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ค าน า 
 
 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาความเข้าใจโครงสร้างและการใช้ Passive Voice โดย
ใช้แบบฝึกหัด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองลานวิทยานี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การใช้ Passive Voice ต่ า ท าการวิจัยด้วยการสอนซ่อมเสริม 
แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากง่ายไปหายาก และได้ท าการทดสอบหลังการเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มนี้มี
ผลการเรียนดีขึ้น 
 ขอขอบคุณครูสราวุฒิ  ทองที หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคลองลานวิทยา   
ที่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิจัยในชั้นเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร 
 
 
        ธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ 
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โครงร่างการวิจัย 
1. ชื่อปัญหาการวิจัย 

การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาความเข้าใจโครงสร้างและการใช้ Passive Voice โดยใช้แบบฝึกหัด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองลานวิทยา 
2. ความส าคัญของปัญหา 

จากแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 เรื่อง Products แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง Passive Voice วิชา  
อ 31102 (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2) ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้โครงสร้าง Passive Voice ได้ แต่จากการ
ทดสอบหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 คน ไม่ผ่านการทดสอบ  ซึ่งอาจเป็นเพราะ
นักเรียนขาดเรียนบ่อย ท าให้มีผลกระทบต่อการท าแบบทดสอบของนักเรียน  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม
การสอนโดยใช้แบบฝึกหัดที่เริ่มตั้งแต่ระดับความง่ายไปหายากเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลา
เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาความเข้าใจโครงสร้างและการใช้ Passive Voice ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  4 คน 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที ่จ านวน  4 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ 
4.2.1.1 เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา 

- แบบฝึกหัดเรื่อง การใช้ Passive Voice จ านวน 5 ชุด 
4.2.1.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- แบบทดสอบ Post-test 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบฝึกหัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 4 คน 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่ารอ้ยละของคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัด 

5. แผนการด าเนนิการ 
5.1 วางแผนและเขียนโครงร่าง  1 วัน 
5.2 ปฏิบัติตามแผน    5 วัน 
5.3 เก็บข้อมูล    1 วัน 
5.4 วิเคราะห์    1 วัน 
5.5 สรุปและเขียนรายงาน   1 วัน 

6. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย 

นางธนน์ภัทร์   วงศ์วิโรจน ์
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
ชื่อปัญหาการวิจัย 

การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาความเข้าใจโครงสร้างและการใช้ Passive Voice โดยใช้แบบฝึกหัด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองลานวิทยา 
ผู้ท าการวิจัย 
 นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์  คร ูค.ศ.3  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
ท าการวิจัยเมื่อ 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
ความส าคัญของปัญหา 

จากแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 เรื่อง Products แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง Passive Voice 
วิชา อ 31102 (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2) ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้โครงสร้าง Passive Voice ได้ แต่จากการ
ทดสอบหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 คน ไม่ผ่านการทดสอบ  ซึ่งอาจเป็นเพราะ
นักเรียนขาดเรียนบ่อย ท าให้มีผลกระทบต่อการท าแบบทดสอบของนักเรียน  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม
การสอนโดยใช้แบบฝึกหัดที่เริ่มตั้งแต่ระดับความง่ายไปหายากเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลา
เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาความเข้าใจโครงสร้างและการใช้ Passive Voice ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน   
4 คน 
แนวคิดหลักท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
 จากการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้ Passive Voice พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 จ านวน 4 คน ไม่เข้าใจโครงสร้างและการใช้ Passive Voice ดังนี้ 

1. นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วนใดเป็นประธาน กริยา และกรรมของประโยค 
2. นักเรียนจ ากริยาช่องที่ 3 ไม่ได ้
3. นักเรียนไม่สามารถใช้ Verb to be ได้ถูกต้องตามกาลและประธาน 
4. นักเรียนไม่สามารถกลับประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice ได ้
ท าให้การเรียนเรื่อง Passive Voice ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ท าแบบฝึกหัดเพ่ือเป็นการพัฒนา

ความเข้าใจโครงสร้างและการใช้ ส าหรับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว เพ่ือจะได้สามารถใช้ Passive Voice ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการใช้ 
วิธีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 คน ที่ได้ท าแบบทดสอบหลัง
เรียนแล้วไม่บรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่  22 เรื่อง Passive Voice วิชา อ 31102 
(ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เครื่องมือที่ใช้
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ในการแก้ปัญหาได้แก่ แบบฝึกหัดเรื่องการใช้ Passive Voice โดยใช้ค่าร้อยละของคะแนนก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกหัดในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการใช้แบบฝึกหัดเรื่อง การใช้ Passive Voice ปรากฏผลดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
คะแนน 

ผลประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

สอบ 1 
20 คะแนน 

ร้อยละ สอบ 2 
20 คะแนน 

รอ้ยละ 

1 นายณัฐวุฒิ  บุญก่อเกื้อ 3 15 12 60 ผ่าน (ระดับ 2)  
2 นายณัฐสิทธิ์  วิเชียรรัตน์ 2 10 12 60 ผ่าน (ระดับ 2) 
3 นายพงศกร  วงศ์จันทร์ 0 0 14 70 ผ่าน (ระดับ 3)  
4 น.ส.ปุณยพร  ใจดี 5 25 16 80 ผ่าน (ระดับ 3)  

 
 สรุปผลการประเมินหลังการใช้แบบฝึกหัด 
 ระดับ 3   =   ร้อยละ 70 – 100  ผ่านเกณฑ ์ (น่าพอใจอย่างยิ่ง) จ านวน  2 คน 
 ระดับ 2   =   ร้อยละ 60 – 69  ผ่านเกณฑ ์ (น่าพอใจมาก)  จ านวน  2 คน 
 ระดับ 1   =   ร้อยละ 50 – 59  ผ่านเกณฑ ์ (น่าพอใจ)  จ านวน  0 คน 
 ระดับ 0   =   ร้อยละ 0 – 49  ไม่ผ่านเกณฑ์ (ปรับปรุงแกไ้ข)  จ านวน  0 คน 

 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทดลอง ปรากฏว่านักเรียนทั้ง 4 คน สามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
และเมื่อน าผลการประเมินทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน ระหว่างผลการประเมินจากการทดสอบก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึกหัด ปรากฏว่าผลการประเมินจากการสอบภายหลังการใช้แบบฝึกหัดสูงกว่าผลการประเมินจากการสอบ
ก่อนการใช้แบบฝึกหัดอย่างเห็นได้ชัด 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้สอน 
               (นางธนน์ภัทร์  วงศ์วโิรจน์) 

ลงชื่อ.........................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                    (นายสราวุฒิ  ทองที) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                    (นายผจญ   จันธิดา) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 
              (นายสานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้ Passive Voice (ชุดที่ 1) 
 

Direction : Complete the puzzle with the past participle of the verbs in the box. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ r ___ ___ 
      ___ ___ ___ ___ ___ ___ e ___ 
                  ___ ___ ___ ___ g ___ ___ ___ 
                                         u ___ ___ ___ 
                  ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ 
                                    ___ a ___ ___ ___ ___ ___ 
                                    ___ r ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

                              ___ ___ i ___ ___ 
                                    ___ r ___ ___ ___  
                              ___ ___ r ___  
                        ___ ___ ___ e ___  
                        ___ ___ ___ g  
                              ___ ___ u ___ ___ 
                                    ___ l ___ ___ ___  
                                    ___ a ___ ___  
                                    ___ r ___ ___ ___  
 
 
 
 

ลงชื่อ____________________________นักเรียน 
              (____________________________) 

 
ลงชื่อ____________________________ผู้สอน 

                    (นางธนน์ภัทร์   วงศ์วิโรจน์) 
 
 
 

build  drink 
discover   find 

sleep   wear   take 
invent   design 

paint   use   sing 
produce   make 
develop   grow 
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เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้ Passive Voice (ชุดที่ 2) 
 

Direction : Fill in the verb to be (is ,am are, was were) in the blanks. 

1. Two tigers _______________ shot by the hunter. (present) 
2. Thai students _______________ taught by him. (present) 
3. The birds _______________ shot by me. (past) 
4. English _______________ spoken here. (present) 
5. Printing _______________ invented in China. (past) 
6. The boy _______________ bitten by  the dog. (past) 
7. Tom _______________ liked by Mary. (present) 
8. A football _______________ kicked by a boy. (present) 
9. The law of nature _______________ discovered by the Buddha.  (past) 
10. The car _______________ taken by them.  (past) 
11. Someone _______________ hit by the teacher. (present) 
12. Some students _______________ hit by the teacher. (present) 
13. A book  _______________ read by Su. (past) 
14. Bananas _______________ eaten by this boy. (present) 
15. The buffalo _______________ fed in the field by Tongdaeng. (past) 
 
 
 

ลงชื่อ____________________________นักเรียน 
              (____________________________) 

 
ลงชื่อ____________________________ผู้สอน 

                    (นางธนน์ภัทร์   วงศ์วิโรจน์) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้ Passive Voice (ชุดที่ 3) 
 

Direction : Underline  the subject, verb and object of each sentence and write  
      s for subject, v for verb and o for object. 
 

         S      V          O 
Example :  She  wrote  a letter  yesterday. 
 
1. The man told them to repair their house.  

 
2. The teacher punished me when I talked in the class.   
 
3. Wanna will break the glass if she is careless.   
 
4. Daeng shoots the gun.   
 
5. The old man rode a bike quickly.   
 
6. I use this computer machine to type the report.   
 
7. Somsri can close the windows herself.   
 
8. Tom builds that house with his friends.   
 
9. The guard called the police to arrest the thief. 
 
10. They took the patient to hospital in an ambulance. 
 

ลงชื่อ____________________________นักเรียน 
              (____________________________) 
 

ลงชื่อ____________________________ผู้สอน 
                    (นางธนน์ภัทร์   วงศ์วิโรจน์) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้ Passive Voice (ชุดที่ 4) 
 

Direction : Rewrite these  sentences into Passive Voice. 
1. Somsri writes a letter every day.  

____________________________________________________________________________ 
2. The man told them to repair their house. 

____________________________________________________________________________ 
3. The teacher punished me when I talked in the class.  

____________________________________________________________________________ 
4. Wanna will break the glass if she is careless.  

____________________________________________________________________________ 
5. I shall write a letter.  

____________________________________________________________________________ 
6. Daeng shoots the gun.  

____________________________________________________________________________ 
7. The old man rode a bike quickly.  

____________________________________________________________________________ 
8. I use this computer machine to type  the report.  

____________________________________________________________________________ 
9. Somsri can close the windows herself.  

____________________________________________________________________________ 
10. Tom builds that house with his friends.  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ลงชื่อ____________________________นักเรียน 
              (____________________________) 

 
ลงชื่อ____________________________ผู้สอน 

                    (นางธนน์ภัทร์   วงศ์วิโรจน์) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้ Passive Voice (ชุดที่ 5) 
 

 
Direction : Write A in front of the sentence in Active Voice and write P in front of the  

      sentence in Passive Voice. 
 

_______1. Vinegar is sometimes used instead of lime. 
_______2. They use vinegar instead of lime. 
_______3. When did they discover this island? 
_______4. When was this island discovered? 
_______5. They can cure smallpox nowadays. 
_______6. Smallpox can be cured nowadays. 
_______7. You should take your pet to the vet. 
_______8. Your pet should be taken to the vet. 
_______9. Sometimes we wear wristwatches  on our right wrist. 
_______10. Wristwatches are sometimes warned on our right wrists. 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ____________________________นักเรียน 
              (____________________________) 

 
ลงชื่อ____________________________ผู้สอน 

                    (นางธนน์ภัทร์   วงศ์วิโรจน์) 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล : Pre-Test เรื่อง การใช้ Passive Voice 
ชื่อ____________________________________ชั้น________เลขที่_____ 

 

A : Complete the sentences with the verbs in parentheses in the passive, present  
     tense. (6 points) 

1. Samosas are an Indian dish, and they __________________________ (make) of meat, 
potatoes, and vegetables in a dough. 

2. A samosa’s dough __________________________ (fry). 
3. Dim sum is a Chinese meal that _____________________ (eat) for breakfast or lunch. 
4. Small portions of foods _______________________ (serve) by waiters who push carts. 
5. A popular game in Nigeria _______________________ (call) ayo. 
6. The Nigerian game _________________________ (play) with a board and seeds. 

B : Complete these sentences with the verbs in parentheses in the passive, past tense.  
    (6 points) 

1. The Harry Potter books ____________________ (write) by J.K. Rowling. 
2. That picture _________________________ (paint) by Vincent Van Gogh. 
3. Millions of people _________________________ (kill) in the 1300s by a disease called 

the Black Death. 
4. Plastic __________________________ (invent) in 1907. 
5. The first blue jeans ___________________________ (wear) in the mid-1800s. 
6. The song Yellow Submarine __________________________ (sing) by the Beatles. 

C : Change the sentences from the active to the passive. (8 points) 
     Example :  The Spanish took horses to the Americas. 
  Horses were taken to the Americas by the Spanish. 

1. People in the United States eat a lot of hamburgers. 
_______________________________________________________________ 

2. People in Ethiopia grow coffee. 
_______________________________________________________________ 

3. Sarah made the rice balls. 
_______________________________________________________________ 

4. The teacher answered my question. 
_______________________________________________________________ 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล : Post-Test เรื่อง การใช้ Passive Voice 
ชื่อ____________________________________ชั้น________เลขที่_____ 

 

A : Complete the sentences with the verbs in parentheses in the passive, present  
     tense. (6 points) 

1. Samosas are an Indian dish, and they __________________________ (make) of meat, 
potatoes, and vegetables in a dough. 

2. A samosa’s dough __________________________ (fry). 
3. Dim sum is a Chinese meal that _____________________ (eat) for breakfast or lunch. 
4. Small portions of foods _______________________ (serve) by waiters who push carts. 
5. A popular game in Nigeria _______________________ (call) ayo. 
6. The Nigerian game _________________________ (play) with a board and seeds. 

B : Complete these sentences with the verbs in parentheses in the passive, past tense.  
(6 points) 

1. The Harry Potter books ____________________ (write) by J.K. Rowling. 
2. That picture _________________________ (paint) by Vincent Van Gogh. 
3. Millions of people _________________________ (kill) in the 1300s by a disease called 

the Black Death. 
4. Plastic __________________________ (invent) in 1907. 
5. The first blue jeans ___________________________ (wear) in the mid-1800s. 
6. The song Yellow Submarine __________________________ (sing) by the Beatles. 

C : Change the sentences from the active to the passive. (8 points) 
     Example :  The Spanish took horses to the Americas. 
  Horses were taken to the Americas by the Spanish. 

1. People in the United States eat a lot of hamburgers. 
_______________________________________________________________ 

2. People in Ethiopia grow coffee. 
_______________________________________________________________ 

3. Sarah made the rice balls. 
_______________________________________________________________ 

4. The teacher answered my question. 
_______________________________________________________________ 
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ภาคผนวก 
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โรงเรียนคลองลานวิทยา 

*************************************************************************************** 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา  อ 31102  รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ระดับชั้น ม.4 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5   เรื่อง Products    จ านวน  5  คาบ 
แผนการเรียนรู้ที่ 22   เรื่อง   Passive Voice   เวลา  1  คาบ 

ครูผู้สอน  นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ 
*************************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง 

มีเหตุผล 
     มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
  ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ต 1.1 ม.4-6/3  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ 
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน    

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย  
 สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงค์ปลายทาง 

เขียนประโยคโดยใช้ Passive Voice ได ้
3.2 จุดประสงค์น าทาง 

- ผันกริยา 3 ช่องได้ 
- บอกโครงสร้างของ Active Voice & Passive Voice ของ Present & Past Simple ได ้
- เปลี่ยนประโยคที่ก าหนดให้จาก Active Voice เป็น Passive Voice ได้ 
- ระบุประโยคที่ก าหนดให้ได้ว่าเป็น Active Voice หรือ Passive Voice 
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4. สาระส าคัญ 

การเขียนประโยคโดยใช้รูป Passive Voice ได้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านเนื้อหาภาษาแล้ว ยังได้
ฝึกทักษะการเขียนสื่อความ กระบวนการคิด ทักษะการให้เหตุผล และมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความตั้งใจ
จริงในการท างาน ท าให้การสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. สาระการเรียนรู้ 

5.1 ความรู้ (knowledge) 
โครงสร้างไวยากรณ์ 
Present Simple Tense 

 Active:  S + V1 
Passive:  S + is, am, are + V3 
Past Simple Tense 

 Active:  S + V2 
Passive:  S + was, were + V3 
Passive Voice ที่มีกริยาช่วย 
Active:  S + auxiliary Verb + V1 
Passive:  S + auxiliary Verb +  be  +  V3 

5.2 ทักษะ (Process) 
ทักษะการเขียนสื่อความ กระบวนการคิด ทักษะการให้เหตุผล  

5.3 เจตคติ (Attitude) 
มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความตั้งใจจริงในการท างาน 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Warm up 
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม Irregular Verbs Review เพ่ือทบทวน กริยา 3 ช่อง ดังนี้ 

- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (หรือเดี่ยวส าหรับนักเรียนเก่ง)  
- ครูทบทวนกริยาเปลี่ยนรูปเป็นตัวอย่างประมาณ 3-5 ค า เช่น 

go-went-gone ไป , come-came-come  มา , speak-spoke-spoken พูด  
- ครูเริ่มกิจกรรมเป็นคนแรก โดยเอ่ยค ากริยาเปลี่ยนรูปช่องที่ 1 ผู้เล่นกลุ่มท่ี 2 บอกรูป past tense   

ผู้เล่นกลุ่มที่ 3 บอกรูป past participle ผู้เล่นกลุ่มที่ 4 บอกค าแปล คนต่อไปเริ่มค าใหม่และด าเนิน
ไปเรื่อยๆ ด้วยความรวดเร็ว 

- เพ่ือไม่ให้ผู้เล่นรู้ตัวโดยการเรียงล าดับ ครูอาจใช้วิธีการชี้มือไปยังผู้เล่นกลุ่มใดก็ได้ให้พูดค าศัพท์ค า
ต่อไป 

- ผู้เล่นกลุ่มใดตอบไม่ได้หรือคิดช้าเกินไปถือว่าแพ้ ให้แยกออกเพ่ือท ากิจกรรมอย่างอ่ืน  เช่น เต้น
ประกอบเพลง 
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Presentation 
2. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง Active and Passive Voice ให้นักเรียนอ่านศึกษาด้วยตนเอง

ก่อน 3 นาท ี
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ Power Point พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามจน

เข้าใจ 
Practice 
4. นักเรียนท าแบบฝึกหัด Exercise 1 , 2 ร่วมกัน ครเูฉลยด้วย Power Point 

เฉลย      
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Production 

5. ให้นักเรียนท ากิจกรรม Grammar A , B , C , D ในหนังสือเรียน หน้า 83-84  เป็นการบ้าน 
7. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการใช้ Active and Passive Voice 
2. Projector 
3. Power Point เรื่อง Active and Passive Voice 

8. การวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัด ร้อยละของค าตอบที่ถูกต้อง ดังนี้ 
90-100 %              ดีมาก 
70-89 %                ดี 
50-69 %                พอใช้ 
น้อยกว่า 50 %         ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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9. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่องการใช้ Active and Passive Voice ทางอินเทอร์เน็ต 

10. ใบความรู้ ใบงานและแบบทดสอบ 
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11. บันทึกผลหลังการสอน 
........................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ............................................ผู้สอน 
                        (นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์) 

12. ข้อเสนอแนะของโรงเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้มีความละเอียดชัดเจน มีล าดับขั้นตอนตามกระบวนการเขียนแผนฯ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นล าดับขั้นตอน มีความน่าสนใจ 
 มีการใช้สื่อที่หลายหลายและทันสมัย 
 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามอย่างอิสระ 
 ควรบันทึกผลหลังการสอนให้ละเอียดชัดเจน โดยระบุความส าเร็จที่เกิดขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม 

แนวทางการแก้ไข 
 ควรปรับเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ควรปรับการเขียนสาระส าคัญให้กะทัดรัดชัดเจนและได้ใจความ 
 ควรเลือกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 
 ควรปรับการเขียนจุดประสงค์น าทางให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ปลายทางและจัดกิจกรรมการเรียน 
     การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ลงชื่อ.................................................... 
                     (……………………………………) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / ผู้นิเทศ 

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

.................................................................................................................................................... ......................... 
ลงชื่อ.................................................... 

                     (……………………………………) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

.................................................................................................................................................... ......................... 
ลงชื่อ.................................................... 

                                      (………………………………….) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 
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ใบความรู้ เใบความรู้ เรื่อง รื่อง AACCTTIIVVEE    AANNDD    PPAASSSSIIVVEE    VVOOIICCEE  
 
 
Active Voice คือรูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้กระท าโดยตรง เช่น 

- Mary eats a mango.  
- Jim drives a car. 
- The teacher punishes the students. 

 
 
Passive Voice คือรูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้ถูกกระท ากริยานั้นโดยผู้อ่ืนหรือสิ่งอื่น เช่น 

- A mango is eaten by Mary. 
- A car is driven by Jim. 
- The students are punished by the teacher. 
จะเห็นได้ว่า ใจความในประโยค Active Voice และ Passive Voice นั้น มีความหมายอย่างเดียวกัน ผิด

กันก็ตรงที่ประโยค Active Voice ประธานเป็นผู้ท ากริยา ส่วน Passive Voice นั้น ประธานเป็นผู้ถูกกระท า 
หลักการเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice 

1. ให้กลับเอาประธานของประโยค Active Voice ไปเป็นกรรมในประโยค Passive Voice โดยมีค าว่า ‘by’  
น าหน้า 

2. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice  
3. กริยาของประโยค Active Voice นั้น เมื่อน ามาใช้ในประโยค Passive Voice จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่ 3 

และใช้ตามหลัง V. to be  
ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice 

Present  Simple  Tense 
 Active :  Mary eats a mango   (S + V1) 
 Passive :  A mango is eaten by Mary.   (S + is, am, are + V3) 
Past  Simple  Tense 
 Active :  Mary ate a mango   (S + V2) 
 Passive :  A mango was eaten by Mary. (S + was, were + V3) 

 รูปประโยคของ Passive  Voice ที่มีกริยาช่วย can , could , may , might , must , ought to ,  
    has to , have to , be going to  ใช้รูปประโยคดังนี้คือ 

Active : S + กริยาช่วย + V1 
Passive : S +  กริยาช่วย  +  be  +  กริยาช่อง 3 

เช่น Active  :   She can drive a  car. 
Passive  :   A car can be driven by her. 
Active  :   I may write a letter this evening. 
Passive  :   A letter may be written by me this evening. 
Active  :  Somsak must clean a table. 
Passive  :  A table must be cleaned by Somsak. 
Active  :  You ought to  meet  him  today. 
Passive  :  He ought to be met by you today. 

Active Voice : Subject + Verb + Object 

Passive Voice : Subject + V. to be + V3 + by + Object 
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จากนี้ให้คุณครูแนบเอกสาร เช่น 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ให้นักเรียนท าจริงๆ (มีกี่ชุดใส่มาให้หมด คุณครูควรจัดท าแบบฝึกอย่างน้อย 3 

ชุดเพ่ือฝึกนักเรียนให้เกิดความช านาญ) 
2. ข้อสอบก่อนเรียนที่ใช้ในการวิจัยที่ให้นักเรียนท าจริงๆ 
3. ข้อสอบหลังเรียนที่ใช้ในการวิจัยที่ให้นักเรียนท าจริงๆ 
4. รูปภาพขณะที่คุณครูท ากิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มท่ีต้องพัฒนา 

 
 
 
 


