึกหรือมีแบบประเมินเตรียมไวดวย   กิจกรรมเชน 

 - การรองเพลงสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน 
 - การแสดงละครตอนที่ไดรบัมอบหมาย 
 - การอภิปรายหนาชั้นเพื่อวิจารณหนังสือ 
  ๕.๕ ผลงานประสม 
 คือ ผลงานที่มีหลายลักษณะรวมกัน อาจเปนผลงานที่มีทั้งการจัดทําเอกสาร

และวัสดุอุปกรณ  หรือเปนการทํากิจกรรมประกอบการทําเอกสาร เปนตน  โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและทําใหครูประเมินผลไดหลายรูปแบบอีกดวย  
กิจกรรมเชน 

- การจัดนิทรรศการ 
- การรายงานประกอบการสรุปหนาชั้น 
- การวาดภาพประกอบการแตงคําประพันธ 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ครูควรบอกจุดประสงค และชี้แนะแหลงการเรียนรู รวมถึงแจงเกณฑการประเมิน 

ผลงานใหแกนักเรียนไดทราบกอนลงมือสรางสรรคผลงาน  เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมไดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียนรู 

  - การผลิตหรือสรางผลงานเพื่อประกอบการเรียนรูนัน้ มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูระหวางที่ผลติงาน  ครูอาจตองใหคําแนะนําและชี้แนะระหวางการทํากิจกรรมน้ัน
ดวย  เชน  การแตงคําประพันธ  ครูควรจัดเวลาใหนักเรียนไดแตงในหองเรียนเพ่ือครูจะไดคอย
ชวยเหลือระหวางที่นักเรียนเกิดอุปสรรค หาคําคลองจองไมได หรือเน้ือความยังไมเหมาะสมพอ  
เปนตน  หากครูมอบหมายใหนักเรียนสรางผลงานเองที่บานแลวนําสงใหครูตรวจ เม่ือผลงานนั้น
บกพรองครูอาจไมทราบวา จะตองปรับปรุงหรือซอมเสริมความรูและทักษะของนักเรียนจุดใด 
เพราะครูไมเห็นขั้นตอนการสรางผลงานนั้นๆ ของนักเรียน    

 
 
 
 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทการสรางผลงาน 

การสรางแผนภาพโครงเรื่อง (Graphic Organizer) 



  แผนภาพโครงเร่ือง  แผนภาพความคิด  แผนภาพความหมาย หรือผังกราฟก 
(Semantic map,  Structured overview,  Web,  Concept map,  Semantic organizer,  Story 
map) เปนการแสดงความรูโดยใชแผนภาพ เปนวิธีการนําความรูหรือขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบ
สรางเปนแผนภาพหรือความคิดรวบยอด  หรือนําหัวขอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาแยกเปนหัวขอยอย
แลวนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ (กรมวิชาการ ศึกษาธิการ, ๒๕๔๕) 
   แผนภาพโครงเรื่องมีหลายลักษณะ (ทศินา  แขมมณี, ๒๕๕๐) ดังนี้ 
   ๑. ผังความคิด (A Mind Map) เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธของเนื้อหาหรือ
ความคิดตางๆ ใหเห็นเปนโครงสรางภาพรวม  โดยใชเสน คํา สี เครื่องหมายและภาพตางๆ 
เพ่ือแสดงความหมายและความเชื่อมโยงของเน้ือหาหรือความคิดน้ันๆ   

  ตัวอยางผังความคิดเร่ืองวันแมแหงชาต ิ

 
 

๒. ผังมโนทัศน (A Concept Map) เปนแผนภาพที่แสดงมโนทัศนหรือความคิดรวบยอด
ใหญไวตรงกลาง และแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหญและมโนทัศนยอยๆ เปนลําดับ
ขั้นดวยเสนเชือ่มโยง  

ตัวอยางผังมโนทัศนเรื่องพยัญชนะตน 

  

คําราชาศัพท 

พระราช
กรณียกิจ 

วันแม 
 

ครอบครัว 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ประกวด 
แตงกลอน 

ดอกมะลิ พวงมาลัย 

นําไปรอย 

 แม 

 ความรักของแม 

 



 

๓. ผังแมงมุม (A Spider Map) เปนแผนภาพที่แสดงมโนทัศนยอยไวรอบๆ  
ตัวอยางผังแมงมุมเร่ืองชนิดของคํา 

 
๔. ผังลําดับขั้นตอน (A Sequential Map) เปนแผนภาพที่แสดงลําดับเหตุการณ ลําดับ

ขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆ  
ตัวอยางผังลําดับเหตุการณเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชนิดของคํา 

คํานาม 

คําสรรพนาม 

คํากริยา 
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๕. ผังกางปลา (A Fishbone Map) เปนแผนภาพที่แสดงสาเหตุหลักและสาเหตุยอยของ

ปญหาที่ซับซอน  
ตัวอยางผังกางปลาเรื่องอุปสรรคในการสื่อสาร 

 
 
 
๖. ผังวัฏจักร (A Circle or Cyclical Map) เปนแผนภาพที่แสดงลําดับขั้นตอนที่

ตอเน่ืองกันเปนวงกลม เปนวัฏจักรที่ไมสิ้นสุด ไมไดแสดงจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดที่แนนอน  
ตัวอยางผังวัฏจักรการเกิดคํา 

สินสมุทรแอบ
ไปเลนนอกถํ้า 

สินสมุทรจับ
เงือกมาใหพอ 
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การใชภาษา 

หางไกล
ประสบการณ 

ผูรับสาร 

เขาใจยาก ไมชัดเจน 
ผิดระดับภาษา 

สํานวนภาษาไมตรงเนื้อหา 

ไมพรอมใชงาน 

สภาพไมเหมาะสม 

ขาดความสนใจ 



 
 
๗. ผังวงกลมซอน (Venn Diagram) เปนแผนภาพวงกลมสองวงหรือมากกวาซ่ึงมีสวน

หนึ่งซอนกันอยู   เหมาะสําหรับการนําเสนอความเหมือนและความตางของสิ่งตางๆ  
ตัวอยางผังวงกลมแสดงความสัมพันธระหวางคําตายกับคําลหุ 

 

ตัวอยางผังวงกลมแสดงความสัมพันธระหวางโคลง กาพยและราย 

 

กระบวนการสรางแผนภาพโครงเรื่อง มีดังนี้ 
  ข้ันที่ ๑  กําหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสําคัญ 
  ข้ันที่ ๒  ระดมความคิดเก่ียวกับชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสําคัญใหเปนคําหรือวลี

สั้นๆ แลวจดบันทึกไว  
  ข้ันที่ ๓  นําคําหรือวลีที่จดบันทึกไวมาจัดกลุม ตั้งชื่อกลุมคําเปนหัวขอยอย แลว

เรียงลําดับกลุมคํา 

โคลง 

คําเกิดใหม 

กาพย 

(สราง) 

ราย 

ตายไป ดํารงอยู 
(ใช) (เลิกใช) 

- 
- 

คําตาย 
คําในมาตราแมกก กด กบ :- นก พูด ชอบ 
คําสระเสียงส้ันในแม ก กา :- จะ ดุ ซิ เถอะ 

จะ ดุ ซิ เถอะ 

คําลหุ 
คําสระเสียงส้ัน 
ในแม ก กา :- 



  ข้ันที่ ๔ ออกแบบแผนภาพโครงเรื่อง โดยเขียนชื่อเรือ่งไวตรงกลาง  จากน้ันวางหัวขอ
ยอยตางๆ โดยใชเสนโยงหรือวาดภาพประกอบใหเหมาะสม 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - แผนภาพโครงเรื่องอาจใชในการอานหรือการฟงของนักเรียน ดังนี้ 
 เตรียมการอานหรือการฟง – โดยใหนักเรียนสรางแผนภาพโครงเร่ืองของ

ความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน 
  ระหวางการอาน – โดยนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเหตุการณที่อาน
ตามลําดับ เพ่ือชวยใหอานไดอยางเขาใจยิ่งขึ้น 
  หลังการอานหรือการฟง – โดยสรางแผนภาพโครงเรื่องที่ไดอานหรือไดฟง เพ่ือ
เปนการทบทวนเรื่องราวอีกคร้ังหนึ่ง 

  - แผนภาพโครงเร่ืองอาจใชในการเลาเร่ืองหรือการรายงานของนักเรียน โดยใช
ประกอบเพ่ือใหผูฟงหรือผูอานไดเขาใจเร่ืองราวโดยรวมไดดียิ่งขึ้น 

  - แผนภาพโครงเรื่องอาจใชในการเขียนของนักเรียน โดยใชในการเตรียมการเขียน ใช
ในการเขียนยอความ เขียนสรุปเรื่องราว เปนตน 

 
  การจัดแบงประเภทของกิจกรรมตามลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในบทนี้ 

แตละประเภทคอนขางมีลักษณะแตกตางกันชัดเจน   เม่ือจะเลือกนําไปใชหรือคิดกิจกรรมใดก็
ใหดูลักษณะเดนของแตละประเภท  เชน  หากตองการกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการเรียน ก็อาจใชกิจกรรมประเภทการแขงขัน   หากตองการเห็นพฤติกรรมการแสดงออก
หรือการใชทักษะดานตางๆ ของนักเรียน  ก็อาจเลือกจัดกิจกรรมประเภทการแสดง  หรืออาจจะ
ใชกิจกรรมที่ผสมผสานหลายๆ ประเภทไวดวยกันก็ได   เปนตน 

  

กิจกรรมทายบท 

๑. ใหทานดูตัวอยางกิจกรรมแตละประเภทในบทเรียน   แลวคนควาหรือคิดคนตัวอยาง
กิจกรรมแตละประเภทมากรอกในชองวาง      
๑) กิจกรรมประเภทการแขงขัน 

๑.๑) การแขงกับเวลา  .............................................................................. 
๑.๒) การแขงกับตนเอง .............................................................................. 
๑.๓) การแขงกับผูอ่ืน  .............................................................................. 

๒) กิจกรรมประเภทการแสดง 
๒.๑) การแสดงเด่ียว  .............................................................................. 
๒.๒) การแสดงกลุมเล็ก ............................................................................... 
๒.๓) การแสดงกลุมใหญ  ............................................................................. 



๓) กิจกรรมประเภทการใชความคิด 
๓.๑) คิดคลอง   .............................................................................. 
๓.๒) คิดหลากหลาย .............................................................................. 
๓.๓) คิดละเอียด .............................................................................. 
๓.๔) คิดชัดเจน  .............................................................................. 
๓.๕) คิดอยางมีเหตุผล .............................................................................. 
๓.๖) คิดถูกทาง  .............................................................................. 
๓.๗) คิดกวาง  .............................................................................. 
๓.๘) คิดลึกซ้ึง  .............................................................................. 
๓.๙) คิดไกล  .............................................................................. 

     ๔) กิจกรรมประเภทการคนควารวบรวม 
๔.๑) ครูนําส่ือมาใหนักเรียน ........................................................................ 
๔.๒) ครูพานักเรียนไป   ........................................................................ 
๔.๓) ครูกําหนดใหนักเรียนไป  ........................................................................ 
๔.๔) ครูใหนักเรียนไปตามที่เลือก ........................................................................ 
๔.๕) นักเรียนไปตามที่หองเลือก ......................................................................... 
๔.๖) นักเรียนไปตามทีต่นเลือก  ........................................................................ 

 
     ๕) กิจกรรมประเภทการสรางผลงาน 

๕.๑) เอกสารส่ิงพิมพ .............................................................................. 
๕.๒) วัสดุอุปกรณ .............................................................................. 
๕.๓) โสตทัศนูปกรณ .............................................................................. 
๕.๔) กิจกรรม  .............................................................................. 
๕.๕) ผลงานประสม .............................................................................. 

๒. ใหทานเลือกนํากิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู ๑ 
แผน   โดยเลอืกเน้ือหาวิชาภาษาไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


