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บทคัดย่อภาษาไทย  

57255312 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT/แบบฝึก/การเขียนสะกดค า/ทักษะทางสังคม 

นาย เฉลิม เพิ่มนาม: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การเขียนสะกดค าและทักษะทางสังคมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
: รองศาสตราจารย์ สมพร ร่วมสุข 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนสะกดค า ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดค า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก  2)  ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของ
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1 ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 48 คน  ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม ด้วยวิธีจับสลาก  เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง  (The One – Group Pretest – Posttest 
Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  TGT  ร่วมกับแบบฝึก  แบบฝึกการเขียนสะกดค า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน
สะกดค า  แบบประเมินทักษะทางสังคมและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTGT ร่วมกับแบบฝึก  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)โดยการใช้ทดสอบค่า
ที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent  Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content  Analysis ) 

ผลการวิจัย  พบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
ร่วมกับแบบฝึก  อยู่ในระดับมาก 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTGT
ร่วมกับแบบฝึก อยู่ในระดับมาก 

 
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

57255312 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : WORDS SPELLING WRITING / COOPERATIVE LEARNING TGT  TECHNIQUE  AND  EXERCISES /  
SOCIAL  SKILLS 

MR. CHALERM PERMNAM : 
THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON WORDS SPELLING 
WRITING  AND SOCIAL SKILLS OF  PRATHOMSUEKSA 3  STUDENTS TAUGHT 
BY  USING  COOPERATIVE  LEARNING  TGT TECHNIQUEAND EXERCISES  THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SOMPORN RUAMSUK 

The purposes of this research were to 1) compare the achievement of learning words spelling writing 
of  Prathomsueksa 3 students, before and after learning words spelling writing by using cooperative learning TGT 
technique and exercises 2) study social skills of Prathomsueksa 3 students who participated in cooperative learning TGT 
technique and exercises 3) study the opinions of Prathomsueksa 3 students towards learning by using cooperative 
learning TGT technique and exercises. The samples of this research consisted of 48 students of  Wat  Khao Wang school 
(Sang Chuangsuwanit) in the service of primary education service area office 1. in the second semester of the academic 
year 2016 The samples were selected by a simple random sampling, conducted by the one-group pretest- posttest design. 

The research instruments were 1) lesson plans using cooperative learning TGT technique and exercises 
2) an achievement test 3) a social skills assessment and a questionnaire asking students’ opinions towards learning by 
using cooperative learning TGT technique and words spelling writing exercises. The mean (X), standard deviat ion 
(S.D.), dependent samples t-test  and content analysis were employed to analyze the research data. 

The findings were as follows: 

1. The Prathomsueksa 3 students’ learning achievement on words spelling writing after 
being  taught  by cooperative learning TGT technique and exercises was significantly higher than before being taught by 
cooperative learning TGT technique and exercises at the .05 level.  

2. The Prathomsueksa 3 students’ social skills after being   taught  by cooperative learning TGT 
technique and exercises are at the high level. 

3. The Prathomsueksa 3 students’ opinions toward the cooperative learning TGT technique and 
exercises were highly positive. 
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วิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค าและทักษะทางสังคม
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ฉบับน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณา การให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  
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อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์  ดร . อธิกมาส   มากจุ้ย  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ                
รองศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ        
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ปริญญา  ปั้นสุวรรณ  อาจารย์พิณเพชร  บูรณภิญโญ และอาจารย์                    
รสชกร  บุบผาค า ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกท่านที่ให้ความรู้ให้ค าแนะน าและ
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่
ช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวสาขาการสอนภาษาไทยทุกคนที่
ให้ค าแนะน าและก าลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จังหวัดราชบุรี 
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย  ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย จนส าเร็จลุล่วง
ด้วยด ี

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเช้า   และคุณแม่จีน  เพิ่มนาม  ผู้ให้สิ่งที่ดีงามมาตลอด
ชีวิต  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวทุกท่านที่ได้ให้การส่งเสริมช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ  ในการท างาน
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี คุณค่าความดีและประโยชน์ อันเกิดจากการท างานวิทยานิพนธ์ ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอน้อม
บูชาพระคุณบุพการี  บูรพาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่านที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและ
ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทท่ี  1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       ภาษาไทยคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทย ที่แสดงความเป็นไทยในหลายด้าน บ่งบอก
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพให้มีความเป็นไทยอย่างโดดเด่น
มายาวนาน จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์  คนไทยจะต้องท าความเข้าใจถึงแก่นแท้
ของภาษา หมั่นฝึกฝนให้มีทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันภายใน
ชาติ  เสริมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและประเทศชาติภาษาไทยจึงเป็นมรดกของชาติที่ควรค่า
แก่การเรียนรู้  อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2545: 127)  
 การจัดการศึกษาต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ภาษาจึงมีความส าคัญส าหรับทุกชาติ  ส าหรับภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  เป็นเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจการงานและด ารงชีวิต

ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์

จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  ความคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจน

น าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภาษาไทยจึงควรแก่การเรียนรู้

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป  นอกจากภาษาไทย จะมีความส าคัญในฐานะที่เป็นภาษา

ประจ าชาติ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้ งในด้าน

การศึกษา ภาษาไทยยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียนวิชาต่าง ๆ ด้วย (กรมวิชาการ, 2543: 3) 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 9) เห็นความส าคัญของภาษาไทย จึงก าหนดให้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ก าหนดให้มีการเรียนรู้ภาษาไทย โดยได้ก าหนด

สาระหลัก 5 สาระ ได้แก่  สาระที่ 1 การอ่าน  สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟัง  การดูและการ

พูด  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  



  2 

 ในสังคมบุคคลมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสาร ซึ่งในบรรดาทักษะการสื่อสารต่าง ๆ 
ทางภาษาไทย การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญมากในการสื่อสาร เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่
คงทนถาวรยิ่งกว่าทักษะอ่ืน ๆ ในการน าเสนอข้อมูลความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้
ส่งสารสู่ผู้รับสาร ถ้าผู้ส่งสารบกพร่องด้านความรู้ความคิดในการเขียน การถ่ายทอดสื่อสารก็
บกพร่องด้อยคุณค่าตามไปด้วย ทักษะการเขียนจึงมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผู้อ่ืนโดยใช้ตัวอักษรเป็นเคร่ืองมือใน
การถ่ายทอด  เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็น
ข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)   
 นอกจากนี้  สอางค์  ด าเนินสวัสดิ์และคณะ (2546: 101) ได้อธิบายถึงความส าคัญของ
การเขียนอีกว่า การเขียนเป็นทักษะการแสดงออกที่ส าคัญในการเรียนการสอน ทุกวิชาต้องอาศัยการ
เขียนเพื่อบันทึกความจ า และความรู้ ซึ่งงานเขียนในอดีตเป็นสิ่งที่บันทึกเหตุการณ์ความรู้ ภูมิปัญญา 
เพื่อท าให้ชนรุ่นต่อมาได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าเพื่อความเจริญก้าวหน้าเป็นการถ่ายทอด
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีสามารถถ่ายทอดจากอดีตได้ด้วยการเขียน 
ดังนั้นการเขียนจึงเป็นรากฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ และเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับธนู  ทดแทนคุณและกานต์รวี  แพทย์พิทักษ์ (2552 : 117) ที่ได้กล่าวว่าการเขียนเป็น
ทักษะทางภาษาไทยที่ส าคัญยิ่งในการสื่อสาร เป็นการเรียบเรียงความคิดในสิ่งที่จะสื่อสารเป็น
ตัวหนังสืออย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด  ความต้องการของบุคคลออกมา
เป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร  และข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้อ่านได้เข้าใจและเป็นเคร่ืองมือพัฒนา
สติปัญญาของบุคคล  โดยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมได้อีกวิธีหนึ่งดังนั้นผู้เรียนควรมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาในการเขียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
จะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และ
วีรวัฒน์  อินทรพร (2556: 169) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียน ไว้ว่าการเขียนเป็นการสื่อสาร
ด้วยตัวอักษรเพื่อถ่ายทอดความรู้  ข่าวสารจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน ทักษะการเขียนนับเป็นทักษะที่เป็น
ทั้งศิลป์และศาสตร์ กล่าวคือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่งดงาม ประณีต สามารถสื่อได้ทั้งอารมณ์ 
ความรู้ ความคิด และที่ส าคัญต้องรู้หลักและวิธีการเขียนที่ถูกต้องด้วย ซึ่งในการเรียนการสอนเกือบ
ทุกวิชาต้องอาศัยการเขียน  เพื่อบันทึกเพื่อรวบรวมถ้อยค าของครูของเพื่อน หรือของวิทยากรเพื่อ
รายงานหรือย่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง และเพื่อเขียนตอบปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นการเขียนจึงเป็นรากฐานใน
การเรียนวิชาต่าง ๆ และการเขียนที่มีความส าคัญคือการเขียนสะกดค าถ้าหากเขียนค าผิดพลาด
คลาดเคลื ่อนหรือบกพร่องก็จะท าให้ความหมายของค าเปลี ่ยนไป   ซึ่งสอดคล้องกับ ผดุง  
อารยะวิญญู (2544: 23) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไว้ว่า  การเขียนเป็นทักษะสูงสุดใน
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กระบวนการทางภาษา เป็นการแสดงออกถึงแนวความคิดของผู้เขียนโดยผู้เขี ยนจะต้องน าค าใน
ภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  แต่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเขียนมี
ความถูกต้องนั้นจะต้องใช้การฝึกฝนความจ าในการสะกดค า  เนื่องจากการเขียนสะกดค าเป็น
พื้นฐานที่จ าเป็นการที่จะเขียนให้เป็นประโยคหรือเร่ืองราวต้องเร่ิมจากการฝึกสะกดค าให้ถูกต้อง
ก่อนดังนั้น ความถูกต้องในการเขียนเป็นทักษะเบื้องต้นอันเป็นพื้นฐานของการเขียน เพราะการ
เขียนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดออกมานั้นถูกต้องชัดเจน  
 การเขียนสะกดค าจึงเป็นเร่ืองส าคัญที่ควรระมัดระวังในการใช้ภาษา เพราะการสะกด
ค าผิดความหมายของค าก็จะผิดไปด้วย ซึ่ง ทวีศิลป์  อัยวรรณ (2555: 10) ได้กล่าวว่า การเขียนสะกด
ค าเป็นทักษะการเขียนที่ส าคัญ คือการน า พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดการันต์มาประสม
ให้เป็นค าที่ถูกต้อง ตามอักขรวิธี ถูกต้องตามหลักภาษา และมีความหมาย ซึ่งการเขียนสะกดค า
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนค าไทยทุกคนจะต้องระมัดระวังไม่ให้
สะกดผิด ทั้งด้านอักษร  ตัวสะกด การันต์ การวางรูปสระวรรณยุกต์และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  เพื่อให้ค าไทย
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สะกดค าผิดพึงสังเกต จดจ า หาแนวเทียบเข้าใจความหมายต่าง ๆ และหมั่น
ฝึกเขียนค าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรม หากผู้ใดสะกดค าผิดนอกจาก
จะท าให้ภาษาด้อยมาตรฐานแล้ว ยังท าให้ผู้อ่ืนขาดความนิยมชมชอบ และเสื่อมศรัทธาในภูมิความรู้
ของผู้นั้นได้  สอดคล้องกับเสนีย์  วิลาวรรณ (2546: 77) ได้กล่าวว่า การเขียนสะกดค าเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่งในการเขียน เพราะการเขียนสะกดค าเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการวางรากฐานในการเขียน  
 การเลือกสรรค ามาใช้จึงจ าเป็นจะต้องให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ติดต่อสื่อสาร นอกจากการเลือกสรรค าแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงอีกประการหนึ่งก็คือการเขียนค าเหล่านั้น
ให้ถูกต้อง เพราะหากเขียนผิดจะท าให้การติดต่อสื่อสารไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  นักเรียน
สามารถน าประโยชน์จากการเขียนสะกดค าไปใช้จดบันทึกหรือเขียนถ่ายทอดในวิชาอ่ืน ๆ ได้ดีถ้า
นักเรียนเขียนสะกดค าได้ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นการมีความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค าจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ยังต้องติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยและดวงใจ ไทยอุบล (2554) ได้กล่าวว่า 
การเขียนสะกดค าเป็นสิ่งส าคัญเพราะการเขียนมีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น 
การเขียนที่จะประสบผลนั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืน ๆ คือ การเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง ซึ่ง
ผู้เขียนจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกวิธีให้เกิดความช านาญ และจะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะ
ท าให้เกิดทักษะ การที่จะพัฒนาการเขียนสะกดค าได้จะต้องค านึงถึงหลักการและวิธีการเขียนสะกด
ค าที่ถูกต้องด้วยซึ่งสอดคล้องกับ วรรณี  โสมประยูร (2544: 156) ได้กล่าวว่า การเขียนสะกดค าเป็น
พื้นฐานที่จ าเป็นของการเขียนอย่างหนึ่ง  เพราะเด็กจะต้องรู้จักสะกดค าให้ได้ถูกต้องก่อนจึงสามารถ
เขียนเป็นประโยคและเร่ืองราวได้  ถ้าเด็กสะกดค าไม่ได้เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเร่ืองราวจากผู้อ่ืนได้   
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และไม่สามารถแสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเองได้ กล่าวคือ  สื่อสารกันไม่ได้นั่นเอง  ดังนั้น
การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากในการเขียน  เด็กควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง
ตั้งแต่เร่ิมเรียนค าเพื่อช่วยให้เด็กรู้จักค าต่าง ๆ ได้ถูกต้องและกว้างขวางซึ่งสอดคล้องกับปิยวรรณ  
สังข์จันทรเพชร (2550: 18) ได้กล่าวว่า การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานส าคัญเบื้องต้นที่ครูผู้สอนต้อง
ฝึกฝนให้นักเรียนตั้งแต่เร่ิมเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นออกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ที่สามารถท าให้ผู้อ่านสื่อความได้ถูกต้องตลอดจนสามารถน าประโยชน์จากการ
เขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการเขียนสะกดค าเป็นทักษะการเขียนที่ส าคัญยิ่งที่ครูผู้สอน
ภาษาไทยทุกคนควรให้นักเรียนมีการฝึกฝนตั้งแต่เร่ิมแรกเรียน และปลูกฝังการเขียนสะกดค าที่
ถูกต้องให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเขียนสะกดค าได้และสามารถน า
ประโยชน์จากการเขียนไปใช้ได้  จึงนับได้ว่าการเขียนสะกดค าเป็นสิ่งส าคัญมากในการเขียนทุก
ประเภท เพราะถ้าเขียนสะกดค าผิดไม่ถูกต้องตามหลักภาษา  ความหมายในการสื่อสารจะผิดไปด้วย 
ซึ่งเด็กควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเรียนค า เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักค าและเขียนสะกดค าต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง (สมบูรณ์  ทินกร, 2535) (อดิศักดิ์  ทองบุญ, 2551) 
 จะเห็นได้ว่าการเขียนสะกดค าถูกต้องจะช่วยให้สื่อความหมายมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึง
จ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนการเขียนสะกดค าของนักเรียนต้ังแต่เร่ิมต้น  เพื่อจะให้นักเรียนเกิดความเคยชิน
จนติดเป็นนิสัยและเป็นการฝึกทักษะที่ถูกต้องตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อ
ในระดับสูงขึ้นไป (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2537: 29) นอกจากนี้ สมบูณ์  
ทินกร (2535: 25) กล่าวว่า การเขียนหนังสือผิดเป็นประจ าเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าผู้นั้นไม่สนใจในภาษา 
เพราะการเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานการเขียนที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องสอนและจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกเขียนสะกดค าอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนระดับ
ไหนก็ตาม  และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขียนต้องพยายามเขียนให้ผู้อ่านอ่านได้ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย  ซึ่งปัจจัยพื้นฐานการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง   ดังนั้น
ทักษะการเขียนจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งส าคัญซึ่งการเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่ง
ของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ  
 อย่างไรก็ตามเร่ืองการเขียนสะกดค าก็ยังพบปัญหาอยู่เสมอ มีการใช้ภาษาผิดพลาดและ
บกพร่อง ดังที่  นิตยา  กาญจนะวรรณ (2544) ; สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ (2543: 290-298) นิตยา  
กาญจนะวรรณ (2544: 42) เข็มทอง  จิตจักร (2544: 12) ประทีป  วาทิกทินกร (2543: 86) ปัทมา  
ไตรคุป (2547: 8) และอดิศักดิ์  ทองบุญ (2551: 43) กล่าวว่า ปัญหาการเขียนนั้นเกิดจากนักเรียนยัง
ไม่รู้จักภาษาไทยดีพอ นักเรียนระดับประถมศึกษาส่วนมากยังเขียนสะกดผิดพลาด เพราะนักเรียน

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ไม่ได้รับการฝึกเขียนสะกดค าอย่างถูกวิธีและเพียงพอ เกิดความสับสนไม่เข้าใจ โดยเฉพาะการเขียน
พยัญชนะไม่ชัดเจนเขียนผิด  เขียนสระผิด การวางสระและวรรณยุกต์ไม่ถูกที่  การเขียนตัวสะกด 
ตัวการันต์ไม่ถูกต้อง    ซึ่งการสะกดค าไทยผิดนั้นมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ คือ สะกดผิดไปจากที่ก าหนด
ไว้ในพจนานุกรมกับสะกดผิดหลักการเขียนตามหลักภาษาไทย  โดยความผิดพลาดของการเขียน
เกิดจากการที่ผู้ใช้ภาษาไทยไม่สนใจที่จะใช้ภาษาให้ถูกต้อง  นึกจะเขียนอะไรก็เขียนโดยไม่หยุดคิด
สักนิดว่า  สิ่งที่เขียนนั้น สะกดค าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการที่จะเขียนสะกดค าได้ถูกต้องนั้นไม่ยาก
เพียงแต่ใช้ความระมัดระวัง ต้องสังเกต จดจ า และฝึกฝน  ก็จะช่วยให้เขียนสะกดได้อย่างรวดเร็ว  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัญหาการเขียนสะกดค า  คือ การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ผิดพลาด 
เพราะเด็กไม่ได้รับการฝึกเขียนสะกดค าอย่างถูกวิธีและเพียงพอ โดยเฉพาะการเขียนพยัญชนะไม่
ชัดเจนเขียนผิด  เขียนสระผิด การวางสระและวรรณยุกต์ไม่ถูกที่  การเขียนตัวสะกด ตัวการันต์ไม่
ถูกต้อง รวมทั้งการไม่รักการเขียน ขาดความสนใจในการเขียนสะกดค า จึงเป็นผลให้ไม่มีการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า จึงท าให้มีปัญหาทางด้านการเขียนสะกดค า 
 อนึ่ ง เมื่ อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยจ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ โรงเรียน
วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  ปีการศึกษา 2556 – 2558 ที่จัดการสอบโดยส านักทดสอบทางการศึกษา 
องค์การมหาชน มีผลการสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย จ าแนก

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การเขียน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)ปีการศึกษา  2557 – 
2559  

 

ปีการศึกษา 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ที ่ ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
( S.D ) 

ค่าเฉลี่ย 
 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
( S.D ) 

ค่าเฉลี่ย 
 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
( S.D ) 

2557 47.85 25.30 41.80 25.27 44.15 25.92 
2558 35.41 21.42 33.99 21.52 33.76 21.28 
2559 51.74 18.46 54.27 20.33 55.06 20.63 

 

ที่มา : ส านักทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน).ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ NT ป.3 
จ าแนกรายมาตรฐานการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2557-2559.  เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.niets.or.th (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559) 
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 จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  ระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่ และระดับประเทศ ปีการศึกษา  2557 – 2559  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนคะแนนเฉลี่ย 
ด้านการเขียน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558  ยังต่ ากว่าเกณฑ์การผ่านคร่ึง คือร้อยละ 50  
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาด้านการเขียนในปีการศึกษา 2559 ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์คร่ึง ร้อยละ 50 แต่
คะแนนเฉลี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่อนข้างต่ าและยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัย รวมทั้งการสัมภาษณ์จากครูสอนวิชาภาษาไทย และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ 
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  ศิริพร วิยาภรณ์  ดารณี อัสโมและพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
(สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2559)  ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันว่า ปัญหานั้นอาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน 
เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูขาดความเหมาะสมกับระดับความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียน 
ที่แตกต่างไปจากผู้เรียนในอดีต ท าให้การจัดการเรียนรู้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จึงส่งผลท า
ให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า และอยากที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนของนักเ รียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น   ดังนั้นครูควรปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม (จุฑามาศ  กันต๊ิบ, 2554; สารสิน  เล็กเจริญ, 2549) 
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 
การแก้ไขปัญหานั้น มีผู้วิจัยหลายท่านได้น าเทคนิคการสอนและสื่อนวัตกรรมต่าง ๆไปใช้  ดังเช่น  
ภาวนา  ดาวเรือง (2550: 128) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  ประไพ  
สุวรรณสารคุณ (2553) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดค ายาก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา ศิริพร  จึงรัศมีพานิช 
(2553: 110) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหว่างเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
และเทคนิคกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT)   จุฑามาศ  กันติ๊บ (2554 : 74) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิค Jigsaw II   ร่วมกับเกมการศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ สารสิน  เล็กเจริญ (2559: 68) ได้วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในระดับหนึ่ง   
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 จากเทคนิคการสอนและสื่อนวัตกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจในวิธีการสอน
แบบร่วมมือ จึงได้ศึกษาต ารา  เอกสาร และรายงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ พบว่าวิธีสอนแบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ เช่น 1) เทคนิค STAD : Student Teams – 
Achievement Division 2) เทคนิค Jigsaw 3) เทคนิค Jigsaw II  4) เทคนิค  TAI : Team Assisted 
Individualization  5) เทคนิค Learning Together  6) เทคนิค Group Investigation  7) เทคนิคการบูรณาการ  
การอ่านและการเขียน  (Cooperative Integrated Reading  and Compostion : CIRC)  และ8)  เทคนิค 
TGT : Teams – Games – Tournament  เทคนิค TGT: Teams – Games – Tournament  เป็นแนวทาง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) ที่เร่ิมมีบทบาทส าคัญ  เนื่องจากเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือกันจน
บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีมตามระบอบ
ประชาธิปไตย(จันทรา  ตันติพงศานุรักษ์, 2543: 36) สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะ(ที่ได้กล่าวมา)ประการหนึ่งก็คือ  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ “มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ มีการพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคมที่ท าให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  ผู้เรียน
ท างานเป็นทีมมากที่สุด เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  และทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์” (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2559) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะดังกล่าว (จ าเนียร  นนทมิตร, 2547) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักเรียนท างานกลุ่ม เพื่อบรรลุ
เป้าหมายทั้งด้านความคิดความเข้าใจและด้านอารมณ์ สอดคล้องกับ สุพล  วังสินธ์ (2543: 62) ได้
กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทางสติปัญญาและสังคม ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่
จะต้องมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน ซึ่ง จันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ (2543: 37) ได้
กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้แก่
นักเรียน  Button (1974: 1-2, อ้างถึงใน จ าเนียร  นนทมิตร, 2547: 9) ไว้ว่า การเป็นมนุษย์ย่อมต้อง
สื่อสารและมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งหมายถึงเราต้องอยู่ในสังคม ดังนั้น บุคคลจึงต้องมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ต้องมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
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อ่ืน สามารถ สื่อความหมาย สื่อความเข้าใจ สามารถท างานและด าเนินชีวิตร่วมกันได้  ซึ่ ง
ความสามารถเหล่านี้ เรียกว่า ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
 ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือก็เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจวิธี
หนึ่งเพราะสามารถพัฒนาได้ทั้งสติปัญญาและสังคม (ธนาลัย  ตปนีย์, 2535: 4) มีผู้วิจัยหลายคนได้
น าเทคนิคการสอน TGT : Teams – Games – Tournament  ไปใช้ในงานวิจัย เช่น มณี  บุญญาติศัย 
(2548: 90) ได้วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ   
สารสิน  เล็กเจริญ (2549: 68) ได้วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียน
สะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
กับการสอนแบบปกติ  จุลมณี  สุระโยธิน (2554: 187) ได้วิจัยเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกันทางอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กนกรัตน์  สุดยอด (2547: 123 -125) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษา
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคม และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต่างกัน  โรงเรียนดรุณา
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  จากงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการสอน  TGT : Teams – Games – Tournament มา
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางสังคม ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียนสูงขึ้น 
 นอกจากเทคนิคการสอน TGT : Teams – Games – Tournament  ยังมีนวัตกรรมอีกแบบ
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ แบบฝึก ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงไว้ว่า แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มเติมช่วยเสริมทักษะการใช้
ภาษาให้ดีขึ้น ช่วยในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการที่ท าให้นักเรียนท าแบบฝึกที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จเสริมให้ทักษะทาง
ภาษาคงทน และการให้นักเรียนท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของนักเรียน
ได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงทีและแบบฝึกที่จัดท า
ไว้แล้วจะช่วยให้ครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะเตรียมการสร้างแบบฝึก นักเรียนก็ไม่ต้อง
เสียเวลาในการคัดลอกแบบฝึก ท าให้มีเวลาและโอกาสฝึกฝนได้มากขึ้น แบบฝึกมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการเรียนทักษะทางภาษามาก  เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีสามารถจดจ า
เนื้อหาในบทเรียน และค าศัพท์ต่างๆ ให้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน  ทราบ
ความก้าวหน้าของตนเอง  สามารถน าแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองได้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2537: 146)  
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 แบบฝึกที่ดีจะต้องเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแล้ว เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีค าสั่ง 
หรือค าอธิบาย มีค าแนะน าในการใช้แบบฝึก มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีกิจกรรมหลาย ๆ แบบ 
(ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 2540: 34) สอดคล้องกับอัญชัญ  อินค า (2536: 45) ที่กล่าวว่าควรใช้หลัก
จิตวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมความต้องการ ความสนใจ และกระบวนการ เรียนรู้ของผู้เรียนของ
แต่ละช่วงวัย  ควรสร้างขึ้นเพื่อฝึกสิ่งที่จะสอน และเกี่ยวข้องกับนักเรียน ค าพูดหรือเนื้อหา  ควร
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นสิ่งที่นักเรียน พบเห็นอยู่แล้ว เช่น จากการอ่าน  การสนทนา  สิ่ง
ที่ฝึกแต่ละคร้ัง ควรเป็นแบบฝึกสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ และที่ส าคัญต้องกระตุ้นให้เด็กสนใจ
ที่จะฝึก  ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างแบบฝึกที่ดีมีลักษณะดังนี้    ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 145)  ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ว่า  1) เหมาะสมกับระดับวัย 
หรือความสามารถของนักเรียน  2) มีค าชี้แจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าโดยง่าย 3) ใช้เวลา
ที่เหมาะสม  4) มีสิ่งน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 5) ควรมีข้อแนะน าในการใช้  6) มี
ให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจ ากัด และตอบอย่างเสรี  ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเอง  7) แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบและให้ความหมายแก่ผู้ฝึกท าด้วย  8) ควรใช้ส านวนภาษาง่าย ๆ 
ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกปลุกความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา  
 มีผู้วิจัยหลายคนได้น านวัตกรรมแบบฝึกไปใช้ในงานวิจัย เช่น อดุลย์  ภูปลื้ม (2539: 
101)  ได้วิจัยเร่ืองการสร้างแบบฝึกค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดไทย  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณัฐพงศ์  สาวงค์ตุ้ย  (2542: 104) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่มี
ประสิทธิภาพเร่ืองการสะกดค ายากวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นงเยาว์  ประโมนะกัง 
(2546: 93) ได้วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีสอนตามคู่มือครู  สุนีย์   แก้วของแก้ว 
(2549-55) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประสมอักษร  และ
ค าขวัญ  ชูเอียด (2554: 98) ได้วิจัยเร่ือง แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค ามาตรา  กก  กด  กบ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 ทักษะทางสังคม (Social Skills) เป็นความสามารถของบุคคลในการติดต่อสื่อสาร และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยการใช้ถ้อยค า (Verbal) และไม่ใช้ถ้อยค า (Non – Verbal) ซึ่ง
ครอบคลุมในการรับ  การส่ง  และการควบคุมการสื่อสารระหว่างบุคคล  เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมและท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข และเมื่อบุคคลในสังคมสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมและท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุขแล้ว ก็จะท าให้สังคมนั้นเป็น
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สังคมที่น่าอยู่   สงบสุข แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสมาชิกในสังคมขาดทักษะทางสังคม มีการ
ติดต่อสื่อสารกันน้อย มีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน อยู่กันอย่างตัวใครตัวมัน ไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน สังคมนั้นย่อมเกิดปัญหาไม่สงบสุข แต่การส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะทางสังคม ควรเสริมตั้งแต่
ในวัยเด็ก  (Riggio,1986,  อ้างถึงใน นพรัตน์  นาชาสิงห์  2551: 1 ; สุชา จันทร์เอม , 2540: 50) ซึ่ง
สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551: ออนไลน์) ทักษะสังคม (social skills) เป็นกลุ่มของ
ทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันในสังคม อันได้แก่ ทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟัง การท างานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจถึ ง
สถานการณ์ที่หลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม ความสามารถในการรู้จักผู้อ่ืน และการคิด
ค านึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้
เกิดขึ้น เป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเด็กที่ต้องการการพึ่งพา การเรียนรู้
สิ่งใหม่ในชีวิต วัยรุ่นที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูงคนรอบข้าง วัยผู้ใหญ่ที่เร่ิมสร้างครอบครัว
และต้องการความส าเร็จในหน้าที่การงาน   ทักษะสังคมเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับทักษะอ่ืน ๆ(นพรัตน์  นาชาสิงห์, 2545; สุชา  จันทร์เอม, 2540) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  สามารถกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  และแบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนและเคร่ืองมือที่น่าสนใจ ท าให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกมาใช้ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การเขียนสะกดค าและทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ด้านการเขียนสะกดค าและ
ทักษะทางสังคมมากยิ่งขึ้นซึ่งผลของการวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยด้านการเขียนสะกดค าได้มาตรฐานการเรียนรู้และเหมาะสมต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค าและทักษะทาง
สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ร่วมกับ
แบบฝึก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและต ารา เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams – Games Tournament)  หมายถึง 
การจัดการเรียนรู้ที่ต้อง 1) การน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน  ครูสอนเนื้อหาต่อชั้นเรียน โดย
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน และใช้สื่อ
การเรียนการสอนประกอบค าอธิบายของครู  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนมากที่สุด 2) การ
เรียนเป็นกลุ่ม  เป็นการท างานกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก 4 -6  คน กิจกรรมของ

 



  11 

กลุ่มจะอยู่ในรูปของการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน  กลุ่มจะต้องท าให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของตน ครูควรกระตุ้นสมาชิกทุกคนให้ทราบว่างานของกลุ่มจะส าเร็จก็
ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 3) การแข่งขันเกมวิชาการ เป็นการ
แข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับเน้ือหาของบทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน การแข่งขันประกอบด้วยผู้เล่น กลุ่มละ 4 -6  คน ซึ่งแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่ม การก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มเล่นเกมจะยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกัน
แข่งขันกัน กล่าวคือ นักเรียนที่มีความสามารถสูงของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน นักเรียนที่มี
ความสามารถปานกลางของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน และนักเรียนที่มีความสามารถต่ าของแต่ละ
กลุ่มจะแข่งขันกัน การที่นักเรียนมีความสามารถทัดเทียมกันของแต่ละกลุ่มมาท าการแข่งขันกัน 
เพื่อให้นักเรียนแข่งขันกับตัวเอง และนักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบ
ผลส าเร็จเท่าเทียมกันและ 4) การยอมรับกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับคะแนนรวมถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้
รางวัลโดยก าหนดรางวัลไว้ 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยี่ยม  กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มเก่ง 
 แบบฝึก  หมายถึง คู่มือนักเรียนที่นักเรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนจากชุด
การสอน เป็นส่วนที่นักเรียนบันทึกสาระส าคัญและท าแบบฝึกหัดด้วยมีลักษณะคล้ายกับ 
“แบบฝึกหัด” แต่ครอบคลุมกิจกรรมที่ผู้เรียนพึงกระท ามากกว่าแบบฝึกหัด  อาจก าหนดแยกเป็นแต่
ละหน่วย เรียกว่า “Worksheet” หรือ “กระดาษค าตอบ” ซึ่งผู้ เรียนต้องถือติดตัวเวลาประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจรวมเป็นเล่ม เรียกว่า “Workbook” โดยเย็บรวมเรียงล าดับตั้งแต่หน่วยที่ 1 
ขึ้นไป แบบฝึกปฏิบัติเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้เรียน แต่ต้องเก็บไว้ที่ชุดการสอนเป็นตัวอย่าง 1 ชุด
เสมอ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 490)  
 ในการปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูใช้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ประกอบด้วย  ค าน า ค าชี้แจง วิธีการท าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า โดยเร่ิม
จากมาตราตัวสะกดตรงมาตราและมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มี 8 ชุด คือ  มาตราแม่กง  แม่กม  
แม่เกย  แม่เกอว  แม่กน  แม่กก  แม่กบ  และแม่กด เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะสามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams – Games Tournament) ร่วมกับ แบบ
ฝึก หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-6  คน  คละความสามารถ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  1 : 2 : 1 ภาระงานของกลุ่มคือ  หลังจากที่ครู
น าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มท างานตามที่ครูก าหนด  และเตรียมสมาชิกทุกคนให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในการแข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแข่งขันกัน  
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คะแนนที่สมาชิกท าได้จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้รางวัลคือกลุ่มที่ท าคะแนนได้
สูงสุด  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  มีขั้นตอนดังน้ี  

1. ขั้นน า  ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  เพื่อเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่เร่ือง
ที่จะสอน  เช่น  การใช้เกม  เพลง  นิทาน  บทร้อยกรอง  การบรรยาย  การอภิปราย ฯลฯ 

2. ขั้นสอน  ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียนทั้งชั้นโดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมทบทวนความรู้
เดิมของนักเรียนในเร่ืองที่จะเรียน  เพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับเน้ือหาใหม่ แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกใน
แต่ละกิจกรรมจากแบบฝึกการเขียนสะกดค า เพื่อที่จะได้ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการ
แข่งขัน 

3. ขั้นจัดทีม  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4-6 คน  โดยคละนักเรียนที่มีความสามารถ
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน 1 : 2 : 1  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันก่อนการปฏิบัติกิจกรรม  และ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขัน 

4. ขั้นการแข่งขัน  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เรียน  
โดยยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันคือนักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกันนักเรียน
ปานกลางของแต่ละทีมแข่งขันกัน  และนักเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขันกัน   แล้วน าคะแนนการ
แข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม 

5. ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
 จากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง
แผนภาพที่ 1  
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ค าถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
2. ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก อยู่ในระดับใด 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคTGT ร่วมกับแบบฝึก อยู่ในระดับใด 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 

ร่วมกับแบบฝึก 

 ขั้นที่  1  ขั้นน า 
 ขั้นที่  2  ขั้นสอน 
 ขั้นที่  3  ขั้นจัดทีม 
 ขั้นที่  4  ขั้นการแข่งขนั 
 ขั้นที่  5  ขั้นสรปุ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องการเขียนสะกดค า 

 
 

ทักษะทางสังคม 

 
ความคิดเห็น 

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

2. เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค าและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนรู ้
   
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค าและทักษะทางสังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก  มีขอบเขตการวิจัย  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียน

วัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียน
ที่  2  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนรวมทั้งหมด  385  คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง  ช่วงสุวนิช)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1  ห้องเรียน คือ ป.3/5  มีนักเรียน 48  คน  ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่า ย 
(Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีจับสลาก 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent  Variable)  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

TGT ร่วมกับแบบฝึก 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent  Variable)   ได้แก่   
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2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
2.2.2 ทักษะทางสังคม 
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก 
3. เน้ือหา  

  เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ  สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ  รวมทั้งแบบฝึกเร่ืองการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดตรงมาตราได้แก่ แม่กง  แม่กม แม่
เกย แม่เกอว และไม่ตรงมาตรา ได้แก่ แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3    

4. ระยะเวลาในการทดลอง 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โดยใช้การทดลอง  3  
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  เป็นเวลา  12  ชั่วโมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนอย่างละ 1 ชั่วโมง   รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด  14  ชั่วโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) หมายถึง  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก  4-6 คน สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะมีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันผลส าเร็จของสมาชิก  คือ  ผลส าเร็จของกลุ่ม 

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams – Games Tournament)ร่วมกับ
แบบฝึก  หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 -6  คน  คละ
ความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  1 : 2 : 1 ภาระงานของกลุ่มคือ  
หลังจากที่ครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มท างานตามที่ครูก าหนด  และเตรียมสมาชิก
ทุกคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในการแข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ
เดียวกันแข่งขันกัน  คะแนนที่สมาชิกท าได้จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้รางวัล
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คือกลุ่มที่ท าคะแนนได้สูงสุด  การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับ
แบบฝึก มีขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน า  2) ขั้นสอน  3) ขั้นจัดทีม  4) ขั้นการแข่งขันและ5) ขั้นสรุป 

3. แบบฝึก หมายถึง สื่อการสอนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกหัด 
ฝึกฝน ทบทวน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความช านาญในเนื้อหาความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ได้อย่าง
แม่นย า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประกอบด้วย  ค าน า ค าชี้แจง วิธีการท าชุดแบบฝึกการเขียน
สะกดค า โดยเร่ิมจากมาตราตัวสะกดตรงมาตราและมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มี 8 ชุด คือ  
มาตราแม่กง  แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว  แม่กน  แม่กก  แม่กบ  และแม่กด 

4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดค า หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่วัดได้จากการท าแบบฝึก และการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนรู้เร่ืองการ
เขียนสะกดค า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์ 85/85 
  85  ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ที่ได้จากการท ากิจกรรมแต่ละชุด
แบบฝึก  จ านวน 8 ชุด ร้อยละ 85 
  85  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 85  

5. การเขียนสะกดค า  หมายถึง  การน าพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และตัวสะกดมา
ประสมเป็นค าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา  และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช  2542  และเป็นค าที่มีความหมาย  สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารชีวิตประจ าวันได้ 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จ านวน  40  ข้อ 

7. ทักษะทางสั งคม  (Social Skills) หมายถึ ง  ความสามารถของบุ คคลในการ
ติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทั้งโดยการใช้ถ้อยค า (Verbal) และไม่ใช้ถ้อยค า 
(Non - verbal) ซึ่งครอบคลุมในการรับ  การส่ง และการควบคุมการสื่อสารระหว่างบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 4 ประการตามแนวคิดของ  Slavin, Madden N.A, and Stevens (1989: 22-26) 

7.1 ความร่วมมือในการท างาน โดยเน้นให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกันและกันด้วย
ความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม 

7.2 ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในบทบาท หน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
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7.3 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเน้นทั้งปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย 
(Physical  interactive) ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal interaction) และปฏิสัมพันธ์ท างจิตใจ 
(Emotion  interaction) 

7.4 การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย รวมทั้งปลูกฝัง
ให้สมาชิกในกลุ่มมีความยืดหยุ่น (Flexible) เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบประเมินทักษะทางสังคมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาจากแบบ
บันทึกสังเกตการประเมินทักษะทางสังคมของ กนกรัตน์  สุดยอด (2547) 

8. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เรื่องการเขียนสะกดค าที่ได้จากการท าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้านความรู้ 
จ านวน 10 ข้อ 

9. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ช่วงสุวนิช)  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนสะกดค าสูงขึ้น 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก มีทักษะ
ทางสังคมในระดับดีขึ้นไป 
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บทท่ี  2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า และทักษะทาง
สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับ
แบบฝึก ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ด าเนินการวิจัย  ตามล าดับดังนี้    

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)  : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3. การเขียนสะกดค า 
3.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 
3.2 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
3.3 หลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทย 
3.4 วิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค า 

4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
4.1 หลักการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 

 4.2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
 4.2.2  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
 4.2.3  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 

5. แบบฝึก 
5.1 ความหมายของแบบฝึก 
5.2 ลักษณะของแบบฝึกที่ด ี
5.3 หลักการสร้างแบบฝึก 
5.4 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
5.5 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
5.6 ประโยชน์ของแบบฝึก 



  19 

 6.  ทักษะทางสังคม 
6.1 ความหมายของทักษะทางสังคม 
6.2 ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
6.3 ทักษะทางสังคมของสมาชิกในกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
          

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้  จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่น
และสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5)  

1. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี ้
  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งพัฒนาผู ้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน          
พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก   ดังนี ้

  1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
  2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
  3.  มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง 
  6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 

2. คุณภาพของผู้เรียน 
                 การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551  ได้ก าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ เนื่องจากภาษาไทยเป็นทักษะ
ที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง  ดังนั้น  จึงได้ก าหนดให้มี  5  สาระการเรียนรู้ย่อย  คือ  สาระที่ 1  การอ่าน  
สาระที่ 2  การเขียน  สาระที่ 3  การฟัง  การดู  และการพูด  สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย  และ
สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม  และได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปีไว้ส าหรับแต่ละชั้น  โดยก าหนด
คุณภาพผู้เรียนแต่ละชั้นไว้  คือ  เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว  ผู้เรียนต้องมีคุณภาพ  ดังนี้  
(มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , 
กระทรวงศึกษาธิการ,  2551: 35) 

1. อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เร่ืองสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่ อ่าน ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับ
เหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้ข้อคิดจากเร่ืองที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบายจาก
เร่ืองที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ และ มีมารยาทในการอ่าน 

2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  
เขียนจดหมายลาครู  เขียนเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทใน
การเขียน 

3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ  ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้งพูดแสดง
ความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญ
ชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

4. สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า   ความแตกต่างของค าและพยางค์   หน้าที่
ของค าในประโยค   มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า   แต่งประโยคง่ายๆ   
แต่งค าคล้องจอง  แต่งค าขวัญ  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

5. เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 
  การเขียนสะกดค า  ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  โดยก าหนดตัวชี้วัดชั้นปีและ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง ของชั้นประถมศึกษาปีที่  3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:  28) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3  1. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย     
ของค า 

 

 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่าน 
เป็นค า 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและ 
ไม่ตรงตามมาตรา 
 

   การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
 ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
 ค าที่มีอักษรน า 
 ค าที่ประวิสรรชนีย์และค าที ่
ไม่ประวิสรรชนีย์ 
 ค าที่มี ฤ ฤๅ 
 ค าที่ใช ้บัน บรร 
 ค าที่ใช ้รร 
 ค าที่มีตัวการันต์ 
 ความหมายของค า 

 
 

 2. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 

 ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
 

 3. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า          การใช้พจนานุกรม 
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 4. แต่งประโยคง่ายๆ 
 

 การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

 5. แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 
 

 ค าคล้องจอง 
 ค าขวัญ 

 6. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ    ภาษา
ถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ตัวชี้วัดข้อที่ 1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) 
 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  มีจ านวนครูทั้งสิ้น 132 คน  มี
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559  จ านวนทั้งสิ้น 3,232 คน        

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision of School ) 
   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)  เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ เน้นนวัตกรรม  สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสู่การประกันคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้   คู่คุณธรรม  
น าความรู้สู่การศึกษาต่อ 

2. พันธกิจ (Mission) 
   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)  มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
ในวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้ 

1. ส่งเสริม  ปฏิรูปการศึกษา  โดยพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
องค์ประกอบ ในการจัดการศึกษา 
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2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  น ามาประกอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  พัฒนา
บุคลากร  ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ปรับปรุง  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ของโรงเรียน  ให้มีบรรยากาศให้
เอ้ือต่อ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สะอาด  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ทางการศึกษา   

6. ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ให้เกิดแก่นักเรียนโดย
ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาต่ออย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช)   ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3  
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ปี) 

ภาคเรียน/ภาค ภาคเรียน/สัปดาห์ 

1 2 1 2 

รายวิชาพื้นฐาน 960     
ท13101   ภาษาไทย  3 200 100 100 5 5 
ค13101   คณิตศาสตร์ 3 200 100 100 5 5 
ว13101   วิทยาศาสตร์ 3 80 40 40 2 2 
ส13101   สังคมศึกษา 3 80 40 40 2 2 
ส13102   ประวัติศาสตร์ 3 40 20 20 1 1 
พ13101   สุขศึกษาและพลศึกษา 3 80 40 40 2 2 
ศ13101   ศิลปะ 3 80 40 40 2 2 
ง13101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 80 40 40 2 2 

อ13101   ภาษาอังกฤษ 120 60 60 3 3 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 (ต่อ) 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ปี) 

ภาคเรียน/ภาค ภาคเรียน/สัปดาห์ 

1 2 1 2 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 120     
ส13201   หน้าที่พลเมือง 3 40 20 20 1 1 
จ13201   ภาษาจีน 1 40 20 20 1 1 
อ13201   ภาษอังกฤษฟัง-พูด 3 40 20 20 1 1 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120     

 กิจกรรมแนะแนว 30 15 15 1 1 

 กิจกรรมนักเรียน      
                      ลูกเสือ 40 20 20 1 1 
                      ชมรม  ชุมนุม 40 20 20 1 1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 5 5 1 1 

                            รวมเวลาเรียน 1200 600 600 30 30 

 
4. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4.1 ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชา ท13101  ซึ่งการเขียนสะกดค าได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
ค าอธิบายรายวิชา สาระที่ 2 การเขียน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ดังนี้ 
   สาระที่ 2  การเขียน 
   ศึกษาและฝึกทักษะ กระบวนการเขียน  การเขียนค า การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ 
สถานที่ การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค าภาพ 
และหัวข้อที่ก าหนด และมีมารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า ไม่ขีดเขียน
ในที่สาธารณะ ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท าให้
ผู้อ่ืนเสียหาย  เพื่อให้นิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน  มุ่งในการท างานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  
   สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
   ศึกษาเรียนรู้กลักเกณฑ์ทางภาษา  การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา การผันอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ า ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่        
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ประวิสรรชนีย์และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ค าที่มี ฤ ฤๅ ค าที่ใช้บัน บรร ค าที่ใช้ รร ค าที่มีตัวการันต์ 
การระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา การใช้พจนานุกรม
ค้นหาความหมายของค า การแต่งประโยคง่ายๆเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคขอร้อง ประโยคค าสั่ง การแต่งค าคล้องจอง ค าขวัญ การเลือกใช้
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
    มาตรฐานการเรียนรู ้
    โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)  ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งการเขียนสะกดค านั้นได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในสาระที่ 2  การ
เขียน ดังตารางที่ 3  และสาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย  ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สาระที่ 2  การเขียน  และมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
 

สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียน 
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูล 
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

1. คัดลายมือ ตัวบรรจง เต็มบรรทัด 
2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน 

3. การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
4. การเขียนบันทึกประจ าวัน บันทึกการอ่าน   
จดหมายลาครู 

5. การเขียนค าพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 
6. การเขียนสะกดค าตามค าบอก 
7. การเขียนเลขไทย 
8. การเขียนค าคล้องจอง  มาตราตัวสะกด 
9. การเขียนสรุปใจความส าคัญ 
10. การเขียนจดหมายลาครู 
11. การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 
12. การปลูกฝังนิสัยให้มีมารยาทในการเขียน
และรักการเขียน 
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    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ 5 การเขียนค าพื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวัน ข้อที่ 6 การเขียนสะกดค าตามค าบอก และข้อที่ 12 การปลูกฝังนิสัยให้มีมารยาทใน
การเขียนและรักการเขียน 
 
ตารางที่ 5 สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย  และมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
 

สาระท่ี 4   
หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ 
หลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
พลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 

1. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  
2. เข้าใจการสะกดค า การแจกลูก และการอ่าน
เป็นค า มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตรา  
3. สามารถผันอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ า ค า
ที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่ประ
วิสรรชนีย์และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ค าที่มี ฤ 
ฤๅ ค าที่ใช้บัน บรร ค าที่ใช้ รร ค าที่มีตัวการันต์ 
4. สามารถระบุชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา  
5. สามารถใชพ้จนานุกรมค้นหาความหมายของค า  
6. สามารถแต่งประโยคง่ายๆเพื่อการสื่อสาร 
ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ 
ประโยคค าถาม ประโยคขอร้อง ประโยคค าสั่ง 
การแต่งค าคล้องจอง ค าขวัญ  
7. เข้าใจและเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

8. สามารถน าบทอาขยานมาใช้ในการเรียนและ
เล่น ตระหนักในคุณค่าของภาษามีความ
ภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง 
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    ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ 1 เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า และข้อที่ 2  เข้าใจการสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า มาตราตัวสะกดที่
ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 

4.3 ตัวชี้วัด 
   การเขียนสะกดค าได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในตัวชี้วัด  ดังนี้  

4.3.1 เขียนค าที ่มีในชีวิตประจ าวัน  ค าในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ และ เขียน
ประโยคง่าย ๆ   

4.3.2 บอกความหมายของค าและเขียนสะกดค าตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 
4.4 หน่วยการเรียนรู้ 

    หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
วัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) 
 
ตารางที่ 6 หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว 9 
2 แต่เด็กซื่อไว้ 10 
3 ป่านี้มีคุณ 8 
4 อาหารดี  ชีวีมีสุข 10 
5 ท าดี...อย่าหวั่นไหว 9 
6 พลังงานคือชีวิต 10 
7 ความฝันเป็นจริงได้ 9  
8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา 8  
9 คิดไป  รู้ไป 10 
10 นอกเมือง...ในกรุง 8 
11 ส่งข่าว...เล่าเร่ือง 9 
12 ประชาธิปไตยใบเล็ก 10 
13 ของดีในต าบล 8 
14 ธรรมชาติเจ้าเอย 8 
15 เล่นค าทาย 10 
16 บันทึกความหลัง 8 
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ตารางที่ 6 หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)   
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
17 กระต่ายไม่ตื่นตูม 10 
18 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า 10 
19 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 9 
20 ลูกแกะของซาฟียะห์ 9 
21 กาเหว่าที่กลางกรุง 8 
22 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย 10 
รวม 22  หน่วยการเรียนรู้ 200 ชั่วโมง 

 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ซึ่งเป็นหน่วยที่ผู้วิจัยน ามาท าการ
ทดลอง เพราะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดที่ต้องเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
13 ของดีในต าบล 

- ค าที่ประวิสรรชนีย์ ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ าแท้ 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ าไม่แท้ 
- ค าที่มี ฤ  ฤา 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่กงเป็นตัวสะกด 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่กมเป็นตัวสะกด 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่เกยเป็นตัวสะกด 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่เกอวเป็นตัวสะกด 

 

8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 
14 ธรรมชาติเจ้าเอย 

- การเขียนสะกดค าที่มีแม่กนเป็นตัวสะกด 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่กกเป็นตัวสะกด 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่กดเป็นตัวสะกด 
- การเขียนสะกดค าที่มีแม่กบเป็นตัวสะกด 

 

8 
2 
2 
2 
2 

 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 13และหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เน้ือหาที่น ามาใช้ในงานวิจัย คือ 
การเขียนสะกดค าได้แก่ การเขียนสะกดค าที่มีแม่กงเป็นตัวสะกด  การเขียนสะกดค าที่มีแม่กมเป็น
ตัวสะกด  การเขียนสะกดค าที่มีแม่เกยเป็นตัวสะกด  การเขียนสะกดค าที่มีแม่เกอวเป็นตัวสะกด 
การเขียนสะกดค าที่มีแม่กนเป็นตัวสะกด  การเขียนสะกดค าที่มีแม่กกเป็นตัวสะกด  การเขียนสะกด
ค าที่มีแม่กดเป็นตัวสะกด และการเขียนสะกดค าที่มีแม่กบเป็นตัวสะกด 
 
การเขียนสะกดค า 

1. ความหมายของการเขียนสะกดค า   
  การเขียนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในเร่ืองของการสื่อสารที่จะถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ซึ่ง
การเขียนเป็นเร่ืองที่ส าคัญผู้สอนควรฝึกการเขียนให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะ ความช านาญและ
สามารถต่อยอดการเขียนในระดับสูงต่อไป  ซึ่งความหมายของการเขียนสะกดค ามีนักการศึกษาได้
ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าไว้  ดังนี้ 
  สนิท   ตั้งทวี (2536: 37) กล่าวถึงความหมายของการเขียนสะกดค าว่าความหมายของ
การเขียนสะกดค ามีดังนี้ คือ 

1. เขียนตัวหนังสือให้ชัดเจน  สวยงาม  น่าอ่าน  มีความเป็นระเบียบและรวดเร็ว 
2. เขียนตัวหนังสือได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
3. เลือกค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและความนิยม 
4. ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาษาที่กะทัดรัด 
5. สามารถแก้ส านวนภาษาที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษาได้ 
6. เขียนเล่าเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ต้องการได ้
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7. เขียนตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
8. เขียนเร่ืองโดยใช้ถ้อยค าชักจูง  โน้มน้าวจิตใจ 
9. ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
10. เขียนได้ถูกต้องตามแผนการเขียนทุกประการ 

  วิไลลักษณ์  อุดมทรัพย์ (2542: 23) กล่าวถึงความหมายของการเขียนสะกดค าว่าการ

เขียนสะกดค าเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับการก าหนดตัวอักษร  หรือสัญลักษณ์แทนเสียง ซึ่งจะช่วยให้

ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาเป็นตัวหนังสือ แล้วให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ 

  ปิยนาท  น่วมทอง (2550: 16) กล่าวถึงความหมายของการเขียนสะกดค าว่าการเขียน

สะกดค า หมายถึง การจัดเรียงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  ให้เป็นค าที่มีความหมายที่ถูกต้อง

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน  

อ่านออกเสียงค านั้นได้ถูกต้อง  ชัดเจน  สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องตามที่ผู้เขียนต้องการ ซึ่ง

ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อความที่อ่านได้รวดเร็วถูกต้องตามที่ผู้เขียนต้องการ 

  กาญจนา  นาคสกุล และคณะ (2545: 119) กล่าวถึงความหมายการเขียนสะกดค าว่า

เป็นระบบการเขียนที่ใช้ตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือ สระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกต์มา

ประกอบเป็นพยางค์และค า ในการเขียนค าให้ถูกต้องจ าเป็นต้องศึกษาเร่ืองการใช้สระ พยัญชนะ

และวรรณยุกต์ตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งทางราชการประกาศให้ถือเป็น

แบบอย่างในการเขียน 

  กรมวิชาการ (2546: 133) กล่าวถึงความหมายของการเขียนสะกดค าว่าการเขียนสะกด

ค าเป็นการเขียนโดยน าพยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  และตัวสะกดมาประสมเป็นค า การเขียนค า

จะต้องให้ผู้เรียนอ่านสะกดค า  และเขียนค าพร้อม ๆ กัน  เพื่อการเขียนค าได้ถูกต้อง การเขียนสะกด

ค าจะน าค าที่มีความหมายมาหัดสะกด  จนกระทั้งผู้เรียนสามารถจดจ าค านั้น ๆ ได้ 

  ไพบูลย์  มูลดี (2546: 25) กล่าวถึงความหมายของการเขียนสะกดค าว่าการเขียนสะกด

ค าคือ  การจัดเรียง พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์ให้เป็นค าที่มีความหมายและถูกต้องตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และสามารถน าค าดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การเขียนสะกดค า เป็น การเขียนโดยน า

พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  และตัวสะกดมาประสมเป็นค า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 สามารถออกเสียง  สื่อความหมายได้

เข้าใจ นั่นเอง  
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2. ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
  การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานในการเขียนงานทุกรูปแบบ การเขียนสะกดค าเป็นสิ่งที่
ส าคัญ มีคุณค่าในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเข้าใจตรงกัน ซึ่งนักการศึกษาได้กล่าวถึง
ความส าคัญไว้  ดังนี้ 
  (ก าชัย  ทองหล่อ, 2543: 160) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าว่า ภาษาพูด
จะเข้าใจเรื่องกันได้ การก าหนดส าเนียงที่เปล่งออกมาจึงต้องชัดเจน  มี จังหวะความหนักเบา 
ความแข็งกร้าวอ่อนโยน และบางทีต้องใช้กิริยาอาการประกอบด้วย เพื่อให้เร่ืองนั้นแสดงอาการ
ภายในของผู้พูดได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกแต่ภาษาเขียนจะให้เข้าใจความหมายกันได้
ต้องก าหนดตัวอักษรเป็นหลัก  เพราะตัวอักษรเป็นเคร่ืองหมายแทนค าพูด ดังนั้นการเขียนค าจึง
นับว่าเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งในการใช้ภาษาถ้าเขียนผิดความหมายก็จะแปรไป หรืออาจไม่มี
ความหมายเลยก็ได้ 
  วรรณี  โสมประยูร (2544: 503) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าว่า การ
เขียนสะกดค า เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นของการเรียนอย่างหนึ่ง  เพราะเด็กต้องรู้จักสะกดค าได้ถูกต้อง
ก่อน  จึงสามารถเขียนประโยคและเร่ืองราวได้  ถ้าเด็กเขียนสะกดค าผิดเสมอ  จะไม่สามารถแสดง
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเอง ดังนั้นการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง  นับว่าเป็นสิ่ งส าคัญในการ
เขียนอย่างยิ่ง เด็กควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเสียแต่เมื่อเร่ิมเรียนค า  เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักค าต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้เด็กใช้ค าต่าง ๆ ได้ถูกต้อง กว้างขวาง ครูจึงต้องฝึกฝนนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอทุกระดับชั้น 
  วิลาวัณย์  สุภิรักษ์ (2545: 10) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าว่า การเขียน
สะกดค าเป็นพื้นฐานส าคัญเบื้องต้นที่ครูผู้สอนต้องฝึกฝนให้กับนักเรียนตั้งแต่เร่ิมเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นออกเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถท าให้ผู้อ่าน
สื่อความได้ถูกต้องตลอดจนสามารถน าประโยชน์จากการเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความเป็นผู้มีคุณภาพทางการศึกษาเช่นกัน 
  ปิยวรรณ  สังข์จันทรเพชร (2550: 18) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าว่า 
การเขียนสะกดค าเป็นทักษะการเขียนที่ส าคัญยิ่งที่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนควรให้นักเรียนมีการ
ฝึกฝนตั้งแต่เร่ิมแรกเรียน และปลูกฝังการเขียนสะกดค าที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความมั่นใจในการเขียนสะกดค าได้ถูกต้องและสามารถน าประโยชน์จากการเขียนไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ภาวนา  ดาวเรือง (2550: 60) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าว่าการเขียน
สะกดค ามีความส าคัญและเป็นทักษะการเขียนที่ควรต้องฝึกฝน  ศึกษาให้รอบคอบก่อนเขียน  เพราะ
ถ้าหากเขียนสะกดค าผิด ความหมายในการสื ่อสารจะผิดไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การสื่อสาร            
ไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ยังมีผลต่อคุณค่าของงานเขียนด้วย เน่ืองจากเขียนสะกดค าเป็นปัจจัย
ส่วนหน่ึงของการเขียน และหากเขียนสะกดค าผิดย่อมท าให้งานเขียนด้อยคุณค่าลง 
  จากความส าคัญของการเขียนสะกดค าที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการเขียนเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนควรสอนเขียนสะกดค าให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ จนเกิด
ทักษะและผู้เรียนจะสามารถเขียนเป็นค า ประโยค และเป็นเร่ืองราวได้  หรือแม้กระทั้งการสื่อสาร
อยู่ในชีวิตประจ าวันในด้านการเขียน  การเขียนสะกดค าผิดท าให้ความหมายในการสื่อสารผิดด้วย 
และท าให้คุณค่าของงานเขียน การสื่อสารด้อยค่าลง  

3. หลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทย 
   หลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทย มีนักการศึกษา และผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาไทยได้กล่าวถึง ดังนี้  ก าชัย  ทองหล่อ (2550: 73-87) หลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทย แบ่ง
ออกได้ 2 ประเภท คือ 

1. ค าที่ไม่มีตัวสะกด  เรียกว่า  แม่ ก กา  ทั้งหมด  รวมทั้งตัว  อ  ด้วย เช่น ขอ  พอ ท้อ  
เกลือ  คือ  มือ  ไป  มา  หมา  ดุ  ตี ฯลฯ 

2. ค าที่มีตัวสะกด  หรือ ตัวสะกด คือพยัญชนะที่ประสมข้างหลังพยางค์ในแม่ ก  กา 
แล้วท าหน้าที่บังคับ แม่ ก กา ให้กลายเป็นแม่ กง  กน  กก  กด  กบ  กม  เกย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ได้แก่พยัญชนะที่ท าหน้าที่ประสมเป็นส่วนที่  4 ของพยางค์หรือค า ( คือ สระ + พยัญชนะ + 
วรรณยุกต์ + ตัวสะกด ) ซึ่งมาตรา คือ แม่บทแจกลูกอักษรตามหมวดค าที่มีตัวสะกด หรือออกเสียง
อย่างเดียวกันแบ่งเป็น 8 มาตรา หรือ 8  แม่ คือ 

2.1 มาตรา  กน หรือ แม่กน  คือพยางค์ที่มี  น  สะกด  หรือตัวอ่ืนซึ่งท าหน้าที่
เหมือนตัว  น  สะกด ได้แก่ตัว  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ 

2.2 มาตรา  กง  หรือ แม่กง  คือพยางค์ที่มี  ง  สะกด  หรือนิคหิตซึ่งท าหน้าที่
เหมือนตัว  ง  สะกด 

2.3 มาตรา  กก  หรือ แม่ กก คือพยางค์ที่มี  ก  สะกด  หรือตัวอ่ืน ซึ่งท าหน้าที่
เหมือนตัว  ก  สะกด  ได้แก่ตัว   ก  ข  ค  ฆ   

2.4 มาตรา  กด  หรือ แม่กด  คือพยางค์ที่มี  ด  สะกด  หรือตัวอ่ืน  ซึ่งท าหน้าที่
เหมือนตัว ด  สะกด  ได้แก่ตัว  ด  จ  ฉ   ช  ซ  ฌ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส    
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2.5 มาตรา  กบ หรือ แม่กบ  คือพยางค์ที่มีตัว  บ  สะกด  หรือตัวอ่ืน  ซึ่งท าหน้าที่
เหมือนตัว  บ  สะกด  ได้แก่ตัว บ  ป  พ  ฟ  ภ 

2.6 มาตรา  กม  หรือ  แม่กม  คือพยางค์ที่มีตัว  ม  สะกด  หรือนิคหิตซึ่งท าหน้าที่
เหมือนตัว  ม  สะกด 

2.7 มาตรา  เกย  หรือ แม่เกย  คือพยางค์ที่มีตัว  ย  สะกด 
2.8 มาตรา  เกอว  หรือ แม่เกอว  คือพยางค์ที่มีตัว  ว  สะกด 

  มานพ  สอนศิริ และคณะ (2555: 29-34) หลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทย แบ่ง
ออกได้ 2 ประเภท คือ 

1. ค าในแม่ ก กา เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ โดยไม่มีตัวสะกด เช่น 
แค่  รอ  มือ  ยา  บัว  ปลา  ใคร  เสีย  เตะ  โบ  ผ้า  แคะ  เลอะ  เกาะ เป็นต้น 

2. ค าที่มีตัวสะกดในมาตราต่าง ๆ เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และ
มีตัวสะกด แบ่งออกเป็น 8 มาตรา ดังนี้ 

2.1 มาตราแม่กง เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี ง เป็น
ตัวสะกด เช่น  กาง  ลิง  เร่ือง  ยาง  ซุง  จูง  ป้อง  เสียง เป็นต้น 

2.2 มาตราแม่กม  เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี ม  เป็น
ตัวสะกด เช่น กุม  จุ่ม  ป้อม  ริม  ส้วม  โหม  กลม  เสียม เป็นต้น 

2.3 มาตราแม่เกย  เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี ย เป็น
ตัวสะกด เช่น อ้อย  กาย  โดย  สวย  สาย  คอย  โรย  คุ้ย  รวย  ชาย เป็นต้น 

2.4 มาตราแม่เกอว เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี ว เป็น
ตัวสะกด เช่น เที่ยว  ขาว  คิ้ว  กาว  สาว  แล้ว  เร็ว  เอว  เลี้ยว  เขียว เป็นต้น 

2.5 มาตราแม่กก  เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี ก เป็น
ตัวสะกด เช่น  กาก  ครก  ผัก  รู้สึก  ปีก  เลือก  ลูก  โลก  รวก  เผือก เป็นต้น นอกจากนี้ค าที่ประสม
สระต่าง ๆ และมี  ข  ค  ฆ  เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงอย่าง  ก สะกด เป็นค าในมาตราแม่กก 
ด้วย เช่น สุข  เลข  สุนัข  โรค  พรรค  เมฆ  เป็นต้น 

2.6 มาตราแม่กบ  เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็น
ตัวสะกด เช่น  สิบ  คาบ  รวบ  กราบ  ขับ  ฉบับ  สูบ  เป็นต้น นอกจากนี้ค าที่ประสมสระต่าง ๆ และ
มี ป  พ  ฟ  ภ  เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงอย่าง บ สะกด ก็เป็นค าในมาตราแม่กบด้วย เช่น ซุป  
สาป  ทวีป  สรุป  ทัพ   ศพ  เทพ  ลิฟต์  ยีราฟ  ลาภ  โลภ  เป็นต้น 

2.7 มาตราแม่กน เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี น เป็น
ตัวสะกด เช่น  สะพาน  กิน  เขียน  หัน  ประธาน  แคน  โขน  เป็นต้น นอกจากนี้ค าที่ประสมสระต่าง ๆ 
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และมี   ญ   ณ   ร   ล   ฬ  เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงอย่าง น สะกด ก็เป็นค าในมาตราแม่กนด้วย 
เช่น  ขวัญ  ช านาญ  บริเวณ  โบราณ  วานร  อาหาร  มโหฬาร  กมล  พาล  พระกาฬ  วาฬ   เป็นต้น 

2.8 มาตราแม่กด เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่าง ๆ และมี ด เป็น
ตัวสะกด เช่น กัด  ขัด  คาด  ราด  ชิด  ปิด  มีด  อี๊ด  อึด  เป็นต้น  นอกจากนี้ค าที่ประสมสระ ต่าง ๆ 
และมี   จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฒ  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส   เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงอย่าง ด สะกด ก็
เป็นค าในมาตราแม่กนด้วย เช่น อ านาจ  ประโยชน์  ก๊าซ  มงกุฎ  ปรากฏ   ประเสริฐ  ครุฑ  วัฒนา  
เมตตา  โอสถ  ปราสาท  อาวุธ   เป็นต้น  
  จากหลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทยเร่ืองตัวสะกดสรุปได้ว่า ตัวสะกดคือ
พยัญชนะท้ายที่ประสมเข้าหลังพยางค์ และใช้บังคับเสียงท้ายค า   มาตราตัวสะกดแบ่งได้เป็น 1) ค า
ที่ไม่มีตัวสะกด คือ แม่ ก กา    2) มาตราตัวสะกดตรงแม่  ใช้ตัวสะกดเดียว มี 4 มาตรา  คือแม่กง  ใช้  
ง  สะกด  แม่กม  ใช้  ม  สะกด  แม่เกย  ใช้  ย  สะกด  แม่เกอว  ใช้  ว  สะกด  3) มาตราตัวสะกดไม่
ตรงแม่ มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี 4 มาตรา  
คือ แม่กน  ใช้  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  สะกด   แม่กก  ใช้  ก  ข  ค  ฆ  สะกด   แม่กด  ใช้  ด  จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  
ฐ  ฑ  ฒ  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ ส  สะกด  และแม่กบ  ใช้  บ  ป  พ  ฟ  ภ สะกด   

4. วิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค า 
  การสอนเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการการเร่ิมต้นฝึกเขียน  ครูผู้สอน
จะต้องสอนและฝึกฝนผู้เรียนอยู่อย่างสม่ าเสมอ และเกิดการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาได้
ให้ความหมายไว้  ดังนี้ 
  ประเทิน  มหาขันธ์ (2519: 65) กล่าวถึงวิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกด
ค าไว้ ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ความหมายของการออกเสียง  ครูต้องให้เด็กเข้าใจความหมายของค า มองดูค า
พร้อมกับออกเสียงค านั้น ๆ และสามารถที่จะพูดออกมาให้เป็นประโยค  โดยใช้ค านั้นให้ถูกต้องด้วย 
  ขั้นที่  2 การมองเห็นรูปค า  ในขั้นนี้   ครูต้องให้เด็กเห็นรูปค าที่สะกดและเห็น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เด็กแยกค านั้นออกเป็นพยางค์ ๆออกเสียงค านั้นเป็นพยางค์ได้ แล้วสะกดค า
อีกคร้ังหนึ่ง  
  ขั้นที่ 3 การระลึกถึงค า  ให้มองดูทั้งค า  แล้วสะกดตัวโดยไม่ต้องมองค านั้น ๆ เสร็จ
แล้วมองตรวจดูว่าการสะกดของตนถูกต้องหรือไม่  หากสะกดผิดก็ให้กลับไปท าขั้นที่ 1  , 2 และ 3 
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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  ขั้นที่ 4  การเขียนค า  ในขั้นนี้เด็กจะต้องฝึกเขียนค านั้นโดยไม่ต้องดูแบบ หากเขียน
ถูกถึง 3 คร้ัง แสดงว่าเด็กรู้จักค านั้นแล้ว ในขั้นนี้ถ้าจะให้เด็กจดจ าได้แม่นย ายิ่งขึ้น  ควรให้เด็กลอง
น าไปใช้  เช่น  ใช้ในการเขียนประโยค  เขียนเรียงความ  และเขียนจดหมาย  เป็นต้น 
  สุปราณี  พฤติการณ์ (2549: 5-6) กล่าวถึงวิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียน
สะกดค าไว้ ดังนี ้ 

1. ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสะกดค า 
2. ครูต้องอธิบายให้นักเรียนจดจ าการเขียนสะกดค าต่าง ๆ โดยนักเรียนไม่รู้ตัว 
3. สอนเร่ืองตัวสะกดให้สัมพันธ์กับการอ่านและการฟัง 
4. ควรให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกเขียนให้มากที่สุดและครูต้องตรวจแก้ไขตัวสะกดใน

งานเขียนของนักเรียนทุกคร้ัง 
5. ให้นักเรียนจดบันทึกตามค าสอน  ครูควรเขียนค าที่มักเขียนผิดบนกระดาน 
6. ครูควรสอนความหมายของค าด้วย  เพื่อช่วยให้นักเรียนจ าได้ดียิ่งขึ้น 
7. ครูควรบอกที่มาของค านั้น ๆ เช่น ค านวณ  แผลงมาจาก คูณ จะต้องใช้ ณ สะกด 
8. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้ค้นหาค าในเร่ืองที่เรียนแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกันบอก

ความหมายและเฉลย 
9. ให้นักเรียนรวบรวมค าศัพท์ที่จดไว้ในสมุดแล้วเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ 
10. ครูรวบรวมค าผิดจากหนังสือพิมพ์  ป้ายโฆษณาต่าง ๆ มาให้นักเรียนแก้ไขให้

ถูกต้อง 
11. สอนค าที่สะกดเหมือนกันเป็นกลุ่ม  เช่น รมย์  ภิรมย์  ร่ืนรมย์  เริงรมย์ 
12. สอนค าที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน  ตัวสะกดต่างกันและมีความหมายต่างกัน  เช่น 

“ยาน”  ยวดยาน  หย่อนยาน  ญาณ  วิญญาณ 
13. ครูใช้วิธีบอกให้เขียนแล้วตรวจโดยใช้บัตรค าประกอบการสอน 
14. ครูน าบัตรที่ใช้สอนเร่ืองตัวสะกดมาติดไว้ที่ป้ายประกาศหน้าห้องหรือบริเวณที่

นักเรียนเห็นได้เสมอ 
15. ครูน าเกณฑ์การเขียนสะกดค ามาแต่งเป็นค าประพันธ์เพื่อให้จ าง่าย 
16. ครูน าค าที่มักสะกดผิดมาแต่งค าประพันธ์ จะช่วยให้นักเรียนเขียนค าได้ 

ถูกต้องยิ่งขึ้น 
17. ให้นักเรียนเขียนสะกดค ายากบนกระดาน 
18. ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความแล้วตรวจการเขียนสะกดค า  โดยให้เปิดพจนานุกรม

ตรวจของตนเองหรือของเพื่อน 



  37 

19. ครูควรหาประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ให้นักเรียนเติมค าศัพท์ลงในช่องว่าง 
20. ครูน าเนื้อหาจากหลักภาษาไทย เช่น  ค าสมาส  ค าควบกล้ า  มาแต่งเป็นประโยค

รวบรวมไว้ 
21. ครูก าหนดค าศัพท์แล้วให้นักเรียนเขียนเป็นประโยค 

  สราวดี  เพ็งศรีโคตร (2539: 25) กล่าวถึงวิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียน
สะกดค าว่าการสอนให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้องแม่นย า  ครูต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการเขียนสะกดค าและหลักการเขียนสะกดค า ซึ่งมีดังนี้ 

1. ให้นักเรียนได้มองเห็นรูปค าว่ามีลักษณะอย่างไร  ประกอบด้วย พยัญชนะสระ  
วรรณยุกต์และตัวสะกดอะไรบ้าง 

2. ฝึกให้นักเรียนออกเสียงค านั้น ๆ ให้ชัดเจนเป็นค า ๆ 
3. ฝึกให้นักเรียนสะกดค าปากเปล่า  โดยวิธีแจกลูกสะกดค าโดยออกเสียงดัง ๆอย่าง

ชัดเจน 
4. สอนให้นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของค านั้น ๆ และยกตัวอย่างการใช้ค านั้น ๆ 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ฝึกให้ลงมือเขียนสะกดค านั้น ๆ หลาย ๆ ครั้ง 
6. ให้นักเรียนจดจ าค าที่เขียน แล้วเขียนสะกดค าโดยไม่ต้องดูแบบและตรวจสอบดูว่า

ถูกต้องหรือไม่ให้กลับไปดูค านั้นใหม่ 
7. ใช้ค าที่เขียนนั้นมาแต่งประโยค โดยอาจแต่งด้วยปากเปล่าก็ได้ 
8. ทบทวนการเขียนอีกครั้งหนึ่ง โดยท าแบบฝึกทักษะ 

  ฐะปะนีย์  นาครทรรพ (2545: 55-56) กล่าวถึงวิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียน
สะกดค าไว้ ดังนี ้  

1. การสอนของครูควรพูดจูงใจให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเขียนหนังสือให้
ถูกต้องชัดเจนว่า การเขียนหนังสือถูกต้อง  ชัดเจน  เป็นการแสดงว่าผู้เขียนเป็นผู้มีการศึกษาดี  ใคร
อ่านข้อความนั้น ๆ ก็เข้าใจได้ง่ายไม่มีการเข้าใจผิดและควรอธิบายให้เข้าใจประโยชน์ที่ได้จากการ
เขียนแต่ละประเภทด้วย 

2. พยายามสอนการเขียนให้สัมพันธ์กับการฟัง  การพูดและการอ่าน วิธีที่จะสอนให้
สัมพันธ์กับทักษะอ่ืน ๆ นั้นคือ  ก่อนที่จะเขียนสิ่งใด ควรเร่ิมด้วยการฝึกให้รู้จักฟังเสียก่อนแล้วจึง
เขียน  เช่น  ให้ฟังค าถามแล้วเขียนตอบให้ตรงค าถาม เก็บสิ่งที่ได้จากการฟังบรรยายไปเขียน หรือ
ให้อภิปรายกันในเร่ืองที่จะเขียนจนแน่ใจว่านักเรียนมีความรู้และความคิดที่จะเขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ 
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เสียก่อนแล้วจึงให้เขียน  บางคร้ังครูอาจก าหนดให้นักเรียนไปอ่าน หรือ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ
ในห้องสมุดมาเขียนได้ 

3. ในกรณีที่นักเรียนเขียนหนังสือ หรือสะกดค าผิดพลาดนั้นครูควรหาอุบายให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกเต็มใจ ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตนดีกว่าท าโทษให้แก้แล้วแก้อีกจน
นักเรียนเบื่อหน่ายซึ่งไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด วิธีแก้อาจท าได้โดยรวบรวมค าที่นักเรียนมักสะกดค าผิด
เสมอ ๆ เขียนบนกระดานด าหรือบัตรค า น าไปปิดไว้บนป้ายประกาศของชั้นเรียน  ครูมอบหมายให้
นักเรียนช่วยกันเขียนบัตรค าก็ได้  ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังการเขียนสะกดผิด 

4. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ให้นักเรียนท าหนังสือเรียนส าหรับชั้นเรียน หรือ
ประกวดเขียนนิทานหรือประกวดเขียนเร่ืองจริงจากประสบการณ์ของตนเอง ก็เป็นการส่งเสริม
ทักษะการเขียนของนักเรียนได้อีกอย่างหนึ่ง 

5. ในการสอนวิชาต่าง ๆ อาจมีโอกาสที่จะได้ฝึกเขียนได้เสมอ  ครูที่สอนภาษาไทย
ควรจะมีการปรึกษาหารือกับครูที่สอนวิชาอ่ืน ๆเพื่อร่วมมือกันสอนให้สาระวิชาต่าง ๆ สัมพันธ์กัน
โดยใช้เนื้อหาในวิชาอื่นส าหรับฝึกทักษะการเขียนก็ได้ เช่น สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
  อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2546: 66) กล่าวถึงวิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค าไว้ 
ดังนี ้

1. ฝึกนักเรียนให้สนใจศึกษาหาข้อมูลมาไว้ใช้เขียน 
2. ฝึกนักเรียนใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้อง 
3. ฝึกฝนนักเรียนได้มีวัฒนธรรมในงานเขียน 
4. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม และเอ้ือต่อการเขียน 
5. เอาใจใส่ในการตรวจแก้ไขการเขียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
6. สนใจหาเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้การเขียน 
7. จัดกิจกรรมการเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
8. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
9. สร้างความภาคภูมิใจในงานเขียนให้แก่นักเรียน 

  จากวิธีสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค าที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนสะกดค าต้องเร่ิมตั้งพื้นฐานจากง่ายไปหายาก
ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าและหลักการเขียนสะกดค า ว่าประกอบด้วย 
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และตัวสะกดอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนฝึกอ่าน  ทบทวน หรือ ครูและ
ผู้เรียนช่วยกันเก็บรวบรวมเป็นคลังค าศัพท์เพื่อการศึกษาเรียนและจัดกิจกรรมการเขียนสะกดค า 
ซึ่งครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระอาจร่วมมือกันบูรณาการโดยใช้เนื้อหาวิชาที่ตนเองสอนมาฝึกฝน
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การเขียนสะกดค าควบคู่กับการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิด
ทักษะความรู้แก่ผู้เรียน 
  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ให้นักเรียนท างานร่วมกันในกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
แตกต่างกันซึ่งทางวงการศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้โดยมีความเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียนได้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในชั้นเรียน (Student – centerd 
Class) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติหรือท า
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งครูเป็นผู้เตรียมเน้ือหา เตรียมกิจกรรมการเรียน
การสอน เตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด นักเรียนเป็นเพียงผู้ด าเนินกิจกรรมเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ 2-5 คน โดยมีครูคอยดูแลก ากับเท่านั้น กิจกรรมในลักษณะนี้มีหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมกลุ่ม  
จับคู่  หรือเป็นรายบุคคล ดังที่  Ajose  and  Joyner   (1990: 198) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเป็นกระบวนการของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน มาอยู่รวมกันแบบกลุ่มเล็ก ๆ 
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ส่วน  Artzt  and  Newman (1990: 448 – 449, อ้างถึงใน 
อรอุมา  ตั้งพัฒนาสมบุญ (2546: 51-52) ได้กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นแนวทางการเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องระลึกเสมอว่า พวกเขามีความส าคัญที่จะช่วย
ให้กลุ่มประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว ดังนั้น สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันในการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ร่วมกัน ครูผู้สอนมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลและจัดหาสื่อ
อุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และอเนก  ศิลปะนิลมาลย์ (2540: 63) 
ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึงการสอนที่ครูก าหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คนและเรียนอ่อน 1 คน ผลการ
เรียนของผู้เรียนจะพิจารณาเป็น 2 ตอน คือคะแนนเป็นรายบุคคล  และคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม เวลา
เรียนร่วมมือกันแต่เวลาสอบจะต่างคนต่างสอบ ผลส าเร็จของนักเรียนแต่ละคนคือผลส าเร็จของกลุ่ม 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ก็คือ การจัดการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่นักเรียนมีความสามารถคละกัน โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อผลส าเร็จของกลุ่ม (ทิศนา  แขมมณี, 2552) 

1. หลักการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  หลักการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Johnson & Johnson (1974: 213-240, อ้างถึงใน 
ทิศนา  แขมมณี, 2552: 265-266) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการ
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แข่งขันกัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้ – ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ – ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและ
สติปัญญาหลักการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการประกอบด้วย 

1. การเรียนรู้ต้องอาศัยการพึ่งพากัน (positive interdependence) โดยถือว่าทุกคนมี
ความส าคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึ่งพากันเพื่อความส าเร็จร่วมกัน 

2. การเรียนรู้ที่ดีต้องหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน (face to face interaction) 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม (social skills) โดยเฉพาะทักษะใน
การท างานร่วมกัน  

4. การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group  processing) ที่ใช้
ในการท างาน  

5. การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (individual accountability) 
                       ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในแผนภาพที่ 2 
ดังนี ้
 

 
 
แผนภาพที่ 2 ผลจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson, Johnson and Holubec : 1:3 ) 
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  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละ
รูปแบบจะมีวิธีการด าเนินการหลัก ๆ ซึ่งได้แก่ การจัดกลุ่ม  การศึกษาเน้ือหา  การทดสอบ  การคิด
คะแนน และระบบการให้รางวัล แตกต่างกันออกไป เพื่อสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ต่างก็ใช่หลักการเดียวกัน คือหลักการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และ
วัตถุประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองที่ศึกษาอย่าง
มากที่สุดโดยอาศัยการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้ เรียน
เดียวกัน ความแตกต่างของรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคในการศึกษาเน้ือหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและ
การให้รางวัล เป็นประการส าคัญและหนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนั่นก็คือ  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หรือ การร่วมมือกันแข่งขัน (Team  
Games  Tournament : TGT )  ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หรือ 
การร่วมมือกันแข่งขัน (Team  Games  Tournament : TGT )  มาใช้ในงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี   

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
         การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หรือ การร่วมมือกันแข่งขัน (Team  
Games  Tournament : TGT ) เป็นการเรียนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้  ดังนี้ 
         บุญชม  ศรีสะอาด (2537: 122) กล่าวถึง ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันในการเรียนซึ่งมี
วิธีการดังนี้ 1) ครูสอนบทเรียน 2) นักเรียนกลุ่มละ 4-6 คน ท างานร่วมกันตามที่ครูก าหนดมีการ
เปรียบเทียบค าตอบซักถามตรวจงานกัน 3) แนะน าให้คนเก่งในกลุ่มอธิบายแบบฝึกหัดให้เพื่อน 
4) เมื่อเรียนจบบทเรียนให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบสั้น ๆ ด้วยตนเอง 5) ตรวจผลการสอบ หา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม และ 6) นักเรียนคนใดท าได้ดีขึ้น ครูจะชมเชยและกลุ่มใดที่ท าได้ดีขึ้นก็จะได้
รับค าชมเชย 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 51) ได้อธิบายถึงการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หรือ การร่วมมือกันแข่งขัน (Team  Games  Tournament : TGT ) 
ไว้ว่า กระท าโดยการแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้ความรู้ เพศ และความสามารถคละกัน กลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มแข่งขัน  ซึ่งจะมีสมาชิกกลุ่มจ านวนเท่ากัน ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญ 
เมื่อเร่ิมเรียนทุกกลุ่มจะศึกษาเน้ือหาที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะช่วยกันตั้งค าถามโดยไม่จ าเป็นต้องเขียนค าตอบแล้วน าไปให้ผู้ประสานงาน
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ของกลุ่มที่ 3 ในขณะเดียวกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 ติวข้อค าถามให้สมาชิกในกลุ่ม
ของตน เมื่อครบก าหนดเวลา ผู้ประสานงานกลุ่มที่  3 จะเรียกผู้แทนจากกลุ่มที่  1 และกลุ่มที่  2  
สลับกันออกมาจับฉลากค าถามที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เขียนขึ้นมาแล้วตอบค าถาม โดยให้กลุ่มที่ 3 
เป็นกลุ่มเฉลย ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน และมีการรวบรวมคะแนนเมื่อสิ้นสุดการ
แข่งขัน กลุ่มที่ได้คะแนนสูงกว่าจะได้รับค าชมเชย ส่วนกลุ่มที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าจะได้รับการให้
ก าลังใจ สรุปผลการท ากิจกรรม สิ่งที่ได้เรียนรู้และข้อเสนอแนะ ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่
นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
   สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2545: 163) กล่าวถึง ความหมายของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมืออีกแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค STAD ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็น
กลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน  กลุ่มละประมาณ  4-6 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันใน
เกมการเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว  ท าการทดสอบความรู้โดยการใช้เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้
จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอ่ืน  น าเอามาบวกเป็น
คะแนนรวมของทีม  ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น  ให้รางวัล ค าชมเชย  เป็นต้น ดังนั้น 
สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
   วัชรา   เล่าเรียนดี (2547: 15) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ว่าเป็นการสอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคเกมแข่งขัน  หรือ 
TGT จะมีการด าเนินการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอนเช่นเดียวกันกับเทคนิคการร่วมมือกัน
เรียนรู้อ่ืน ๆ กล่าวคือ ครูต้องด าเนินการสอนในสาระความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนทั้งชั้น
ก่อนจนแน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจสาระความรู้นั้น  หรือรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
พอสมควรก่อน  แล้วจึงจัดกลุ่มให้นักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ตามใบงาน  หรือใบกิจกรรมที่เตรียมไว้
ล่วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หรือแต่ละชั่วโมงสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใน
กลุ่มได้ร่วมมือกันศึกษา  และท าแบบฝึกหัด  คนเก่ง  คอยช่วยเหลือ แนะน าอธิบายให้เพื่อนสมาชิก
ที่เรียนด้อยกว่าภายในกลุ่มสมาชิกที่เรียนอ่อนกว่าจะต้องยอมรับ  รวมทั้งพยายามถามและตอบร่วม
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จนรู้และเข้าใจสาระเหล่านั้นอย่างแท้จริง  ที่ส าคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้อง
ยอมรับผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานที่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและเป็นผลงาน
หรือผลปฏิบัติของกลุ่ม 
      นอกจากนั้น อุบลวรรณ  ส่งเสริม (2555: 10) กล่าวถึงความหมายของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ว่าวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (Team Game 
Tournament : TGT)  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางสังคม  มี
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ลักษณะเด่นเฉพาะตามล าดับขั้นของการสอน คือ มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยโดยจัดให้สมาชิกใน
กลุ่มเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันหรือเรียกว่าเป็นการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ 
กลุ่มละประมาณ 4-5 คน มีการก าหนดภาระงานในกลุ่มหลังจากที่ครูน าเสนอบทเรียนแล้ว จากนั้น
ให้นักเรียนท างานตามที่ก าหนดร่วมกัน ภายใต้ข้อตกลงที่ว่า ผู้เรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเมื่อเพื่อน
ร่วมกลุ่มบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ผู้ เรียนจะมีปฏิสัมพั นธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน และกระตุ้นการท างานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ ผู้เรียนได้สื่อสาร 
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย ต่อจากนั้นจะเป็นการเตรียมสมาชิกในกลุ่มให้พร้อมต่อการตอบค าถาม  เนื้อหาในการ
ตอบค าถามจะให้ผู้เรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแข่งขันกัน คะแนนที่
สมาชิกตอบได้จะน ามารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม เมื่อจบการแข่งขันแต่ละคร้ัง ผู้สอนจะประกาศ
คะแนนที่ได้สูงสุด 
   จากความหมายของของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่กล่าวมา
ข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันมีการจัดตั้งสมาชิกในแต่ละกลุ่มคละความสามารถโดยทุกคนในกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียม
กัน มีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ร่วมกัน มีการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนด และ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางสังคม  เป็นการเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและการเรียนรู้มากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืนและต่อการเรียนอีกด้วย 
  2.2 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
    การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค TGT มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การ
จัดการเรียนรู้หรือการสอน  การจัดทีม การแข่งขัน และการยอมรับในความส าเร็จของทีม ด้วยเหตุนี้
จึงมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้  ดังนี้ 
   ธีระพัฒน์  ฤทธิ์ทอง (2543: 65) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ( Team Game Tournament : TGT )  มีองค์ประกอบ คือ  1)  การสอน  เป็น
การน าเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียนใหม่   อาจเป็นการสอนตรงหรือจัดในรูปแบบของ
การอภิปราย  หรือกลุ่มศึกษา  2) การจัดทีม  เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม  หรือจัดทีมของนักเรียน โดย
จัดให้คละกันทั้งเพศ  และความสามารถและทีมจะต้องช่วยกันและกัน  ในการเตรียมความพร้อม
และความเข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน  3) การแข่งขัน  การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้าย
บทเรียน  ซึ่งจะใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาในข้อ  1  และผ่านการเตรียมความพร้อมของทีม
มาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ   แต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของกลุ่ม/ทีม แต่ละทีมมาร่วม
แข่งขัน  ทุกโต๊ะการแข่งขันควรเร่ิมด าเนินการเพื่อน าไปเทียบหาค่าคะแนนโบนัส  4)การยอมรับ
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ความส าเร็จของทีม  ให้น าคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  และหา
ค่าเฉลี่ย ทีมที่มีค่าสูงสุดจะได้ รับการยอมรับให้ เป็นทีมชนะเลิศ   โดยอาจเรียกชื่อทีมที่ได้
ชนะเลิศ  กับรองลงมา  โดยใช้ชื่อเก๋ ๆ ก็ได้ หรืออาจให้นักเรียนตั้งชื่อเอง  และควรประกาศผลการ
แข่งขันในที่สาธารณะด้วย 
   สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 4-6) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน ( Team Game Tournament : TGT )  มีองค์ประกอบของการ
แข่งขันเป็นทีมแบ่งเป็น 5 ตอน  คือ 1) การสอนในชั้น  ผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาที่จ าเป็นในชั่วโมง 
การสอนส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยาย อภิปรายอาจจะมีสื่อการสอนอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้ 
การสอนเพื่อ TGT แตกต่างจากการสอนทั่ว ๆไป ตรงที่ผู้สอนเน้นให้นักเรียนทราบว่านักเรียนต้อง
ให้ความสนใจอย่างมากในเนื้อหาเพราะจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 2) ทีม แต่ละ
ทีมจะประกอบด้วยผู้เรียน 4 – 5 คน ในทีมจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความส าเร็จในการเรียน 
และเพศ ทีมมีหน้าที่ส าคัญในการเตรียมตัวสมาชิกให้พร้อมเพื่อการเล่นเกมหลังจากชั่วโมงสอนแต่
ละทีมจะนัดสมาชิกศึกษาเนื้อหาโดยมีแบบฝึกหัดช่วย  โดยทั่ วไปผู้ เรียนจะผลัดกันถามใน
แบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจเน้ือหาทั้งหมด  ทีมเป็นส่วนส าคัญในการใช้วิธีการ TGT จุดเน้นในทีม
คือ ท าให้ดีที่สุดเพื่อทีม  จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุด  การสนับสนุนให้ก าลังใจเพื่อนร่วม
ทีมให้ประสบความส าเร็จทางวิชาการเป็นสิ่งส าคัญในการเรียน  การที่ทีมท าให้เกิดความรู้สึก
ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกันท าให้นักเรียนเพิ่มสัจการแห่งตน (Self – actualization) และท าให้
นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้น 3) เกม ในการเล่นเกมผู้เรียนจะตอบค าถามง่าย ๆ เกี่ยวกับเน้ือ
เร่ืองที่ได้ศึกษาจากชั้นเรียนและจากการท าแบบฝึกหัดกับเพื่อนในทีม ในการเล่นเกมผู้เรียนสามคน 
ซึ่งเป็นตัวแทนจากทีมทั้งสามจะมาแข่งขันกัน  ค าถามที่ถามจะพิมพ์ลงในกระดาษโดยเรียงค าถาม
นักเรียนจะต้องจั่วบัตรขึ้นหนึ่งใบ แล้วตอบค าถามตามหมายเลขที่ปรากฏในบัตรนั้น  นอกจากนี้ยัง
มีกฎที่อนุญาตให้ผู้เล่นท้าซึ่งกันและกันได้ ถ้าเห็นว่าคนที่ตอบค าถามนั้นให้ค าตอบที่ไม่ถูกต้อง  
4) การแข่งขัน การแข่งขันจะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์  หลังจากที่ผู้สอนได้ให้เนื้อหาและแต่ละทีมได้
ฝึกตอบค าถามกันจากกระดาษฝึกหัดแล้ว  ในการแข่งขันวันแรกผู้สอนจะจัดให้ผู้เรียนนั่งประจ า
โต๊ะแต่ละโต๊ะแข่งขัน โดยให้ผู้เรียนที่ชนะการแข่งขันโดยท าคะแนนได้ดีที่สุดจากการแข่งขันคร้ัง
ก่อน ๆ 3 คน (จากแต่ละทีม ทีมละ 1 คน) ประจ าโต๊ะที่หนึ่ง และคนที่ได้คะแนนรองลงมาอยู่โต๊ะที่
สองและสามตามล าดับ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์ ผู้เรียนจะต้องเปลี่ยนโต๊ะแข่งขันโดยดูจาก
ผลการแข่งขันคร้ังก่อน ๆ ผู้ชนะแต่ละโต๊ะจะต้องเลื่อนขึ้นไปแข่งขันยังโต๊ะที่อันดับสูงขึ้น  ผู้ที่ได้
คะแนนรองลงมาจะคงอยู่ที่โต๊ะเดิมและผู้แพ้จะเลื่อนลงไปแข่งโต๊ะที่อยู่อันดับต่ าลงไป ด้วยวิธีนี้
แม้ว่าผู้เรียนจะไม่ได้แข่งที่โต๊ะที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนในคร้ังแรกก็จะได้รับการ
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ปรับโดยอัตโนมัติไปยังที่เหมาะสมกับตน  5) จดหมายข่าว  จดหมายข่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดง
ความยินดีและให้ก าลังใจทีมที่ชนะ และผู้เรียนที่ท าคะแนนดีเด่นในการแข่งขันแต่ละคร้ัง จดหมาย
ข่าวออกสัปดาห์ละคร้ังเพื่อประกาศผลการแข่งขันที่ผ่านพ้นไปในสัปดาห์นั้น  ดังนั้นในแต่ละ
สัปดาห์ผู้สอนต้องเตรียมเขียนจดหมายข่าวเพื่อรายงานผลการแข่งขัน ในจดหมายข่าวจะเน้นผลงาน
ของแต่ละทีมผู้เรียนที่ชนะแต่ละโต๊ะและอันดับที่ของแต่ละทีมในสัปดาห์นั้น นอกจากจดหมายข่าว
แล้วผู้สอนอาจเพิ่มเติมด้วยการติดผลการแข่งขันที่ป้ายนิเทศหรือให้รางวัลพิเศษได้ 
   สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2545: 164) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (  Team Game Tournament : TGT )  มีองค์ประกอบ 
คือ 1) การเสนอเน้ือหา เป็นการน าเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่  รูปแบบการน าเสนออาจเป็นแบบ
การอภิปราย  บรรยาย  กรณีศึกษา  หรืออาจะมีสื่อการเรียนอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้  เทคนิคทีมการ
แข่งขัน ( Team Game Tournament : TGT )  จะแตกต่างจากจากเทคนิคอ่ืน ๆตรงที่ผู้สอนต้องเน้น
ให้ผู้เรียนทราบว่า ผู้เรียนต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญในเนื้อหาสาระ เพราะทุกคนในกลุ่ม
จะต้องเตรียมแข่งขันเกมตอบปัญหาในเร่ืองที่เรียน เมื่อสมาชิกตอบค าถามได้ จะท าให้กลุ่มหรือทีม
ประสบความส าเร็จในการแข่งขันด้วย ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่สามารถน ามา
เป็นค าถามที่มีค าตอบตายตัว 2) การจัดทีมเป็นการจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละทั้งเพศและความสามารถ 
ทีมมีหน้าในการเตรียมตัวสมาชิกให้พร้อมเพื่อการเล่นเกม หลังจากจบชั่วโมงการเรียนรู้ แต่ละทีม
จะนัดหมายสมาชิกในกลุ่มศึกษาเน้ือหาโดยใช้แบบฝึกหัดเป็นสื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และผู้เรียน
จะผลัดกันถามค าถามในแบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด 3) เกม เป็นเกมตอบค าถามง่าย ๆ 
เกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการเล่นเกมผู้เรียนที่เป็นตัวแทนจากทีมแต่ละทีมจะ
มาเป็นผู้แข่งขัน 
  นอกจากนั้น วัชรา   เล่าเรียนดี (2547: 15) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน (Team Game Tournament : TGT) มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
1) การสอนเนื้อหา ครูต้องด าเนินการสอนในสาระความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน
จนแน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจสาระความรู้นั้น  หรือรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
พอสมควรก่อนที่จะให้นักเรียนจัดกลุ่ม 2) การจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูจัดกลุ่มให้นักเ รียนร่วมมือกัน
เรียนรู้ตามใบงานหรือใบกิจกรรมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชั่วโมงสอน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันศึกษาและท าแบบฝึกหัด คนเก่งคอยช่วยเหลือ  
แนะน า อธิบายให้เพื่อนสมาชิกที่เรียนด้อยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกที่เรียนอ่อนกว่าจะต้องยอมรับ 
รวมทั้งพยายามถามและตอบร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  จนรู้และเข้าใจในสาระเหล่านั้นอย่างแท้จริง 
ที่ส าคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องรู้ยอมรับว่าผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานที่ทุกคน
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มีส่วนรับผิดชอบและเป็นผลการปฏิบัติของกลุ่ม 3) การแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน
ตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เรียน โดยครูจะเตรียมค าถามให้นักเรียนตอบ โดยอาจจะสร้างข้อ
ค าถามให้มี 3 ระดับ คือ ค าถามส าหรับเด็กเรียนเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กเรียนอ่อน เป็นต้น หรือ
อาจจะเป็นข้อค าถามคละกันทั้งยากและง่าย ให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามเหล่านั้น ค าถามอาจจะ
เหมือนกันก็ได้ โดยให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของนักเรียน พร้อมกับจ าแนกเวลาในการท า
แบบฝึกหัดเพื่อการแข่งขันในแต่ละคร้ัง 
   จากองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTที่กล่าวมา
ข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีองค์ประกอบที่ส าคัญ นั่นก็คือ การ
สอนเนื้อหา   การจัดทีม  และเกมการแข่งขันซึ่งองค์ประกอบหลักเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้อง
กับผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นั่นเอง 
  2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ทั้งในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนรวมไปถึงการปฏิบัติเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายไปถึง
ความส าเร็จ ดังนั้นครูจ าเป็นต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
      สุลัดดา  ลอยฟ้า (2536: 35-37) กล่าวว่าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT มีดังนี ้

1. การน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน  ครูสอนเนื้อหาต่อชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะของเน้ือหาของบทเรียน และใช้สื่อการเรียนการ
สอนประกอบค าอธิบายของครู  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนมากที่สุด 

2. การเรียนเป็นกลุ่ม  เป็นการท างานกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก 4 
คน กิจกรรมของกลุ่มจะอยู่ในรูปของการอภิปรายหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน  กลุ่มจะต้องท าให้ดี
ที่สุดเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของตน ครูควรกระตุ้นสมาชิกทุกคนทราบว่างานของ
กลุ่มจะส าเร็จก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

3. การแข่งขันเกมวิชาการ เป็นการแข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับเน้ือหาของบทเรียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียน การแข่งขันประกอบด้วยผู้เล่น กลุ่มละ 
4 คน ซึ่งแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม การก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มเล่นเกมจะยึด
หลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแข่งขันกัน กล่าวคือ นักเรียนที่มีความสามารถสูงของ
แต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน และ
นักเรียนที่มีความสามารถต่ าของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกัน การที่นักเรียนมีความสามารถทัดเทียมกัน
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ของแต่ละกลุ่มมาท าการแข่งขันกัน เพื่อให้นักเรียนแข่งขันกับตัวเอง และนักเรียนแต่ละคนมีโอกาส
ได้ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกัน 

4. การยอมรับกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับคะแนนรวมถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รางวัลโดย
ก าหนดรางวัลไว้ 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยี่ยม  กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มเก่ง 
        เปรมจิตต์  ขจรภัย ลาเซ่น (2536: 9) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ TGT  ( Team Game Tournament : TGT ) ดังนี้  

1. ขั้นเตรียม  ครูสอนทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  จัดกลุ่มเด็กตาม
ความสามารถ  ซึ่งแบ่งเป็นเด็กเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ให้คละกันในกลุ่ม เพื่อความเท่าเทียมกัน
ในการเรียนและความยุติธรรมของกลุ่ม  ทุกกลุ่มต้องแบ่งจ านวนเด็กเก่ง  ปานกลาง   และอ่อน
กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยเรียงจัดอันดับเด็กที่ได้อันดับแรกไปจนถึงอันดับสุดท้ายของห้อง  แล้วเรียงใส่
ชื่อกลุ่ม  เช่น  A – D เป็น  4 กลุ่ม แล้วสลับเรียงย้อนจาก D –A  สลับไปจนครบเพื่อให้เด็กเก่งได้
ช่วยเด็กอ่อน ส่วนชื่อกลุ่มจะมีการตั้งใหม่แล้วแต่สมาชิกในกลุ่มจะเห็นสมควรอีกคร้ัง  การก าหนด
นักเรียนเข้ากลุ่ม มีเทคนิคการจัดในรายละเอียดดังตารางที่  8   ดังนี ้
 
ตารางที่ 8 การก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
 
ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุ่ม ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุ่ม 

นักเรียนเก่ง 1 A นักเรียนปานกลาง 9 A 
2 B 10 B 
3 C 11 C 
4 D 12 D 

นักเรียนปานกลาง 5 D นักเรียนอ่อน 13 D 
6 C 14 C 
7 B 15 B 
8 A 16 A 

 
   จากตารางที่ 6 เป็นการจัดกลุ่มตามระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
สอบปลายปีของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  แล้วเรียงล าดับนักเรียนเข้ากลุ่มทั้งหมด  4 กลุ่ม  
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก  ดังนี้ 
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    กลุ่ม  A  ประกอบด้วยสมาชิกล าดับที่  1 , 8 , 9 , 16 
    กลุ่ม  B  ประกอบด้วยสมาชิกล าดับที่    2 , 7 , 10 , 15 
    กลุ่ม  C  ประกอบด้วยสมาชิกล าดับที่    3 , 6 , 11 , 14 
    กลุ่ม  D  ประกอบด้วยสมาชิกล าดับที่    4 , 5 , 12 , 13  
    เมื่อด าเนินการจัดกลุ่มนักเรียนแล้ว  ครูบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนและ
บอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน     

2. ขั้นสอน  ครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมแล้วให้งาน 
3. ขั้นท างานกลุ่ม  นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่

ของตนช่วยกันแก้ปัญหา  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาค าตอบที่ดีสุดมากกว่าดูค า
เฉลยหรือรอค าเฉลยจากครู 

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
4.1 ตรวจผลงาน  ถ้าเป็นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเซ็นชื่อในผลงานที่ส่ง  ครูอาจ

ประเมินด้วยการหยิบผลงานของกลุ่มขึ้นมาแล้วถามสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับชิ้นงานนั้นและ
ถ้าเป็นงานเดี่ยวครูอาจให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุ่มอธิบายวิธีหาค าตอบของเขาที่ได้จากการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม 

4.2 ครูทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยไม่มีการช่วยเหลือกัน  และเมื่อครู
ตรวจผลการสอบแล้วจะค านวณและเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มให้นักเรียนทราบ  และถือว่าเป็นคะแนน
ของนักเรียนในกลุ่มด้วย  

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  โดยอภิปรายผลงานของนักเรียน  และวิธีการท างานของ
นักเรียนรวมถึงวิธีการปรับปรุงการท างานกลุ่มด้วย  ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าของตนเอง
ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านสังคม   
   เปรมจิตต์  ขจรภัย ลาเซ่น (2536: 4) กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการวัดผลกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT  ( Team Game Tournament : TGT ) แบบอิงเกณฑ์ 
ดังนี ้

1.  ให้คะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) ถ้าทุกคนในกลุ่มท างานได้
ตามเกณฑ์ที่ครูก าหนดไว้  

2. ให้คะแนนรายบุคคลรวมกันกับคะแนนพิเศษ (Bonus) โดยคิดเกณฑ์คะแนน
ต่ าสุด 
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3. ให้คะแนนรายบุคคลรวมกันกับคะแนนพิเศษ (Bonus) ซึ ่งเป็นคะแนน
ความก้าวหน้า 

4. ให้คะแนนเท่ากันส าหรับคนในกลุ่มทั้งหมด 
5. เลือกงานคนใดคนหน่ึงในกลุ่มตรวจแล้วให้คะแนน 

   สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2545: 165-166) กล่าวว่าขั้นตอนการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT มีดังนี ้

1. ขั้นเตรียมเน้ือหา  ประกอบด้วย 
1.1 การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ  ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระ  หรือเร่ืองที่จะให้

ผู้เรียนได้เรียนรู ้
1.2 การจัดเตรียมเกม  ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมค าถามง่าย ๆ ซึ่งเป็นค าถามจาก

เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนรู้  วิธีการให้คะแนนโบนัสในการเล่นเกม  รวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้เช่น ใบงาน  
ใบความรู้  ชุดค าถาม  กระดาษค าตอบ  กระดาษบันทึกคะแนน  เป็นต้น 

2. ขั้นจัดทีม  ผู้สอนจัดทีมผู้เรียน โดยคละกันทั้งเพศ  และ ความสามารถทีมละ
ประมาณ 4-5 คน เช่น ทีมสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง  1 คน  
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน เป็นต้น  เพื่อเรียนรู้โดยปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่ง หรือใบงานที่
ก าหนดไว้ 

3. ขั้นการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
3.1 ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียนรู้ 
3.2 ทีมวางแผนการเรียนรู้และการแข่งขัน 
3.3 สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่ง หรือใบงาน 
3.4 กลุ่มหรือทีมเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในบทเรียน และพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขัน 
3.5 แต่ละทีมท าการประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของสมาชิกในทีมโดย

อาจต้ังค าถามขึ้นมาเอง  โดยให้สมาชิกของทีมทดลองตอบค าถาม 
3.6 สมาชิกของทีมช่วยกันอธิบายเพิ่มเติม  ในประเด็นที่บางคนยังไม่เข้าใจ 

4. ขั้นการแข่งขัน  ผู้สอนจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
4.1 ผู้สอนแนะน าการแข่งขันให้ผู้เรียนทราบ 
4.2 จัดผู้เรียนหรือสมาชิกตัวแทนของแต่ละทีมเข้าประจ าโต๊ะการแข่งขัน 
4.3 ผู้สอนแนะน าเกี่ยวกับเกม  โดยอธิบายจุดประสงค์และกติกาของการเล่นเกม 
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4.4 สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนเร่ิมเล่นเกมพร้อมกัน  ด้วยชุดค าถามที่เหมือนกัน
ผู้สอนเดินตามโต๊ะการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อตอบปัญหาข้อสงสัย 

4.5 เมื่อการแข่งขันจบลง  ให้แต่ละโต๊ะตรวจคะแนน จัดล าดับผลการแข่งขัน
และให้หาค่าคะแนนโบนัส 

4.6 ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลับไปเข้าทีมเดิมของตนเอง พร้อมน าคะแนนโบนัสไปด้วย 
4.7 ทีมน าคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีมอาจจะ

หาค่าเฉลี่ยด้วยหรือไม่ก็ได้  ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  จะได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมชนะเลิศและ
รองชนะเลิศตามล าดับ 

5. ขั้นยอมรับความส าเร็จของทีม  ผู้สอนประกาศผลการแข่งขัน และเผยแพร่สู่
สาธารณชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  ปิดประกาศที่บอร์ด  ลงข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  จดหมาย  ข่าว
ประกาศหน้าเสาธง    เป็นต้น  รวมทั้งมอบรางวัล  ยกย่อง  ชมเชย 
   วัชรา  เล่าเรียนดี (2545: 1) กล่าวถึงการเตรียมการก่อนสอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT  ( Team Game Tournament : TGT ) ดังนี้  

1. การเตรียมวัสดุการสอน ครูจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ใช้ในการท างาน
กลุ่มประกอบด้วย  ใบงาน  บัตรกิจกรรม  บัตรเฉลย  และแบบฝึกหัด  รวมทั้งแบบทดสอบย่อย
ส าหรับทดสอบนักเรียนแต่ละคนหลังจากเรียนบทเรียนในแต่ละหน่วยแล้ว 

2. การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย  นักเรียน  จ านวน  4  คน  
ซึ่งมีความสามารถทางวิชาการแตกต่างกัน  กล่าวคือ ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง  1  คน  นักเรียนปานกลาง 
2 คน และอ่อน 1 คน  ถ้าเป็นไปได้ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ เช่น ชาย 2 คน  และหญิง 
2 คน วิธีการจัดการนักเรียนเข้ากลุ่มอาจท าได้ดังนี ้

2.1 จัดล าดับนักเรียนในชั้นจากเก่งที่สุดไปหาอ่อนที่สุด  โดยยึดตามผลการเรียนที่
ผ่านมา  ซึ่งอาจจะเป็นคะแนนจากแบบทดสอบ หรือการพิจารณาตัดสินใจของครูเองเป็นส่วนประกอบ 

2.2 หาจ านวนทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 
4 คน  ฉะนั้นทั้งหมดจะมีกี่กลุ่ม  หาได้จากการหารจ านวนนักเรียนทั้งหมดด้วย 4 ผลหารคือจ านวน
กลุ่มทั้งหมดถ้าหารไม่ลงตัวอนุโลมให้บางกลุ่มมีสมาชิก  5  คนได้ 
      ทิศนา  แขมมณี (2552: 268-269) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  ( Team Game Tournament : TGT )  มีขั้นตอนดังน้ี 

1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง  -  กลาง  -  อ่อน) กลุ่มละ 4-6 คนและ
เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group)  
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2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระ
ร่วมกัน 

3. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา  แยกย้ายกันเป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันกับกลุ่มอ่ืน
โดยจัดกลุ่มแข่งขันตามความสามารถ  คือ  คนเก่งในกลุ่มบ้านของเราแต่ละกลุ่มไปรวมกัน  คนอ่อน
ก็ไปรวมกับคนอ่อนของกลุ่มอ่ืน กลุ่มใหม่ที่รวมกันนี้เรียกว่ากลุ่มแข่งขันก าหนดให้สมาชิกกลุ่มละ 
4 คน 

4. สมาชิกในกลุ่ม เร่ิมแข่งขันกันดังนี้ 
4.1 แข่งขันกันตอบค าถาม  10  ค าถาม 
4.2 สมาชิกคนแรกจับค าถามขึ้นมา 1 ค าถาม และอ่านค าถามให้กลุ่มฟัง 
4.3 ให้สมาชิกที่อยู่ซ้ายมือของผู้อ่านค าถามคนแรกตอบค าถามก่อนต่อไปจึงให้

คนถัดไปตอบจนครบ 
4.4 ผู้อ่านค าถาม  เปิดค าถาม  แล้วอ่านเฉลยค าตอบที่ถูกให้กลุ่มฟัง 
4.5 ให้คะแนนค าตอบ  ดังนี ้

4.5.1 ผู้ตอบถูกเป็นคนแรกได้ 2 คะแนน 
4.5.2 ผู้ตอบถูกคนต่อไปได้ 1 คะแนน 
4.5.3 ผู้ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

4.6 ต่อไปสมาชิกกลุ่มที่สองจับค าถามที่ 2 และเร่ิมเล่นตามขั้นตอน 4.2-4.3 ไป
เร่ือย ๆ จนกระทั่งค าถามหมด 

4.7 ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 
            4.7.1  ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 
            4.7.2  ผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ได้โบนัส  10  คะแนน 
            4.7.3  ผู้ได้คะแนนอันดับ 2 ได้โบนัส  8  คะแนน  
            4.7.2  ผู้ได้คะแนนอันดับ 3 ได้โบนัส  5  คะแนน 
            4.7.3  ผู้ได้คะแนนอันดบั 4 ได้โบนัส  4  คะแนน 

4.8 เมื่อแข่งขันเสร็จแล้ว  สมาชิกกลุ่มกลับไปกลุ่มบ้านของเรา แล้วน าคะแนน
ที่แต่ละคนได้รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 
   จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบ TGT หรือ การ
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TGT  ( Team Game Tournament : TGT ) ดังนี ้

1.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) หมายถึง  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก  4-6 คน สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะมีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันผลส าเร็จของสมาชิก  คือ  ผลส าเร็จของกลุ่ม 
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2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams – Games Tournament) 
หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 -6  คน  คละความสามารถด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  1 : 2 : 1 ภาระงานของกลุ่มคือ  หลังจากที่ครู
น าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มท างานตามที่ครูก าหนด  และเตรียมสมาชิกทุกคนให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในการแข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแข่งขันกัน  
คะแนนที่สมาชิกท าได้จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้รางวัลคือกลุ่มที่ท าคะแนนได้
สูงสุด  การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีขั้นตอนดังน้ี  

2.1 ขั้นน า  ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  เพื่อเชื่อมโยงความรู้
เข้าสู่เร่ืองที่จะสอน  เช่น  การใช้เกม  เพลง  นิทาน  บทร้อยกรอง  การบรรยาย  การอภิปราย ฯลฯ 

2.2 ขั้นสอน  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากแบบฝึกการเขียนสะกดค า
จากนั้นครูสอนเนื้อหาให้นักเรียนทั้งชั้นโดยใช้เทคนิควิธีที่ เหมาะสมทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียนในเร่ืองที่จะเรียน  เพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาใหม่ แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกในแต่ละ
กิจกรรมจากแบบฝึกการเขียนสะกดค า เพื่อที่จะได้ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการ
แข่งขัน 

2.3 ขั้นจัดทีม  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4 -6  คน  โดยคละนักเรียนที่มี
ความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน 1 : 2 : 1  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันก่อนการปฏิบัติกิจกรรม  
และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขัน 

2.4 ขั้นการแข่งขัน  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองที่เรียน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันคือนักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขัน
กันนักเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขันกัน  และนักเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขันกัน   แล้วน า
คะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม 

2.5 ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัลทีมที่ได้
คะแนนสูงสุด จากนั้นนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
แบบฝึก 

1. ความหมายของแบบฝึก   
  ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเป็นทักษะที่ต้องฝึกบ่อย ๆเพื่อให้เกิดทักษะความช านาญ และสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ก็ เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน นั่นคือ แบบฝึก ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
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  อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2532: 48) กล่าวว่า  แบบฝึกหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ  ตามแนวของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน ช่วยให้
นักเรียนน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้อย่างแม่นย าถูกต้องและคล่องแคล่ว 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 147) ให้ความหมายว่า 
แบบฝึก หรือแบบฝึกหัด หรือแบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพิ่มขึ้น  ส่วนใหญ่หนังสือ 
เรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝึกหัดจะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 490) ได้ให้ความหมายว่า  แบบฝึก  หมายถึง 
คู่มือนักเรียนที่นักเรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เป็นส่วนที่นักเรียน
บันทึกสาระส าคัญและท าแบบฝึกหัดด้วยมีลักษณะคล้ายกับ “แบบฝึกหัด” แต่ครอบคลุมกิจกรรมที่
ผู้เรียนพึงกระท ามากกว่าแบบฝึกหัด  อาจก าหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย เรียกว่า “Worksheet” หรือ 
“กระดาษค าตอบ” ซึ่งผู้เรียนต้องถือติดตัวเวลาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจรวมเป็นเล่ม เรียกว่า 
“Workbook” โดยเย็บรวมเรียงล าดับตั้งแต่หน่วยที่ 1 ขึ้นไป แบบฝึกปฏิบัติเป็นสมบัติส่วนตัวของ
ผู้เรียน แต่ต้องเก็บไว้ที่ชุดการสอนเป็นตัวอย่าง 1 ชุดเสมอ 
  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2540: 98) กล่าวว่าแบบฝึกเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่
นักเรียนต้องเรียนและเป็นโครงงานที่ต้องท าให้เสร็จ  โดยค าถามให้นักเรียนทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่ผ่านมาท าให้ทราบได้ว่านักเรียนท าอะไรและท าให้ส าเร็จผลอะไรในบทเรียน  ซึ่งสามารถ
ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและที่บ้าน 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 483) ได้ให้ความหมายว่า  แบบฝึก  หมายถึง แบบฝึกหัด
หรือชุดการสอนที่เป็นแบบฝึกที่ใช้เป็นตัวอย่าง  ปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ 
  จากความหมายของแบบฝึกที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า แบบฝึก หรือแบบฝึกหัด หรือ
แบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นใบงาน หนังสือซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกหัด ฝึกฝน ทบทวน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความช านาญในเนื้อหา
ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองทั้งที่โรงเรียน  ที่บ้านเพื่อให้
เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากแบบฝึกไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า 

2. ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 
  การจัดท าแบบฝึกเพื่อฝึกทักษะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับทักษะ
ที่จะฝึกและเหมาะสม ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 
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  ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535: 20) กล่าวว่าลักษณะที่ดีของแบบฝึกประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี ้

1. ควรมีข้อแนะน าในการใช้ 
2. มีให้เลือกทั้งแบบตอบ แบบจ ากัด  และแบบอย่างเสรี 
3. ค าสั่งหรือตัวอย่างที่ยกเป็นแบบฝึกไม่ควรยาวเกินไปและไม่ควรยากแก่การเข้าใจ 
4. ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้ผู้ศึกษาด้วยตนเอง  แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบและ

ให้ความหมายแก่ผู้ฝึกท าด้วย 
  อัญชัญ  อินค า (2536: 45) กล่าวว่าแบบฝึกที่ดี ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

1. ควรใช้หลักจิตวิทยา และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ควรสร้างขึ้นเพื่อฝึกสิ่งที่จะสอน และเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
3. ค าพูดหรือเน้ือหา  ควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่

แล้ว เช่น จากการอ่าน  การสนทนา 
4. สิ่งที่ฝึกแต่ละคร้ัง ควรเป็นแบบฝึกสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ และที่ส าคัญต้อง

กระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะฝึก 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 145) กล่าวว่า แบบฝึกที่ดี 
ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

1. เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เรียนมาแล้ว 
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของนักเรียน 
3. มีค าชี้แจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าโดยง่าย 
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม 
5. มีสิ่งน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 
6. ควรมีข้อแนะน าในการใช้ 
7. มีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจ ากัด และตอบอย่างเสรี 
8. ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้นกัเรียนศึกษาด้วยตนเอง  แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบ

และให้ความหมายแก่ผู้ฝึกท าด้วย 
9. ควรใช้ส านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุก 
10. ปลุกความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา 

  จากลักษณะแบบฝึกที่ดีที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าแบบฝึกที่ดีควรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยผู้ฝึกท าแบบฝึก  ใช้ส านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกให้คิดได้เร็ว
และสนุก เป็นแบบฝึกแบบสั้น ๆ  โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก  มีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจ ากัด และ
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ตอบอย่างเสรี สิ่งส าคัญต้องใช้หลักจิตวิทยา  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะ
ฝึก เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเร่ืองที่ได้เรียนมาแล้ว มีค าชี้แจงที่ชัดเจน ใช้เวลาในการท าเหมาะสม 

3. หลักการสร้างแบบฝึก 
  แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือหรือสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกท าบ่อยคร้ังจน
เกิดความคล่องแคล่ว ความช านาญและเกิดทักษะในการเขียนสะกดค าได้ การสร้างแบบฝึกให้ดีและ
มีประสิทธิภาพนั้น ได้มีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 
  วิชัย  เพชรเรือง (2531: 20) กล่าวว่าหลักการสร้างแบบฝึกต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี ้

1. แบบฝึกต้องมีเอกภาพและสมบูรณ์แบบในตัว 
2. เกิดจากความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
3. ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิธีโดยบูรณาการกับการอ่าน 
4. ใช้แนวคิดใหม่ในการท ากิจกรรม 
5. สนองความสนใจใคร่รู้และความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู ้
6. ค านึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน 
7. เน้นการแก้ปัญหา 
8. ครูและนักเรียนมีโอกาสวางแผนร่วมกัน 
9. แบบฝึกควรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ เป็นสิ่งที่สามารถปรับและรับเข้า

สู่โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 145-146) กล่าวว่าหลักการ
สร้างแบบฝึกต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ  โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเน่ืองของปัญหาในทุก ๆ ระดับชั้น 

2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหา ออกเป็นเนื้อหาหรือทักษะย่อย ๆเพื่อใช้
ในการสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด 

3. พิจารณาวัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนการใช้แบบฝึก เช่น จะน าแบบฝึกไป
ใช้อย่างไร ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 

4. สร้างแบบทดสอบ ซึ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงส ารวจ  แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเร่ือง  เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สร้างจะต้อง
สอดคล้องกับเน้ือหาหรือทักษะที่วิเคราะห์ไว้ในตอนที่ 2  
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5. สร้างบัตรฝึกหัด เพื่อใช้พัฒนาทักษะย่อยแต่ละทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีค าถามให้
นักเรียนตอบ การก าหนดรูปแบบขนาดของบัตร  พิจารณาตามความเหมาะสม 

6. สร้างบัตรอ้างอิง  เพื่อใช้อธิบายค าตอบหรือแนวทางในการตอบแต่ละเร่ือง 
การสร้างบัตรอ้างอิงนี้อาจท าเพิ่มเติมเมื่อได้น าบัตรฝึกหัดไปทดลองใช้แล้ว 

7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า  เพื่อใช้บันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนโดย
จัดท าเป็นตอน เป็นเร่ือง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกันแบบทดสอบ
ความก้าวหน้า 

8. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้  เพื่อหาข้อบกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและ 
คุณภาพของแบบทดสอบ 

9. ปรับปรุงแก้ไข 
10. รวบรวมเป็นชุดจัดท าค าชี้แจง  คู่มือการใช้สารบัญเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

   นงเยาว์  บวงสรวง (2538: 33) กล่าวว่าหลักการสร้างแบบฝึก จะต้องค านึงจิตวิทยา
การเรียนรู้  มีการฝึกที่เหมาะสมจึงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  การสร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ
โดยค านึงถึงความพร้อมและความสามารถของนักเรียน  ส าหรับค าที่จะมาสร้างนั้นควรเป็นค ามา
จากหนังสือเรียน โดยพิจารณาค าที่นักเรียนมีปัญหาในการเขียนสะกดค า แบบฝึกที่สร้างขึ้นควรมี
การหาประสิทธิภาพให้ได้ 
  เกษรา  ภัทรเดชไพศาล (2541: 36 -37) กล่าวว่าหลักการสร้างแบบฝึกต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

1. ต้องเหมาะสมกับนักเรียน 
2. เรียงล าดับจากง่ายหายาก  โดยเร่ิมจากการฝึกการออกเสียงแบบพยางค์ ค า  วลี  

ประโยค  และค าประพันธ์ 
3. แบบฝึกบางแบบฝึกให้ใช้ภาพประกอบ  เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กจึงจะช่วยให้

เด็กประสบผลส าเร็จในการฝึกและช่วยยั่วยุให้ติดตามต่อไป ตามหลักการจูงใจ 
4. แบบฝึกที่สร้างขึ้นเป็นแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ ใช้เวลาฝึกเป็นเวลา 30-40 นาที 
5. เพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายแบบฝึกต้องมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ประสมค าจาก

ภาพ  เติมค าลงในช่องว่าง  อ่านค าประพันธ์ ฝึกร้องเพลงและใช้เกมต่าง ๆ ประกอบ 
  จากหลักการสร้างแบบฝึกที่ดีที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักการสร้างแบบฝึกต้อง
ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงจิตวิทยาการเรียนรู้  มีการฝึกที่เหมาะสมจึงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  
สนองความสนใจใคร่รู้และความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นสิ่งที่
น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ เป็นสิ่งที่สามารถปรับและรับเข้าสู่โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้
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โดยค านึงถึงความพร้อมและความสามารถของนักเรียนเนื้อหาในแบบฝึกต้องมีหลากหลาย เช่น 
การเติมค าจากภาพ  แบบฝึกการเขียน  การอ่านออกเสียง  เป็นต้น ซึ่งแบบฝึกต้องมีความน่าสนใจ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะท าและสามารถหาประสิทธิภาพได้ 

4. หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
  แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือหรือสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกท าซึ่งหลัก
จิตวิทยามีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบฝึกผู้เรียนสามารถเรียนหรือท าในสิ่งต่าง ๆ ได้นั้นต้องมีแรงจูงใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนหรือการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้มีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 
  สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2536: 52-62) ได้แนะน าหลักจิตวิทยาที่
ควรน ามาใช้ในแบบฝึกสรุปได้ว่า 

1. กฎการเรียนรู้ของ Thorndike ในการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 
1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ การให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน

จะท าให้เกิดความพอใจในการเรียน 
1.2 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือ การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดมากๆ จะ

ท าให้เกิดความคล่องและช านาญ การสร้างแบบฝึกจึงช่วยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เสริมจากแบบ
ฝึกในบทเรียน และมีหลายรูปแบบ 

1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกต้องมีเนื้อเร่ืองเป็นที่สนใจของผู้เรียน 
ความยากง่ายต้องเหมาะสมกับวัย และสติปัญญา มีสิ ่งกระตุ้น ให้ผู้เรียนพอใจ ในการเรียน           
การประเมินผล ควรกระท าอย่างรวดเร็วหลังจากที่นักเรียนท าเสร็จแล้ว 

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูควรค านึงถึงนักเรียนแต่ละคน มีความรู้ ความถนัด
ความสามารถ และความสนใจที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการสร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ควรมีคละกันหลายแบบ 

3. การจูงใจผู้เรียน สามารถท าได้โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก  เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไป และท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จใน
การท าแบบฝึก แบบฝึกควรสั้นๆ จะช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย 

4. การน าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต และการเรียนรู้มาให้นักเรียนได้ทดลองท า ภาษาที่
ใช้พูดใช้เขียนในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนได้เรียน และท าแบบฝึกในสิ่งที่ใกล้ตัว จะท าให้จ าได้
แม่นย า นักเรียนยังสามารถน าหลัก และความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
  นอกจากนี้ พรรณี  ชูทัย (2522: 192-195) กล่าวถึงการสอนทักษะว่าการที่บุคคล
สามารถที่จะ เรียนในการท าสิ่งต่าง  ๆ  นอกจากจะต้องอาศัยแรงจูงใจ   ความคิดรวบยอด  
การแก้ปัญหา  คามคิดวิพากษ์วิจารณ์  ความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะใน
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การท างาน ทักษะเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่ช่วยในการท างานคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ การเรียนทักษะมี
ลักษณะเป็นการลองผิดลองถูก (trial  and  error) เช่น  การที่เด็กหัดเดินผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า
เอง ซึ่งวิธีช่วยให้เกิดทักษะในการเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสาธิตและการอภิปรายแนะน า 
1.1 เร่ิมบอกให้เด็กทราบว่าจะท าอะไร  ชี้แจงให้เห็นความส าคัญเพื่อเร้าให้เด็กเกิด

ความสนใจและกระตุ้นให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีความจ าเป็นส าหรับตนอย่างไรต่อจากนั้นจึงสาธิตให้ดู
ตั้งแต่ต้นจนจบและอธิบายให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ เน้นจุดที่ส าคัญหรือที่ต้อง
สังเกตโดยเขียนบนกระดานด า 

1.2 ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดทันทีหลังจากการสาธิต  สิ่งที่ต้องค านึงคือการท าซ้ า
และการเสริมแรง  ถ้าเคร่ืองใช้มีไม่พอ  ให้สาธิตกับเด็กเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาส
ฝึกหัดและครูจะได้เสริมแรงอย่างทั่วถึง  การฝึกทักษะจะเสียเวลาเปล่าถ้าเด็กไม่มีโอกาสได้ฝึกและ
ได้ผลดีถ้าเด็กกระตือรือร้นและครูต้องเสริมแรงกระตุ้นทุกคร้ัง 

1.3 ในขณะที่ฝึกหัดให้ค าแนะน าเพื่อช่วยให้เด็กท าทักษะนั้น ๆ ได้ด้วยตนเอง 
1.4 ให้ค าแนะน าในลักษณะที่อยู่ในบรรยากาศที่สบาย ๆ ไม่วิจารณ์เด็กโต ๆ บางคน

มักจะกลัวผิด  กลัวท าไม่ได้  จึงมักจะท าผิดพลาด  ครูจะต้องใจเย็นไม่ดุ  บรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดจะ
ยั่วยุให้เด็กเกิดความพยายามที่จะลอง 

1.5 ในการฝึกหัด  การเน้นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  แต่บางคร้ังการท าสิ่งที่
ผิดพลาดจนเกินกว่าเหตุก็จะช่วยแก้ไขข้อผิดให้ถูกได้ 

2. สิ่งที่ต้องควรระวังในการเรียนทักษะ คือ  การสรุปรวบยอดความหมายกว้าง ๆ 
ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แต่ละบุคคลมี (generalization) และ ทักษะเก่ามารบกวนการเรียนทักษะใหม่ กับ
สิ่งที่ เรียนใหม่ (interference)  โดยที่คิดว่าคล้ายคลึงกันเหมือนกัน  ซึ่งท าให้เกิด ( interference) 
หมายถึง  ทักษะเก่ามารบกวนการเรียนทักษะใหม่   ผลที่ตามคือ การถ่ายโยงเชิงลบหรือการขัดขวาง
ไม่ให้เกิดการเรียนรู้ (negative  transfer)  เช่น  คนที่เคยขับรถเกียร์อัตโนมัติ  แล้วมาขับรถเปลี่ยน
เกียร์ หรือคนที่เคยขับรถชิดขวาแล้วมาขับรถชิดซ้าย 
   การแก้  การสรุปรวบยอดความหมายกว้าง ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แต่ละบุคคลมี
(generalization) อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่าทักษะใหม่ที่ฝึกนั้นจะมีวิธีการของมันเอง  ซึ่งแตกต่างจาก
วิธีการของทักษะเก่า 
   การแก้ ทักษะเก่ามารบกวนการเรียนทักษะใหม่ (interference) กระตุ้นให้ผู้เรียน
เข้าใจว่าเขาก าลังเรียนทักษะซึ่งทักษะเก่าเข้ามารบกวน  เช่น  การขับรถของชาวสวีเดนเปลี่ยนจาก
ซ้ายมาเป็นขวาต้องมีการอบรมผู้ขับรถ  โดยชี้แจงให้เข้าใจถึง การถ่ายโยงเชิงลบหรือการขัดขวาง
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ไม่ให้เกิดการเรียนรู้ (negative  transfer)  และให้ผู้ขับรถพยายามคิดว่า  ขณะนี้ “ก าลังขับทางขวา”  
เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา  โดยวิธีการนี้เมื่อประเทศสวีเดนเปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวา  มีอุบัติเหตุเกิด
น้อยที่สุดในบรรดาประเทศในยุโรปทั้งหลายที่เปลี่ยนจากขับทางซ้ายเป็นทางขวา 
  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า หลักจิตวิทยาจะ
ช่วยเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะ ซึ่งต้องค านึงถึงความยากง่ายของเนื้อหา  ความ
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ วัย พัฒนาการ ความสนใจ  สติปัญญา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีการ
จูงใจนักเรียน  ให้นักเรียนฝึกท ามากๆ ท าซ้ า ๆ ท าบ่อยๆ จนคล่อง แม่นย า และเกิดความช านาญ 
และมีการเสริมแรงกระตุ้นในทุกคร้ังที่ได้ท างาน มีการให้ค าแนะน าผู้เรียนเสมอ  เพื่อให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกมีความส าคัญเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของแบบ
ฝึกที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ 
ดังนี ้
  ชัยยงค์   พรหมวงศ์  (2532: 494)  ได้กล่ าวถึ งความจ าเป็นที่ จะต้องทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือแบบฝึกอยู่หลายประการ คือ 

1. ส าหรับหน่วยงานผลิตแบบฝึกเป็นการประกันคุณภาพของแบบฝึกว่าอยู่ในขั้นสูง
เหมาะสมที่จะผลิตออกมาจ านวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว ผลิตออกมา
ใช้ประโยชน์ไม่ได้ดี ก็จะต้องท าใหม่ เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและเงินทอง 

2. ส าหรับผู้ใช้แบบฝึก แบบฝึกจะท าหน้าที่สอน โดยที่ช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มุ่งหมาย ดังนั้นก่อนน าแบบฝึกมาใช้จึงควรมั่นใจว่าแบบฝึกนั้น     
มีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดับขั้น 
จะช่วยให้มีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3. ส าหรับผู้ผลิตแบบฝึก  การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผู ้ผลิตมั ่นใจได้ว่า
เนื้อหาสาระที่บรรจุลงในชุดแบบฝึกง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วยให้ผู้ผลิตมีความช านาญสูงขึ้น 
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพท าได้โดยการประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง(กระบวนการ) 

และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ E1 เป็นประสิทธิภาพของ

กระบวนการและ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน
ทั้งหมด นั่นคือใช้เกณฑ์ในเนื้อหาที่เป็นทักษะไว้ 80/80  
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  ชัยยงค์  พรหมวงศ ์(2532: 495) เสนอวิธีค านวณหาประสทิธภิาพ โดยใช้วิธี การค านวณ
ดังนี้ 

  E1 ได้จากการน าคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนแต่ละคนรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเทียบ
เป็นร้อยละ 

  E2 ได้จากการน าคะแนนผลการสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน 
แล้วหาค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละ 
  การค านวณประสิทธิภาพของแบบฝึก 
  กระท าโดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

    E1  =   x 100  

     

    E2  =   x 100 

  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละจากการตอบแบบฝึกหัด ของชุด
การฝึกได้ถูกต้อง 

  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ หลัง
การฝึกได้ถูกต้อง 
   X  แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบฝึกหัด 
  Y  แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังจากฝึก 
  N  แทน จ านวนของผู้เรียน 
  A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึก 
  B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการฝึก 
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก 
  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2532: 495) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น
ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า มักจะตั้งไว้สูงสุดแล้วลด
ต่ าลงมา คือ 90/90, 85/85, 80/80 ส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นทักษะจะต้องใช้เวลาในไปฝึกฝนและ
พัฒนา ไม่สามารถท าให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน จึงอนุโลมให้ตั้งไว้
ต่ าลง นั่นคือ 80/80, 75/75  แต่ไม่ต่ ากว่า 75/75  เพราะเป็นระดับความพอใจต่ าสุด จึงไม่ควรต่ ากว่า
นี้ เมื่อก าหนดเกณฑ์แล้วน าไปทดลองจริงอาจได้ผลไม่ตรงตามเกณฑ์ให้มีความคลาดเคลื่อน

A
N
X

B
N
Y
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หรือความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่ าไปสูง = +2.5 นั่นให้ผลลัพธ์

ของค่า E1 หรือ E2 ที่ถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ไม่เกิน 2.5% 
  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เมื่อผลิตแบบฝึกเพื่อเป็นต้นแบบแล้ว ต้องน า 
แบบฝึกไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2532: 496-497)  
  1.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:1 แบบเดี่ยว (Individual Tryout 1:1) 
   เป็นการทดลองกับผู้เรียนกลุ่มละ 1 คน โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อค้นหา
ข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น ลักษณะของแบบฝึก จ านวนแบบฝึก ความสนใจของนักเรียนและ  ความ
เหมาะสมในด้านเวลา เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  2.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:10 แบบกลุ่ม (Small group Tryout 1:10) 
   เป็นการทดลองกับผู้เรียนกลุ่มละ 6-10 คน (คละผู้เรียนเก่งกับอ่อน) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงจนได้ตามเกณฑ์ 
  3.   ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:100 แบบสนาม (Field Tryout 1:100) 
   เป็นการทดลองกับผู้เรียนกลุ่ม 30 - 100 คน ให้นักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน 
ค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียงกับที่ตั้งจากเกณฑ์พิจารณาประสิทธิภาพ
ดังกล่าว 
  นอกจากนี้แบบฝึกจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีการประเมินโดยอาศัยเคร่ืองมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ดังที่ มาเรียม  นิลพันธุ์  (2547: 177 ) ได้กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึก เส ริมทักษะ กระท าด้วยวิธีการหาค่ าดัชนีความสอดคล้อง ( Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity) ความเหมาะสมของ
ส่วนประกอบของแบบฝึก การใช้ภาษาในการสื่อความหมาย โดยให้ผู้ รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ 3-5 คน  
เป็นผู้ประเมิน โดยก าหนดเป็นคะแนนดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2547) 
  ถ้าแน่ใจว่ามีคุณภาพ มีความเหมาะสม ให้คะแนน +1 
  ถ้าไม่แน่ใจว่ามีคุณภาพ มีความเหมาะสม ให้คะแนน   0 
  ถ้าแน่ใจว่าไม่มีคุณภาพ ไม่มีความเหมาะสม ให้คะแนน -1 
  แล้วน าผลการประเมินหรือการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านที่ให้คะแนนแต่
ละข้อมาหาค่าเฉลี่ยตามสูตร 
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  จากสูตร    =  

   
  เมื่อ           หมายถึง  ค่าเฉลี่ยผลประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแบบฝึก 
    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

         หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ถ้าค่า   IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง  
  สรุปได้ว่า แบบฝึกของการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เร่ือง การเขียนสะกดค า และทักษะทางสังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก มีการหาประสิทธิภาพ 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) ของ ( มาเรียม  นิลพันธุ์ ,  
2547: 177) และ 2) การหาประสิทธิภาพ E1/E2  ของ  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2532: 495-497) 

6. ประโยชน์ของแบบฝึก 
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องมีการฝึกทบทวนบ่อยคร้ัง อย่างสม่ าเสมอ 
แบบฝึกจึงเป็นเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนที่ เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้            
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 146) กล่าวถึงประโยชน์
ของแบบฝึกดังนี ้

1. เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียน 
2. ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น  แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่

จากครูผู้สอนด้วย 
3. ช่วยในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะการที่ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
4. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน 
5. การให้นักเรียนท าแบบฝึก  ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพร่องของนักเรียน

ได้ชัดเจน  ซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุง  แก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ได้ทันท่วงที 
6. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่

จะเตรียมการสร้างแบบฝึก นักเรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาในการคัดลอกแบบฝึกท าให้มีเวลาและโอกาส
ฝึกฝนได้มากขึ้น 
  นิภาพร  วงษ์ศิลา (2543: 46) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี้  

1. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน โดยกระท าดังนี้ 

IOC R

N
IOC

R

N
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1.1 ฝึกทันทีหลังจากเด็กได้เรียนรู้เร่ืองนั้น ๆ  
1.2 ฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 
1.3 เน้นเฉพาะเร่ืองที่ต้องการฝึก 

2. แบบฝึกที่ใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละคร้ัง 
3. แบบฝึกที่จัดท าขึ้นเป็นรูปเล่ม เด็กสามารถเก็บรักษาไว้เป็นแนวทางเพื่อทบทวน

ด้วยตนเองได้ต่อไป 
4. การให้เด็กท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ  ของเด็กได้

ชัดเจน  ซึ่งช่วยท าให้ครูด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที 
5. แบบฝึกที่จัดท าขึ้นนอกจากที่อยู่ในบทเรียน จะช่วยให้เด็กฝึกฝนอย่างเต็มที่ 
6. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงและเวลาในการที่

จะต้องเตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ  ในด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียน ท าให้
เด็กมีเวลาและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น 

7. แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเฉพาะการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มที่แน่นอน และ
ผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ 
  วิเชียร  เกษประทุม (2545: 36) กล่าวว่าประโยชน์ของแบบฝึก แบบฝึกเป็นเคร่ืองช่วย
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น  และแบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วย
ตนเอง 
  จากประโยชน์ของแบบฝึกที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าแบบฝึกเป็นส่วนหรือเสริม
หนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษา  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ง
การจัดท าแบบฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองท าจะท าให้ผู้สอนเห็นข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดที่จะต้องพัฒนา
และแบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง 
 
ทักษะทางสังคม 

 ทักษะทางสังคมเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร 
และการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม 

1. ความหมายของทักษะทางสังคม 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 517, 1159) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า ทักษะ และสังคม ไว้ว่า  
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  ทักษะ หมายถึง ความช านาญ 
  สังคม  หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน 
  จากความหมายข้างต้น ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายและทัศนะ
เกี่ยวกับทักษะทางสังคมดังนี้  
  Slavin et al. (1989: 22-26) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมหมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทั้งโดยการใช้ถ้อยค า (Verbal) และไม่
ใช้ถ้อยค า (Non - verbal) ซึ่งครอบคลุมในการรับ  การส่ง และการควบคุมการสื่อสารระหว่างบุคคล 
แบ่งออกเป็น 4 ประการ  

1. ความร่วมมือในการท างาน โดยเน้นให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกันและกันด้วย
ความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม 

2. ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในบทบาท หน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเน้นทั้งปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย 
(Physical  interactive) ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal interaction) และปฏิสัมพันธ์ท างจิตใจ 
(Emotion interaction) 

4. การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย รวมทั้งปลูกฝัง
ให้สมาชิกในกลุ่มมีความยืดหยุ่น (Flexible) เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 
  ประนอม  เดชชัย (2536: 19) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมหมายถึง ทักษะซึ่งผู้ เรียน
จ าเป็นต้องมี เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ได้แก่ ทักษะในการด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม (Social  Living  Skills) และทักษะทางกระบวนการกลุ่ม (Group Process  
Skills) ความหมายทั่วไปของขอบเขตการพัฒนาทักษะทางสังคมจะเน้น 2 เร่ือง คือ  

1. ทักษะทางสังคม  เป็นวิธีฝึกฝนและสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น 
การพูดที่เหมาะสม  การตกลงกันในเร่ืองที่โต้แย้ง 

2. ทักษะทางสังคม ช่วยเพิ่มพูนให้ เด็กมีพฤติกรรมและความสามารถในการ
สนองตอบและแสดงท่าทางที่เหมาะสม  การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ เพื่อเป็นฐานในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในอนาคต (วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี, 2542) 
  วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี (2542: 40) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมหมายถึง ความสามารถใน
การจัดการกับอารมณ์ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีสามารถอ่านสถานการณ์ทางสังคม
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และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นย า  มีปฏิสัมพันธ์ที่ราบร่ืนได้สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการชัก
จูงและเป็นผู้น าในการประนีประนอมและยุติข้อโต้แย้งเพื่อการร่วมมือกันและท างานเป็นทีมได้ 
  อุษณีย์  โพธิสุข (2545: 120) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมเป็นความสามารถที่เรารู้จัก 
เข้าใจความรู้สึก ความต้องการทางจิตใจ หรือความต้องการต่าง ๆ ของคนเราที่เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้ง
รู้จักที่จะสร้างสานสายสัมพันธ์ให้มั่นคงด้วยความรัก ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง 
รู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ  
  พวงเพชร  ฟูวงศ์สิทธิ์ (2546: 37)  กล่าวว่า ทักษะทางสังคมหมายถึง ความสามารถ
ในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง รู้จักปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม(กาญจนา  คงสวัสดิ์, 2551; ปัทมา  บันเทิงจิต, 2548; พวงเพชร  ฟูวงค์สิทธิ์, 2546) 
  ปัทมา  บันเทิงจิต (2548: 21)  กล่าวว่า ทักษะทางสังคมเป็นความสามารถในการ
ปรับตัวของบุคคลให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมะสม รู้จักผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และ
การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไม่เป็น
ภาระแก่สังคม 
  กาญจนา  คงสวัสดิ์ (2551: 33)  กล่าวว่า ทักษะทางสังคมหมายถึง ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ าวันเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
  จากความหมายของทักษะทางสังคมสามารถสรุปได้ว่า   ทักษะทางสังคมคือ      
การติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทั้งโดยการใช้ถ้อยค า และไม่ใช้ถ้อยค า 
ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถควบคุมตนเอง  เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
การร่วมมือกันและท างานเป็นทีมได้ เป็นทักษะซึ่งผู้ เรียนจ าเป็นต้องมี เพื่อประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม คือทักษะในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  และทักษะทาง
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประการคือ  ความร่วมมือในการท างาน  ความเป็นผู้น าและ
เป็นผู้ตาม  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และการเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการ
อยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยนั่นเอง 

2. ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
  ทักษะทางสังคมมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนทุกคนเป็นความสามารถใน
การรู้จัก เข้าใจ สร้างสรรค์และประสาน ความรู้สึก ความต้องการ ความสัมพันธ์ ตลอดจนแก้ปัญหา
และจัดการกับการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อกัน ดังที่ 
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  สุขุมาล  เกษมสุข (2535: 10-11) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะทางสังคมมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  ทักษะทางสังคม เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะ
อยู่ได้ตามล าพัง ต้องมีเพื่อนมีกลุ่มสังคมที่จะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน  ตั้งแต่สังคมเล็ก ๆ ในครอบครัว 
ขยายออกไปเป็นสังคมห้องเรียน สังคมโรงเรียน สังคมในอาชีพ การงาน จนถึงสังคม ชุมชน 
ประเทศ และโลก ทุกกลุ่มสังคมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์พึงพาอาศัยกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะทาง
สังคม ทักษะทางสังคมมีความส าคัญทั้งทางด้านส่วนบุคคลและด้านสังคม 
  ความส าคัญทางด้านส่วนบุคคล  ทักษะทางสังคม เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ยิ่งสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร ทักษะทาง
สังคมยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้นเท่านั้น เพราะบุคคลต้องสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถสื่อ
ความหมายเข้าใจกัน สามารถ ท างานร่วมกัน สามารถแก้ปัญหาได้โดยสันติวิธีเมื่อเกิดความขัดแย้ง
รู้จักคิดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคมได้  สามารถปรับตัวได้ทุกสภาพแวดล้อม              
สิ่งเหล่านี้ เป็นทักษะที่ช่วยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคง 
  ความส าคัญทางด้านสังคม สังคมใดที่สมาชิกเป็นผู้มีทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เข้าใจกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
สันติวิธีสมาชิกรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัว  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาสังคมที่ตนอยู่ สังคมนั้นย่อมเป็นสังคม ที่สงบสุข มีความเจริญมั่นคง แต่ถ้าสังคมใดมีลักษณะ
ตรงกันข้ามสมาชิกขาดทักษะทางสังคม สังคมนั้นย่อมมีปัญหา ไม่สงบสุข และมีแต่ความเสื่อม 
  ทักษะทางสังคม จึงมีความส าคัญ ช่วยพัฒนาทั้งบุคคลและสังคม เพราะถ้าบุคคลซึ่ง
เป็นสมาชิกของสังคม มีทักษะที่ จะอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้ว สังคมก็ย่อมสงบสุขและ
เจริญก้าวหน้าไปด้วย 
  ธีรยุทธ์  เสนีย์วงศ์  ณ อยุธยา (2536: 220) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
คือ มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กเป็นอย่างมากและส่งผลต่อตัวเด็กใน ทุก ๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ  สังคม  การเรียน  การปรับตัว  ทั้งในชีวิตปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น จึง
ควรมีการแก้ไขและพัฒนาทักษะทางสังคม โดยที่ครูร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุก ๆ ฝ่าย 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 90-91) ได้อธิบายถึงความส าคัญของทักษะทางสังคมว่า 
การจะให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพื่อน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาในชีวิตประจ าวัน เนื้อหาสาระที่
ต้องเรียนรู้ คือ ความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพ ทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต และทักษะทางสังคม 
เพื่อการประสานสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งทักษะเหล่านี้ คือ ทักษะชีวิต (Life Skills) ที่
ทุกคนต้องมี ต้องเรียนรู้ และเรียนรู้อยู่ทุกขณะของชีวิต 
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  กุลยา  ก่อสุวรรณ (2553: 326) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะทางสังคม เป็นทักษะที่
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตในสังคมส าหรับทุกคน เน่ืองจากทักษะทางสังคมนี้เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้อ่ืน
ในสังคมนั้น ๆ ยอมรับบุคคลนั้นหรือไม่ เช่น คนรอบข้างจะชอบหรือพอใจคบหากับบุคคลนั้น
หรือไม่ นายจะจ้างงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทักษะของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องมี
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถสร้างสัมพันธภาพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
  จากความส าคัญของทักษะทางสังคมสามารถสรุปได้ว่า ทักษะทางสังคมมีความส าคัญ
ต่อบุคคลทุก ๆ คน ควรมีการสร้างเสริมทักษะทางสังคมตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ เพราะทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมส าหรับทุกคน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการเข้าสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง 

3. ทักษะทางสังคมของสมาชิกในกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
  สมาชิกในกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีทักษะทางสังคมที่ส่งผลจากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมากมายดังนี้ 
  ทักษะทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวคิดของ  
Slavin, Madden and Stevens (1989: 22-26) ดังนี ้

1. ความร่วมมือในการท างาน โดยเน้นให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกันและกันด้วย
ความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม 

2. ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในบทบาท หน้าที่          
ที่ได้รับมอบหมาย 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเน้นทั้งปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย 
(Physical  interactive) ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal interaction) และปฏิสัมพันธ์ท างจิตใจ 
(Emotion interaction) 

4. การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย รวมทั้งปลูกฝัง
ให้สมาชิกในกลุ่มมีความยืดหยุ่น (Flexible) เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 
  นาตยา  ภัทรแสงไทย (2535: 199) ได้ก าหนดพฤติกรรมที่เป็นทักษะทางสังคมดังนี้ 

1. การวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน 
2. การมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ  
3. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 
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4. การตอบสนองอย่างมีมารยาทต่อค าถามของผู้อ่ืน 
5. การเป็นผู้น าการอธิบาย 
6. การแสดงความรับผิดชอบ 
7. การช่วยเหลือผู้อ่ืน 

  จากทักษะทางสังคมของสมาชิกในกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสรุปได้ว่า
ทักษะทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ ความร่วมมือในการท างาน  
ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเน้นทั้งปฏิสัมพันธ์
ทางร่างกาย ทางวาจา  ทางจิตใจ เป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
ปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มมีความยืดหยุ่น เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน  ช่วยเหลือผู้อ่ืน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน และความเป็นประชาธิปไตยกันในกลุ่มของส่วนร่วมนั่นเอง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    

1. งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยมีผู้ได้ศึกษาและวิจัยในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT  การเขียนสะกดค า  ทักษะทางสังคม  ดังนี้ 
  สุพจน์  วิทลัสวศินุ (2552: 168-169) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2)เพื่อพัฒนาและให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อ
ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะทางสังคม และความคิดเห็นที่มี
ต่อกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2551 จ านวน 24 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม  แบบสังเกต
พฤติกรรมทักษะทางสังคมด้านการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม และด้านการท างานเป็น
ทีม  แบบวัดทักษะทางสังคม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับก่อนและหลังจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา แบบวัดทักษะทางสังคมท้ายกิจกรรมเกมการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็น
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ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผลการวิจัยพบว่าหลังทดลองใช้กิจกรรมเกมการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมี
ทักษะทางสังคมด้านการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวมอยู่ในระดับพอใช้ และทักษะทาง
สังคมด้านการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดีและผลการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  ศิริพร  จึงรัศมีพานิช (2553: 110) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหว่าง
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุ่มเกมการแข่งขัน (TGT) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือผสมผสานระหว่างเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 
อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 35 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ ผสมผสานระหว่างกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.80/82.67 
  ประไพ  สุวรรณสารคุณ (2553: 106) ได้วิจัยเรื่องการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดค ายากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
2) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  และความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดม่วง  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 16 คน 
ปีการศึกษา 2553 เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบรายกรณี (One Shot Case Study) เคร่ืองมือที่ใช้ใน
งานวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้เกมการศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเขียนสะกดค ายาก  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ ความมี
วินัยและความมุ่งมั่นในการท างาน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เท่ากับ ร้อยละ 76.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  และความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกด้าน 
  นิรานันท์  วิไลรัตนกุล (2553: 104) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศนักเรียนชาวประเทศระดับกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชาว
ต่างประเทศระดับกลางให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติระดับกลาง โดยใช้แบบ
ฝึกและ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลางที่มีต่อแบบฝึกการเขียนสะกด
ค า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลาง  โรงเรียนนานาชาตินีวา 
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552-2553 จ านวน 15 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วนการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2)แบบฝึกการเขียนสะกดค า 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า และ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกเพื่อแก้ไขการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลาง ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 ได้ค่าประสิทธิภาพ 81.08/81.53 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
ส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการ
เขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลางอยู่ในระดับมาก 
  สารสิน  เล็กเจริญ (2549: 68) ได้วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ วัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง
การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กับการสอนปกติ  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียน 120 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 
60 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายและจับสลาก ได้ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มทดลอง เรียนแบบ
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ร่วมมือเทคนิค TGT และได้ห้องประถมศึกษาปีที่  1/4 เป็นกลุ่มควบคุม เรียนแบบปกติใช้เวลา
ทดลอง 11 ชั่วโมง  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test Independent) การทดสอบค่าที
แบบไม่อิสระ(t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
  จุฑามาศ  กันติ๊บ (2554: 74) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เร่ือง
การเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคจิกซอว์  2 ร่วมกับเกมการศึกษา 
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า 
โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ เวลาจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 
ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย (ท 11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับ
เกมการศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
2 ร่วมกับเกมการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถเร่ืองการเขียนสะกดค าของ
นักเรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  อัจฉรา  เจตบุตร (2554: 120-121) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เร่ือง 
การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
2) พัฒนาบทเรียนสื่อประสม เร่ือง การเขียนสะกดค า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลอง
ใช้บทเรียนสื่อประสม เร่ือง การเขียนสะกดค า 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การ
เขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสื่อประสม และ
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ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นนักเรียนไทย จ านวน 5 คน และเป็นนักเรียนเกาหลี จ านวน 1 คน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 12 คาบเรียน รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย 1) บทเรียนสื่อประสม เร่ือง การเขียนสะกดค า 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง การเขียนสะกดค า และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนสื่อประสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยบทเรียนสื่อ
ประสม และนักเรียนเห็นด้วยว่าการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมมีประโยชน์มากท าให้มีผลการ
เรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เกิด
ความรู้สึกมั่นใจในการเรียนมากขึ้นและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
  จุลมณี  สุระโยธิน (2554: 186-187) ได้วิจัยเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน
ทางอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกันทางอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สังคมสื่อออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทางอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อน
การคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จ านวน 16 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทางอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมและแผนก ากับกิจกรรม 
2) แบบประเมินทักษะทางสังคม 3) แบบสอบถามความคิดเห็น 4) ระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 5) แบบสังเกต ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะทางสังคมหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางสังคมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการสื่อสารและ
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ปฏิสัมพันธ์พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโยงใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียน โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  

  พรพรรณ  มากบุญ (2555: 115-116) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะทาง
สังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว และอิทธิพลจากเพื่อนของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 2) 
ศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่มี
อายุ รายได้ของครอบครัว พฤติกรรมการด่ืมสุราของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกใน
ครอบครัว จ านวนคร้ังที่ถูกต ารวจจับกุมตัวมาด าเนินคดี ระยะเวลาที่ศาลพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับ
การฝึกอบรม และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ 3) ศึกษา
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจากเพื่อน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษา จ านวน 214 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลจากเพื่อน และ
การเห็นคุณค่าในตนเองสามารถร่วมท านายทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ได้ร้อยละ 38.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
   วัลยา  อ่ าหนองโพธิ์ (2557: 126) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดค า เร่ือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เร่ือง มาตรา
ตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนาแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค า เร่ือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  90/90 3) ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เร่ือง มาตรา
ตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  4) ประเมินผลการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เร่ือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 ประกอบด้วย 4.1) เปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เร่ือง มาตราตัวสะกด 
โดยใช้แผนผังความคิด 4.2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค า เร่ือง มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
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อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบแผนการวิจัยคือ One Group Pretest – Posttest Design  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผัง
ความคิด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการเขียนสะกดค า 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดค าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังเรียนนักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยมีผู้ได้ศึกษาและวิจัยต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ทักษะทางสังคม และเทคนิค TGT ดังนี ้
  Stark (1983: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การประเมินวิธีการอบรมทักษะทางสังคม
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากับการเรียนรู้ปกติ ผลการศึกษาพบว่า จ านวนเด็กมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการฝึกอบรม 
  Catharine (1992: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสอนโดยให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันภายในกลุ่มเล็กที่ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเกรด 5 -6 ในวิชา
คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ปัญหาและมีส่วนช่วยเหลือกันเองในการ
เรียนรู้เนื้อหา  นักเรียนในกลุ่มเก่งมีการตอบสนองที่ดีต่อการเปลี่ยนกลุ่มในการท างาน ส่วนนักเรียน
ในกลุ่มอ่อนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น 
  Dubois (1991: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการเรียนแบบแข่งขันเป็นกลุ่ม TGT โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับศึกษาตอนต้นจ านวน 2,175  คน ครู 26 คน ที่มาจากชั้นเรียนจ านวน  
86 ชั้น  จ านวน  1  โรงเรียนในมลรัฐหลุยส์เซียน่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่ม  กลุ่มที่หนึ่งสอน
แบบร่วมมือการเรียนรู้  โดยครูที่สอนกลุ่มที่ผ่านการอบรม  กลุ่มที่สองครูผ่านการอบรมแต่ไม่ใช้
การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  และกลุ่มที่สามครูไม่ผ่านการอบรมและไม่ใช้การสอนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ ผลการทดลองพบว่านักเรียนไม่ในกลุ่มที่ผ่านการอบรมและใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  แต่ไม่พบ
ความแตกต่างด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
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  Slavin (1980: บทคัดย่อ) ได้ท าการทดลองเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ที่เป็น
ผิวขาว  ผิวด า  กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่ า  โดยแบ่งกลุ่ม
ทดลองเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 เรียนตามรูปแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  กลุ่มที่ 2 เรียนตามรูปแบบ
กลุ่มแข่งขัน (TGT)  ผลการทดลองพบว่าปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ในกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  มีความ
แน่นแฟ้นมากกว่าในกลุ่มแบบกลุ่มการแข่งขัน (TGT)  ซึ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  จะมีความห่วงใย
ในกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างดี 
  Meekins (1987: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนเป็นทีมแบบ STAD ที่
มีต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการยอมรับทางสังคม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยศึกษาจากนักเรียนเกรด 5 จ านวน 51 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนที่ใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มีความก้าวหน้าทางวิชาการมากกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  Schwendinger (1977: 51) ได้ศึกษาผลการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นระดับ 6 
จ านวน 503 คน โดยใช้แบบฝึกที่มีรูปภาพของจริงและแบบเขียนตามค าบอก  ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกที่มีรูปภาพของจริง มีผลการเรียนการเขียนสะกดค าสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบเขียนตามค าบอก 
  จากผลงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบฝึก ช่วยให้
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน เกิดทักษะทางสังคมมากขึ้นและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  จึงนับได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบฝึกช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้  ทักษะทางสังคมที่ดีและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

สรุป 
 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า 
และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษไทย หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT การเขียนสะกดค า แบบฝึก  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมเหล่านี้  สามารถสรุปได้ว่า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรโรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วง  สุวนิช)  ได้ให้ความส าคัญกับทักษะการเขียน โดยก าหนดการเขียนไว้ในกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานที่ ท 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 สมรรถนะ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่คาดหวังไว้  ซึ่งได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถเขียนสะกดค าต่างๆได้ถูกต้อง  
 นอกจากยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดค าการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  แบบฝึก และทักษะทางสังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อสังเคราะห์มาเป็นขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ซึ่งสามารถสรุปได้คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นน า  ครูจัดกิจกรรมกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน  เพื่อเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่เร่ืองที่จะสอน  เช่น  การใช้เกม  เพลง  นิทาน  
บทร้อยกรอง  การบรรยาย  การอภิปราย ฯลฯ  2) ขั้นสอน   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจาก
แบบฝึกการเขียนสะกดค าจากนั้นครูสอนเนื้อหาให้นักเรียนทั้งชั้นโดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสม
ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเร่ืองที่จะเรียน  เพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาใหม่ แล้วให้
นักเรียนท าแบบฝึกในแต่ละกิจกรรมจากแบบฝึกการเขียนสะกดค า เพื่อที่จะได้ความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 3) ขั้นจัดทีม  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4-6  คน  โดยคละนักเรียนที่
มีความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน 1 : 2 : 1  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันก่อนการปฏิบัติ
กิจกรรม  และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขัน 4) ขั้นการแข่งขัน  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขัน
กันตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เรียน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันคือ
นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกันนักเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขันกัน  และนักเรียนอ่อน
ของแต่ละทีมแข่งขันกัน   แล้วน าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของ
ทีม  5) ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จากนั้น
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  การน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึกมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะการสอนเขียนสะกด
ค าจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่คงทน  ทักษะทางสังคมที่ดีและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทท่ี  3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า และทักษะทาง
สังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับ
แบบฝึก  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental  Research) แบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre - 
Experimental  Research) แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง (The One – Group Pretest – Posttest 
Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  2)  ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเตรียมการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง  ช่วงสุวนิช) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2               
ปีการศึกษา  2559  จ านวน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียน รวม 385 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วง   สุวนิช) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  
จ านวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน รวม 48 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ด้วยวิธีจับสลาก   
 ตัวแปรท่ีศึกษา  ได้แก่  

1. ตัวแปรต้น (Independent  Variable)ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
TGT  ร่วมกับแบบฝึก 

2. ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  ได้แก่    
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
  2.2 ทักษะทางสังคมของนักเรียน  
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  2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  มีดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค  TGT  ร่วมกับแบบฝึก  จ านวน  8  แผน 
2. แบบฝึกการเขียนสะกดค า  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
4. แบบประเมินทักษะทางสังคม 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค

TGT ร่วมกับแบบฝึก  
 มีรายละเอียดในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ดังนี้ 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก 
  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT  ร่วมกับแบบฝึก มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ  ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระส าคัญ  หลักการและเน้ือหาเพื่อ
เป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 

2. ศึกษาเอกสารและต าราหลักภาษาที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการเขียนสะกดค า 
3. วิเคราะห์เนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับเวลาเรียน 
4. ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จากต ารา

เอกสารต่าง ๆ และวิทยานิพนธ์ 
5. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยเร่ิมจากมาตรา
ตัวสะกดตรงมาตราได้แก่ มาตราแม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว จ านวน 4 แผน และมาตราตัวสะกด
ไม่ตรงมาตราได้แก่ มาตราแม่กน แม่กก  แม่กด แม่กบ จ านวน 4 แผน  รวม  8  แผน  ดังตารางที่  9  
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ตารางที่ 9 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  ร่วมกับแบบฝึก เร่ืองการเขียนสะกดค า 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เร่ือง จ านวนชั่วโมง 
 ทดสอบก่อนเรียน 1 
1 การเขียนสะกดค าที่มีแม่กงเป็นตัวสะกด 1 
2 การเขียนสะกดค าที่มีแม่กมเป็นตัวสะกด 1 
3 การเขียนสะกดค าที่มีแม่เกยเป็นตัวสะกด 1 
4 การเขียนสะกดค าที่มีแม่เกอวเป็นตัวสะกด 1 
5 การเขียนสะกดค าที่มีแม่กนเป็นตัวสะกด 2 
6 การเขียนสะกดค าที่มีแม่กกเป็นตัวสะกด 2 
7 การเขียนสะกดค าที่มีแม่กดเป็นตัวสะกด 2 
8 การเขียนสะกดค าที่มีแม่กบเป็นตัวสะกด 2 

 ทดสอบหลังเรียน 1 
 รวม 14 
 
  แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ 

5.1 สาระส าคัญ 
5.2 ตัวชี้วัด 
5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5.4 เน้ือหาสาระ 
5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.5.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้ เข้าสู่เร่ืองที่จะสอน  เช่น  เพลง  นิทาน  เกม การบรรยาย  เป็นต้น 

5.5.2 ขั้นสอน  ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน โดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสม  
ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเร่ืองที่จะเรียน  เพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับเน้ือหาใหม่และนักเรียนท า
กิจกรรมในแบบฝึกเร่ืองการเขียนสะกดค าเป็นรายบุคคล  ซึ่งนักเรียนต้องสนใจ ตั้งใจฟังครู  
เพื่อที่จะได้น าความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและจากแบบฝึกไปใช้ในการแข่งขัน 

5.5.3 ขั้นจัดทีม  ครูจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4-6  คน คละความสามารถ  
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมความพ ร้อมที่จะเข้า
แข่งขัน ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  โดยจัดกลุ่ม A-D (เปรมจิตต์  ขจรภัย ลาเซ่น,  2536:   9) ที่แบ่ง
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นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง  และอ่อนในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 โดยดูจากผล
การเรียนในภาคเรียนที่   1 ปีการศึกษา 2559  จากนั้นจัดอันดับของนักเรียนโดยเก่งที่สุดเป็น
หมายเลข  1  จนถึงอ่อนที่สุดเป็นหมายเลขสุดท้ายของห้อง  และจัดเข้ากลุ่มที่แบ่งไว้ในคร้ังนี้เป็น 
12 กลุ่ม ตั้งแต่ A B C D   แล้วสลับเรียงย้อนจาก  D C B A  แล้วสลับเรียงย้อนจาก  A B C D  แล้ว
สลับเรียงย้อนจาก  D C B A  จนถึงหมายเลขสุดท้าย  หมายเลขใดได้กลุ่มที่ เป็น A แสดงว่า
หมายเลขเหล่านั้นเป็นกลุ่มเดียวกัน  

5.5.4 ขั้นการแข่งขัน  เป็นการแข่งขันเขียนค าศัพท์จากเน้ือหาที่นักเรียนเรียนรู้โดย
ครูจะใช้ค าศัพท์ในการแข่งขันคละกันทั้งยาก  ปานกลางและง่าย  และให้นักเรียนทุกคนได้แข่งขัน
เขียนค าศัพท์เหล่านั้น  ซึ่งเกมการแข่งขันประกอบด้วยผู้เล่นทั้งหมด  12  กลุ่ม  กลุ่มละ 4-6 คน ซึ่ง
แต่ละทีมจะส่งตัวแทน  1  คนมาแข่งขันกัน  คือ  นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกัน  นักเรียนปานกลาง 
แต่ละทีมแข่งขันกัน  และนักเรียนอ่อนแต่ละทีมแข่งขันกัน  ซึ่งการแข่งขันในแต่ละทีมโดยแต่ละ
ทีมจะต้องเขียนค าศัพท์ตามที่ครูบอกมีการตรวจให้คะแนนและให้นักเรียนแต่ละทีมบันทึกคะแนน
ของแต่ละคนและของทีมทุกครั้งจะมีการน าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม 
ส าหรับการให้รางวัลทีมจะดูจากคะแนนรวมของทีมที่ได้สูงที่สุดคือทีมที่ได้รางวัล 

5.5.5 ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและร่วมกันรวมคะแนน
สะสมของแต่ละคนและของทีม  ส่วนการมอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะประกาศผลเมื่อเรียน
จบบทเรียนสุดท้าย 
   5.6  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
   5.7  การวัดและประเมินผล 

6. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

7. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ต่อผู้เชี่ยวชาญ  3  คน  ซึ่งเป็น  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ด้านการสอนภาษาไทย  และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity )  จากนั้นน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( Index  of  Item  Objective  
Congruence  : IOC ) โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา  ดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2547: 177) 
  ให้คะแนนเท่ากับ +1     เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้
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  ให้คะแนนเท่ากับ   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้
  ให้คะแนนเท่ากับ  -1  เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้
  จากสูตร    =  

   
 

  เมื่อ      หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 
      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

       หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5   ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์            
ที่ยอมรับได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC) เท่ากับ 1.00  
ผู้ เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในเร่ืองของใบความรู้ของแต่ละชุดแบบฝึกว่าควรให้
ความหมายของตัวสะกดก่อนยกตัวอย่างและใบงานกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมควรเพิ่มตัวอย่างเพื่อ
ช่วยให้เข้าใจในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดในภาคผนวก จ หน้า 147)    
  8. น าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผนร่วมกับแบบฝึก ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3/5  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  จ านวน  48  คน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบฝึกการเขียนสะกดค า 
  การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3   มาตรฐานตัวชี้วัดและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง ช่วงสุวนิช) 
3. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า  วิเคราะห์ เนื้อหาการเรียนรู้

ภาษาไทยและมาตรฐาน ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แบบฝึกการเขียนสะกดค าที่สร้างขึ้นส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี ้
4.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตราในภาษาไทย 
4.2 เพื่อให้นักเรียนอา่นและเขียนสะกดค าภาษาไทยได้ถูกต้อง 
4.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ค าได้ถูกต้องตามความหมาย 

IOC R

N

IOC

R

N
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5. ศึกษาแบบแผนและแนวทางการจัดสร้างแบบฝึก  จากหนังสือแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  น ามาประยุกต์  ออกแบบสร้างชุดแบบฝึกแบบต่าง ๆ จ านวน 8 ชุด  ดังนี้ 
   5.1  แบบฝึกที่ 1 เร่ืองมาตราแม่กง 

5.2  แบบฝึกที่ 2 เร่ืองมาตราแม่กม 
   5.3  แบบฝึกที่ 3 เร่ืองมาตราแม่เกย 
   5.4  แบบฝึกที่ 4 เร่ืองมาตราแม่เกอว 
   5.5  แบบฝึกที่ 5 เร่ืองมาตราแม่กน 
    5.6  แบบฝึกที่ 6 เร่ืองมาตราแม่กก 

5.7  แบบฝึกที่ 7 เร่ืองมาตราแม่กด 
5.8  แบบฝึกที่ 8 เร่ืองมาตราแม่กบ 

6. สร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า  โดยเร่ิมจากมาตราตัวสะกดตรงมาตราได้แก่ 
มาตราแม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว  และมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้แก่ มาตราแม่กน แม่กก  
แม่กด แม่กบ ในลักษณะ ใบความรู้ แบบฝึกกิจกรรมในมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา 

7. น าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและมาปรับปรุงแก้ไข 

8. น าแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

คือ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ด้านการสอนภาษาไทย  และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity ) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบฝึกการเขียนสะกดค า  จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างแบบฝึกกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : 

IOC )  ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา  ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์,  2547 : 177) 

   ให้คะแนนเท่ากับ +1     ถ้าแน่ ใจว่าแบบฝึกมีคุณภาพมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

   ให้คะแนนเท่ากับ   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าแบบฝึกมีคุณภาพ มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ให้คะแนนเท่ากับ  -1  ถ้าแน่ใจว่าแบบฝึกไม่มีคุณภาพ ไม่มีความเหมาะสมและ

ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 



  83 

   แบบฝึกการเขียนสะกดค าที่สร้างขึ้นได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ระหว่าง 
0.67 ถึง 1.00 และค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ย คือ 0.91 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใน
เร่ืองของใบความรู้ ควรให้ความหมายของตัวสะกดก่อนยกตัวอย่างและใบงานควรเพิ่มตัวอย่างเพื่อ
สะดวกเขา้ใจในการท ากิจกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก จ หน้า 148) 

9. น าแบบฝึกการเขียนสะกดค าซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพไปใช้ร่วมกับแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อหาประสิทธิภาพ  E1/E2  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 

9.1 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small  group Tryout ) ผู้วิจัยน าแบบฝึกการเขียน
สะกดที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช) จ านวน  9 คน ที่ไม่เคยเรียนเร่ืองนี้มาก่อน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียน
ที่มีผลการเรียนระดับ 4  หรือ 3 จ านวน 3 คน  ผลการเรียนระดับ 2 จ านวน 3 คน และผลการเรียน
ระดับ 1 จ านวน 3 คน   
   ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดค า ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 9 คน พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็น
ร้อยละของคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแบบฝึกการเขียนสะกดค า (E1) คิดเป็นร้อยละ 
90.36  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.83 ประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ กเท่ากับ 90.36/85.83 
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หน้า 153) 

9.2 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field  Tryout)  โดยน าแบบฝึกการเขียน
สะกดค าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนวัด
เขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ านวน 30 คน ที่ไม่เคยเรียนเร่ืองนี้มาก่อนโดยการเลือกแบบเจาะจง จาก
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4  หรือ 3 จ านวน 10 คน  ผลการเรียนระดับ 2 จ านวน 10 คน และผล
การเรียนระดับ 1 จ านวน 10 คน   
  ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดค า ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30 คน พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็น
ร้อยละของคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแบบฝึกการเขียนสะกดค า (E1) คิดเป็นร้อยละ 
91.46  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 86.58 ประสิทธิภาพแบบภาคสนามเท่ากับ 91.46/86.58 
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หน้า 153) 
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  ผู้วิจัยน าแบบฝึกการเขียนสะกดค าซึ่งได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแล้วตามขั้นตอนทั้ง 2 ขั้นตอน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าเพื่อใช้
ทดสอบก่อนและหลังเรียนจ านวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสร้างแบบทดสอบ  จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. วิเคราะห์เนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พ.ศ.  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ  ดังตารางที่  10 
 
ตารางที่ 10 วิเคราะห์ข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า 
 
                             พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
เน้ือหา 
 คว

าม
รู้ –

 จ า
 

คว
าม
เข้า

ใจ
 

น า
ไป

ใช
้ 

วิเค
รา
ะห

์ 

สัง
เคร

าะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

 
 
รวม 

1. ค าที่มีมาตรา กง  เป็นตัวสะกด - 1 1 - - - 2 
2. ค าที่มีมาตรา กม  เป็นตัวสะกด - 1 1 - - - 2 
3. ค าที่มีมาตราเกย เป็นตัวสะกด - 1 1 1 - - 3 
4. ค าที่มีมาตรา เกอว  เป็นตัวสะกด - 1 1 1 - - 3 
5. ค าที่มีมาตรา กน  เป็นตัวสะกด - 2 2 2 2 - 8 
6. ค าที่มีมาตรา กก  เป็นตัวสะกด - 2 2 2 2 - 8 
7. ค าที่มีมาตรา กด  เป็นตัวสะกด - 2 2 2 2 - 8 
8. ค าที่มีมาตรา กบ  เป็นตัวสะกด - 2 2 1 1 - 6 

รวม - 12 12 9 7 - 40 
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4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  
ตัวเลือก  จ านวน  1 ฉบับ  60  ข้อ  

5. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง  การใช้ภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

6. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ  3  คน ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ด้านการสอนภาษาไทย  และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity )  จากนั้นน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและจุดประสงค์การเรียน รู้  ( Index  of  Item  Objective  
Congruence  : IOC ) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลดังนี้  ( มาเรียม  นิลพันธุ์,  2547 : 177 )  
   ให้คะแนนเท่ากับ +1 หมายถึง    แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้
   ให้คะแนนเท่ากับ   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ข้อนั้นหรือไม่ 
   ให้คะแนนเท่ากับ - 1  หมายถึง    แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ข้อนั้น   

ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นได้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 1.00 (รายละเอียด
ในภาคผนวก  จ หน้า 149) 

7. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ว  ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  จ านวน  30  คน  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างและเคยเรียนเร่ืองนี้มาก่อนจากการท าแบบฝึก  เพื่อหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบ 

8. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนท า  โดยให้คะแนน 1 คะแนน   ส าหรับข้อ
ที่ตอบถูก และให้ 0  คะแนนส าหรับข้อที่ตอบผิด  หรือไม่ตอบ  หรือตอบเกิน  

9. น าผลที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ  เพื่อตรวจสอบ
หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20  ขึ้นไปไว้  40  ข้อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39-0.77 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.77  (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ช หน้า 156) 
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10. น าแบบทดสอบ จ านวน  40  ข้อ  มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร K R – 20  
ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน  พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.85 (รายละเอียดในภาคผนวก ช หน้า 156) 

11. น าแบบทดสอบที่เหมาะสม จ านวน 40 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบประเมินทักษะทางสังคม  ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะทางสังคม
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินโดยศึกษาความหมายของทักษะทางสังคมที่ส่งผลจาก
การเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 4 ประการตามแนวคิดของ Slavin, Madden and Stevens (1989: 22-26) 

1.1 ความร่วมมือในการท างาน โดยเน้นให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกันและกันด้วย
ความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม 

1.2 ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในบทบาท หน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

1.3 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเน้นทั้งปฏิสัมพันธ์ทาง
ร่างกาย (Physical  interactive) ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal interaction) และปฏิสัมพันธ์ทางจิตใจ 
(Emotion interaction) 

1.4 การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย รวมทั้ง
ปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มมีความยืดหยุ่น (Flexible) เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น มี
การยอมรับซึ่งกันและกัน 

2. สร้างแบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ โดยศึกษางานวิจัยของกนกรัตน์  สุดยอด 
(2547) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง และใช้ข้อความเป็นบวกและใช้เกณฑ์ประเมินค่าลิเคอร์ท 
(Likert)  โดยแปลความหมายของคะแนนดังตารางที่ 11 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 11 เกณฑ์การก าหนดประเมินค่าทักษะทางสังคม 
 

ระดับปฏิบัติ ค่าคะแนนเชิงนิมาน 
มาก           (ความถี่มากกว่า 2 คร้ัง/การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม) 3 
ปานกลาง  (ความถี่ 2 ครั้ง/การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม) 2 
น้อย          (ความถี่น้อยกว่า 2  ครั้ง/การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม) 1 
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  ส าหรับการให้ความหมายของค่าเฉลี่ยประเมินค่าทักษะทางสังคมที่วัดได้ ผู้วิจัย
ก าหนดเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด และ บุญส่ง  นิลแก้ว, 2535: 68) ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยน้ าหนักประเมินค่าทักษะทางสังคม  
 

ระดับปฏิบัติ ระดับปฏิบัติเชิงนิมาน 
2.50-3.00 มาก 
1.50-2.49 ปานกลาง 
1.00-1.49 น้อย 

 
 
   โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติ 4 หัวข้อหลักดังนี้ 
   2.1  ความร่วมมือในการท างาน  
   2.2 ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม  
   2.3 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  
   2.4 การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยรวมทั้งหมด 
20 ข้อ 

3. น าแบบประเมินทักษะทางสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ด้านเนื้อหาและภาษา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4. น าแบบประเมินทักษะทางสังคมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  คน  ที่
มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ด้านการสอนภาษาไทย  และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา( Content  Validity )  และน าผลการตรวจสอบมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินทักษะทางสังคมกับวัตถุประสงค์  ( Index  of  Item  -
Objective  Congruence  : IOC ) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์,  2547: 
177)  
   ให้คะแนนเท่ากับ  +1  เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินทักษะทางสังคมนั้นมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ให้คะแนนเท่ากับ    0    เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบประเมินทักษะทางสังคมนั้นมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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   ให้คะแนนเท่ากับ   -1  เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินทักษะทางสังคมนั้นไม่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้  จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดใน

ภาคผนวก จ หน้า 150)     

5. น าแบบประเมินทักษะทางสังคมไปใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ทดลองใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก ใน

การทดลองกลุ่มภาคสนาม จ านวน 30 คน โดยครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในแบบประเมิน

ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach) (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2537: 150-152) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  

6. น าแบบประเมินทักษะทางสังคมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปใช้กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ต่อไป 

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT  ร่วมกับแบบฝึก ที่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 

ระดับ (Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ ดังตารางที่  13  ดังนี้ 

 

ตารางที่ 13 เกณฑ์การก าหนดค่าความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น ค่าคะแนน 

มาก 3 

ปานกลาง 2 

น้อย 1 
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   ส าหรับการให้ความหมายของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่วัดได้   ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์
(บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง  นิลแก้ว,  2535: 68) ดังตารางที่ 14 ดังนี้ 
ตารางที่ 14 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยน้ าหนักความคิดเห็น  
 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
2.50-3.00 มาก 
1.50-2.49 ปานกลาง 
1.00-1.49 น้อย 

    
3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบ ด้านเนื้อหาและภาษา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  คน  ที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ด้านการสอนภาษาไทย  และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา( Content  Validity )  และน าผลการตรวจสอบมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามความคิดเห็นกับวัตถุประสงค์ ( Index  of  Item  -Objective  
Congruence  : IOC ) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์,  2547: 177)  
   ให้คะแนนเท่ากับ    +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามความคิดเห็นนั้นมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
   ให้คะแนนเท่ากับ    0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามความคิดเห็นนั้นมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
   ให้คะแนนเท่ากับ   -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามความคิดเห็นนั้นไม่มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
   ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้  จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.67-1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก จ หน้า 151)     

5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นด าเนินการทดลอง 
1. รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research ) ซึ่ง ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน( Pre - Experimental  Research ) แบบหนึ่ง
กลุ่มสอบก่อนสอบหลัง    ( The One – Group Pretest – Posttest Design )  (มาเรียม  นิลพันธุ์  ,  
2557: 144)  ตามตารางที่ 15 ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2547, 2557) 

 
ตารางที่ 15 แบบแผนการวิจัย 
 

                  สอบก่อน                                ทดลอง                         สอบหลัง 

 

T1                                            X                                                       T2                                

 

 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง  The One – Group Pretest – Posttest Design 

       T1    แทน การสอบก่อนการจัดกระท าทดลอง (Pretest) 
  X    แทน การจัดกิจกรรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก 

              T2    แทน การสอบหลังการจัดกระท าทดลอง (Post-test) 
2. วิธีด าเนินการทดลอง  มีดังนี้ 

2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าแล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนน
ก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 ด าเนินการทดลอง  โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มทดลองโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

2.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลอง  ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนแต่สลับ
ตัวเลือก  แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียนส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

2.4 วัดทักษะทางสังคมของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ด้วยแบบประเมินทักษะทางสังคม 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
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2.5 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 
ขั้นตอนท่ี 4   ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 สรุปสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  มีดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )  โดยการใช้ทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน     
(Dependent  Samples)     

2. ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เน้ือหา ( Content  Validity ) แล้วน าเสนอโดยการพรรณนาความ 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์
เน้ือหา ( Content  Validity ) แล้วน าเสนอโดยการพรรณนาความ 
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บทท่ี  4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า และทักษะทาง
สังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับ
แบบฝึก  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  2)  ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  3)  ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  แบบฝึกการเขียนสะกดค า เร่ืองมาตราตัวสะกด  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  แบบประเมินทักษะทางสังคม และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  3  คน  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี  เขต 1  จ านวน  48  คน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน โดยทดสอบก่อนเรียน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทดสอบหลังเรียน  ประเมินทักษะทางสังคมและ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมิน
ทักษะทางสังคม   เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 ตอนที่  2 ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   
 ตอนที่  3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
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ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  มีรายละเอียดดังตารางที่ 16  
 
ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก 

 
กลุ่มทดลอง N คะแนน

เต็ม 
 S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้
หลังการจัดการเรียนรู ้

48 
48 

40 
40 

20.88 
34.90 

3.08 
1.95 

-43.82 .000 

 
 จากตารางที่ 16  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดค า 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

มีค่าเฉลี่ย 20.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.08 และหลังการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 34.90  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.95  กล่าวคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  3  หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ตอนท่ี  2 ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อที่ 2 ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกดัง

ตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ระดับปฏิบัติทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก   

 

ข้อ 
พฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  S.D. 

ระดับ
ปฏิบัต ิ

ล าดับที ่

 
การร่วมมือในการท างาน     

1 มีส่วนร่วมในการท างานหรือกิจกรรมการเรียน 3.00 0.00 มาก 1 
2 ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเมื่อเพื่อนสมาชิกท างานหนัก 3.00 0.00 มาก 1 
3 ซักถามปัญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 2.96 0.20 มาก 5 
4 ฟังและพยายามตอบค าถามของเพื่อนสมาชิก 2.98 0.14 มาก 3 
5 แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม

อย่างมีเหตผุล 
2.98 0.14 มาก 3 

รวม 2.98 0.09 มาก (1) 
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม     

6 อธิบายให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน 2.94 0.24 มาก 4 
7 สนับสนุนและเปิดโอกาสเพื่อนสมาชิกแสดงออก 2.90 0.31 มาก 5 
8 เป็นผู้น าด้านการอธิบายหรือการช้ีแจง 3.00 0.00 มาก 1 
9 สนใจ และตั้งใจฟังผู้อื่นพูด 3.00 0.00 มาก 1 
10 แสดงออกด้วยการตั้งใจฟังโดยการพยักหน้า 

แสดงความสนใจต่อการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 
3.00 0.00 มาก 1 

รวม 2.97 0.15 มาก (2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม     
11 ส่งเสริมหรือกล่าวสนับสนุนความคิดเห็น 

ของเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยอย่างสมเหตุสมผล 
2.96 0.20 มาก 3 

12 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึง 2.98 0.14 มาก 2 
13 ยิ้มแย้มเป็นกันเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 3.00 0.00 มาก 1 
14 ให้ก าลังใจสมาชิก สนใจเอาใจใสต่่อเพื่อนสมาชิก 2.90 0.31 มาก 4 
15 ยอมรับผลงานของกลุ่มและตอบรับอย่างมีมารยาท 2.88 0.33 มาก 5 

รวม 2.94 0.14 มาก (4) 
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ตารางที่  17 ระดับปฏิบัติทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 

 

ข้อ 
พฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  S.D. 

ระดับ
ปฏิบัต ิ

ล าดับที ่

 
การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุง่พฒันาการอยู่ร่วมกนัแบบ
ประชาธิปไตย 

    

16 ยอมรับความคดิเหน็และการตัดสนิใจของกลุ่ม 3.00 0.00 มาก 1 
17 วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรี 2.96 0.20 มาก 4 
18 เคารพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่อย่างมีเหตผุล 2.94 0.24 มาก 5 
19 ใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม 3.00 0.00 มาก 1 
20 ถือเสียงข้างมากของกลุ่มอย่างมีเหตุผล 3.00 0.00 มาก 1 

คะแนน 2.97 0.12 มาก (2) 
โดยภาพรวม 2.97 0.11 มาก - 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า นักเรียนมีระดับปฏิบัติทักษะทางสังคมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก โดยภาพรวมในระดับปฏิบัติมาก (  = 2.97, S.D. =  0.11) 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีระดับปฏิบัติทักษะทางสังคมมากที่สุดคือในด้านการ
ร่วมมือในการท างานเป็นอันดับที่ 1 (  = 2.98, S.D. = 0.09) รองลงมาคือด้านความเป็นผู้น าและ        
ผู้ตามเป็นอันดับที่ 2 (  = 2.97, S.D. = 0.15) ด้านการเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกัน
แบบประชาธิปไตยเป็นอันดับที่ 3 (  = 2.97, S.D. = 0.12) และล าดับสุดท้ายคือด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเป็นอันดับที่ 3 (  = 2.94, S.D. = 0.14) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการร่วมมือในการท างานเป็นนักเรียนปฏิบัติได้เป็น
ล าดับที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานหรือกิจกรรมการเรียน ช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระเมื่อเพื่อนสมาชิกท างานหนัก (  = 3.00, S.D. = 0.00) ฟังและพยายามตอบค าถามของเพื่อน
สมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมีเหตุผล (  = 2.98, S.D. =  0.14) 
และซักถามปัญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (  = 2.96, S.D. = 0.20)  ด้านความเป็นผู้น าและผู้ตาม
เป็นนักเรียนปฏิบัติได้เป็นล าดับที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ นักเรียนเป็นผู้น าด้านการอธิบายหรือการชี้แจง   
สนใจ และตั้งใจฟังผู้อ่ืนพูด  และแสดงออกด้วยการตั้งใจฟังโดยการพยักหน้าแสดงความสนใจต่อ
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การพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (  = 3.00, S.D. = 0.00) อธิบายให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน 
(  = 2.94, S.D. = 0.24) และ สนับสนุนและเปิดโอกาสเพื่อนสมาชิกแสดงออก  (  = 2.90, S.D. 
= 0.31) ด้านการเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย  เป็นนักเรียนปฏิบัติ
ได้เป็นล าดับที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่ม  ใช้การ
ประนีประนอมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม และถือเสียงข้างมากของกลุ่มอย่างมีเหตุผล (  = 3.00, 

S.D. = 0.00) วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรี (  = 2.96, S.D. = 0.20) และเคารพรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล (  = 2.94, S.D. = 0.24) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
นักเรียนปฏิบัติได้เป็นล าดับที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้ นักเรียนยิ้มแย้มเป็นกันเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 
(  = 3.00, S.D. = 0.00) พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึง (  = 2.98, S.D. = 0.14) ส่งเสริม
หรือกล่าวสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยอย่างสมเหตุสมผล (  = 2.96, 
S.D. = 0.20) ให้ก าลังใจ สมาชิก สนใจเอาใจใส่ต่อเพื่อนสมาชิก (  = 2.90, S.D. = 0.31) และ ยอมรับ
ผลงานของกลุ่มและตอบรับอย่างมีมารยาท (  = 2.88, S.D. = 0.33) 
 
ตอนท่ี  3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก รายละเอียดดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ร่วมกับแบบฝึก 
 

ข้อ ความคิดเห็นในแต่ละด้าน  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้     

1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรว่มกับแบบฝึก ช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายกับเพื่อน 

2.96 0.20 มาก 2 

2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรว่มกับแบบฝึก ท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และปฏบิัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 

3.00 0.00 มาก 1 
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ตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
ร่วมกับแบบฝึก (ต่อ) 

 

ที ่ ความคิดเห็นในแต่ละด้าน  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่

3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรว่มกับแบบฝึก ช่วยสร้างเสริม
ความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดขีึ้น 

2.88 0.33 มาก 3 

รวม 2.94 0.17 มาก (3) 
             ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้     
4 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึก ท าให้การเรียน

ภาษาไทย มีมีความสนุกสนานและน่าสนใจ 
2.98 0.14 มาก 1 

5 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึก ท าใหน้ักเรียน
รู้จักร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้มากขึ้น 

2.87 0.33 มาก 3 

6 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าใหน้ักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยมากขึ้นและมี
ความเต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2.96 0.20 มาก 2 

รวม 2.94 0.10 มาก (2) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     

7 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออกและยอมรบัความคิดเหน็ของผู้อื่นมาก
ขึ้น 

3.00 0.00 มาก 1 

8 การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าใหน้ักเรียนรู้จักวิธีการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและการท างานเปน็กลุ่มมากขึ้น 

2.96 0.29 มาก 2 

9 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าใหน้ักเรียนรู้จักการ
ยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจผู้อื่นมากขึ้น 

2.94 0.24 มาก 3 

10 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าใหน้ักเรียนได้ฝึก
การตัดสินใจมคีวามสามารถในการสรุปประเด็นและ
สาระส าคัญในการเรียนรู ้

2.94 0.24 มาก 3 

รวม 2.96 0.13 มาก (1) 
โดยภาพรวม 2.95 0.11 มาก - 
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 จากตารางที่ 18  พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก โดยภาพรวมในระดับมาก (  = 2.95, S.D. = 0.11)  เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นอันดับที่ 1 (  = 2.96, S.D. = 0.13) รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้
เป็นอันดับที่ 2 (  = 2.94, S.D. = 0.10) และล าดับสุดท้ายคือด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็น
อันดับที่ 3 (  = 2.94, S.D. = 0.17) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเป็นล าดับที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
แบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น  (  = 3.00, 

S.D. = 0.00) การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนรู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
การท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น  (  = 2.96, S.D. = 0.29) การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้
นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจผู้อ่ืนมากขึ้น และ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบ
ฝึก ท าให้นักเรียนได้ฝึกการตัดสินใจมีความสามารถในการสรุปประเด็นและสาระส าคัญในการ
เรียนรู้ (  = 2.94, S.D. = 0.24) ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเป็น
ล าดับที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึก ท าให้การเรียนภาษาไทย 
มีความสนุกสนานและน่าสนใจ (  = 2.98, S.D. = 0.14) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก 
ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยมากขึ้นและมีความเต็มใจร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีความสุข (  = 2.96, S.D. = 0.20) และ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบ
ฝึก ท าให้นักเรียนรู้จักร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้มากขึ้น (  = 2.87, S.D.  = 0.33) และ
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเป็นล าดับที่  3 มีรายละเอียด  ดังนี้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน
ในกลุ่ม(  = 3.00, S.D. = 0.00) กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายกับเพื่อน  (  = 2.96, S.D. = 0.20) และกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจเร่ืองที่เรียนได้ดีขึ้น (  = 2.88, S.D. = 
0.33) 
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บทท่ี  5  

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า และทักษะทาง
สังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับ
แบบฝึก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  2)  ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  3)  ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/5 โรงเรียนวัด
เขาวัง (แสง ช่วง   สุวนิช) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ภาคเรียน
ที่ 2  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน รวม 48 คน   ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ด้วยวิธีการจับสลาก  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ร่วมกับแบบฝึก  จ านวน  8  แผน 2) แบบฝึกการ
เขียนสะกดค า เร่ืองมาตราตัวสะกด 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียน
สะกดค า เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  4) แบบประเมินทักษะทางสังคม 
เป็นแบบประเมินทักษะทางสังคมที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating 
Scales) จ านวน 20 ข้อ และ5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคTGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นแบบสอบถามความคิดที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scales) จ านวน 10 ข้อ 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental  Research) แบบแผนการวิจัยขั้น
พื้นฐาน (Pre - Experimental  Research) แบบหนึ่ งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง(The One – Group 
Pretest – Posttest Design)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  โดยการใช้ทดสอบค่าที (t-test) แบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน   (Dependent  Samples) ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึกโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย( ) และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Validity) แล้วน าเสนอโดยการ
พรรณนาความ  
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า และทักษะ
ทางสังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
ร่วมกับแบบฝึก สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ร่วมกับแบบฝึก สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักเรียนปฏิบัติมากในด้านการร่วมมือในการท างานเป็นล าดับที่ 1 รองลงมา
คือ ด้านความเป็นผู้น าและผู้ตาม ด้านการเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ ร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตย และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเป็น
ล าดับสุดท้าย  

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกด
ค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักเรียน เห็นด้วยในระดับมากในด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นล าดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเป็นล าดับ
สุดท้าย   
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า และ
ทักษะทางสังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
TGT ร่วมกับแบบฝึก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องด้วยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค 
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TGT ร่วมกับแบบฝึกโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน คละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ 1 : 2 : 1 ซึ่งแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง  ปานกลาง และอ่อน และ
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความร่วมมือกันในการท างาน ให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ  วัชรา  เล่าเรียนดี (2547: 1) กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วมได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจ มุ่งเน้น
การร่วมกันปฏิบัติงานที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและเต็ม
ใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตนท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้  
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเป็นกลุ่มคละความสามารถ ซึ่งส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
มีการจัดกิจกรรมเกมการแข่งขัน จึงท าให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน ตื่นเต้น 
ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรม ซึ่งเกมการแข่งขันเป็นการเขียนค าศัพท์
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง และอ่อนจะ
แข่งขันกัน ในกลุ่มที่มีความสามารถทัดเทียมกันกล่าวคือนักเรียนที่มีความสามารถ เก่ง แข่งกันใน
กลุ่ม เก่ง นัก เรียนที่มีความสามารถปานกลาง แข่งกันในกลุ่มปานกลางและนักเรียนที่มี
ความสามารถอ่อน แข่งกันในกลุ่มอ่อน ท าให้การท าคะแนนการแข่งขัน และช่วยเหลือสมาชิกใน
กลุ่มและกลุ่มของตนเองไปสู่เป้าหมายความส าเร็จอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับไสว  ฟักขาว 
(2544: 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน  และส่วนรวม  
เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึกมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นน า  ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  
เพื่อเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่เร่ืองที่จะสอน  เช่น  การใช้เกม  เพลง  นิทาน  บทร้อยกรอง  การบรรยาย  
การอภิปราย ฯลฯ  2) ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียนทั้งชั้นโดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมทบทวน
ความรู้เดิมของนักเรียนในเร่ืองที่จะเรียน  เพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับเน้ือหาใหม่ แล้วให้นักเรียนท าแบบ
ฝึกในแต่ละกิจกรรมจากแบบฝึกการเขียนสะกดค า เพื่อที่จะได้ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้
ในการแข่งขัน 3) ขั้นจัดทีม  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4 -6  คน  โดยคละนักเรียนที่มี
ความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน 1 : 2 : 1  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันก่อนการปฏิบัติ
กิจกรรม  และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขัน 4) ขั้นการแข่งขัน  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขัน
กันตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เรียน  โดยยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันคือ
นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกันนักเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขันกัน  และนักเรียนอ่อน
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ของแต่ละทีมแข่งขันกัน   แล้วน าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของ
ทีม และ5 ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จาก
การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันเรียนรู้และมีการแข่งขันกันในกลุ่ม
ที่ผู้เรียนมีความสามารถทัดเทียมกันท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้และมีความสุขในการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนรวมถึงมีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค ากับนักเรียนซึ่งแบบฝึกที่
สร้างขึ้นแต่ละแบบฝึกมีกิจกรรมการฝึกที่หลากหลายฝึกจากง่ายไปหายาก ท าให้นักเรียนมีก าลังใจ
ในการท าแบบฝึก ในการฝึกทักษะแต่ละคร้ังนักเรียนจะทราบคะแนนผลการท างาน  ซึ่งเป็นการ
สร้างความพึงพอใจท าให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จของตนเองและการฝึกฝนท า
แบบฝึกเกี่ยวกับการเขียนสะกดค าท าให้นักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเขียนสะกดค า
และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับชาญชัย  อาจินสมาจาร (2540: 98) ได้กล่าวว่าแบบฝึก
เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่นักเรียนต้องเรียนและเป็นโครงงานที่ต้องท าให้เสร็จ  โดยตั้งค าถามให้
นักเรียนทบทวนความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาท าให้ทราบได้ว่านักเรียนท าอะไรและท าให้ส าเร็จผล
อะไรในบทเรียน  จนเกิดทักษะและความรู้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและที่บ้าน 
  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจลักษณะหนึ่ง เพราะเป็นเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้
ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษาเป็นต้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกเหมาะส าหรับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
ตื่นเต้นและสนุกสนาน สนใจในการเรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มณี  บุญญาติศัย (2548: บทคัดย่อ) พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ สอดคล้องกับผลวิจัยของ สารสิน  เล็กเจริญ 
(2554: บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าที่ได้รับการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักเรียนปฏิบัติมากในทุกด้านโดยมีด้านการร่วมมือในการท างานเป็นล าดับ
ที่ 1 รองลงมาคือ ด้านความเป็นผู้น าและผู้ตาม  ด้านการเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกัน
แบบประชาธิปไตย และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเป็นล าดับสุดท้าย ทั้งนี้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มคละความสามารถ มีเกมการแข่งขันซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคน
ร่วมมือกันด้วยความสามัคคีในการปฏิบัติงานหรือภารกิจของตนเองเพื่อให้เกิดผลส าเร็จแก่ตนเอง
และผลส าเร็จของกลุ่มการที่ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มาใช้ร่วมกับ
แบบฝึกจึงส่งผลให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานร่วมกันให้ค าแนะน าและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งาน
ของกลุ่มบรรลุเป้าหมายท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2552: 
194) ที่ได้ให้แนวคิดว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกันท าให้เกิดทักษะทางสังคมกล่าวคือได้ร่วมกันท างานกลุ่มด้วย
ความตั้งใจและความเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน มีความเสียสละ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้ เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม นอกจากนี้สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2552 : 56) ได้กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน
และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็กๆอย่าง
มีโครงสร้างอย่างชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพา
กันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งตนเองและส่วนร่วม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และนอกจากนั้นยังส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะทางสังคม
มากขึ้นด้วย  

  สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกรัตน์  สุดยอด (2547: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเร่ือง 
การศึกษาพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคม และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับดีที่สุด 
สุพจน์  วิทลัสวศินุ (2552: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
ทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
หลังทดลองใช้กิจกรรมเกมการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีทักษะทางสังคม
ด้านการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวมอยู่ในระดับพอใช้ และทักษะทางสังคมด้าน         
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
จัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05 และจุลมณี  
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สุระโยธิน (2554: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทางอินเทอร์เน็ตด้วย
การเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะทางสังคมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนสะกดค าโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ในภาพรวมพบว่านักเรียนอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นล าดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้าน
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นล าดับสุดท้าย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้เร่ือง การ
เขียนสะกดค าโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมการเกมการแข่งขัน
โดยจัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เรียนที่คละความสามารถในด้านการเรียน ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันเมื่อถึงการแข่งขันก็จะให้นักเรียนที่มีความสามารถในระดับเดียวกันแข่งขันกันท าให้             
ไม่เกิดความกดดันในทุกขั้นตอนตามล าดับของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ส่งผลให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความ
สนุกสนาน ตื่นเต้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนสะกดค ามากขึ้น  

  สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2543: 58) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริม
ให้นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน  ช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน  ส่งเสริมทักษะการท างาน
ร่วมกันท าให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้นและที่ส าคัญช่วยการปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบจากการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะ
เสนอแนะใน 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค า และ

ทักษะทางสังคม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
TGT ร่วมกับแบบฝึก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ครูควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึกให้
เข้าใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช านาญ และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นวิธีที่มี
ลักษณะพิเศษ จึงต้องเตรียมการจัดการเรียนรู้มาอย่างดี และควรก าหนดเวลาให้เพียงพอส าหรับการ
ท ากิจกรรมด้วย 

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก เป็นวิธีการสอนที่มีล าดับ
ขั้นตอนครูผู้สอนจะต้องเตรียมสื่อ และนักเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึง
วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้การจัดการ
เรียนรู้ประสบผลส าเร็จ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน

ทักษะอ่ืนอีกเช่น การอ่าน หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดี เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคTGT เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของผู้เรียน 

2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกโดย
พัฒนาชุดแบบฝึกที่ทันสมัยในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย บทเรียนส าเร็จรูปในระดับชั้นอ่ืนอีกเพื่อ
เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาทดลองน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
แบบฝึก ไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในระดับชั้นอ่ืน 
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ภาคผนวก  ก  

แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทึกคะแนน  
และค าศัพท์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 

 

-  แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
-  ใบความรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า  
-  ใบงาน 
-   แบบบันทึกคะแนน 
-  ค าศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 
เร่ือง การเขียนสะกดค า แม่ กม  เวลา  1  ชั่วโมง 
ผู้สอน นายเฉลิม  เพิ่มนาม  ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

 

1.  สาระส าคัญ 
 แม่ กม เป็นมาตราตัวสะกดในภาษาไทย  คือ  ค าทุกค าที่มี   ม  เป็นตัวสะกด ซึ่งเป็นมาตรา
ตัวสะกดที่ตรงมาตรา  การเรียนรู้ให้สามารถเขียนสะกดค าที่ใช้  ม  เป็นตัวสะกดได้ถูกต้อง ช่วยให้
การเขียนสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 2  การเขียน  ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และ

เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สาระที่  4  หลักการใช้ภาษาไทย ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาต ิ

 ตัวชี้วัดชั้นปี ท 2.1  ป.3/1   ท 4.1  ป.3/1  
1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
2. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 บอกตัวสะกดที่อยู่ใน แม่ กมได้ถูกต้อง 
3.2 เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดอยู่ใน แม่ กมได้ถูกต้อง 
3.3 บอกความหมายของค าที่มีตัวสะกดอยู่ใน แม่ กม ได้ถูกต้อง 
3.4 หาค าที่สะกดด้วยแม่ กม  เติมในช่องว่างให้ได้ความที่สมบูรณ์ได้ถูกต้อง 
3.5 เติมค าใน แม่กม  ให้ตรงความหมาย ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง 
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3.6 หาค าศัพท์ แม่กม ในปริศนาอักษรไขว้ได้ถูกต้อง 
3.7 น าค าใน แม่ กม ไปแต่งประโยคได้ถูกต้อง 

 
4.  เนื้อหาสาระ 

4.1 บอกความหมายของแม่ กม 
4.2 ค าที่มีตัวสะกดอยู่ใน แม่ กม 
4.3 ความหมายของค าที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ กม 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า ให้นักเรียนทราบ 
2. นักเรียนดูแผนภูมิเพลง แม่ กม  โดยครูติดไว้บนกระดานด า นักเรียนอ่านตามครูทีละวรรค  

ฟังเพลงจากแผ่นซีดี  จากนั้นนักเรียนร้องตามและร้องเองพร้อมกันพร้อมทั้งปรบมือให้จังหวะ   
แสดงท่าทางประกอบตามความเหมาะสม 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญที่ได้จากเพลงและดูเนื้อเพลงว่ามีค าใดที่ใช้  มาตรา
ตัวสะกดแม่ กม จากนั้นสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของค าที่ใช้มาตราตัวสะกดแม่กม  เพื่อโยงเข้าสู่
เร่ือง การเขียนสะกดค า แม่กม 
 ขั้นสอน 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงค าที่ใช้มาตราตัวสะกด แม่กม  ที่นักเรียนมักเขียนผิด 
2. ครูน าบัตรค า ค าว่า                       

เสียบที่กระเป๋าผนังค าศัพท์ให้นักเรียนอ่านตามครู อ่านพร้อมกัน และสุ่มนักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล 
3. นักเรียนสังเกตตัวสะกดของค าทุกค าว่าสะกดด้วยตัวอะไรบ้าง  ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ใบ

ความรู้ประกอบจากแบบฝึกเร่ืองการเขียนสะกดค า และนักเรียนบอกความหมายของค าที่สะกดด้วย
มาตราแม่ กม ที่ครูเสียบไว้ที่กระเป๋าผนัง  

4. นักเรียนช่วยกันสรุปตัวสะกดของมาตรา กม หรือ แม่กม 
5. นักเรียนท าแบบฝึกชุดที่ 2  มาตราแม่ กม  จ านวน 3  กิจกรรมเป็นรายบุคคล  โดยคัดลายมือ

ตัวบรรจง  เพื่อที่จะได้น าความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและจากแบบฝึกไปใช้ในการแข่งขัน 
 
 
 

ธรรม อาศรม สะสม ภาคภูมิ อารมณ์ 
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 ขั้นจัดทีม 
1. ครูจัดกลุ่มนักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน ออกเป็น 12  กลุ่ม (แบ่งกลุ่มโดยจัดกลุ่ม 

A – D ) โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  จากนั้นให้นักเรียน
เลือกประธาน และเลขานุการกลุ่มในแต่ละกลุ่ม 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้  ความเข้าใจในใบความรู้ จากแบบฝึกเร่ืองการเขียนสะกด
มาตราแม่ กม โดยการตั้งค าถามทดสอบความรู้ของสมาชิกในกลุ่มของตนเอง เพื่อเตรียมเข้าสู่การ
แข่งขัน 
 ขั้นการแข่งขัน 

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมการเขียนค าศัพท์ในแม่ กม โดยครูจะใช้ค าศัพท์ในการแข่งขันคละ
กันคือมีทั้งค าศัพท์ยาก  ปานกลาง  และง่าย ซึ่งนักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มต้องแข่งขันเขียนค าศัพท์
ทุกคน  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มซึ่งส่งตัวแทนมาแข่งขันคร้ังละ 1 คน คือ  นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่ม
แข่งขันกัน  นักเรียนปานกลางของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน  และนักเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน   

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนค าศัพท์ตามที่ครูบอก  จากนั้นตรวจให้คะแนนและให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มบันทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่มทุกคร้ัง 

4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะ
ได้รับรางวัล 
 ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าแม่ กม โดยให้นักเรียนร่วมกัน
สรุปดังนี้ 

1.1 ความหมายของแม่ กม 
1.2 นักเรียนยกตัวอย่างค าศัพท์ที่สะกดค าแม่ กม พร้อมทั้งน าค าศัพท์นั้นมาแต่งประโยค 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม ซึ่งการมอบรางวัล
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด จะประกาศผลเมื่อเรียนจบในบทเรียนสุดท้าย 
 
6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 แผนภูมิเพลง แม่ กม 
6.2 ซีดีเพลงแม่ กม และเคร่ืองเล่นแผ่นซีดี 
6.3 บัตรค าศัพท์มาตราแม่ กม 
6.4 กระเป๋าผนังค าศัพท์ 
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6.5 ใบความรู้เรื่องการเขียนสะกดค าแม่ กม  
6.6 แบบฝึกเร่ืองการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกด 
6.7 แบบบันทึกคะแนนกิจกกรมแบบฝึกมาตราตัวสะกดแม่กม 
6.8 เกมการเขียนค าศัพท์ 
6.9 ค าศัพท์จากเนื้อหาเร่ืองการเขียนสะกดค าแม่ กม 
6.10 แบบบันทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
6.11 อุปกรณ์การเขียน คือ  ดินสอ  ยางลบ   

7.  การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์การผ่านคือตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
2. ตรวจความถูกต้องของการเขียนค าศัพท์แม่ กม  
3. ตรวจสอบคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม 
4. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 2  แม่ กม  จ านวน 3 กิจกรรมในแบบฝึกเร่ืองการเขียนสะกดค า 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
2. ค าศัพท์จากเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค าแม่ กม 
3. แบบฝึกหัดที่ 2  แม่ กม จ านวน 3 กิจกรรม 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      
 
      ลงชื่อ.......................................ผู้สอน 
               (นายเฉลิม   เพิ่มนาม) 
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9.  รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 แม่กม หมายถึง  ค าที่ใช้  ม  เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว  เช่น  ต้มส้ม      ป้อมยาม      ดื่มนม      
มอมแมม  กลมกล่อม   เป็นต้น 
 1.  เพลงแม่ กม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  บัตรค าศัพท์ 

      
 
 ธรรม  หมายถึง  หลักค าสอนในศาสนา 
 อาศรม  หมายถึง  ที่อยู่อาศัยของนักพรต 
 สะสม  หมายถึง  สั่งสม รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ  
 อารมณ์  หมายถึง  ความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้า 
 ภาคภูมิ  หมายถึง  มีสง่า, ผึ่งผาย, บริบูรณ์ 
 
 
 

เพลงแม่ กม 
ค าร้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง  สุทธสาร 
ท านอง CLEMENTINE 
 
                             นาม   งาม   ยาม    ย่อม  
                             น้อม   พร้อม   ล้อม   ซ่อม  
                             ค าเหล่านี้   ล้วนมี   ตัว    ม  
                             ขอให้เราจงจ าไว้ให้มั่น  
                             มาตราไทย   นั่นคือ   แม่กม  
  
  

ธรรม    อาศรม สะสม อารมณ์ ภาคภูมิ 
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                          ใบความรู้เรื่อง แม่กม 

 
 
แม่กม  
      แม่กม   หมายถึง  พยางค์ที่มีเสียง  ม  เป็นเสียงท้ายพยางค์   เช่น   
                                  ต้มส้ม      ป้อมยาม      ดื่มนม      มอมแมม      กลมกล่อม    
                                  ความงาม    ห้อมล้อม    เสื่อมโทรม    ยิ้มแย้ม    ชมรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  125 

กิจกรรมที่ 1 

 

                        แบบฝึกชุดมาตรา แม่กม 

 
 
มาตรา แม่กม  
     มาตรา แม่กม หมายถึง  พยางค์ที่มีเสียง  ม  เป็นเสียงท้ายพยางค์   เช่น   
 ต้มส้ม      ป้อมยาม      ดื่มนม      มอมแมม      กลมกล่อม    
 ความงาม    ห้อมล้อม    เสื่อมโทรม    ยิ้มแย้ม    ชมรม 
 
 
 
 
 
ให้นักเรียนหาค าที่สะกดด้วยมาตราแม่ กม  เติมในช่องว่างให้ได้ความที่สมบูรณ์ 
 ( 10 คะแนน ) 
ตัวอย่าง    ฉันชอบ....ดม....กล่ินของดอกไม้เพราะหอมสดชื่น 
  1.  ผู้ชายสูงใหญ่คนนี้มีท่าทางน่าเกรง........................ 
  2.  เมืองไทย มี ผลไม้....................สมบูรณ์ 
  3.  พ่ออ่านหนังสือ.....................ทุกเช้า 
  4.  ผึ้งช่วย....................เกสรให้พืช 
  5.  ดอกมะลิมีกลิ่น..................... 
  6.  ประเทศไทยสมัยก่อน เรียกว่าประเทศ........................... 
  7.  ม่านหน้าต่างสะบัดพลิ้วไปตามแรง........................ 
  8.  เกาะ คือ พื้นดินที่มีน้ า..................รอบ 
  9.  ทองหยิบ  ทองหยอด เป็น...................หวาน 
 10. เงาะถุงนี้ หนัก 10 .......................... 
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กิจกรรมที่ 2  
 
 ให้นักเรียนเติมค าในมาตรา แม่กม  ให้ตรงความหมาย ลง 
  ในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 10 คะแนน ) 
ตัวอย่าง      เป้ือนเปรอะ สกปรก     
 
1. ไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิดฝกัมีรสเปรี้ยว   

 
2.  ปลาน้ าเค็มปากคม เป็นปลาท่ีดุร้าย กินคนและ 
     สัตว ์
 

 

3.  อวัยวะของปู 
 

 

4.  สิ่งท่ีนักมวยใช้สวมมือ 
 

 

5.  หัวเป็นกลีบ  กล่ินฉุน  ใช้ปรุงอาหาร 
 

 

6.  แก้ไขสิ่งที่ช ารุดให้กลับดีขึ้น 
 

 

7.  มีสัณฐานไม่เป็นเหลี่ยมไม่รี เช่น ลูกบอล 
 

 

8.  เรือนเล็ก ๆ ท าพออยู่ได้ 
 

 

9.  ของไม่แท้ 
 

 

10.  ใช้จมูกสูดกลิ่น  สูดเอากลิ่น 
 

 

 
 
 
 

 

เพื่อน ๆ อ่านให้เข้าใจแล้ว
เขียนเติมค าให้ดี จะไดท้ าถูก

ทุกข้อครับ 

 

ม อ ม แ ม ม 
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กิจกรรมที่ 3  
 
 

ให้นักเรียนหาค าในมาตรา แม่กม ได้ท้ังแนวตั้งและแนวนอน จ านวน 10 ค า  
 และวงกลมล้อมรอบค าด้วยดินสอสี  ( 10 คะแนน ) 
ง อ า ร ม ณ์ ป ช ร น ว ย 
อ พ อ ษ ไ น บ ม บ ล พ ง 
ม ผ ส ว ค ต ล ร ค บ ง บ 
แ ป ม อ ม แ ม ม ว โ ฟ ห 
ง ค ศ ซ ฃ ห ค า ด ค จ ล 
ม จ แ ฝ ถ ล ป ล อ ม ว อ 
ห ข ก ง ฤ ม ข ใ ห ไ ย ม 
ว ช ง ล ฏ ง พ ฉ ฟ ฟ ง ร 
ย พ ส้ ล ฑ บ ถ น อ ม ฝ ว 
ผ ภ ม ง ฎ ล พ ช ะ ล อ ม 
ย ก ณ อ ธ ง ด ข น ว ใ ล 
น ฟ ท น า ย ค ว า ม ไ ฝ 

แนวตั้ง 
ตัวอย่าง   ..........แหลม.......................... 

แนวนอน 
ตัวอย่าง   .............ถนอม............................ 

1............................................................................... 6........................................................................ 
2..................................................................... 7................................................................ 
3............................................................. 8…………………………………………. 
4............................................................. 9………………………………………… 
5............................................................. 10……………….....……………………… 
 
 
 

เพื่อน ๆหาค าในมาตรา แม่กม  

               ให้ครบท้ัง 10 ค า นะครับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

- ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน 
- ตอบผิดข้อละ 0 คะแนน 
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แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมแบบฝึกมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  แบบฝึกชุดที่  2  แม่กม    

 

เลข
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

กิจกรรมที่ 
รวม 

สรุปผล 
การประเมิน 

1 2 3 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

30 
คะแนน 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         
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เลข
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

กิจกรรมที่ 
รวม 

สรุปผล 
การประเมิน 

1 2 3 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

30 
คะแนน 

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

รวม         
เฉลี่ย         
ร้อยละ         

 

 
ลงช่ือ ............................................................ 

         (นายเฉลิม  เพิ่มนาม)  
                    ผู้สอน 
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แบบบันทึกคะแนนการแข่งขันเขียนค าศัพท ์
กลุ่มท่ี.............   ชื่อกลุ่ม............................................................................ 
ชื่อสมาชิก   1.............................................................................(ประธาน) 
 2.............................................................................(เลขานุการ) 
 3.............................................................................(สมาชิก) 
 4.............................................................................(สมาชิก) 

ตารางบันทึกคะแนนรายบุคคล 
     สมาชิก 

เร่ือง 
1 2 3 4 

คะแนนรวม
รายบุคคล 

1. มาตราแม่ กง      
2. มาตราแม่ กม      
3. มาตราแม่ เกย      
4. มาตราแม่ เกอว      
5. มาตราแม่ กน      
6. มาตราแม่ กก      
7. มาตราแม่ กด      
8. มาตราแม่ กบ      
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ตารางบันทึกคะแนนรายบุคคล 
 

มาตรา
แม่ กง 

มาตรา
แม่ กม 

มาตรา
แม่ เกย 

มาตรา
แม่ เกอว 

มาตรา
แม่ กน 

มาตรา
แม่ กก 

มาตรา
แม่ กด 

มาตรา
แม่ กบ 

คะแนน 
รวมของ 
 กลุ่ม 

1.         
2.         
3.         
4.         
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ค าศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์ (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตราตัวสะกด ระดับยาก ระดับปานกลาง ระดับง่าย 

1. มาตราแม่ กง มะเส็ง กองกลาง     พิธีรีตอง แมงดา 
สรงน้ า ประลอง      คล้องจอง ตาราง 

2. มาตราแม่ กม อาศรม อารมณ ์        รื่นรมณ ์ สะสม 
ภาคภูมิ     ธรรมเนียม     ปฐม พระนาม 

3. มาตราแม่ เกย กระจ้อยร่อย สาหร่าย      เนื้อทราย เนย 
เสวย ชีวาลัย      เปรียบเปรย ทยอย 

4. มาตราแม่ เกอว ทาวน์เฮ้าส์ ต้นงิ้ว    ท้าวไท ข้าวย า 
ดาวฤกษ์ เลิกคิ้ว    หิวข้าว ข่าวลือ 

5. มาตราแม่ กน กาฬโรค ค านวณ    ประมาณ จินดา 
เครื่องจักรกล เชี่ยวชาญ  กาญจนบุรี ขอบคุณ 

6. มาตราแม่ กก สุขสันต์ โชคชัย   ยุคใหม ่ พวกพ้อง 
สมัคร บุคคล    ก้อนเมฆ ปากกา 

7. มาตราแม่ กด อัตโนมัติ ปราสาท     บทบาท รถไฟ 
วัฒนธรรม ประเทศ    ประกาศ กระโดด 

8. มาตราแม่ กบ ประชาธิปไตย ภาพยนตร์    เคารพ ประดับ 
อัปลักษณ์ สัปดาห์    สาปแช่ง อาบน้ า 

 



  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้  
ก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อและตัวเลือก 
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ค าชี้แจง 

1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  จ านวน 40 ข้อ  40  คะแนน   
2. ให้เลือกตอบค าตอบท่ีถูกต้องจาก  ก   ข  ค  และ ง  เพียงค าตอบเดียว  แล้ว

กากบาท ( X ) ลงหน้าข้อท่ีถูกต้อง  
3. กากบาท  ( X ) ลงหน้าข้อ  ถ้ามากกว่า 1 ค าตอบ  ใน  1  ข้อ  ถือว่าข้อนั้น

ไม่มีคะแนน  ถ้ากาผิดหรือต้องการเปลี่ยนค าตอบใหม่  หรือต้องการข้อเดิม  ให้ท า
เครื่องหมาย โดยกากบาท  ( X ) ลงหน้าข้อค าตอบท่ีเลือกใหม่ให้ชัดเจน 

4. ห้ามขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายใด ๆ นอกเหนือจากค าสั่งในข้อสอบ และ
ห้ามน าข้อสอบ หรือกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 

5. ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนค าชี้แจง  จะไม่ตรวจกระดาษค าตอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เร่ือง การเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน  
เร่ือง การเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกด 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน  40  ข้อ 

 
ค าสั่ง   เลือกท าเครื่องหมาย X  เฉพาะข้อที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ 
 
1.  ค าในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน 
 ก.  วัว   คาว     ข.  ยาม   เสริม 
 ค.  เหนื่อย   เสีย    ง.  เกตุ    เสก  
2.  ข้อใดมีค าที่สะกดในมาตราแม่กดมากท่ีสุด 
 ก.  บรรดาสัตว์ป่าเดินตามราชสีห์ ข.  รัฐบาลประกาศนโยบาย 
 ค.  เศรษฐีฝังทรัพย์สมบัติไว้ใต้ดิน  ง.  พระดาบสจะทดสอบความมีสัจจะ 
3.  ค าในข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน 
 ก.  โทรเลข   ประสงค์    ข.  อนาถ   ค าสาป 
 ค.  เก่ียวข้าว   สาวลาว    ง.  ปัญหา   ปล่อยไก่ 
4.  ค าในข้อใดเติมตัวสะกด  ติ  แล้วจะไดค้ าท่ีมีความหมายทุกค า 
 ก.  สัญชา........ ญา......มิตร  ข.  ยาพิ...... ประกา....... 
 ค.  สมบั........ บรรยากา........  ง.  ยาธา..... พิบั......... 
5.  ค าในข้อใดเติมตัวสะกดตัวเดียวกัน 
 ก.  ควา....ช้าง  ค านว.......  ข.  ค าศั......ท์    ละโม..... 
 ค.  ล าธา.......  อาหา.......  ง.  เงินบา......    ประมา..... 
6.  ค าในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันกับค าว่า “อาจิณ” 
 ก.  ริษยา     ข.  พระเนตร 
 ค.  บริวาร     ง.  ค านับ 
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7.  ค าในข้อใดอ่านออกเสยีงตัวสะกดต่างจากพวก  
   ก.  ก่ออิฐ     ข.  ปรารภ 
 ค.  ปฏิเสธ     ค.  รสชาต ิ
8.  ข้อใดมีค าที่มีตัวสะกดมาตราแม่ เกย 
 ก.  น้องท าพัดลมเสีย    ข.  เสียงร้องของอีกา 
 ค.  กระต่ายแหย่เสือ    ง.  เพื่อนฝูงหยอกเย้า 
9.  ค าในข้อใดที่มีมาตราตวัสะกดเหมือนกันท้ัง 2 พยางค์ 
 ก.  ร้อนรน     ข.  รวบรัด 
 ค.  เร้ือรัง     ง.  โรคร้าย 
10.  ค าในข้อใดที่มีมาตราตัวสะกดแตกต่างกัน 
 ก.  แข็งแรง     ข.  เก่ียวข้าว 
 ค.  ร่างกาย     ง.  ฉุยฉาย 
11.  ค าว่า “เสียหาย”  มีโครงสร้างพยางค์อยู่ในมาตราใดตามล าดับ 
 ก.  แม่เกย , แม่เกย    ข.  แม่ก กา , แม่เกย 
 ค.  แม่ก กา , แม่ก กา    ง.  แม่เกย , แม่ก กา 
12.  ค าว่า “แตกต่าง” มีตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดใดตามล าดับ 
 ก.  แม่กก , แม่กบ    ข.  แม่กง , แม่กก 
 ค.  แม่กง , แม่กง    ง.  แม่กก , แม่กง 
13.  ข้อใดเป็นค าทีไ่ม่มตีัวสะกดทุกพยางค์ 
 ก.  เข้าแถว     ข.  จู้จ้ี 
 ค.  เรียงคิว     ง.  รุงรัง  
14.  ข้อใดเป็นค าท่ีมีตัวสะกดในแม่กน และ แม่เกยตามล าดับ 
 ก.  ถอยหลัง     ข.  คุ้ยเขี่ย 
 ค.  คุ้นเคย     ง.  โดยด่วน 
15.  ข้อใดเป็นค าท่ีมีตัวสะกดในแม่กม และ แม่กด ตามล าดับ 
 ก.  คมชัด     ข.  มองด ู
 ค.  มดด า     ง.  เสริมดวง 
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16.  ข้อใดเป็นค าท่ีไม่มตีัวสะกดท้ังหมด 
 ก.  งกงัน     ข.  งอกเงย 
 ค.  งุ่นง่าน     ง.  งัวเงีย 
17.  ข้อใดมีมาตราตัวสะกดเหมือนค าว่า “หิ่งห้อย”  
 ก.  หวงแหน     ข.  เชิงชาย 
 ค.  รวยรุ่ง     ง.  หยดย้อย 
18.  ข้อใดมีมาตราตัวสะกดเหมือนค าว่า “สอบสวน” 
 ก.  สายฝน     ข.  กินดิบ 
 ค.  สับเปลี่ยน     ง.  นอนหลับ 
19.  ตัวสะกดในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในมาตราเดียวกัน 
 ก.  ข      ข.  ค 
 ค.  ฆ      ง.  ฐ 
20.  ตัวสะกดในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในมาตราเดียวกัน 
 ก.  ซ      ข.  ฬ 
 ค.  ฒ      ง.  ฑ 
21.  ตัวสะกดในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในมาตราเดียวกัน 
 ก.  ภ      ข.  พ 
 ค.  ฬ      ง.  ฟ 
22.  ค าใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันกับค าว่า “นวล” 
 ก.  เชิญ      ข.  รส 
 ค.  ดุจ      ง.  พิศ 
23.  “มหรสพ”  พยางค์ทีพ่ิมพ์ตัวหนา มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใด 
 ก.  แม่กก     ข.  แม่กด 
 ค.  แม่กบ     ง.  แม่กน 
24.  “อาวุธ” พยางค์ที่พิมพ์ตัวหนา มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใด 
 ก.  แม่กก     ข.  แม่กด 
 ค.  แม่กบ     ง.  แม่กน 
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25.  ค าท่ีพิมพ์ตัวหนา ในข้อใดไม่ได้อยู่ในมาตราตวัสะกดเดียวกัน 
 ก.  ประเภท     ข.  ปฏิบัต ิ
 ค.  สมโภช     ง.  ประโยค 
26.  ค าท่ีพิมพ์ตัวหนา ในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกัน 

ก.  อาชีพ     ข.  ประเทศ 
 ค.  เมตตา     ง.  ด ารัส 
27.  ค าใดมีมาตราตัวสะกดต่างจากพวก 
 ก.  เพศ      ข.  โสต 
 ค.  เพียร     ง.   เท็จ 
28.  ค าในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันทุกค า 
 ก.  โรค  ลาภ  สุข  ฆ้อง   ข.  ศพ  ลาภ  บุญ  บาป 
 ค.  ขวัญ  กาล  พร  เพชร   ง.  เสด็จ  โกรธ  ชาติ  ทิศ 
29.  ข้อใดไม่ใชม่าตราตัวสะกดในแม่กด 

ก.  ฐ      ข.  ฑ 
 ค.  ฬ      ง.   ถ 
30.  ค าในข้อใดที่มีตัวสะกดต่างมาตรากัน 
 ก.  เลข   ภาพ     ข.  รส   จิต 
 ค.  พร   เจริญ     ง.  ญาณ  การ 
31.  ค าในข้อใดมีตัวสะกดแม่ กก ทั้ง 2 ค า 
 ก.  โบสถ์  สกปรก    ข.  อยุธยา  สมัคร 
 ค.  เจริญ  บุคลากร    ง.  นกแสก  สามัคค ี
32.  ค าว่า “สูญเสีย”  มีตัวสะกดเหมือนค าในข้อใด 
 ก.  รูปภาพ     ข.  คุณค่า 
 ค.  บรรยาย     ง.  ปลากัด 
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33.  ค าว่า “น้ ามันก๊า..........”  ควรเติมตัวสะกดในข้อใดจึงจะถูกต้อง 
 ก.  ซ      ข.  ด 
 ค.  ต      ง.  ส 
34.  ข้อใดมีมาตราตัวสะกดเหมือนค าว่า “เครื่องเทศ” 
 ก.  ของขวัญ     ข.  เสพติด 
 ค.  รังเกียจ     ง.  ทรงเครื่อง 
35.  ประโยค “คุณบุญมาไขกุญแจเดินเข้าบ้านโดยไม่รู้ว่ามีโจรแอบอยู่” มีค าท่ีสะกดด้วย
แม่กนกี่ค า 
 ก.  4  ค า     ข.  5  ค า 
 ค.  6  ค า     ง.  7  ค า 
36.  ข้อใดมีมาตราตัวสะกดเหมือนค าว่า “สัญญาณ” 
 ก.  มงคล     ข.  น้องเณร 
 ค.  สวยนาน     ง.  สรรเสริญ 
37.  ข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตราไปจากพวก 

ก. เปรียบเปรย     ข.  อาจารย์ 
ค. อาคาร     ง.  พนาสณฑ ์

38.  พยัญชนะ ชร   ซ    ฎ    ฏ    ฐ    ฑ  และ ฒ เมื่อเป็นตัวสะกดอ่านเหมือนกับเสียง
พยัญชนะในข้อใด 

ก.  ก      ข.  บ 
ค.  ม      ง.  ด 

39.  ค าในข้อใดที่มีมาตราตัวสะกดเหมือนกัน 
 ก.  ข้าวเหนียว     ข.  เทศบาล 
 ค.  กิจการ     ง.  แยบคาย 
40.  ค าในข้อใดที่มีมาตราตัวสะกดต่างกัน 
 ก.  บ้านเรือน     ข.  บัตรรถ 
 ค.  สูตรคูณ     ง.  สกปรก 



  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค  
แบบการประเมินทักษะทางสังคม  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
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แบบการประเมินทักษะทางสังคมโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก 
ประเมินโดยครู 

ชื่อกลุ่ม............................................... ชื่อนักเรียน ด.ช./ด.ญ............................................................... 
 

ข้อ 
พฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
1 

 

การร่วมมือในการท างาน  
1 มีส่วนร่วมในการท างานหรือกิจกรรมการเรียน    
2 ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเมื่อเพื่อนสมาชิกท างานหนัก    
3 ซักถามปัญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม    
4 ฟังและพยายามตอบค าถามของเพื่อนสมาชิก    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมี

เหตุผล 
   

ความเป็นผู้น าและผู้ตาม    
6 อธิบายให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน    
7 สนับสนุนและเปิดโอกาสเพื่อนสมาชิกแสดงออก    
8 เป็นผู้น าด้านการอธิบายหรือการชี้แจง    
9 สนใจ และตั้งใจฟังผู้อื่นพูด    

10 แสดงออกด้วยการต้ังใจฟังโดยการพยักหน้า 
แสดงความสนใจต่อการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 

   

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม    
11 ส่งเสริมหรือกล่าวสนับสนุนความคิดเห็น 

ของเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยอย่างสมเหตุสมผล 
   

12 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึง    
13 ยิ้มแย้มเป็นกันเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม    
14 ให้ก าลังใจสมาชิก สนใจเอาใจใส่ต่อเพื่อนสมาชิก    
15 ยอมรับผลงานของกลุ่มและตอบรับอย่างมีมารยาท    
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ข้อ 
พฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

 

การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุ่งพัฒนาการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย    
16 ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่ม    
17 วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรี    
18 เคารพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล    
19 ใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม    
20 ถือเสียงข้างมากของกลุ่มอย่างมีเหตุผล    

คะแนน    

รวมคะแนน    

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน      มาก        (ความถี่มากกว่า 2 ครั้ง/การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม)     3  คะแนน      

ปานกลาง    (ความถี่ 2 ครั้ง/การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม)        2  คะแนน    
น้อย        (ความถี่น้อยกว่า 2 คร้ัง/การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม)    1  คะแนน     

 



  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง  
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTGT ร่วมกับแบบฝึก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  
ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ  แล้วเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตารางที่ตรง
กับความคิดเห็นของนักเรียน 

ข้อ ความคิดเห็นในแต่ละด้าน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก  

3 คะแนน 
ปานกลาง 

2 คะแนน 
 

น้อย 

1 คะแนน 

 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้    

1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและร่วมอภิปรายกับเพ่ือน 

   

2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 

   

3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องที่เรียน
ได้ดีขึ้น 

   

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้    

4 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึก ท าให้การเรียนภาษาไทย มีมีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 

   

5 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนรู้จักร่วมมือและชว่ยเหลือ
เพื่อนในการเรียนรู้มากขึ้น 

   

6 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนภาษาไทยมากขึ้นและมีความเต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

   

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

7 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น 

   

8 การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนรู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
การท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น 

   

9 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชยและให้
ก าลังใจผู้อ่ืนมากขึ้น 

   

10 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึก ท าให้นักเรียนได้ฝึกการตัดสินใจมี
ความสามารถในการสรุปประเด็นและสาระส าคัญในการเรียนรู้ 

   

คะแนน    

                              รวมคะแนน                                                                               ได้.................................................... 

 

เกณฑ์การให้คะแนน    มาก  3  คะแนน     ปานกลาง  2  คะแนน    น้อย  1  คะแนน     



  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ  

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
   -  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
   ร่วมกับแบบฝึก 
-  ผลการประเมินแบบฝึกการเขียนสะกดค า  
    เร่ือง มาตราตัวสะกด  
-  ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการจัดการเรียนรู้ก่อนการจัดการเรียนรู้และ 
   หลังการจัดการเรียนรู้ 
-  ผลการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียน 
-  ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก  เร่ือง

การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  คน 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

 จุดประสงค์การเรียนรู ้     
1. มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ ์ +1 +1 +1 1 
2. มีความเหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
3. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และสามารถสอนให้บรรลุตามจดุประสงค์ได ้ +1 +1 +1 1 
 กิจกรรมการเรียนรู ้     
 ขั้นน า     
1. มีความน่าสนใจ กระตุ้นใหผู้้เรียนอยากเรียนรู ้ +1 +1 +1 1 
2. มีความเชื่อมโยงกับเรื่องทีจ่ะสอน +1 +1 +1 1 
 ขั้นสอน / ขั้นจัดทีม / ขั้นการแข่งขัน     
1. มีขั้นตอนเปน็ไปตามล าดบัขัน้ของการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
3. เร้าความสนใจและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 1 
4. ผู้เรียนได้รบัความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
5. เหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 
 ขั้นสรุป     
1. มีความชัดเจน ไม่สับสน +1 +1 +1 1 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรม +1 +1 +1 1 
 การวัดและประเมินผล     
1. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1 
2. สามารถวัดและประเมินผลไดต้รงตามจุดประสงคท์ี่ตั้งไว้ +1 +1 +1 1 
 ใบความรู้ / กิจกรรม     
1. รูปแบบมีความน่าสนใจ  +1 +1 +1 1 
2. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
3. เนื้อหามคีวามเหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
 รวม 1.00 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินคุณภาพของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าเร่ืองมาตราตัวสะกดของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  คน 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                  1.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
                  1.2  ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

2. ด้านเน้ือหา 
                  2.1 เหมาะสมกับผู้เรียน 

2.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ 
                  2.3 น่าสนใจ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
 0 
 0 
+1 

 
0.67 
0.67 
1 

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
                  3.1  เหมาะสมกับผู้เรียน 
                  3.2  สอดคล้องกับเนื้อหา 
                  3.3  มีความยากง่ายพอเหมาะ 
                  3.4  น่าสนใจ เร้าความสนใจของผู้เรียน 
                  3.5  กระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
                  3.6  ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
0 
0 
0 

+1 
+1 
+1 

 
0.67 
0.67 
0.67 
1 
1 
1 

4. รูปแบบ 
                  4.1 น่าสนใจ  สวยงาม 
                  4.2 ภาพประกอบเหมาะสม 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

5.  ด้านการใช้ภาษา 
                  5.1 ตัวอักษรชัดเจน สื่อความหมายได้ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
                  5.2 ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

6. ด้านการประเมินผล 
                  6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                  6.2 ครอบคลุมเน้ือหา 
                  6.3 ประเมินผลตามสภาพจริง 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
1 
1 
1 

รวม 0.91 
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ตารางที่ 21  ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน เร่ืองการ

เขียนสะกดค า ในมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  คน 

 
ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
 ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3  1 2 3 

1 +1 +1 +1 1  21 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1  22 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1  23 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1  24 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1  25 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1  26 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 1  27 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1  28 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1  29 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 1  30 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1  31 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 1  32 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1  33 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1  34 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1  35 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 1  36 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 +1 1  37 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1  38 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1  39 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 1  40 +1 +1 +1 1 

 
*  ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
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ตารางที่ 22  ผลการประเมินแบบประเมินทักษะทางสังคมโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                    

เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ประเมินโดยครู จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  คน 
 

ข้อท่ี พฤติกรรมการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

 ความร่วมมือในการท างาน     
1. มีส่วนร่วมในการท างานหรือกิจกรรมการเรียน +1 +1 +1 1 
2. ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเมื่อเพื่อนสมาชิกท างานหนัก +1 +1 +1 1 
3. ซักถามปัญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม +1 +1 +1 1 
4. ฟังและพยายามตอบค าถามของเพื่อนสมาชิก +1 +1 +1 1 
5. แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมีเหตุผล +1 +1 +1 1 
 ความเป็นผู้น าและผู้ตาม     
6. อธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน +1 +1 +1 1 
7. สนับสนุนและเปิดโอกาสเพื่อนสมาชิกแสดงออก +1 +1 +1 1 
8. ตอบปัญหาของเพื่อสมาชิก +1 +1 +1 1 
9. สนใจ และตั้งใจฟังผู้อื่นพูด +1 +1 +1 1 
10. มีความรับผิดชอบ +1 +1 +1 1 

 การมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม     
11. ส่งเสริมหรือกล่าวสนับสนุนความคิดเห็น 

ของเพื่อนสมาชิกอย่างสมเหตุสมผล 
+1 +1 +1 1 

12. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึง +1 +1 +1 1 
13. ยิ้มแย้มเป็นกันเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม +1 +1 +1 1 
14. ให้ก าลังใจสมาชิก สนใจเอาใจใสต่่อเพื่อนสมาชิก +1 +1 +1 1 
15 ยอมรับผลงานของกลุ่มและตอบรับอย่างมีมารยาท +1 +1 +1 1 
 การเป็นสมาชิกในกลุ่มมุง่พฒันาการอยู่ร่วมกนัแบบประชาธิปไตย     

16. ยอมรับความคดิเหน็และการตัดสนิใจของกลุ่ม +1 +1 +1 1 
17. วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรี +1 +1 +1 1 
18. เคารพ และปฏบิัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม +1 +1 +1 1 
19. ใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม +1 +1 +1 1 
20. ถือเสียงข้างมากของกลุ่มอย่างมีเหตุผล +1 +1 +1 1 

 รวม 1.00 
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ตารางที่ 23  ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้                    

แบบร่วมมือ เทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  คน 

  

ท่ี ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้     
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกทีค่รูใช้ช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายกับเพื่อน 
+1 +1 +1 1 

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกทีค่รูใช้ ท าให้
นักเรียนไดเ้รียนรู้และปฏบิัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 

+1 +1 +1 1 

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ที่ครใูช้ ช่วย
สร้างเสริมความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 1 

 ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้     
4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกที่ครูใช้ ท าให้การ

เรียนภาษาไทย มีความสนุกสนานและน่าสนใจ 
+1 +1 +1 1 

5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกที่ครูใช้ ท าให้
นักเรียนร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้มากขึ้น 

+1 +1 +1 1 

6. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกที่ครูใช้ ท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยมากขึ้นและมีความเต็ม
ใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 0 +1 0.67 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
7. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกที่ครูใช้ ส่งเสริม

ให้นักเรียนกล้าแสดงออกและยอมรับความคดิเหน็ของผู้อื่นมากขึน้ 
+1 +1 +1 1 

8. การเรียนแบบร่วมมือเทคนคิ TGT ร่วมกับแบบฝึกทีค่รูใช้ ท าให้นกัเรียนรู้จัก
วิธีการท างานร่วมกับผู้อื่นและการท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น 

+1 +1 +1 1 

9. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ TGT ร่วมกับแบบฝึกที่ครูใช้ท าใหน้ักเรียน
รู้จักการยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจผู้อื่นมากขึ้น 

+1 +1 +1 1 

10
. 

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ TGT ร่วมกับแบบฝึกที่ครูใช้ท าใหน้ักเรียนได้
ฝึกการตัดสินใจมคีวามสามารถในการสรุปประเด็นและสาระส าคญัในการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 1 

 รวม 0.97 



  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ฉ  

คะแนนวัดผลการเรียนรู้ และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
ของนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แบบรายบุคคล จ านวน 9 คนและ 30 คน 
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ตารางที่ 24  คะแนนวัดผลการเรียนรู้ และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง แบบรายบุคคล จ านวน 9 คน 
 

การหา
ประสิทธิภาพแบบ

กลุ่มเล็ก 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ(E1) 9 280 253.00 5.44 90.36 
กระบวนการ(E2) 9 40 34.33 1.94 85.83 
 
    
ตารางที่ 25  คะแนนวัดผลการเรียนรู้ และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง แบบรายบุคคล จ านวน 30 คน 
 

การหา
ประสิทธิภาพแบบ

กลุ่มเล็ก 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ(E1) 30 280 256.44 5.11 91.46 
กระบวนการ(E2) 30 40 35.22 1.85 86.58 
 
 
 



  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ช  

ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่น 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังท าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
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ตารางที่ 26  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังท าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
 

ข้อที่ 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ค่าความเชื่อมั่น 

1 0.54 0.46 0.85 
2 0.42 0.54 
3 0.54 0.46 
4 0.42 0.54 
5 0.46 0.62 
6 0.50 0.54 
7 0.62 0.62 
8 0.58 0.54 
9 0.54 0.62 
10 0.62 0.46 
11 0.66 0.54 
12 0.66 0.69 
13 0.54 0.46 
14 0.66 0.54 
15 0.73 0.39 
16 0.77 0.46 
17 0.54 0.31 
18 0.46 0.62 
19 0.46 0.31 
20 0.50 0.39 
21 0.54 0.31 
22 0.46 0.31 
23 0.73 0.39 
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังท าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ค่าความเชื่อมั่น 

24 0.62 0.46 0.85 
25 0.73 0.39 
26 0.62 0.62 
27 0.58 0.39 
28 0.62 0.46 
29 0.69 0.50 
30 0.42 0.39 
31 0.54 0.46 
32 0.62 0.46 
33 0.39 0.46 
34 0.54 0.31 
35 0.42 0.54 
36 0.42 0.54 
37 0.50 0.69 
38 0.50 0.39 
39 0.46 0.77 
40 0.50 0.39 

 



  
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง 
การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางที่ 27  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนใน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3   

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

Pre - test Post - test 
1 21 1 37 
2 19 2 35 
3 18 3 34 
4 18 4 36 
5 17 5 33 
6 25 6 38 
7 17 7 36 
8 20 8 37 
9 29 9 38 
10 25 10 38 
11 22 11 35 
12 23 12 33 
13 21 13 33 
14 18 14 32 
15 18 15 35 
16 18 16 33 
17 18 17 34 
18 17 18 34 
19 19 19 35 
20 18 20 33 
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  (ต่อ) 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

Pre - test Post - test 
21 20 21 34 
22 21 22 33 
23 24 23 37 
24 23 24 36 
25 20 25 32 
26 20 26 34 
27 21 27 38 
28 24 28 36 
29 23 29 37 
30 22 30 36 
31 20 31 35 
32 26 32 36 
33 25 33 37 
34 27 34 38 
35 21 35 36 
36 22 36 35 
37 26 37 38 
38 20 38 33 
39 19 39 32 
40 18 40 34 
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  (ต่อ) 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

Pre - test Post - test 
41 23 41 36 
42 20 42 34 
43 23 43 34 
44 24 44 36 
45 17 45 31 
46 17 46 32 
47 17 47 33 
48 17 48 33 
X 20.88 X 34.90 

S.D. 3.08 S.D. 1.95 
ร้อยละ 52.19 ร้อยละ 87.24 

 



  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ  

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
 

1. นายปริญญา  ปั้นสุวรรณ 
 วุฒิการศึกษา   : ศษ.ม.  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง          :  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 สถานที่ท างาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. นางสาวพิณเพชร  บูรณภิญโญ 
 วุฒิการศึกษา   : ศษ.ม.  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง          :  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3. นางสาวรสชกร  บุบผาค า  
 วุฒิการศึกษา   : ศษ.ม.  สาขาวิชาวัดและประเมินผล  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง          :  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 สถานที่ท างาน :  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี
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ภาคผนวก  ญ  
หนังสือทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายเฉลิม  เพิ่มนาม 
วัน เดือน ปี เกิด 03 มกราคม 2522 
สถานท่ีเกิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 32 หมู่ 9 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
ผลงานตีพิมพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ -   
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