
รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
 

เรื่อง การเรียนรู้เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยผ่านบทขับร้องสรภัญญะ 
ผู้จัดทำ นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2565 

ประเภทนวัตกรรม  [   ] ด้านบริหารจัดการ   [   ] ด้านหลักสูตร 

    [ / ] ด้านการจัดการเรียนรู้  [ / ] ด้านสื่อและเทคโนโลยี 

    [   ] ด้านวัดและประเมินผล 

1. หลักการ/ที่มาความสำคัญ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยที่จำเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ทักษะที่
สำคัญหลายทักษะ เช่น การฟัง การดู การพูด รวมถึงทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารด้วย 
   ในปัจจุบันครูผู้สอนวิชาภาษาไทยมักประสบกับปัญหานักเรียนไม่ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นวิชาที่
เน้นทางทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ ทำให้นักเรียนขาดความสนใจจนก่อให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และ
ผลกระทบด้านอื่น ๆ ตามมา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เช่น 
ปรับเปลี่ยนความยากง่ายของเนื้อหา นำเกมออนไลน์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน 
 ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ออกแบบการสอนเรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน แต่นนักเรียนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ โดยประเทศไทยมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมานาน  ซึ่งมีสาเหตุการยืมหลาย
ประการ  เช่น  ความสัมพันธ์ทางถ่ินฐาน การมีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียงกันกับมิตรประเทศ  ความสัมพันธ์
ทางการค้า ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม การเผยแพร่ศิลปะ วรรณคดีของต่างประเทศสู่ประเทศ
ไทย  การศึกษาและการกีฬา การที่นักเรียนไทยไปศึกษาที่ต่างประเทศทำให้รับวิชาความรู้และวิทยาการ
มากมาย  ความสัมพันธ์ทางการฑูต ซึ่งมีภาษาท่ียืมมาใช้ได้แก่ บาลี สันสกฤต  จีน  อังกฤษ  เขมร  ชวา-มลายู  
เปอร์เซีย  โปรตุเกส  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ทมิฬ  อาหรับ  มอญ  พม่า เป็นต้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนทราบสาเหตุการยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้ 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนจำแนกคำภาษาบาลี สันสกฤต  จีน  อังกฤษ  เขมรที่ใช้ในภาษาไทยได้ 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบสรภัญญะอีสานเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศท่ี
ใช้ในภาษาไทยได้ 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
     ตัวแปรที่ศึกษา  
           ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทสรภัญญะอีสาน/แบบฝึกทักษะคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 



           ตัวแปรตาม   ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเรียนรู้เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทยผ่านบทขับร้องสรภัญญะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ตำบลโนน-
ค้อ  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ   
     ประชากรและตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3    จำนวน....38.....คน 
ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่.....2....ปีการศึกษา 2565 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
เนื้อหาที่ใช้ เป็นเนื้อหารายวิชาภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
ระยะเวลาที่ใช้  ใช้เวลาทดลอง จำนวน .....2.... ชัว่โมง ในวนัที่  18 มกราคม  2566 
 

4. วิธีดำเนินการ 
 4.1  ศึกษาปัญหาและเลือกกลุ่มเป้าหมาย (ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล) 
 4.2  ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 4.3  สร้างเครื่องมือ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 4.4  ดำเนินการสอนตามข้ันตอนหรือแผนที่วางไว้  
 4.5  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล 
5. ผลการศึกษา  
 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลพบว่า  การเรียนรู้เนื้อหาผ่านบทสรภัญญะ การทำแบบ
ฝึกทักษะในรูปแบบกระบวนการกลุ่มคู่บัดดี ้ทำให้นักเรียนร้อยละ  100 เกิดการเรียนรู้  นักเรียนมีพัฒนาการ
ในการเรียนเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบหลังเรียน  จำนวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.57  ไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  18.43  การใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหา
การเรียนคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้น  และ
กระบวนการทำงานเป็นทีมสามารถสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดี  รวมถึงมีความสามัคคีกันมาก
ยิ่งขึ้น นำไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ 
 ดังนั้น  ครูผู้สอนจึงควรมีรูปแบบ  กระบวนการในการสอนที่หลากหลาย  รวมถึงการสร้างแบบฝึก
ทักษะจะต้องมีความแปลกใหม่  เหมาะสมกับสติปัญญาของผู้เรียน  รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของครูผู้สอนด้วย 
 

6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 6.1  นักเรียนทราบสาเหตุการยืมภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยได้ 
 6.2  นักเรียนจำแนกคำภาษาบาลี สันสกฤต  จีน  อังกฤษ  เขมรที่ใช้ในภาษาไทยได้ 
 6.3  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบสรภัญญะอีสานเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทยได้ 
 

7. การเผยแพร่ (ถ้ามี) 
 - เว็บไซต์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
8. อ้างอิง 
 วรรณี  โสมประยูร. (๒๕๔๒).  เทคนิคการสอนภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  ดอกหญ้าวิชาการ. 



 เอกฉัท  จารุเมธีชน. (๒๕๓๗).  การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง.  
 

9. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จันอับ 
 

ยี่ห้อ ห้าง หุ้น ปาท่องโก๋ 

เก้าอ้ี 
 

ปัญญา อายุ ปฏิบัติ ปัจจัย 

บุคคล 
 

กิเลส มหัศจรรย์ มนุษย์ พฤติกรรม 

กรีฑา 
 

ฤๅษี ภรรยา วัคซีน การ์ตูน 

เกม 
 

เฟซบุ๊ก คอนเฟิร์ม คลินิก บำบัด 

บันเทิง 
 

ตำรวจ เจริญ แสดง เสวย 

กษัตริย์ 
 

สัจจะ สนุก หวย เบนซิน 

นาฬิกา 
 

สตรี กระท่อม ลิ้นจี่ ไมโครโฟน 

 
 

 
 

 

QR Code 
ใบความรูค้ำภาษาตา่งประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

QR Code 
เกมบิงโกออนไลน์ 

 

บัตรคำที่ใช้ในกิจกรรม 



ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู ้เร่ือง คำยืม ๕ ภาษา โดยนักเรียนแต่งแล้ว
ร่วมกันขับร้องเป็นทำนองสรภัญญะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ห้าภาษาท่ีเรียนมา  จีนและบาลีสันสกฤต 

เขมรและอังกฤษ    ในชีวิตของหมู่เฮา 

 อังกฤษขอคอนเฟิร์ม  ความรู้เสริมเน้นทับศัพท์ 
คลินิก การ์ตูนเด้อครับ   วัคซีนรับ จักเข็มแล้วหนอ 

 ภาษาจีนเบิ่งง่ายหนา  ตรีจัตวา ปลาท่องโก๋ 
ห้างหุ้น ยี่ห้อโก้    ก๋วยเตี๋ยว พะโล้ โสหุ้ยกะแม่น 

 เขมรราชาศัพท์   เสด็จฉบับ เสวยสำราญ 

แสดง เจริญประจาน   กระแส ลออ กำแพง สังกัด 

 บาลีภริยา   อริยะและกัญญา 

มัจฉา สิทธิหนา    มัลลิกาและกีฬา 

 สันสกฤตนารายณ์พราหมณ์ ร.หันตามภรรยา 

วิเคราะห์และปรีดา   ศิลปะ กษัตริย์ สตรี 
 ยกโตอย่างส่ำนี่ก่อน  ลาลับจรค่อยเรียนใหม่ 
มื้อหน้าภาษาไทย    พบพ้อกันใหม่สวัสดี 

 

 

 


