
 
 

 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) 

เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นายวรพล  ศรีเทพ 
Worapol Srithep 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด

กิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนเรื่องสามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) 
 

กระบวนการพัฒนาผลงาน 

แผนผังการพัฒนา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการชุดกิจกรรม สามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน

ตามล าดับขั้นของทักษะการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมผ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ทดสอบก่อน-หลังเรียน ให้นักเรียนได้ทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องวรรณคดีสามก๊ก       
ผ่าน แอปพลิเคชัน Quizizz ที่เป็นการเรียนทดสอบแนวใหม่  

สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แอปพลิเคชัน Quizizz  
ขั้นตอนที่ 2 : สามก๊กซินีม่า เป็นการชมภาพยนตร์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสาม

ก๊ก และฝึกให้นักเรียนรู้จักการจดบันทึกและสรุปเรื่องราวโดยย่อได้  
สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาพยนตร์จีน เรื่องสามก๊ก  

ขั้นตอนที่ 3 : สามก๊กอะครูสติก การใช้เพลงที่ผู้สอนสร้างสรรค์เนื้อเพลงจากเรื่องย่อของวรรณคดีสามก๊ก 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงเรื่องย่อที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ ตามชื่อเรื่อง อันเป็นการสรุปให้ผู้เรียนได้เข้าอีกครั้งหลังจาก
ชมภาพยนตร์ในขั้นที ่2 

สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพลง เรื่องย่อสามก๊ก  
ขั้นตอนที่ 4 : ปร้างเปรี้ยงออกเสียงสามก๊ก เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม

และรายบุคคล ซึ่งเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักการอ่านออกเสียงฉับพลันและรู้จักการท างานวางแผนร่วมกันเป็น
ทีม โดยจะเน้นให้ผู้เรียนฝึกการอ่านออกเสียงจากแบบฝึกและสร้างเกมเพ่ือทดสอบการอ่าน โดยครูจะแสดงบัตรค า
ทีละ 1 ค า และให้นักเรียนต่อแถวอ่านตามความสมัครใจ หากนักเรียนคนใดสามารถอ่านได้ถูกต้อง จะได้ยินเสียง
ร้องจากครูว่า เปรี้ยง จะผ่านเข้ารอบก่อน หากยังอ่านไม่ถูกต้อง จะได้ยินเสียงร้องจากครูว่า ปร้าง ก็เริ่มต้นต่อแถว
ใหม่ ทีมใดเข้ารอบหมดก่อนถือชนะ 

สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บัตรค า และหมวกตัวละครแบ่งเป็นบ้าน  
ขั้นตอนที่ 5 : บิงโกต่อตัวก๊ก เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงค าได้ถูกต้องและคุ้นเคยจาก ขั้นที่ 4 แล้วนั้น 

นักเรียนจะต้องน าเอาชุดค า 
สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บัตรบิงโก  

ขั้นตอนที่ 6 : จิ๊กซอว์ก๊กต่อก๊ก เป็นกระบวนการการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ตัวละครเรื่องสามก๊กผ่าน
รูปแบบที่จะต้องใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการท าความเข้าใจและรู้จักตัวตนขั้นลึก และสะท้อนกระบวนการ
เรียนรู้แบบ PLC ที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันในกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งผู้สอน
จะเรียนเรียกกิจกรรมนี้กับนักเรียนว่า เหย้าเยือน ดังนี้ 
1. รวมเหย้า เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละคนได้ด าเนินการแบ่งกลุ่ม พร้อมต้องชื่อก๊กของตนเองและแบ่งกันว่า

ตนเองจะมีชื่อตัวละครตัวใดจากเรื่องสามก๊ก โดยในขั้นตอนนี้นักเรียนที่อยู่ก๊กเดียวกันจะวางแผนร่วมกันที่จะแบ่งแต่
ละคนออกไปเพ่ือหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยผู้สอนจะส่งนักเรียนไปในขั้นตอนแยกเยือนเพ่ือค้นหาความรู้ขั้นลึก
ของตัวละครที่มีชื่อเดียวกัน 
2. แยกเยือน เป็นขั้นตอนที่นักเรียนที่มีชื่อตัวละครตัวเดียวกันมานั่งรวมกันพร้อมทั้งน าร่องรอยหลักฐานที่ได้ได้

ศึกษามาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนและท ากระบวนการ PLC ภายใต้ประเด็นการวิเคราะห์ตัวละคร 3 
ประเด็น ได้แก่ บุคลิก ประวัติ และบทบาทที่มีต่อเนื้อเรื่องและผู้อ่ืนรอบข้าง 



3. กลับเหย้า เป็นขั้นตอนที่แต่ละก๊กจะต้องกลับมารวมกลุ่มกันเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้มา เพื่อสรุปและท า
ความเข้าใจร่วมกันในก๊กของตนเอง 
4. เสนอสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องร่วมกันคิดกระบวนการหรือรูปแบบชิ้นงานเพ่ือให้นักเรียนได้

น าเอาสิ่งที่แต่ละก๊กได้ช่วยกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน และสร้างสรรค์โครงการจ าลองเพ่ือเผยแพร่ในเมือง
แห่งอนาคตตามรูปแบบที่เป็นอิสระโดยแต่ละโครงการต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความทันสมัยของ
โลกอนาคตแต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่สะท้อนภาพในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ 

สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมวกประจ าก๊ก การบันทึกผ่านคราวน์ของนักเรียนแต่ละก๊กสื่อ
โครงการจ าลองสามก๊กในเมืองแห่งอนาคตผ่านสื่อที่หลากหลาย  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6ขั้นตอน 
(SAMKOK 6 STEPS) เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS)  โดยการใช้ตัวแทน (Representations) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.10/85.00 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 
ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนเรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉโดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS) อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ก่อนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนควรอธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 

ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS)  ให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและให้นักเรียนคิดด้วยกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม
ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม 

2. ครูผู้สอนควรวางแผนการจัดสรรเวลาที่ให้นักเรียนเรียนรู้แต่ละขั้นตอนของชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 
ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS)  เนื่องจากแต่ละกิจกรรมค่อนข้างต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม หากครูไม่วางแผนควบคุม
เวลาให้ดี อาจใช้เวลาเกินจากที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเลือกวรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ เช่น อิเหนา มัทนะพาธา หรือหลักภาษาไทย เรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหา

ยากน ามาพัฒนาวิธีสอน เพราะการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายจะท าให้นักเรียนสนใจบทเรียนและเข้าใจเนื้อหาที่
เรียนมากขึ้น 

2. ควรท าการน าวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมสามก๊ก 6 ขั้นตอน (SAMKOK 6 STEPS)  ร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ 
เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อเทคโนโลยี หรือสอนร่วมกับวิธีการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
 


