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 คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือในการด าเนินงานโครงการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการช้ันเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นโครงการภายใต้การได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมชุด     ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน     3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการด าเนินงานดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดวิทยากรแกนน า อย่างน้อย 1 โรงเรียน ซึ่งเป็นวิทยากรที่สร้าง
เครือข่ายการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการช้ันเรียนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษา   สู่การพัฒนาทักษะทางภาษาแก่เด็กปฐมวัยและเด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เป็นส าคัญ 
 การด าเนินงานตามโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม
ชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน
ประสบผลส าเร็จได้ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา  โรงเรียน
ศูนย์กลุ่มลุ่มน้ าสายบุรี จังหวัดยะลา  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) 
จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนเทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) จังหวัดปัตตานี  
โรงเรียนบ้านปลักปลา จังหวัดนราธิวาส  และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านก าปง
ตาโกะ) จังหวัดนราธิวาส 
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 ขอขอบพระคุณวิทยากรแกนน าจากโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาด
เก่า) โดยการน าของนางสาวนิอามีเนาะ อิสาเฮาะและคณะ ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ 
 นอกจากนี้ยังมีบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยไม่
สามารถเอ่ยนามในท่ีนี้ได้ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมาดังนี้ 

1.  สภำพปัญหำกำรใช้ภำษำไทยของเด็กใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมการใช้ภาษามลายู
ถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในชีวิตประจ าวัน การใช้
ภาษามลายูถิ่นเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านและใช้ภาษาไทยเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
ในขณะเดียวกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เด็ก  ทุกคนจะต้องเข้าสู่ระบบการเรียนรู้
หลักศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) ซึ่ง   ทุกคนจะต้องใช้ภาษามลายูถิ่นและ/หรือ
ภาษาอาหรับ ดังนั้นโอกาส    ในการใช้ภาษาไทยของเด็กใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีน้อยมาก    เมื่อเทียบกับเด็กส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
 สภาพการใช้ภาษาของเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เด่นชัดคือ 
การพูดออกเสียง ค าที่มีตัวสะกดเด็กจะออกเสียงไม่ถูกต้องและเพี้ยนเสียง
สลับกันระหว่างแม่สะกด ทั้งแม่ กก กด กบ กม กง กน เช่น ค าว่า “สอง” 
เด็กจะออกเสียงเป็น “สอน” “สอม”, ค าว่า “แปด” เด็กจะออกเสียงเป็น 
“แปบ” “แปม”, ค าว่า “โรงเรียน” เด็กจะออกเสียงเป็น “โรม-เรียม”, ค าว่า 
“คุณครูครับ” เด็กจะออกเสียงเป็น “คุง-ครุ-คละ” เหล่านี้เป็นต้น 
 การเรียนรู้ภาษาที่มีปัญหา ท าให้เด็กไม่เข้าใจความหมายของ
ภาษาไทย ท าให้เด็กเกิดความ      เบื่อหน่ายส่งผลให้ไม่อยากมาโรงเรียน 
อัตราการขาดเรียนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยสนใจที่จะน าเอาค าคล้องจองและเพลงสองภาษามา
ทดลองใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการใช้ภาษาไทยให้มาก
ยิ่งขึ้น จึงคิดว่าการใช้ค าคล้องจองและเพลงเป็นสิ่งที่กระตุ้นเด็กได้ลักษณะ
หนึ่ง เพราะการที่เด็กได้ท่องค าคล้องจองและร้องเพลงท าให้เด็กเกิดความ
เพลิดเพลิน สนุก และเกิดความสุขในขณะเดียวกันหากใช้ภาษามลายูท้องถิ่น 
ซึ่งเด็กคุ้นเคยและซาบซึ้งในภาษาที่ดีอยู่แล้วประกอบกับการที่ เด็กได้
เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งมีลีลาท่าทางประกอบไปด้วยก็ยิ่งท าให้เด็กเกิดความสุข 
สนุกกับการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

2.  ผลสืบเนื่องจำกรำยงำนกำรวิจัยเร่ือง ผลกำรใช้ค ำคล้องจองและเพลง
สองภำษำที่มีต่อทักษะทำงภำษำของเด็กปฐมวัยใน 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ปี พ.ศ.2555 

 เมื่อปี พ.ศ.2555 กมลรัตน์  คนองเดช นักวิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผล
การใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า หลังจากเด็กปฐมวัย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษา เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะภาษาทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สูงกว่าก่อนการใช้
ค าคล้องจองและเพลงสองภาษา อีกทั้งส่งผลให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ภาษาอย่างมี
ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ 
 กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ค าคล้องจองและเพลง
สองภาษา โดยการพัฒนาการสอนของครูประจ าการ (ครูพี่เลี้ยง) จับคู่กับ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูป 
โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน นอกจากจะท าให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทาง



3 
 

ภาษาที่ดีแล้วยังส่งผลให้ครูปฐมวัยและนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีทักษะการท าวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนสูงยิ่งข้ึนด้วย 
 ผลจากการศึกษาดังกล่าว เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างตามเป้าหมายที่
ก าหนดในกรอบงานวิจัยซึ่งมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง หากได้มีโอกาสขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ คงจะเกิดประโยชน์ได้
มากยิ่งขึ้น จึงสนใจเข้าร่วมการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม จากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2556    

3.  กำรพัฒนำนวัตกรรมชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ 

 การพัฒนานวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา เพื่อ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2555 
 การพัฒนานวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา เป็น
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เน้นการใช้ภาษาไทยกับภาษามลายูท้องถิ่นพร้อมลีลา
ท่าทางประกอบ การใช้ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นภาษาที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรม เริ่มจากการสืบค้น 
คัดเลือกค าคล้องจองและเพลงส าหรับเด็กเป็นภาษาไทยที่มีใช้อยู่ ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย โดยทั่วๆ ไป น าค าคล้องจองและเพลง
ส าหรับเด็กมาแปลเป็นภาษามลายูท้องถิ่นผ่านภูมิปัญญาที่เป็นครู บุคลากร
ทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษา
มลายูถิ่นได้ดี ใช้ท านองการท่องค าคล้องจอง และร้องเพลงส าหรับเด็กใน
จังหวะเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมลีลาท่าทางประกอบค าคล้องจองและเพลงสอง
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ภาษาอย่างมีความหมาย ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ชุดค าคล้องจองมีค่า 21 / EE เท่ากับ 82.08/82.08 ชุดเพลงสองภาษามีค่า 

21 / EE เท่ากับ 88.30/85.27 

4 .   แ น ว คิ ด ง ำ น วิ จั ย จ ำ ก หิ้ ง สู่ ห้ อ ง เ รี ย น  ต ำ ม น โ ย บ ำ ย ข อ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการวิจัย 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้เกณฑ์
การประเมินวิทยฐานะใหม่ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะเรื่องการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติจริงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของการวิจัย เป็นการวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนอย่างแท้จริง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการวิจัยในลักษณะ
งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้องเรียน เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนจนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นแนวคิด เรื่องการวิจัยใหม่ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถที่จะด าเนินการได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยน าผลการวิจัยที่ค้นพบ 
ไปพัฒนานวัตกรรมส าหรับแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยมีรูปแบบการวิจัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามแนวคิดใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหา และ
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พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น เป็นวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) (ปานระวี  
ยงยุทธวิชัย  ดนัย  อู่ทรัพย์ ถวัลย์  มาศรัส 2552 : 6 - 7) มุ่งแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง ในรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการช้ัน
เรียน (Classroom action research) 
 จากแนวคิดงานวิจัยจากหิ้ งสู่ ห้อง เรี ยน ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นักวิจัยจึงเห็นว่า รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการใช้ค า
คล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ควรวางอยู่บนหิ้งแต่ควรน าไปสู่ห้องเรียน จึงสนใจ
เข้าร่วมการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครั้งน้ี 



บทท่ี 2 
การด าเนินงานวิจัย 

 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
1.  แนวคิดการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 แนวคิดการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เกิดจากแนวคิดที่ว่า “การพัฒนา
ครูด้วยการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนสู่การพัฒนาเด็กในห้องเรียน” จึงได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
 1.1  กลุ่มประชากร  เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาย – 
หญิง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอนระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนรายวิชาพื้นฐานทักษะ
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการใช้ภาษาไทย และ
ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

1.2  กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาย – หญิง 
ใน 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอนระดับ ช้ันอนุบาล และระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนรายวิชาพื้นฐานทักษะ
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการใช้ภาษาไทย และ
ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นอย่างดี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวม 30 ห้องเรียนๆ ละ 1 คน รวม 30 คน 

2.  กระบวนการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง 

 การแสวงหากลุ่มตัวอย่างโดยนักวิจัยพร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้รูปแบบเชิงรุก กล่าวคือ เจาะจงโรงเรียนที่
เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดๆ ละ 2 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนได้จัดการความรู้
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และถ่ ายทอดนวัตกรรม ชุดค าคล้องจองและ เพลงสองภาษาด้ วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน โดยน าเสนอเนื้อหาที่ยังไม่มีรายละเอียด
มากนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล และครูที่ท า
การสอนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยตั้งแต่ ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 – ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นจึงมีการคัดเลือกแบบเจาะจงตามขอบเขตที่
กล่าวไว้ในข้อ 1 ประกอบด้วย 
 2.1  จังหวัดปัตตานี มี 2 โรงเรียน ได้แก่ 
 1)  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี จ านวนห้องเรียน 18 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องเรียนละ 1 คน รวม 18 คน เลือกแบบเจาะจงได้ 5 คน 
 2)  โรงเรียนเทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี จ านวนห้องเรียน 20 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องเรียนละ 1 คน รวม 20 คน เลือกแบบเจาะจงได้ 5 คน 

2.2  จังหวัดยะลา มี 2 โรงเรียน ได้แก่ 
 1)  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา จ านวนห้องเรียน 39 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องเรียน
ละ 1 คน รวม 39 คน เลือกแบบเจาะจงได้ 5 คน 
 2)  โรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ าสายบุรี อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 5 โรงเรียน จ านวนห้องเรียน 35 
ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องเรียนละ      1 คน รวม 35 คน 
เลือกแบบเจาะจงได้ 5 คน 

2.3  จังหวัดนราธิวาส มี 2 โรงเรียน ได้แก่ 
 1)  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านก าปงตาโกะ) อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส จ านวนห้องเรียน 10 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องเรียนละ 1 คน รวม 10 คน เลือกแบบเจาะจงได้ 5 คน 
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 2)  โรงเรียนบ้านปลักปลา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
จ านวนห้องเรียน 15 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องเรียนละ 1 
คน รวม 15 คน เลือกแบบเจาะจงได้ 5 คน 
 สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงจากครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ท าการ
สอนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษามลายู
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี และโรงเรียนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกและปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 6 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โรงเรียนละ 5 คน รวม 30 คน 
 
โครงสร้างการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน 

 รูปแบบการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบเชิง
รุก กล่าวคือ คณะนักวิจัยน าองค์ความรู้สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ช้ัน
เรียนในแต่ละโรงเรียน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องเดินทางไป
เข้ารับการอบรมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้เกิดการละทิ้งเด็กและห้องเรียน 
ส่งผลกระทบให้ห้องเรียนต้องปิดท าการสอนเมื่อครูต้องเดินทางไปเข้ารับการ
อบรมแต่ละครั้ง ส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กและการ
ประกอบอาชีพ 
 ลักษณะการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษา เริ่มจากนักวิจัยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาการใช้
นวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
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ช้ันเรียนผ่านครูและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งระบบโรงเรียน (ตั้งแต่ช้ัน
อนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3) แต่เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกแบบเจาะจงเท่านั้น 
 ระหว่างด าเนินการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณลักษณะเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นวิทยากรแกนน า ให้กับเพื่อนครูอื่นๆ ที่อยู่
ภายในโรงเรียนเดียวกัน หรือเพื่อนครูต่างโรงเรียนในระบบเครือข่าย การใช้
ชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาแก่เด็กใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเขียนเป็นภาพประกอบได้ดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
ภาพประกอบ 1 :  โครงสร้างการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวตักรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจยัปฏิบตักิารชั้นเรียน 

นักวิจัย 

ครูโรงเรียน 2 ครูโรงเรียน 3 ครูโรงเรียน 4 ครูโรงเรียน 1 ครูโรงเรียน 5 ครูโรงเรียน 6 

ครูต้นแบบ 

ครูต้นแบบโรงเรียน 1 ครูต้นแบบโรงเรียน 2 ครูต้นแบบโรงเรียน 3 ครูต้นแบบโรงเรียน 4 ครูต้นแบบโรงเรียน 5 ครูต้นแบบโรงเรียน 6 

วิทยากรแกนน า 

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2 โรงเรียน 3 โรงเรียน 4 โรงเรียน 5 โรงเรียน 6 
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บทท่ี 3 
นวัตกรรมชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ 

 
 นวัตกรรมชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ เป็นชุดค ำคล้องจอง
และเพลงประกอบด้วยภำษำไทยและภำษำมลำยูถิ่น นับเป็นสื่อกำรเรียนรู้
ด้ำนทักษะภำษำไทยที่เหมำะส ำหรับเด็กในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่ง
มีปัญหำด้ำนภำษำไทยด้วยเหตุที่ว่ำ เด็กใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ใช้ภำษำ
มลำยูถิ่นเป็นภำษำท่ีหนึ่ง และใช้ภำษำไทยเป็นภำษำท่ีสองในชีวิตประจ ำวัน 
 ชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ เป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่เด็กไทย
ทั่วไปให้ควำมสนใจ ด้วยเป็นภำษำถ้อยค ำที่เด็กๆ นิยมพูดและร้องเล่นอย่ำง
เพลิดเพลิน กำรน ำเอำค ำคล้องจองและเพลงส ำหรับเด็กซึ่งมีภำษำไทยเป็น
ภำษำที่เรำต้องกำรให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ มำประกอบเข้ำกับภำษำมลำยูถิ่นจะ
ยิ่งท ำให้เด็กมีควำมสนใจมำกยิ่งขึ้น เพรำะเด็กจะคุ้นเคยกับภำษำมลำยูถิ่นมำ
ก่อน ในขณะที่เด็กท่องค ำคล้องจองหรือร้องเพลง เด็กมีโอกำสได้เคลื่อนไหว
หรือได้ประกอบลีลำท่ำทำงไปด้วย จะท ำให้เด็กได้พัฒนำสมองทั้ง 2 ซีกใน
เวลำเดียวกัน 
 ชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ เป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่ได้จัดท ำขึ้น
เพื่อประกอบกำรศึกษำวิจัย โดยผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมด้วยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรใช้ภำษำไทยและภำษำมลำยูถิ่น ผ่ำนกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำโดยเฉพำะกำรออกเสียงภำษำมลำยูถิ่น 
จะต้องใช้ผู้รู้และผู้เช่ียวชำญที่มีคุณลักษณะพูดภำษำไทยได้ชัดเจน สำมำรถ
พูดออกเสียงและมีควำมเข้ำใจในภำษำมลำยูถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 
 ชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ เป็นนวัตกรรมที่ผ่ำนกำรหำ
ประสิทธิภำพจำกรำยงำนกำรวิจัยเรื่องผลกำรใช้ค ำคล้องจองและเพลงสอง
ภำษำที่มีต่อทักษะทำงภำษำของเด็กปฐมวัยใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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 ชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ เป็นนวัตกรรมกำรสอน
ประกอบด้วย 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและภำษำมลำยูถิ่น แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 1.  ค ำคล้องจองสองภำษำ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ค ำคล้องจองสอง
ภำษำทั่วๆ ไป จ ำนวน 22 ค ำคล้องจอง กับค ำคล้องจองสองภำษำปริศนำค ำ
ทำย จ ำนวน 35 ค ำคล้องจอง 
 2.  เพลงสองภำษำ จ ำนวน 33 เพลง 
 
แนวทำงกำรน ำไปใช้ 
 ชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
ทักษะทำงภำษำแก่เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ใช้ภำษำมลำยูถิ่น
เป็นภำษำที่หนึ่ง และใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่สองในชีวิตประจ ำวัน ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบำล – ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3  คุณลักษณะของครูที่สำมำรถน ำ
นวัตกรรมชุดค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำไปใช้ จะต้องเป็นผู้ที่ ใช้
ภำษำไทยและภำษำมลำยูถิ่นได้ดี (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำม) 
 แนวทำงกำรน ำไปใช้ระดับอนุบำล สำมำรถน ำไปจัดร่วมกับกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์ตำมตำรำงกิจกรรมเด็กปฐมวัยใน 1 
วัน ได้แก่ กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรม
เสริมประสบกำรณ์ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ และเกมกำรศึกษำ  ในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งของกำรจัดกิจกรรม เช่น ขั้นตอนกำรน ำเข้ำสู่บทเรียน ขั้นตอน
กำรสอน และ/หรือข้ันตอนกำรสรุปบทเรียน 
 แนวทำงกำรน ำไปใช้ระดับช้ันประถมศึกษำ สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมก่อนเข้ำสู่บทเรียน กิจกรรมเสริมทักษะภำษำ กำรรู้จักพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ ค ำศัพท์พื้นฐำนในชีวิตประจ ำวัน ค ำที่มีตัวสะกด ค ำควบกล้ ำ ค ำ
กลอนต่ำงๆ ข้ึนอยู่กับกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนของครู 
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 กำรใช้ชุดค ำคล้องจองหรือเพลงสองภำษำควรใช้สื่อประกอบ เช่น 
แผนภูมิค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำอำจมีภำพประกอบด้วยจะยิ่งท ำให้
เด็กเกิดควำมสนใจ อำจเป็นแผนภูมิค ำคล้องจองหรือเพลงด้วยป้ำยไวนิล ซึ่งมี
ควำมทนทำนใช้ได้นำนและสวยงำม จะท ำให้เด็กเกิดควำมสนใจมำกยิ่งข้ึน สื่อ
ประกอบประเภทเครื่องดนตรี เช่น เสียงกลอง แทมโบลิน ฉิ่ง ฉำบ จะเพิ่ม
จังหวะดนตรีในขณะที่ร้องเพลงสองภำษำ รวมทั้งกำรได้แสดงลีลำท่ำทำง
ประกอบค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ จะท ำให้เด็กเกิดควำมสนุก
เพลิดเพลินเพิ่มกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

ตัวอย่ำง   
 

 
 

 
 
 

 

ภำพประกอบ 2 : สื่อประเภทแผนภูมิท ำจำกไวนิล 
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ตัวอย่ำงชุดค ำคล้องจองสองภำษำ 

1.  ค ำคล้องจอง Come hear มำที่นี้ (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
1.come hear  มำที่นี้ 
2.I can see  ฉันมองเห็น 
3.ฉันนึกว่ำฉันเป็น 
4.ฉันมองเห็นแม่ไก่ตัวโต 
5.go แปลว่ำไป 
6.ควำยตัวใหญ่เรียกว่ำ buffalo 
7.มะม่วง คือ mango 
8.tomorow คือ พรุ่งนี้เอย 
 

 ภำษำมลำยูท้องถิ่น ภำษำอังกฤษ 
1.come hear  มำฆี ซีนิง 
2.I can see  ซำยอ นำเปำะ 
3.ซำยอปีเก ยำด ี
4.ซำยอ นำเปำะ อีบูอำแยบือซำ 
5.go อียอละ ปรือฆ ี
6.กูบำบือซำ ปำเง buffalo 
7.เวำะป้ำว อียอละ mango 
8.tomorow มำฆีแอเซำะ 

 
2.  ค ำคล้องจองนกกระจิบ นกกระจำบ (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 

 

ภำษำไทย  
1.มีนกสองตัวเกำะอยู่บนกิ่งไม ้
 
2.ตัวหนึ่งช่ือนกกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิบ๊ 
 
3.ตัวหนึ่งช่ือนกกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ 
จ๊ำบ 
4.บินไปนกกระจิบ จิบ๊ จิ๊บ จิ๊บ 
5.บินไปนกกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ จ๊ำบ 
 
6.บินมำนกกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 
7.บินมำนกกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ จ๊ำบ 

 ภำษำมลำยูท้องถิ่น  
1.อำดอ บูรง ดูวอ แอกอ โด๊ะดำตะ ปู
ติงกำยู 
2.ซือแอกอ นำมอ บูรงกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ 
จิ๊บ 
3.ซือแอกอ นำมอ บูรงกระจำบ จ๊ำบ 
จ๊ำบ จ๊ำบ 
4.ตือแบปรือฆี บูรงกระจิบ จิ๊บ จิบ๊ จิ๊บ 
5.ตือแบปรือฆี  บูรงกระจำบ จ๊ำบ 
จ๊ำบ จ๊ำบ 
6.ตือแบมำฆี บูรงกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 
7.ตือแบมำฆี บูรงกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ 
จ๊ำบ 
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3.  ค ำคล้องจองแมงมุง (ลำบอ) 
 

ค ำคล้องจอง 
1.แมงมุมขยุ้มหลังคำ (ลำบอ นำ
หัยฟำบง) 
 
2.แมวกินปลำ (กูจิงมำแกอีแก) 
 
 
3.หมำกัดกระพุ้งก้น(ฮำยิง ฮำมะ 
ปูงง 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือซ้ำยวำงคว่ ำ มือขวำใช้นิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วช้ี จับผิวหนังหลังมือซ้ำย 
2.มือท้ัง 2ก ำหลวมๆ โดยนิ้วช้ี น้ิวกลำง 
นิ้วนำง วำงทำบมุมปำกท้ัง 2 ข้ำง (ท่ำ
แมว) แล้วท ำท่ำฝ่ำมือท้ัง 2 ข้ำงประกบ
เข้ำหำกัน (ท่ำปลำ) 
3.แบมือทั้ง 2 ข้ำง  ใช้นิ้วโป้งทั้ง 2 ข้ำง
เตะข้ำงหู  
โดยเอำปลำยนิ้วห้อยลงสู่พื้น (ท่ำหมำ) 
 
 

4.  ค ำคล้องจองอยำกเป็นสัตว์อะไร (เนำะยำดีนำแตกำปอ) 
 

ค ำคล้องจอง 
1.อยำกเป็นนก ผกผิน บินเวหำ  
(เนำะยำดีบรูง ตืรบัง อำตสัลำงิต) 
2.อยำกเป็นปลำ ว่ำยเล่น น้ ำเย็น
ใส 
(เนำะยำดีอีแก บรืแน ดำแลอำ
เยร) 
3.อยำกเป็นแมว ไล่หนู ลงรไูป 
(เนำะยำดีกจูิง ฮำมะตีกุฮ มำโซะ
ดำลัมลูแบ) 
4.อยำกเป็นไก่ ขันก้อง ร้องกังวำน 
(เนำะยำดีอำแย กูโกะ วีดือระ) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ท ำท่ำนกบิน 
 
2.ท ำท่ำปลำว่ำยน้ ำ 
 
 
 
3.ท ำท่ำแมวและนั่งยองๆ  
 
 
4.ท ำท่ำไก่ขยับปีกบิน 
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5.  ค ำคล้องจองไก่ (อำแย) 
 

ค ำคล้องจอง 
1.โอ้ไก่ เอ๋ยไก่ ใครใครรู้จัก  
(อำแย โอ อำแย ปียอ ปียอ กือนำ) 
2.ตัวผู้น่ำรัก ตัวเมียออกไข ่
(บำเปำะจันเต๊ะ อีบูตือลอ) 
3.ไข่ไก่มีประโยชน์ ไร้โทษใดใด 
(ตือลอ อำดอ แปเดำะ ตะเดำะ สำ
เลำะ กำปอ) 
4.เรำควรเลี้ยงไว้ กินไข่ตลอดกำล 
(กีตอ กือนอ แพรอ มำแก ตือลอ 
เซำะมอ) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ยืนท ำท่ำกระพือปีก 
 
2.กระโดดไปข้ำงซ้ำย  กระโดดไปข้ำง
ขวำ 
 
3.ก ำมือหลวมๆ ท ำเป็นไข ่
  
4.นิ้วโป้งทั้ง 2 ข้ำงช้ีที่อกแบมือทั้งสอง
วำดขึ้นเหนือศีรษะ 
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6.  ค ำคล้องจองบ้ำนหลังนี้ (รูเมำะอีนิง) (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

ค ำคล้องจอง 
1.บ้ำนหลังนี้มีพ่อ 
(รูเมำะอีนิงอำเดำะอำเยำะ) 
2.บ้ำนหลังนี้มีแม ่
(รูเมำะอีนิงอำเดำะมำมี้) 
3.บ้ำนหลังนี้มีพ่ี 
(รูเมำะอีนิงอำเดำะอำแบ,แตเตำะ) 
4.บ้ำนหลังนี้มีฉัน 
(รูเมำะอีนิงอำเดำะซำยอ) 
5.บ้ำนหลังนี้มีน้อง 
(รูเมำะอีนิงอำเดำะอำเด๊ะ) 
6.ทุกคนรักกันในบ้ำนหลังน้ี 
(ซือมือวอกำเซะห์ดำลัมรูเมำะอี
นิง) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสอง
ข้ำงแตะกันบริเวณใบหน้ำ ชูนิ้วโปง้ 
2.ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสอง
ข้ำงแตะกันบริเวณใบหน้ำ ชูนิ้วช้ี 
3.ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสอง
ข้ำงแตะกันบริเวณใบหน้ำ ชูนิ้วกลำง  
4.ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสอง
ข้ำงแตะกันบริเวณใบหน้ำ ชูนิ้วนำง  
5.ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสอง
ข้ำงแตะกันบริเวณใบหน้ำ ชูนิ้วก้อย 
6.ฝ่ำมือท้ังสองข้ำงประกบเข้ำหำกนั
บริเวณหน้ำอก มือทั้ง 2 ข้ำงแนบอก 
ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสองข้ำง
แตะกันบรเิวณใบหน้ำ 
 
 

7.  ค ำคล้องจองรักกัน (กำเซะหก์ันละ) (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

ค ำคล้องจอง 
1.รักกันนะ  (กำเซะห์กันละ) 
2.คุยกันดีๆ  (จำกัปไบไบ) 
3.ส่งรักแบบนี ้ (กำเซะห์กันละ) 
4.ให้เพื่อนทุกคน  (สือมูวอกำวัน) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือท้ัง 2 ข้ำงแนบอก 
2.ก ำมือชูนิ้วโป้งทั้ง 2 ข้ำง กระดิกไปมำ 
3.ท ำมือท่ำรัก (อย่ำงไรก็ได้)  
4.แบมือท้ัง 2 ข้ำง กวำดไปด้ำนหน้ำ 
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8.  ค ำคล้องจองขนม (ตือปง) (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

ค ำคล้องจอง 
1.ขนม ขนม ขนม 
(ตือปง ตือปง ตือปง)  
2.มีทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยม 
(อำดอบูละ ปะซือฆี) 
3.รสชำดอร่อยยอดเยีย่ม 
(วำซอ สือดะ ซูโง๊ะ) 
4.มีทั้งสี่เหลีย่มและวงกลม 
(ปะซือฆี ดืองะ บูละ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือซ้ำยแบ มือขวำคว่ ำ ท ำสลับไปมำ 
 
2.แบมือท้ัง 2 ข้ำง น ำนิ้วโป้งวำงทับบน
นิ้วช้ีของแต่ละมือ 
น ำนิ้วโป้งและนิ้วช้ีทั้งสองข้ำงมำชิดกัน 
3.ท ำท่ำเหมือนข้อ 1 
  
4.น ำนิ้วโป้งและนิ้วช้ีทั้งสองข้ำงมำชิด
กัน น ำนิ้วโป้งวำงทับบนน้ิวช้ีของแต่ละ
มือ 

 
กำรใช้ค ำคล้องจอง ปริศนำค ำทำย 

9.  ปริศนำค ำทำย โทรทัศน์  
 

ปริศนำค ำทำย 
1.อะไรเอ่ย (กำปอกู) 
2.เป็นกล่องสี่เหลี่ยม (ยำดี กอเตำะ 
ปะซือฆี) 
 
3.กดปุ่มมีเสียง(แปจิ อำดอ สูวำรอ) 
4.มีภำพบนจอ(อำดอ ฆำมำ อำตัส) 
5.เด็กๆสุขใจ(บูเดำะ บเูดำะ ซูกอ 
ฮำตี) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือขวำท ำท่ำถำมไถ ่ 
2.นิ้วท้ัง 2 ข้ำง จรดเข้ำหำกันวำดเป็น
รูปสี่เหลี่ยมในอำกำศ 
3.นิ้วช้ีท ำท่ำกดปุ่มทีว ี
4.ท ำท่ำเหมือนข้อ 2 
5.มือกอดอก 
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10.  ปริศนำค ำทำย หนังสือ 
 

ปริศนำค ำทำย 
1.อะไรเอ่ย (กำปอกู) 
2.มีตั้งหลำยหน้ำ เลม่หนำ เล่มบำง 
(อำดอ บำเยำะ มูกอ ซือบู
เวำะตือบำ  
ซือบูเวำะนีปิห์)  
3.บ้ำงก็มีนิทำน อ่ำนแล้วสนุกด ี
(อำดอ โปน บำรี  บำจอ ซูกอ ฮำตี) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือขวำท ำท่ำถำมไถ ่ 
2.นิ้วท้ัง 2 ข้ำง จรดเข้ำหำกันวำดเป็น
รูปสี่เหลี่ยมในอำกำศ ฝ่ำมือประกบ
แบบบำงและแบบหนำ 
 
3.ท ำท่ำจับหนังสือ มือกอดอก 

 
11.  ปริศนำค ำทำย นิ้วมือ  

 

ปริศนำค ำทำย 
1.อะไรเอ่ย (กำปอกู) 
2.พี่น้องทั้งห้ำ เกิดมำพร้อมกัน 
(บือรำเนำะ มำรี ซือกำรี) 
3.คนกลำงกลับดันสูงกว่ำใคร 
(ซือออรังตือเงำะ ตีงี ปำดอ สียำ
ปอ 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือขวำท ำท่ำถำมไถ ่ 
2.ชูมือขวำ สลับมือซ้ำย 
 
3.โบกมือซ้ำยขวำไปมำ 

 
12.  ปริศนำค ำทำย หุ่นไล่กำ  

 

ปริศนำค ำทำย 
1.อะไรเอ่ย (กำปอกู) 
2.ยืนโดดเดี่ยวอยู่กลำงนำ  
(ดีรี ซือออรัง ตือเงำะ บือแน) 
3.ไล่นกกำที่มำกินข้ำว 
(อำมะ บูรง มำรี มำแก ปำดี) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือขวำท ำท่ำถำมไถ ่ 
2.ยืนนิ่ง แขน 2 ข้ำงกำงออกเหยียดตึง 
 
3.ท ำท่ำนกบิน 
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ตัวอย่ำงเพลงสองภำษำ 

1. เพลงทะเลแสนงำม (ลำโอะจนัเตะ) 
 

เพลง 
1.โอ้ทะเลแสนงำม     (โอ้ลำโอะ
จันเตะ) 
 
2.ฟ้ำสีครำมสดใส      (ลำงิตบีรูสอื
ฆำ) 
3.มองเห็นเรือใบ       (นัมเปำะป
รำฮู) 
 
4.แล่นอยู่ในทะเล      (ยำแลดำ
แลลำโอะ) 
5.หำดทรำยงำมเห็นปู (ปำเซปำ
ตำนัมเปำะกือแต) 
 
6.ดูซิดูหมู่ปลำ          (แตเงำะ 
แตเงำะอีแก) 
7.กุ้งหอยนำนำ        (อูแด กือ
เปำะ กือแต) 
 
 
8.อยู่ในท้องทะเล     (โดะดำแลลำ
โอะ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.โยกตัวไปมำเป็นจังหวะ ฝ่ำมือท้ังสอง
คว่ ำอยู่ระดบัเอว 
ผำยมือออกไปข้ำงหน้ำ(ทะเลกว้ำงใหญ่) 
2.โยกตัวไปมำเป็นจังหวะ ฝ่ำมือท้ังสอง
วำดขึ้นไปข้ำงบน 
3.โยกตัวไปมำเป็นจังหวะ ใช้ข้อมือขวำ
ตั้งบนมือซ้ำย   
เคลื่อนไหวไปมำเป็นจังหวะเรือใบ 
4.ท ำท่ำเหมือนข้อ3 
 
5.โยกตัวไปมำเป็นจังหวะ ย่อตัวลง
ระดับต่ ำ มือท้ังสองก ำโดยชูน้ิวโปง้และ
นิ้วก้อย 
6.โยกตัวไปมำเป็นจังหวะ ฝ่ำมือท้ังสอง
ประกบกัน(ปลำ) 
7.โยกตัวไปมำเป็นจังหวะ ก ำมือชู
นิ้วโป้งและนิ้วก้อย(กุ้ง) 
ก ำมือท้ังสองมือขวำตั้งบนมือซ้ำย(หอย)
มือท้ังสองก ำโดยชูน้ิวโป้งและนิ้วก้อย
(ปู) 
8.ท ำท่ำเหมือนข้อ1 
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2. เพลงปักษ์ใต้บ้ำนเรำ (สลำแตรูเมำะกีตอ) 
 

เพลง 
1.โอโอปักษ์ใต้บ้ำนเรำ 
(โอโอ สลำแตรูเมำะกตีอ) 
2.โอโอปักษ์ใต้บ้ำนเรำ 
(โอโอ สลำแตรูเมำะกตีอ) 
3.แม่น้ ำ ภูเขำ ทะเลกว้ำงไกล  
(ซูงำ ฆูนุงลำโอะสุมำตอ) 
 
 
 
 
4.อย่ำไปไหน กลับใต้บ้ำนเรำ 
(โดะดำนอ กือเละละรเูมำะกีตอ) 
 
 
5.อย่ำไปไหน กลับใต้บ้ำนเรำ 
(โดะดำนอ กือเละละรเูมำะกีตอ) 
 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ยืนจับคู่ หันหน้ำเข้ำหำกัน จับมอื
แกว่งไปมำเป็นจังหวะ 
2.ยืนจับคู่ หันหน้ำเข้ำหำกัน จับมอื
แกว่งไปมำเป็นจังหวะ 
3.ปล่อยมือจำกคู่ คว่ ำมือขวำยกมำ
ระดับหนำ้ท้อง(แม่น้ ำ) 
มือท้ังสองข้ำงประกอระดับศีรษะ
(ภูเขำ) ก้มตัวแนบมือท้ังสองข้ำงระดับ
หน้ำท้อง หงำยมือผำยออกไปดำ้นหน้ำ
(ทะเล)  
4.โยกตัวเป็นจังหวะ ยกแขนท้ังสอง
โบกไปมำ(อย่ำไปไหน) มือซ้ำยท้ำว
สะเอว มือขวำกวัก 4 จังหวะ (จำกซ้ำย
ไปขวำ) 
5.โยกตัวเป็นจังหวะ ยกแขนท้ังสอง
โบกไปมำ(อย่ำไปไหน) มือซ้ำยท้ำว
สะเอว มือขวำกวัก 4 จังหวะ (จำกซ้ำย
ไปขวำ) 
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3. เพลงลูกช้ำง ลูกไก่ (อำเนำะฆำเยำะ อำเนำะอำแย) 
 

เพลง 
1.ลูกช้ำงท ำไมมันตัวใหญ ่
(อำเนำะฆำเยำะวำเปำะยอบือซำ) 
2.ลูกไก่ท ำไมมันตัวเล็ก 
(อำเนำะอำแยวำเปำะยอฮำลฮุ) 
3.คิดกันจนปวดหัวคดิ กันจนปวด
หัวคิด 
  แต่ก็คิดไม่ออก  
(ปีเกละสำเกะปำลอ ลำสำเกะ
ปำลอ ปีเกเตำะตเูบะ) 
4.ลันลำ ลันลำ ลันลำ ลำ ลันลำ 
ลันลำ ลันลำ ลำ   
ลันลำ ลันลำ ลันลำ ลำ ลันลำ ลัน
ลำ ลันลำ ลำ   
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.โยกตัวเป็นจังหวะ มือท้ังสองข้ำงผำย
ออกไปข้ำงหน้ำ 
2.โยกตัวเป็นจังหวะ ก ำมือประกบ ห่อ
ตัวให้เล็ก 
3.ยกนิ้วช้ีซ้ำยและขวำ ช้ีระดับแง่ศีรษะ 
หมุนรอบตัวเองเป็นจังหวะ  
แบมือออกข้ำงศีรษะ ส่ำยหน้ำซ้ำยขวำ
(แต่ก็คิดไม่ออก)   
 
4.ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ หมุนข้อมือ 
หมุนรอบตัวเองเป็นจังหวะ  
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4. เพลงลูกกบ (อำเนำะกำเตำะ) 
 

เพลง 
1.ลูกกบตัวหน่อย ลูกกบตัวหน่อย 
(อำเนำะกำเตำะ  อำเนำะกำเตำะ) 
2.มันแสนร่ำเริงยินด ี
(ดีเยำะสือแนะซโูงะ , ดีเยำะจอแม 
ซูโงะ) 
3.หำงมันไม่มี หำงมันไมม่ี  
(แอกอตะเดำะ แอกอตะเดำะ) 
4.ส่งเสียงกู่ร้องก้องดัง  
(ซอรอดียะดือระ) 
5.คูวอก วอก วอก คูวอก วอก 
วอก 
คูวอก คูวอก คูวอก 
6.คูวอก วอก วอก คูวอก วอก 
วอก 
คูวอก คูวอก คูวอก 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.นั่งยองๆ ก ำมือท้ังสอง กระโดดโยก
ตัวไปมำตำมจังหวะ 
2.ท ำท่ำเหมือนข้อ 1 
 
3.กระโดดกลับหลังหัน ก ำมือท้ังสองไว้
ระดับก้น 
  
4.ท ำท่ำเหมือนข้อ 3 
 
5.กระโดดหันหน้ำกลับมำ กระโดดสูงๆ 
เดินไปข้ำงซ้ำย 3 จังหวะ เดินไปขำ้ง
ขวำ 3 จังหวะ 
(คูวอก คูวอก คูวอก) 
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5. เพลงเมียงู (บีนิง อูลำ) 
 

เพลง 
1.บำทเดียวดูเพลิน อะไรไม่เกิน
เมียงู (ซ้ ำ) 
(บำยะซือโกะมำฆีแตเงำะบีนิงอู
ลำ) (ซ้ ำ) 
2.ลูบได้ คล ำได้ (ซ้ ำ) 
(ฆอเซำะบูเละ ฆอเซำะบเูละ) 
3.แต่อย่ำเอำไม้แหยรู่ แหย่รู แหยรู่ 
แหย่ร ู
(ตำปียำแง ตอเยำะรูแบ รูแบ  รู
แบ  รูแบ) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ก ำมือชูนิ้วช้ีทั้งสองข้ำง โยกตัวไปมำ 
  
 
 
2.มือท้ังสองลูกตั้งแต่ศีรษะลงมำถงึ
สะโพก 
3.ก ำมือชูนิ้วช้ีทั้งสองข้ำง แล้วแหย่เข้ำ
ไปข้ำงรูห ู
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6. เพลงเจ็ดนำฬิกำ (ปูโกตูโย๊ะ) 
 

เพลง 
1.เช้ำวันหนึ่ง วันนั้น วันหนึ่ง วัน
นั้น เจ็ดนำฬิกำ 
(อำดอซำตูปำฆี ฮำรีอตีูบูโกตโูย๊ะ) 
 
 
2.คุณพ่อกระโดดออกมำ กระโดด
ออกมำ บอกว่ำรักแม ่
(อำเยำะตเูบะมำรี ตูเบะมำรี ฆอยะ
กำเซะห์มำมี้) 
 
3.แม่ก็บอกว่ำรัก ก็บอกว่ำรัก รัก
พ่อคนเดียว  
(มำมี้โปนกำเซะห์ ดยีอกำเซะห์ อำ
เยำะซือโอรัง) 
4.คนอ่ืนจะไม่แลเหลียว จะไม่แล
เหลียว  
ให้เสียเวลำ  
(โอรังลำย เตำะเซปำโด เตำะเซปำ
โด วีฮำบมิำซอ) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ยืนเรียงหน้ำกระดำน 4 คน ยืนโยก
ตัวเป็นจังหวะ มือซ้ำยท้ำวสะเอว มือ
ขวำช้ีไปข้ำงหน้ำ  
โชว์นิ้วมือ 7 นิ้ว แกว่งไปมำเป็นจังหวะ 
( เจ็ดนำฬิกำ) 
2.คนท่ียืนในล ำดับที่ 2 และ 4 กระโดด
ออกไปข้ำงหน้ำ 
หันตัวกลับมำหำคนที่ยืนในล ำดับที่ 1 
และ 3 แล้วจับมือก้มหน้ำโยกตัวไปมำ
เป็นจังหสะ 
3.ท ำท่ำเหมือนข้อ 2 
 
 
 
4.ปล่อยมือออกจำกกัน ยกมือขวำโบก
ไปมำ  
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7. เพลงลมหำยใจ (ยำวอ) 
 

เพลง 
1.ลมหำยใจเข้ำ 
(ยำวอมำโสะ) 
2.ลมหำยใจออก 
(ยำวอตูเบะ) 
3.ดั่งดอกไม้บำน 
(บูงอบูกอ) 
 
4.ภูผำใหญ่กว้ำง  
(บูกิตติงฆี) 
 
5.ดั่งสำยน้ ำช่ ำเย็น 
(อำเยรลำรี) 
 
6.ดั่งนภำอำกำศ อันบำงเบำ  
(อูดำรอ อำวัน  ลือมะ ลือโมะ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ยืนตัวตรง ปลำยมือทั้งสองข้ำงแนบ
ล ำตัว วำดมือท้ังสองข้ำงมำปิดจมกู 
2.ค่อยๆปล่อยมือออกจำกจมูกแบมือ
ตรงไปดำ้นหน้ำ 
3.ยกแขนท้ังสองขึ้นสูงเหนือศีรษะ 
ข้อมือท้ังสองข้ำงชนกัน แบมือท้ังสอง
ข้ำงออกด้ำนข้ำง  
4.ปลำยนิ้วช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง ท้ังสอง
ข้ำงแตะกันเหนือศีรษะ ยกเท้ำขวำ
ขึ้นมำเตะเข่ำด้ำนซำ้ย  
5.คว่ ำฝ่ำมือท้ังสอง มือขวำอยู่บนมือ
ซ้ำย กระดิกนิ้วกลำง 
ผำยออกไปด้ำนข้ำง 
6.วำดมือทั้งสองไปด้ำนหนำ้เหนือศีรษะ
แล้วเอำลงมำประสำนระดับหนำ้ท้อง 
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8. เพลงนกบวกนก (บูรงดืองะบูรง)  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

เพลง 
1.นกบวกนกเปน็นกบวกนก (ฮู ้ฮู)้ 
(บูรง บูรง ยำดี บูรง) (ฮู้ ฮู้) 
2.นกบวกนกเปน็นกอะไร (ฮู ้ฮู)้ 
(บูรง บูรง ยำดี ฆำปอ) (ฮู้ ฮู้) 
3.นกบวกนกเปน็นกใช่ไหม (ฮู้ ฮู้) 
(บูรง บูรง ยำดี บูรง) (ฮู้ ฮู้) 
4.นกบวกไก่เป็นอะไรลองทำยด ู
(บูรง อำแยลำยำดี ฆำปอ) 
5.เฮฮเูล ฮูเล เฮฮำ(ฮู้ ฮู้) 
เฮฮูลำ ฮูลำ ฮำเฮ (ฮู้ ฮู้) 
เฮฮูเล ฮูเล เฮฮำ(ฮู้ ฮู้) 
เฮฮูลำ ฮูลำ ฮำเฮ   

ท่ำทำงประกอบ 
1.เท้ำซ้ำยแตะสลับด้ำนข้ำง กระโดดอยู่
กับท่ีและกระโดดไปข้ำงหน้ำ  
2.เท้ำขวำแตะสลับด้ำนขำ้ง กระโดดอยู่
กับท่ีและกระโดดไปข้ำงหน้ำ 
3.ท ำท่ำเหมือนข้อ 1  
 
4.ท ำท่ำเหมือนข้อ 2  
 
5.ชูมือขึ้นสูงเหนือศีรษะ ส่ำยเอว
หมุนรอบตัวเอง 
 

 
9. เพลงกลำงวัน กลำงคืน (ปำฆ ีมำลัม)  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 

 

เพลง 
1.มำกลำงวันเธอนัดให้มำกลำงคืน 
ชะ ชะ ช่ำ 
(มำรีปำฆี ซโูระมำรมีำลมั ชะ ชะ 
ช่ำ) 
 
2.มำกลำงคืนเธอนัดใหม้ำกลำงวัน 
ชะ ชะ ช่ำ 
(มำรีมำลัม ซูโระมำรีปำฆี ชะ ชะ 
ช่ำ) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือซ้ำยเท้ำสะเอว มือขวำท ำท่ำกวัก  
ชูนิ้วช้ีขึ้นบน  
นิ้วช้ีช้ีไปข้ำงหน้ำ มือขวำท ำท่ำกวัก  ชู
นิ้วช้ีลงล่ำง 
ยืนโยกสะโพกไปทำงขวำ (ชะ ชะ ช่ำ) 
2.มือซ้ำยเท้ำสะเอว มือขวำท ำท่ำกวัก  
ชูนิ้วช้ีลงล่ำง  
นิ้วช้ีช้ีไปข้ำงหน้ำ มือขวำท ำท่ำกวัก  ชู
นิ้วช้ีขึ้นบน 
ยืนโยกสะโพกไปทำงขวำ (ชะ ชะ ช่ำ) 
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10. เพลงรถไฟ (แกตออำปี) 
 

เพลง 
1.ชึกชัก ชึกชัก ชึกชัก 
(ชึกชัก ชึกชัก ชึกชัก) 
2.เสียงรถไฟมันดังชึกชัก 
(แกตออำปีบูยิงชึกชัก) 
3.เสียงหวูดรถไฟ ปู๊น ปู๊น 
(แกตออำปี ปู๊น ปู๊น) 
4.ปู๊น ปู๊น อยำกดูรถไฟ 
(ปูน ปูน แกตออำปี) 
5.วันน้ีจะไปสำยไหน 
(ฮำรีอีนิงเนำะฆีมำนอ) 
6.เหนือหรือใต้ฉันจะไดรู้้จัก  
(ฮีเล ฮูลู เนำะบูเละห์กือนำ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือท้ำวสะเอว ยืนโยกตัวไปข้ำงหน้ำ 
ข้ำงหลัง 
2.ท ำท่ำเหมือนข้อที่ 1 
 
3.ก ำมือท้ัง 2 ข้ำง ปล่อยมือซ้ำย – ขวำ 
 
4.ท ำท่ำเหมือนข้อที่ 3 
 
5.มือขวำเท้ำสะเอว มือซำ้ยก ำมือยก
นิ้วช้ี ช้ีไปข้ำงหน้ำ 
6.มือขวำเท้ำสะเอว มือซำ้ยก ำมือยก
นิ้วช้ีขึ้นสูง ลงต่ ำ 
ช้ีไปข้ำงหน้ำ  
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11. เพลงส้มต ำ (ส้มต ำ)  (นิอำมเีนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

เพลง 
1.ส้มต ำ มะละกอ สัมต ำ 
(ส้มต ำ เวำะบือเตะ ส้มต ำ) 
2.มะละกอ ส้มต ำ เอำมะละกอ มำ
ต ำ 
(เวำะบือเตะ ส้มต ำ เม๊ะเวำะบือ
เตะ ตโูม๊ะ) 
3.ใส่น้ ำปลำลงอีกนิดหน่อย 
(โบ๊ะจีจ๊ะ ตลูงซีกิ) 
4.ใส่น้ ำปลำลงอีกนิดหน่อย 
(โบ๊ะจีจ๊ะ ตลูงซีกิ) 
5.เอำปลำร้ำตัวน้อยเอำมำใส่สม้ต ำ 
(เม๊ะอีแกบูดู โบะ๊ดำแลสม้ต ำ) 
6.เพี้ยง ฉึก ๆ ๆ ๆ ๆ  เพี้ยง ฉึก ๆ 
ๆ ๆ ๆ   
(เพี้ยง ฉึก ๆ ๆ ๆ ๆ  เพี้ยง ฉึก ๆ 
ๆ ๆ ๆ  ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือขวำท ำท่ำต ำ  ท ำท่ำสับ  ท ำท่ำต ำ 
บนมือซ้ำย 
 
2.มือขวำท ำท่ำสับ ท ำท่ำต ำ ท ำท่ำสับ 
ท ำท่ำต ำ บนมือซ้ำย 
 
3.มือขวำก ำชูนิ้วโป้งขึ้นชูเหนือศีรษะ 
มือซ้ำยท้ำวสะเอว  
4.ท ำท่ำเหมือนข้อที่ 3 
 
5.ฝ่ำมือท้ังสองประกบท ำท่ำปลำ มือ
ขวำท ำท่ำต ำบนมือซ้ำย   
6.แบมือซ้ำย ขวำ วำงข้ำงสะโพก โยก
สะโพกไปมำ  
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12. เพลงสวัสดี (อัสลำมมูอำลัยกุม) 
 

เพลง 
1.สวัสดีวันน้ีพบกัน 
(อัสลำมมูอำลัยกมุ วัสลำมกีตอ
เบอร์ยุมเปำะ) 
 
2.สุขใจพลัน  ฉันได้พบเธอ 
(กืมบีรอฮำตีกีตอ ซำมอกีตอเบอร์
ยุมเปำะ) 
 
 
3.โอ้ ลันลำ ลันลันลันลำ (โอ้ ลัน
ลำ ลันลันลันลำ) 
4.โอ้ ลันลำ ลันลันลันลำ (โอ้ ลัน
ลำ ลันลันลันลำ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ยืนเข้ำหำคู่ ท ำท่ำสวสัด ี
(ยืนเข้ำหำคู่ ท ำท่ำสลำม  วำงมือขวำ
ทับมือซ้ำยบริเวณหน้ำอก แล้วผำยมือ
ไปข้ำงหน้ำ) 
2.มือไขว้ทำบหน้ำอก มือซ้ำยท้ำวสะเอว  
มือขวำทำบอก 
แล้วผำยมือไปข้ำงหน้ำ 
(มือไขว้ทำบหน้ำอก โยกตัวไปมำ ผำย
มือท้ังสองออกไปด้ำนหน้ำ) 
3.มือขวำคล้องแขน  มือซ้ำยท้ำวสะเอว 
เดินไปมำ 
4.มือซ้ำยคล้องแขน  มือขวำท้ำวสะเอว 
เดินไปมำ 
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13. เพลงสวัสดี (อัสลำมมูอำลัยกุม)  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

เพลง 
1.สวัสดีวันน้ีมำพบกัน 
(อัสลำมกตีอเบอร์ยมุเปำะ) 
2.ช่ำงสุขสันต์ทุกวันไมเ่ว้นว่ำง 
(สำงัตซือนังซือปันยังฮำรี) 
3.สุขใดๆไม่คิดจะน ำพำ 
(กือซือนำงันมำนอเตำะยำดี) 
4.สุขอุรำเมื่อได้มำพบเธอ 
(ซูกอจีตอเตอมุงงำกำมู) 
5.โอ้ลันลำ ลันลำ ลันลัน ล่ำ 
.................................. 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ยืนเข้ำหำคู่ ท ำท่ำสวสัด ี
(ยืนเข้ำหำคู่ ท ำท่ำสลำม) 
2.ก ำมือชูนิ้วโป้งทั้งสองข้ำง โยกตัวไปมำ 
 
3.ผำยมือท้ังสองออกจำกด้ำนหน้ำไป
ด้ำนข้ำง 
4.มือไขว์ทำบอก(ตบอก)แล้วผำยมอืไป
ข้ำงหน้ำ 
5.มือขวำคล้องแขน  มือซ้ำยท้ำวสะเอว 
เดินไปมำ 

 
14. เพลงมำกินข้ำวซิ (มำกันนำซิ) 

 

เพลง 
1.มำกินข้ำวซิ  มำกินข้ำวซ ิ
(มำกันนำซิ มำกันนำซิ) 
2.กับดีดี กับดีด ี
(เล้ำซือดะ เล้ำซือดะ) 
3.มีทั้งแกงและต้มย ำ 
(อำดอฆูลำดืองำต้มย ำ) 
4.อ่ ำ อ่ ำ อ่ ำ.....อิ่ม อิ่ม อิ่ม 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือซ้ำยท้ำวสะเอว มือขวำกวักมอื 
 
2.มือซ้ำยท้ำวสะเอว ชูนิ้วช้ี ช้ีไปมำ 
 
3.แบมือซ้ำย  แบมือขวำ  
 
4.ท ำท่ำกินข้ำว...........มือซ้ำยขวำตบ
ท้อง  
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15. เพลงดื่มนม (มีนุมซูซู) 
 

เพลง 
1.ดื่ม ดื่ม ดืม่ เรำมำดื่ม ดื่มนมกัน
เถอะ 
(มีนุม มีนุม มีนุม มำรีมีนมุ ซูซู) 
2.ดื่มแล้วอย่ำท ำเลอะเทอะ(ซ้ ำ) 
(มีนุมยำงันตูเปำะ) (ซ้ ำ) 
3.ดื่มนมเยอะๆ ร่ำงกำยแข็งแรง 
(มีนุมบำเยำะ บำดันเซฮดั) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ก ำมือท้ังสองข้ำง โยกตัวไปมำ 
 
 
2.มือซ้ำยท้ำวสะเอว ชูนิ้วช้ี ช้ีไปมำ 
 
3.ก ำมือท้ังสองข้ำง โยกตัวไปมำ ท ำท่ำ
ทำงแข็งแรง 
 
 

16. เพลงนม (ซูซู) 
 

เพลง 
1.นมคืออะไร รู้ไหมเธอจ๋ำ 
(นมคือซูซูรูไ้หมเธอจ๋ำ) 
2.นมก็คือยำบ ำรุงก ำลัง 
(นมคืออุบะ บ ำรุงก ำลัง) 
3.แม้ใครไดด้ื่ม คงสมใจจัง 
(แม้ใครมีนุงซือดะ ซือนัง) 
4.นมคือพลัง คือนมจำกเตำ้ 
(นมคือพลังคือนมเมำะกีตอ) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือซ้ำยท้ำวสะเอว ชูนิ้วช้ี ช้ีไปมำ 
 
2.ท ำท่ำทำงวิ่งออกก ำลังกำย 
 
3.ก ำมือท้ังสองข้ำง โยกตัวไปมำ 
 
4.ก ำมือท้ังสองข้ำง ท ำท่ำทำงแข็งแรง 
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17. เจ้ำส ำลี (เจ๊ะส ำล)ี  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

เพลง 
1.โอ้เจ้ำส ำลี  โอ้เจ้ำส ำล ี(โอ้เจ้ำ
ส ำลี  โอ้เจ้ำส ำลี) 
2.แมวดีของฉันไปไหน (กูจิงซำ
ยอฆีมำนอ) 
3.ใครเห็นหรือจับมัดไป 
(ปียอนำเปำะอีฆะ..........) 
4.อย่ำนิ่งเฉยไว้ รีบส่งคืนมำ 
(ยำแงดีแย  ฮำตำมำฆี) 
5.ยูฮูฮู้ ลันลำ ลันลำ  ยูฮูฮู้ ลันลำ 
ลันลำ 
6.ยูฮูฮู้ ลันลำ ลันลำ  ยฮููฮู้ ลันลำ 
ลันลำ  ยฮููฮู ้
 

ท่ำทำงประกอบ 
1.เอำมือท้ังสองข้ำงป้องปำก  
 
2.ท ำท่ำแมว 
 
3.นิ้วโป้งแตะ น้ิวช้ี ท้ังสองข้ำงวำงไว้ท่ี
ตำ ก ำมือท้ังสองแล้วไขว้ที่หน้ำอก  
4.ปล่อยมือท้ังสอง 

 
18. ยื่นแขน (ฮอลอลือแง)  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเหำะ) 

 

เพลง 
1.ยื่นแขนทั้งสองออกไป ก ำมือไว้ 
ส่ำยเอวแรงๆ 
(ฮอลอ ลือแง ตูเบะ จือเกำะตำแง 
ยอแฆยูโบ) 
2.แล้วเรำหมุนไปรอบตัว 
(ปะกีตอ มูซิง ตูโบ๊ห) 
3.ก ำมือไว้ ส่ำยเอวแรงๆ 
(จือเกำะตำแง ยอแฆยโูบ) 

ท่ำทำงประกอบ 
ท ำท่ำทำงตำมเนื้อเพลง 
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19.วน (มูซิง) 
 

เพลง 
1.วน วน วน พวกเรำวน หมนุรอบ
ตัวไป 
(มูซิง มูซิง มูซิง กีตอมูซิง ตูโบ๊ห กี
ตอ) 
2.จับมือ จับแขน จับไหล ่
(ปือแฆตำแง ลือแง ปือแฆบำว) 
3.มำจับหัวใจ อุ้ยงง อุ้ยงง 
(ปือแฆฮำตี อุ้ยฆำปอ ฆำปอ) 

ท่ำทำงประกอบ 
ท ำท่ำทำงตำมเนื้อเพลง 

 
20.  เธออยู่ไหน (เธอโด๊ะมำนอ) 

 

เพลง 
1.เธออยู่ไหน  (เธอโด๊ะมำนอ) 
2.จะรีบไปหำ (เนำะฆีชำฆ๊) 
3.อยู่ไกลนักหนำดั่งขอบฟ้ำบัง 
(โด๊ะยำวมำนอลำงิตตูดง) 
4.คิดถึงกันอยู่ (อีงะกันละ) 
5.ไม่เคยคิดชัง(ตะแบซอบือชี) 
6.ในใจเรำยัง (ดำลัมฮำตี) 
7.คิดถึงกันทุกวันคืน (อีงะ ปำฆี 
มำลัม) 

ท่ำทำงประกอบ 
1.ท ำท่ำทำงมองหำ 
2.ท ำท่ำวิ่งเหยำะๆ 
3.มือประสำนบริเวณจมูกโยกไปมำ 
 
4.มือประสำนท ำท่ำหัวใจ 
5.มือประสำรท ำท่ำหัวใจ 
6.ไขว์มือตบอก 
7.ผำยมือไปข้ำงหน้ำ 
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21.  เพลงผลไม้รวม (เวำะกำยู)  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

ภำษำไทย 
1.มำกินแตงโม  มำกินแตงโม 
2.มะละกอ  มะละกอ 
3.มีมะพร้ำวอีกท้ังกล้วย 
4.ผลไม้รวม  ผลไม้รวม 

ภำษำมลำยูท้องถิ่น 
1.บูเวำะตีมุง  บูเวำะตีมุง 
2.เวำะบือเตะ เวำะบือเตะ 
3.เวำะยอ ดืองำ ปีแซ 
4.เวำะกำยู  เวำะกำย ู
 
 

22.  เพลงไปโรงเรียน (ปรือฆี สำกูเลำะ)  (นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะ) 
 

ภำษำไทย 
1.เรำไปโรงเรียน เรำไปโรงเรยีน 
2.เพื่อนมำกมำย เพื่อนมำกมำย 
3.มีทั้งครูที่ใจดี 
4.ฉันรักเธอ เพื่อนทุกคน 
5.ฉันรักเธอ ครูทุกคน 

ภำษำมลำยูท้องถิ่น 
1.ปรือฆี สำกูเลำะ ปรือฆี สำกเูลำะ 
2.กำวันรำมัย  กำวันรำมัย 
3.อำดอ เจ๊ะฆู ยังบำฆสู 
4.กำเซะห์ แดมอ กำวันซำยอ 
5.กำเซะห์ แดมอ ฆูรูซำยอ 
 

 
23.  เพลงหัวหิน 

 

เพลง 
1.หัวหินเป็นถ่ินมีหอย 
2.ปูลม กุ้งฝอย หินย้อย ปะกำรัง 
3.หัวหินถ่ินคนมีกะตังค ์
4.จีน ไทย ฝรั่ง มำนั่งชมวิว 
แก้ว กะลำ ขัน โอ่ง 
เป่ำลูกโป่ง 
โอ่ง ขัน กะลำ แก้ว 

ท่ำทำงประกอบ 
1.มือซ้ำยท้ำวเอว  น้ิวช้ีมือขวำช้ีสูง 
2.ท ำท่ำหอย 
3.มือขวำตกหน้ำขำ 
4.นิ้วช้ีมือขวำช้ีสูง ท ำท่ำทำงมองหำ 
ก ำมือ คว่ ำมือ หงำยมือ อ้ำแขน 
ท ำท่ำเป่ำ 
อ้ำแขน หงำยมือ คว่ ำมือ ก ำมือ 
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24.  เพลงนิ้วมืออยู่ไหน (อีบูตำแงโด๊ะมำนอ) 
 

เพลง 
1.นิ้วโป้งอยู่ไหน ๆ 
(ยำฆีอีบูโดะ๊มำนอๆ) 
2.อยู่นี้จ๊ะ ๆ 
(โด๊ะซีนิงๆ) 
3.สุขสบำยดีหรือไรๆ 
(อำปอคอบำฮำรีอีนิงๆ) 
4.ไปก่อนลำ สวสัด ี
(สือลำมตัติงฆลัๆ) 
 

ท่ำทำงประกอบ 
นิ้วโป้ง  ยำฆีอีบู 
นิ้วช้ี   ยำฆีตูโยะ 
กลำง  ยำฆีตือเงำะ 
นำง  ยำฆี 
ก้อย  ยำฆีอำเนำะ 
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ตัวอย่ำงลีลำท่ำทำงประกอบค ำคล้องจองสองภำษำ   
(นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะและคณะ) 

ค ำคล้องจองนกกระจิบ นกกระจำบ 
1.  มีนกสองตัวเกำะอยู่บนกิ่งไม้  (อำดอ บูรง ดูวอ แอกอ โด๊ะดำตะ ปูติงกำ
ยู) 

 
 

2.  ตัวหนึ่งช่ือนกกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ  (ซือแอกอ นำมอ บูรงกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ 
จิ๊บ) 

 
 

3.  ตัวหนึ่งช่ือนกกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ จ๊ำบ  (ซือแอกอ นำมอ บูรงกระจำบ 
จ๊ำบ จ๊ำบ จ๊ำบ) 
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4.  บินไปนกกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ  (ตือแบปรือฆี  บูรงกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ) 
 

 
 
5.  บินไปนกกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ จำ๊บ  (ตือแบปรือฆี  บูรงกระจำบ จำ๊บ จ๊ำบ 
จ๊ำบ) 

 
 
6.  บินมำนกกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ  (ตือแบมำฆี บูรงกระจิบ จิ๊บ จิ๊บ จิบ๊) 
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7.  บินมำนกกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ จำ๊บ  (ตือแบมำฆี บูรงกระจำบ จ๊ำบ จ๊ำบ 
จ๊ำบ) 

 
 

ค ำคล้องจองแมงมุง (ลำบอ) 
1.  แมงมุมขยุ้มหลังคำ  (ลำบอ นำหัยฟำบง) 
 

 
 
2.  แมวกินปลำ  (กูจิงมำแกอีแก) 
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3.  หมำกัดกระพุ้งก้น  (ฮำยิง ฮำมะ ปูงง) 
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ค ำคล้องจองบ้ำนหลังนี ้(รูเมำะอีนิง) 
1.  บ้ำนหลังนี้มีพ่อ  (รูเมำะอีนิงอำเดำะอำเยำะ) 
 

 
 

 
 
2.  บ้ำนหลังนี้มีแม่  (รูเมำะอีนิงอำเดำะมำมี้) 
 

 
 



42 
 

 
 
3.  บ้ำนหลังนี้มีพ่ี  (รูเมำะอีนิงอำเดำะอำแบ,แตเตำะ) 
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4.  บ้ำนหลังนี้มีฉัน  (รเูมำะอีนิงอำเดำะซำยอ) 
 

 
 

 
 
5.  บ้ำนหลังนี้มีน้อง  (รูเมำะอีนิงอำเดำะอำเด๊ะ) 
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6.  ทุกคนรักกันในบ้ำนหลังน้ี  (ซือมือวอกำเซะห์ดำลัมรูเมำะอีนิง) 
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ค ำคล้องจองรักกัน (กำเซะห์กันละ) 
1.  รักกันนะ   (กำเซะห์กันละ) 
 

 
 
2.  คุยกันดีๆ   (จำกัปไบไบ) 
 

 
 
3.  ส่งรักแบบนี้     (กำเซะห์กันละ) 
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4.  ให้เพื่อนทุกคน      (สือมูวอกำวัน) 
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ค ำคล้องจองขนม (ตือปง) 
1.  ขนม ขนม ขนม  (ตือปง ตือปง ตือปง)  
 

 
 
2.  มีทั้งวงกลมและสีเ่หลีย่ม (อำดอบูละ ปะซือฆี) 
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3.  รสชำติอร่อยยอดเยี่ยม     (วำซอ สือดะ ซูโง๊ะ) 
 

 
 
4.  มีทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลม      (ปะซือฆี ดืองะ บูละ) 
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ตัวอย่ำงลีลำท่ำทำงประกอบเพลงสองภำษำ   
(นิอำมีเนำะห์  อิสำเฮำะและคณะ) 

1. เพลงทะเลแสนงำม (ลำโอะจนัเตะ) 
1.  โอ้ทะเลแสนงำม     (โอ้ลำโอะจันเตะ)  
 

 
 
2.  ฟ้ำสีครำมสดใส      (ลำงิตบีรสูือฆำ)  
 

 
 
3.  มองเห็นเรือใบ       (นัมเปำะปรำฮู) 
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4.  แล่นอยู่ในทะเล       (ยำแลดำแลลำโอะ)  
 

 
 
5.  หำดทรำยงำมเห็นปู       (ปำเซปำตำนัมเปำะกือแต) 
 

 
 
6.  ดูซิดหูมู่ปลำ       (แตเงำะ แตเงำะอีแก) 
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7.  กุ้งหอยนำนำ      (อูแด กือเปำะ กือแต)  
 

 
 
8.  อยู่ในท้องทะเล     (โดะดำแลลำโอะ) 

 

 
 

2.  เพลงปักษ์ใต้บ้ำนเรำ (สลำแตรูเมำะกีตอ) 
1.  โอโอปักษ์ใต้บ้ำนเรำ   (โอโอ สลำแตรูเมำะกตีอ) 
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2.  โอโอปักษ์ใต้บ้ำนเรำ   (โอโอ สลำแตรูเมำะกตีอ) 
 

 
 
3.  แม่น้ ำ ภูเขำ ทะเลกว้ำงไกล   (ซูงำ ฆูนุงลำโอะสุมำตอ) 
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4.  อย่ำไปไหน กลับใต้บ้ำนเรำ   (โดะดำนอ กือเละละรูเมำะกีตอ) 
 

 
 
5.  อย่ำไปไหน กลับใต้บ้ำนเรำ   (โดะดำนอ กือเละละรูเมำะกีตอ) 
 

 
 

3.  เพลงลูกช้ำง ลูกไก่ (อำเนำะฆำเยำะ อำเนำะอำแย) 
1.  ลูกช้ำงท ำไมมันตัวใหญ่      (อำเนำะฆำเยำะวำเปำะยอบือซำ) 
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2.  ลูกไก่ท ำไมมันตัวเล็ก       (อำเนำะอำแยวำเปำะยอฮำลฮุ) 
 

 
 
3.  คิดกันจนปวดหัวคิด กันจนปวดหัวคิด แต่ก็คดิไม่ออก       (ปีเกละสำเกะ
ปำลอ ลำสำเกะปำลอ ปีเกเตำะตูเบะ) 
 

 
 
4.  ลันลำ ลันลำ ลันลำ ลำ ลันลำ ลันลำ ลันลำ ลำ  ลันลำ ลันลำ ลนัลำ ลำ 
ลันลำ ลันลำ ลันลำ ลำ   
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4.   เพลงลูกกบ (อำเนำะกำเตำะ)  
1.  ลูกกบตัวหน่อย ลูกกบตัวหน่อย   (อำเนำะกำเตำะ  อำเนำะกำเตำะ) 
 

 
 
2.  มันแสนร่ำเริงยินดี   (ดีเยำะสอืแนะซูโงะ , ดีเยำะจอแม ซโูงะ) 
 

 
 
3.  หำงมันไม่มี หำงมันไม่มี    (แอกอตะเดำะ แอกอตะเดำะ) 
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4.  ส่งเสียงกู่ร้องก้องดัง    (ซอรอดียะดือระ) 
 

 
 
5.  คูวอก วอก วอก คูวอก วอก วอก   คูวอก คูวอก คูวอก 
 

 
 
6.  คูวอก วอก วอก คูวอก วอก วอก   คูวอก คูวอก คูวอก 
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5.  เพลงเจ็ดนำฬิกำ (ปูโกตูโย๊ะ) 
1.  เช้ำวันหนึ่ง วันนั้น วันหนึ่ง วันนั้น เจ็ดนำฬิกำ   (อำดอซำตูปำฆี ฮำรีอีตูบู
โกตูโยะ๊) 

 
 
2.  คุณพ่อกระโดดออกมำ กระโดดออกมำ บอกว่ำรักแม่   (อำเยำะตูเบะมำรี 
ตูเบะมำรี ฆอยะกำเซะห์มำมี้) 
 

 
 

3.  แม่ก็บอกว่ำรัก ก็บอกว่ำรัก รักพ่อคนเดียว    (มำมี้โปนกำเซะห์ ดียอกำ
เซะห์ อำเยำะซือโอรัง) 
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4.  คนอ่ืนจะไม่แลเหลยีว จะไม่แลเหลียว ให้เสียเวลำ    (โอรังลำย เตำะเซปำ
โด เตำะเซปำโด วีฮำบิมำซอ) 
 

 
 

6.  เพลงนกบวกนก (บูรงดืองะบรูง) 
1.  นกบวกนกเปน็นกบวกนก (ฮู ้ฮู)้       (บูรง บูรง ยำดี บูรง) (ฮู้ ฮู้) 
 

 
 

2.  นกบวกนกเปน็นกอะไร (ฮู ้ฮู)้       (บูรง บูรง ยำดี ฆำปอ) (ฮู้ ฮู้) 
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3.  นกบวกนกเปน็นกใช่ไหม (ฮู้ ฮู)้       (บูรง บูรง ยำดี บูรง) (ฮู้ ฮู้) 
 

 
 
4.  นกบวกไก่เป็นอะไรลองทำยดู       (บูรง อำแยลำยำดี ฆำปอ) 
 

 
 

5.  เฮฮูเล ฮเูล เฮฮำ(ฮู้ ฮู้)  เฮฮลูำ ฮูลำ ฮำเฮ (ฮู้ ฮู้)       เฮฮูเล ฮูเล เฮฮำ(ฮู้ 
ฮู้)  เฮฮูลำ ฮูลำ ฮำเฮ   
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7.  เพลงกลำงวัน กลำงคืน (ปำฆี มำลัม) 
1.  มำกลำงวันเธอนัดให้มำกลำงคนื ชะ ชะ ช่ำ   (มำรีปำฆี ซูโระมำรีมำลมั 
ชะ ชะ ช่ำ) 
 

 
 

 
 

2.  มำกลำงคืนเธอนัดให้มำกลำงวนั ชะ ชะ ช่ำ   (มำรมีำลมั ซูโระมำรีปำฆี 
ชะ ชะ ช่ำ) 
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8.  เพลงส้มต ำ (ส้มต ำ) 
1.  ส้มต ำ มะละกอ สม้ต ำ   (ส้มต ำ เวำะบือเตะ ส้มต ำ) 
 

 
 
2.  มะละกอ สม้ต ำ เอำมะละกอ มำต ำ   (เวำะบือเตะ สม้ต ำ เม๊ะเวำะบือเตะ 
ตูโม๊ะ) 
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3.  ใส่น้ ำปลำลงอีกนิดหน่อย   (โบ๊ะจีจ๊ะ ตลูงซีกิ) 
 

 
 
4.  ใส่น้ ำปลำลงอีกนิดหน่อย   (โบ๊ะจีจ๊ะ ตลูงซีกิ) 
 

 
 
5.  เอำปลำร้ำตัวน้อยเอำมำใส่ส้มต ำ   (เม๊ะอีแกบูดู โบะ๊ดำแลสม้ต ำ) 
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6.  เพี้ยง ฉึก ๆ ๆ ๆ ๆ  เพี้ยง ฉึก ๆ ๆ ๆ ๆ   (เพี้ยง ฉึก ๆ ๆ ๆ ๆ  เพี้ยง ฉึก 
ๆ ๆ ๆ ๆ  ) 

 
 

9.  เพลงสวัสดี (อัสลำมมูอำลัยกมุ) 
1.  สวัสดีวันน้ีพบกัน   (อัสลำมมอูำลัยกุม วัสลำมกตีอเบอร์ยมุเปำะ) 
 

 
 

2.  สุขใจพลัน  ฉันได้พบเธอ   (กืมบีรอฮำตีกีตอ ซำมอกตีอเบอร์ยมุเปำะ) 
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3.  โอ้ ลันลำ ลันลันลันลำ   (โอ้ ลนัลำ ลันลันลันลำ) 
 

 
 
4.  โอ้ ลันลำ ลันลันลันลำ   (โอ้ ลนัลำ ลันลันลันลำ) 
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10.  เพลงสวัสดี (อัสลำมมูอำลัยกุม) 
1.  สวัสดีวันน้ีมำพบกัน   (อัสลำมกีตอเบอร์ยุมเปำะ) 
 

 
 

2.  ช่ำงสุขสันต์ทุกวันไม่เว้นว่ำง   (สำงัตซือนังซือปันยังฮำรี) 
 

 
 
3.  สุขใดๆไมค่ิดจะน ำพำ   (กือซือนำงันมำนอเตำะยำดี) 
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4.  สุขอุรำเมื่อได้มำพบเธอ   (ซูกอจีตอเตอมุงงำกำมู) 
 

 
 

5.  โอ้ลันลำ ลันลำ ลันลัน ล่ำ .................................. 
 

 
 

11.  เพลงเจ้ำส ำลี (เจ๊ะส ำล)ี 
1.  โอ้เจ้ำส ำลี  โอ้เจ้ำส ำลี   (โอ้เจำ้ส ำลี  โอ้เจ้ำส ำลี) 
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2.  แมวดีของฉันไปไหน   (กูจิงซำยอฆีมำนอ) 
 

 
 

3.  ใครเห็นหรือจับมดัไป   (ปียอนำเปำะอีฆะ..........) 
 

 
 
4.  อย่ำนิ่งเฉยไว้ รีบส่งคืนมำ   (ยำแงดีแย  ฮำตำมำฆี) 
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5.  ยูฮูฮู้ ลันลำ ลันลำ  ยูฮฮูู้ ลันลำ ลันลำ 
 

 
 

6.  ยูฮฮูู้ ลันลำ ลันลำ  ยูฮฮูู้ ลันลำ ลันลำ  ยูฮฮูู ้
 

 
 

12.  เพลงยื่นแขน (ฮอลอลือแง) 
1.  ยื่นแขนทั้งสองออกไป ก ำมือไว้ ส่ำยเอวแรงๆ   (ฮอลอ ลือแง ตูเบะ จือ
เกำะตำแง ยอแฆยูโบ) 
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2.  แล้วเรำหมุนไปรอบตัว   (ปะกีตอ มูซิง ตูโบ๊ห) 
 

 
 

3.  ก ำมือไว้ ส่ำยเอวแรงๆ   (จือเกำะตำแง ยอแฆยโูบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

รำยชื่อวิทยำกรแกนน ำแสดงลีลำท่ำทำงประกอบ 
ค ำคล้องจองและเพลงสองภำษำ 

1.  นำงนิอำมีเนำะห ์ อิสำเหำะ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ (คศ.3)  
2.  นำงสำวเสำวลักษณ ์ คงแทน ครูช ำนำญกำรพเิศษ (คศ.3) 
3.  นำงสำวพิไลวรรณ ทับสระ ครูช ำนำญกำร (คศ.2) 
4.  นำงหทัยรัตน์ สงสม ครูช ำนำญกำร (คศ.2) 
5.  นำงนันท์นภัส แสงจันทร ์ ครูช ำนำญกำร (คศ.2) 
6.  นำงวัลลีนำร ์ ลำเตะ ครูช ำนำญกำร (คศ.2) 



 
 

บทท่ี 4 
การวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน 

  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 พ.ศ.2542 ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยและแนวการจัดการเรียนการสอน มาตรา 24 (5) 
ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 5 ก าหนดว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศตาม
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้
รวมทั้งก าหนดให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ในมาตรา 30 ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่า การวิจับปฏิบัติการ
ช้ันเรียนมีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้การบูร
ณาการการสอนโดยใช้ชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาบูรณาการกับการ
วิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาทักษะทางภาษาแก่เด็กใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษา  ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนบูรณาการกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ระดับอนุบาล และรายวิชาทักษะพื้นฐานภาษาไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
 การวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนอย่าง
มีระบบและมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีกระบวนการในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง คือ มีการก าหนดนโยบายที่ต้องการแก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนาให้ 
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ดียิ่งขึ้น มีกระบวนการที่ต่อเนื่อง เริ่มจากการวางแผนการด าเนินงาน 
ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ สังเกตผลที่เกิดขึ้น และสะท้องผลหลังปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนด ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องด าเนินการปรับปรุงแผนใหม่ 
ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีปรับแล้ว ดังภาพประกอบ  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 :  วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการชั้นเรียน 
(สหไทย  ไชยพันธ์, 2553 : 101) 

ก าหนดเป้าหมาย 

วางแผน 

ปรับแผน 

ปฏิบัต ิ

ปฏิบัต ิ

บรรลุเป้าหมาย 

จนบรรลุเป้าหมาย 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 

สะท้อนผล 

สะท้อนผล 

สังเกต 

สังเกต 
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กระบวนการวิจัยปฏิบัติการชัน้เรียน 
 การวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน เป็นการท าวิจัยไปพร้อมๆ กับการเรียน
การสอนไม่แยกส่วนออกจากกัน  กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 9 ขั้นตอน 
ดังภาพประกอบ  4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               สะท้อนผลการวิจยั 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 : แสดงกระบวนการวิจัยปฏิบตัิการช้ันเรียน 

(สหไทย  ไชยพันธ์, 2553 : 105) 

ก าหนดประเด็นของการแก้ปญัหาหรือการพัฒนา ขั้นที่ 1 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการวจิัย ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพือ่ก าหนดทางเลือก 

วางแผนการวิจยั ขั้นที่ 4 

ปฏิบัติตามแผนและรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 5 

วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 6 

สรุปผลและเขียนรายงานการวจิัย 

แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือเผยแพร่ผลงาน 

ขั้นที่ 7 

ขั้นที่ 8 

ขั้นที่ 9 

สามารถแกป้ัญหาได ้

ไม่สามารถ 
แกปั้ญหาได ้

ไม่สามารถ 
แก้ปัญหา

ได้ 
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ขั้นที่ 1  ก าหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 
 ก่อนการด าเนินการสอน ครูจะต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ และ
การประเมินผลในขณะท าการสอน ครูจะพบว่ามีปัญหาหลาย ๆ อย่าง ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน เช่น เด็กพูดออกเสียงไม่ชัดเจน เด็กอ่าน
หนังสือไม่ออก เด็กไม่เข้าใจความหมายของค า เด็กเขียนหนังสือไม่ถูกต้อง 
ฯลฯ 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการสอนทุกครั้ง ครูต้องบันทึกผลการ
สอน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นทั้งเรื่องราวที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา 
เรื่องใดที่เป็นปัญหา เขียนบันทึกรวมไว้กลุ่มหนึ่ง เรื่องใดที่ไม่มีปัญหาบันทึก
รวมไวอ้ีกกลุ่มหนึ่ง เป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาและประเด็นที่ควรพัฒนา 
หลังจากนั้นครูจะต้องน ามาจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นที่จะหาค าตอบ
ได้อย่างไร บางเรื่องครูอาจหาค าตอบได้ทันที แก้ปัญหาได้เลย ในขณะที่บาง
ปัญหาครูจ าเป็นจะต้องใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาค าตอบในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัย 
 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย ครูจะต้องคิดถึง
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย หรือจุดหมายปลายทางว่า ครูต้องการให้เป็นอะไร 
กล่าวคือ ครูต้องการจะท าอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อต้องการพัฒนา โดย
ปกติจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่า โดยระบุถึงสิ่งที่ครูจะท าเพื่อให้ได้ค าตอบ 
เช่น  
 1.  เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่มีตัวสะกดในแม่ กก กง 
กบ กด กน โดยใช้เพลงสองภาษา 
 2.  เพื่อฝึกทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ค าคล้อง
จองสองภาษา 
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 3.  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ า ร ล ว โดยใช้ค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษา 

ฯ ล ฯ 

ขั้นที่ 3  การศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือก าหนดทางเลือก 
 หลังจากครูได้ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาแล้ว ครูต้องสืบค้นข้อมูลในการก าหนดแนวทางเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
เพื่อการพัฒนา ครูอาจหาข้อมูลได้จากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง ทบทวนทษษีี
ที่เคยเรียนมาแล้ว งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เอกสารประชุม
วิชาการ วารสารทางวิชาการ เพื่อนครูที่มีความรู้ในเรื่องนั้น หรือข้อมูลที่ผ่าน
การสังเกตมาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นทางเลือกในการน ามา
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาต่อไป 

ขั้นที่ 4  การวางแผนการวิจัย 
 การวางแผนการวิจัยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วตั้งเป็น
ค าถามวิจัย ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  
 1.  การตั้งค าถามหลังจากสังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อก าหนด
เป็นค าถามวิจัย เช่น จะแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของเด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างไร จะท าอย่างไรเพื่อให้ผลสัมษทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาพื้นฐานทักษะภาษาไทยสูงขึ้น การใช้ค าคล้องจองสองภาษาท าให้
ทักษะการอ่านของเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จะพัฒนาขึ้นหรือไม่ ฯลฯ 
 2.  วิธีการ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  จะด าเนินการวิจัยกับใคร จ านวนเท่าใด เพ่ือน ามาใช้
ในการวิจัยแบบง่าย ถ้าใช้จ านวนคนทั้งหมด ก็เรียกว่า ประชากร ถ้าเลือกมา
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บางกลุ่มโดยถือเป็นตัวแทนของคนท้ังหมด ก็เรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง ถ้าเลือกมา
เฉพาะบางคน ก็เรียกว่า กรณีศึกษาเฉพาะราย 
  2.2  จะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปส าหรับการตอบค าถามวิจัย  ดังนั้น
ผู้วิจัยต้องค านึงถึงลักษณะของข้อมูล ประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ (สหไทย  ไชยพันธ์, 2553 : 
107-108) 
  ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา ข้อมูลอาจเป็นข้อความหรือตัวเลขก็ได้ ข้อมูลในการวิจัยแผ่นเดียวแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1)  ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลข
แสดงปริมาณของสิ่งที่เราต้องการศึกษา หรือเรียกว่า ตัวแปร เช่น อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง รายได้ คะแนน ระดับผลการเรียน เป็นต้น 
  2)  ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข แต่มี
ลักษณะเป็นข้อความ หรือสิ่งที่แสดงคุณลักษณะของสิ่งที่เราต้องการศึกษา 
เช่นความคิดเห็น ลักษณะพษติกรรม การแสดงออก เป็นต้น 
  2.3  ประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งการเลือกเครื่องมือแต่ละชนิดต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลแต่ละลักษณะ เครื่องมือในการวิจัยแผ่นเดียวที่นิยมใช้ มีหลายประเภท
ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1  แบบทดสองเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดด้านความรู้ 
ความถนัด ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น แบบทดสอบแบบอัตนัย  แบบทดสอบ
แบบปรนัย แบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน เป็นต้น 



77 
 

 2.3.2  แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเห็น 
ความสนใจ มี 2 ลักษณะ เช่น แบบทดสอบแบบปลายเปิด แบบทดสอบแบบ
ปลายปิด เป็นต้น 
 2.3.3  แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความ
คิดเห็น ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ โดยอาศัยการโต้ตอบทางวาจาเป็น
หลัก มี 2 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นค าถามแต่ไม่มีค าตอบและ
แบบท่ีมีทั้งค าถามและค าตอบให้เลือก 
 2.3.4  แบบวัดเจตคติ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความ
เช่ือ ความรู้สึก ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น แบบวัดเจตคติของลิเครท (Likert) 
แบบวัดความรู้สึกของออสกู้ด (Osgood) เป็นต้น 
 2.3 .5   แบบสั ง เกต เป็นเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ศึ กษา
คุณลักษณะพษติกรรมของบุคคล ที่ใช้ศึกษาคุณลักษณะพษติกรรมของบุคคล
อาจมีหลายลักษณะ เช่น แบบตรวจรายการ แบบมาตรส่วนประมาณค่า เป็น
ต้น 
 3.  ก าหนดแผนการด าเนินการ โดยระบุรายละเอียดว่าจะท าอะไร 
เมื่อไร เป็นต้น ซึ่งแสดงให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 การก าหนดแผนการวิจัยในช้ันเรียน ได้แนวทางจากผลการจัดการ
เรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่งพบปัญหาหรือข้อบกพร่องแล้วน าปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องนั้นมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในภาคการศึกษาต่อไป ดังนั้น 
ขั้นตอนการวิจัยจะก าหนดควบคู่กับการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อแผนวิจัยที่ก าหนดจะได้มคีวามชัดเจนและสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้จริง หรือท าให้สามารถด าเนินการวิจัยกับการจัดการเรียนรู้
ควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างดีและเป็นเรื่องเดียวกัน 
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ขั้นที่ 5  การปฏิบัติตามแผนและรวบรวมข้อมูล 
 จากการวางแผนในขั้นที่ 4 มาสู่การปฏิบัติตามแผน เป็นการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพร้อมกัน เนื่องจากระหว่างการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตอ้งมีการ
บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลต่างๆ ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติในการจัดการเรยีนการสอน ครูควรสังเกตและ
บันทึก ดังนั้นครูควรเตรียมความพร้อม และเครื่องมือที่ใช้รวบรวม อาจเป็น
แบบบันทึกการสังเกต แบบทดสอบ แบบส ารวจ ข้อส าคัญต้องบันทึกหลังสอน
อย่างละเอียดทุกครั้ง  

ขั้นที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลในการวิจัยมี 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดการท าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เก็บ
รวบรวมมาให้อยู่ในลักษณะแปลความหมายหรือสื่อความหมายของข้อมูลนั้น 
ๆ ให้มีความชัดเจน กะทัดรัด สามารถเข้าใจได้ง่ายตรงตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย 
 ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลข เช่น 
คะแนนจากการทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้สถิติพื้นฐาน 
เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าแจกแจงความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
น าเสนอข้อมูล อาจน าเสนอในรูปของตาราง กราฟ หรือแผนภาพประกอบค า
บรรยาย 
 ลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของสิ่งที่ต้องการศึกษา เป็นข้อมูลที่ใช้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม หรือข้อมูลจากการบันทึกพษติกรรม เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล
มักใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเหตุผล วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
เช่น วิเคราะห์ความถี่ของพษติกรรมที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความรู้สึกแสดงความ



79 
 

คิดเห็นจากการสัมภาษณ์หรือการสนทนา การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จะเสนอในรูปของการบรรยาย สรุปคุณลักษณะหรือพษติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นที่ 7  การสะท้อนผลการวิจัย (สหไทย ไชยพันธุ์, 2553 : 110) 
 หลังจากที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยควรจะน าผลที่
ได้มาพิจารณาเทียบกับเป้าหมายว่าผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาในครั้งนี้อาจจะพิจารณาด้วยตนเอง หรือพิจารณา
ร่วมกับเพื่อนครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าประเด็นใดบ้างที่ท าให้ผลการวิจัย หรือผลการ
ด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ผู้วิจัยต้องปรับแผนการด าเนินงานใหม่เพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและด าเนินการตามแผนงานที่ปรับปรุงแล้ว รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าผลที่ได้มาพิจารณาเทียบกับเป้าหมายอีก 
ด าเนินการเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หลังจากที่บรรลุ
เป้าหมายแล้วผู้วิจัยควรด าเนินการซ้ าจนแน่ใจผลที่ได้นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย 
และเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
เพียงครั้งเดียว แล้วกลับสู่สภาพเดิมอีก 

ขั้นที่ 8  สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยพิจารณาผลการวิจัยว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้วิจัย
ควรเขียนรายงานการวิจัยไม่จ าเป็นต้องเขียนลักษณะแบ่งเป็น 5 บท แต่ควร
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
  1.  ช่ือเรื่อง 
  2.  ช่ือผู้วิจัย 
  3.  ความเป็นมาของการวิจัย 
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  4.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
  6.  ผลการวิจัย 
  7.  ข้อเสนอแนะ 
  8.  เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 ชื่อเร่ือง 
 การเขียนช่ือเรื่องควรเขียนกะทัดรัด สื่อความหมายให้ชัดเจน ในช่ือ
เรื่องถูกก าหนดให้มีต้นเหตุของการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ตัวแปรต้น) 
และผลที่เกิดจากต้นเหตุนั้น (ตัวแปรตาม) และกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
 ผลการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษา (ตัวแปรต้น) ที่มีต่อ
ทักษะการพูดออกเสียง (ตัวแปรตาม) ของเด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 
4 
 การอ่านค าศัพท์มาตราตัวสะกด แม่ กก กง กด กบ (ตัวแปรตาม) 
โดยใช้ค าคล้องจองสองภาษา (ตัวแปรต้น) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1/1 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
 เปรียบเทียบทักษะการแต่งค ากลอนสุภาพ (ตัวแปรตาม) โดยใช้ค า
คล้องจองสองภาษาและเพลงสองภาษา (ตัวแปรต้น ) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบึงน้ าใส 

 ชื่อผู้วิจัย 
 ระบุช่ือผู้ท าวิจัย พร้อมสถานศึกษาที่สังกัด เช่น นิอามีเนาะ  อิสา
เฮาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นต้น 

 ความเป็นมาของการวิจัย 
 ควรเขียนให้ผู้อ่านทราบว่า เหตุใดจึงต้องท าวิจัยเรื่องนี้ กล่าวถึง
สภาพปัญหาหรือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาพดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
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อะไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือจะ
พัฒนาอย่างไร อาจได้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ วารสาร สังเกต สัมภาษณ์ พร้อมระบุแหล่งที่มาและอ้างอิงให้
ถูกต้อง 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ควรเขียนระบุให้ชัดเจนว่า ผู้วิจัยตอ้งการท าอะไร และจุดหมาย
ปลายทาง ผลลัพธ์สดุท้ายที่ผู้วิจยัต้องการคืออะไร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท าวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการท า

วิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง  

ใช้การรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบบันทึกพษติกรรม มีวิธีการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมืออย่างไร 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย ผู้วิจยัจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า ผลของการด าเนินการ

วิจัยส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อยา่งไรบ้าง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวห้รือไม ่

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเป็นการเสนอแนะผลสืบเนื่องที่เกิดจากข้อค้นพบของ

การวิจัยในครั้งน้ี ไม่ใช่ข้อเสนอแนะทางทษษีี 
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เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 รายการการอ้างอิงของเอกสารทุกๆ รายการในรายงานการวิจัย
จะต้องน ามารวบรวมไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายรายงานการวิจัย 

ขั้นที่ 9  แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือเผยแพร่ผลงาน 
 การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือเผยแพร่ผลงาน เกิดขึ้น
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้เขียนรายงานผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว การแลกเปลี่ยนข้อ
ค้นพบอาจน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับ
เพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้วิจัยเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพครู
ด้วยกัน 
 



บทท่ี 5 
การจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจอง 

และเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
รูปแบบการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม 

 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษามีรูปแบบเชิงรุก กล่าวคือ น านวัตกรรมสู่ช้ันเรียนโดยนักวิจัย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ท าการสอนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ของแต่ละโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ก าหนดปฏิทินการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนละ 2 ครั้ง รวม 6 โรงเรียน 12 
ครั้ง ในแต่ละครั้งครูกลุ่มเป้าหมายทุกคนเข้ารับการอบรมไปพร้อมๆ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างยังไม่รู้ว่าตนได้รับการ
เลือกแบบเจาะจง การที่นักวิจัยลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายส่งผลดีต่อครูและ
โรงเรียน เพราะท าให้ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน โรงเรียนไม่ต้องปิดท าการสอน 
เพราะในขณะที่ครูเข้าร่วมท ากิจกรรมเด็กนักเรยีนสามารถอยู่ในห้องเรียนและ
ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครูมอบหมายได้ ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถส่งลูกหลานมา
เรียนตามปกติ ช่วงระยะเวลาระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นักวิจัยจะนิเทศ 
ติดตามครูและบุคลากรหอ้งเรียนเปน็ระยะๆ เพื่อติดตามผลการน าชุดค าคลอ้ง
จองและเพลงสองภาษาไปทดลองประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละคน ในขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายคนใดต้องการ
ค าแนะน าเพิ่มเติมโดยเฉพาะการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน
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ร่วมกับการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษา นักวิจัยจะต้องให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นก าลังใจ และเป็นกัลยาณมิตรอีกทั้งการลงพื้นที่ของ
นักวิจัย ยังส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงกระตุ้น ในการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้มากกว่าก าหนดให้กลุ่มเป้าหมายไปพบกับ
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
 
กระบวนการขั้นตอนจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน 

 การจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลง
สองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัตกิารชั้นเรยีน มีกระบวนการขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นเตรียม  มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อรับสมัครครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
โครงการ คุณลักษณะเป็นครูสอนระดับอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา 
 2.  เตรียมเอกสารนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา 
เป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยเรื่องผลการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มี
ต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานชุดค าคล้องจอง มีค่า 21 / EE เท่ากับ 82.08/82.08 ชุดเพลงสอง

ภาษามีค่า 21 / EE เท่ากับ 88.30/85.27 

 3.  เตรียมเครื่องมือวิจัย 
 3.1  แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจการใช้ค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษาแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อค าถามและเนื้อหา (Item Objective Congruence index : IOC) 
ตั้งแต่ 0.60-1 มีความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.60 
 3.2  แบบทดสอบวัดทักษะการท าวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนแบบ
ปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ 0.60-1 มีความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.81 
 3.3  แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 
 4.  เตรียมกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1  นักวิจัยลงพื้นที่เป้าหมายใช้รูปแบบเชิงรุกเข้าถึงโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามคุณลักษณะดังนี้ 
  4.1.1  โรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
  4.1.2  โรงเรียนที่มีนักเรียนชาวไทยมุสลิม ใช้ภาษามลายู
ถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่ง และใช้ภาษาไทยเป็นท่ีสอง 
  4.1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่สอนตั้งแต่
ช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายู
ถิ่นได้เป็นอย่างดี 
  4.1.4  โรงเรียนที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และคาดว่า
ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.2  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาก 6 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวม 30 คน (กระบวนการได้มากลุ่มตัวอย่าง) 
ประกอบด้วย 
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  4.2.1  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี 
  4.2.2  โรงเรียนเทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี 
  4.2.3  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 
  4.2.4  โรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ าสายบุรี อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 
  4.2.5  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าก าปงตาโกะ) อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
  4.2.6  โรงเรียนบ้านปลักปลา อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

 ขั้นด าเนินการ มีขั้นตอนดังนี ้
 1.  กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินวัดความรู้ ความเข้าใจ การใช้ค า
คล้องจองและเพลงสองภาษา (Pre-test) บันทึกคะแนน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินวัดทักษะการท าวิจัยปฏิบัติการช้ัน
เรียน (Pre-test) บันทึกคะแนน 
 3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุด
ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนแบบ
เชิงรุกแก่กลุ่มตัวอย่างตามโรงเรียนแต่ละโรงเรียน และการนิเทศติดตามแบบ
กัลยาณมิตรเป็นระยะๆ 
 เนื้อหาสาระของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
 1.  สภาพปัญหาการใช้ภาษาของเด็กใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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 2.  นวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา 
 3.  รูปแบบการน านวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา
ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 
 4.  การบูรณาการการใช้ชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษากับ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน ได้แก่ 
  4.1  การเขียนเค้าโครงวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน 
  4.2  การสร้างเครื่องมือวิจัย 
  4.3  การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.5  การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน 
 4.  กลุ่มตัวอย่างน านวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาไป
ทดลองประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ัน
เรียนตามเนื้อหาสาระกับหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับช้ันอนุบาล 
– ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้นวัตกรรม ผู้วิจัยลงพื้นที่นิเทศ
แบบกัลยาณมิตร และค้นหาครูต้นแบบการใช้ชุดค าคล้องจองและเพลงสอง
ภาษากับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนในแต่ละโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 5.  ครูต้นแบบแต่ละโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสร้างเครือข่ายการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยครูต้นแบบแต่ละ
โรงเรียนเป็นแกนน า 
 6.  นักวิจัยนิเทศแบบกัลยาณมิตร ค้นหาครูวิทยากรแกนน า 
 7.  นักวิจัยร่วมกับวิทยากรแกนน า ลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
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และถ่ ายทอดนวัตกรรม ชุดค าคล้องจองและ เพลงสองภาษาด้ วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนเป็นระยะๆ 
 8.  วิทยากรแกนน าสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้และถ่ายทอด
นวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนของวิทยากรแกนน า และเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนอื่นๆ ที่ให้ความสนใจ 
 9.  นักวิจัยรวบรวมข้อมูล และหลังจัดการความรู้และถ่ายทอด
นวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
ช้ันเรียน กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินวัดความรู้ ความเข้าใจการใช้ค าคล้อง
จองและเพลงสองภาษา (Post-test) บันทึกคะแนน ท าแบบประเมินวัดทักษะ
การท าวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน (Post-test) บันทึกคะแนน  ท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษา วิเคราะห์คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบแบบที (T-Test) ชนิดข้อมูลสัมพันธ์
กัน (Dependent) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis)     (สิน พันธ์พินิจ, 2554 : 290 อ้างอิงจาก 
สุภางค์  จันทวานิช, 2543 : 145  การวิเคราะห์เนื้อหามี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏเด่นชัด เป็นเหตุการณ์เฉพาะเรื่องที่ระบุช่ือด้วย
ค าหรือข้อความที่ชัดเจน และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ซ่อนเร้น ซึ่งเป็นการ
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วิเคราะห์ความหมายของค าหรือข้อความเนื้อหาเนื่องจากไม่มี ช่ือของ
เหตุการณ์เฉพาะ 

 ขั้นสรุปเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 
   การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ใช้รูปแบบตามที่หน่วยงาน
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด และเสนอหน่วยงานต่อไป 



บทท่ี 6 
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของวิทยากรแกนน า 

 
 คุณลักษณะของวิทยากรแกนน าโครงการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัย
และปฏิบัติการช้ันเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
กรอบแนวคิด 
 วิทยากรแกนน าควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้ค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน เพราะบริบทของ
เด็กนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่แตกต่าง
จากจังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น แบ่งได้ 3 ด้าน คือ  
 ด้านที่ 1   ตัวบ่งช้ีพื้นฐานของวิทยากรแกนน า  จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 
 ด้านที่ 2   ตัวบ่งช้ีด้านการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษา  

จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 ด้านที่ 3 ตัวบ่งช้ีด้านการสร้างเครือข่ายการใช้ค าคล้องจองและ

เพลงสองภาษาด้วยกระบวน    
               การวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
     รวม 3 ด้าน 15 ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 



91 
 

ด้านที่ 1 : ตัวบ่งชี้พื้นฐานของวิทยากรแกนน า จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : ปัจจัย 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณสมบัติของโรงเรียนต้นสังกัด ครูผู้สอน และนักเรียน
เป็นปัจจัยในการน าเอานวัตกรรมชุดค าคล้องจองและเพลงสองภาษาเพื่อ
แก้ปัญหาทักษะทางภาษาของเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ 
1.  โรงเรียนต้นสังกัด 1.  จัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐานตั้ งแต่

ระดับช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.  โรงเรียนตั้ งอยู่ ในเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) 
3.  มี เส้นทางคมนาคมสะดวก ปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

2.  ครูผู้สอน 1.  จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
2.  ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลหรือ
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
3.  มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี 
4.  สามารถพูดภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นได้ดี 
5.  มีภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี 

3.  นักเรียน 1 .   ก า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ร ะ ดั บ ช้ั น อ นุ บ า ล ห รื อ
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
2.  นักเรียนพูดภาษามลายูถิ่นเป็นเป็นภาษาที่หนึ่ง
และพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในชีวิตประจ าวัน 
คิดเป็นร้อยละ 80 
3.  มีปัญหาด้านทักษะภาษาไทย 

รวมเกณฑ์ 10 ตัวบ่งชี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านและไม่ผ่าน 
 หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าไม่ใช่คุณลักษณะของวิทยากร
แกนน าตามโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยและปฏิบัติการช้ันเรียนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ด้านที่ 2 :  ตัวบ่งชี้ด้านการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษา จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้   
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ประเภทตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  วิทยากรแกนน าสามารถน าค าคล้องจองและเพลงสอง
ภาษาบูรณาการกับการเรียนการสอนระดับอนุบาล บูรณาการกับการจัด
กิจกรรมตามตารางกิจกรรม 1 วัน ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วงกลม) กิจกรรมกลางแจ้ง  
ในระดับประถมศึกษาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทักษะ
ภาษาไทย ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าคล้องจองและเพลงสอง
ภาษาในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของแผน 
 2.  การท ากิจกรรมมุ่งแก้ปัญหาด้านทักษะภาษาไทยของเด็ก
ระดับชั้นอนุบาล หรือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3.  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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เกณฑ์ระดับคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  การใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
ประเภทตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  วิทยากรแกนน าสามารถใช้การวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ค าคล้องจองและเพลงสอง
ภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองประเภทเพื่อแก้ปัญหาทักษะภาษาไทย 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกๆ 
ทักษะ หรือการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท าให้เกิดความสุข สนุก
เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  ปฏิบัติการการท าวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน โดยใช้ค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาทักษะภาษาไทย 
 2.  ปฏิบัติการการท าวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน มีกระบวนการตาม
หลักวิชาการของการท าวิจัยช้ันเรียนอย่างง่าย 
 3.  จัดท าเอกสารรายงานการวิจัย จัดท าเป็นระบบหรือรูปเล่ม
น าเสนอผู้บริหาร หรือสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
เกณฑ์ระดับคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กกล้าแสดงออก พัฒนาทักษะภาษาไทยและมีความสุข 
ประเภทตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษา เด็กได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทักษะการใช้ภาษา 
ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ขณะที่เด็กท ากิจกรรมส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าซักถาม มีใบหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่วมท ากิจกรรมสม่ าเสมอ และเกิดภาวะผู้น าผู้ตาม 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  สังเกตและบันทึกพฤติกรรมผ่านการใช้เครื่องมือหรือบันทึกหลัง
การจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 2.  การแสดงออกของเด็กที่เกิดจากการสนทนา การสัมภาษณ์
ความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ค าคล้องจองและเพลง
สองภาษา 
 3.  กิจนิสัยในการใช้ภาษาไทยกับการสื่อสารในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
เกณฑ์ระดับคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
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ด้านที่ 3 : ตัวบ่งชี้ด้านการสร้างเครือข่ายการใช้ค าคล้องจองและเพลงสอง
ภาษา 
ตัวบ่งชี้ที่  4  เครือข่ายการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน 
ประเภทตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  วิทยากรแกนน าผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุด
ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน
หลังจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้จนเกิดทักษะและพัฒนา
แก้ปัญหาทักษะภาษาไทยของเด็กท่ีตนรับผิดชอบจนเป็นข้อประจักษ์ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนครูในระดับช้ันเดียวกันและต่างระดับช้ัน ท าให้เกิด
เครือข่ายการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการชั้นเรียนในระดับโรงเรียนเดียวกัน 
เกณฑ์การประเมิน 
 1 .   ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค า ค ล้ อ ง จ อ ง แ ล ะ เ พล งส อ งภ า ษ า ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนเชิงประจักษ์แก่เพื่อนครูและผู้บริหาร
โรงเรียน 
 2.  ได้เผยแพร่องค์ความรู้และทักษะที่ตนได้รับสู่ เพื่อนครูใน
ระดับชั้นเดียวกัน 
 3.  ได้เผยแพร่องค์ความรู้และทักษะที่ตนได้รับสู่ เพื่อนครูใน
ระดับชั้นเดียวกันและต่างช้ันในโรงเรียนเดียวกัน 
เกณฑ์ระดับคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5  เพื่อนครูสามารถใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ัน   เรียน 

ประเภทตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  วิทยากรแกนน าน าองค์ความรู้และทักษะประสบการณ์
ที่ตนได้รับ ขยายผลสู่เพื่อนครูในระดับช้ันเดียวกัน ต่างช้ัน รวมทั้งในระดับ
โรงเรียนและต่างโรงเรียน จนส่งผลให้เพื่อนครูสามารถใช้ค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  สามารถท าวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนประกอบการใช้ค าคล้องจอง
และเพลงสองภาษาจนเป็นข้อประจักษ์แก่เพื่อนครูและผู้บริหาร 
 2.  เป็นวิทยากรร่วมกับนักวิจัยในการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ทักษะประสบการณ์ในการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนแก่เพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน 
 3.  เป็นวิทยากรร่วมกับนักวิจัยในการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ทักษะประสบการณ์ในการใช้ค าคล้องจองและเพลงสองภาษาด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียนแก่เพื่อนครูต่างโรงเรียน 
เกณฑ์ระดับคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
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รายชื่อวิทยากรแกนน า 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ผู้บริหารโรงเรียน  นางปิ่นรัตน์  มะลชิู  

(ผู้อ านวยการสถานศกึษาช านาญการพิเศษ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นางนิอามีเนาะห์       อิสาเหาะ ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
2 นางสาวเสาวลักษณ์   คงแทน ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
3 นางจิราภรณ์           จิระวิมล ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
4 นางซอลีฮะ             จระกา ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
5 นางสะดีเราะห์         เบ็ญลาเซ็ง ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
6 นางสาวพิไลวรรณ   ทับสระ ครูช านาญการ (คศ.2) 
7 นางหทัยรัตน์          สงสม ครูช านาญการ (คศ.2) 
8 นางนันท์นภัส   แสงจันทร์ ครูช านาญการ (คศ.2) 
9 นางวัลลีนาร์           ลาเตะ  ครูช านาญการ (คศ.2) 
10 นางสาวสมหมาย     พริกด า ครูช านาญการ (คศ.2) 
11 นางสาวรอบียะห์     หะยีหะเต็ง ครูช านาญการ (คศ.2) 
12 นางนูรียะ              อาลีลาเต๊ะ ครูช านาญการ (คศ.2) 
13 นางมัญชุสา           บุญเรืองรอง ครูช านาญการ (คศ.2) 
14 นางธัญญพัฒน์        เวชประสิทธ์ิ ครู (คศ.1) 

 



98 
 

อ้างอิง 

กมลรัตน์  คนองเดช. (2555). รายงานวิจัยเร่ืองผลการใช้ค าคล้องจองและ
เพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ . คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 
     .(2555). คู่มือการใช้ชุดค าคล้องจองและเพลงสองส าหรับ
ภาษาเด็กปฐมวัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปานระวี  ยงยุทธวิชัย ดนัย  อู่ทรัพย์ ถวัลย์ มาศจรัส. (2552). ตัวอย่างการ
วิจัยปฏิบัติการ (action researeh) ผลงานวิจัยเด่น “จากหิ้งสู่
ห้อง” ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร 

สหไทย  ไชยพันธุ์. (2553). “ครูผู้สอนกับแนวปฏิบัติในการท าวิจัย : วิจัยใน
ช้ันเรียน”. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , 2(3) 
110. 

สิน  พันธ์พินิจ. (2554). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2.    
       กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์.  
 
 
 


