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ประกาศคุณูปการ 

 
 การศึกษางานวิ จัยในครั้ งนี้   ส า เร็จไ ด้ ด้วยความกรุณาจาก นางสาวอุ ไรวรรณ มะเดชา                    
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไทฝ่ายบริหารงานวิชาการ ท่ีได้ให้ค าแนะน า สอบถามความคืบหน้า               
ของการท างาน  รวมท้ังให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี         
จนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์  ผู้จัดท าขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นางพีรานุช ไชยพิเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท และคุณครู โรงเรียนพญาไท    
ทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้ค าแนะน า ค าช้ีแนะและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เป็นอย่างดี  และขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนพญาไททุกคนท่ีให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการวิจัย  จนกระท่ังการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 
        

 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค ำน ำ 

  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้มีความรู้

ความสามารถ ศักยภาพในการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษให้    
ดีมากยิ่งขึ้น  โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตามแนวการเรียนรู้บันได 5 ขั้น  (GPAS 5 Steps) เป็น
ส่วนประกอบ  รวมทั้งการลงมือท าแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  รวมท้ังท าการคิดวิเคราะห์ผล
คะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

    ผู้วิจัย 
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วิจัยในชั้นเรียน ปกำรศึกษำ 2564                               

ชื่อเร่ือง  การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh- questions จากการอ่านของ 

                     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตามแนวการเรียนรู้บันได  

                     5 ข้ัน  (GPAS 5 Steps) ประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพญาไท 
  WRITING PROBLEM SOLVING OF ANSWERING WH-QUESTIONS FROM           

                     PRIMARY 6 STUDENTS’ ENGLISH READING BY USING GPAS 5 STEPS  

                     LEARNING PROCESS IN ACADEMIC YEAR OF 2021, PHYATHAI SCHOOL 

ชื่อผ  วิจัย   นางจิรชยา จาระนัย 
Mrs.Jirachaya Jaranai 

ชวงเวลำของกำรวิจัย  

การท าวิจัยเรื่อง  การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh- questions จากการ
อ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตามแนวการเรียนรู้บันได 5 ขั้น  
(GPAS 5 Steps) ประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพญาไท มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเขียนตอบ
ค าถาม Wh-questions จากกการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี สภาพการปฏิบัติ และความต้องการการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 การสร้าง พัฒนา และทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
ระยะท่ี 3 การทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนพญาไท สังกัด สพป.กทม. จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ( (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหา 5 ชุด และระยะท่ี 4 การสรุปการวิจัย 

จากการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีทักษะการเขียนของนักเรียนใน
ระดับท่ีน่าพอใจ  นักเรียนมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 100  ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลของโลก ท่ีทุกคนให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะต้ังแต่ ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องใช้ โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารไม่ว่าจะเป็นด้านการ
เขียนหรือการพูด อีกท้ังยังเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ยารักษาโรค รายการวิทยุ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และในปัจจุบันนั้นการส่ือสารยิ่งต้องใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อการ
ติดต่อส่ือสารกันท่ัวโลก ภาษาอังกฤษท่ีแทรกตัวอยู่กับการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ิงส าคัญและ
จ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ ถ้าผู้ใช้เครื่องมือในการส่ือสาร ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาดังกล่าว ย่อมท าให้เกิดปัญหาการ
ส่ือสารติดขัด นอกจากนี้ภาษาอังกฤษ ยังแทรกอยู่ตามส่ือต่างๆ ท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไป ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้
และสัมผัสอยู่ทุกวัน ฉะนั้น การเรียนภาษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการส่ือสารเป็นสาระการเรียนรู้ที 1 โดยท่ีคุณภาพผู้เรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 แล้ว ผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ี
ฟังและอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียน
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ และ
สาระการเรียนรู้ ท่ี  3 เกี่ยวกับภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกนั้น ผู้เรียนต้องสามารถใ ช้ 
ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ในโรงเรียน ชุมชน และสังคม และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ การทางาน การประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันในสังคม          
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
 การเรียนรู้ภาษาประกอบด้วยทักษะเพื่อการส่ือสารพื้นฐาน 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟังทักษะการ
พูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เมื่อเปรียบเทียบทักษะท้ัง 4 อย่างดูเหมือนทักษะการเขียนเป็นทักษะ
ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ยากท่ีสุด เนื่องจากการเขียนต้องอาศัยความสามารถหลายด้าน Byrne (1988 : 4-5)
กล่าวว่า ทักษะการเขียนถือเป็นทักษะท่ียาก ไม่ว่าจะเป็นในภาษาแม่หรือภาษาท่ี 2 โดยสามารถแบ่งปัญหาได้
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ เชิงจิตวิทยา เชิงภาษาศาสตร์ และ การคิดกล่าวคือ ในเชิงจิตวิทยาเมื่อเทียบกับการพูด จะ
เห็นได้ว่าการพูดง่ายกว่า เนื่องจากมีผู้ฟัง ซึ่งท าให้เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบ ช่วยให้พูดออกมาได้ง่ายขึ้น ในขณะท่ี
การเขียนนั้นเป็นกิจกรรมท่ีผู้เขียนต้องท าด้วยตัวเอง โดยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นตัวช่วย ในเชิงภาษาศาสตร์ใน
การพูด ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีเวลาน้อยกว่า ท าให้ไม่มีฝ่ายใดกังวลกับโครงสร้างทางภาษามากนัก ในขณะท่ี
การเขียนนั้นผู้เขียนต้องเรียบเรียงถ้อยค าให้สามารถส่ือความหมายได้ตามท่ีต้องการในคราวเดียว ในส่วนของ
การคิด คนเราชินกับการพูดอยู่แล้วในขณะท่ีการเขียนนั้นเป็นทักษะท่ีต้องเรียนรู้โดยการสอนโครงสร้างทาง 
 



 
 

 
การเขียนต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นทักษะท่ียากส าหรับนักเรียนท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Bowen (อ้างถึงใน นันท์มนัส 
ค าเอก, 2551 : 2) กล่าวไว้ว่า “บางครั้งทักษะการเขียนถูกมองว่าเป็น‘ทักษะท่ีถูกลืม’ เพราะเป็นทักษะสุดท้าย
ท่ีผู้สอนให้ความใส่ใจ เนื่องจากมีเวลาท่ีจ ากัดท้ังในการเรียนการสอนและการตรวจแก้ไขงานเขียน อีกท้ังยังต้อง
ใช้เวลามากในการเตรียมการสอน”นอกจากนี้จากการสังเกตยังพบอีกว่า ภาระงานเขียนท่ีผู้สอนมอบหมายให้
ท านั้นเป็นการเขียนระดับประโยคท่ีผู้สอนมุ่งตรวจความถูกต้องของการใช้ไวยากรณ์ในบทเรียนนั้นๆ เท่านั้นท่ี
ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ซึ่งมีความรู้ด้านไวยากรณ์และค าศัพท์อย่างจ ากัดรู้สึกวิตกกังวลเสมอเมื่อได้รับมอบหมาย 
 จากการศึกษาการวิจัยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน (นงลักษณ์ 2552) พบว่า คะแนนจากใบงานและคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดทักษะท้ายหน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนค า มีคะแนนรวมเฉล่ีย 27.72 เรื่องการเขียน
ประโยคมีคะแนนรวมเฉล่ีย 31.72 และเรื่องการเขียนข้อความมีคะแนนรวมเฉล่ีย40.59 คิดเป็นร้อยละ92.4 , 
79.3และ81.18 ตามล า ดับ เมื่อรวมคะแนนทักษะการเขียนท้ัง 3 หน่วยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้องละ 
84.29 และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน พบว่า จ านวน
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านเกณฑ์32 คนคิดเป็นร้อยละ 96.97 และมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 16.9 คิดเป็น ร้อย
ละ 84.5 ของคะแนนเต็ม และ จากการวิจัย และพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (สุภาพร พันเหลา, 2560) พบว่า สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่ คือ เรื่องของค าศัพท์ เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง และการวางต าแหน่งของค าในประโยคไม่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ จึงใช้ภาพประกอบค าศัพท์เพื่อให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น แล้วจึงพัฒนาทักษะการเขียน
โดยให้นักเรียนฝึกเขียนเป็นประโยค โดยครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อน แล้วจึงให้นักเรียนฝึกเขียนเอง จากนั้น
จ้ึงให้นักเรียนเขียนเป็น Paragraph และก าหนดเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจน พบว่านักเรียนมีความ
สนใจในการท าแบบฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้น ถูกต้องและเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด  
 รูปแบบการสอนหนึ่งท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีผู้วิจัยสนใจคือ กระบวนการ 5 
ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ี Limbach and Waugh (2010) พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โดยเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิมคือ five-step model เป็น 5-step process ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีน าแนวคิดพุทธิ
พิสัยของ Bloom’s revisedtaxonomy ท่ีปรับปรุงโดย Anderson and Krathwohl คือระดับจ า เข้าใจ 
น าไปใช้ วิเคราะห์ประเมินค่า และสร้างสรรค์ มาใช้แทนแนวคิดพุทธิพิสัยของ Bloom แบบเดิม 5-step 
process หรือกระบวนการ 5 ขั้น มีเป้าหมายส าคัญเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูง โดยเฉพาะทักษะการ
คิดวิเคราะห์ข้ึนไป กระบวนการดังกล่าวนี้มีข้ันตอนส าคัญดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้น
ท่ี 2 สอนผ่านการใช้คาถาม ขั้นที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 4 ทบทวนและพัฒนา ขั้นที่ 5 ให้ข้อมูลป้อนกลับและ
ประเมินผลการเรียนรู้ (ยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์, 2559: 21-22) กระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้ังแต่การก าหนด
จุดประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อใช้ค าถามอันเป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน โดยใช้
ค าถามประเภทอเนกนัย (Divergent questions) ท่ีท าให้ผู้อ่านมีโอกาสตอบค าถามได้อย่างหลากหลายส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์หาค าตอบและเหตุผลท่ีสนับสนุนค าตอบของตนเอง จากนั้นจึงมีการลง
มือ ปฏิบัติกิจกรรม ทบทวนและพัฒนาจนถึงขั้นการประเมินผล รูปแบบการสอนดังกล่าวเป็นแนวทางกว้าง ๆ 
ท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนส าคัญผ่านการใช้กระบวนการคิดแสวงหา
คาตอบ ปฏิบัติกิจกรรม และทบทวนและประเมินผลเพื่อพัฒนา ทักษะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังนี้ครูยัง
สามารถเลือกกิจกรรมอย่างหลากหลาย ไม่ก าหนดรูปแบบตายตัวและยังให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เมื่อนามาใช้ในกิจกรรมการอ่านก็สามารถเลือกกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการอ่านวิเคราะห์ผ่านการใช้ 
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ค าถามอเนกนัย และการปฏิบัติกิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้อื่นได้อีกด้วยจากการศึกษางานวิจัย      ท่ี
เกี่ยวข้องกับการนากระบวนการ 5 ข้ัน ของ Limbach and Waugh มาพัฒนาการสอนภาษาไทยหรือทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษา พบงานวิจัยของ ประภาทิพย์ ภูนคร (2555) ท่ีเลือกใช้ five-step model ของ Duron, 
Limbach, and Waugh (2006) มาใช้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มท่ีได้รับการฝึกใช้เทคนิค Five-Step Model มีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณหลังการฝึกและในระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05และมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันจาก
หลังการฝึก แต่มีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ ยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์ (2559)ได้นา 5-step process หรือกระบวนการ 
5 ขั้น มาใช้ในการทดลองรายวิชาภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ท่ีระดับ .05 และมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมาย      
(กิตติพงษ์ แบส่ิว 2561) พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีแผนภูมิ
ความหมาย พบว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรี ยนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  
และผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ข้ัน
ร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมาย พบว่าความคิดเห็นภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
5 ขั้นร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดรองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้จะเห็นได้ว่า กระบวนการ 5 ข้ันเป็นรูปแบบการสอนหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
รายวิชาภาษาไทยได้อีกด้วย  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh- 
questions จากการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตามแนวการ
เรียนรู้บันได 5 ขั้น  (GPAS 5 Steps) และเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านการเขียนเพื่อตอบค าถาม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น 
 
ทำงเลือกที่คำดว่ำจะแก้ปัญหำ 
1.  จูงใจและให้ก าลังใจเพื่อให้นักเรียนสนใจในความส าคัญการเขียนภาษาอังกฤษ 
2.  บันทึกสาเหตุและปัญหาของความบกพร่องทางกระบวนการเขียนของนักเรียน 
3.  ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการเขียนจากแบบฝึกต่าง ๆ  
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จุดมุ่งหมำย 
 เพื่อแกไ้ขปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มคีวามสามารถในทักษะกระบวนการเขียนตอบ
ประโยคค าถาม Wh-questions ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การถาม 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 1. ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตอบค าถาม Wh-questions จ านวน 5 ชุด 
 2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นท่ีการแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh- questions 
จากการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้จัดท าชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อและ
สนุกสนานในการเรียน  ท้ังยังสามารถน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ และชุด
แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น  ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการ
พัฒนาของนักเรียนหลังจากท่ีได้มีการฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปล่ียนแปลง
โดยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไม่  อย่างไร 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้แก้ไขปัญหาการเขียนเพื่อตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh-questions ท่ีถูกต้อง 
 2. ได้แนวคิดท่ีว่า การเรียนภาษาอังกฤษ จ าเป็นท่ีจะต้องฝึกฝนการเขียนอย่างประจ าสม่ าเสมอ เพื่อ 
       เพิ่มความมั่นใจในการส่ือสาร/การเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh- questions จากการ
อ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตามแนวการเรียนรู้บันได 5 ขั้น  
(GPAS 5 Steps) และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ประชำกร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท       
             ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 10 คน 

2. เนื้อหำ / หลักวิชำ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และแบบฝึก
ทักษะการเขียน เพื่ อตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่ านเนื้ อ เรื่ อง ด้วยค า ศัพท์พื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนพญาไท 
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บทที่ 2 

แนวทฤษฎี  และงำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
ทักษะกำรเขียน 

การเขียนเป็นกระบวนการส่งสารรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ในการส่ือความหมาย    
ซึ่งสัมพันธ์กับเสียงท่ีเราพูด และมีรูปแบบเฉพาะของการเรียบเรียงตัวอักษรเข้าด้วยกันเพื่อส่ือความหมาย     
ในการส่ือสารโดยท่ัวไป เราไม่เขียนประโยคขึ้นมาเพียงหนึ่งประโยคโดยไม่มีบริบทล้อมรอบ หรือเขียนประโยค
หลายๆ ประโยคท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เราเขียนประโยคต่าง ๆ โดยมีการเรียบเรียงและเช่ือมโยงกันในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ทักษะการเขียนจึงถือเป็นทักษะท่ีมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากผู้เขียนต้องมีความเข้าใจเรื่อง
โครงสร้างภาษาและรูปแบบการเขียนท่ีตรงตามเป้าหมายของสารท่ีต้องการจะส่ง (Byrne 1988 : 1)           
ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของการเขียนไว้ ดังนี้ Arapoff (1975 : 235-237) กล่าวว่า การเขียน
เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีใช้ระบบสัญลักษณ์แทนคา พูด เพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริง และความคิดของ
ผู้เขียน ออกมาในรูปประโยคตามหลักไวยากรณ์และส่ือความหมายได้ การเขียนจึงควรเริ่มจากง่ายไปสู่ระดับท่ี
ซับซ้อนมากขึ้น Lado (1977 : 143) กล่าวว่า การเขียน คือ การส่ือความหมายโดยใช้ตัวอักษรของภาษานั้น 
ๆซึ่งเป็นท่ีเข้าใจของผู้เขียนและผู้อ่าน ผู้เขียนใช้ภาษาส่ือสารอย่างมีความหมาย โดยเรียบเรียงข้อความตาม
รูปแบบของโครงสร้างภาษาท่ีใช้ และใช้รูปแบบการเขียนท่ีตรงตามจุดประสงค์ของสารท่ีใช้ข้อความเป็นส่ือ  
White (1980 : 16) กล่าวว่า การเขียน คือ การเช่ือมโยงประโยคเข้าด้วยกันตามลา ดับและถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ โดยมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผู้อ่านท่ีเป็นเป้าหมาย การเขียนต้องมี
ความชัดเจน โดยประกอบด้วยความถูกต้องของรูปแบบภาษาของสารประเภทนั้น ๆ ความเหมาะสมของลีลา
การใช้ภาษา และความเป็นเอกภาพของแก่นเรื่องและหัวข้อท่ีน าเสนอ Zamel (1982 : 197) กล่าวว่า การ
เขียน คือ การะบวนการส ารวจความคิดและการเรียนรู้ของผู้เขียนจากการถ่ายทอดความคิดออกมาด้วยตนเอง 
โดยใช้ความคิดท่ีเกิดขึ้นสลับไปมา ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เป็นล าดับข้ันตอน แต่ไม่สามารถก าหนดได้ว่าแต่ละ
ขั้นตอนจะเกิดขึ้นเมื่อใด พิตรวัลย์ โกวิทวที (2537 : 32) กล่าวว่า การเขียนคือการรวบรวมความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการของผู้ส่งสารออกมาเป็นภาษาเขียนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน กันต์ดนัย วรจิตติพล (2542 : 12) กล่าวว่า การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ออกมาเป็นตัวอักษร โดยต้องใช้ความสามารถทางไวยากรณ์ การใช้ค า และส านวนการเรียบเรียง
ข้อความ และเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย มนวิภา 
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2542 : 48) กล่าวว่า การเขียนเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงกระบวนการทางความคิด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยอาศัยความสามารถทาง
ไวยากรณ์ การเลือกใช้ค า และส านวนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อส่ือสารข้อมูลไปยังผู้อ่านได้
ตามวัตถุประสงค์จากความหมายของการเขียนท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเขียน คือ กระบวนการถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเรียบเรียงภาษาอย่างมีระบบ ได้แก่ ถูกต้อง   
ตามหลักไวยากรณ์และกลไกภาษา รวมทั้งใช้รูปแบบและลีลาภาษาได้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สารท่ีต้องการน าเสนอ 
 
 



 
 

 
Wh – question เป็นค าท่ีใช้ขึ้นต้นประโยคค าถาม เพื่อต้องการทราบข้อมูลหรือเรื่องราวท่ีผู้ถาม

ต้องการทราบ ค าถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย Wh ซึ่งแต่ละตัว
จะใช้ค าถามเพื่อต้องการทราบข้อมูลท่ีแตกต่างกันและใช้เมื่อต้องการค าตอบท่ีเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะ
ไม่ตอบด้วย Yes หรือ No ท้ังนี้ Wh – question มีท้ังหมด 9 ตัว คือ 
- What ใช้ถามเกี่ยวกับส่ิงของ ช่ือ อาชีพ สัญชาติ เวลา ส่ิงท่ีชอบ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันท่ี เดือน ป ี
- Where ใช้ถามเกี่ยวกับสถานท่ี 
- When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา 
- Why ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล 
- Who ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล 
- Whose ใช้ถามหาเจ้าของ 
- Whom ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล แต่บุคคลนั้นต้องท าหน้าท่ีเป็นกรรม 
- Which ใช้ถามเพื่อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
- How ใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะ ถามอายุ ถามอาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ (วารสารการวิจัย, กานต์พิชชา ดาทอง) 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ  

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนร ้ด้วยกระบวนกำรเรียนร ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มุ่งหวังในการพัฒนาเด็กไทยหรือคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและอย่างมีคุณค่า ดังนั้น
ครูผู้สอนต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นส าคัญโดยมีการใช้กระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยี                
ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยตนเอง ดังนั้น    
จึงเป็นท่ีมาของการนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งจาก
การศึกษาของผู้วิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มีการใช้ช่ือเรียกอื่น เช่น การเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น QSCCS หรือ Big five learning เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ       
สืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ การระบุค าถาม          
การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การส่ือสาร และการตอบแทนสังคม ท้ังหมดนี้จะเป็นตัวช่วยพัฒนาครู
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถทาให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกด้วย (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์, 2558)  

ควำมหมำยของกระบวนกำรเรียนร ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข 
(2558) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ 
โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน หรือวิธีการสืบสอบ ซึ่งได้พัฒนามาจากวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E) 
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การระบุค าถาม 2) การแสวงหาสารสนเทศ 3) การสร้างความรู้ 
4) การส่ือสาร 5) การตอบแทนสังคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยังช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการ 
(2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล คือ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ 
และมีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล มี
ทักษะชีวิต ร่วมมือ ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ล าดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 
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ขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนร ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) 

กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
1. การต้ังคา ถาม/สมมติฐาน (Hypothesis formulation) เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดสังเกตต้ังค าถามอย่าง
มีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning to question) 
2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching to information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และ
สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึก ปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น 
ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ (Learning to search) 
3. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge formation) เป็นการฝึกให้นักเรียนนาความรู้ และสารสนเทศท่ีได้จาก
การแสวงหาความรู้มาถกแถลง อภิปราย เพื่อนาไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Learning to construct) 
4. การส่ือสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เป็นการฝึกให้นักเรียนนา 
ความรู้ท่ีได้มาส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการส่ือสาร 
(Learning to communicate) 
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนาความรู้สู่การปฏิบัติซึ่งนักเรียนจะต้อง
เช่ือมโยงความรู้ไปสู่การทา ประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของนักเรียน และจะส่งผลให้
นักเรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to serve) 

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 81) 
ขั้น 1 การเรียนรู้ระบุค าถาม (learning to question) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนสังเกตส่ิงต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดความสงสัย แล้วฝึกให้ต้ังค าถาม เพื่อให้นักเรียนต้ังสมมติฐานของค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ ซึ่งเป็นแนว
ทางการออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้น 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนวางแผนเพื่อรวบรวม
ข้อมูล พิสูจน์สมมติฐานท่ีก าหนด แล้วรวบรวม/ทดลองเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผล ส่ือความหมายข้อมูลต่าง ๆ 
และสรุปผล 
ขั้น 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ (learning to construct) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนสร้างค าอธิบายจากผล
การท าโครงงานตามความสนใจ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ท้ังของนักเรียน 
ขั้น 4 การเรียนรู้เพื่อส่ือสาร (learning to communicate) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนนาเสนอผลงานต่อหน้า
ช้ันเรียนและต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก้ไข เพื่อสรุปค าอธิบายหรือความรู้ใหม่ท่ีค้นพบ 
ขั้น 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (learning to service) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนนาโครงงานท่ีได้ไป
เผยแพร่ภายในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน โดยการจัดแผงโครงงาน และมีการสะท้อนความคิด 
 
พฤติกรรมของคร และนักเรียน ในแต่ละขั้นของกระบวนกำรเรียนร ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนนั้น พบว่าพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรม
การเรียนรู้มีความส าคัญยิ่ง ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 63) 
1. ข้ันระบุคาถาม (Learning to Question) 

1.1 เป็นขั้นตอนท่ีท าให้นักเรียนสงสัย สมองเกิดภาวะอสมดุล (disequilibrium) 
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1.2 มีการทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียน (elicit the prior knowledge) คือการคาดคะเน

ค าตอบหรือต้ังสมมติฐานหรือจินตนาการ ค าตอบ ค าตอบอาจไม่ถูกต้อง หรือผิด หรือเป็นมโนทัศน์
คลาดเคล่ือน ก็เป็นได้ ซึ่งครูไม่มีการเฉลยค าตอบ 

1.3 ให้ตอบค าถามเป็นรายบุคคล ครูให้แบบสอบถาม แบบปรนัย หรือแบบอัตนัยเมื่อนักเรียน
คาดคะเนค าตอบ ครูควรถามนักเรียนว่าตอบอย่างไร เพื่อได้รู้ภาพรวม การตอบของนักเรียน เพื่อการตัดสินใจ
ว่าควรจะสอนต่อไปหรือไม่ 
2. ข้ันแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 

2.1 เป็นขั้นส าคัญเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน เพื่อหาคา ตอบของค าถาม ส าคัญ โดยครูอาจออกแบบให้ 
หรือครูกับนักเรียนร่วมกันวางแผน หรือนักเรียนวางแผนเอง 

2.2 ครูออกแบบการเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้เองด้วยการสร้าง ส่ือการเรียนรู้เช่น ใบกิจกรรม      
ใบงาน ใบทดลอง รวมทั้งใบความรู้ และอาจใช้ใบสรุปความรู้แจกให้นักเรียน 
3. ข้ันสร้างความรู้ (Learning to Construct) 

3.1 เป็นขั้น ส่ือความหมายข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์ข้ อมูล โดยนักเรียนมีโอกาสน า เสนอ           
หน้าช้ันเรียน 

3.2 เป็นขั้นท่ีนักเรียนมีการแปลความหมายข้อมูลเพื่อการสรุปผล/สร้างความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง 
3.3 เป็นขั้นท่ีนักเรียนมีการสะท้อนความคิดกัน และแต่ละกลุ่มปรับแก้ไขความรู้ท่ีสร้างขึ้นเอง 
3.4 เป็นขั้นท่ีครูเช่ือมโยงความรู้ท่ีนักเรียนสร้างไปยังความรู้ท่ีถูกต้อง 
3.5 เป็นขั้นท่ีครูอาจให้ท าแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ 

4. ข้ันส่ือสาร (Learning to Communicate) 
4.1 เป็นขั้นนักเรียนน าเสนอความรู้ และการเรียนรู้ ท่ีได้จากการสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจ          

หน้าช้ันเรียน รวมทั้งผลงาน ตลอดกระบวนการ สร้างความรู้ ติดท่ีผนัง หรือกระดานหน้าช้ันเรียน 
4.2 เป็นขั้นท่ีนักเรียนต้องได้รับการฝึกการนา เสนอหน้าช้ันเรียนด้วยหลัก 3P ดังนี้ 
- Planning คือ วางแผนการพูด 
- Preparation คือ ซ้อม/เตรียม 
- Presentation คือ นา เสนอหน้าช้ันเรียน 

พร้อมฝึกการสร้างบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภายนอก ขณะน าเสนอ อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ 
5. ข้ันตอบแทนสังคม (Learning to Service) 

5.1 เป็นขั้นท่ีนักเรียนประยุกต์ความรู้หรือน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่นในชีวิตการเรียนใน
สาระอื่น ๆ ในครอบครัว ในชุมชน ท าให้ได้ความรู้ใหม่ ช้ินงานใหม่ ภาระงานใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 
 

 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง  

วิชิตรา สุระค าพันธ์ (2558: 79) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตาม
แนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก  ่ 

 1.1 การเลือกใช้ค าศัพท์ การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร มีวิธีการ
น าเสนอค าศัพท์แบบเป็นกลุ่มค าท่ีมีความหมายเหมือนกันท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการเลือกใช้ค าศัพท์ที
แตกต่างกันแต่ใช้ในความหมายเดียวกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ค าศัพท์โดยไม่ค านึงถึง
ความหมายท่ีแท้จริงของค าเพราะในแต่ละภาษามีขอบเขตของความหมายไม่เหมือนกัน ทังนี้บทความ
ของบรู๊คสและวิทโธรได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีส าหรับนักเรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ท าให้
ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ค าศัพท์ท่ีถูกต้องเหมาะสมกบสถานการณ์และท าแบบทดสอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพวงเพชร พฤติกุล (2548 : 50) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนเขียนได้ดี นักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนตัวอักษร การสะกดค า การเลือกค าศัพท์
หรือกลุ่มค า เพื่อน ามาใช้เขียนออกมาให้ได้ตามท่ีนักเรียนต้องการ 

 1.2 การเรียบเรียงเป็นข้อความตามไวยากรณ์ การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและ
วิทโธร เป็นการสอนไวยากรณ์และสอนเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ อีกท้ังขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นการเริ่มฝึกฝนต้ังแต่ขั้นพื้นฐาน จากง่ายไปหายาก โดยเน้นกระบวนการฝึกทักษะการเขียนให้กับ
ผู้เรียนจากบทความต้นแบบท่ีถูกต้อง ท าให้ผู้เรียนทราบถึงลักษณะโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานและสามารถเปล่ียนแปลงรูปประโยคตาม Tense ต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกบงานวิจัย ของจีรสุดา         
เลิศปัญญานุช (2553 : 73) ได้ศึกษาการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถทางด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของ Brookes และ Withrow ผลการวิจัย
พบวา ข้อดีของวิธีการสอน ดังกล่าว เป็นการท าให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ต้ังแต่ต้น สามารถฝึกนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านการเขียนในระดับต่ าให้ดีขึ้นและได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 
ท้ังนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกเลือกใช้ค าศัพท์ให้ถูกต้อง ผู้เรียนจึงสามารถทราบได้ว่าค าศัพท์ดังกล่าวเป็น
ค าศัพท์ประเภทใด เช่น ค านาม ค าสรรพนาม หรือค ากริยา และการฝึกซ้ า ๆ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์  
ใหม่ ๆ โครงสร้างประโยคและรูปแบบการเขียนจากการท่ีผู้เรียนได้เห็นบทความตัวอย่างท่ีหลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษเกิดประสบการณ์และมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึน้    

ดวงพร เฟื่องฟู (2560: 69) ท าการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าความสามารถใน
การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H นักเรียนมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 จะเห็นได้ว่าคะแนนจากกท าชุด
กิจกรรมของนักเรียนแต่ละชุด จ านวน 4 ชุดกิจกรรม นักเรียนจ านวน 6 คน มีคะแนนร้อยละระหว่าง 40-100 
เมื่อพิจารณาแล้วมีนักรเยน 5 คน มีคะแนนร้อยละ 50-80 เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีคะแนนผ่านในกิจกรรม
แต่ลุชุดผ่านเกินครึ่งไม่มากนัก แต่มีนักเรียน 1 คน ท่ีมีคะแนนแตกต่างจากคนอื่น คือ มีคะแนนร้อยละ 40-100  
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โดยเฉพาะคะแนนในชุดกิจกรรมท่ี 4 มีคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภคณัฐ เกษมสุข 
(2553, น.บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคแบบหมวกหกใบและ
เทคนิคการต้ังค าถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

พีรวุฒิ ยิ่งนอก (2564) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD        
เรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STADเรื่องทรัพยากรธรณี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง
ทรัพยากรธรณี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้เป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน         
(5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญกับการเรียนรู้และการดา เนินชีวิตประจ าวันในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
เหตุผลตามข้ันตอนถูกต้อง และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ                     (สุคนธ์ 
สินธพานนท์, 2552, หน้า 31) นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทา งานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เนื่องจากการเรียน 
แบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน เพราะนักเรียน ทุกคนรู้สึกว่าตนมีกลุ่ม มีเพื่อนท่ีคอย
ช่วยเหลือกัน จึงท าให้นักเรียนมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน (สุรศักด์ิ หลาบมาลา,2531, หน้า 3 - 5) นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 5 ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสมารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสมรรถนะเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียน
ก้าวไปสู่นักคิด สามารถแก้ปัญหา สร้างสรรค์ช้ินงาน สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ กลายเป็นเด็กท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม 
และช่วยพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพอีกด้วย (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การน าชุดฝึกมาใช้ฝึกในการเขียนค าศัพท์ สะกดค า การแต่งประโยค 
การสอนเขียนโดยใช้กิจกรรมผสมผสานเพื่อการส่ือสาร เป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้นักเรียนเขียนตอบค าถาม Wh-question ได้ถูกต้องท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ
สร้างชุดฝึกขึ้นส าหรับใช้เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนท่ีควรได้รับการแก้ไขพัฒนาทักษะด้านการ
เขียน เพื่อนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ผ่านการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (GPAS 5 Steps) 
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บทที่ 3 

ประชำกร และกลุ่มตัวอยำ่งในกำรวิจยั 
 

1.  ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบค าถามภาษาอังกฤษ Wh- 

questions จากการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนตามแนวการ
เรียนรู้บันได 5 ข้ัน  (GPAS 5 Steps) และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.1 ประชำกร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท       
             ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 10 คน 

1.2 เนื้อหำ / หลักวิชำ  
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 5  แผน 
- ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเนื้อเรื่องด้วยค าศัพท์

พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนพญาไท 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 
 2.2 ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
 2.3 แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) 
 
3. ข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการด าเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 
 3.1.  ข้ันวิเครำะห์ 
  3.1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
                       ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท ภาคเรียนท่ี 2 ประจ า           
ปีการศึกษา 2564 จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 10 คน  

3.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเนื้อเรื่องโดยผู้วิจัย

ได้คัดตัวอย่างมาดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
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ชุดที่ 1 : Climate Changing 
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ชุดที่ 2 : How much does it cost ? 
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ชุดที่ 3 : On the noticeboard 
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ชุดที่ 4 : Crossing the street safely  
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ชุดที่ 5 : The Frog Day 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
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3.2 ขั้นออกแบบ 

 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นออกแบบแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดเพื่อแก้ไขปัญหามีข้ันตอนดังนี้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เป็นแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions จาก

การอ่านเนื้อเรื่อง 

 แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเนื้อเรื่อง ท้ัง 5 ชุด ซึ่งเป็นแบบ
ฝึกท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการเขียน 
   แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  เป็นแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions 
จากการอ่านเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นแบบฝึกท่ีใช้ในการแก้ปัญหาทักษะกระบวนการเขียนแบบเดียวกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
  

3.3 ขั้นด ำเนินกำร 
 มีการด าเนินการดังนี้ 

3.3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และท าการบันทึกผลคะแนน 
3.3.2 นักเรียนเรียนรู้หลักการตอบค าถาม Wh-questions ประเภทต่างๆ  
3.3.3 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องท่ีก าหนดให้ร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนแนวความคิดเห็นของเนื้อเรื่องท่ี

อ่านในแต่ละครั้ง และเขียนตอบค าถาม Wh-questions จากเนื้อเรื่องท่ีอ่านและร่วมกันสนทนาอภิปรายความ
ถูกต้องของการตอบซึ่งมีท้ังกิจกรรมการน าเสนอแบบกลุ่ม และแบบเด่ียว ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ตอนท้าย
ช่ัวโมงเกี่ยวกับแนวทางในการตอบค าถาม Wh-questions โดยเพื่อนช่วยเพื่อน และครูคอยให้ค าแนะน า
เพิ่มเติม 

3.3.4 ท าการทดสอบอีกครั้งโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และท าการบันทึกผลคะแนน 
 

3.4 ขั้นวิเครำะห์ข้อม ล 
 - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน 
 - วิเคราะหผ์ลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียน 
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บทที่ 4 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  

วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม หมำยเหตุ 

2  สิงหาคม 2564 -นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 
3 สิงหาคม 2564 -นักเรียนเรียนรู้หลักการตอบค าถาม Wh-questions   

11  พฤศจิกายน  – 
14 ธันวาคม 2564 

-นักเรียนท าแบบฝึกการเขียนตอบประโยคค าถาม 
Wh-questions จากเนื้อเรื่องท่ีเรียนในบทเรียนต่างๆ 

 
ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 

17 ธันวาคม 2564 -นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 
10 มกราคม 2565 สรุปผลการวิจัยในการแก้ปัญหา  

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อม ล 
กำรเก็บรวบรวมข้อม ลวิเครำะห์ข้อม ล 
 
 ตารางแสดงผลแบบฝึกทักษะการเขียนตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเรื่องภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

 

เลขที ่
 

ชื่อ – นำมสกุล 
แบบฝึกทักษะกำรเขียน รวม

คะแนน 
  (20) 

ชุดที่ 1 
(3) 

ชุดที่ 2 
(5) 

ชุดที่ 3 
(5) 

ชุดที่ 4 
(4) 

ชุดที ่5 
(3) 

1. เด็กชายบุญสิทธ์ิ  ท้าวฮ้าย 1 3 4 2 3 16 
2. เด็กชายศุภกร จันทร์งาม 1 4 4 2 2 13 
3. เด็กชายนาวี รุ่งทวีชัย 2 4 3 4 3 16 
4. เด็กชายพงศ์ภัค ทองอินทร์ 2 3 2 3 2 12 
5. เด็กชายชินาธิป ศิริโยธา 1 3 4 3 3 14 
6. เด็กหญิงโสภิดา เนียมขันธ์ 2 3 3 4 2 14 
7. เด็กหญิงสิริพันธ์ สีดา 1 2 3 4 3 13 
8. เด็กหญิงวรัญญดา งามผิว 2 3 3 3 2 13 
9. เด็กหญิงสุตาภัทร เอ่ียมบ ารุง 3 3 5 4 3 18 
10. เด็กหญิงประกายดาว บัวแก้ว 3 2 4 3 2 14 



 
 

เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  - หลังเรียน จัดท าตารางเปรียบเทียบผลต่าง 
ระหว่างก่อนฝึก และ หลังฝึกท าผลต่างจากการปฏิบัติดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

เลขที ่
 

ชื่อ – นำมสกุล 
Pre – test 

(6 ข้อ) 
Post - 
test 

(6 ข้อ) 

 

ผลต่ำง 
 

หมำย
เหตุ 

1. เด็กชายบุญสิทธ์ิ  ท้าวฮ้าย 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
2. เด็กชายศุภกร จันทร์งาม 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
3. เด็กชายนาวี รุ่งทวีชัย 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
4. เด็กชายพงศ์ภัค ทองอินทร์ 2 6 4 เพิ่มขึ้น 
5. เด็กชายชินาธิป ศิริโยธา 2 5 3 เพิ่มขึ้น 
6. เด็กหญิงโสภิดา เนียมขันธ์ 1 6 5 เพิ่มขึ้น 
7. เด็กหญิงสิริพันธ์ สีดา 1 6 5 เพิ่มขึ้น 
8. เด็กหญิงวรัญญดา งามผิว 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
9. เด็กหญิงสุตาภัทร เอ่ียมบ ารุง 3 6 3 เพิ่มขึ้น 
10. เด็กหญิงประกายดาว บัวแก้ว 2 6 4 เพิ่มขึ้น 

 
จากตารางจะเห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังทดสอบ (Post – test) ในการเขียนตอบค าถาม Wh-question 
จากการอ่านเนื้อเรื่องสูงกว่าก่อนการทดสอบ (Pre – test) ร้อยละ 100 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท้ัง 10 คน ท่ีได้รับการแก้ไขการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions 
จากการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษหลังทดสอบ (Post – test) ในการเขียนตอบค าถาม Wh-question จาก
การอ่านเนื้อเรื่องสูงกว่าก่อนการทดสอบ (Pre – test) ร้อยละ 100 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 
 
สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 
สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังมี
ความไม่เข้าใจในการเขียนเพื่อตอบค าถาม Wh-questions ได้ถูกต้อง  ท้ังนี้อาจมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแต่ไม่
สามารถเขียนตอบค าถาม Wh-questions ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของการตอบค าถาม Wh-questions  
แต่หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้หลักการใช้ Wh-questions และการแก้ไขการเขียนตอบค าถาม Wh-questions 
จากการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษในแต่ละคาบเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้ แบบบันได 5 
ขั้น (GPAS 5 Steps) ท าให้นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถาม Wh-questions จากการอ่านเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางคนท่ีมี
ค่าคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดไม่ค่อยดีเท่าท่ีควรนั้น ก็อาจเป็นเพราะว่านักเรียนยังขาดความต่อเนื่องในการ
ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงของสถานการณ์การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัดโคโรนา (Covid-19) จึงไม่สามารถพบกับนักเรียนได้โดยตรง และ
อีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจากนักเรียนท าให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านักเรียนไม่ได้ทบทวนและท า
ความเข้าใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรจะน าไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
 
อภิปรำยผลจำกกำรศึกษำ 
 จากการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สังเกตได้ว่านักเรียนสามารถแก้ไขความรู้ โดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ        
หลังเรียน 

2. จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้หลัก แนวทางการเขียนตอบค าถาม Wh-questions 
3. จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ี

ผ่อนคลายจากความรู้สึกกดดันในช่วงของช่ัวโมงเรียน ท่ีให้นักเรียนได้อภิปรายช่วยเหลือกันใน
เวลาเรียน ท าให้นักเรียนต่างคนต่างได้รับฟังแนวความคิดในหลักการเรียนรู้การตอบค าถาม     
Wh-questions และนักเรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลในการเสนอแนวการตอบของตนเองเพราะมี
เพื่อนๆ ช่วยแนะแนวทางการตอบการสังเกตประโยคในการถามประเภทต่างๆ  

 
ข้อเสนอแนะ  
 การเขียนเป็นทักษะซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้จากการฝึกกระท าอย่างต่อเนื่อง  หรือ สม่ าเสมอ   ดังนั้นจึง
ควรมีการแก้ไขทักษะการอ่านเขียนต่อไป   โดยการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญและรักการเขียน การ
อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมั่นใจในการเขียนได้มากยิ่งขึ้น  โดยครูผู้สอนหมั่นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เกมต่างๆ 
ท่ีสามารถแก้ไข และพัฒนานักเรียนได้สามารถฝึกการเขียนได้อย่างมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน Pre-test 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

แบบฝึกหัด ชุดที่ 1 Climate Changing 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

แบบฝึกหัด ชุดที่ 2 How much does it cost ? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฝึกหัด ชุดที่ 3 On the Noticeboard 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

แบบฝึกหัด ชุดที่ 4 Crossing the street safely 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

แบบฝึกหัด ชุดที่ 5 The Frog Day 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

แบบทดสอบหลังเรียน Post-test 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน การแก้ไขปัญหาการเขียนตอบค าถาม         
Wh-question จากการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

เลขท่ี 
 

ชื่อ – นำมสกุล 
Pre – test 

(6 ข้อ) 
Post - 
test 

(6 ข้อ) 

 

ผลต่ำง 
 

หมำย
เหตุ 

1. เด็กชายบุญสิทธ์ิ  ท้าวฮ้าย 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
2. เด็กชายศุภกร จันทร์งาม 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
3. เด็กชายนาวี รุ่งทวีชัย 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
4. เด็กชายพงศ์ภัค ทองอินทร์ 2 6  4 เพิ่มขึ้น 
5. เด็กชายชินาธิป ศิริโยธา 2 5 3 เพิ่มขึ้น 
6. เด็กหญิงโสภิดา เนียมขันธ์ 1 6 5 เพิ่มขึ้น 
7. เด็กหญิงสิริพันธ์ สีดา 1 6 5 เพิ่มขึ้น 
8. เด็กหญิงวรัญญดา งามผิว 1 5 4 เพิ่มขึ้น 
9. เด็กหญิงสุตาภัทร เอ่ียมบ ารุง 3 6 3 เพิ่มขึ้น 
10. เด็กหญิงประกายดาว บัวแก้ว 2 6  4 เพิ่มขึ้น 

 

 

 



 
 

 

 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนร ้โรงเรียนพญำไท 
กลุ่มสำระกำรเรียนร ้ ภาษาต่างประเทศ   รำยวิชำ ภาษาอังกฤษ      รหัสวิชำ อ16101 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6          ภำคเรียนที่  1     ปีกำรศึกษำ  2564  
ชื่อหน่วยกำรเรียนร ้ Revision  เร่ือง Wh-questions    เวลำ.......1.......ชั่วโมง 
ผ ้สอน  นางจิรชยา จาระนัย 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนร ้ 

ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
กับกาลเทศะ 

 ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 
และวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
2. ตัวชี้วัด 

ต 2.1 ป.6/1  ใช้ถ้อยค าน้ าเสียง และกิริยาท าท่าอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ 
      วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ต 2.2 ป.6/1  บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้ 
       เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ  
       และภาษาไทย 

3. จุดประสงค์กำรเรียนร ้ 
3.1 นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของ Wh questions ได้อย่างถูกต้อง (K) 
3.2 นักเรียนสามารถเขียน Wh questions ในประโยคค าถามได้อย่างถูกต้อง (P) 
3.3 นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 
4.   สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

การเรียนรู้ไวยากรณ์เบ้ืองต้นเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร ประโยค Wh- question 
เป็นหนึ่งในการตอบค าถามท่ีค่อนข้างท่ัวไปและน าไปใช้ได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
 
5. สำระกำรเรียนร ้ 

Vocabulary: what, when, where, why, who, whose, which 
Conversation: Wh question 
Structure:   A: What  …………………………. ? 

B: ………………………………… 
 
 

 



 
 

 
6. สมรรถนะส ำคัญผ ้เรียน 

ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    มุ่งมั่นในการท างาน 
 ซื่อสัตย์สุจริต     รักความเป็นไทย 
 มีวินัย     มีจิตสาธารณะ 
 ใฝ่เรียนใฝ่รู้     มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
 
 
8. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 - 
  
9. กำรประเมินผล 

เป้ำหมำย (K/P/A) วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
กำรวัดและประเมิน 

ด้ำนควำมร ้  (Knowledge) 
เข้าใจความหมายของ Wh 
questions ได้อย่างถูกต้อง 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
เขียน Wh questions ใน
ประโยคค าถามได้อย่างถูกต้อง 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) 
- มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน 

 
การสังเกต 

 
แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 
ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
กำรประเมินทักษะกระบวนกำร 

ทักษะกระบวนกำร รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
K 

ความรู้ 
เข้าใจความหมาย
ของ Wh questions 
ได้อย่างถูกต้อง 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง 17-
20 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง  
10-16 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 10 ค า 

P 
การปฏิบัติ 

เขียน Wh 
questions ใน
ประโยคค าถามได้
อย่างถูกต้อง 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 5 ประโยค 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 3-4 ประโยค 

เขียนประโยคได้
ถูกต้องน้อยกว่า 3 
ประโยค 

A 
เจตคติ 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
ตลอดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
บางช่วงของกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไม่มีวินัย ไม่ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และไม่มุ่งมั่นใน
การท างาน ตลอด
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
 
กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
3 R:  
Writing – เขียนได้ 

การใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการเขียน
ประโยค 

ใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการ
เขียนประโยค
สะกดได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการ
เขียนประโยคผิด
เล็กน้อยและไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 
ท้ังหมด 

ใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการ
เขียนประโยค   
ผิดมาก และมี
รายละเอียดของ
เนื้อหาน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. สื่อ/แหล่งเรียนร ้ 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Power Point) เรื่อง Revision : Wh questions 
 

 

 
- Kahoot Game _ Wh questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
11. กิจกรรมกำรเรียนร ้ (Grammar Translation) 
 ขั้นน ำ 

1. นักเรียนและครูสนทนาทักทาย ถามความเป็นไปในชีวิตประจ าวันซึ่งกันและกัน 
 2. นักเรียนร่วมกนัระดมแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของประโยคค าถามท่ีได้สนทนากันว่ามีลักษณะ
อย่างไรบ้าง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  

ขั้นสอน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ในเรื่อง Wh-questions ในการใช้ของประโยคค าถามแบบ
ต่างๆ  

4. นักเรียนร่วมกิจกรรมการใช้ Wh-questions จากเกม Kahoot 

 
 
สรุป 
5. นักเรียนท าแบบฝึกหัดตอบค าถาม Wh question 

 6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายค าตอบท่ีถูกต้องของแบบฝึกหัด  
 7. นักเรียนถามข้อสงสัยจากบทเรียน เพื่อนช่วยแนะน าข้อมูลและครูช่วยให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. ควำมเห็นของรองผ ้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางจิรชยา จาระนัย แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
   ❑ ดีมาก 
   ❑  ดี 
   ❑  พอใช้ 
   ❑  ควรปรับปรุง 
  2. การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 
   ❑  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ❑  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 
   ❑  น าไปใช้ได้จริง 
   ❑  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
  4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
 
            ลงช่ือ...................................................... 
                    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
                 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                       วันท่ี............/...................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 13.1 สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนจ านวน......119.........คน 
      ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.........119........คน  คิดเป็นร้อยละ........100........ 
      ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........-........คน  คิดเป็นร้อยละ........0......... 
      นักเรียนท่ีไม่ผ่าน  มีดังนี้ 
  1...................................-............................. 2.....................................-.......................... 
  3....................................-............................ 4.....................................-.......................... 
       แนวทางแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ........................................-............................................................................................................. 
  ...................................................................................................................................................... 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
 ....................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
  3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
  4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
13.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

..................................................................................................................................................................…………  
…………………………………………………………………-……………………………………..……………………………………………… 
............................................................................................................................................................................. 

13.3 ข้อเสนอแนะ 
..........................................................................-......................................................................................………… 
............................................................................................................................................................……………… 
        
 

ลงช่ือ..................................................... 
                  (นางจิรชยา จาระนัย) 
       ต าแหน่ง           ครู 
 
 
 

นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของ Wh questions ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถใช้ Wh questions ได้อย่างถูกต้อง สามารถท่ีจะตอบค าถามได้ 

ตรงตามประเด็นในการถามแบบต่างๆ ของ Wh-questions 

นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความพยายามอุตสาห์ในการเรียน 

เป็นอย่างดี 



 
 

 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
  ❑  ตรวจแล้ว 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
........................................................................................................................................................................……
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
        ลงช่ือ.................................................... 
                   (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

กำรจัดกำรเรียนร ้ออนไลน ์ 

วิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที ่6 

เรื่อง  Wh-questions 



 
 

 

 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนร ้โรงเรียนพญำไท 
กลุ่มสำระกำรเรียนร ้ ภาษาต่างประเทศ   รำยวิชำ ภาษาอังกฤษ      รหัสวิชำ อ16101 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6          ภำคเรียนที่  1     ปีกำรศึกษำ  2564  
ชื่อหน่วยกำรเรียนร ้ My Environment  เร่ือง Climate Changing  เวลำ.........1........ชั่วโมง 
ผ ้สอน  นางจิรชยา จาระนัย 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนร ้ 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  
                     อย่างมีเหตุผล 

2. ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนส้ันๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนร ้ 
3.1 นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์สาเหตุของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป   

        ได้อย่างถูกต้อง (K) 
3.2 นักเรียนสามารถเขียนแสดงสาเหตุของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงได้ (P) 
3.3 นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน (A) 
 

4.   สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและการอนุรักษ์โลกในยุคปัจจุบันที่มีภาวะโลกร้อนมาเป็นสาเหตุหนึ่ง

ในการส่งผลให้ฤดูกาลและบรรยากาศต่าง ๆ ของโลกเปล่ียนไป เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน 
 
5. สำระกำรเรียนร ้ 

Vocabulary: climate, change, before, energy,  orbit, blanket, dizzy, warmer, 
greenhouse gas, earth, electricity, trash, landfill, sweat, smelt, storm, 
trouble  

Conversation: Talking about climate changing 
Structure: - 

 
 
 
 

 



 
 

 
6. สมรรถนะส ำคัญผ ้เรียน 

ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    มุ่งมั่นในการท างาน 
 ซื่อสัตย์สุจริต     รักความเป็นไทย 
 มีวินัย     มีจิตสาธารณะ 
 ใฝ่เรียนใฝ่รู้     มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
8. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 - 
  
9. กำรประเมินผล 

เป้ำหมำย (K/P/A) วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
กำรวัดและประเมิน 

ด้ำนควำมร ้  (Knowledge) 
เข้าใจความหมายของค าศัพท์
สาเหตุของสภาพอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
เขียนแสดงสาเหตุของสภาพ
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงได้ 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) 
- มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน 

 
การสังเกต 

 
แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 
ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
กำรประเมินทักษะกระบวนกำร 

ทักษะกระบวนกำร รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
K 

ความรู้ 
เข้าใจความหมาย
ของค าศัพท์สาเหตุ
ของสภาพอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้
อย่างถูกต้อง 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง 17-
20 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง  
10-16 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 10 ค า 

P 
การปฏิบัติ 

เขียนแสดงสาเหตุ
ของสภาพอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงได้ 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 5 ประโยค 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 3-4 ประโยค 

เขียนประโยคได้
ถูกต้องน้อยกว่า 3 
ประโยค 

A 
เจตคติ 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
ตลอดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
บางช่วงของกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไม่มีวินัย ไม่ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และไม่มุ่งมั่นใน
การท างาน ตลอด
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
8 C: 
Critical Thinking 
and Problem 
Solving (มีทักษะใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาได้) 

เขียนประโยค    
ตอบข้อความง่ายๆ 
จากสถานการณ์ท่ี
รับชมจากวีดิทัศน์ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้อง        
ท้ัง 5 ข้อ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้อง        ท้ัง 
3-4 ข้อ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้องน้อย
กว่า        ท้ัง 3 
ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. สื่อ/แหล่งเรียนร ้ 
- วีดิทัศน์ จากเวปไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=4Ngq38b63tg 
 

 
 
- วีดิทัศน์ จากเวปไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU 
 

 
 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Power Point) เรื่อง Climate changing 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ngq38b63tg
https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU


 
 

 
11. กิจกรรมกำรเรียนร ้ 
 ขั้นน ำ 
1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับสภาพอากาศ (ในวันท่ีเรียน) How is the weather like today ? 
2. นักเรียนร่วมอภิปรายตามแนวความคิดตนเอง 
3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายการสังเกตความแตกต่าง และการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ กับฤดูใน
ปัจจุบันว่าสอดคล้องกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร  
4. นักเรียนชมตัวอย่างข้อมูลแสดงสาเหตุสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากวีดิทัศน์ เวปไซต์  
https://www.youtube.com/watch?v=4Ngq38b63tg 

 
 
 ขั้นสอน 
5. นักเรียนชมวีดิทัศน์ จากเวปไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU 

 
 โดยนักเรียนฝึกทักษะการฟังสาเหตุของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปชองโลก (Climate changing)  
6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสาเหตุท่ีท าให้โลกเปล่ียนแปลงไปจากการชมวีดิทัศน์ 
7. นักเรียนเรียนรู้สาเหตุของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปชองโลก (Climate changing) จากการอ่าน
แบบฝึกหัดของนักเรียน โดยนักเรียนรว่มกันสังเกตว่าคือเนื้อเรื่องท่ีนักเรียนได้ชมจากวีดิทัศน์ 
8. นักเรียนวิเคราะห์ตอบค าถามจากเนื้อเรื่องท่ีได้อ่าน 
 สรุป 
9. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายค าตอบท่ีถูกต้องจากแบบฝึกหัด และสรุปเนื้อเรื่องท่ีได้ศึกษาไป 
10. นักเรียนถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อนช่วยเพื่อนให้ค าแนะน า โดยมีครูผู้สอนให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ngq38b63tg
https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU


 
 

 
12. ควำมเห็นของรองผ ้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางจิรชยา จาระนัย แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
   ❑ ดีมาก 
   ❑  ดี 
   ❑  พอใช้ 
   ❑  ควรปรับปรุง 
  2. การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู ้
   ❑  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ❑  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 
   ❑  น าไปใช้ได้จริง 
   ❑  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
  4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
            ลงช่ือ...................................................... 
                    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
                 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                       วันท่ี............/...................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
13. บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนร ้ 
 13.1 สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนจ านวน..........119........คน 
      ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........119.........คน  คิดเป็นร้อยละ.......100...... 
      ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........-........คน  คิดเป็นร้อยละ.........0......... 
      นักเรียนท่ีไม่ผ่าน  มีดังนี้ 
  1..............................-.................................. 2................................-............................... 
  3...............................-................................. 4.................................-.............................. 
       แนวทางแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ................................................-..................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
 ....................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
  3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
  4. นกัเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
13.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
13.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

        
 

ลงช่ือ..................................................... 
                  (นางจิรชยา จาระนัย) 
       ต าแหน่ง           ครู 
 
 

นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความพยายามอุตสาห์ในการเรียน
เป็นอย่างดี 

นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อเรื่อง สาเหตุต่างๆ ท่ีทีให้สภาวะอากาศของโลกเปล่ียนแปลง 
ได้อย่างถูกต้อง 

 

นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ถูกต้อง สามารถอธิบายเพิ่มเติมใน
สาเหตุท่ีให้สภาวะอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป  

 

- 

- 



 
 

 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
  ❑  ตรวจแล้ว 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
        ลงช่ือ.................................................... 
                   (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

กำรจัดกำรเรียนร ้ออนไลน์ 

วิชำภำษำอังกฤษ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

เรื่อง Climate Changing 



 
 

 
+ 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนร ้โรงเรียนพญำไท 
กลุ่มสำระกำรเรียนร ้ ภาษาต่างประเทศ   รำยวิชำ ภาษาอังกฤษ      รหัสวิชำ อ16101 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6          ภำคเรียนที่  1     ปีกำรศึกษำ  2564  
ชื่อหน่วยกำรเรียนร ้ Going shopping  เร่ือง on the noticeboard  เวลำ.....1......ชั่วโมง 
ผ ้สอน  นางจิรชยา จาระนัย 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนร ้ 
 มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
    อย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
2. ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถาม จากการฟังและ บทสนทนา นิทานง่ายๆ 
         และเรื่องเล่า 
ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนร ้ 
 3.1 นักเรียนสามารถเข้าใจข้อมูลประกาศในแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (K) 
 3.2 นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญจากข้อมูลประกาศในแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (P) 
 3.3 นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน (A) 
 
4.   สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

การอ่านสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  เป็นการอ่านส่ือจริงท่ีพบได้ในชีวิตประจ าวัน 
การฝึกอ่าน ฝึกตีความ และฝึกเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับ สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ 
 
5. สำระกำรเรียนร ้ 
 The noticeboard 
 
6. สมรรถนะส ำคัญผ ้เรียน 

ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
 

 

 



 
 

 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    มุ่งมั่นในการท างาน 
 ซื่อสัตย์สุจริต     รักความเป็นไทย 
 มีวินัย     มีจิตสาธารณะ 
 ใฝ่เรียนใฝ่รู้     มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
 
8. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 - 
  
9. กำรประเมินผล 

เป้ำหมำย (K/P/A) วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
กำรวัดและประเมิน 

ด้ำนควำมร ้  (Knowledge) 
เข้าใจข้อมูลประกาศในแบบ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
บอกใจความส าคัญจากข้อมูล
ประกาศในแบบต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) 
- มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน 

 
การสังเกต 

 
แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 
ระดับ 3 = ดี 
ระดับ2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
กำรประเมินทักษะกระบวนกำร 

ทักษะกระบวนกำร รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
K 

ความรู้ 
เข้าใจข้อมูลประกาศ
ในแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง 17-
20 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง  
10-16 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 10 ค า 

P 
การปฏิบัติ 

บอกใจความส าคัญ
จากข้อมูลประกาศใน
แบบต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 5 ประโยค 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 3-4 ประโยค 

เขียนประโยคได้
ถูกต้องน้อยกว่า 3 
ประโยค 

A 
เจตคติ 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
ตลอดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
บางช่วงของกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไม่มีวินัย ไม่ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และไม่มุ่งมั่นใน
การท างาน ตลอด
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
8 C: 
Critical Thinking 
and Problem 
Solving (มีทักษะใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาได้) 

เขียนประโยค    
ตอบข้อความง่ายๆ 
จากป้ายประกาศ
ต่างๆ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้อง        
ท้ัง 5 ข้อ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้อง        ท้ัง 
3-4 ข้อ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้องน้อย
กว่า        ท้ัง 3 
ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
10. สื่อ/แหล่งเรียนร ้ 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Power Point) เรื่อง The Noticeboard 
 

 

 
 
11. กิจกรรมกำรเรียนร ้ 
 ขั้นน ำ 
 1. นักเรียนและครูร่วมสนทนาป้ายประกาศตามสกถานท่ีต่างๆ ว่าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีลักษณะ
อย่างไร 
 2. นักเรียนร่วมกนัระดมความคิดประเภทของป้ายประกาศต่างๆ ท่ีเคยได้ศึกษามาก่อน 
 ขั้นสอน 

3. นักเรียนศึกษาป้ายประกาศประเภทต่างๆ ร่วมกันให้ความหมายของค าศัพท์ป้ายต่างๆ  
4. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายข้อมูลของป้ายประกาศท่ีศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของป้าย 
5. นักเรียนท าแบบฝึกหัดตอบค าถามจากป้ายประกาศท่ีได้ศึกษา 

 สรุป 
6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายค าตอบท่ีถูกต้องของแบบฝึกหัด 
7. นักเรียนสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ท่ีได้ศึกษา เพื่อนให้ค าแนะน า และครูคอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

 
 



 
 

 
 
12. ควำมเห็นของรองผ ้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางจิรชยา จาระนัย แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  1. เปน็แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
   ❑ ดีมาก 
   ❑  ดี 
   ❑  พอใช้ 
   ❑  ควรปรับปรุง 
  2. การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 
   ❑  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ❑  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 
   ❑  น าไปใช้ได้จริง 
   ❑  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
  4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
            ลงช่ือ...................................................... 
                    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
                 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                       วันท่ี............/...................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
13. บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนร ้ 
 13.1 สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนจ านวน..........119........คน 
      ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........119.........คน  คิดเป็นร้อยละ.......100...... 
      ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........-........คน  คิดเป็นร้อยละ.........0......... 
      นักเรียนท่ีไม่ผ่าน  มีดังนี้ 
  1..............................-.................................. 2................................-............................... 
  3...............................-................................. 4.................................-.............................. 
       แนวทางแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ................................................-..................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
 ....................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
  3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
  4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
13.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
13.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

        
 

ลงช่ือ..................................................... 
                  (นางจิรชยา จาระนัย) 
       ต าแหน่ง           ครู 
 
 

นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความพยายามอุตสาห์ในการเรียน
เป็นอย่างดี 

นักเรียนสามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆ ในประกาศประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถามจากข้อมูลประกาศท่ีได้อ่านได้อย่างถูกต้อง 

 

- 

- 



 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
  ❑  ตรวจแล้ว 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
        ลงช่ือ.................................................... 
                   (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

กำรจัดกำรเรียนร ้ออนไลน์  

วิชำภำษำอังกฤษ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

เรื่อง On the noticeboard 



 
 

 

     
 

แผนกำรจัดกำรเรียนร ้โรงเรียนพญำไท 
กลุ่มสำระกำรเรียนร ้ ภาษาต่างประเทศ   รำยวิชำ ภาษาอังกฤษ        รหัสวิชำ อ16101 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6          ภำคเรียนที่  2     ปีกำรศึกษำ  2564 
ชื่อหน่วยกำรเรียนร ้ Safety first     เร่ือง Crossing the street safety  เวลำ....1.....ชั่วโมง 
ผ ้สอน  นางจิรชยา จาระนัย 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนร ้ 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และ แสดงความคิดเห็น 
                               อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ   
                     ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 
2. ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
ต 1.2 ป.6/2 ใช้ค าส่ังและค าขอร้อง ค าอนุญาตและให้ค าแนะน า 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนร ้ 
3.1 นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธี ในการรักษาตนเองให้
ปลอดภัยเมื่อต้องเดินข้ามถนน (K)  
3.2 นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังวีดิทัศน์ท่ีได้รับชมได้ (P) 
3.3 นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 
4.   สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

การใช้ถ้อยค าน้ าเสียง และกิริยาท าท่าอย่างสุภาพเหมาะสม ส่ือสารค าศัพท์ ประโยคแสดงเหตุการณ์
จ าลอง เกี่ยวกับการข้ามถนนตรงทางม้าลาย หรือบริเวรท่ีข้ามถนน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาในการส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัว และบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม 

  
5. สำระกำรเรียนร ้ 

Vocabulary : cross, street, road, hand, never, hand in hand, adult, traffic light, go, red  
                    light, green light, check, left, right, stop, slow, wait, dangerous,  
                    keep an eye on, mind 
Conversation: - 
Structure: Imperative sentence ; Be careful, Please wait here. 
 

 



 
 

6. สมรรถนะส ำคัญผ ้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    มุ่งมั่นในการท างาน 
 ซื่อสัตย์สุจริต     รักความเป็นไทย 
 มีวินัย     มีจิตสาธารณะ 
 ใฝ่เรียนใฝ่รู้     มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
8. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 8.1 นักเรียนค้นคว้าข้ันตอนการข้ามถนน (เป็นภาษาอังกฤษ) 
  
9. กำรประเมินผล 

เป้ำหมำย (K/P/A) วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
กำรวัดและประเมิน 

เข้าใจความหมายของค าศัพท์
เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธี ในการ
รักษาตนเองให้ปลอดภัยเมื่อ
ต้องเดินข้ามถนน (K)  
 

การเขียน แบบประเมินการเขียน ระดับ 3=ดี 
ระดับ 2=พอใช้ 
ระดับ 1=ควรปรับปรุง 

บอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามจากการฟังวีดิทัศน์ท่ีได้
รับชมได้ (P) 

การเขียน แบบประเมินการเขียน ระดับ 3=ดี 
ระดับ 2=พอใช้ 
ระดับ 1=ควรปรับปรุง 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน (A) 

การสังเกต แบบบันทึกคะแนน ระดับ 3=ดี 
ระดับ 2=พอใช้ 
ระดับ 1=ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำรประเมินทักษะกระบวนกำร 
ทักษะ

กระบวนกำร 
รำยกำรประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

K  
ความรู้ 

เข้าใจความหมายของ
ค าศัพท์เกี่ยวกับ
อุปกรณ์และวิธี ในการ
รักษาตนเองให้
ปลอดภัยเมื่อต้องเดิน
ข้ามถนน  
 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ของค าศัพท์
ได้ถูกต้อง 17-20 ค า 

บอกความหมายของ
ค าศัพท์ของค าศัพท์ได้
ถูกต้อง 10-16 ค า 

ให้เหตุผลถึง
ผลกระทบจากการท่ี
ไม่สวมหมวกนิรภัยได้
บางค าและส่ือ
ความหมายไม่ได้ 
: ต่ ากว่า 10 คะแนน 

P  
การปฏิบัติ 

บอกใจความส าคัญ
และตอบค าถามจาก
การฟังวีดิทัศน์ท่ีได้
รับชม 

เขียนประโยคได้
ถูกต้อง 5 ประโยค 

เขียนประโยคได้ถูกต้อง 
3-4 ประโยค 

เขียนประโยคได้ 
ถูกต้องน้อยกว่า  
3 ประโยค 

A  
เจตคติ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน  

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน
ตลอดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างานบางช่วง
ของกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่มีวินัย ไม่ใฝ่เรียนรู้ 
และไม่มุ่งมั่นในการ
ท างานตลอดกิจกรรม
การเรียนรู ้

 
 
กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
3 R :  
Writing – เขียนได้ 

การใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการเขียน
ประโยค 

ใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการ
เขียนประโยค
สะกดได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
ครอบคลุมเนื้อหา
ท้ังหมด 

ใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการ
เขียนประโยคผิด
เล็กน้อยและไม่
ครอบคลุม 
เนื้อหาท้ังหมด 

ใช้ภาษาและ
เนื้อหาในการ
เขียนประโยคผิด
มากและมี
รายละเอียดของ
เนื้อหาน้อย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. สื่อ/แหล่งเรียนร ้ 
- วีดิทัศน์ Cross the road จากเวปไซต์ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb0ro2faWh8&vl=th 

 

 
 
- ส่ืออิเล็คทรอนิคส์ Power Point เรื่อง “Crossing the street safely” 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb0ro2faWh8&vl=th


 
 

11. กิจกรรมกำรเรียนร ้ : Cognitive Code Learning Theory 
 

- ขั้นน ำ 
1. นักเรียน และครูสนทนา ทักทาย ร่วมกันสนทนาพูดคุยให้นักเรียนในช้ันเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากการสวมหมวกนิรภัยแล้ว ยังต้องมีส่ิงใดท่ีจะต้องระมัดระวงั 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการสนทนาการระมดัระวังในการข้ามถนน  

- ขั้นสอน 
3. นักเรียนร่วมกนัชมวีดิทัศน์การ์ตูนการข้ามถนนจากเวปไซต์
https://www.youtube.com/watch?v=Lb0ro2faWh8&vl=th โดยให้นักเรียนร่วมกนัสังเกตสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในวีดิทัศน์ว่าด าเนินไปเป็นอย่างไรบ้าง 
 

 

 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง ร่วมกันอภิปรายล าดับเหตุการณ์ผลดี ผลเสียของ
ตัวละครในการ์ตูน 
5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย และแปลค าศัพท์ยากจากเนื้อเรื่องท่ีเติม และร่วมกันอ่านเนื้อเรือ่งอีกครั้ง 
6. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายเนื้อท่ีได้อ่าน 

- ขั้นสรุป 
7. นักเรียนท าแบบฝึกหัดตอบค าถามจากเนื้อเรื่องท่ีก าหนดให้ 
8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายค าตอบท่ีถูกต้องจากการชมเนื้อเรื่อง 
9. นักเรียนสอบถามข้อสงสัยจากเนื้อเรื่อง เพื่อนนกัเรียนและครูช่วยกันแนะน าข้อสงสัยท่ีเพื่อนนักเรียนถาม 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb0ro2faWh8&vl=th


 
 

 

12. ควำมเห็นของรองผ ้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางจิรชยา จาระนัย แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
   ❑ ดีมาก 
   ❑  ดี 
   ❑  พอใช้ 
   ❑  ควรปรับปรุง 
  2. การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 
   ❑  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ❑  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 
   ❑  น าไปใช้ได้จริง 
   ❑  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
  4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
            ลงช่ือ...................................................... 
                    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
                 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                       วันท่ี............/...................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
13. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 13.1 สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนจ านวน..........119........คน 
      ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........119.........คน  คิดเป็นร้อยละ.......100...... 
      ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........-........คน  คิดเป็นร้อยละ.........0......... 
      นักเรียนท่ีไม่ผ่าน  มีดังนี้ 
  1..............................-.................................. 2................................-............................... 
  3...............................-................................. 4.................................-.............................. 
       แนวทางแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ................................................-..................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
 ....................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
  3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
  4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
13.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
13.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

        
 

ลงช่ือ..................................................... 
                  (นางจิรชยา จาระนัย) 
       ต าแหน่ง           ครู 
 

นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความพยายามอุตสาห์ในการเรียน
เป็นอย่างดี 

นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธี ในการรักษา
ตนเองให้ปลอดภัยเมื่อต้องเดินข้ามถนน 

 

นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังวีดิทัศน์ท่ีได้รับชม
เกี่ยวกับเหตุการณ์การข้ามถนนได้ถูกต้อง 

 

- 

- 



 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
  ❑  ตรวจแล้ว 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
        ลงช่ือ.................................................... 
                   (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภำพกำรจัดกำรเรียนร ้ออนไลน์ วิชำภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 Crossing the street 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนร ้โรงเรียนพญำไท 
กลุ่มสำระกำรเรียนร ้ ภาษาต่างประเทศ   รำยวิชำ ภาษาอังกฤษ        รหัสวิชำ อ16101 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6          ภำคเรียนที่  2     ปีกำรศึกษำ  2564 
ชื่อหน่วยกำรเรียนร ้ Safety first  เร่ือง Past Simple Tense (Structure)  เวลำ....1.....ชั่วโมง 
ผ ้สอน  นางจิรชยา จาระนัย 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนร ้ 

มาตรฐาน ต1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด  
                     และการเขียน 
มาตรฐาน ต2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                    กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
2. ตัวชี้วัด 

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  
ต 2.2 ป.6/1 บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนร ้ 
1.นักเรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างประโยค Past Simple Tense ได้อย่างถูกต้อง (K) 
2.นักเรียนสามารถเขียนประโยค Past Simple Tense ได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค (P) 
3.นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 
4.   สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

การเขียนและพูดภาษาอังกฤษ จ าเป็นต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องค า 
หน้าท่ีของค า โครงสร้างของประโยค จึงจะทาให้เขียนเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องการเรียนรู้หลัก
ไวยากรณ์นั้นต้องมีแนวการสอนท่ีชัดเจน โดยเฉพาะ แนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language) 

 
5. สำระกำรเรียนร ้ 

Vocabulary : Regular and Irregular Past Verb 
Structure : Structure: Past simple tense : S + V2 + O/complement + adv. Of time 

        : S + didn’t + V1 + O/complement + adv. Of time 
        : Did + S + V1 + O/complement + adv. Of time ? 

 

 



 
 

 
6. สมรรถนะส ำคัญผ ้เรียน 

ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    มุ่งมั่นในการท างาน 
 ซื่อสัตย์สุจริต     รักความเป็นไทย 
 มีวินัย     มีจิตสาธารณะ 
 ใฝ่เรียนใฝ่รู้     มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
8. ช้ินงำน/ภำระงำน 
       -  
 
9. กำรประเมินผล 

เป้ำหมำย (K/P/A) วิธีกำรวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
กำรวัดและประเมิน 

ด้ำนควำมร ้  (Knowledge) 
เข้าใจโครงสร้างประโยค Past 
Simple Tense ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
การเขียน 

 
 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ 2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
เขียนประโยค Past Simple 
Tense ได้ถูกต้องตาม
โครงสร้างประโยค 

 
การเขียน 

 
 

 
แบบประเมินด้านความรู้ 
 

ระดับ 3 = ดี 
ระดับ 2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

ด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) 
- มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน 

 
การสังเกต 

 
แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 
ระดับ 3 = ดี 
ระดับ 2  = พอใช้ 
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
กำรประเมินทักษะกระบวนกำร 

ทักษะกระบวนกำร รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
K 

ความรู้ 
เข้าใจโครงสร้าง
ประโยค Past 
Simple Tense  
ได้อย่างถูกต้อง 

เขียนค ากริยาได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง 
17-20 ค า 

เขียนค ากริยาได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง 
10-16 ค า 

เขียนค ากริยาได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง 
ได้ถูกต้องน้อยกว่า  
10 ค า 

P 
การปฏิบัติ 

เขียนประโยค Past 
Simple Tense ได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง
ประโยค 

เขียนประโยค Past 
Simple Tense ได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง
ประโยค ได้ถูกต้อง 
 8-10 ประโยค 

เขียนประโยค Past 
Simple Tense ได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง
ประโยค ได้ถูกต้อง 
 5-7 ประโยค 

เขียนประโยค Past 
Simple Tense ได้
ถูกต้องตามโครงสร้าง
ประโยค ได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า 5 ประโยค 

A 
เจตคติ 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
ตลอดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 
บางช่วงของกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไม่มีวินัย ไม่ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และไม่มุ่งมั่นใน
การท างาน ตลอด
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
กำรประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
8 C: 
Critical Thinking 
and Problem 
Solving (มีทักษะใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
แก้ไขปัญหาได้) 

เขียนประโยค    
ตอบข้อความง่ายๆ 
จากสถานการณ์ท่ี
รับชมจากวีดิทัศน์ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้อง        
ท้ัง 5 ข้อ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้อง        ท้ัง 
3-4 ข้อ 

เขียนประโยค   
ได้ถูกต้องน้อย
กว่า        ท้ัง 3 
ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. สื่อ/แหล่งเรียนร ้ (Grammar Translation) 
- วีดิทัศน์ จากเวปไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=WPPRYPKt6G0 
 

 
 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Power Point) เรื่อง Past Simple Tense (Structure) 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WPPRYPKt6G0


 
 

 
11. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนร ้ (ขั้นน ำ / ข้ันสอน / ข้ันสรุป) (Grammar Translation) 
 - ขั้นน า 
1. นักเรียน และครูทักทายสนทนา ประเภทของค ากริยาท่ีใช้ใน Past Simple Tense 
2. นักเรียนและครูร่วมสนทนาโครงสร้างประโยค Past Simple Tense ท่ีได้เคยศึกษามาก่อน 
 
 - ขั้นสอน 
3. นักเรียนดูวีดิทัศน์จากเวปไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=WPPRYPKt6G0 
 

 
 
นักเรียนสังเกตประโยคท่ีตัวละครได้เล่าเรื่องราวว่ามีลักษณะโครงสร้างประโยคท่ีเหมือนหรือต่างๆ กันอย่างไร 
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายโครงสร้างประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคค าถาม จากวีดิทัศน์
ท่ีได้ชม 
5. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านนิทาน The Frog Day จาก แบบฝึกหัด 
6. นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธจากนิทาน The Frog Day 
 
- ขั้นสรุป 
7. นักเรียนท าแบบฝึกหัดตอบค าถามจากการอ่านเนื้อเรื่อง The Frog Day 
8. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด และถามส่ิงท่ีสงสัยในบทเรียน โดยเพื่อนและครูร่วมกันให้ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WPPRYPKt6G0


 
 

 
12. ควำมเห็นของรองผ ้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางจิรชยา จาระนัย แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
   ❑ ดีมาก 
   ❑  ดี 
   ❑  พอใช้ 
   ❑  ควรปรับปรุง 
  2. การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 
   ❑  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ❑  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 
   ❑  น าไปใช้ได้จริง 
   ❑  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
  4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
            ลงช่ือ...................................................... 
                    (นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา) 
                 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                       วันท่ี............/...................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
13. บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนร ้ 
 13.1 สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนจ านวน..........119........คน 
      ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........119.........คน  คิดเป็นร้อยละ.......100...... 
      ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้........-........คน  คิดเป็นร้อยละ.........0......... 
      นักเรียนท่ีไม่ผ่าน  มีดังนี้ 
  1..............................-.................................. 2................................-............................... 
  3...............................-................................. 4.................................-.............................. 
       แนวทางแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู ้
 ................................................-..................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
 ....................................................................................................................................................... 
          ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
  3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
  4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
13.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
13.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

        
 

ลงช่ือ..................................................... 
                  (นางจิรชยา จาระนัย) 
       ต าแหน่ง           ครู 
 
 

นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความพยายามอุตสาห์ในการเรียน
เป็นอย่างดี 

นักเรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างประโยค Past Simple Tense ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

นักเรียนสามารถเขียนประโยค Past Simple Tense ได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค
แบบต่างๆ  

 

- 

- 



 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
  ❑  ตรวจแล้ว 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................………… 
............................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 
        ลงช่ือ.................................................... 
                   (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำรจัดกำรเรียนร ้ออนไลน์ วิชำภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 : The Frog Day 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


