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55255402: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ: การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก / การเขียนสะกดค า 

ธนพร ดวงพรกชกร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา , ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ และ รศ.ดร.นรินทร์  สังข์รักษา. 
168 หน้า. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียน  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
ร่วมกับแบบฝึก  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักเรียน
จ านวน 30 คนโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก  แบบทดสอบพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค าทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบค่าที  (t-test )  แบบ dependent  และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
     1. ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  

TGT ร่วมกับแบบฝึก สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     2. นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก  ในภาพรวมมีความเห็นเชิงบวกอยู่ในระดับมากที่สุด 
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55255402 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD : TGT COOPERATIVE LEARNING  TEACHNIQUE WITH WORD SPELLING                             
                  EXERCISIES / WORD SPELLING WRITING  

THANAPORN DUANGPORNKOCHAKORN : THE DEVELOPMENT 0F SPELLING   
SKILL ACHIEVEMENT  FOR  GRADE  3  STUDENTS USING TGT COOPERATIVE  LEARNING  
TECHNIQUE AND SPELLING  SKILL  EXERCISES.THESIS  ADVISORS : ASST.PROF. MEECHAI  
IEMJINDA Ph.D., ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph. D. ,AND ASSCO. PROF. NARIN  
SANGRAKSA, Ed.D. 168 pp. 
 The purposes of this research were to : 1) improve word spelling writing 
skill of Grade 3 students using TGT Cooperative Learning Technique with word 
spelling exercises by comparing students’ achievements before and after the 
experiment. 2)  investigate students’ opinions towards TGT Cooperative Learning 
Technique with word spelling exercises. The sample consisted of 30 Grade 3 students 
in second semester academic year2015 at Watdonyaihom(Loungpongeanooppathum) 
School, Nakhon Pathom Primary Educational Service  Area Office I. The research  
instruments were the lesson plans by using TGT Cooperative Learning Technique 
with word spelling exercises, the achievement test, and students’questionnaire 
responded to using TGT Cooperative Learning Technique with word spelling 
exercises. The statistical analysis  employed  were percentage (%),  mean  ( x̄ ), 
standard deviation (S.D.), t-test  Dependent and Content  Analysis. 

The research findings were as follows : 
     1) The word spelling writing achievement of Grade 3 students  after using 

TGT Cooperative Learning Technique with word spelling exercises  were higher than 
comparing to before experiment with statistical singnificant at the .05 level. 

     2) The students’ opinions toward TGT Cooperative Learning Technique 
with word spelling exercises  were very positive with overall  at high level.   
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดให้มีการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยได้ก าหนดสาระทั้ง  5  สาระ  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  
หลักการใช้ภาษาไทย  และวรรณคดีและวรรณกรรม  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียน  ให้มีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติภาษาไทย  ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน  โดยเฉพาะท่ามกลางสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน  บุคคลมีความจ าเป็นต้อง
ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น  ทักษะการเขียนจึงมีความจ าเป็นและส าคัญ  เพราะการเขียนเป็นการ
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  ความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสื่อความหมาย
ให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้   เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต  (2534)  กล่าวว่า  
การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อความรู้  ข้อเท็จจริง  ความเข้าใจ  จินตนาการ  อารมณ์  ความคิดเห็น
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  และสามารถจารึกไว้เป็นตัวอักษรที่เก็บไว้ได้ยืนนาน วรรณี  โสมประยูร  
(2537) และอรอุมา                                                                                                                                
ตั้งพัฒนาสมบุญ (2546)  มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  การเขียนเป็นการสื่อความหมายอย่างหนึ่งไป
ยังผู้อื่น  โดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการส่งสาร  เพ่ือให้ทราบความรู้  ความคิด  และความรู้สึก
ของผู้เขียน  และปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การถ่ายทอดความรู้  ความคิดด้วยการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพคือ  การเขียนสะกดค า  เพราะถ้าเขียนสะกดค าผิดหรือเขียนข้อความผิด   ย่อมท าให้
การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ  ทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลเสียหายอันเนื่องมาจากการสื่อความหมายที่ผิด
ได้  ในทางตรงกันข้ามการเขียนสะกดค าถูกต้องจะท าให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงจุดประสงค์ของ
การเขียน  จึงนับได้ว่าการเขียนสะกดค าเป็นสิ่งส าคัญมากในการเขียนทุกประเภท  จดุประสงค์ของ
การเขียน  จึงนับได้ว่าการเขียนสะกดค าเป็นสิ่งส าคัญมากในการเขียนทุกประเภท   

         สมบูรณ์  ทินกร  (2535 )  ได้กล่าวว่า  การเขียนหนังสือผิดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้นั้นไม่
สนใจภาษา  เพราะการเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานการเขียนที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้อง
สอนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกเขียนสะกดค าอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ  ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เรียนระดับไหนก็ตาม  และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ  ผู้เขียนต้องพยายาม  เขียนให้ผู้อ่านได้ชัดเจน
และเข้าใจง่าย  ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพคือ   การเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง   
สอดคล้องกับแนวคิดของอรทัย   นุตรดิษฐ์  (2540) มะลิ อาจวิชัย (2540)  และ  วรรณี  โสมประยูร 
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(2544)   ที่มีความเห็นท านองเดียวกันว่า  เด็กควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเรียนค า  เพ่ือช่วย
ให้เด็กรู้จักค าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและกว้างขวาง  ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 ปัญหาส าคัญที่ท าให้งานเขียนมีข้อบกพร่อง คือ การเขียนสะกดค าผิด ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ   ซึ่งการ
เขียนสะกดค าถือว่าเป็นพื้นฐานของการเขียนต่าง ๆ  ดังแนวคิดของ วรรณี  โสมประยูร  ( 2544 )   ที่
กล่าวไว้ว่า   การเขียนสะกดค าเป็นรากฐานที่ส าคัญของการเขียน   ซึ่งผู้เขียนจ าเป็นต้องรู้หลั กการ
ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง   และท าให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ   
นอกจากนี ้ ประทีป   แสงเปี่ยมสุข  (2538 )   ได้กล่าวไว้ว่า  ตัวสะกดเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้
ข้อเขียนต่าง ๆ น่าอ่าน   หากงานเขียนหรือข้อเขียนใด ๆ มีค าที่สะกดผิดอยู่  ก็จะท าให้ข้อเขียนนั้นมี
คุณค่าน้อยลง   ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลายประการ  ดังที่  สุชาดา   ชาทอง   (2534)  ได้
กล่าวไว้ว่า   ปัญหาการเขียนสะกดค าผิด   มีสาเหตุจากตัวผู้เรียน  เช่น   ผู้เรียนไม่รู้จักสังเกต   ไม่
เอาใจใส่การเรียน   ตลอดจนไม่รู้จุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่แท้จริงในการเรียนภาษาไทยว่าจะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร ส่วนแนวคิดของ  สมบูรณ์ ทินทร  (2535) อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2538)   
และอรทัย   นุตรดิษฐ์  (2540)  สรุปได้ว่า  สาเหตุการเขียนสะกดค าผิด  เกิดจากการที่ผู้เรียนใช้แนว
เทียบผิด  สับสนในเรื่องการใช้   ร   ล   และค าควบกล้ า  วางรูปสระหรือวรรณยุกต์ผิดต าแหน่ง   ใช้
ตัวการันต์ผิด  ไม่สนใจเขียนให้ถูกต้อง   การเขียนตามเสียงพูด   เสียงอ่าน   การออกเสียงผิด   ขาด
การเอาใจใส่ถือความสะดวกในการเขียน   เป็นผลให้เขียนสะกดค าผิด    
 นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ  อีก  เช่น  การสอนของครูภาษาไทยบางส่วนยังยึด
หลักเกณฑ์ทางภาษาอย่างเคร่งครัด   ขาดวิธีสอนที่ดีมีประสบการณ์ในเรื่องที่สอนไม่เพียงพอ   ท าให้
ผู้เรียนเบื่อภาษาไทย   ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ค่อนข้างต่ า   ซึ่งเป็นปัญหาที่จ าเป็นต้องแก้ไข  เพราะถ้าผู้เรียนเขียนสะกดค าผิด   จะส่งผลให้การ
เขียนขาดประสิทธิภาพ    ไม่สามารถสื่อความกับผู้อ่านได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 ผลการสัมภาษณ์ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (รวิพิมพ์ ห้วยเรไร , อนิศา เนตรเกื้อกูล 
2556) ในชั้นประถมศึกษาปี ที ่ 3  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  พบว่า นักเรียนที่
เขียนสะกดค าผิดบ่อย  มีสาเหตุมาจากนักเรียนมีทักษะทางภาษาค่อนข้างต่ า    อ่านหนังสือไม่คล่อง     
พ้ืนฐานความรู้ทางด้านการเขียนยังไม่ดีพอ ครูไม่เน้นการสอนเขียนสะกดค าให้ถูกต้องนักเรียนจึงเขียน
สะกดค าผิดอยู่เสมอ นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ครูไม่มีการสอนซ่อมเสริม ไม่มีแบบฝึก  
ทีด่ีเหมาะสมกับนักเรียนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูต้องให้ความสนใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด
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เมือ่นักเรียนเขียนสะกดค าผิดครูต้องแก้ไขทันที และขาดการน าเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมมาใช้กับ
นักเรียน 
 สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเขียน   และไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้หรือความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาษาเขียนให้ชัดเจนได้   ที่ส าคัญที่สุดคือผู้เรียนเขียน
สะกดค าผิดกันมาก   แม้ว่าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดจุดประสงค์และให้
ความส าคัญกับทักษะการเขียนเช่นเดียวกับทักษะอ่ืน ๆ  แต่ในทางปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาไทย   
ครูยังฝึกทักษะการเขียนไม่เพียงพอโดยเฉพาะการเขียนสะกดค า   การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องจึงเป็น
ปัญหาอย่างมากส าหรับผู้เรียน   เพราะหากผู้เรียนขาดความแม่นย าในการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง    
จะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน   ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเขียนได้ช้าและ
ขาดความมั่นใจในการเขียน   ท าให้การสื่อสารไม่ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย   ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ดังจะเห็นได้จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ  (NT)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน   ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต  1    โดยส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ   ปีการศึกษา   2555   ของโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)   
ในระดับประถมศึกษาปีที่  3   พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการ
เขียน   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  42.67   ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ  ที่ตั้งเปูาหมายไว้   ร้อยละ  70.00   ขึ้นไป    
 จากปัญหาดังกล่าวการที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดค าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องได้รับการฝึกฝนและปรับปรุง แก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ครูภาษาไทยจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอน และเลือกใช้สื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษา ซ่ึงมีผู้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง คือ การสอนโดยใช้แบบฝึก  (อรอุมา 
ต้ังพัฒนาสมบุญ 2546 : 4) เพราะแบบฝึกสามารถลดภาระขั้นตอนของครู แต่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ การทีค่รูสร้างและน าแบบฝึกไปใช้ในการเรียนการสอน ต้องเหมาะสมกับระดับ วัย ความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน โดยมีค าชี้แจงสั้น ๆ ที่ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถใช้เวลาได้เหมาะสม สร้าง
ให้น่าสนใจและท้าทาย ท าให้การเขียนมีเอกภาพและความสมบูรณ์ คือ ได้สนองความสนใจใคร่รู้และ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ เป็นการค านึงถึง
พัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน เน้นการแก้ปัญหาช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกัน  
 แบบฝึก คือ สื่อการเรียนการสอนทีส่ร้างข้ึนเพือ่พัฒนาและเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้แก่
ผู้เรียนมีประสบการณ์ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และผู้เรียนเรียนรู้จากการกระท าจริงจึง



4 
 

ท าให้จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น แบบฝึกมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชา 
โดยเฉพาะการฝึกทักษะทางภาษาในทุก ๆ ด้าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ
และสามารถตรวจสอบผลการเรียนท าให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อทัศนคติและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างดี (ขนิษฐา แสงภักด,ี 2540) 
 แบบฝึกที่ดีนั้นจะต้องเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแล้ว เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  มี
ค าสั่ง หรือค าอธิบาย มีค าแนะน าในการใช้แบบฝึก มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีกิจกรรมหลายๆ  แบบ 
(ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2540) ทัง้ยังต้องค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ มีวิธีการฝึกทักษะที่เหมาะสม มี
จุดมุ่งหมายในการฝึกที่ชัดเจนและสร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยค านึงถึงความพร้อมและ
ความสามารถของนักเรียน (เข็มทอง จิตจักร, 2544) ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับการสร้างแบบฝึกที่ดี
ควรมีลักษณะดังนี้ (วิชัย เพชรเรือง, 2531)  1) แบบฝึกต้องมีเอกภาพและความสมบูรณ์ในตัวเอง 2) 
เกิดจากความต้องการของผู้เรียนและสังคม 3) ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการให้เข้ากับ
การอ่าน 4) ใช้แนวคิดใหม่ในการจัดท ากิจกรรม (Activity)  5) สนองความสนใจใคร่รู้และ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเต็มที่ 6) ค านึงถึงพัฒนาการและวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน 7) เน้นการแก้ปัญหา 8) ครูและนักเรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกัน 9) แบบฝึกควร
เป็นสิ่งทีน่่าสนใจ คือเป็นสิ่งทีม่ีความแปลกใหม่พอสมควรเข้าสู่โครงสร้างของความคิดของเด็กได้  
 แนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีผู้ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบบฝึกดังเช่น  
อดุลย์ ภูปลื้ม (2539)  ได้สร้างแบบฝึกค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนสุขไพวันอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ านวน 
30 คน เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง ผลปรากฏว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
สามารถท าแบบฝึกหัดทบทวน ท้ายแบบฝึกแต่และชุดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 87.40 
และนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 86.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้ 80/80 และ มนทิรา ภักดีณรงค์ 
(2540) ได้ศึกษาแบบฝึกทักษะเสริมกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพและความคงทนในการ
เรียนรู้ เรื่อง ยังไม่สายเกินไป วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา มีขั้นตอนการสร้างแบบฝึกโดยศึกษาเนื้อหาความคิดรวบยอดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ น าไปทดลองกับนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 9 คน โดย
ทดสอบก่อนเรียนสอนตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขั้นและทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุด
เดิม  ผลปรากฏว่า แบบฝึกที่สร้างข้ันมีประสิทธิภาพ90.89/94.97 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 ณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย (2542) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง
การสะกดค ายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนหนองหงส์ส านักงานการ
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ประถมศึกษาอ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 36 คน โดยพัฒนาแบบฝึกตามขั้นตอน ศึกษา
หลักสูตร ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ต าราทีเ่กีย่วข้องกับการสะกดค ายากและวิธีการสร้างแบบฝึก ให้
ครอบคลุมเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วน าไปทดลองใช้กันนักเรียนผลการวิจัยพบว่า คะแนนรวม
ความสามารถในการสะกดค ายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึก
ทักษะการสะกดค ายากที่พัฒนาขั้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ของแต่และคนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจต
คติต่อแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากที่พัฒนาขึน้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ    0.5    กัลยา    
ชมสะอาด (2542) ได้สร้างแบบฝึกการอ่านค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก สามารถท าแบบฝึกหัด
ทบทวนท้ายแบบฝึกแต่ละชุดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 87.40 และนักเรียนสามารถท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 86.66 ซ่ึงสูง
กว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  นฤดี ผิวงาม (2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝึกเสริมทักษะการเขียน เรื่อง วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาแบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดคือ 
83.68/83.33 
 เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า “แบบฝึก” ที่ผู้วิจัยคิดว่าจะเป็นสื่อ
ทางการศึกษา ทีมีคุณค่าทางการจัดการเรียนการสอนหลายประการ  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครู
ด าเนินการสอนไปตามล าดับขั้นตอน ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่ซับซ้อน เป็นนามธรรม
ได้สูงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ช่วยเสริมการศึกษารายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจตามเวลาและโอกาสที่อ านวย    
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543; พรรณี  ชื่นอุไทย, 2546; ธีรญา เหงี่ยมจุล, 2547) และมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นเรื่องเก่ียวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม 
การน าสื่อเข้าใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะยิ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงยิ่ง  
ขึ้น นอกจากนี้การเรียนด้วยชุดการเรียน ยังช่วยให้ครูได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาในการ
เตรียมการสอน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมในการเรียนของตน  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าภาษาไทย เพ่ือ ศึกษา
ว่าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าภาษาไทย จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ในระดับใด 
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อนึ่งเทคนิควิธีการสอนของครูก็นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อผลการเรียนรู้และ     
เจตคติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ    
TGT  ( Team – Games  Tournament )  ร่วมกับแบบฝึกการสะกดค า นับว่าเป็นกิจกรรมที่เร้า
ความสนใจของผู้เรียนได้เหมาะกับทุกระดับชั้น   และสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียน   ท าให้เกิด
การเรียนรู้โดยไม่เบื่อหน่าย  ดังที่  วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2545 : 177-195)   กล่าวว่า  การร่วมมือ
กันเรียนรู้แบบแข่งขันเป็นกลุ่ม TGT ( Team – Games  Tournament )  เป็นการจัดการเรียนรู้
แบบแข่งขันเป็นกลุ่มมีลักษณะคล้ายวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มสัมฤทธิ์  เพียงแต่มีการ
ใช้เกมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้สมาชิกทุกคนช่วยกัน  ในการเตรียมตัวเพ่ือแข่งขันเกมที่ผู้สอน
ก าหนดตามใบงานและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ  ให้ทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนนั้นๆ แต่ในขณะแข่งขันเกมจะไม่อนุญาตให้สมาชิกเข้าไปให้ความช่วยเหลือ  เพราะสมาชิก
แต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบที่จะพยายามท าให้ตนเองชนะการแข่งขันเพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 
คะแนนของกลุ่มจะได้จากการแข่งขันเกมแทนการทดสอบ กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงจะได้รับรางวัล    

 ขจรศรี   ชาติกานนท์ (2540)  กล่าวว่า  เกมเป็นสื่อที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน  ช่วยใน
การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน  เป็นการทบทวนบทเรียนให้จ าได้นาน  การฝึกความ
รับผิดชอบ  ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ความสามัคคี  ตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม  วิชัย   
สายค าอิน  (2541)  กิดานันท์  มลิทอง (2543)  เข็มทอง  จิตจักร (2544)  ปราณี ประสีระเตสัง   
(2544) และสุกิจ  ศรีพรหม  (2544)   มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  การน าเทคนิคเกมไปประกอบการ
สอน  สามารถเร้าความสนใจผู้เรียน  ท าให้บรรยากาศ  การเรียนการสอนในชั้นเรียนสนุกสนานพร้อม 
ๆ กับการเกิดทักษะในการเรียน  ผู้สอนและผู้เรียน  ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  ท าให้ผู้เรียนจดจ าเรื่องที่
เรียนได้แม่นย าและมีไหวพริบดีขึ้น  และยังช่วยในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมด้วย  
ล าจวน  กิติ   (2547)  ได้กล่าวว่า  เกมช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น  และช่วยฝึกทักษะได้ดียิ่งขึ้น  
 ผู้วิจัยสนใจการใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Team – Games  
Tournament )   หรือที่เรียกว่าเทคนิคทีมการแข่งขัน  เพราะเทคนิคการเรียนนี้น่าน ามาใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการสอนวิชาภาษาไทยได้ดี  ดังงานวิจัยหลายเรื่อง  ที่น าเทคนิค  TGT  ไปใช้กับ
ผู้เรียนหลายระดับและหลายสาขาวิชา  แล้วพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค  TGT  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ  เช่น กิ่งดาว  กลิ่นจันทร์ (2537) ศึกษา
เรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีความสามารถในการ
อ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนในกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนตามคู่มือ  



7 
 

 มณี   บุญญาติศัย  (2548)  ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กับการสอน
ปกติ  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคของกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เจตคติ
ต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  อยู่ในเชิงบวก   ชนิสา  ตุไลลา  ( 2540 )   ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบทีม
การแข่งขัน  TGT  กับการสอนปกติในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบทีมการแข่งขัน  TGT   
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05  ธาดา     
ธิกุลวงษ์  (2533)   ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  ที่สอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กับการสอนปกติ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  
TGT  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 อนึ่ ง การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก    ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักการแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  TGT  ร่วมกับแบบ
ฝึกสะกดค า  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้  การเรียนแบบร่วมมือ  TGT  เป็น
กิจกรรมการเล่นที่มีกฎกติกา  มีความส าคัญต่อการฝึกฝนทักษะ  ขณะที่เล่นจะช่วยให้เ ด็กเกิดการ
เรียนรู้เกิดทักษะการสังเกตและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน นอกจากนี้ยังท าให้สามารถ
จ าแนกความเหมือนและความแตกต่าง คิดหาเหตุผลด้วยตนเอง อันเป็นผลท าให้เด็กเกิดความพร้อม
ทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะด้านสติปัญญา  ซึ่งเป็นการฝึกให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อในการ
เปรียบเทียบ  และฝึกคิดหาเหตุผลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือ เด็กเกิดการเรียนรู้
จากการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์ของเล่นที่เป็นรูปธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2537 ) 

       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  เป็นเทคนิคที่
น่าสนใจซึ่งได้มีผู้น าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มาใช้กับนักเรียนแล้วได้ผลดีและเกิด
ประสิทธิภาพกับการเรียนรู้ และส่วนแบบฝึกก็เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียน  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย  ถ้านักเรียนได้ฝึกบ่อย ๆ จะท าให้เกิดทักษะทางภาษาดีขึ้นอันจะ
เป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
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       ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  3  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  โรงเรียนวัด
ดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักการแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบฝึกและการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  (Team - Games – 
Tournament)   เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือ โดยมีเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย 
เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในจุดประสงค์ที่มีค าตอบถูกต้องเพียงค าตอบเดียว   
องค์ประกอบ 4 ประการของ TGT คือ 1. การสอน เป็นการน าเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือ
บทเรียนใหม่อาจเป็นการสอนตรงหรือจัดในรูปแบบของการอภิปรายหรือกลุ่มศึกษา 2. การจัดทีม 
เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม หรือจัดทีมของนักเรียน โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ และความสามารถและทีม
จะต้องช่วยกันและกัน ในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน   3. การแข่งขัน 
การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน ซึ่งจะใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่   เรียนมาใน
ข้อ 1 และผ่านการเตรียมความพร้อมของทีมมาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมี
ตัวแทนของกลุ่ม/ทีม แต่ละทีมมาร่วมแข่งขันทุกโต๊ะ  การแข่งขันควรเริ่มด าเนินการเพ่ือน าไปเทียบหา
ค่าคะแนนโบนัส  4. การยอมรับความส าเร็จของทีม ให้น าคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกัน
เป็นคะแนนของทีม และหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีค่าสูงสุด จะได้รับการยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศ โดยอาจ
เรียกชื่อทีมที่ได้ชนะเลิศ กับรองลงมา โดยใช้ชื่อเก๋ ๆ ก็ได้ หรืออาจให้นักเรียนตั้งชื่อเอง  และควร
ประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะด้วย  
 นอกจากนี้ยังท าให้สามารถจ าแนกความเหมือนและความแตกต่าง คิดหาเหตุผลด้วย
ตนเอง อันเป็นผลให้เด็กเกิดความพร้อมทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกให้ใช้
ประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้อในการเปรียบเทียบ และฝึกคิดหาเหตุผลดังแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2543 : 81)  ที่ได้ให้ความหมายของเกมการศึกษาว่า เกมคือกระบวนการผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้   ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของ
เกมพฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุป
การเรียนรู้ นอกจากนี้ อัจฉรา ชีวพันธ์ (2538 : 3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเกมการศึกษาไว้ดังนี้ 

    1. ช่วยให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิดให้กับผู้เรียน  
    2. ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
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    3. ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาและทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  
    4. ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่  
    5. ช่วยประเมินผลการเรียนการสอน  
    6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียดในการเรียน  
    7. ช่วยจูงใจและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน  
    8. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคี รู้จักเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน  
    9. ช่วยฝึกความรับผิดชอบ และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ 
   10. ช่วยให้ครูได้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และใช้เป็นกิจกรรมน าเข้าสู่

บทเรียนเสริมบทเรียนและสรุปบทเรียน  
 นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2547 : 15) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิคทีมการแข่งขันหรือ TGT  มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

        1. การสอนเนื้อหา ครูต้องด าเนินการสอนในสาระความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนทั้ง
ชั้นก่อนจนแน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจสาระความรู้นั้น หรือรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
พอสมควรก่อนที่จะให้นักเรียนจัดกลุ่ม 

        2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูจัดกลุ่มให้นักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ตามใบงานหรือใบกิจกรรม
ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชั่วโมงสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ในกลุ่มได้ร่วมกันศึกษาและท าแบบฝึกหัด คนเก่งคอยช่วยเหลือ แนะน า  อธิบายให้เพ่ือนสมาชิกที่
เรียนด้อยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกที่เรียนอ่อนกว่าจะต้องยอมรับ รวมทั้งพยายามถามและตอบร่วม
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จนรู้และเข้าใจในสาระเหล่านั้นอย่างแท้จริง ที่ส าคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องรู้
ยอมรับว่าผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานที่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและเป็นผลการ
ปฏิบัติของกลุ่ม 

        3. การแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน โดย
ครูจะเตรียมค าถามให้นักเรียนตอบ โดยอาจจะสร้างข้อค าถามให้มี 3 ระดับ คือ ค าถามส าหรับเด็ก
เรียนเก่งเด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนอ่อน เป็นต้น หรืออาจจะเป็นข้อค าถามคละกันทั้งยากและ
ง่าย ให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามเหล่านั้น ค าถามอาจจะเหมือนกันก็ได้ โดยให้เหมาะสมกับระดับความ
พร้อมของนักเรียน พร้อมกับจ าแนกเวลาในการท าแบบฝึกหัดเพื่อการแข่งขันในแต่ละครั้งก็ได้ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สามารถสรุปได้
ดังนี้คือ การเรียนแบบร่วมมือ TGT มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ การเสนอเนื้อหาเป็นการน าเสนอ
เนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ การจัดทีม เป็นการจัดทีมผู้เรียน เกม เป็นเกมตอบค าถามง่ายๆ การแข่งขัน 
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การจัดการแข่งขันอาจจะจัดขึ้นปลายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียนก็ได้     และการยอมรับความส าเร็จ
ของทีม 

           ภาษาเป็นเรื่องทักษะ  ซึ่งจ าแนกได้เป็น  2  ทาง  คือ  ทักษะการรับเข้า  ได้แก่  การ
อ่านและการฟัง  และทักษะการแสดงออก  ได้แก่  การพูดและเขียน  ทักษะทางภาษาจ าเป็นต้อง
ฝึกฝนอยู่เสมอ  แบบฝึกเสริมทักษะนับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งส าหรับการเรียนภาษาได้มีผู้รู้และ
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา  ให้ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ 

           ชัยยงค์  พรหมวงศ ์ (2535 : 16)  ให้ความหมาย  แบบฝึกเสริมทักษะว่า  หมายถึง  สิ่ง
ที่นักเรียนต้องใช้ควบคู่กับการเรียน  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบฝึกที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึง
กระท า  อาจก าหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย  หรืออาจรวมเล่มก็ได้ 

            ลักษณา  อินทะจักร  (2538 : 161)  ให้ความหมาย  แบบฝึกเสริมทักษะว่า  หมายถึง 
แบบฝึกที่ครูสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

            ศศิธร   ธัญลักษณานันท์   (2542 :375)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่ า
หมายถึง  แบบฝึกเสริมทักษะที่ใช้ฝึกความเข้าใจ  ฝึกทักษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของ
นักเรียนตามบทเรียนที่ครูสอนว่า  นักเรียนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด 

            กู๊ด (Good, 1973 : 224, อ้างถึงใน  ลักษณา อินทะจักร, 2538 : 160) ให้ความหมาย 
แบบฝึกเสริมทักษะว่า หมายถึง  งานหรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท า  เพ่ือทบทวนความรู้ที่
ได้เรียนมาแล้ว  และเป็นการฝึกทักษะการใช้กฎใช้สูตรต่าง ๆ ที่เรียนไป 

           พจนานุกรม  เวบสเตอร์  (Webster, 1981 : 64)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่า
หมายถึง  โจทย์ปัญหา หรือตัวอย่างที่ยกมาจากหนังสือ  เพ่ือน ามาใช้สอนหรือให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะ
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  หลังจากท่ีเรียนบทเรียนไปแล้ว 

           ดังนั้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า  แบบฝึกการเขียนสะกดค า  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ครู
สร้างขึ้น  โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  และช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อาจจะให้นักเรียน
ท าแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากจบบทเรียนไปแล้วก็ได้ 

          ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  การเรียนการสอนนั้นย่อมไม่เกิดผล
อย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้รับการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญและเข้าใจอย่างแท้ จริงโดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทย  เพราะภาษาไทยเป็นวิชาทักษะซึ่งเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั้นในการสอนภาษาไทยจึงต้องมีการฝึกฝนให้เกิด
ความช านาญคล่องแคล่ว  เพ่ือช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางภาษาเพ่ิมขึ้นตามวัยและความสามารถ
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ของตนที่จะท าได้ และเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลดีก็คือ   แบบฝึกเสริม
ทักษะ  ดังที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ 

          กมล  ดิษฐกมล  (2526 : 18, อ้างถึงใน  ลักษณา  อินทะจักร, 2538 : 163)  กล่าว
ว่า  แบบฝึกเสริมทักษะเป็นหัวใจของการสอนวิชาทักษะอยู่ที่การฝึก  การฝึกอย่างถูกวิธีเท่านั้นจะท า
ให้เกิดความช านิช านาญ  คล่องแคล่วว่องไวและท าได้โดยอัตโนมัติ 

          วีระ  ไทยพานิช  (2528 : 11)  ได้อธิบายว่า  แบบฝึกเสริมทักษะท าให้เกิดการเรียนรู้
จากการกระท าจริง  เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนมีจุดประสงค์แน่นอน  ท าให้สามารถรู้และจดจ าสิ่ง
ที่เรียนได้ด ี จนน าไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ 

           เพตตี้  (Petty, 1963 : 269)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะไว้อย่าง
ชัดเจนว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะเป็นอุปกรณ์
การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มาก ช่วยส่งเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน  ช่วยในเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะการให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง  จะท าให้ประสบผลส าเร็จทางด้านจิตใจมาก  ทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนสิ่งที่เรียน
ได้ด้วยตนเองและใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนได้อีกด้วย 

          ดังนั้น  แบบฝึกการเขียนสะกดค าจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ  ที่จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น แบบฝึกจึงนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนวิชาที่ต้องการฝึกฝน
เพ่ือให้เกิดความช านาญ  มีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544 : 14)  ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาแบบฝึก 
ดังนี้  1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   2) ศึกษารายละเอียดใน
หลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา  จุดประสงค์และกิจกรรม  3) พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึก  และเลือกเนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกจากเอกสารตัวอย่าง   5) 
ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  น่าสนใจ  6) ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด  
พร้อมทั้งข้อสอบก่อนและหลังเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  7) ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  8) น าไปทดลองใช้  แล้วบันทึกผลเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง  9) 
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  10) น าไปใช้จริงๆ และเผยแพร่ต่อไป  
 แนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีผู้ที่ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝึก 
ดังเช่น งานวิจัยของ ณัฐพงศ์  สาวงค์ตุ้ย  (2542)  ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่มี
ประสิทธิภาพ  เรื่องการสะกดค ายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการพัฒนาแบบฝึกมี
ขั้นตอนดังนี้  1) ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วิชา
ภาษาไทย 2) ศึกษางานวิจัย เอกสาร ต ารา ที่ เกี่ยวข้องกับการสะกดค ายากและวิธีการสร้างแบบฝึก
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ทักษะค ายาก (3) สร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความสามารถในการสะกดค ายากวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนนความคงทนในการเรียนรู้การสะกดค ายาก ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ของแต่ละคนในการใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากมีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจตคติต่อแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากที่พัฒนาขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 สุรีย์มาศ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ (2544)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝึกไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ศึกษาความต้องการและข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบฝึกโดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 
งานวิจัย ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษาความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน ศึกษาเนื้อหา
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ (2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (2.1) ประเมินแบบฝึกฉบับร่างโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (2.2) ปรับปรุงแก้ไข 
(2.3) น าไปหาประสิทธิภาพ (3) ทดลองใช้แบบฝึก (4) ประเมินและแก้ไขแบบฝึกที่พัฒนาขึ้นโดย
ประเมินทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แบบ
ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.17/85.00  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01  
 จากหลักการแนวคิดและผลการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์และ
ประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าค า  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี  3  โดยใช้แบบฝึกและการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้นักเรียนฝึกการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง และด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  ด้วยการ
เรียนตามขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน  ดังนี้ 

         1.  ขั้นน า  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความคิดรวบยอดหรือหลักการของการเรียน  โดยใช้
เกม  เพลง  นิทาน  การบรรยาย  อภิปราย  ฯลฯ  ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียน
เพ่ือเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาใหม่ 

         2.  ขั้นสอนครูเสนอเนื้อหาโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม  ผู้เรียนต้องสนใจและตั้งใจ
ฟังในขณะที่ครูเสนอบทเรียนทั้งชั้น  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 

         3.  ขั้นจัดทีม  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4  คน  คละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง  ปาน
กลาง  และอ่อน  เพื่อให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน 
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    4.   ขั้นท าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
         5.  ขั้นการแข่งขัน  เป็นการแข่งขันตอบค าถามจากเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนรู้ เพ่ือฝึกฝน

ทักษะการเขียนสะกดค า   ให้แต่ละทีมจะส่งตัวแทน  1  คนมาแข่งขัน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกัน  คือ  นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกัน  นักเรียนปานกลางแต่ละทีม
แข่งขันกันและนักเรียนอ่อนแข่งขันกัน  คะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของทีม  เพ่ือให้
นักเรียนแข่งขันกับตนเอง 

         6.  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   มอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด  
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  และ
การพัฒนาแบบฝึกดังกล่าว มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าค า  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  3  โดยใช้แบบฝึกและการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภูมทิี ่1 
 
แผนภูมทิี ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                    ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 

 
 

               
      
          
      
          
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขั้นน า 
2.ขั้นสอน 
3.ขั้นจัดทีม 
4.ขั้นท าแบบฝึก 
5.ขั้นการแข่งขัน 
6.ขั้นสรุป 
 

 

1. ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 

 

2. ความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อน
และหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   

ค าถามการวิจัย 

 1.  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อน
และหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  แตกต่างกัน
หรือไม ่

 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  เป็นอย่างไร 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้
ดังนี้ 

     1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่     3        

โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
มีทั้งหมด  2  ห้องเรียน  จ านวน  60  คน ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558 
(แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดดอนยายหอมประจ าปี  2558)   

    1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3/1         
โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ได้  1  
ห้องเรียน  จ านวน  30  คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
           2.1  ตัวแปรต้น 
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                 2.1.1  การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ร่วมกับ  
แบบฝึก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3        

             2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
                     2.2.1   ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3         
                    2.2.2   ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

TGT ร่วมกับแบบฝึก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3        
      3. ระยะเวลาในการวิจัย 

ระยะเวลาในการวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   
2558 ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งหมดเป็นเวลา  6  สัปดาห์  โดยสอนสัปดาห์ละ  2  คาบ  คาบ
เรียนละ  60  นาที  รวมเวลาที่ใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ทั้งสิ้น  14  คาบ 

     4. เนื้อหาที่ใช้ทดลอง 
    เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง  ได้มาจากหนังสือแบบเรียนภาษาพาที  ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สาระที่  4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ

ภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัตขิองชาติ และตัวชี้วัด ได้แก่ ท4.1 ป.3/1 เขียน
สะกดค าและบอกความหมายของค า 

จ านวนทั้งหมด   6  หน่วยการเรียนรู้   ดังนี้  
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องปุานี้มีคุณ  ได้แก่  มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องอาหารดี  ชีวีมีสุข  ได้แก่  ค าที่ประวิสรรชนีย์  และไม ่  

      ประวิสรรชนีย์    
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องพลังงานคือชีวิต  ได้แก่  ค าท่ีมอัีกษรควบกล้ า  
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่องความฝันเป็นจริงได้  ได้แก่ ค าท่ีใช้ บัน บรร  (ร หัน)     
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา  ได้แก่  ค าพ้อง     
หน่วยการเรียนรู้ที่  6   เรื่องคิดไป รู้ไป  ได้แก่ ค าท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาม  ขอบเขต  หรือความหมายของ
ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ  ไว้ดังนี้ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  หมายถึง  ศิลปะหรือเทคนิคในการสร้าง 
สื่อขึ้นส าหรับให้นักเรียนได้เรียนเรื่องการเขียนสะกดค า  โดยการน าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ตัวสะกด และตัวการันต์มาประสมเป็นค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  และมีความหมายตามพจนานุกรม  
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ฉบับบัณฑิตยสถาน  ซึ่งมาจากคะแนนของการเขียนค าได้ถูกต้องวัดด้วยแบบทดสอบการเขียนสะกด
ค าแบบปรนัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT ( Team – Games  Tournament ) หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4 -5 คน  คละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสูง  ปานกลาง  และต่ า  ในอัตราส่วน  1 : 2 : 1  และเพศ  ภาระงานของกลุ่ม  
คือหลังจากท่ีครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท างานตามที่ครูก าหนด  และเตรียม
สมาชิกทุกคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขันตอบค าถาม  ซึ่งเป็นค าถามสั้น ๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาในการ
แข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแข่งขันกันท าแบบฝึก  ครูจะประกาศ
คะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  และกลุ่มที่ท าคะแนนได้สูงสุด  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นน า  2) ขั้นสอน  
3) ขั้นจัดทีม  4) ขั้นท าแบบฝึกการเขียนสะกดค า  5) ขั้นการแข่งขันเป็นการตอบค าถามเนื้อหาจาก
บทเรียน   และ  6) ขั้นสรุปให้รางวัล 

3. การเขียนสะกดค า  หมายถึง  การน าพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และตัวสะกด มา 
ประสมเป็นค าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา  และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช  2542  เพ่ือจะได้อ่านออกเสียงได้ชัดเจน  เขียนได้ถูกต้อง  และเป็นค าที่มีความหมาย
สามารถใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจในสังคมของผู้ใช้ภาษาเหล่านั้น 

4. แบบฝึกการเขียนสะกดค า  หมายถึง  สื่อประกอบการสอนการเขียนสะกดค า ที ่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   

5. ความคิดเห็นของนักเรียนหมายถึงความรู้สึกนึกคิด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่  3 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   ในด้านบรรยากาศ
ในการเรียน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
     การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที ่ 3  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อ
เงินอุปถัมภ์) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
1.2 หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.   การเขียนสะกดค า 
 2.1  ความหมายของการเขียนสะกดค า 
 2.2  ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
 2.3  สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด 
 2.4  วิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค า 

3.   การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    ( TEAMS - GAMES – TOURNAMENT) 
 3.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT     
 3.2  องค์ประกอบส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT     

4.   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก 
 4.1  ความหมายของแบบฝึก 
 4.2  ความส าคัญของแบบฝึก 
 4.3  ลักษณะของแบบฝึกที่ดี 
 4.4  หลักการสร้างแบบฝึกที่ดี 
 4.5  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
 4.6  ประโยชน์ของแบบฝึก 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่
การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
1.1   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          สาระที ่1  การอ่าน 
          มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
         สาระที่ 2   การเขียน  
         มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง    มี
ประสิทธิภาพ 

         สาระที่ 3   การฟัง การดู และการพูด 
         มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
         สาระที่ 4   หลักการใช้ภาษาไทย 
         มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
         สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
         มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 การก าหนดชื่อรายวิชา หลักสูตรแกนกลางก าหนดไว้ว่า รายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานให้ใช้ชื่อ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนรายวิชาที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ิมเติม สามารถก าหนดชื่อได้ตามความ
เหมาะสม แต่ต้องสื่อความหมายให้ชัดเจน และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดการจัดหลักสูตร
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ใหม่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าในด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยใน
เบื้องต้นจะให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการคิดและการสื่อสาร เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ิมศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  ที่มา : 
กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
ตารางที่  1  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)     
               พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาศาสนาและ    
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

120 120 120 120 120 120 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
       การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 880 880 880 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม  40  ชั่วโมง 

      ภาษาไทย - - - 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี  40 40 40 40 40 40 
2. กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000  ชั่วโมง 
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1.2 หน่วยการเรียนรู้สาระภาษาไทย   
หน่วยการเรียนรู้สาระภาษาไทยในหนังสือแบบเรียนภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ผู้วิจัยได้น าเนื้อหามาทดลอง 6  
หน่วยการเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีค ายาก ที่เด็กนักเรียนมีปัญหามากในเรื่องของการเขียนสะกดค าซึ่ง
ได้แก่   

         หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ได้แก่  มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
         หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ได้แก่  ค าท่ีประวิสรรชนีย์  และไม่ประวิสรรชนีย์    
         หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ได้แก่  ค าท่ีมอัีกษรควบกล้ า  

   หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ได้แก่  ค าท่ีใช้  บัน  บรร   (ร  หัน)     
         หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ได้แก่  ค าพ้อง     
         หน่วยการเรียนรู้ที่  6  ได้แก่  ค าท่ีมีเครื่องหมาย ทัณฑฆาต (ตัวการันต์) 

     ตรงตามสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น

สมบัติของชาติ และตัวชี้วัด ได้แก่ ท4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 

การเขียนสะกดค า 

2.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 
 ความหมายของการเขียนสะกดค า มีนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยได้ให้
ความหมายของการเขียนสะกดค าไว้ ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 :1149) ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าไว้ว่า (ก.) หมายถึง เขียนหรือ
บอกตัวอักษรที่ประกอบกันเป็นค า  กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2545 : 119) กล่าวถึง การเขียน
สะกดค าว่าเป็นระบบการเขียนที่ใช้ตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์
มาประกอบเป็นพยางค์และค า ในการเขียนค าให้ถูกต้องจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้ สระ พยัญชนะ 
และวรรณยุกต์  ตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งทางราชการประกาศให้ถือเป็น
แบบอย่างในการเขียน   กรมวิชาการ (2546 ข : 133) กล่าวถึงการเขียนสะกดค าว่า การเขียนสะกด
ค าเป็นการเขียนโดยน าพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าการเขียนค า
จะต้องให้ผู้เรียนอ่านสะกดค าและเขียนค าพร้อม ๆ กัน เพ่ือการเขียนค าได้ถูกต้อง การเขียนสะกดค า 
จะน าค าที่มีความหมายมาหัดสะกดจนกระทั่งผู้เรียนสามารถจดจ าค านั้นๆได้ไพบูลย์  มูลดี (2546 : 
25) กล่าวว่า การเขียนสะกดค าคือ การจัดเรียงพยัญชนะสระ และวรรณยุกต์ ให้เป็นค าที่มี
ความหมายและถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและสามารถน าค า ดังกล่าวไปใช้ใน
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การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้   อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ (2546 : 31) กล่าวว่า การเขียนสะกดค า
หมายถึง การเขียนค าโดยเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และตัวการันต์ได้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของหลักภาษาและถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 เป็น
ค าที่มีความหมายใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้   
 จากความหมายของการเขียนสะกดค า ดังที่นักการศึกษาให้ความหมายไว้ สรุปได้ว่าการ
เขียนสะกดค า หมายถึง การน า พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสมเป็นค าให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 และเป็นค า ที่มี
ความหมาย สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารชีวิตประจ าวันได ้

2.2  ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 

 การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญท่ีสุดในการใช้ภาษาเขียน การจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ จะช่วยให้สามารถเขียนสะกดค า ได้
อย่างถูกต้องและน า ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือพัฒนาไปสู่การเขียนเป็นประโยคและเรื่องราวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มะลิ อาจวิชัย (2540 : 13) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าไว้ว่า
การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ ในการเขียนสะกดค าผิดจะท าให้ความหมายของค า
เปลี่ยนไปท าให้การสื่อสารกันไม่ตรงความหมาย ดังนั้น ครูจ าเป็นต้องรู้หลักการเขียนสะกดค าเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง   เบ็ญจา  คงสบาย (2547 : 19) กล่าว
ว่า การเขียนสะกดค ามีความส าคัญอย่างมากเพราะการเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาทุก
ระดับและทุกสาขาวิชา ถ้าเขียนสะกดค าผิดก็เหมือนพูดผิด ความหมายของคาก็จะเปลี่ยนไปและ
ประสิทธิภาพการเขียนก็จะลดลง ในทางตรงกันข้ามถ้าเขียนสะกดค าถูกต้องจะท าให้ผู้เขียนมั่นใจใน
งานเขียนของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลท าให้ประสิทธิภาพของงานเขียนดียิ่งขึ้นด้วย  ปิยวรรณ    สังข์
จันทรเพชร (2550) กล่าวว่า การเขียนสะกดค า เป็นทักษะการเขียนที่ส าคัญยิ่งที่ครูผู้สอนภาษาไทย
ทุกคนควรให้นักเรียนมีการฝึกฝนตั้งแต่เริ่มเรียน และปลูกฝังการเขียนสะกดค าที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง และสามารถนาประโยชน์จากการเขียนไป
ใช้ในวิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า การเขียนสะกดค ามีความส าคัญอย่างมาก ผู้เขียนต้องระมัดระวังเพราะแสดง
ถึงระดับความรู้ ความประณีต และความสามารถของผู้เขียน ถ้านักเรียนเขียนสะกดผิดจะท าให้
ความหมายของค าเปลี่ยนไปเกิดการเข้าใจผิดในการสื่อสาร ทั้งจะท า ให้ประสิทธิภาพของการเขียน
ลดลงอีกด้วย 
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2.3 สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด 
 การที่นักเรียนเขียนสะกดค าผิดนั้น มีสาเหตุมาจากหลายประการ ซึ่งนักการศึกษาได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดไว้ ดังนี้ วีรศักดิ์  ปัตตาลาโพธิ์ (2540 : 26) กล่าว
ว่า สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดมีดังนี้ 

         1. นักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนผิด โดยเห็นแบบที่เขียนสะกดค าผิด 
         2. นักเรียนไม่รู้หลักภาษา เช่น ไม่รู้หลักการประวิสรรชนีย์ หลักการใช้ ศ, ษ, ส  หลักการ

สะกดการันต ์หลักการผันวรรณยุกต์ หลักมาตราตัวสะกด เป็นต้น 
         3. นักเรียนไม่ทราบความหมายของค า 
         4. นักเรียนฟังไม่ชัดเจน เพราะค าไทยมีค า ควบกล้ า เช่น คราว คลอง 
         5. นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงที่มาจากภาษาอังกฤษได้ 
         6. นักเรียนใช้ค า ที่ม ีร ล รร (ร หัน) ไม่ถูก เช่น ลาว - ราว ลาด – ราด     

  พิมล แจ่มแจ้ง  (2542 : 20-21)  กล่าวว่า   สาเหตุของการเขียนผิดมีหลายสาเหตุซึ่งเป็น 
ความผิดพลาดที่ควรแก้ไขปัญหาที่พบ ได้แก่ การใช้ค าผิดไวยากรณ์ การเขียนค า ผิดความหมาย การ
เว้นวรรคตอน การเขียนอักษรย่อ การเขียนสะกดการันต์ผิด การเขียนค าที่มีตัวสะกด การเขียน
อักษรน าค าควบกล้ า สรุปได้ว่ามาจากวิธีการสอนของครู วิธีการฝึกฝนความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนและเจตคติในการเรียน นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากการไม่รู้จักหลักเกณฑ์ทางภาษา การใช้ค า
และการได้เห็นค าที่ผิดๆ แล้วน ามาเขียน ตามปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ครูควรให้
ความส าคัญและเป็นผู้แนะน าหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ย่อมมีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียน    

   สุธิวงศ ์พงศ์ไพบูลย์ (2542 : 290-331) กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดไว้ดังนี้ 
         1. เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของค า  ค าในภาษาไทยเรามีเสียงตรงกันมาก แต่

สะกดการันต์ต่างกันและมีความหมายต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้อาจจะท าให้ผิดในเรื่องสะกดการันต์ได้ง่าย 
ถ้าหากจ าแต่เสียงโดยไม่พิจารณาความหมายเฉพาะของค านั้น เช่น ค าพ้องเสียง  มีเสียง (พัน) เสียง
เดียวอาจจะเขียนเป็น พัน, พรรณ, พันธ์, พันธุ์ภัณฑ์, พรรค์ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งแต่ละค ามีความหมาย
ต่างกัน หากใครไม่เคยได้ยินค าว่า “ครุภัณฑ์” และไม่ทราบความหมายของค านี้มาก่อน อาจจะเขียน
ผิดเป็น ครุพัน หรือ ครุพันธ์ ก็ได้ 

        2.  เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิดค า บางค าเมื่อจะเขียนแต่ผู้เขียนไม่มั่นใจ มักจะนึก
เทียบเคียงกับค าอ่ืน ๆ ซึ่งเคยรู้มาแล้วเป็นอย่างดี วิธีการเช่นนี้ เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เขียนหนังสือผิด 
เพราะค า บางค า มีความหมายหรือรูปศัพท์ ตลอดจนหลักภาษาต่างกันเราใช้กฎอันเดียวกันไม่ได้    
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ค าพวกนี้จึงควรพิจารณาจดจาเป็นค า ๆ ไป เช่น สังวาล เขียนผิดเป็น สังวาลย์ เพราะน า ไปเทียบกับ
ค าว่า มาลย์ เป็นต้น 

        3. เขียนผิดเพราะออกเสียงผิดค าบางค า บางคนออกเสียงไม่ตรงหรือออกเสียงไม่ชัด เลย
ติดนิสัยเมื่อเขียนเลยผิดด้วยแต่ค าบางค า คนส่วนมากออกเสียงอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ตรงกับรูปที่เขียนตาม
พจนานุกรมพวกหลังนี้นับเป็นสิ่งยากแก่การแก้ไข อาจจะถือว่าเป็นเพราะพจนานุกรมรักษาหลักการ
จนไม่เอ้ือเฟ้ือต่อผู้ใช้ภาษาก็ได้ เช่น ขะมักเขม้น เขียนผิดเป็น ขะมักขะเม่น เป็นต้น 

        4. เขียนผิดเพราะมีประสบการณ์ผิดการเขียนผิดเพราะมีประสบการณ์ผิด กล่าวคือเคย
เห็นค านั้น ๆ มาจนเคยชินและเป็นค าที่ใช้กันผิดเสมอจนจ าได้ติดตา อาจจะเห็นจากหนังสือพิมพ์ หรือ
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เช่นในบัตรเชิญ ประกาศโฆษณา แจ้งความ ฯลฯ ควรจะได้พิจารณาอย่าใช้ตามโดยไม่
ศึกษาความจริงเช่น อนุญาต เขียนผิดเป็น อนุญาติ เป็นต้น 

        5. เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาหลักภาษานับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการเรียนภาษา การที่จะ
เรียนโดยไม่ต้องรู้หลักนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่เนื่องจากหลักภาษาไทยมีกฎเกณฑ์มากมายจึงควรจะได้
ตระหนักในข้อนี้โดยเฉพาะการเขียน เช่น หลักการประวิสรรชนีย์ คาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
ภาษาเขมรหลักการใช้ ศ,ษ,ส หลักการใช้ รร หลักการใช้ บรร บัน เป็นต้น   
 วรรณี โสมประยูร (2544 : 157-159) กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดว่า
นักเรียนเห็นแบบอย่างการสะกดค าที่ผิดอยู่เสมอ อีกทั้งไม่รู้ความหมายของค า  ค านั้น โดยเฉพาะค า
ไทยมีค า พ้องเสียงท าให้ความหมายสับสน ไม่เข้าใจในหลักภาษาที่ถูกต้อง    การฟังและการออกเสียง
ค า   ควบกล้ า ร ล ไม่ถูกต้องไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงค า ที่มาจากภาษาอังกฤษออกเป็นภาษา
เขียนของค าภาษาไทยที่ถูกต้องได้  ประญัติ บุญมาลา (2550 : 21) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการสะกด
ค าผิดไว้ว่านักเรียนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับค านั้น เช่น ไม่เคยพูด ไม่เคยเห็น ไม่เคยเขียน ไม่รู้
หลักการใช้ภาษา เช่นหลักการเขียนค าที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ หลักการใช้ ศ ษ ส หลักการใช้ตัว
การันต์ หลักการผันวรรณยุกต์ หลักการใช้ ใ ไ อัย ไ-ย หลักการใช้มาตราตัวสะกด นักเรียนไม่ทราบ
ความหมายของค านั้น ๆ เช่น ค า พ้องเสียง นักเรียนฟังไม่ชัด เช่น ค าควบกล้า ค าที่มีอักษรน า ค าที่ม ี
ร ล ใช้หลักการเทียบผิด เช่น สาเหตุ กับ สังเกต ญาติ กับ อนุญาต และนักเรียนไม่คุ้นเคยกับค าที่มา
จากภาษาอ่ืน ๆ 
 จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า การเขียนสะกดค า ผิดนั้น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่
ทราบความหมายของค า มีประสบการณ์ในการเขียนผิด ไม่เข้าใจหลักภาษาที่ถูกต้อง ออกเสียงค า
ควบกล้ า ร ล ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้แนวเทียบผิด 
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2.4 วิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค า 

 วิธีสอนและกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค านั้น มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้  สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538 : 169-170) ได้เสนอแนะ
กิจกรรมการเขียนสะกดค า  สรุปได้ดังนี้ ครูท า บัญชีค ายาก แจกให้นักเรียน แล้วน าค า เหล่านั้นมาให้
นักเรียนเขียน น าประโยคที่ประกอบด้วยค าผิดให้นักเรียนแก้ค าที่เขียนผิด แบ่งกลุ่มแข่งขันสะกดค า 
ท าบัญชีค าสะกดค าถูกผิดปะปนกัน ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูกผิด ให้แก้ไขค าที่สะกดผิด ให้
รวบรวมค ายากมาท า บัญชีเรียงล าดับอักษรน าค ายากมาเป็นข้อทดสอบแบบเลือกตอบและฝึกหาค า
พ้องจากพจนานุกรม  อรทัย บุตรดิษฐ์ (2540 : 22) ได้สรุปวิธีการเขียนสะกดค า ว่า มีวิธีการที่ครู
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนมีหลายวิธีด้วยกัน ครูอาจจะเลือกใช้เขียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้
วิธีสอนและกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบประกอบกันก็ย่อมท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งครูจะ
เป็นผู้พิจารณาจุดประสงค์ก็เพ่ือให้นักเรียนสนใจและสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายในการเรียน  มี
ความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงขึ้น   

 นอกจากนั้น วิธีการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกมาก ๆ 
เช่น แบ่งกลุ่มแข่งขันสะกดค าเล่นเกมต่าง ๆ ค้นหาค ามาแลกเปลี่ยนกัน น าค า ที่มักเขียนผิดมาเขียน
เป็นประโยค เรียบเรียงเป็นเรื่องราวมาเขียนตามค าบอก กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้การเขียน
สะกดค า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 อัจฉรา ชีวพันธ์ (2546 : 66) ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียน
ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 

        1. ฝึกนักเรียนให้สนใจศึกษาหาข้อมูลมาไว้ใช้เขียน 
        2. ฝึกนักเรียนใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้อง 
        3. ฝึกฝนนักเรียนได้มีวัฒนธรรมในงานเขียน 
        4. จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม และเอ้ือต่อการเขียน 
        5. เอาใจใส่ในการตรวจแก้ไขการเขียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
        6. สนใจหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การเขียน 
        7. จัดกิจกรรมการเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
        8. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
        9. สร้างความภาคภูมิใจในงานเขียนให้แก่นักเรียน 

 บุญเพ็ญ สุวรรณศร (2548 : 29) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียน
สะกดค าว่า ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านประกอบกัน เช่น สอนตามล าดับ
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ขั้นตอนที่ถูกต้อง การจัดกิจกรรมการสอนแต่ละครั้ง ต้องสอดคล้องกับสภาพความพร้อมของผู้เรียน 
เช่น สุขภาพ อารมณ์ ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน ในด้านกิจกรรมการสอนต้องมี
บรรยากาศที่สนุกสนานไม่เบื่อหน่าย สร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียน ให้เห็นถึงความส าคัญของการเขียน
สะกดค าที่ถูกต้อง รู้จักใช้กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้เกมการให้ทาแบบฝึก การแข่งขัน
เขียนค า การจัดท าบัญชีรวบรวมค ายาก การน าค ายากมาแต่งประโยค ฯลฯ นอกจากนั้นควรสอนให้
สัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้นักเรียนน า การเขียนไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอนเขียนสะกด
ค า ครูควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้เกม แบบฝึก การแข่งขันเขียนค า การจัดท าบัญชี 
รวมรวบค ายากการฝึกแต่งประโยคจากค ายาก สอนการเรียนให้สัมพันธ์กับการฟัง การพูด และการ
อ่าน ฯลฯ และครูควรจะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งควรสร้างความ
ภาคภูมิใจในงานเขียนให้แก่นักเรียนด้วย 

 สรุปได้ว่า ในการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดค า  เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการสังเกต  การ
จดจ าอย่างสม่ าเสมอ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึงการ
จัดกิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนในลักษณะแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจพยายามฝึกฝนทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT (Team  Games  Tournament) 

3.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
          การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เป็นเทคนิคหนึ่งของวิธีการสอนแบบร่วมมือ  โดยจัด

ให้นักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อย  สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน  สมาชิกภายในกลุ่ม
จะศึกษาค้นคว้าและท างานร่วมกัน  นักเรียนจะบรรลุเปูาหมายก็ต่อเมื่อเพ่ือนร่วมกลุ่มบรรลุถึง
เปูาหมายนั้นร่วมกัน  นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน  กระตุ้นและส่งเสริม
การท างานของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ  นักเรียนได้อภิปรายซักถามซึ่งกันและกัน  
เพ่ือให้เข้าใจบทเรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน  ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหา  เพ่ือสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม  โดยนักเรียนแต่ละคนจะเป็นผู้แทนของกลุ่มใน
การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการกับตัวแทนของกลุ่มอ่ืนทีมีความสามารถระดับใกล้เคียงกัน  
แล้วน าคะแนนที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนที่สะสมได้จากการตอบปัญหามารวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม  กลุ่มใดท าคะแนนได้สูงถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับรางวัล 

         เทคนิค  TGT  มีลักษณะส าคัญ  คือ  นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมสนุก  ตื่นเต้นและท้าทาย
ความสามารถของนักเรียน  ด้วยการเข้าร่วมเกมการแข่งขันตอบปัญหากับนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่มี
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ความสามารถใกล้เคียงกัน  ดังนั้น  นักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท าคะแนน  จึงท าให้มี
ความภาคภูมิใจ  มั่นใจในความพยายามและความสามารถของตน  และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และช่วยเหลือกัน 

3.2  องค์ประกอบส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
         การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  TGT  มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ (สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  

มูลค า 2545: 164) 
         1. การเสนอเนื้อหา  เป็นการน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่  รูปแบบการน าเสนอ

อาจจะเป็นการบรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษาหรืออาจจะมีสื่อการเรียนอ่ืนๆ  ประกอบด้วยก็ได้
เทคนิค  TGT  จะแตกต่างจากเทคนิคอ่ืนๆ  ตรงที่ผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนต้องให้ความ
สนใจมากในเนื้อหาสาระ  เพราะจะช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จในการแข่งขัน  วิธีนี้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ ในวิชาพ้ืนฐานที่สามารถถามค าถามที่มีค าตอบแน่นอนตายตัว  เช่น  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  เป็นต้น 

        2. การจัดทีม  เป็นการจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันทั้งเพศและความสามารถ  ทีมมีหน้าที่
ในการเตรียมสมาชิกให้พร้อมเพ่ือการเล่นเกม  หลังจากจบชั่วโมงการเรียนรู้แต่ละทีมจะนัดสมาชิก
ศึกษาเนื้อหาโดยมีแบบฝึกหัดช่วย  และผู้เรียนจะผลักกันถามค าถามในแบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจ
เนื้อหาทั้งหมด เทคนิค  TGT  จุดเน้นในทีม  คือ  ท าให้ดีที่สุดเพ่ือทีม  จะช่วยเหลือให้ก าลังใจเพ่ือน
ร่วมทีมให้มากที่สุด 

        3. เกม  เป็นเกมตอบค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการเล่น
เกม  ผู้เรียนที่เป็นตัวแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผู้แข่งขัน 

        สุลัดดา  ลอยฟูา (2536) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้
กิจกรรมแบบกลุ่มการแข่งขัน  (TGT)  ดังนี้ 

        1. การน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน  ครูสอนเนื้อหาต่อชั้นเรียน  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะเนื้อหาของบทเรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบ
ค าอธิบายของครู  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากที่สุด 

        2.  การเรียนเป็นกลุ่ม  เป็นการท างานกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก  4  คน  
กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปของการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน  กลุ่มจะต้องท าให้ดีที่สุด  
เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของตน  ครูควรกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนทราบว่าผลงานของกลุ่ม
จะส าเร็จก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

       3.  การแข่งขันเกมวิชาการ  เป็นการแข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน  โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  การแข่งขันประกอบด้วยผู้เล่นกลุ่มละ  4  
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คน  ซึ่งแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม  การก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มเล่นเกมจะยึด
หลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแข่งขันกัน  กล่าวคือ  นักเรียนที่มีความสามารถสูงของแต่
ละกลุ่มจะแข่งขันกัน  นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน  และนักเรียน
ที่มีความสามารถต่ าของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน  การที่นักเรียนมีความสามารถทัดเทียมกันของแต่ละ
กลุ่มมาท าการแข่งขันกัน  เพ่ือให้นักเรียนแข่งขันกับตัวเอง  และนักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้
ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกัน 

        4. การยอมรับกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รางวัล  โดยก าหนด
รางวัลไว้  3  รางวัล  ได้แก่  กลุ่มยอดเยี่ยม  กลุ่มเก่งมาก  และกลุ่มเก่ง 

        วัฒนาพร  ระงับทุกข์  (2542 : 37)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือแบบ  TGT  
มีดังนี ้

        1.  ครูน าเสนอบทเรียนหรือข้อความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน   โดยอาจน าเสนอด้วยสื่อการเรียน
การสอนที่น่าสนใจ  หรือใช้การอภิปรายทั้งห้องเรียนโดยครูเป็นผู้ด าเนินการ 

        2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจัดให้คละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก  
4 – 5 คน  (เรียกกลุ่มนี้ว่า Home  Group)  กลุ่มเหล่านี้จะศึกษาทบทวนเนื้อหา  ข้อความรู้ที่ครู
น าเสนอ  สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกที่มีความสามารถด้อยกว่า  เพ่ือ
เตรียมกลุ่มส าหรับการแข่งขันในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน 

        3.  จัดการแข่งขันโดยจัดโต๊ะแข่งขันและทีมแข่งขัน (Tournament  Teams)  ที่มี
ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม (ตามข้อ  2)  ที่มีความสามารถใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันกันตามรูปแบบและ
กติกา       ที่ก าหนด  ข้อค าถามท่ีใช้ในการแข่งขันจะเป็นค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว  และมี
การฝึกฝนเตรียมพร้อมในกลุ่มมาแล้ว  ควรให้ทุกโต๊ะแข่งขันเริ่มแข่งขันพร้อมกัน 

        4.  ให้ค่าคะแนนการแข่งขัน  โดยจัดล าดับคะแนนผลการแข่งขันในแต่ละโต๊ะ  แล้วผู้เล่น
จะกลับเข้ากลุ่มเดิม (Study  Group)  ของตน 

        5.  น าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  ทีมที่ได้คะแนนรวม
หรือค่าเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล 

        สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า  (2545 : 165-168)ได้กล่าวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค  TGT  ดังนี้ 

        1.  ขั้นเตรียมเนื้อหาสาระ  ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระ   หรือเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ 

            1.1  การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ  ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาสาระ  หรือเรื่องที่จะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ 



28 
 

            1.2  การจัดเตรียมเกม  ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมค าถามง่ายๆ  ซึ่งเป็นค าถามจากเนื้อหา
สาระที่ผู้เรียนเรียนรู้  วิธีการให้คะแนนโบนัสในการเล่นเกม  รวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้  เช่น      
ใบงาน  ใบความรู้  ชุดค าถาม  กระดาษค าตอบ  กระดาษบันทึกคะแนน  เป็นต้น 

        2. ขั้นจัดทีม  ผู้สอนจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันทั้งเพศและความสามารถ  ทีมละประมาณ  
4 – 5 คน  เช่น  ทีมที่มีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง 1 คน  
ปานกลาง 2 คนและอ่อน 1 คน เป็นต้นเพ่ือเรียนรู้โดยปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่งหรือใบงานที่ก าหนดไว้ 

        3. ขั้นการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
           3.1  ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียนรู้ 
           3.2  ทีมวางแผนการเรียนรู้และการแข่งขัน 
           3.3  สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่งหรือใบงาน 
           3.4  กลุ่มหรือทีมเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน  เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจในบทเรียน  และพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขัน 
          3.5  แต่ละทีมท าการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในทีม  โดยอาจตั้ง

ค าถามข้ึนมาเอง  โดยให้สมาชิกของทีมทดลองตอบค าถาม 
          3.6  สมาชิกของทีมช่วยกันอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่บางคนยังไม่เข้าใจ 
     4.  ขั้นการแข่งขัน  ผู้สอนจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
          4.1  ผู้สอนแนะน าการแข่งขันให้ผู้เรียนทราบ 
          4.2  จัดผู้เรียนหรือสมาชิกตัวแทนของแต่ละทีมเข้าประจ าโต๊ะการแข่งขัน 
          4.3  ผู้สอนแนะน าเก่ียวกับเกม  โดยอธิบายจุดประสงค์และกติกาของการเล่นเกม 
          4.4  สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนเริ่มเล่นเกมพร้อมกัน  ด้วยชุดค าถามที่เหมือนกัน  ผู้สอน

เดินตามโต๊ะการแข่งขันต่างๆ  เพื่อตอบปัญหาข้อสงสัย 
          4.5  เมื่อการแข่งขันจบลง  ให้แต่ละโต๊ะตรวจคะแนน  จัดล าดับผลการแข่งขันและให้

หาค่าคะแนนโบนัส 
          4.6  ผู้เข้าร่วมกลับไปเข้าทีมเดิมของตน  พร้อมน าคะแนนโบนัสไปด้วย 
          4.7  ทีมน าคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม  อาจจะหา

ค่าเฉลี่ยหรือไม่ก็ได้  ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ตามล าดับ 

        5.  ขั้นยอมรับความส าเร็จของทีม  ผู้สอนประกาศผลการแข่งขันและเผยแพร่สู่
สาธารณชนด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  ปิดประกาศที่บอร์ด  ลงข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  จดหมายข่าว
ประกาศหน้าเสาธง  เป็นต้น  รวมทั้งมอบรางวัล  ยกย่อง  ชมเชย 
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 วัชรา  เล่าเรียนดี  (2547:16)  ได้กล่าวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค  
TGT  ดังนี้ 

1. ขั้นสอน  ครูสอนบทเรียนใช้เวลา  1 – 2  ครั้ง / ชั่วโมง 
2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  ร่วมกันศึกษา  ฝึกปฏิบัติตามใบงานใช้เวลา  1  -  2  ครั้ง / ชั่วโมง 
3. ขั้นการแข่งขัน  ตอบปัญหาระหว่างกลุ่มใหม่ที่จัดขึ้นใช้เวลา 1 ชั่วโมงทีมละ4 - 5  คน   

ตามจ านวนของนักเรียนในห้อง 
    4. ขั้นให้รางวัลกลุ่ม  คะแนนกลุ่ม  ค านวณได้จากคะแนนพัฒนาของสมาชิกร่วมกัน    

และเฉลี่ย 
 นอกจากนี้ วัชรา  เล่าเรียนดี  (2545 : 16) ได้อธิบายถึงการเตรียมการก่อนสอนไว้  ดังนี้ 

1. วัสดุการสอน   ครูจะต้องเตรียมวัสดุการสอนที่ใช้ในการท างานกลุ่ม    ประกอบด้วย 
ใบงาน   บัตรงาน  บัตรกิจกรรม  บัตรเฉลย  และแบบฝึกหัด  รวมทั้งแบบทดสอบย่อยส าหรับ
ทดสอบ  นักเรียนแต่ละคนหลังจากเรียนบทเรียนในแต่ละหน่วยแล้ว 

2. การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย นักเรียนจ านวน 4  คนซึ่งมี 
ความสามารถทางวิชาการแตกต่างกัน  กล่าวคือ ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง  1  คน นักเรียนปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ถ้าเป็นไปได้ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศด้วย เช่น ชาย 2 คน  
และ หญิง 2 คน วิธีการจัดการนักเรียนเข้ากลุ่มอาจท าได้  ดังนี้ 
                     2.1  จัดล าดับนักเรียนในชั้นจากเก่งที่สุดไปหาอ่อนที่สุด  โดยยึดตามผลการเรียนที่
ผ่านมา  ซึ่งอาจจะเป็นคะแนนจากแบบทดสอบหรือการพิจารณาตัดสินใจของครูเองเป็นส่วนประกอบ 
                    2.2  หาจ านวนทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม  แต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิกประมาณ  4  
คน  ฉะนั้นทั้งหมดจะมีกี่กลุ่มหาได้จากการหารจ านวนนักเรียนทั้งหมดด้วย   4  ผลหาร คือ  จ านวน
กลุ่มท้ังหมด  ถ้าหารไม่ลงตัวอนุโลมให้บางกลุ่มมีสมาชิก  5  คนได ้
                   2.3  การก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม  มีเทคนิคการจัดดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  การก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ระดับผู้เรียน อันดับของผู้เรียน กลุ่มท่ีสังกัด 
นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 

2 
3 
4 
5 
6 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

นักเรียนที่เรียนปานกลาง 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

F 
E 
D 
C 
B 
A 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

นักเรียนที่เรียนอ่อน 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

F 
E 
D 
C 
B 
A 
A 

นักเรียนในชั้นทั้งหมดรวม 25  คน  
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  จากขั้นตอนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค  TGT  ดังกล่าว  ผู้วิจัยได้
น าแนวคิดของนักการศึกษามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด  หลักการ  และวิธีด าเนินการ  แล้วก าหนด
ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT ประกอบด้วย  6 ขั้นตอน  ดังนี้ 

         1.  ขั้นน า  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความคิดรวบยอดหรือหลักการของการเรียน  โดยใช้
เกม  เพลง  นิทาน  การบรรยาย  อภิปราย  ฯลฯ  ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียน
เพ่ือเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาใหม่ 

         2.  ขั้นสอนครูเสนอเนื้อหาโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม  ผู้เรียนต้องสนใจและตั้งใจ
ฟังในขณะที่ครูเสนอบทเรียนทั้งชั้น  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 

         3.  ขั้นจัดทีม  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4  คน  คละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง  ปาน
กลาง  และอ่อน  เพื่อให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน 

    4.   ขั้นท าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
        5.  ขั้นการแข่งขัน  เป็นการแข่งขันตอบค าถามจากเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนรู้ เพ่ือฝึกฝน

ทักษะการเขียนสะกดค า  ให้แต่ละทีมจะส่งตัวแทน 1 คนมาแข่งขัน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกัน  คือ  นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกัน  นักเรียนปานกลางแต่ละทีม
แข่งขันกันและนักเรียนอ่อนแข่งขันกัน คะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของทีม  เพ่ือให้
นักเรียนแข่งขันกับตนเอง 
              6.  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   มอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 

  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก 

4.1 ความหมายของแบบฝึก 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกท าซ้ าบ่อยๆ จนเกิดความช านาญดังนั้น 
กระบวนการเรียนรู้จึงเน้นในเรื่องการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติซ้ า สื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มีส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ คือแบบฝึก มีผู้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ดังนี้   
 ขนิษฐา แสงภักด ี(2540 : 10) กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่าแบบฝึกเป็นอุปกรณ์หรือสื่อ
การสอนที่สร้างขึ้น เพ่ือฝึกฝนหรือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนจนมีประสบการณ์ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 นวลนุช สีทองด ี(2541: 29-35) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ใช้ฝึกทักษะเพ่ือสร้าง
ความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน เพ่ือจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วแต่ต้องได้รับการ
ฝึกหลายๆครั้งหลายรูปแบบ เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกแล้วอย่างน้อยก็พัฒนาตนเองที่ดีขึ้นอย่าง
แน่นอน   
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 อารีย์  วาศน์อ านวย (2545: 48) ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกคืออุปกรณ์การ
เรียน การสอนอย่างหนึ่งอันประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจที่จะน าไปใช้เพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือ จะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดความคล่องแคล่วความ
ช านาญ ตลอดจนเกิดความแม่นย าซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการทบทวนเนื้อหาความรู้ต่างๆที่ได้
เรียนไปแล้วอย่างมีทิศทาง 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 (2546 : 483) ได้อธิบายว่า แบบฝึก 
หมายถึงแบบฝึกหัดหรือชุดการสอนที่เป็นแบบฝึกที่ใช้เป็นตัวอย่าง ปัญหาหรือค าสั่ง ที่ต้ังขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนฝึกตอบ ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 
147) ที่อธิบายว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัดเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพ่ิมขึ้น ส่วนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียนใน
บางวิชาแบบฝึกจะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ 
 จากความเห็นข้างต้น สรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพ่ือฝึกฝน
และพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่นักเรียนจนเกิดความเข้าใจโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ความสามารถของนักเรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนเพ่ิมมากขึ้น
และเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 

4.2  ความส าคัญของแบบฝึก 
 ทักษะการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ จึงจะสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แบบฝึกเป็นส่วนที่เพ่ิมหรือเสริมจากบทเรียนใช้เป็นอุปกรณ์การสอน   
ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน จะช่วยให้ทราบพัฒนาการทางทักษะทั้งสี่  คือ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ท าให้ครูสามารถเห็นข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของนักเรียนซึ่งจะได้หาทางแก้ไข
ได้ทันที เป็นการช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ท าขึ้นอย่างมี
ระบบ เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนคือเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการเรียนช่วยให้ครูทราบความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องของนักเรียนและช่วยให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน (ละเอียด คชวัฒน์ 2537 :16) และมีความส าคัญต่อการเรียน
การสอนทุกวิชา เพราะแบบฝึกเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่ช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนด้วย ขนิษฐา แสงภักด ี(2540 : 10) 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2540 : 98) ได้ให้ความส าคัญของแบบฝึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของ
บทเรียนที่นักเรียนต้องเรียนและเป็นโครงการที่ต้องท าให้เสร็จ โดยค าถามให้นักเรียนทบทวนความรู้
จากบทเรียนทีผ่่านมาท าให้ทราบได้ว่านักเรียนท าอะไรและท าให้ส าเร็จผลอะไรในบทเรียน ซ่ึงสามารถ
ใช้ได้ทัง้ในชั้นเรียนและที่บ้าน   
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 กันต์ดนัย วรจิตติพล (2542 : 43) ได้ให้ความส าคัญของแบบฝึกว่า เป็นเครื่องมือ
ทางการเรียนอย่างหนึ่งที่มุ่งให้นักเรียนฝึกกระท าด้วยตนเอง เพ่ือจะได้มีทักษะหรือความช านาญ
เพ่ิมข้ึน หลังจากท่ีได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีหรือด้านเนื้อหาแล้ว 
 สรุปได้ว่า แบบฝึกมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาการเรียนการสอน ทุกวิชา 
โดยเฉพาะการฝึกทักษะทางภาษาในทุกๆ ด้าน เป็นเครื่องมือทีช่่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจและ
สามารถตรวจสอบผลการเรียนท าให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อทัศนคติและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

4.3 ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 
 การจัดท าแบบฝึกเพ่ือฝึกทักษะทางภาษา เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับทักษะที่จะฝึกด้วยและ มีผู้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดี ไว้ดังนี้  
 อัญชลี  แจ่มเจริญ (2526 : 45) กล่าวถึง แบบฝึกหัดที่ดีมีลักษณะดังนี้ 

         1. ควรใช้หลักจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
         2. ควรสร้างขึ้นเพือ่ สิ่งทีจ่ะสอนและเก่ียวข้องกับนักเรียน 
        3. ค าพูดและเนื้อหา ความเกีย่วข้องกับชีวิตประจ าวันและเป็นสิ่งทีน่ักเรียนพบเห็นอยู่แล้ว 
        4. สิ่งทีฝ่ึกแต่ละครั้ง ควรเป็นแบบฝึกสั้นๆ และเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อและที่ส าคัญจะกระตุ้น

ให้เด็กได้สนใจใคร่ฝึก  
 วรรณ แก้วแพรก (2526 : 33-38) กล่าวถึง แบบฝึกท่ีดีมีลักษะ ดังนี้ 

         1. เนื้อหาที่จะน ามาควรเป็นเนื้อหาในบทเรียนหรือสอดคล้องความสัมพันธ์กับบทเรียน
ทัง้ทีเ่ป็นค าประโยค ข้อความ เนื้อเรื่องและเนือ้หาตรงตามหลักสูตรที่ก าหนด 

        2. มีหลายแบบหลายลักษณะ เพ่ือไม่ให้เบื่อและเป็นการท้าทายให้อยากท า 
        3. ต้องช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค า 3  ประการคือ รู้ค าเพ่ิมขึ้น   

เข้าใจความหมายของค าดีขึน้และมีความสามารถในการใช้ค าสูงขึ้นตามระดับชั้นของนักเรียน 
        4. ต้องส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิด โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจเดิมเป็นพืน้ฐาน 
        5. ต้องไม่มีลักษณะ อย่างข้อสอบโดยทั่วไป ทีมุ่่งวัดความรู้และความเข้าใจเพียงอย่างเดียว 

แต่ต้องมีลักษณะเร้าความสนใจ ยั่วยุและจูงใจให้นักเรียนคิดพิจารณาและได้ศึกษาจนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในทักษะและสามารถใช้ค าได้สูงขึ้น   

        ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535 : 20) กล่าวว่า ลักษณะที่ดีของแบบฝึก ควรประกอบด้วย 
        1.  ควรมีข้อแนะน าในการใช้ 
        2. มีให้เลือกทั้งแบบ ตอบ แบบจ ากัด และแบบอย่างเสรี 
        3. ค าสั่ง หรือตัวอย่างทีย่กเป็นแบบฝึกไม่ควรยาวเกินไปและไม่ควรยากแก่การเข้าใจ 
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        4. ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้ผู้ท าศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบและ
ให้ความหมายแก่ผู้ฝึกท าด้วย 

         ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 145) กล่าวถึงลักษณะของ
แบบฝึกทีดี่ ไว้ดังนี้ 

         1. เกีย่วข้องกับเรื่องทีเ่รียนมาแล้ว 
         2. เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน 
         3. มีค าชี้แจงสั้นๆ ทีช่่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าได้ง่าย 
         4. ใช้เวลาที่เหมาะสม 
         5. มีสิ่งทีน่่าสนใจและท้าทายในการแสดงความสามารถ 
         6. ควรมีข้อแนะน าในการใช้ 
         7. มีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจ ากัดและอย่างเสรี 
         8. ถ้าเป็นแบบฝึกทีต่้องการให้ผู้ศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบ 
         9. ควรใช้ส านวนภาษาง่ายๆ 
        10. ปลุกความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา 
        จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดี ต้องค านึงถึงการใช้หลักจิตวิทยา

และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผู้เรียน ไม่น่าเบือ่และท่ีส าคัญต้องกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่รู้ มีค าชี้แจงสั้นๆใช้เวลาที่เหมาะสมและ
มีความหลากหลาย นักเรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ อีกทั้งใช้เป็นสื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ด้านการเขียนได้เป็นอย่างด ี

4.4   หลักการสร้างแบบฝึกที่ดี 

 แบบฝึกเป็นเครื่องมือส าหรับให้นักเรียนฝึกบ่อยๆ และซ้ ากันหลายๆ ครั้งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการเขียนสะกดค าได้ การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้น มีผู้เสนอแนะ ได้ดังนี ้   

 วรรณ แก้วแพรก (2526 : 87) กล่าวถึง หลักในการสร้างแบบฝึกว่า 
         1. มีความมุ่งหมายในการจัดแน่นอน 
         2. ต้องจัดจากง่ายไปหายากและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
         3. ต้องจัดหลังจากการสอนบทเรียนหรือเนื้อหานั้นๆ แล้ว 
         4. ต้องจัดท าแบบฝึกไว้ล่วงหน้าโดยท าไว้เป็นรายเนื้อหาหรือท าเป็นบทๆ ตามบทเรียน

พร้อมท าเฉลยไว้ด้วย 
         วิชัย เพชรเรือง (2531 : 77) ได้กล่าวถึง หลักในการสร้างแบบฝึกว่าควรมีลักษณะดังนี้ 
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         1. แบบฝึกต้องมีเอกภาพและสมบูรณ์แบบในตัว 
         2. เกิดจากความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
         3. ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิธีโดยบูรณาการกับการอ่าน 
         4. ใช้แนวคิดใหม่ในการท ากิจกรรม 
         5. สนองความสนใจใคร่รู้และความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ 
        6. ค านึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน 
        7. เน้นการแก้ปัญหา 
        8. ครูและนักเรียนมีโอกาสวางแผนร่วมกัน 
        9. แบบฝึกควรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ เป็นสิ่งที่สามารถปรับและรับเข้าสู่

โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้ 
        พรรณิภา อ่อนแสง (2532 : 42) กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกควรมีลักษณะ ดังนี้ 
        1. จะต้องตั้งวัตถุประสงค ์
        2. ศึกษาเนื้อหาเกีย่ว กับการสร้างแบบฝึก 
        3. ขัน้ต่างๆ เกีย่วกับการสร้างแบบฝึก 
            3.1 ศึกษาปัญหาความบกพร่องของเด็กในการเรียนการสอน 
            3.2 ศึกษาจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู้ 
            3.3 ศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน 
            3.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝึก 
            3.5 ก าหนดรูปแบบและการสร้างแบบฝึกให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข 

 นงเยาว์ บวงสรวง (2538 : 33) อธิบายว่า การสร้างแบบฝึกนั้นจะต้องค านึงถึงจิตวิทยา
การเรียนรู้ มีการฝึกที่เหมาะสมจึงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การสร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบที่น่าสนใจโดย
ค านึงถึงความพร้อมและความสามารถของนักเรียน ส าหรับค าที่จะมาสร้างนั้นควรเป็นค ามาจาก
หนังสือเรียน โดยพิจารณาค าที่นักเรียนมีปัญหาในการเขียนสะกดค า แบบฝึกที่สร้างขึ้นควรมีการหา
ประสิทธิภาพให้ได้ 

 เกษรา ภัทรเดชไพศาล (2541 : 36-37) ได้กล่าวถึง หลักในการสร้างแบบฝึก ดังนี้ 
         1. สร้างแบบฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียน 
         2. เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก โดยเริ่มจากการฝึกการออกเสียงแบบพยางค์ ค าวลี 

ประโยค และค าประพันธ์ 
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         3. แบบฝึกบางแบบฝึกให้ใช้ภาพประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็กจึงจะช่วยให้เด็ก
ประสบผลส าเร็จในการฝึกและช่วยยั่วยุให้ติดตามต่อไป ตามหลักการจงูใจ 

         4. แบบฝึกที่สร้างข้ึนเป็นแบบสั้นๆ ง่ายๆ ใช้เวลาฝึกเป็นเวลา 30-40 นาที 
         5. เพ่ือปูองกันความเบื่อหน่ายแบบฝึกต้องมีลักษณะต่างๆ กัน เช่น ประสมค าจากภาพ 

เติมค าลงในช่องว่าง อ่านค าประพันธ์ ฝึกร้องเพลงและใช้เกมต่างๆ ประกอบ 
 จากความเห็นข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึก ควรมีหลักในการสร้างดังนี้  1)  
ยึดหลักจิตวิทยาและพัฒนาของนักเรียนแต่ละวัย รวมทัง้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน  2) 
ควรจัดเรียงเนื้อหาตามล าดับจากง่ายไปหายาก ตรงตามจุดประสงค์  3)  มีค าชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ ที่
นักเรียนอ่านเข้าใจและท าแบบฝึกได้ควรมีหลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ส่งเสริ
ความคิดสร้างสรรค์  4)  เนื้อหาไม่ยากเกินไป มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะฝึกด้านใด มีการ
ก าหนดเวลาในการท าแบบฝึกที่เหมาะสมและรูปแบบที่น่าสนใจ  5)  ใช้ภาพประกอบ เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของเด็ก ใช้เวลา 30-40 นาท ีเพ่ือปูองกันความเบื่อหน่าย ประเมินผลเพ่ือดูความก้าวหน้าเพ่ือให้
เกิดความช านาญ 

4.5  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
 พรรณี ชูทัย (2522 : 192-195) กล่าวถึงการสอนทักษะว่า การที่บุคคลสามารถที่จะ
เรียนในการท าสิ่งต่างๆ นอกจากจะต้องอาศัยแรงจงูใจ ความคิดรวบยอด การแก้ปัญหา ความคิด 
วิพากษ์วิจารณ์ ความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะในการท างาน ทักษะเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญที่ช่วยในการท างานคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ การเรียนทักษะมีลักษณะเป็นการลองผิดลอง
ถูก (trial and error) เช่น การทีเ่ด็กหัดเดินผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท าเอง 
 วิธีช่วยให้เกิดทักษะในการเรียน 

         1. การสาธิตและการอธิบายแนะน า 
                            1.1 เริ่มบอกให้เด็กทราบว่าจะท าอะไร ชี้แจงให้เห็นความส าคัญเพ่ือเร้าให้เด็กเกิด
ความสนใจและกระตุ้นให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีความจ าเป็นส าหรับตนอย่างไรต่อจากนั้นจึงสาธิตให้ดูตั้งแต่
ต้นจนจบและอธิบายให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่างๆ เน้นจุดที่ส าคัญหรือที่ต้องสังเกตโดย
เขียนบนกระดานด า 

       1.2 ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดทันทีหลังจากการสาธิต สิ่งทีต่้องค านึงคือการท าซ้ าและการ
เสริมแรง ถ้าเครื่องใช้มีไม่พอ ให้สาธิตกับเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสฝึกหัดและครูจะ
ได้เสริมแรงอย่างทั่วถึง การฝึกทักษะจะเสียเวลาเปล่าถ้าเด็กไม่มีโอกาสได้ฝึกและได้ผลดีถ้าเด็ก
กระตือรือร้นและครูต้องเสริมแรงกระตุ้นทุกครั้ง 

        1.3 ในขณะที่ฝึกหัดให้ค าแนะน าเพือ่ช่วยให้เด็กท าทักษะนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง 
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        1.4 ให้ค าแนะน าในลักษณะที่อยู่ในบรรยากาศที่สบายๆ ไม่วิจารณ์เด็กโตๆบางคน
มักจะกลัวผิด กลัวท าไม่ได้ จึงมักจะท าผิดพลาด ครูจะต้องใจเย็นไม่ดุบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดจะยั่วยุ
ให้เด็กเกิดความพยายามที่จะลอง 

        1.5 ในการฝึกหัด การเน้นสิ่งทีถู่กเป็นสิ่งทีม่ีประโยชน์ แต่บางครั้งการท าสิ่งที่ผิดพลาด
จนเกินกว่าเหตุก็จะช่วยแก้ไขข้อผิดให้ถูกได้ 

        2. สิ่งที่ต้องควรระวังในการเรียนทักษะ คือ generalization (การสรุปรวมยอด
ความหมายกว้างๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แต่ละบุคคลมี) และ interference (ทักษะเก่ามารบกวนการ
เรียนทักษะใหม่) กับสิ่งที่เรียนใหม่ โดยที่คิดว่าคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน ซ่ึงท าให้เกิด  
interference (หมายถึง ทักษะเก่ามารบกวนการเรียนทักษะใหม่) ผลที่ตามมาคือ negative 
transfer (การถ่ายโยงเชิงลบหรือการขัดขวางไม่ให้เกิดการเรียนรู้) เช่น คนที่เคยขับรถเกียร์อัตโนมัติ 
แล้วมาขับรถเปลี่ยนเกียร์ หรือคนที่เคยขับรถชิดขวาแล้วมาขับรถชิดซ้ายการแก้ Generalization 
(การสรุปรวบยอดความหมายกว้างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แต่ละบุคคลมี) อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่า
ทักษะใหม่ที่ฝึกนั้นจะมีวิธีการของมันเอง ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการของทักษะเก่าการแก้ interference 
(ทักษะเก่ามารบกวนการเรียนทักษะใหม่) กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเขาก าลังเรียนทักษะซึ่งมีทักษะเก่า
เข้ามารบกวน เช่น การขับรถของชาวสวีเดน  เปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวา ต้องมีการอบรมผู้ขับรถ โดย
ชี้แจงให้เข้าใจถึง negative transfer (การถ่ายโยงเชิงลบหรือการขัดขวางไม่ให้เกิดการเรียนรู้) และ
ให้ผู้ขับรถพยายามคิดว่า ขณะนี้  “ก าลังขับทางขวา” เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยวิธีการนี้เมื่อ
ประเทศสวีเดนเปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวา มีอุบัติเหตุเกิดน้อยที่สุดในบรรดาประเทศในยุโรปทั้งหลาย
ทีเ่ปลี่ยนจากขับทางซ้ายมาเป็นทางขวาหลักจิตวิทยาที่เกีย่วข้องกับแบบฝึกสรุปได้ว่า นักเรียนสามารถ
เรียนหรือท าในสิ่งต่างๆ ต้องมีแรงจูงใจ มีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และ
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนหรือการท างานเพ่ือ ให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนจะต้องได้รับการปลุกเร้า
เพ่ือให้เกิดความสนใจ เกิดการฝึกฝนบ่อยๆ ท าซ้ าๆ และมีการเสริมแรงกระตุ้นทุกครั้งเมื่อเริ่มการ
ท างาน และต้องให้ค าแนะน านักเรียนเสมอเม่ือนักเรียนท าผิดพลาด 

4.6 ประโยชน์ของแบบฝึก 
 ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ แบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อ
การเรียนที่อ านวยประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทย ได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 146) กล่าวถึง 
 ประโยชน์ของแบบฝึกดังนี้ 
 1. เป็นส่วนเพิม่เติมหรือเสริมหนังสือเรียน 
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 2. ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจ
ใส่จากครูผู้สอนด้วย 
 3. ช่วยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการที่ให้นักเรียนท าแบบฝึกที่เหมาะสม
กับความสามารถของเขาจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
 4. แบบฝึก ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน 
 5. การให้นักเรียนท าแบบฝึกช่วยท าให้ครูมองเห็นจุดเด่นจุดบกพร่องของนักเรียนได้
ชัดเจน ซ่ึงช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงท ี
 6. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการสร้างแบบฝึก 
นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาลอกแบบฝึก ท าให้มีเวลาและฝึกฝนมากขึ้น 
 ประทีป แสงเปลี่ยมสุข (2538 : 54) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึก ดังนี้ 
 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยลดภาระของครู 

         2. ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะทางภาษาได้ดีขึ้น 
         3. ช่วยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในจิตใจมาก 
         4. ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน 
         5. เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียน หลังจากเรียนบทเรียนแล้ว 
         6. ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง 
         7. ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน 
         8. ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนได้เต็มที่ นอกเหนือจากทีเ่รียนในเวลาเรียน 
         9. ช่วยให้นักเรียนมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง 
       10. ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการสะกดค า 

 นิภาพร วงษ์ศิลา (2543 : 46) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึก ไว้ดังนี้เป็นส่วนเพ่ิมหรือ
เสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มากเพราะ แบบฝึก
เป็นสิ่งที่จัดท าขึ้นเป็นระบบระเบียบ ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษา แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็ก
ฝึกทักษะ การใช้ภาษาให้ดีขึ้นช่วยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทาง 
ภาษาแตกต่างกัน การให้เด็กได้ท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่วยให้เด็ก
ประสบผลส าเร็จในด้านจิตใจมากข้ึน 

          1. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน โดยกระท าดังนี ้
             1.1  ฝึกทันทีหลังจากเด็กได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆ 
             1.2  ฝึกซ้ าหลายๆ ครัง้ 
             1.3  เน้นเฉพาะเรื่องทีต่้องการฝึก 
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          2. แบบฝึกที่ใช้เป็นเครือ่งมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 
          3. แบบฝึก ทีจ่ัดท าขึน้เป็นรูปเล่ม เด็กสามารถเก็บรักษาไว้เป็นแนวทางเพ่ือทบทวนด้วย

ตนเองได้ต่อไป 
          4. การให้เด็กท าแบบฝึก ช่วยท าให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของเด็กได้ชัดเจน 

ซ่ึงช่วยท าให้ครูด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงท ี
          5. แบบฝึก ทีจ่ัดท าขึน้นอกจากทีอ่ยู่ในบทเรียน จะช่วยให้เด็กฝึกฝนอย่างเต็มที่ 
          6. แบบฝึก ทีจ่ัดพมิพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่

จะต้องเตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียงเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียน ท าให้
เด็กมีเวลาและฝึกฝนทักษะต่างๆ มากขึน้ 

         7. แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการจัดพิมพ์ขึ้นเป็น รูปเล่มที่แน่นอนย่อมลงทุน
ต่ ากว่าที่จะพิมพ์ลงในกระดาษไขทุกครั้ง และผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของ
ตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ    
 วิเชียร   เกษประทุม (2545 : 36) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึก สรุปได้ว่า แบบฝึก
เป็นเครื่องช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น และแบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวน
ได้ด้วยตนเอง 
 จากสิ่งทีก่ล่าวมา สรุปได้ว่า แบบฝึก เป็นการช่วยเพ่ิมเติมการใช้ทักษะทางภาษาให้ดีขึ้น 
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ช่วยให้ครูมองเห็นความบกพร่องของนักเรียนได้ชัดเจน เห็นความก้าวหน้าของ
นักเรียนและช่วยให้นักเรียนฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ และเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียน
บทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถน าไปฝึกฝนนอกเวลาเรียนได้อย่างเต็มที่ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและ
ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน  และในการน าแบบฝึกมาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนให้เกิด
ทักษะความช านาญ  ด้วยการน าแบบฝึกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ใน
ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 6 ขั้นตอนดังนี้ 

         1.  ขั้นน า  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความคิดรวบยอดหรือหลักการของการเรียน  โดยใช้
เกม  เพลง  นิทาน  การบรรยาย  อภิปราย  ฯลฯ  ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียน
เพ่ือเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาใหม่ 

         2.  ขั้นสอนครูเสนอเนื้อหาโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม  ผู้เรียนต้องสนใจและตั้งใจ
ฟังในขณะที่ครูเสนอบทเรียนทั้งชั้น  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 

         3.  ขั้นจัดทีม  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4  คน  คละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง  ปาน
กลาง  และอ่อน  เพื่อให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน 

    4.   ขั้นท าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
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         5.  ขั้นการแข่งขัน  เป็นการแข่งขันตอบค าถามจากเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนรู้ เพ่ือฝึกฝน
ทักษะการเขียนสะกดค า   ให้แต่ละทีมจะส่งตัวแทน  1  คนมาแข่งขัน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกัน  คือ  นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกัน  นักเรียนปานกลางแต่ละทีม
แข่งขันกันและนักเรียนอ่อนแข่งขันกัน  คะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของทีม  เพ่ือให้
นักเรียนแข่งขันกับตนเอง 

         6.  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   มอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด  
     ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าค า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก ในครั้งนี้จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเกิดความช านาญและ
เข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 
  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานแบบฝึก 
 กัลยา ชมสะอาด (2542) ได้สร้างแบบฝึกการอ่านค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ตัวสะกดไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่ 1  ด้วยการน าค าจากหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เล่มที่ 1-2 เป็นค าที่มีตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา คือ แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่เกย แม่เกอว แม่กก 
แม่กด และแม่กบ จัดท าแบบฝึก 9 ชุด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จ านวน 30 คน เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง ผลปรากฏว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้แบบฝึกสามารถท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายแบบฝึกแต่ละชุดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คิดเป็น
ร้อยละ 87.40 และนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยแบบฝึกผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 86.66 ซ่ึงสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 กิตติคุณ รัตนเดชก าจาย (2542) ได้วิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับสอนโดยวิธีปกติ 
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัยได้แก่แผนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง 
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้วยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี กลุ่มตัวอย่างคือ ของ
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 60 คน 
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  ( 80 / 80 ) 
คือ 92.29 / 80.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ที่สอนโดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะกับการสอนโดยวิธีปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้นคือ ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะสูงกว่านักเรียนที่สอนโดยปกติ    
 ณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย (2542) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพเรื่อง
การสะกดค ายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โดยพัฒนาแบบฝึกตามขั้นตอน ศึกษาหลักสูตร 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ต าราทีเ่กีย่วข้องกับการสะกดค ายากและวิธีการสร้างแบบฝึก ให้ครอบคลุม
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วน าไปทดลองใช้กันนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนรวม
ความสามารถในการสะกดค ายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึก
ทักษะการสะกดค ายากที่พัฒนาขั้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ของแต่และคนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจต
คติต่อแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากที่พัฒนาขัน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 สงบ มั่นคง (2542) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง แม่ไก่
ใจกล้า ประกอบการสอนภาษาไทย แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะ กิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง แม่ไก่ใจกล้าประกอบการสอนภาษาไทยแบบ
มุ่งประสบการณ์ทางภาษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยแบบฝึกทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง แม่ไก่
ใจกล้า และเพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะ กิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง แม่ไก่ใจกล้า ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุ่ง
ประสบการณ์ทางภาษาโดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ 
กิจกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง แม่ไก่ใจกล้าประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 92.66 / 88.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 
80 ทีต้ั่งไว้ นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่   5   เรื่อง แม่ไก่ใจกล้ามีความคงทน
ในการเรียนรู้ 
 นฤด ีผิวงาม (2545) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน เรื่อง วิชา
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนเรื่อง โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ สังกัดส านักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนเรื่อง นักเรียนต้องมีการพัฒนา แบบฝึกมีรูปแบบหลากหลายฝึกเป็นรายบุคคลเนื้อหาเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวมีภาพประกอบสีสันสวยงามผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดคือ 83.68/83.33    
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วข้องดังที่กล่าวมา สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะ การเขียนสะกด
ค า เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนให้ดีขึ้น    โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ชุดแบบฝึกทักษะนั้นได้ผสมผสานเทคนิค วิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบมีเนื้อหาและกิจกรรมที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ระดับชั้นของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน ประกอบด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ชุดแบบฝึกเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ชุดแบบฝึกกิจกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทยจึงเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัย
ได้สร้างข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
 มีผู้ได้ศึกษาและวิจัยภายในประเทศ เกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT          
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 มณี บุญญาติศัย (2548) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
กับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดบางน้อย 
อ าเภอบางคนที สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2547 จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ประโยค แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ  และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค   TGT  อยู่ในเชิงบวก   
 ศิริพร จึงรัศมีพานิช (2553) ได้วิจัยเรื่องการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหว่างเทคนิค
กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผสมผสานระหว่างเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้การ
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เรียนรู้แบบร่วมมือ  ผสมสานระหว่างกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน   (TGT)  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.80 /82.67 
 สารสิน เล็กเจริญ (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กับ การสอนแบบปกติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กับ การสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 3) 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียน 120 คน จ านวน 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 60 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายและจับฉลาก ได้ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/3 เป็น
กลุ่มทดลอง  เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และได้ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/4 เป็นกลุ่มควบคุม เรียน
แบบปกติ ใช้เวลาทดลอง 11 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
เขียนสะกดค า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test 
Independent) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน
สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค   TGT   อยู่ในระดับมาก 

5.2 งานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 สแลตเทอร์ (Slattery, 1970 : 380 - 14) ได้ท าการทดลองสอนสะกดค าให้แก่นักเรียน
ในระดับ 9 จ านวน 320 คน ด้วยการให้นักเรียนฝึกฝนสะกดค าให้ถูกต้อง โดยใช้ค าต่างๆกันผล
ปรากฏว่า วิธีสอนนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถสะกดค าได้ถูกต้องยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีการสะกดผิดบ้าง
เนื่องจากการใช้สถานการณ์แตกต่างกันออกไป ซ่ึงเขาสรุปว่าถ้าต้องการให้นักเรียนสามารถสะกดค า
ได้ถูกต้อง จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนสะกดค าต่างๆ มาก 
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 คาทาลาโน (Catalano, 1976 : 4983-A) ได้ศึกษาถึงความแตกต่างของความเข้าใจใน
การอ่านและคะแนนค าศัพท์ของนักเรียนที่ ใช้การสะกดค าในเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ โดยได้ท าการ
ทดลองกับนักเรียนระดับ 6 ในรัฐยูทาห์ ใช้เวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ พบว่านักเรียนที่เรียนจาก
วิธีการ 2 กลุ่ม มีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 แคลนตัน (Clanton, 1977 : 7220-A) ได้ศึกษาถึงผลของการท าแบบฝึกหัดชนิดที่ลบ
อักษรออกจากค า แล้วให้นักเรียนเติมอักษรที่หายไป สัปดาห์ละ 4 แบบฝึกหัด รวม 3 สัปดาห์กับ
นักเรียนระดับ 6-7 จ านวน 194 คน ผลปรากฏว่า คะแนนจากการทดลองสอบสะกดค าของกลุ่ม
ทดลองไม่สูงกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองไม่มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมในการทดสอบหลังการท า
แบบฝึกแต่คะแนนของกลุ่มทดลองหลังการท าแบบฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนการท าแบบฝึกนักเรียน
ระดับ 6 ทีจ่ัดระบบการสอนทีดี่ ได้คะแนนสูงกว่านักเรียนระดับ 7 ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง   
ซวอร์ต และโดห์ริง (Schwartz and Doehring, 1977 : 55) ได้ศึกษาถึงความสามารถในการเขียน
สะกดค าของนักเรียนระดับ 2-6 จ านวน 160 คน โดยใช้รูปภาพที่มีความหมายแบบทดสอบการเขียน
สะกดค าแบบเลือกตอบและแบบทดสอบการเขียนสะกดค ายากพบว่านักเรียนกลุ่มที่ เรียนโดยใช้
รูปภาพที่มีความหมาย มีแนวโน้มของการเขียนสะกดค าสูงกว่านักเรียนที่เรียนการเขียนสะกดค าแบบ
ธรรมดา   
 ชเวนดินเกอร์ (Schwendinger, 1977 : 51) ได้ศึกษาผลการเขียนสะกดค าของนักเรียน
ในระดับ 6 จ านวน 503 คน โดยใช้แบบฝึกหัดที่มีรูปภาพของจริงและแบบเขียนตามค าบอก
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกหัดที่มีรูปภาพของจริงมีผลการเรียนการเขียน
สะกดค าสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบเขียนตามค าบอก 
 ลอเรย์ (Lowray, 1978 : 817-A) ได้ศึกษาผลในการใช้แบบฝึกหัดทักษะกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน สรุปผลได้ ดังนี้
แบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้. นักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะมี
คะแนนการทดสอบหลังท าแบบฝึกหัดมากกว่าคะแนนก่อนแบบฝึกหัด และนักเรียนสามารถท าข้อ
ทดสอบหลังจากการท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเฉลี่ยถึงร้อยละ 98.8 แบบฝึกหัดช่วยในเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน การน าแบบฝึกหัด
มาใช้จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึน   
 มิทเชล (Mitchell, 1980 : 1392-A) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการเขียนสะกดค า 
3 แบบ คือ กลุ่มท่ี  1 ใช้พจนานุกรม กลุ่มท่ี  2 ใช้กิจกรมการเขียนเรื่อง และกลุ่มที่  3 ใช้พจนานุกรม
และกิจกรรมการเขียนเรื่อง และมีกลุ่มควบคุมอีกกลุ่มหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3กลุ่มเขียนสะกด
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ค าได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม แต่ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ทางการเขียนและการเขียนสะกดค าของกลุ่ม
ทดลองทัง้สามกลุ่มไม่แตกต่างกันจาก 
 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า สรุปได้ว่ากิจกรรม
การฝึกทักษะ เป็นสื่อ เครื่องมือ ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึน้ ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมาย
ที่เป็นนามธรรมได้มากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเขียนสะกดค า 
ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาให้
เพียงพอกับความต้องการ และให้มีประสิทธิภาพ 
 มีนักวิจัยในต่างประเทศได้ศึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ดูบอยส์ (Dubois, 1990 : อ้างถึงใน ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล 2536 : 38)ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการเรียนแบบ
แข่งขันเป็นกลุ่ม  TGT  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 2,175 คน 
ครู 26 คน ที่มาจากชั้นเรียน จ านวน 86 ชั้นเรียน จ านวน 11โรงเรียนในมลรัฐหลุยส์เซียน่า กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยครูที่สอนกลุ่มนี้ผ่านการอบรม 
กลุ่มที่สอง ครูผ่านการอบรมแต่ไม่ใช้การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และกลุ่มที่สามครูไม่ผ่านการ
อบรม และไม่ใช้การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ผลการทดลองพบว่านักเรียนในกลุ่มที่ผ่านการอบรม 
และใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แต่ไม่พบความแตกต่างด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์   
 โฮลกิ้น (Holguin, 1997 : 58) ได้วิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อการเรียนรู้
ภาษา อังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียนเกรด 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 3 จ านวน 20 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง 50 นาที ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้วิจัยศึกษาตามสมมติฐาน 3 ข้อ 
ได้แก่ ด้านทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ด้านทักษะสังคมและด้านการยอมรับนับถือ
ตนเอง โดยทา การเก็บรวบรวมข้อมูล จากคะแนนทดสอบก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบทดสอบ 
IDEA Proficiency Test และศึกษาข้อมูลด้านทักษะสังคม  และการยอมรับนับถือตนเอง   โดยใช้
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือ และสิ่งแวดล้อมด้านการอ่าน (CARE) ผลการวิจัยพบว่า 
คะแนนหลังการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองรวมทั้งมีเจตคติที่ดีขึ้น  ส่วนคะแนนก่อน
และหลังการเรียนของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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 จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  
ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสะกดค า  เป็นวิธีการหนึ่งทีส่ามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนให้ดีขึ้น    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดแบบฝึกนั้นได้ผสมผสานเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT  ซึ่งมีเป็นกิจกรรมที่หลากหลาย  เหมาะสมกับวัย ระดับชั้นของผู้เรียนมีความสอดคล้อง
กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  แบบฝึก
เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น   แบบฝึกกิจกรรมการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยจึงเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้สูงขึ้น  มี
ผลดีต่อการเรียนการสอนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียน และยังเป็นวิธีสอนที่มีความเหมาะสมในหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชา
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีการจัดการเรียนการ
สอนคล้ายกับเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมืออ่ืน ๆ แต่ต่างกันตรงที่เทคนิค TGT มีการแข่งขันเกม
วิชาการเพ่ิมขึ้น เทคนิควิธีการดังกล่าวนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และ
กระตือรือร้นที่จะเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

     ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้การวิจัยเชิง
ทดลอง  (Pre-Experimental  Desing) โดยมีแบบแผนการวิจัยการทดลองกลุ่มเดียว  มีการวัดก่อน
และหลังการทดลอง (The one – group pretest – posttest design)  (Kevin  Kruse,  2008:  1)  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
3 ก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   2)  เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   ซึ่งมีรูปแบบดังนี้  

    แบบแผนการวิจัยแบบ The One – Group Pretest – posttest Design 
 

 

   T1         X        T2 
 

   แผนภูมิที่ 2 แสดงแบบแผนการทดลองแบบการทดลองข้ันพื้นฐาน  

T1 คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก            
X  คือ การทดสอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
T2 คือ  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก            

 
ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการวิจัย 

        1.  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
       2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสร้างเครื่องมือ 
   1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   2.  การสร้างเครื่องมือ 
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ขั้นตอนที่  3 ขั้นด าเนินการวิจัย 
   1.  ขั้นก่อนทดลอง 
   2.  ขั้นทดลอง 
   3.  ขั้นหลังการทดลอง 

ขั้นตอนที่  4 การประเมินและปรับปรุง 
   โดยมีรายละเอียด  ดังแผนภูมิที่ 3  ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่  3   แสดงขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ขั้นเตรียมการวิจัย 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
1.  ศึกษาเอกสาร 
2.  ศึกษาต ารา 
3. ศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ 
4.  การสัมภาษณ์  
5.  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 

2. ขั้นสร้างเครื่องมือ 
ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือ 
1.แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้
แบบเทคนิคTGT 
ร่วมกับแบบฝึก 
2. ชุดแบบฝึกสะกดค า
จ านวน   

ประเมินเครื่องมือวิจัย
โดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

หาค่าประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

3. ขั้นด าเนินการ
วิจัย 
1.ทดลองใช้ชุดแบบ
ฝึกเขียนสะกดค ากับ
นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
เรียนรู้แบบเทคนิค
TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

4. การประเมินและ
ปรับปรุง 
 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนสะกดค า 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ไม่ผ่าน    ผ่าน 
 

แบบฝึกการ
เขียนสะกดค า
แบบสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการวิจัย 
1. ขั้นเตรียมการ 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี  วิเคราะห์หลักสูตร  
และแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ ขอบเขตเนื้อหา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

       1.1  ศึกษาค้นคว้า หนังสือ  เอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ
ดังนี้ 

             1.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

           1.1.2  ศึกษา หนังสือ เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนสะกดค า 
           1.1.3  ศึกษาค้นคว้า  หนังสือ  เอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการสอน 

แบบร่วมมือ  TGT   
             1.1.4   ศึกษาค้นคว้า  หนังสือ  เอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวการสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             1.1.5   ศึกษาค้นคว้า  หนังสือ  เอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวการสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็น 
     1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

             1.2.1  ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ของโรงเรียนวัดดอนยายหอม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
จ านวน 2 ห้อง  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  60 คน  ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  
(แผนพัฒนาโรงเรียนวัดดอนยายหอม  2558)  

             1.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    3       
โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  แบบจับฉลากและได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3/1 จ านวน 30 คน ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558    

     1.3  ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย 
             1.3.1  ตัวแปรต้น  (Independent  Variables) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ด้วย

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   
             1.3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า

และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   
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ตารางที่ 3  สรุปขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการวิจัย 

  วัตถุประสงค์ 
 

วิธีการ 
                          
      กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ/สถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เพ่ือศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเขียนสะกดค าด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก 

- ศึกษาเอกสาร 
ต ารา ข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
-  การสัมภาษณ์ 

 

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
- งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค าด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- การสัมภาษณ์ 

2. เพ่ือวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

- วิเคราะห์หลักสูตร - หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

3. เพ่ือศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค าด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก 

- ศึกษาเอกสาร - งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค าด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

4.เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนา
เครื่องมือและขอบเขต
ของเนื้อหา โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- วิเคราะห์โครงสร้าง
ของ เครื่ องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา 

- งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค าด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
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ขัน้ตอนที่  2  ขั้นสร้างเครื่องมือ 
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตาม 

รายละเอียดดังนี้ 
      1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

            1.1   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หัวข้อการเขียนสะกด
ค า ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  จ านวน  6   แผนๆ ละ  2  คาบ ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน 2 คาบ รวมทั้งหมด 12 คาบ 

            1.2  แบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   จ านวน  6   
หน่วยการเรียนรู้    รวมทั้งหมด  6 กิจกรรม 

            1.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 
1  ชุด  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ 

            1.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   

           2.  การสร้างเครื่องมือ 
                1.  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหัวข้อการเขียน

สะกดค า  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก     
                    1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้น พ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยายหอม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในมาตรฐานที่ 2 : การเขียนและสร้างตาราง
วิเคราะห์เนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

              1.2  ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค  TGT  
จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผนๆละ  2  
ชั่วโมง  ก าหนดให้แผนจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน  6  ขั้นตอน  ดังนี้ 

         1. ขั้นน า  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความคิดรวบยอดหรือหลักการของการเรียน  โดยใช้เกม  
เพลง  นิทาน  การบรรยาย  อภิปราย  ฯลฯ  ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือ
เชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาใหม่ 

         2. ขั้นสอนครูเสนอเนื้อหาโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม  ผู้เรียนต้องสนใจและตั้งใจฟัง
ในขณะที่ครูเสนอบทเรียนทั้งชั้น  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 

         3. ขั้นจัดทีม  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4  คน  คละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง  ปาน
กลาง  และอ่อน  เพื่อให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน 
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    4.  ขั้นท าแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
        5.  ขั้นการแข่งขัน  เป็นการแข่งขันตอบค าถามจากเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนรู้ เพ่ือฝึกฝน

ทักษะการเขียนสะกดค า   ให้แต่ละทีมจะส่งตัวแทน  1  คนมาแข่งขัน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกัน  คือ  นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกัน  นักเรียนปานกลางแต่ละทีม
แข่งขันกันและนักเรียนอ่อนแข่งขันกัน  คะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของทีม  เพ่ือให้
นักเรียนแข่งขันกับตนเอง 
                6.  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   มอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 

            1.3  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

         1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน   3 คน ที่มีความ 
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการจัดการเรียนรู้   และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา หาค่าความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะต่างๆ
ของแผนจัดการเรียนรู้กับตัวชี้วัด  โดยก าหนดเกณฑ์ความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่  0.50 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ภาษาที่ใช้  วิธีการสอนและด้านวัดผล เพ่ือน าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (Index of Item objective Congruence :  IOC) คือ  1)  ประเมินสาระส าคัญว่ามี
ความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  2)  ประเมินผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังว่าสอดคล้องกับผลลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  สอดคล้องกับเนื้อหา  สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน  3)  ประเมินเนื้อหาสาระว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้  
สอดคล้องค าอธิบายรายวิชา  เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา  สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับ
ความรู้ของผู้เรียน 4)  ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าเรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม  
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เหมาะสมกับเวลาที่สอน  ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม  5) ประเมินสื่อการเรียนการสอนว่าสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน  แล้วน าคะแนนในการประเมินแต่ละประเด็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง  3  คน  น ามา
หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item  objective  Congruence  :  IOC) โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ ใจว่า เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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-1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนมีค่า  
IOC เท่ากับ 1.00  ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

         1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อ  1.4  จ านวน 1  แผนไปทดลองสอนกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรียนวัดดอนยายหอม  จ านวน 30 คน  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปทดลองจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  พบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนุกกับการแข่งขันในการท าแบบฝึก และการแข่งขันเขียนค า
ตามค าบอก  มีความตั้งใจและพยายามให้ได้คะแนนเพ่ือน าไปสู่ชัยชนะมากเกินไป  

   1.6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1.6 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ดัง

รายละเอียดแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมทิี ่ 4  รายละเอียดการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ด้านการเขียนสะกดค า  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   
 

ขั้นที่  1    
  
 
 
 

ขั้นที่  2 

 
 
 
 

ขั้นที่  3 

 
 
 
 

ขั้นที่  4 

 
 
 
 

ขั้นที่  5 

 
 
 
 
 
        

ขั้นที่  6 

 
 
 

 

ขั้นที่  7   

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551      กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  จาก
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค  TGT ร่วมกับ    
แบบฝึก 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไข 

เสนอแผนการจัดการเรียนการสอนและแบบฝึกการเขียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพความสอดคล้องของ  IOC  ของแผนฯ  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้อง
ที่ยอมรับได้ต้องซ่ึงมีค่าเท่ากับ  1.00   

 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนวัดดอนยายหอมไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน  1  ห้องเรียน  นักเรียนจ านวน  30  คน 

น าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก  ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 จ านวน 30   คน 
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          2. การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค า  มีรายละเอียดการสร้างและการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

                2.1 ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี แนวคิด  หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบฝึก 

                2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค าจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบฝึกการเขียนโดยแบบฝึกในแต่ละแบบฝึกประกอบด้วยส่วนประกอบ  ดังนี้   1)  ชื่อ
แบบฝึก 2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3) ค าชี้แจงในการท าแบบฝึก 4) ศึกษางานตัวอย่าง  5) ขั้นตอน
การฝึก  6) ประเมินผลหลังการฝึก 

              2.3 น าความรู้จากการด าเนินการในขั้น  2.2  กับความรู้ในการก าหนดเนื้อหาและ
เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาตามข้อมูล  ที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชา
ภาษาไทย  แล้วเรียบเรียงส าเร็จเป็นแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่สร้างขึ้นและได้รับการปรับปรุงแล้วมี
ทั้งหมด  6  หน่วยการเรียนรู้  6  กิจกรรม  เนื้อหาที่น ามาสร้างแบบฝึก  ซึ่งยึดเนื้อหาของกระทรวง
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น

สมบัติของชาติ และตัวชี้วัด ได้แก่ ท4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า    ก าหนด
เป็นหัวข้อเรื่องของเนื้อหาที่สอน  6  หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

ตารางที่  4   ก าหนดการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก 

แผนการจัด     
การเรียนรู้ที่ 

 

สาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

1 มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   2 

2 ค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์    2 

3 ค าท่ีมีอักษรควบกล้ า  2 

4 ค าท่ีใช้บัน  บรร  ค าที่ใช้   รร  (ร  หัน)     2 

5 ค าพ้อง     2 

6 ค าท่ีมีเครื่องหมาย  ทัณฑฆาต   (ตัวการันต์) 2 

รวม 12 

2.4 น าแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ 
พิจารณา เนื้อหา  ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

2.5 น าแบบฝึกท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
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เนื้อหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการจัดการเรียนรู้  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบฝึก 
ด้วยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยได้ค่า  IOC  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่
ประวิสรรชนีย์  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง ค าที่มีอักษรควบกล้ า  
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  ค าที่ใช้ บัน บรร  (ร หัน) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ค าพ้อง  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)    และ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง ค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์)  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (IOC) พบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดค า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  (รายละเอียดดังภาคผนวก 
ข หน้า 108 ) แสดงว่า แบบฝึกการเขียนสะกดค ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและสามารถน าไปเป็น
เครื่องมือในการทดลองได้ พิจารณาและให้คะแนนดังนี้ 

  +1    แน่ใจว่าแบบฝึกสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    0    ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   -1     แน่ใจว่าแบบฝึกไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.6 น าแบบฝึกท่ีสร้างข้ึนไปหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแบบฝึกในขั้นตอนต่างๆ ตาม 
หลักการของ  ชัยยงค์   พรหมวงศ์ (2520 : 20 – 23)  มีขั้นตอนในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

   ขั้นที่  1  ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small  Group  Tryout) (1:3) โดยน าแบบฝึกการเขียน 
สะกดค าไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดดอนยายหอมซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน จ านวน  9  คน โดยเลือก
นักเรียนที่มีระดับความสามารถเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  ในการทดลองครั้งนี้ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนแล้วใช้แบบฝึกการเขียน  ในการฝึกนักเรียนและทดสอบผู้เรียนหลังเรียน  จากนั้นน าคะแนน
ที่ได้มาค านวณหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่า  E1/ E2 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 
เท่ากับ 79.74/79.72  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า 124) และปรับปรุงแก้ไขดังนี้  1) เพ่ิม
เนื้อหาก่อนท าแบบฝึกลงในใบความรู้ให้มากกว่าเดิม  

       ขั้นที่  2  ทดลองกับกลุ่มภาคสนาม  (Field  Tryout)   น าแบบฝึกการเขียนสะกดค าท่ี 
ทดลองปรับปรุงในขั้นที่  1  ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  
โรงเรียนวัดดอนยายหอมซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน  จ านวน  18  คน  โดยเลือกนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  ในการทดลองครั้งนี้ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ วใช้
แบบฝึกการเขียน  ในการฝึกนักเรียนและทดสอบผู้ เรียนหลังเรียน  จากนั้นน าคะแนนที่ได้มา
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ค านวณหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่า  E1/E2 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก เท่ากับ 
82.33/82.08 เป็นไปตามเกณฑ์ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า 125) 

แผนภูมทิี่ 5   ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกการเขียน 

 

ขั้นที่  1    

  
 
 
 

ขั้นที่  2 

 
 
 

ขั้นที่  3 

 
 

 
 

ขั้นที่  4 

 
 
 
 

ขั้นที่  5 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  6 

 
 
 

ขั้นที่  7 

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักสูตร  จิตวิทยาการสร้างแบบฝึกและหลักการงานวิจัยที่
เก่ียวกับแบบฝึกการเขียน 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

น าความรู้การสร้างแบบฝึก  แล้วปรับปรุงเรียบเรียงมาสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า 

น าแบบฝึกการเขียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของ IOC  โดยก าหนด
เกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่  0.50  ขึ้น
ไป 

น าแบบฝึกการเขียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม
ย่อยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  พร้อมปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้ 

         1) หาประสิทธิภาพรายกลุ่มย่อยกับนักเรียน  9  คน  ตามเกณฑ์  80/80   
           2) หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มภาคสนามกับนักเรียน  18  คน ตามเกณฑ์ 80/80   
   

น าแบบฝึกการเขียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีที่  3/1  จ านวน  1  ห้อง  จ านวน  30  คน 

จัดสร้างแบบฝึกการเขียนตามแนวการสอนที่สร้างขึ้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข 
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3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการสร้าง  9  ขั้นตอน  คือ 

     3.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ศึกษาหลักการ  
เนื้อหา  และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการพัฒนาการเขียน 

     3.2  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จ านวน  40  ข้อ  เพ่ือเป็นเครื่องมือการวิจัยและน าไปใช้เป็นแบบทดสอบ
วัดผลผลสัมฤทธิ์การเขียนดังกล่าวข้างต้น  การสร้างแบบทดสอบ  ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบจ านวน 
80 ข้อ แล้วน าไปหาค่าหาประสิทธิภาพ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือหาค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น แล้วเลือกมาใช้เพียง 40 ข้อ ซึ่งแยกตามเนื้อหาได้ดังนี ้

เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา                    จ านวน  8  ข้อ 
เรื่องค าท่ีประวิสรรชนีย์  และไม่ประวิสรรชนีย์          จ านวน  8  ข้อ 
เรื่องค าที่มีอักษรควบกล้ า                                   จ านวน  5  ข้อ 
เรื่องค าท่ีใช้ บัน บรร  (ร หัน)                              จ านวน  5  ข้อ 
เรื่องค าพ้อง                                                   จ านวน  5  ข้อ 
เรื่องค าท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์)           จ านวน  9  ข้อ 

     3.3  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง  ความครอบคลุมของเนื้อหา  ภาพที่น่าสนใจ  มีประเด็นครอบคลุม  
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอต่อเชี่ยวชาญ 

     3.4 น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 คน  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการจัดการเรียนรู้  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  
of  Item  objective  Congruence  :  IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

  +1 หมายถึง     แน่ ใจว่า   ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
              0 หมายถึง     ไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

         -1 หมายถึง     แน่ใจว่า    ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ผลการวิเคราะหค์่าดัชนี ความสอดคล้อง พบว่า แบบทดสอบมีค่า IOC อยู่ระหว่าง  0.67-1.00 

     3.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดค าไปทดลองใช้ (Try  Out)  
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซึ่งก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียน
วัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  
1  ที่เคยเรียนเนื้อหาการเขียนสะกดค ามาแล้ว  จ านวน  29  คน 
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     3.6  ตรวจค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดค า   
     3.7  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติรายข้อ  เพ่ือหาประสิทธิภาพ  จากนั้น

น าแบบทดสอบมาปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งข้อสอบต้องมีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.20-
0.90  และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20 ขึ้นไป  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  
พบว่ามีค่าระหว่าง  0.22-0.80  และค่าอ านาจจ าแนก  พบว่ามีค่าระหว่าง  0.21-0.83 (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ข หน้า 109 )  

     3.8 น าแบบทดสอบไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตร KR 20 
ของ คูเตอร์ และริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson)  พบว่ามีค่ า เท่ ากับ  0 .94  (รายละเ อียดดั ง
ภาคผนวก ข หน้า 109 )  

     3.9  น าแบบทดสอบวัดผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าที่ได้ปรับปรุงตาม 

เกณฑ ์แล้วไปใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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แผนภูมทิี ่6  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า   
  
ขั้นที่  1    
 
 
 

ขั้นที่  2    
 
 
 

ขั้นที่  3    
 
 
 
 

ขั้นที่  4    
 
 
 
 

ขั้นที่  5    
 
 
 

ขั้นที่  6    
 
 

ขั้นที่  7    
 
 

ขั้นที่  8    
 
 
 

ขั้นที่  9    
 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ศึกษาหลักการ เนื้อหา และวิธีสร้างเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

สร้างแบบทดสอบปรนัย  เพ่ือเป็นเครื่องมือการวิจัยและน าไปใช้เป็น
แบบทดสอบวัดผลการพัฒนา 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง  ความครอบคลุมของเนื้อหา 

น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3  คน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดค าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

 

น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติรายข้อ  เพื่อหาประสิทธิภาพ   
 

ตรวจค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดค า   
 

น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น 

 

น าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดค าที่ได้ปรับปรุง
ตามเกณฑ์ 
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4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

           4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น    จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย เพ่ือทราบรูปแบบโครงสร้างและหลักการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

           4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค าและการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)   

             4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง  ความครอบคลุมของเนื้อหา  ประเด็นค าถาม  ครอบคลุม
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการเขียน  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

       4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการจัดการเรียนรู้  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องแบบสอบถามและวัตถุประสงค์ของการ
สอบถามเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนการเขียนสะกดค าด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก พิจารณา
และให้คะแนนดังนี้ 

          +1    แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
                  0    ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบสอบถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

           -1    แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่  0.50  ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้   
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  พบว่าแบบสอบถามความคิดเห็นทุกข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 
1.00 

              4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ไปเป็นเครื่องมือใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิที ่ 7    ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

ขั้นที่  1    
  
 
 
 

ขั้นที่  2 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  3 

 
 
 
 
 

ขั้นที่  4 

 
 
 
 

ขั้นที่  5 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  scale) 5   ระดับของ  ลิเคิร์ท  (LiKert) 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ปรับปรุง
และแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญหาความสอดคล้อง IOC  
ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

  

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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 จากนั้นน าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่า IOC (Index 
of Item Objective Congruence)  ได้สรุปขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5   สรุปขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 

    วัตถุประสงค์   วิธีการ     กลุ่มเป้าหมาย 
  เครื่องมือ/สถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพ่ือสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้การเขียน
สะกดค าการ เ รี ยนรู้
แบบร่ วมมื อ เทคนิ ค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก 

 

- สร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้การเขียนสะกด
ค า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
ร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 
 

-อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 
- ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ใน
ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการ
จัดการเรียนรู้  ด้านการ
วัดและประเมินผล  
- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดดอนยาย-
หอม  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้การเขียนสะกด
ค าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 
- วิเคราะห์เนื้อหาและ
หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องแผนการ
จัดการเรียนรู้  (IOC) 

    

2.เพ่ือสร้างแบบฝึกการ
เขียนสะกดค า 

- ส ร้ า งแบบฝึ กการ
เขียนสะกดค า 

-อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 
- ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ใน
ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการ
จัดการเรียนรู้  ด้านการ
วัดและประเมินผล  
- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดดอนยาย-
หอม  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 

- แบบฝึกการเขียน
สะกดค า ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
- วิเคราะห์เนื้อหาและ
หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องแบบฝึก  
(IOC) 
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ตารางที่  5   สรุปขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม  (ต่อ) 

    วัตถุประสงค์   วิธีการ     กลุ่มเป้าหมาย 
  เครื่องมือ/สถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. เพ่ือสร้าง
แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการเขียน
สะกดค าด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

 

- สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร
เรียนเรื่ องการเขียน
สะกดค าด้วยการเรียนรู้
แบบร่ วมมื อ เทคนิ ค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

-อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 
- ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ใน
ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการ
จัดการเรียนรู้  ด้านการ
วัดและประเมินผล  
- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดดอนยาย-
หอม  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการเขียนสะกดค า
ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
- วิเคราะห์เนื้อหาและ
หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องแบบทดสอบ  
(IOC)    

 

ขั้นตอนที่  3  ขั้นด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ขั้นก่อนทดลอง 

     ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้แบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลังเรียน เมื่อท าการทดสอบแล้ว น ามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้ง
บันทึกผลไว้ 

   2.  ขั้นทดลอง   
   การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้   ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 12 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาท ีดังตารางนี้ 
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ตารางที่  6  ก าหนดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก 

แผนการจัด     
การเรียนรู้ที่ 

 

สาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

1 มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   2 

2 ค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์    2 

3 ค าท่ีมีอักษรควบกล้ า  2 

4 ค าท่ีใช้บัน  บรร  ค าที่ใช้   รร  (ร  หัน)     2 

5 ค าพ้อง     2 

6 ค าท่ีมีเครื่องหมาย  ทัณฑฆาต   (ตัวการันต์) 2 

รวม 12 

  
 3.  ขั้นหลังการทดลอง 

         หลังการวิจัย ผู้วิจัยได้ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง  เมื่อท าการ
ทดสอบแล้วน ามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบันทึกผลไว้  น าผลที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
(Pretest- Posttest) มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 
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ตารางที่  7  สรุปขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้ 

    วัตถุประสงค์   วิธีการ     กลุ่มเป้าหมาย 
   เครื่องมือ/สถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เพ่ือทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้
การเขียนสะกดค าด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก  

1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์
การเรียนรู้และแบบฝึก 
และทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 
2. ด าเนินการทดลอง
ใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้การเขียนสะกด
ค าด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก เวลา 
12 ชั่วโมง 
3. ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการเขียน
สะกดค า  (Post-test) 
4. หาประสิทธิภาพ 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1   
โรงเรียนวัดดอนยาย
หอม ซึ่งเป็นนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 

 
 

 - แผนการจัดการ
เรียนรู้การเขียนสะกด
ค าด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 
- แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบ 
 

 
ตารางที่  7  ขั้นตอนการทดลองใช้ 

ขั้นตอนที่  4  พัฒนาปรับปรุง 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  และผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมา 
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  สรุปเป็นผลการทดลองและทดสอบสมมติฐาน  ตามล าดับดังนี้   

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก โดยใช้ t-test แบบ Dependent 

 2.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ใช้การแปลค่าแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับ
เกณฑ์การแปลผลดังนี้  (Best & Kahn, 2006: 331) 
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   คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

สรุปขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง  ดังตารางที่ 8 
ตารางที ่ 8   สรุปขั้นตอนที่ 4   การประเมินผลและปรับปรุง 

 

วัตถุประสงค ์     วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
     เคร่ืองมือ/สถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพ่ือศึกษา
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน 

- สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

    

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1   
โรงเรียนวัดดอนยาย
หอม ซึ่งเป็นนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าคะแนนร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย( x̄ ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis) 
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สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research)   แบบแผนการวิจัยแบบ ( Pre Experimental Designs ) แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง  
(The One Group Pretest Posttest Design ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จ านวน  30  คน   ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง  การจัดการ
เรียนรู้และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  จากนั้นน ามาท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสะกดค า ใช้การทดสอบ t- test แบบ 
dependent  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ  ความคิดเห็น 5 
ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)   
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)พัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียน  ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก    2)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ผู้วิจัยขอน าเสนอผล    
การวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่  1  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ก่อนและหลังเรียน  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

ตอนที่  2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษา  มีดังนี้ 
ตอนที่  1  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ก่อนและหลังเรียน  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลัง

เรียน  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก จากตารางที่  9  พบว่า  
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียน  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄  = 24.23)  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.= 6.02)  และผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าหลังเรียน   มีค่าเฉลี่ย  ( x̄    
=33.20)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=  4.49)   เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ใช้สถิติทดสอบค่า  ( x̄ ) พบว่า  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าผลการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่  1  ที่ก าหนดไว้  ดังตารางที่ 9 
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แผนภูมิที่  9  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียน  
เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 
จากแผนภูมิที่  9  พบว่า  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อน 

เรียนนักเรียนได้คะแนนเต็มจ านวน  7  คน  และนักเรียนสามารถท าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ผู้วิจัยได้จัดท ากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาการเขียนสะกดค าก่อนและหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก เรื่องค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ดังแผนภูมิที่  10  

     แผนภูมิที่  10  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนและ   
หลังเรียน เรื่องค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

 
    จากแผนภูมิที่  10  พบว่า  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าเรื่องค าที่ประวิสรรชนีย์

และไม่ประวิสรรชนีย์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   นักเรียนได้คะแนนเต็มจ านวน  16  คน  และ
นักเรียนทุกคนสามารถท าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ผู้วิจัยได้จัดท ากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาการเขียนสะกดค าก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก เรื่องค าทีม่ีอักษรควบกล้ า ดังแผนภูมิที่  11  

    แผนภูมิที่  11  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนและ        
หลังเรียน เรื่อง อักษรควบกล้ า 

 
จากแผนภูมิที่  11  พบว่า  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าเรื่องค าที่มีอักษรควบ

กล้ า  เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนได้คะแนนเต็มจ านวน  16  คน  และนักเรียนทุกคนสามารถท า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ผู้วิจัยได้จัดท ากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก เรื่องค าที่ใช้บัน  บรร (ร หัน) ดังแผนภูมิที่ 12  
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     แผนภูมิที่  12  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนและ   
หลังเรียน เรื่องค าที่ใช้บัน  บรร (ร หัน) 

 
จากแผนภูมิที่  12  พบว่า  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  เรื่องค าที่ใช้  บัน   

บรร (ร หัน) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนได้คะแนนเต็มจ านวน  17  คน  และนักเรียนสามารถ
ท าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ผู้วิจัยได้จัดท ากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก เรื่องค าพ้อง ดังแผนภูมิที่ 13 

     แผนภูมิที่  13  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนและ   
หลังเรียน  เรื่อง ค าพ้อง 
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จากแผนภูมิที่  13  พบว่า  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าเรื่องค าพ้อง  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนได้คะแนนเต็มจ านวน  5  คน  และนักเรียนสามารถท าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

ผู้วิจัยได้จัดท ากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก เรื่องค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์)  ดังแผนภูมิที่ 14 

     แผนภูมิที่ 14  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนเรียนและ         
หลังเรียน เรื่องค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์)   

 
จากแผนภูมิที่  14  พบว่า  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าเรื่องค าที่มีเครื่องหมาย

ทัณฑฆาต (ตัวการันต์)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนได้คะแนนเต็มจ านวน  11  คน  และ
นักเรียนทุกคนสามารถท าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

ตอนที่  2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก จ าแนกเป็นภาพรวมและรายด้านจ านวน  3  ด้าน  
คือ  ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  และด้านประโยชน์
ที่ได้รับด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   

พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย( x̄  
=4.74)  `และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.= 1.94)  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านโดยพิจารณาจากด้านที่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดคือ  ด้านบรรยากาศในการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  พบว่า  
กิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  มีบรรยากาศผ่อนคลาย 

ไม่เคร่งเครียด  และกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ช่วย
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄  = 4.90)  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.30)  รองลงมากิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄  
=4.70)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.46)    

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้านประโยชน์ที่ได้รับต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  พบว่า  กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนชอบเรียนภาษาไทยมากขึ้น อยู่ในระดับ
มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄  = 4.77)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.50)  รองลงมาคือ  
กิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นักเรียนเขียน
สะกดค าได้ถูกต้องมากขึ้น  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.73)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.=0.44)      และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นักเรียนน าการเขียนสะกดค าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อยู่ในระดับมากที่สุด  มี
ค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.63)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.60)   

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  พบว่า  
กิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ร่วมมือกันเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายเดี่ยวและรายกลุ่ม  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย       
( x̄ =4.80)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.40)  รองลงมาคือ  กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้เกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการเรียน  
และกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความมุ่งมั่นในการท างาน   อยู่ในระดับ
มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.67)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.47)    และกิจกรรมการ
เรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄ = 4.60)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.49)   
ตามล าดับ  รายละเอียนดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังตารางที่  12 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)พัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียน  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก    2)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)     
ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  
(Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ
แผนการทดลองขั้นพ้ืนฐาน  (Pre-Experimental  Design)  แบบหนึ่งกลุ่ม  สอบก่อนและสอบหลัง  
(One  Group  Pretest- Posttest  Design)  ตัวแปรต้น  (Independent  Variable)  คือ  การ
จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ  ผลการผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  และความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ที่มีต่อจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  1)แผนการการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 6 แผน ที่ผ่าน
การตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  2)แบบฝึกเรื่องการ
เขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 เล่ม ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (IOC)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการเขียนสะกดค า ก่อนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย  
ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.22–0.80 มีค่าอ านาจ
จ าแนก  (r) ระหว่าง 0.21–0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.94  ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (IOC)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00  และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก เป็นแบบมาตราประเมินค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ จ านวน  10  ข้อ  ประเมินในด้าน 
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บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(IOC)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ใช้     
t-test  แบบ  Dependent  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วย

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสะกดค า โดยภาพรวม การศึกษาพบว่า  
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  ( x̄ = 24.23) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=6.02) และหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย    ( x̄ =33.20)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=1.49)  แตกต่างกันย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา   พบว่า  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ =4.83)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=1.64)  และ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄  =6.10) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=1.67) คะแนนเฉลี่ยเรื่องค าที่
ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ =5.23)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.=1.17)  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ =7.30)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=  
0.92)  คะแนนเฉลี่ยเรื่องอักษรควบกล้ า พบว่า  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ =3.10) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.=0.92)  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.47) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=  
0.63)  คะแนนเฉลี่ยเรื่องค าที่ใช้บัน  บรร (รร หัน)  พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  ( x̄ =3.10)  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.88)  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  ( x̄  =4.27)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.=  0.94) คะแนนเฉลี่ยเรื่องค าพ้อง  พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ =1.93)  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.= 0.78)  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ =3.27)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.=1.14)  คะแนนเฉลี่ยเรื่องค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์)  พบว่า  ก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ย   ( x̄ =5.97)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=1.61)  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย   
( x̄  =7.77)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.= .28) 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  
( x̄ =4.74)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=1.94)  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้านพบว่า  
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นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ด้านบรรยากาศในการเรียน  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄  =4.83)  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.35)  รองลงมา  คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄  
=4.71)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.51)  และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก มีค่าเฉลี่ย ( x̄  =4.69)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.=  0.46) 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  3  ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก สามารถอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ก่อน 
เรียนและหลังเรียน  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
3  ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ 
แบบฝึก  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งจะได้อภิปรายผลดังนี้ 

           1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก ซึ่งการใช้แบบฝึกมีความส าคัญที่จะท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  สามารถ
พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  และผู้เรียนเรียนรู้จาก
การกระท าจริงจึงท าให้จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้  ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี  ทราบ
ความก้าวหน้าและข้อบกพร่องจากผลการเรียนที่ตรวจสอบด้วยตนเอง  ส่งผลท าให้เกิดแรงจูงใจและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังจากสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ  พบว่า  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ในการท าแบบฝึกทักษะ  จึง
กล่าวได้ว่าการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค านี้ ท าให้เกิดความคงทนในเนื้อหาที่เรียน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นฤดี ผิวงาม (2545) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน 
เรื่อง วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดคือ 83.68/83.33     

      1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  การ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เป็นเทคนิคหนึ่งของวิธีการสอนแบบร่วมมือ  โดยจัดให้นักเรียนรวมกัน
เป็นกลุ่มย่อย  สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน  สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาค้นคว้า
และท างานร่วมกัน  นักเรียนจะบรรลุเปูาหมายก็ต่อเมื่อเพ่ือนร่วมกลุ่มบรรลุถึงเปูาหมายนั้นร่วมกัน  
นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน  กระตุ้นและส่งเสริมการท างานของเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ  นักเรียนได้อภิปรายซักถามซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้เข้าใจบทเรียน
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หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน  ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา  เพ่ือสะสม
คะแนนความสามารถของกลุ่ม  นักเรียนแต่ละคนจะเป็นผู้แทนของกลุ่มในการเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการกับตัวแทนของกลุ่มอื่นทีมีความสามารถระดับใกล้เคียงกัน  แล้วน าคะแนนที่สมาชิก
ในกลุ่มแต่ละคนที่สะสมได้จากการตอบปัญหามารวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  กลุ่มใดท าคะแนน
ได้สูงถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับรางวัล 

       เทคนิค  TGT  มีลักษณะส าคัญ  คือ  นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมสนุก  ตื่นเต้นและท้าทาย
ความสามารถของนักเรียน  ด้วยการเข้าร่วมเกมการแข่งขันตอบปัญหากับนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่มี
ความสามารถใกล้เคียงกัน  ดังนั้น  นักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท าคะแนน  จึงท าให้มี
ความภาคภูมิใจ  มั่นใจในความพยายามและความสามารถของตน  และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และช่วยเหลือกัน จากผลการวิจัย พบว่า  การจัดการเรียนรู้การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ
และพัฒนาการเขียนสะกดค าในภาษาไทยสูงขึ้นกว่าเดิม   

การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก สร้างแรงจูงใจใน 
การเรียนของผู้เรียน  ผู้เรียนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมสูงกว่าปกติ  ประกอบกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองจากการวิเคราะห์และได้ฝึกเป็นรูปธรรม  สนุกกับการแข่งขัน จึงท าให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งกว่าการสอนทั่วไป  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดต์  เรื่องกฎการฝึกหัด  โดยการ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดด้วยตนเอง  นักเรียนมีโอกาสท าซ้ าๆ ในการท าแบบฝึกทักษะ  จึงท าให้นักเรียนได้
ทบทวนความรู้แบบฝึกหัดที่ดีจะส่งผลต่อการเรียนรู้  ซึ่งตรงกับทฤษฎีของสกินเนอร์  เรื่องกฎของการ
เสริมแรง  ผู้วิจัยได้เสริมแรงด้วยการให้ค าชมเชย การมอบรางวัล  ให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ  ผู้เรียนมี
การพัฒนาเขียนสะกดค า  นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาตามล าดับขั้น  คิดวิเคราะห์  เปรียบเทียบ
ความเหมือนความแตกต่าง  จนกระทั่งสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ถือเป็นลักษณะที่ส าคัญอย่าง
มากต่อการเรียนภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สารสิน  เล็กเจริญ (2554) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับ การสอนแบบปกติ  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าที่ได้รับการสอนแบบปกติ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน
สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
หลังเรียนสูงกว่าก่อน   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค   TGT   อยู่ใน
ระดับมาก 
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2. ความคิดเห็นของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  

จากผลการวิจัย  พบว่า  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เรื่องการเขียนสะกดค า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด     ( x̄ = 4.74,S.D.=1.94)  ทั้งนี้เกิดจากเหตุผลดังนี้ 

    ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบ
ฝึก ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จ านวน  30  คน  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ดังนี้โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̄  
=4.74)  และจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  สรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  คือด้าน
บรรยากาศในการเรียน  นักเรียนรู้สึกสนุก  มีความสุขในการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้และท าแบบฝึก  
นักเรียนได้ใช้ความคิดทุกครั้งในการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึก  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ส่งเสริมให้ นักเรียนบรรลุเปูาหมาย ก็ต่อเมื่อ
เพ่ือนร่วมกลุ่มบรรลุถึงเปูาหมายนั้นร่วมกัน  นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุน  กระตุ้นและส่งเสริมการท างานของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ท าให้นักเรียนมีเวลาใน
การท ากิจกรรมที่เหมาะสม  แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรอ่านง่าย  ชัดเจน  และเหมาะสม  แบบฝึกมี
กิจกรรมหลากหลาย  ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน  เข้าใจง่าย  จ านวนข้อของแต่ละกิจกรรมในแบบฝึก
เหมาะสม  และภาษาที่ใช้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มณี บุญญาติศัย (2548) ได้วิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ  พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT อยู่ในเชิงบวก      

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านโดยพิจารณาจากด้านที่มีความเห็นมากที่สุด คือ  
ด้านบรรยากาศในการเรียน  พบว่า  บรรยากาศผ่อนคลาย  ไม่เคร่งเครียด และเรียนอย่างมีความสุข  
อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  ( x̄  =4.90)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.30)  รองลงมา
คือ  เกิดความสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.70)  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.46)   สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิภาฤดี  วิภาวิน  (2543)  พบว่า  ถ้า
ครูให้โอกาสกับนักเรียนได้คิดอย่างเต็มที่ท าให้บรรยากาศการเรียนมีความสนุกสนาน  การให้ความเป็น
กันเองของครูท าให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างอิสระเสรี  จะท าให้นักเรียนที่
ขลาดอายเปลี่ยนพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น 
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ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  พบว่า  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ส่งเสริมให้นักเรียนชอบ
เรียนภาษาไทยมากขึ้น   อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย   ( x̄ =4.77)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.=0.50)  รองลงมา  คือ  นักเรียนสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้องมากขึ้น     อยู่ในระดับมากที่สุด     
ค่าเฉลี่ย  ( x̄  =4.73)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.44)  และควรส่งเสริมให้มีนักเรียนน า
การเขียนสะกดค าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.63)  และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.60)   

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  
พบว่า  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายเดี่ยวและรายกลุ่ม  อยู่
ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.80)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.40)  รองลงมาคือ  
ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการเรียน  และส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  และมุ่งมั่นในการท างาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก      อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( x̄  =4.67)  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.47)  และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  เป็นอันดับ
สุดท้าย  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( x̄ =4.60)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.49)  
ตามล าดับ 

กล่าวคือ  การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  เป็น
วิธีการที่ไม่ยากจนเกินไปมีขั้นตอนชัดเจน  และน าความรู้จากการเรียนมาใช้ในการท าแบบฝึก เพ่ือ
ทบทวนบทเรียน  ฝึกซ้ าๆจนเกิดความเข้าใจ  สามารถท าแบบฝึกในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ท า
ให้นักเรียนรู้สึกสนุก  กระตือรือร้น   จนท าให้ประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองต่อไป  ดังที่  สารสิน เล็กเจริญ (2554)  ได้
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับ การสอนแบบปกติ  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับ การสอนแบบปกติ แตกต่างกัน  การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  

จากการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   ในด้านปัญหาพบว่านักเรียนมีปัญหามากที่สุดใน
ด้านการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  คือเพ่ือนในกลุ่มไม่ช่วยแสดงความคิดเห็น  และบางครั้งมีความคิดเห็น
ขัดแย้งกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  นักเรียนขาดการวางแผนในการท างานกลุ่ม  การแบ่งงานกันท า  
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เพราะจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนพบว่า  นักเรียนบางคนห่วงเล่นและไม่สนใจที่
จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับเพ่ือนๆ สอดคล้องกับวิชาการ (2542 :17) ที่ได้ศึกษาศักยภาพของเด็กไทย
ด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานประกอบด้วยทักษะการจัดการ (การวางแผน  การปฏิบัติงาน  
การประเมินผลและสรุปผลงาน) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะการจัดการต่ าสุด ส่วนในด้านข้อเสนอแนะพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เสนอให้เพ่ิมระยะเวลาใน
การเรียนมากข้ึนเนื่องจากในขั้นที่นักเรียนได้ท าแบบฝึก นักเรียนบางคนจะมีความสนใจไม่เท่ากันจึงท า
ให้ท าแบบฝึกไม่ทันเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ตามที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการท าแบบฝึกควรให้ผู้เรียนเริ่มอย่างง่ายก่อนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการ

เรียน  กรณีที่ผู้เรียนยังไม่สามารถท าได้  ครูควรให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่วนผู้เรียนที่มี
ความสามารถท าได้ควรให้อิสระในการคิดอย่างเต็มที่  ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าผู้เรียนได้ฝึกท าแบบฝึกจาก
ง่ายไปหายากนั้น ท าให้ผู้เรียนท าแบบฝึกได้ถูกต้องมากกว่าเดิม จนท าให้เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจ
ในการเรียน 

2. ควรมีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และท าแบบฝึกที่กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดอย่างเต็มที่  และมีอิสระในการคิด  จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ระหว่างครูกับผู้เรียนเกิดสัมพันธภาพอันดี ครูคอยก ากับ
ดูแล   พร้อมให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ สนับสนุน ให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น 

3. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ควรใช้
เวลาในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น  เพ่ือผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกการคิดบ่อยๆจนเกิดความช านาญ   
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า  ผู้เรียนชอบและสนุกกับการจัดการเรียนการสอน มีความต้องการที่จะให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ในทุกชั่วโมงที่มีการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย 

4. การน าการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  ไป
พัฒนาการเรียนการสอนสามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับครูผู้สอน  ครูอาจแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามปกติ  ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนาน  น่าสนใจยิ่งขึ้น  เนื่องจากผลการศึกษา
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สะท้อนว่า ครูได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน  

5. แบบฝึกเรื่องการเขียนสะกดค า  เป็นแบบฝึกที่นักเรียนท าด้วยตนเอง  จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนพบว่า  นักเรียนมักข้ามขั้นตอนการศึกษาค าแนะน าในการท าแบบฝึก  ขั้นตอน
การศึกษาใบความรู้  ขั้นตอนการอ่านและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าชี้แจงแต่ละกิจกรรม  โดยลง
มือท าแบบฝึกเลย  เมื่อพบปัญหาจึงกลับมาศึกษาใบความรู้  ดังนั้นก่อนการท าแบบฝึก ครูควรแนะน า
นักเรียนให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  โดยเริ่มจากศึกษาค าแนะน าในการท าแบบฝึก ศึกษาใบความรู้  อ่าน
และท าความเข้าใจค าชี้แจงของแต่ละกิจกรรม  จากนั้นจึงลงมือท าแบบฝึก  และตรวจสอบความ
ถูกต้องจากเฉลย  เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า  เมื่อผู้เรียนท าแบบฝึกแล้วมักจะย้อนถามขั้นตอน
วิธีการท าแบบฝึก  ซึ่งในแบบฝึกได้มีค าชี้แจงไว้แล้วทุกแบบฝึก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก ส าหรับใช้ในการสอนวิชาภาษาไทยในเนื้อหาอ่ืนๆ  เช่น  ชนิดของค าในภาษาไทย  ค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ค าราชาศัพท์  ส านวน ค าพังเพย  สุภาษิต  เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัย  การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีธรรมชาติ
คล้ายคลึงกับกลุ่มภาษาไทย 
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ภาคผนวก  ก 
 

1. รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
2. หนังสือเชิญผู้เชื่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

 

1. นางรุ่งอรุณ  หัสชู   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล 

2. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ  ครชู านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร 

และการนิเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 

3. นางนันทนา  โพธิ์จินดา  ครชู านาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย 

โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ปริญญาตร๊  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย 

 มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
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ภาคผนวก  ข 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่  13  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า 

 
ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
8 +1 +1 0 +2 0.67 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

11 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

12 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

15 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

17 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

18 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

20 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

22 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

23 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

25 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่  13  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า (ต่อ) 

 
ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

26 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

28 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

29 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

31 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

32 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
33 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

34 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
35 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

36 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

37 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
38 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

39 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

40 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่  14  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  ด้านจุกประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
1.2 ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+3 
+3 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

2.  ด้านเนื้อหา 
2.1 เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ 
2.3  น่ าสนใจน า ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+3 
+3 
 

+3 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

3.  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 เหมาะสมกับผู้เรียน 
3.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 
3.3 มีความยากง่ายพอเหมาะ 
3.4 น่าสนใจ เร้าใจความสนใจของ
ผู้เรียน 
3.5 กระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ 
3.6 ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 
+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
+3 
+3 
+3 
 

+3 
 

+3 
 

+3 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

4.  รูปแบบ 
4.1 น่าสนใจ สวยงาม 
4.2 ภาพประกอบเหมาะสม 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+3 
+3 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

5.  ด้านการใช้ภาษา 
5.1 ตัวอักษรชัดเจน สื่อความหมายได้
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
5.2 ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม 

 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
+1 

 
 

+3 
+3 

 
 

1.00 
1.00 

 
 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

6.  ด้านการประเมิน 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
6.2 ประเมินผลตามสภาพจริง 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+3 
+3 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
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ตารางที่  15  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ค่าความเชื่อม่ัน       
                 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า   
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

1 0.59 0.69 

2 0.79 0.52 
3 0.29 0.79 

4 0.45 0.79 

5 0.35 0.83 
6 0.55 0.76 

7 0.75 0.69 

8 0.32 0.31 
9 0.39 0.76 

10 0.32 0.21 
11 0.42 0.28 

12 0.35 0.83 

13 0.22 0.34 
14 0.24 0.66 

15 0.58 0.48 

16 0.79 0.62 
17 0.38 0.55 

18 0.28 0.59 
19 0.74 0.59 

20 0.29 0.69 
 
 
 

ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.94   
 
 
 

 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

21 0.44 0.59 

22 0.45 0.79 
23 0.48 0.41 

24 0.49 0.72 

25 0.44 0.69 
26 0.22 0.34 

27 0.59 0.59 

28 0.80 0.72 
29 0.48 0.52 

30 0.34 0.72 
31 0.22 0.34 

32 0.38 0.55 

33 0.48 0.52 
34 0.54 0.55 

35 0.49 0.62 

36 0.22 0.34 
37 0.33 0.41 

38 0.53 0.45 
39 0.74 0.48 

40 0.79 0.52 
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ตารางที่  16 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
                 การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

 

รายการประเมิน 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
1.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก  มีบรรยากาศผ่อน
คลาย ไม่เคร่งเครียด 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

2.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

3.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึกเน้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

5.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ร่วมมือกันเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นรายเดี่ยวและรายกลุ่ม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  16  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
                 การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    

6.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้เกิดแรงจูงใจ
และกระตือรือร้นในการเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

7.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และ
ความมุ่งม่ันในการท างาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
8.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นักเรียน
เขียนสะกดค าได้ถูกต้องมากขึ้น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

9.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นักเรียนน า
การเขียนสะกดค าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

10.กิจกรรมการเรียนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนชอบ
เรียนภาษาไทยมากขึ้น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  17  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  

 
 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
1.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

1.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.2สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.เนื้อหา 
3.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.2สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

4.การจักกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  17  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.การวัดผลประเมินผล 
6.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.3สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  18  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
1.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

1.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.2สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.เนื้อหา 
3.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.2สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

4.การจักกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  18  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.การวัดผลประเมินผล 
6.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.3สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  19  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
1.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

1.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.2สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.เนื้อหา 
3.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.2สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

4.การจักกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  19 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.การวัดผลประเมินผล 
6.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.3สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ตารางที่  20  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
1.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

1.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.2สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.เนื้อหา 
3.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.2สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

4.การจักกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  20  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.การวัดผลประเมินผล 
6.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.3สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  21  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
1.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

1.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.2สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.เนื้อหา 
3.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.2สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

4.การจักกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  21  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.การวัดผลประเมินผล 
6.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.3สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  22  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
1.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

1.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.2สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.เนื้อหา 
3.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3.2สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

4.การจักกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

4.3สอดคล้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่  22  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ  
                 ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  

∑   

 

IOC 

 
ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5.สื่อการเรียนรู้ 
5.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.การวัดผลประเมินผล 
6.1สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6.2สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคล้อง 

6.3สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 23 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของแบบฝึกท่ีทดลองกับกลุ่มเล็ก        
               (Small Grop)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
คนที ่

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน รวม 
40 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน   

40 คะแนน 

แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6 

109 92 107 101 79 101 

1 91 85 96 90 73 90 36 37 

2 90 87 89 87 69 88 35 36 

3 90 90 94 88 72 82 35 39 

4 86 73 84 74 63 78 31 33 

5 72 70 74 66 55 77 28 34 

6 68 72 69 89 68 70 30 31 

7 77 70 95 77 70 70 31 25 

8 80 87 77 74 70 79 32 27 

9 79 69 86 70 66 72 30 25 

รวม 733 703 764 715 606 706 287.06 287 

ค่าเฉลี่ย 81.44 78.11 84.89 79.44 67.33 78.44 31.90 31.89 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.53 10.12 9.00 3.51 2.31 4.73 0.87 1.15 

ร้อยละ 81.44 75.33 86.00 73.67 68.67 73.67 79.74 79.72 
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ตารางที่  24  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของแบบฝึกที่ทดลองกับกลุ่มภาคสนาม      
                 (Field  Tryout) 

 
 

 
 
 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกระหวา่งเรียน รวม 
40 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ    
หลังเรียน      

40 คะแนน 

แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกที่ 6 

109 92 107 101 79 101 

1 95 84 92 86 70 91 35 40 

2 92 83 94 87 71 90 35 38 

3 94 84 90 84 69 87 34 36 

4 96 90 93 87 71 80 35 38 

5 82 70 74 69 69 79 30 34 

6 81 75 90 72 65 78 31 33 

7 80 84 90 96 65 76 33 34 

8 80 81 87 79 67 80 32 35 

9 82 77 85 80 72 83 33 32 

10 83 72 82 86 74 86 33 33 

11 82 79 84 83 69 87 33 33 

12 88 79 88 88 68 75 33 31 

13 85 72 89 84 70 78 32 32 

14 81 71 86 79 71 84 32 28 

15 82 76 84 75 68 80 32 29 

16 83 80 83 76 70 78 32 27 

17 86 78 84 84 78 86 34 30 

18 87 79 83 79 77 82 33 28 

รวม 1539 1414 1558 1474 1264 1480 592.80 591 

ค่าเฉลี่ย 85.50 78.56 86.56 81.89 70.22 82.22 32.93 32.83 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.35 5.35 4.83 6.47 3.47 4.76 1.39 3.68 

ร้อยละ 85.33 79.00 83.33 79.67 75.00 82.00 82.33 82.08 
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ภาคผนวก  ค 

 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่  25 คะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3        
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   

 

 

ล าดับที่ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก 

 

ล าดับที่ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 27 34 16 30 37 

2 18 31 17 28 40 

3 15 25 18 23 35 

4 12 24 19 22 33 

5 12 26 20 32 35 

6 24 28 21 33 39 

7 28 35 22 16 23 

8 25 26 23 25 32 

9 22 35 24 24 32 

10 17 33 25 30 37 

11 30 34 26 21 29 

12 35 37 27 27 35 

13 23 38 28 26 32 

14 28 38 29 28 34 

15 18 31 30 28 38 

รวม 727 996 

ค่าเฉลี่ย 24.23 33.20 

S.D. 6.02 4.49 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.58 83.00 
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ภาคผนวก  ง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
2. แบบฝึกการเขียนสะกดค า 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
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แผนที่  1  การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
เรื่อง การเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา          เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ  และ  
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่าง  มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/1    ท 4.1 ป.3/1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง  
2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคําที่ใช้มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้อง  
3. นักเรียนจําแนกประเภทของคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนยกตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้อง 

     3.   สาระสําคัญ 
  คํามีหลายประเภท คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เป็นคํายากประเภทหนึ่งที่มักเขียน

สะกดคําผิด การเรียนรู้ให้สามารถเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง ช่วยให้เขียน
สื่อสาร มีประสิทธิภาพ 

     4.  สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้  (K) 

1. เขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
2. ความหมายของคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
3. การแต่งประโยคคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

ทักษะ/กระบวนการ  (P) 
- ทักษะการฟัง 
- ทักษะการพูด 
- ทักษะการเขียน 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์  (A) 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการทํางาน 

      5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่องคําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
      6.  กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนแบบ  TGT)  ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. ขั้นน า 
  ให้นักเรียนร้องเพลง “ตัวสะกด 9 แม่” ตามแผนภูมิเนื้อเพลง ดังนี้ 

1. ครูติดแผนภูมิเนื้อเพลงมาตรากนแล้วอ่านเนื้อเพลง และให้นักเรียนอ่านตาม 
2. ครูร้องเพลง และให้นักเรียนร้องตามครูพร้อมทั้งปรบมือให้จังหวะเพลงด้วย 
3. นักเรียนสังเกตมาตราตัวสะกดในเนื้อเพลงว่ามีลักษณะอย่างไร 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญท่ีได้จากเพลง  โดยครูนําสนทนาเพ่ือโยง

เข้าสู่เรื่อง “การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา” 
2. ขั้นสอน 
1. ครูแสดงตัวอย่างคํา ที่สะกดด้วยมาตรากน มาตรากบ มาตรากด มาตรากก ให้

นักเรียนอ่านออกเสียง 
2. นักเรียนสังเกตตัวสะกดของทุกคํา ว่าสะกดด้วยตัวอะไรบ้าง 
3. นักเรียนช่วยกันสรุปตัวสะกดมาตรากน มาตรากบ มาตรากด มาตรากก ว่ามี

พยัญชนะอะไรบ้างเป็นตัวสะกด 
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ใบความรู้ประกอบ 
5. นักเรียนบอกความหมายของคํา ที่สะกดด้วยมาตรากน มาตรากบ มาตรากด 

มาตรากก ที่ครูแสดงบนกระดาน 
3. ขั้นจัดทีม 
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมดออกเป็น 7  กลุ่ม  ครูแบ่งระดับนักเรียนเป็น 3 ระดับ 

คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 จากนั้นครูให้นักเรียนเลือกประธานและ
เลขานุการกลุ่ม 

4. ขั้นท าแบบฝึก 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ ความเข้าใจในใบกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม เรื่อง

การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยการทําแบบฝึก เพ่ือเตรียมการแข่งขัน 
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5. ขั้นการแข่งขัน 
1. ครูแนะนํา วิธีการเล่นเกมการเขียนคําศัพท์ ครูจะใช้คําศัพท์ในการแข่งขันคละกัน 

ทั้งยาก ปานกลาง และง่าย โดยครูจะให้นักเรียนได้แข่งขันเขียนคําศัพท์ทุกคน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน โดยยึดหลักนักเรียนที่มี

ความสามารถทัดเทียมกัน คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน นักเรียนปานกลาง 
แต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน และนักเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน ทั้งนี้ครูได้จัดกลุ่ม
นักเรียนตามความสามารถแล้ว  

3. การแข่งขันแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนคําศัพท์ตามที่ครูบอกทุกคน มีการตรวจให้
คะแนนและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกครั้ง 

4. นําคะแนนของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม สาหรับการให้รางวัลกลุ่ม 
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มที่ได้สูงที่สุด คือ กลุ่มท่ีจะได้รับรางวัล 

6. ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรง

มาตรา โดยให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า มาตรากน มาตรากบ มาตรากด มาตรากก คือ คําที่มี
พยัญชนะใดเป็นตัวสะกด 

2. นักเรียนแต่ละคนทําแบบทดสอบหลังแบบฝึก 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม 
* หมายเหตุ : การมอบรางวัลกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด จะประกาศผลและมอบให้เมื่อ

เรียนจบ 
บทเรียนสุดท้าย 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. แผนภูมิเนื้อเพลง “ตัวสะกด 9 แม่” 
2. ใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
3. คําศัพท์จากเนื้อหาเรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
4. ชุดแบบฝึกที่ 1 เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
5. ใบบันทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 

8. การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
2. ตรวจความถูกต้องของการเขียนคําศัพท์ และตรวจสอบคะแนนสะสมของแต่ละ

คนและของกลุ่ม 
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3. ตรวจใบงานเรื่อง การเขียนสะกดคํา 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ใบบันทึกคะแนนในการแข่งขัน 
2. คําศัพท์จากเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนรู้  
3. แบบฝึกชุดที่ 1  

9. สรุปผลการจัดการเรียนรู้                                               
..................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................  
10. แนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนา 
..................................................................................................................................................

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

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

    ลงชื่อ..........................................................ผู้สอน 
                    (นางธนพร   ดวงพรกชกร) 
          วันที่................................................. 
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เพลงมาตราตัวสะกด 9 แม่ 
 
ค าร้อง ผศ. ประคอง สุทธิสาร      ท านอง แคนล าโขง 

 
มาตราตัวสะกดของไทย     รวบรวมไว้มีเก้ามาตรา 

มาตราแม่ก กา       อย่าชักช้าจ าให้ดี 
ค าเหล่านี้ไม่มีตัวสะกด      อย่าละลด เช่น ปู เต่า ปลา 
มาตราตัวสะกด แม่กน     อีกแม่ กม และ แม่ กง 
เกย เกอว อย่าหลงใหล      ให้เราจงจ าให้มั่น 
ห้าแม่นั้นสะกดต่างกัน      มาเร็วพลันจ าให้ขึ้น ใจ 
มาตราแม่ กก กด กบ      จ าให้ครบเก้าแม่พอดี 
มาตราทั้งสามแม่นี้      อย่ารอรีออกเสียงสั้นๆ 
ให้ค านั้นผันเป็นค าตาย      เราทั้งหลายจ าไว้ไม่ลืม 
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บัญชีค าศัพท์การเขียนสะกดค า  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
 

หน่วยที่  1  ป่านี้มีคุณ   เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ที ่ รายการคํา ที ่ รายการคํา 
1 วันเพ็ญ 18 ปรากฏ 

2 สูญสิ้น 19 รถ 

3 บุญคุณ 20 บทบาท 
4 สัญญาณ 21 อิฐ 

5 สัญจร 22 พญาครุฑ 

6 บันดาล 23 วัฒนา 
7 วาฬ 24 สัตว์ 

8 เลข 25 ปฏิเสธ 
9 ภาค 26 ประกาศ 

10 โรค 27 ยาพิษ 

11 เมฆ 28 โอกาส 
12 สุขใจ 29 ประพาส 

13 โชค 30 คําสาป 

14 ฉกาจ 31 รูปภาพ 
15 ราชกิจ 32 ยีราฟ 

16 ก๊าซ 33 ลาภ 
17 กฎ   

 

คําท่ีนํามาฝึกเขียนสะกดคํา 
สูญสิ้น สัญญาณ สัญจร ฉกาจ เมฆ 

ราชกิจ กฎ ปรากฏ อิฐ พญาครุฑ 

วัฒนา ปฏิเสธ ประกาศ ยาพิษ โอกาส 
ประพาส คําสาป รูปภาพ ยีราฟ ลาภ 

หมายเหตุ.... คําศัพท์ที่นํามาฝึกเนื่องจากนักเรียนเขียนผิดมาก 
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ใบบันทึกคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี.................... 

ชื่อสมาชิก  1. ...................................................................................................... (ประธาน ) 
              2. ...................................................................................................... (เลขานุการ)  

      3. ...................................................................................................... (สมาชิก)  

        4. ...................................................................................................... (สมาชิก)  

 

           ตารางบันทึกคะแนนรายบุคคล 

 

 

แบบฝึกชุดที่ 
สมาชิกคนที่ คะแนนรวม  

รายบุคคล 1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 

ตารางบันทึกคะแนนรายบุคคล 

 

แบบฝึกชุดที่  

คะแนนรวม  
ของกลุ่ม 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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ค าชี้แจง 
 

แบบฝึกการเขียนสะกดค า  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
มี  6  เรื่อง     ทั้งหมด  30  ชุด  แบ่งเป็น 

1. แบบฝึกการเขียนสะกดคํา  เรื่อง  คํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 5  ชุด 

2. แบบฝึกการเขียนสะกดคํา  เรื่อง  คําท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 5  ชุด 

3. แบบฝึกการเขียนสะกดคํา  เรื่อง  คําท่ีมอัีกษรควบกล้ํา    5  ชุด 

4. แบบฝึกการเขียนสะกดคํา  เรื่อง  คําท่ีใช้ บัน  บรร  (ร หัน)                             5  ชุด 

5. แบบฝึกการเขียนสะกดคํา  เรื่อง  คําพ้อง     5  ชุด 

6. แบบฝึกการเขียนสะกดคํา  เรื่อง  คําท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต  (ตัวการันต์) 5  ชุด 

 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกการเขียนสะกดคํา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โดยการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  นี้  นักเรียนต้องปฏิบัติตาม
คําสั่งให้ถูกต้อง  ทําแบบฝึกแต่ละชุดให้ครบทุกข้อ  และทําอย่างตั้งใจ  นักเรียนจะมีทักษะการ
เขียนสะกดคํา  จนสามารถนําคําเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษา  และทักษะอ่ืนๆ ได้
อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับครู 
 
 

1. ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้  เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้าง 

2. บทเรียนนี้เสนอเนื้อเรื่องคําศัพท์ที่อยู่ในมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไว้
ด้านหน้าของแบบฝึกแล้วตามด้วยกิจกรรม 

3. ให้นักเรียนอ่านคําสั่งในแบบฝึกและปฏิบัติตามคําสั่งในแต่ละกิจกรรม 

4. ดูเฉลยด้านหลังของแบบฝึกเรื่อง คํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

5. ถ้าตอบผิดขอให้กลับไปเขียนคําตอบใหม่อีกครั้งจนถูกต้อง 
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ข้อควรปฏิบัติส าหรับนกัเรียน 
 

 

ค าแนะน าในการท าแบบฝึกการเขียนสะกดค าเล่มท่ี  1   เรื่องค ามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

  แบบฝึกเล่มที่  1  เรื่องคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จัดทําขึ้นเพ่ือให้
นักเรียน  ได้นําความรู้จากการเรียนเรื่องคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปใช้ในการทํากิจกรรม 
ซึ่งมี 5 กิจกรรม  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการทําแบบฝึกเรื่องคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราอย่างเคร่งครัด  จึงจะทําให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ดีขึ้น  นักเรียนจึงควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาใบความรู้และเอกสารประกอบแบบฝึกเรื่องคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราให้
เข้าใจ 

2. อ่านคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีการทําแบบฝึกเรื่องคํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแต่ละ
แบบฝึกก่อนลงมือทํา 

3. นักเรียนสามารถเขียนคําตอบตามคําชี้แจงหรือคําอธิบายลงในชุดแบบฝึกได้เลยโดยเริ่มทํา
จากกิจกรรมที่ 1 ก่อน 

4. หากสงสัยกิจกรรมใดหรือแบบฝึกใดให้สอบถามขอคําแนะนําจากครูผู้สอน 

5. ให้นักเรียนทําด้วยความตั้งใจและรอบคอบ  จึงจะทําให้สามารถทําแบบฝึกได้ถูกต้อง 
   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคํา  คํามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้อง   
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แม่กน คือ ค าที่อ่านออกเสียงเหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น  
บานชืน่  อ่านว่า บาน - ชื่น       บริเวณ    อ่านว่า บอ - ริ - เวน  
จราจร   อ่านว่า จะ - รา - จอน       ปัญญา    อ่านว่า ปัน - ยา   
พระกาฬ  อ่านว่า พระ – กาน      เทศบาล    อ่านว่า เทด - สะ - บาน 
 แม่กก  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ก ข ค ฆ เช่น  กระจก หมวก เมฆ  
ภาค  โรค เลข  เมฆ   

   แม่กก คือ ค าที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด เช่น  
กระจก   อ่านว่า กระ - จก   พรรค   อ่านว่า พัก  
มัฆวาน   อ่านว่า มัก - คะ - วาน   สุนัข   อ่านว่า สุ – นัก 

 
                แม่กด  พยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ด จ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ช ซ ฎ ฏ ฐ 

ฑ ส  สะกด เช่น กระดาษ   สมุดโน้ต  ฉกาจ  ก๊าซ  กฎ  พิเศษ  ครุฑ  อิฐ  ปฏิเสธ  ประกาศ  
ประพาส       

แม่กด คือ ค าที่อ่านออกเสียงเหมือน "ด" เป็นตัวสะกด เช่น  
เสร็จ   อ่านว่า เส็ด   สมเพช   อ่านว่า สม - เพด  
ก๊าซ   อ่านว่า ก๊าด   ประเสริฐ  อ่านว่า ประ - เสิด  
ทายาท   อ่านว่า ทา - ยาด  

 
                แม่กบ  พยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ บ ป ภ พ ฟ เช่น กรอบ   รูปภาพ  

ธูป   ทัพพี  ลาภ  ยีราฟ  สาปแช่ง 
แม่กบ คือ ค าที่อ่านออกเสียงเหมือน "บ" เป็นตัวสะกด เช่น  

ธูป   อ่านว่า  ทูบ   ภาพ   อ่านว่า พาบ  
กราฟ   อ่านว่า กร๊าบ     มณฑป   อ่านว่า มน - ดบ  
ลาบ  อ่านว่า ลาบ   อาภัพ   อ่านว่า อา – พับ  
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                   บัญชีค าศัพท์การเขียนสะกดค า  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
 
หน่วยที่  1  ป่านี้มีคุณ   เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ที ่ รายการคํา ที ่ รายการคํา 
1 วันเพ็ญ 18 ปรากฏ 

2 สูญสิ้น 19 รถ 

3 บุญคุณ 20 บทบาท 
4 สัญญาณ 21 อิฐ 

5 สัญจร 22 พญาครุฑ 

6 บันดาล 23 วัฒนา 
7 วาฬ 24 สัตว์ 

8 เลข 25 ปฏิเสธ 

9 ภาค 26 ประกาศ 
10 โรค 27 ยาพิษ 

11 เมฆ 28 โอกาส 
12 สุขใจ 29 ประพาส 

13 โชค 30 คําสาป 

14 ฉกาจ 31 รูปภาพ 
15 ราชกิจ 32 ยีราฟ 

16 ก๊าซ 33 ลาภ 

17 กฎ   
 

คําท่ีนํามาฝึกเขียนสะกดคํา 
สูญสิ้น สัญญาณ สัญจร ฉกาจ เมฆ 

ราชกิจ กฎ ปรากฏ อิฐ พญาครุฑ 

วัฒนา ปฏิเสธ ประกาศ ยาพิษ โอกาส 
ประพาส คําสาป รูปภาพ ยีราฟ ลาภ 

หมายเหตุ.... คําศัพท์ที่นํามาฝึกเนื่องจากนักเรียนเขียนผิดมาก 
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กิจกรรมที่ 1   ค าต่อไปนี้อ่านว่าอย่างไร เขียนสะกดค าอ่าน ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะ 
 

ค าเขียน  ค าอ่าน 
สูญสิ้น อ่านว่า สูน-สิ้น 

ราชกิจ อ่านว่า  

วัฒนา อ่านว่า  

ประพาส อ่านว่า  

สัญญาณ อ่านว่า  

กฎ อ่านว่า  

ปฏิเสธ อ่านว่า  

คําสาป อ่านว่า  

สัญจร อ่านว่า  

ปรากฏ อ่านว่า  

ประกาศ อ่านว่า  

รูปภาพ อ่านว่า  

ฉกาจ อ่านว่า  

อิฐ อ่านว่า  

ยาพิษ อ่านว่า  

ยีราฟ อ่านว่า  

เมฆ อ่านว่า  

พญาครุฑ อ่านว่า  

โอกาส อ่านว่า  

ลาภ อ่านว่า  

     
จ านวนข้อที่ตอบถูก..........................ข้อ 
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กิจกรรมที่ 2    เติมตัวสะกดที่ขาดหายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะจ๊ะ 
 
 
 

สู__  สิ้น ราชก_ิ_     วั__นา     ประพา__ 

 
 

สัญญา__      ก__     ปฏิเส__   สา__    

 
 

สั__  จร  ปราก__  ประกา__   รูปภา__ 

 
 

ฉกา__     อิ__       ยาพิ__   ยีรา__    
 
 

เม__    พญาครุ__   โอกา__      ลา__ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

จ านวนข้อที่ตอบถูก..........................ข้อ 
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กิจกรรมที่ 5 วงกลมล้อมรอบค าที่เขียนถูกต้อง      จ านวนข้อที่ตอบถูก...........ข้อ 
 
1 
 
2 
 
3  
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 

สูนสิ้น สูญส้ิน ศูนย์ส้ิน 

สัญญาณ สันยาน สัญยาน 

สันจอน สัญจร สันจร 

อิฐ อิจ อิด 

เมก เมค เมฆ 

โอกาด โอกาส โอกาศ 

ปรากด ปรากฏ ปรากฎ 

ราชกิจ ราชกิด ราดกิจ 

ประกาด ประกาศ ประกาศ 

พระยาครุต พญาครุฑ พญาครุต 

ประพาษ ประพาส ประพาศ 

ยีราบ ยีราป ยีราฟ 

รูปพาบ รูบภาพ รูปภาพ 

สาป สาบ สาฟ 

ลาภ ลาบ ลาพ 
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16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉกาด ฉกาช ฉกาจ 

กด กฎ กฏ 

วัฒนา วัดทะนา วัฒธนา 

ปฏิเสศ ปฏิเสธ ปฏิเสด 

ยาพิด ยาพิศ ยาพิษ 
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แบบทดสอบระหว่างเรยีนเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 
ค าชี้แจง....เลือกค าตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ค าในฃ้อใดสะกดไม่ถูกต้อง 

ก. สันจร 

ข. วัฒนา 

ค. ประกาศ 

ง. ยีราฟ 

2. ค าในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. สูญสิ้น อ่านว่า  สูน – ส้ิน  

ข. พญาครุฑ  อ่านว่า  พระ – ยา – ครุด 

ค. วัฒนา  อ่านว่า  วัด – ถะ – นา 

ง. ปฏิเสธ  อ่านว่า  ปะ – ติ – เสด 

3. ค าในฃ้อใดเขียนได้ถูกต้อง 

ก. ยาพิศ 

ข. กฎ 

ค. รูปภาพ 

ง. ลาภ 

4. ข้อใดสะกดด้วยเสียงสะกด  แม่กน 

ก. ฉกาจ 

ข. สาป 

ค. สัญญาณ 

ง. อิฐ 

5. จากข้อความ  “บนถนนสายนี้มีรถและผู้คน..................ไปมา” ควรเติมค าใดลงใน
ช่องว่างของข้อความนี้ 
ก. สันจร 

ข. สันจอน 

ค. สัญจอน 

ง. สัญจร 
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16 
 

17 
 

18 
 

19 
 
     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉกาด ฉกาช ฉกาจ 

กด กฎ กฏ 

วัฒนา วัดทะนา วัฒธนา 

ปฏิเสศ ปฏิเสธ ปฏิเสด 

ยาพิด ยาพิศ ยาพิษ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   จ านวน  40  ข้อ 
 
คําชี้แจง .........เลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.   คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 

ก. สูนสิ้น 
ข. สูญสิ้น 
ค. ศูนย์สิ้น 
ง. สูญสิ้ญ 

2. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. เปรมปรีดิ์ 
ข. เปรมปรี 
ค. เปมปรีดิ์ 
ง. เปรมปีดิ์ 

3. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. ซุดโทรม 
ข. ทรุดโทรม 
ค. ทุดโทม 
ง. ทรุดโทม 

4. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. ธะนะบัตร 
ข. ธานาบัตร 
ค. ธนบัตร 
ง. ธนบัติ 

5. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. ขรุขระ 
ข. ขุขระ 
ค. ขุขะ 
ง. ขรุขะ 
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6. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. กระดาด 
ข. ลักษณะ 
ค. อะหร่อย 
ง. ทุระ 

7. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. สุกกภาพ 
ข. สุกพาบ 
ค. สุขพาบ 
ง. สุขภาพ 

8. คําในข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 
ก. ผลีผลาม 
ข. ผีผลาม 
ค. ผลีผาม 
ง. ผีผาม 

9. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. บันยาย 
ข. บรรทัด 
ค. บันดาล 
ง. บรรยาย 

10. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. จรรยา 
ข. สวรรคด 
ค. พรรณนา 
ง. คุณธรรม 

11. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. เสแสร้ง 
ข. นกอินทรี 
ค. เศรฐกิจ 
ง. ฉะเชิงเทรา 
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12. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. ราชกิจ 
ข. วัฒนา 
ค. ประพาส 
ง. คําสาบ 

13. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. แทรก 
ข. กระทรวง 
ค. พุทรา 
ง. ซามวัย 

14. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. กระดาษ 
ข. อร่อย 
ค. กระเพรา 
ง. สุขภาพ 

15. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. มิเตอร์ 
ข. พริ้นท์ 
ค. ศาลน์ 
ง. พิสูจน์ 

16. คําในข้อใดเขียนสะกดคําผิด 
ก. สิลปะ 
ข. สบาย 
ค. ถนน 
ง. จังหวะ 

17. คําในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 
ก. ลักษณะ  อ่านว่า  ลัก – สะ – หนะ 
ข. อิสระ  อ่านว่า  อิ – สะ – ระ 
ค. ปราศรัย  อ่านว่า  ปรา – ไส 
ง. ทรวดทรง  อ่านว่า  ซวด – ซง 
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18. คําในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 
ก. กวัดแกว่ง  อ่านว่า  กวัด – แกว่ง 
ข. กวัดแกว่ง  อ่านว่า  กะ – วัด – กะ – แว่ง 
ค. กวัดแกว่ง  อ่านว่า  กะ – หวดั – แกว่ง 
ง. กวัดแกว่ง  อ่านว่า  กัด – แกว่ง 

19. คําในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 
ก. วรรณยุกต์  อ่านว่า  วัน – ยุก 
ข. วรรณยุกต์  อ่านว่า  วัน – นะ – ยุก 
ค. วรรณยุกต์  อ่านว่า  วอน – นะ – ยุก 
ง. วรรณยุกต์  อ่านว่า  วัน – นา – ยุก 

20. คําในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 
ก. พญาครุฑ  อ่านว่า  พา – ยา - คุด 
ข. พญาครุฑ  อ่านว่า  พะ – ยา – คุด 
ค. พญาครุฑ  อ่านว่า  พา – ยะ – ครุด 
ง. พญาครุฑ  อ่านว่า  พะ – ยา – ครุด 

21. คําในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 
ก. กาฬสินธิ์  อ่านว่า  กาน – สิน 
ข. กาฬสินธิ์  อ่านว่า  กา – ระ - สิน 
ค. กาฬสินธิ์  อ่านว่า  กา – ละ – สิน 
ง. กาฬสินธิ์  อ่านว่า  กา – ละ – สิน – ทุ 

22. คําในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 
ก. ราชกิจ  อ่านว่า  รา – ชา - กิด 
ข. ราชกิจ  อ่านว่า  ราด – ชา – กิด 
ค. ราชกิจ  อ่านว่า  ระ – ชะ – กิด 
ง. ราชกิจ  อ่านว่า  ราด – ชะ – กิด 

23. คําอ่านว่า  พัก – พวก  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. พรรคพวก 
ข. พักพวก 
ค. พรรกพวก 
ง. พรักพวก 
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24. คําอ่านว่า  พืด – พัน  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. พืชพัน 
ข. พืดพันธุ์ 
ค. พืชพันธุ์ 
ง. พืชพรรณ 

25. คําอ่านว่า  ผะ – หลิด – ตะ – พัน  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. ผลิดภัณฑ์   
ข. ผลิตภัณฑ์   
ค. ผลิตพัน 
ง. ผลิตพันธุ์ 

26. คําอ่านว่า  นิ – ทัด – สะ – กาน  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. นิทัสการ 
ข. นิทรรศกาน 
ค. นิทรัสกาน 
ง. นิทรรศการ 

27. คําอ่านว่า  สับ – พะ – สิน – ค้า  ข้อใดเขียนถูกต้อง 
ก. สรรพสินค้า 
ข. สับพะสินค้า 
ค. สรรพะสินค้า 
ง. สรรบพสินค้า 

28. คําอ่านว่า  บอ – ริ – สุด  ควรเติมด้วยตัวการันต์และเครื่องหมายทัณฑฆาตในข้อใด 
ก. ทิ ์
ข. ธิ์ 
ค. มิ ์
ง. ยิ์ 

29. คําอ่านว่า  ประ - ดิด  ควรเติมด้วยตัวการันต์และเครื่องหมายทัณฑฆาตในข้อใด 
ก. ย์ 
ข. ฒ ์
ค. ด์ 
ง. ฐ์ 
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30. คําอ่านว่า  เวด -  มน  ควรเติมด้วยตัวการันต์และเครื่องหมายทัณฑฆาตในข้อใด 
ก. ตร์ 
ข. ทร ์
ค. ร ์
ง. ต์ 

31. คําอ่านว่า  ประ -  สง  ควรเตมิด้วยตัวการันต์และเครื่องหมายทัณฑฆาตในข้อใด 
ก. ฆ์ 
ข. ต์ 
ค. ย์ 
ง. ค์ 

32. คําอ่านว่า  โท – ระ – สับ  ควรเติมด้วยตัวการันต์และเครื่องหมายทัณฑฆาตในข้อใด 
ก. ท์ 
ข. ย์ 
ค. ม์ 
ง. น์ 

33. คําว่า   “สัญญาณ”  สะกดด้วยเสียงสะกดมาตรา  ในข้อใด 
ก. มาตราแม่กน  ,  มาตราแม่กบ 
ข. มาตราแม่กน  ,  มาตราแม่กน 
ค. มาตราแม่กม  ,  มาตราแม่กม 
ง. มาตราแม่กน  ,  มาตราแม่กด 

34. คําว่า   “ยีราฟ”  สะกดด้วยเสียงสะกดมาตรา  ในข้อใด 
ก. มาตราแม่กน  
ข. มาตราแม่กม 
ค. มาตราแม่กบ 
ง. มาตราแม่กด 

35. คําว่า   “เมฆ”  สะกดด้วยเสียงสะกดมาตรา  ในข้อใด 
ก. มาตราแม่กม 
ข. มาตราแม่กง 
ค. มาตราแม่กด 
ง. มาตราแม่กก 
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36. จากข้อความ  “พ่ีใส่......................ปลอมมาหลอกน้อง  ว่าเป็นผี”  ควรเติมคําใดลงใน
ช่องว่างของข้อความนี้ 
ก. เคี้ยว 
ข. เฆี่ยว 
ค. เขี้ยว 
ง. เคี่ยว 

37. จากข้อความ  “เมื่อฉันทํางานไม่เสร็จ   จะทําให้ฉันเกิดความ...............”  ควรเติมคําใดลงใน
ช่องว่างของข้อความนี้ 
ก. ทุก 
ข. ทุกท์ 
ค. ทุกต์ 
ง. ทุกข์ 

38. จากข้อความ  “...............เวลา  ทําให้คนที่เคยรู้จักเป็นไป”  ควรเติมคําใดลงในช่องว่างของ
ข้อความนี้ 
ก. กาล 
ข. กาน 
ค. การ 
ง. กาฬ 

39. จากข้อความ  “คุณแม่จะไปซื้อบ้าน.............ข้างๆ ห้างโลตสั”  ควรเติมคําใดลงในช่องว่าง
ของข้อความนี้ 
ก. จัดสัน 
ข. จัดสรร 
ค. จัดสันต์ 
ง. จัดสรร 

40. จากข้อความ  “น้องใช้..........ตักน้ําจากตุ่มน้ํา”  ควรเติมคําใดลงในช่องว่างของข้อความนี้ 
ก. ขัณฑ์ 
ข. ขรรค์ 
ค. ขัน 
ง. ขันฑ์ 
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              เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า 
 
 

1. ข 
2. ก 
3. ข 
4. ค 
5. ก 
6. ข 
7. ง 
8. ก 
9. ก 
10. ข 
11. ค 
12. ง 
13. ง 
14. ค 
15. ค 
16. ก 
17. ข 
18. ก 
19. ข 
20. ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. ค 
22. ง 
23. ก 
24. ค 
25. ข 
26. ง 
27. ก 
28. ข 
29. ง 
30. ก 
31. ง 
32. ก 
33. ข 
34. ค 
35. ง 
36. ค 
37. ง 
38. ก 
39. ข 
40. ค 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับ ความคิดเห็นของ 

             นักเรียน  ตามเกณฑ์ใหค้ะแนน ดังนี้ 
              5 หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด         4 หมายถึง   เห็นด้วยมาก         3 หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง                                       
            2 หมายถึง   เห็นด้วยน้อย            1 หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด       

 
 

ข้อ 

 
 

รายการ 

ความคิดเห็น 

เห็นด้วย    
มาก
ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย    
มาก 

(4) 

เห็นด้วย   
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย   
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย   
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

TGT  ร่วมกับแบบฝึก มีบรรยากาศผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด 

     

2 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

     

3 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชั้น
เรียน 

     

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

TGT  ร่วมกับแบบฝึก เน้นให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู ้

     

2 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  ร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้
จากการปฏบิัติกิจกรรมเป็นรายเด่ียวและรายกลุ่ม 

     

3 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  ร่วมกับแบบฝึก ชว่ยให้เกดิแรงจูงใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน 

     

4 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  ร่วมกับแบบ ฝกึส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความซ่ือสัตย ์ความมีวินยั และความมุ่งมั่นใน
การท างาน 
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ข้อ 

 
 

รายการ 

ความคิดเห็น 

เห็นด้วย    
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย    
มาก 

(4) 

เห็นด้วย   
ปาน
กลาง 

(3) 

เห็นด้วย   
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย   
น้อย
ที่สุด 

(1) 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  ร่วมกับแบบฝึก ช่วยให้นกัเรียนเขียนสะกด
ค าได้ถูกต้องมากขึ้น 

     

2 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  ร่วมกับแบบฝึก ชว่ยให้นกัเรียนน าการเขียน
สะกดค าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

3 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึกท าให้นักเรียนชอบเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น 

     

       

 

 
ช่ือ .............................................................ผู้ประเมิน 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   นางธนพร  ดวงพรกชกร 

ที่อยู่   23  หมู่  5  ต าบลโพรงมะเดื่อ  อ าเภอเมืองนครปฐม   
          จังหวัดนครปฐม   73000 

     สถานที่ท างาน  โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  
    อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2535  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์  วิชาเอกเคมีปฏิบัติ 
 พ.ศ. 2538  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 
     พ.ศ. 2558  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ.2543-2545    อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านองหลุ 
    อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.2545-2549   อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านโป่งไหม   
    อ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.2549-2551   อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 

    อ าเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2551-2555   ครู วิทยฐานะช านาญการ   โรงเรียนวัดศีรษะทอง                      
                             (น้อยชมประชานุกูล) 

    อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน  ครู วิทยฐานะช านาญการ   โรงเรียนวัดดอนยายหอม                      
                             (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)    อ าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   นางธนพร  ดวงพรกชกร 

ที่อยู่   23  หมู่  5  ต าบลโพรงมะเดื่อ  อ าเภอเมืองนครปฐม   
          จังหวัดนครปฐม   73000 

     สถานที่ท างาน  โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)  
    อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2535  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์  วิชาเอกเคมีปฏิบัติ 
 พ.ศ. 2538  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 
     พ.ศ. 2558  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ.2543-2545    อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านองหลุ 
    อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.2545-2549   อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านโป่งไหม   
    อ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.2549-2551   อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 

    อ าเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2551-2555   ครู วิทยฐานะช านาญการ   โรงเรียนวัดศีรษะทอง                      
                             (น้อยชมประชานุกูล) 

    อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน  ครู วิทยฐานะช านาญการ   โรงเรียนวัดดอนยายหอม                      
                             (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)    อ าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม 
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