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45255210  :  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คําสําคัญ  :  การเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD / รูปและเสียงในภาษาไทย  

สมศักดิ์  ทองบอ  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและ
เสียงในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. มณฑนา  วัฒนถนอม,  
ผศ. สมพร  รวมสุข  และ อ. ดร.นงนุช  โรจนเลิศ.  269 หนา.   

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลังศึกษา       
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 64 คน จาก 2 หองเรียน หองเรียนละ 32 คน กลุมทดลอง
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กลุมควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู เ ร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ
วิเคราะห คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบคาเฉลี่ยโดยใชการทดสอบ “ที” แบบกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันมีความคิดเห็นตอการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD ในระดับเหมาะสมมาก 
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The  purposes  of  this  research  were  to :  1)  compare  learning  achievement  

of  Matayomsuksa  One  students  learning  forms  and  sounds  in  Thai  language  between  
classes  taught  by  cooperative  learning  technique – STAD  and  the  conventional,  and      
2)  study  the  opinions  of  Matayomsuksa  One  students  about  the  implementation  of  the  
cooperative  learning  technique – STAD.  The  sample  consisted  of  64  Matayomsuksa  
One  students  forming  as  an  experimental  group  of  32  students  having  treatment  of  
the  cooperative  learning  technique – STAD  and  a  controlled  group  of  32  students  of  
the  conventional  in  Wimutayaram – pitayakorn  School,  Bang  Plud  district,  Bangkok.  The  
research  was  conducted  within  the  second  semester  in  the  academic  year  2006. 

 
The  instruments  employed  to  collect  data  were  a  lesson  plan  around  the  

topic  of  forms  and  sounds  in  Thai  language,  an  achievement  test  as  a  tool  for  
pretest and posttest,  and  a  questionnaire  inquiring  the  opinions  of  students  about  the  
implementation  of  the  cooperative  learing  technique – STAD.  The  collected  data  were  
analyzed  by  the  statically  means  of  mean,  standard  deviation,  and  t – test  dependent. 

 
The  findings  were  as  follows  : 
1.  The  learning  achievement  produced  by  Matayomsuksa  One  students  

learning  forms  and  sounds  in  Thai  language  was  found  significantly  different  between  
the  class  of  the  cooperative  learning  technique – STAD.  And  the  class  of  the  
conventional  at  the  level  of  .05  whereas  the  scores  of  the  learning  achievement  
produced  by  the  students  of  the  cooperative  leaning  technique – STAD  were  found  
higher. 

 
2.  The  students  in  the  class  of  cooperative  learning  technique – STAD  

revealed  their  agreement  about  the  implementation  of  the  cooperative  learning  
technique – STAD  as  the  high  level  of  appropriateness. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ภาษาไทยเปนเอกลักษณอยางหนึ่งซ่ึงแสดงถึงความเปนไทยและเปนวัฒนธรรมที่บงถึง

ความเปนไทยไดมากที่สุด  เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่คนไทยใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารกันระหวางคนในชาติเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  และภาษาไทยยังเปนเครื่องมือ  
ในการถายทอดวัฒนธรรม ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่คนไทยจะตองศึกษาและ
ใชใหถูกตอง ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2541 : 73) ความตอนหนึ่งวา   

 

การรูภาษาและอานเขียนไดนั้นเปนประโยชนมากประการหนึ่ง  ทําใหสะดวกในการติดตอ เชน 
ติดตองานกับทางราชการหรือติดตอประสานกับผูปฏิบัติงาน  และใชในการพัฒนางานตาง ๆ ได
มากมาย  และความรูความเขาใจในสิ่งเหลานี้สามารถนํามาใชในการสรางสรรคใหเกิดประโยชน
ตามที่ตองการไดเปนอยางดี นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดความรู  
ความคิด  รวมทั้งคุณธรรมความดีทุกอยาง 
 

นอกจากนี้ภาษาไทยยังชวยใหสามารถประกอบกิจการงานและดํารงชีวิตรวมกันใน
สังคมไดอยางสันติ  เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและเพิ่มประสบการณเพื่อพัฒนาใหเปนผูมี
ความรู  ความคิด  และสรางสรรคคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงได  และยังเปน
ส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ โดยบันทึก
ไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา  ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรูเพื่อ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 ข : 1)     
 

 ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2532 : 13) กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยทีม่ีตอคนไทยวา   
 

คนไทยเปนผูมีโชคดีที่ไดมีภาษาของเราเอง และมีตัวอักษรไทยเปนตัวอักษรประจําชาติอันเปนมรดก
อันล้ําคาที่บรรพบุรุษไดสรางไว แสดงวาไทยเราเปนชาติที่มีวัฒนธรรมสูงสงมาแตโบราณกาลและ
รักษาความเปนเอกราชยั่งยืนมาจนบัดน้ี คนไทยผูเปนเจาของภาษาควรจะไดภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติมากวา 700 ปแลว และจะยั่งยืนตลอดไป ถาทุกคนตระหนัก                
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ในความสําคัญของภาษาไทยเรา คนไทยควรจะถือวาภาษาไทยสําคัญกวาภาษาอื่น เพราะเปนภาษาของ
ชาติ เปนภาษาที่เราตองใชช่ัวชีวิต 

 

 ความคิดดังกลาวนี้สอดคลองกับ  กองเทพ  เคลือบพณิชกุล  (2542  :  16 – 17)  ซ่ึง
กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยสรุปไดวา  ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่
ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ทุกคนจะตองรักษาและหวงแหนใหคงอยูตลอดไป  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร
ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2546 ค : 2) โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดตระหนัก              
ถึงความสําคัญของภาษาไทย จึงกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรู 1 กลุมสาระ ใน 8 
กลุมสาระที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู และเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตอง
ใชเปนหลักในการจัดการเรียนรู เพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและ
วิกฤตของชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ค : 5)  ซ่ึงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 5 สาระ คือ การอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด หลักการใช
ภาษา และวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามในการใชภาษาตามวัย และ
ศักยภาพของนักเรียนตลอดจนใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารของคนในชาติและเปนปจจัยในการสรางเอกภาพของชาติ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยได
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานวา ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมดังนี้คือ สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี สามารถอาน เขียน ฟง ดู  
และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ  มีนิสัย
รักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน  และสรางสรรคงานอาชีพ  
ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม
ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามสถานการณและบุคคล  มีมนุษยสัมพันธดี  และสรางความสามัคคีใน
ความเปนชาติไทย และมีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2546 ค : 3) 
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จะเห็นไดวาวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่มีความสําคัญ  แตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดประสงคเทาที่ควร  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูเรียนไมใสใจ
และไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย  โดยเฉพาะหลักภาษาไทย  ดังที่  ทัศนีย  ศุภเมธี  (2542  :  66)  กลาว
ไววา    ครูผูสอนจะพบปญหาในการสอนหลักภาษามากที่สุด  ปญหาตาง ๆ  เหลานี้อาจมาจาก
สาเหตุหลายประการ  เชน  ครูขาดความแมนยํา  ขาดความรูในบทเรียน  นักเรียนไมยอมเรียนเพราะ
เห็นวาเปนภาษาของตน  ไมตองเรียนหลักเกณฑก็ใชภาษาไดดี  เนื้อหาบทเรียนซ้ําซาก  วิธีสอนไม
นาสนใจ  ขาดอุปกรณการสอน  เปนตน  ดังนั้นครูผูสอนจึงตองพยายามแกไขปญหาเหลานี้  โดยใช
วิธีการตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ นวรัตน สายวงษ ที่ใหสัมภาษณวา ปญหาในการสอน
ภาษาไทยนั้นอยูที่เนื้อหาที่เปนสวนของหลักภาษา  เพราะเปนเนื้อหาที่นักเรียนเขาใจยาก  ตองอาศัย
การจดจํากฎเกณฑตาง ๆ และนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไดงาย  อีกอยางหนึ่งคือเห็นวาเปนภาษา
ของตน  ไมเรียนก็ส่ือสารกันรูเร่ือง  จึงเปนสาเหตุอีกอยางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไมชอบเรียนวิชา
ภาษาไทย  โดยเฉพาะเนื้อหาที่เปนหลักภาษา  (นวรัตน  สายวงษ  2547) 

หลักภาษาไทยเปนวิชาที่มีความสําคัญดังที่  สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย 
(2536 : 10)  กลาวถึงความสําคัญและประโยชนของหลักภาษาวา  หลักภาษาชวยใหคนไทยใชภาษา
ไดถูกตอง  มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ  หลักภาษาชวยอนุรักษภาษาไทย  อันเปน
เอกลักษณของชาติใหคงอยูตลอดไป        และหลักภาษาชวยใหภาษางดงามอยางมีระเบียบ    สวน 
ฐะปะนีย นาครทรรพ  (2541  :  14)  กลาววา  หลักภาษาไทยคือระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่มี
ไวเพื่อใหผูใชถือเปนหลักรวมกันในการใชภาษาใหถูกตอง  ดังนั้น  จะเห็นไดวาวิชาหลักภาษาไทย
มีความสําคัญเพราะเปนระเบียบแบบแผนของการใชภาษา  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนและผูใชภาษา
สามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การสอนหลักภาษาไทยยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังที่สุจริต 
เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536 : 145) ไดประมวลปญหาเกี่ยวกับการสอนหลักภาษาไทย
สรุปไดวา   

1. ครูชอบสอนวิชาหลักภาษาไทยนอยกวาวิชาอ่ืน ๆ  ในหมวดวิชาภาษาไทยดวยกัน 
2. ครูมีความคิดเห็นวาหลักภาษาไทยสอนยาก 
3. อุปกรณและตําราที่ใชประกอบการสอนมีไมเพียงพอ 
4. ครูใชวิธีสอนแบบเดิม  คืออธิบายแลวบอกใหนักเรียนจด  ไมใครไดทํากิจกรรม

ประกอบการสอนหลักภาษาไทย 
5. ครูเกิดความทอแทใจ  เพราะไมไดรับการยกยองจากผูบริหาร  เพื่อนครู  และ

นักเรียน 
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6. เนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรียนมีความซ้ําซอนกันในทุกระดับชั้น  ทํา
ใหเกิดการซ้ําซากนาเบื่อหนาย 

7. เนื้อหาหลักภาษาไทยยาก   และไมใคร เปนประโยชนตอการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน 

8. นักเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอวิชาภาษาไทย  และไมชอบเรียนภาษาไทยมากที่สุด 
9. นักเรียนมีความคิดเห็นวา  เนื้อหาที่เรียนในวิชาหลักภาษาไทยยาก  เรียนยาก  ไม

สนุก  และไมนาสนใจ  เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นในหมวดวิชาภาษาไทยแลว  นักเรียนสนใจเรียน
วิชาอ่ืนมากกวา เชน  วรรณคดี 

นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2541 : 2-3) กลาวไวสรุปไดวา  เนื้อหา
หลักภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดกําหนดความรูเกี่ยวกับหลักภาษาไทยไว  3  เร่ือง  
คือ เร่ืองของเสียงและตัวอักษร  เร่ืองของคําและเรื่องของประโยค  เร่ืองแรกจะเปนพื้นฐานของเรื่อง
ถัดไป  ครูผูสอนจําเปนจะตองใหความสําคัญและสอนใหครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด   

อนึ่ง ผูวิจัยไดสัมภาษณอาจารยผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในชวงชั้นที่ 3  
สรุปไดวาปญหาที่ทําใหนักเรียนชวงช้ันที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยไมเปนที่นาพอใจนั้นเนื่องมาจากที่ผานมาการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะเนนการสอน
แบบบูรณาการทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยใชเนื้อหาทางวรรณคดีเปนแกนและ
สอดแทรกเนื้อหาของหลักภาษาไทยซึ่งทําใหการเรียนหลักภาษาบางเนื้อหาไมตอเนื่อง นักเรียน
สวนใหญไมคอยสนใจเรียนหลักภาษาไทย ดังนั้น เมื่อทําแบบทดสอบจึงทําไมไดซ่ึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหคะแนนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยต่ํา เนื้อหาหลักภาษาไทยที่มักเปนปญหาของ
นักเรียนในชวงชั้นนี้มากที่สุดคือ เรื่องเสียงในภาษาไทย  ซ่ึงเปนเรื่องแรกที่จะตองเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลาวคือ นักเรียนสวนมากบอกไมไดวาอักษรชนิดนี้ออกเสียงอยางไร ทําใหเกิด
ความสับสนในการใช ซ่ึงจะสงผลถึงการศึกษาเรื่องคําและความสัมพันธของคํา และเรื่องประโยค
กับขอความในภาษาไทยตอไป  (นวรัตน  สายวงษ  2547;  สุนทรียภรณ สกุลหงสโสภณ  2547) 

การเรียนวิชาภาษาไทยจะใหประสบผลสําเร็จสิ่งสําคัญที่สุด คือ ผูเรียนตองมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องอักษรและเสียงในภาษาไทยเสียกอนจึงจะรูความหมายของคําในภาษาไทยได ดังที่ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 7) ไดกลาวไววา “…คําในภาษาไทยยอมประกอบดวย
เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต  และประกอบดวยความหมายของคํา  ถาคํามีเสียง
วรรณยุกตตางกัน  ความหมายของคําก็เปลี่ยนแปลงไป เชน ปา ปา ปา ทําใหภาษาไทยมีคําใชมาก
ขึ้นจากการออกเสียงวรรณยุกตที่ตางกัน…”  ดังนั้น  เสียงในภาษาไทยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะ
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ชวยใหผูเรียนเขาใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น  หากผูเรียนไมทําความเขาใจเรื่องเสียงในภาษาไทยแลวก็
ไมสามารถที่จะเรียนรูเร่ืองคํา ความหมาย และประโยคในภาษาไทยใหเขาใจได   

เนื่องจากปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักภาษาไทยมีมานานและตอเนื่อง
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอวิธีการที่จะทําใหนักเรียนสนใจการ
เรียนหลักภาษาไทยไวหลายแนวทาง เชน ยุพา สงศิริ (2523 : 177–179) เสนอไวสรุปไดวา  “ครูควร
เตรียมตัวใหพรอมกอนการสอน ใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีใหนักเรียนทําแบบฝกมาก ๆ มีการทดสอบ
หลังเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียน ใชกิจกรรมที่มีการแขงขันเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน” 
สมถวิล วิเศษสมบัติ (2525 : 95–98) ใหแนวทางสรุปไดวา “นักเรียนสวนมากมีเจตคติที่ไมดีตอวิชา
หลักภาษาไทย ดังนั้น ครูผูสอนหลักภาษาไทยจะตองพยายามแกไขปรับปรุงวิธีสอนอยูเสมอ” 
สอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 113)  ที่กลาวถึงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนหลักภาษาไทย  และการใชภาษาไทยไววา  

 

การสอนหลักเกณฑทางภาษาไทยใหแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูตองใชเทคนิค
การสอนอยางหลากหลาย โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนการนําไปใชจริง เชน การวิเคราะห
การใชภาษาไทยของหนังสือพิมพ  ภาษาโฆษณา ภาษาที่ใชในการพากยภาพยนตร สังเกตและ
รวบรวมการใชคําชนิดตาง ๆ  ทั้งที่ผิดและถูกตอง  โดยครูจะตองเอาใจใสฝกใหนักเรียนเกิดทักษะ
และความชํานาญ 

 

จากการประมวลปญหาเกี่ยวกับการสอนหลักภาษาไทยดังกลาวจะเห็นไดวา ครูผูสอน
ขาดวิธีการสอนที่ดี ครูใชวิธีสอนแบบเดิม  คืออธิบายแลวบอกใหนักเรียนจด  ไมใครไดทํากิจกรรม
ประกอบการสอนหลักภาษาไทย ไมมุงนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ไมนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ มาใชประกอบการสอน ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายและมีเจตคติที่ไมดีตอ
วิชาภาษาไทย ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาไทยควรไดรับการปรับปรุงในเรื่องวิธีสอนของครูมาก
ที่สุด เพราะวิธีสอนของครูเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย ซ่ึงจะกอใหเกิด
ผลดีตาง ๆ ตามมา เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีความสนใจ ขยันและรับผิดชอบ
มากขึ้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 1-2) ไดกลาวถึงวิธีสอนที่ชวยใหนักเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้  
วิธีสอนแบบใชเกม  (Educational  game)  วิธีสอนแบบใชสถานการณจําลอง  (Simulation)  วิธีสอน
แบบใชกรณีตัวอยาง  (Case  study)  วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ  (Role – play)  วิธีสอนแบบ
แกปญหา  (Problem – solving)  วิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป  (Programmed  Instruction)  วิธี
สอนแบบศูนยการเรียน  (Learning  center)  วิธีสอนโดยใชชุดการสอน  (Instructional  package)  
วิธีสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer  assisted  instruction)  วิธีสอนแบบโครงงาน  
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(Project  method)  วิธีสอนแบบทดลอง (Experimentary) วิธีสอนแบบถามตอบ  (Question  answer)  
วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย  (Small  group  discussion)  วิธีสอนแบบกลุมสัมพันธ  (Group  
process)  วิธีสอนแบบรวมมือ  (Cooperative  learning)  วิธีสอนแบบความคิดรวบยอด  (Concept  
attainment  model)  วิธีสอนแบบใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Self  directed  learning)  วิธีสอน
แบบทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field  trip) วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  (Inquiry  method)  วิธี
สอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม  (Group  investigation) 

การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่ไดกลาวมาขางตน วิธีหนึ่งที่นาจะทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น คือ การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
(Cooperative learning)  เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย 
กําหนดใหสมาชิกในกลุมมีความแตกตางกันในดานความสามารถของการเรียน  ลักษณะเดนของ
การเรียนแบบนี้จะเนนความรวมมือรวมใจกันระหวางสมาชิกทุกคนในกลุม  สมาชิกแตละคนจะมี
หนาที่และความรับผิดชอบตอการเรียนที่ครูสอน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อทุกคนจะไดรับ
ความสําเร็จรวมกัน  จะเห็นไดวาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง  ชวยกันแกปญหาจนสําเร็จตามเปาหมายของกลุม  
(สมศักดิ์  ขจรชัยกุล 2538 : 19)  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
หมวดที่ 4  วาดวยเรื่องแนวการจัดการศึกษา  มาตราที่  22 – 24  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2545  : 12)  ที่วา 

  

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนสําคัญสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง ไดฝกปฏิบัติ ใหทําได  คิดเปน  
ทําเปน การจัดการสอนตองผสมผสานความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน   

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกัน มีหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบ  Group  Investigation  (GI) รูปแบบ Jigsaw  รูปแบบ  
Students-Teams-Achievement  Division (STAD)  Team Games Tournament (TGT) และรูปแบบ 
Jigsaw  II  เปนตน  ซ่ึงการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันแตละรูปแบบมีความเหมาะสมใน
ดานเนื้อหา  และวิธีสอนที่แตกตางกัน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค  STAD  มาใชสอนหลักภาษาไทย 

 Students-Teams-Achievement  Division  (STAD)  เปนการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันที่เหมาะสมกับครูผูสอนที่เร่ิมจะนําการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันมาใชในการ
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เรียนการสอน  โดยครูสอนตามวิธีปกติ  แตส่ิงที่นําเสนอในการเรียนแตกตางจากการสอนตามปกติ  
เพราะครูจะตองกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนในแตละหนวยใหชัดเจน โดยแบงนักเรียนออกเปน
กลุมยอย จํานวน 4 – 6 คน  เปนกลุมคละความสามารถ นักเรียนทุกคนตองรวมกันเรียนรูดวยการ
พิจารณาปญหารวมกัน เปรียบเทียบคําตอบและตรวจแกขอผิดพลาดที่เกิดความเขาใจผิดในกลุม 
หลังจากการเรียนจะมีการทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล แลวนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบมา
คิดเปนคะแนนพัฒนา   ซ่ึงคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละกลุม  ไดจากการรวมคะแนน
แบบทดสอบแลวเปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน โดยพิจารณากลุมที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงที่สุดถึงต่ําที่สุดจากคะแนนฐาน  แลวตัดสินใหรางวัลเปนกลุม 

กาญจนา  คุณารักษ  (2541 : 69) สมศักดิ์  ขจรชัยกุล (2538 : 2) และสุมณฑา พรหมบุญ  
(2541 : 38 - 39)  ไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน  
สรุปไดวา  ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  ชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางกวางขวาง  
นักเรียนไดเรียนรูวิธีการที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการชวยเตรียม
นักเรียนใหพรอมที่จะเผชิญกับชีวิตจริง  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  ชวยใหนักเรียนได
ฝกฝนความเปนประชาธิปไตย  ฝกการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ฝกการอยูรวมกันอยางเปนสุข  ชวยให
นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน นักเรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนานขึ้น มีความสามารถใน
การใชเหตุผล รักการทํางาน ยินดีใหความรวมมือในเรื่องตาง ๆ นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะทาง
สังคม มีหัวหนากลุม มีผูชวย มีเพื่อนรวมกลุม สงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  สงเสริมให
นักเรียนไดรูจักและเห็นคุณคาของตน รวมถึงไดรูจักและเห็นคุณคาของผูอ่ืนดียิ่งขึ้น เพิ่มความเต็ม
ใจในการใหความรวมมือกับผูอ่ืน ชวยลดปญหาทางวินัยในชั้นเรียน นักเรียนเรียนดวยความรูสึก
สบายใจ  สําหรับนักเรียนที่เรียนออนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และประสบความสําเร็จในการ
เรียน สวนนักเรียนที่เรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนมากขึ้น มีความรูสึกวาตนเองมี
หนาที่ตอเพื่อนรวมกลุม มีหนาที่ตอสังคมมากขึ้น มิใชทํางานเฉพาะของตนเทานั้น และรูจักการเปน
ผูใหมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้งานวิจัยที่สนับสนุนการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันสามารถชวย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังเชน ปาริชาติ จิตรฉ่ํา (2540 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และทักษะการเรียนแบบรวมมือกันในวิชาสังคมศึกษา ส 504 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการทดลองพบวาวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติ และทักษะการทํางานรวมกันไดจริง สวรินทร วิโรจนชูฉัตร (2542 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการพัฒนาการอานงานวรรณกรรมโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในชั้นเรียนภาษา
ฝร่ังเศส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร  คอนเเวนต โดยใชแบบ
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ฝกพบวา แบบฝกทักษะพัฒนาการอานงานวรรณกรรมโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในชั้น
เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 78.06/78.62 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ไว ผลการทดลองกอนและหลังเรียนดวยแบบฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นอกจากนี้ วิภาวรรณ รมรื่นบุญกิจ (2542 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระหวางกลุมที่สอนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันกับกลุมที่สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรกลุมที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันสูงกวากลุมที่สอนแบบปกติ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พรรัตน ศิลกุล (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการทํางานรวมกันและ เจตคติในวิชาสังคมศึกษา ส 503 โดยใชการเรียนแบบ
รวมมือกับการเรียนแบบกลุมเดิม โรงเรียนหนองไผวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และกลุมทดลองมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือกัน อังคณา ปานนก (2546 : บทคัดยอ) ได
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันกับการสอนดวยวิธีปกติ  โรงเรียนบึงลาดสวาย  อําเภอ  
บางเลน  จังหวัดนครปฐม  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD และวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันดวยเทคนิค STAD มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ และนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD   มีความคิดเห็นดานการจัดบรรยากาศและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเห็นดวยระดับมากที่สุด นพนภา ออกดวง (2547 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ พบวา ผลการเรยีน
เร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผลการเรียนของกลุมที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD สูงกวา
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ  และนักเรียนมีความพอใจตอการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD อยูในระดับมากที่สุด ศิริพร ทาทอง (2548 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลักภาษาไทยเรื่องคํากริยาและคําวิเศษณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เร่ืองคํากริยาและคําวิเศษณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนกลุมทดลองมีความ
คิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค STAD ผูวิจัยมีความเห็นวาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD นาจะ
เปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรูและความเขาใจเนื้อหาหลักภาษาไทยดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรือ่งรูป
และเสียงในภาษาไทยซึ่งเปนเนื้อหาที่มีกฎเกณฑที่แนนอน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนทําความเขาใจได
งายขึ้นอันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงนํา
เทคนิคดังกลาวมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย    เรื่องรูปและเสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD  กับการสอนแบบปกติ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย
แตกตางกัน 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD อยูในระดับเหมาะสมมาก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแกวิธีสอน 2 วิธี ประกอบดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 10

1.1.1 การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD 
1.1.2 การสอนแบบปกติ 

1.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย  เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน    
วิมุตยารามพิทยากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 3 กรุงเทพมหานคร จํานวน 
10  หองเรียน  รวมทั้งส้ิน 352 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 3 
จํานวน  2  หองเรียน  รวมทั้งส้ิน 64 คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random  Sampling) 
และจับสลากใหหองหนึ่งเปนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD และ
อีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุมที่สอนแบบปกติ 

3. เนื้อหา 
เนื้อหาที่นํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย  

พิจารณาจากสาระและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สาระที่  4  หลักการใชภาษา  มาตรฐาน  ท  4.1  :  เขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 (ม. 1-3)  ขอท่ี  1  คือ
เขาใจการสรางคําไทยตามหลักเกณฑของภาษา  ซ่ึงจะรวมถึงรูปและเสียงของสระ พยัญชนะและ
วรรณยุกต โดยใชเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียนหลักภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลม 1 ของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดเนื้อหาคือ 1) อวัยวะที่ใชในการออกเสียงในภาษาไทย   
2) รูปและเสียงสระในภาษาไทย  3) รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  และ 4)  รูปและเสียง
วรรณยุกตในภาษาไทย 

4. ระยะเวลาในการทดลอง 
ใชเวลาในการทดลองสอนจํานวน 6 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง โดยสอนสัปดาหละ 1 

วัน วันละ 1 คาบ รวม 6 สัปดาห 
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นิยามศัพทเฉพาะ   
 เพื่อความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  ดังนี้ 

1. การสอนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยแบงกลุม
ผูเรียนกลุมละ 4-6 คน แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน คือ เกง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน สมาชิกในกลุมจะชวยกันทํางานตามที่ไดรับมอบหมายหลังจากครู
สอนเนื้อหาในบทเรียน จากนั้นจึงทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลและนํามาคิดเปนคะแนนของกลุม 
มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดรูจุดประสงคการเรียนและ
ทบทวนความรูเดิม 2) ขั้นเสนอเนื้อหา เปนขั้นที่ครูนําเสนอเนื้อหาคือ รูปและเสียงในภาษาไทย 3) 
ขั้นกิจกรรมกลุม คือแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย 4-6 คน เพื่อศึกษาเนื้อหาและทําใบงานที่กําหนด 
4) ขั้นประเมินผล นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเปนรายบุคคล นําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบเมื่อเรียนจบในแตละคาบเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนฐานและใหคะแนนพัฒนา โดย
คิดจากคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียนของนักเรียนเปนคะแนนฐาน 5) ขั้นใหรางวัลกลุม ครู
นําผลคะแนนของกลุมที่ไดคะแนนพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปายนิเทศในหองเรียน 

2. การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดําเนินไปตามแนวคูมือ
การสอนวิชาภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม  ดังนี้  1) ขั้นนํา เปนการกระตุนความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงความรู
เดิมกับความรูใหม 2) ขั้นสอน เปนการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ให
นักเรียนเกิดการเรียนรู 3) ขั้นสรุป เปนการประมวลความคิดที่ไดจากการเรียนรูเนื้อหา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย ซ่ึงวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD หมายถึง เจตนคติของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  
เกี่ยวกับบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู 

5. นักเรียน หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร     
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงใน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับวิธีสอนแบบปกติ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการวิจัย  ตามประเด็นดังนี้ 

1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
2)  ความรูเร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย   
3)  การสอนภาษาไทย   
     3.1  จิตวิทยาการสอนภาษาไทย 
     3.2  วิธีสอนภาษาไทย 
     3.3  วิธีสอนหลักภาษาไทย  
     3.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4)  การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
5)  การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
6)  วิธีสอนแบบปกติ   
7)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ และ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ใหมีคุณภาพ  ดังนี ้
 1.1 คุณภาพของผูเรียน  
 1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี 
 2. สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 
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 4. มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน  
และสรางสรรคงานอาชีพ 
 5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชมใน
วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
 6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
 7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี  และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
 8. มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 

 นอกจากนี้  ยังไดกําหนดคุณภาพผูเรียนตามชวงชั้นตาง ๆ  ซ่ึงในชวงชั้นที่  3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)  กําหนดไว ดังนี้ 
 1.  อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น 
 2.  เขาใจวงคําศัพทที่กวางขวางขึ้น สํานวนและโวหารที่ลึกซ้ึง แสดงความคิดเห็น                 
เชิงวิเคราะห  ประเมินคาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล 
 3.  เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรูไดกวางขวางตาม
จุดประสงค 4.  เขียนเรียงความ  ยอความ และจดหมาย เขียนอธิบาย ช้ีแจง รายงาน เขียน
แสดงความคิดเห็น  แสดงการโตแยง  และเขียนเชิงสรางสรรค 
 5.  สรุปความ  จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็น  และ
จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 
 6.  รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต จัดลําดับความคิด 
ขั้นตอนในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ   
 7.  พูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะหและการประเมินเรื่องราวตาง ๆ พูด     
เชิญชวน อวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม 
 8.  เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 9.  ใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ  เจรจา
ตอรองดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ 
 10.  ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การทํางาน และใชอยางสรางสรรค 
เปนประโยชน 
 11.  ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม
ใหเห็นคุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิต 
 12.  แตงกาพย  กลอน  และโคลง 
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 13.  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ มีคุณคาทางความคิด และนําไปใชกลาวอางใน
การพูดและการเขียน 
 14.  รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถ่ิน 
 15.  มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด   
 16.  มีนิสัยรักการอาน  การเขียน 
 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ในสาขาอื่น ๆ รวมทั้งการนําไปใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู   
 หลักสูตรภาษาไทยมีรายละเอียดที่เปนองคความรู  ทักษะ  หรือกระบวนการเรียนรู  

และคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ประกอบดวย 
สาระที่  1  :  การอาน 
 มาตรฐาน  ท  1.1  :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช

ตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
สาระที่  2  :  การเขียน 

  มาตรฐาน  ท  2.1  :  ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  
ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระที่  3  :  การฟง  การดู  และการพูด 
  มาตรฐาน  ท  3.1  :  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูด
แสดงความรู  ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  

สาระที่  4  :  หลักการใชภาษา 
  มาตรฐาน  ท  4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย              
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ 
  มาตรฐาน  ท  4.2  :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะ
นิสัย  บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน 

สาระที่  5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน  ท  5.1  :  เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
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 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกําหนดไว  5 สาระ 
คือการอาน  การเขียน การฟง การดู และการพูด หลักการใชภาษาไทย  และวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในแตละสาระไดกําหนดมาตรฐานของสาระการเรียนรูและมาตรฐานชวงชั้นของสาระ
ไวอยางชัดเจน  โดยมุงเนนใหนักเรียนมีความรู  และความสามารถในการใชภาษาไทย   เพื่อเปน
เครื่องมือในการติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสาระหลักการใชภาษาไทยกําหนด มาตรฐาน 
ท 4.1 วา เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา         ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  และกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3) ไวดังนี้   
 1.  เขาใจการสรางคําไทยตามหลักเกณฑของภาษา 
 2.  สามารถใชประโยคสามัญและประโยคซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจนและ
สละสลวย 
 3.  สามารถใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจา
ตอรองดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ ใชคําราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  คิด
ไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูดและเขียน 
 4.  เขาใจธรรมชาติของภาษาและนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยทําให
ภาษาไทยมีวงศัพทเพิ่มขึ้นตามความเจริญทางวิชาการและเทคโนโลยี 
 5.  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  และโคลง  โดยแสดงความคิด
เชิงสรางสรรค 
 6.  สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถ่ินอยาง
เห็นคุณคา 
 1.3  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนที่
เปนแกนกลางโดยมีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม  12  ป  และมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นละ  3  ป ทั้ง 8 กลุมสาระ โดยใหสถานศึกษานําไปเปนแนวเทียบเคียง  ตรวจสอบ  หรือปรับ
ใชเปนสาระการเรียนรูรายป  หรือรายภาคของหลักสูตรสถานศึกษา ประมาณรอยละ 70 โดย
ยืดหยุนตามธรรมชาติของสาระการเรียนรูหรือชวงชั้น  และใหสถานศึกษากําหนดรายละเอียดสาระ
การเรียนรูประมาณรอยละ  30  ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2546 ก : 1-3)  และกําหนดผังมโนทัศนไวดังนี้  
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2.  ความรูเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย 
 การกําหนดสาระการเรียนรูแกนกลางของแตละกลุมสาระ หลักสูตรไดเปดกวางให
สถานศึกษานําสาระการเรียนรูแกนกลางมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผูวิจัยจึง
นําเนื้อหาจากหนังสือเรียนหลักภาษาไทย ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดเขียนไว เชน พระยาอุปกิต
ศิลปสาร  กําชัย ทองหลอ  ผูชวยศาสตราจารยประวิณ  พูลทรัพย  เปนตน  และหนังสือแบบเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลม 1 ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ บทที่ 1 เร่ืองเสียงในภาษา 
และบทที่ 2 เร่ืองอักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร โดยพิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่  4  หลักการใช
ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1  :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 2.1 ความหมายของเสียงในภาษา   
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 5) ไดใหความหมายของเสียงในภาษา  
หมายถึง  เสียงที่มนุษยเปลงออกมาเพื่อส่ือความหมายใหเขาใจระหวางมนุษยดวยกันโดยใชอวัยวะ
ตาง ๆ ที่อยูในสวนของศีรษะไปจนถึงอวัยวะที่อยูในสวนชวงอก  ทํางานรวมกันโดยอัตโนมัติ 
 จงชัย  เจนหัตถการกิจ (2548 : 14)  กลาวถึงความหมายของเสียงในภาษา  คือ  
เสียงพูดของมนุษยที่ใชติดตอส่ือสารกัน  โดยเกิดจากลมที่เคล่ือนตัวจากปอดผานหลอดลม  ลําคอ  
กลองเสียง  ชองปาก  จมูก  เพดาน  ปุมเหงือก  ล้ิน  ฟน  ริมฝปาก 
 ศรีจันทร  วิชาตรง (2542 : 24)  ไดใหความหมายเสียงในภาษา  หมายถึง  เสียงที่
มนุษยเปลงออกมาเพื่อส่ือความหมายใหเขาใจระหวางมนุษยดวยกัน  ซ่ึงเกิดจากกระแสลมที่พุง
ออกจากปอด  ผานกลองเสียง  แลวผานออกมาทางชองปากหรือชองจมูก 
 อุทัยวรรณ  ตันหยง (2542 : 14)  ไดใหความหมายเสียงในภาษา  หมายถึง  เสียง
สําคัญที่มนุษยเปลงออกมาเพื่อส่ือสารความหมายใหเขาใจระหวางผูคนดวยกัน 
 

  จากความหมายขางตน สรุปไดวา เสียงในภาษา หมายถึง  เสียงที่มนุษยใชในการ
ส่ือสารกันเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน โดยใชอวัยวะตาง ๆ ชวยในการออกเสียง  
 

 2.2 อวัยวะท่ีใชในการออกเสียง 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2537 : 5 – 6) และ ศรีจันทร  วิชาตรง  (2542 : 
37 – 38)  กลาวถึงอวัยวะที่ใชในการออกเสียงแบงเปน 3 ชวง ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 18

 1. ชวงลําตัว  เปนสวนที่เปนจุดเริ่มตนของการเกิดกระแสลมเพื่อไปทําใหเกิดเสียง
ในภาษา  อวัยวะในชวงนี้ไดแก  ปอด  หลอดลม  กระบังลม  กระดูกซี่โครง  กลามเนื้อท่ีชวยในการ
หายใจ 
 2. ชวงลําคอ  เปนชวงที่รับกระแสลมที่พุงออกจากปอด  ผานหลอดลมเขาสูกลอง
เสียงซ่ึงอยูในลําคอ  กลองเสียงเปนกลองกระดูกออนอยูเหนือหลอดลม  ประกอบดวยกระดูกออน
สําคัญ 4 ช้ิน  ช้ินนอกสุดจะเห็นแหลมยื่นมาที่ลําคอของผูชายที่เรียกวา  ลูกกระเดือก  จุดปลาย
แหลมนี้เปนที่รวมของสายเสียง  เรียกวา   เสนเสียง  กระดูกชิ้นที่สองมีลักษณะคลายวงแหวน  ทํา
หนาที่เปนฐาน  สวนชิ้นที่สามและสี่จะดึงใหสายเสียงปดและเปดตามไปดวย  สายเสียง  มี  2  เสน  
สวนที่นักสัทศาสตรเรียกวา  กลอตทิส  คือ  ชองวางระหวางสายเสียงทั้งสองเสน 
 3. ชวงปาก  เมื่อกระแสลมจากชวงลําตัวผานมาที่ชวงลําคอ  คือ  ผานสายเสียงเปน
จุดสําคัญที่ทําใหเกิดเสียงตาง ๆ ขึ้น  แตเสียงที่วานี้ยังเปนเสียงพื้นฐานตามธรรมชาติ  ซ่ึงคุณภาพยัง
ไมสมบูรณ  จึงตองอาศัยอวัยวะในสวนชวงปาก  แปรเสียงพื้นฐานที่มีอยูไมกี่เสียงใหเกิดเปนเสียง
หลายเสียง  และเปนเสียงที่ซับซอนยิ่งขึ้นเพื่อใชในภาษา  อวัยวะในชองปากนี้  ไดแก  ริมฝปาก  ฟน  
ล้ิน  เพดาน 
 ประยุทธ  กุยสาคร (2527 : 38-39)  ไดกลาวถึงอวัยวะที่ใชออกเสียง  ดังนี้ 
 อวัยวะที่ใชในการออกเสียงเปนอวัยวะที่มีไวทําหนาที่อ่ืน ๆ  ดวย  ไดแก  การ
หายใจ  และ   การรับประทานอาหาร แตมนุษยสามารถใชเสียงที่มีระบบยุงยากซับซอนได เพราะ
ระบบประสาทของมนุษยนั่นเอง  และกลาววา เสนทางเดินของเสียงมีดังนี้  คือ   

ปอด  ซ่ึงเปนแหลงหรือจุดเริ่มตน  ลมจะถูกขับออกจากปอดผานหลอดลมมาสู
ชองปากหรือชองจมูกหรือทั้งสองชอง  เสียงจะเกิดขึ้นเมื่อลมที่ผานออกมาถูกกักกั้น  ดานแรกที่ลม
ถูกกักกั้นคือ  เสนเสียง  ซ่ึงเปนเสนคูอยูบนหลอดลมในกลองเสียง  จากนั้นเสียงจะผานเขาสูชอง
ปากซึ่งมีดานกักกั้นอีก  ตัวกั้นที่สําคัญคือ  ล้ิน  ริมฝปาก  และฟน  อวัยวะตาง ๆ เหลานี้จะทําให
เสียงที่ออกมามีลักษณะตาง ๆ กัน 
 กลองเสียง  เปนกระดูกมีลักษณะคลายกลองอยูสวนหนาของคอ  กลองนี้มีที่ปด
ดานบนเปนล้ิน 2 ช้ิน  เรียกวา  เสนเสียง  ชองที่มีเสนเสียงเปดปดนี้  เรียกวา  คอหอย  เสนเสียงเปน
ตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดเสียงประเภทตาง ๆ เสียงนี้เมื่อลมผานชองคอหอยไปไดในขณะที่เสนเสียง
ส่ันสะบัดเปนเสียงกอง  ถาเสนเสียงเปดอยู  ลมที่ผานขึ้นมาจากปอดก็ไมตองดันเสนเสียง  สามารถ
ผานไปไดโดยสะดวกและเสนเสียงไมส่ันสะบัด  เปนเสียงไมกอง  และถาเสนเสียงปดไมสนิทมี
ชองพอ  ลมผานออกมาไดก็จะเกิดเปนเสียงกระซิบ 
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 ชองปาก  เมื่อลมขึ้นจากปอดผานกลองเสียงผานเสนเสียงแลวก็จะมาถึงชองปาก  
ลมที่เขามาในปากแลว  จะถูกดัดแปลงไปไดหลายแบบโดยอวัยวะตาง ๆ ในปาก  คือ  ล้ินไก  ล้ิน  
ริมฝปาก  อวัยวะเหลานี้ทําใหเสียงมีลักษณะตางกันไป  ล้ินเปนอวัยวะที่ใชมากที่สุดในการออก
เสียง 
 ชองจมูก  ถาลมผานเขาไปในชองปากก็หมายความวาล้ินไกไดปดกั้นลมไวไมให
ไหลเขาไปในชองจมูกได  เพราะชองปากและชองจมูกมีทางลมติดตอกันได  ถาลมจากกลองเสียง
ผานเขาไปในชองจมูกก็หมายความวาในชองปากมีจุดใดจุดหนึ่งปดกั้นไวไมใหลมออกทางปากได  
แลวล้ินไกเปดลมจึงผานเขาไปในชองจมูก  เสียงที่เกิดในลักษณะนี้เรียกวา  เสียงนาสิก 
 ประวิณ  พูลทรัพย (ม.ป.ป. : 17-18) กลาวถึงอวัยวะที่ทําใหเกิดเสียง  มีดังนี้   
 1. ริมฝปาก มี 2 สวน  คือ  ริมฝปากบน และริมฝปากลาง ริมฝปากเปนอวัยวะที่
เคลื่อนไหวไดมากและทําใหเสียงแตกตางกัน พยัญชนะที่เกิดจากการดัดแปลงของริมฝปาก เชน 
เสียง /p/-/ป/,  /b/-/บ/ 
 2. ฟน  เมื่อฟนบนแตะกับริมฝปากลางทําใหลมผานออกมาไมเต็มที่  เกิดเปนเสียง
เสียดแทรกที่ฟน  พยัญชนะที่เสียงเสียดแทรก  เชน  /f/ - /ฟ,ฝ/ 
 3. ปุมเหงือก  มีลักษณะเปนคลื่น  อยูหลังฟนบน  พยัญชนะที่เกิดจากลิ้นแตะปุม
เหงือก  เชน  เสียง  /t/ - /ต/,  /n/ - /น/ 
 4. เพดานแข็ง  ไดแก  เพดานปากซึ่งเปนสวนที่โคงและเปนกระดูกแข็งที่สุดใน
ชองปาก  พยัญชนะที่เกิดที่เพดานแข็ง  เชน  /c/ - /จ/ 
 5. เพดานออน  เปนสวนที่อยูตอจากเพดานแข็ง  มีลักษณะเปนกระดูกออนขยับขึ้น
ลงได  ขณะหายใจเพดานออนกับล้ินไกจะลดระดับลงมา ทําใหลมออกทางจมูกเปนเสียงนาสิก 
เชน/ŋ/-/ง/  
 6. ล้ินไก เปนกอนเนื้อเล็กๆ อยูตอปลายเพดานออน สามารถสั่นรัวไดโดยใชล้ินไก
เปนฐาน เชน /q/ (คือเสียงกักเกิดที่ล้ินไก  ไมกอง  ไมมีกลุมลม) 
 7.  ล้ิน  เปนอวัยวะที่เคล่ือนไหวมากที่สุดในการเปลงเสียงพูด  แบงออกเปน 
 7.1  ปลายลิ้น เปนสวนที่อยูปลายสุดของลิ้นที่สามารถยกขึ้นไปแตะอวัยวะ
สวนตางๆ ในปากตอนบนไดงาย 
 7.2  ล้ินสวนหนา ไดแก  ล้ินสวนที่อยูตรงขามกับเพดานแข็งเมื่อวางลิ้นใหราบ 
 7.3  ล้ินสวนหลัง  ไดแก  ล้ินสวนที่อยูตรงกับเพดานออนเมื่อวางลิ้นใหราบ 
 7.4  โคนล้ิน  เปนสวนที่อยูตอกับล้ินสวนหลัง 
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 8. แผนเนื้อเยื่อปากหลอดลม  เปนกอนเนื้อเล็ก ๆ คลายล้ินไกอยูตอจากโคนลิ้นลง
ไปในคอ  มีหนาที่ปดชองลงในขณะรับประทานอาหารและเปดชองลมขณะพูด 
 9. กรวยคอ  หมายถึง  โพรงคอซึ่งอยูถัดจากปากลงไปจนถึงเสนเสียง 
 10. เสนเสียง เปนอวัยวะสําคัญที่ทําใหเกิดเสียงพูด มีลักษณะเปนเอ็นแผนบาง ๆ 
อยูกลางกลองเสียง 
 11. ชองจมูก หมายถึง โพรงในชองจมูกซ่ึงอยูเหนือล้ินไกขึ้นไป เปนอวัยวะที่ใช
ในการออกเสียงนาสิก 
 

 กาญจนา  นาคสกุล (2541 : 14)  กลาวถึงอวัยวะที่ใชในการออกเสียง แบงไดเปน 2 
พวก คือ 
 1. อวัยวะที่เปนสวนกระทําอาการ  หมายถึง อวัยวะสวนที่เคลื่อนไหวเพื่อผลักลม
ไปยังที่ตาง ๆ อวัยวะตัวกระทําที่สําคัญ  คือ ล้ิน  ซ่ึงเคลื่อนไหวไดมากที่สุด  หรือเรียกอวัยวะสวนนี้
วา  กรณ 
 2. อวัยวะที่เปนตําแหนงที่เกิดเสียงตาง ๆ  หมายถึง  ตําแหนงหรือฐานที่เกิดของ
เสียง   ตาง ๆ  เชน  ริมฝปาก  ฟน  เพดานสวนตาง ๆ  หรือเรียกอวัยวะสวนนี้วา  ฐาน 

 

 อุทัยวรรณ  ตันหยง (2542 : 14)  กลาววาอวัยวะที่ใชในการออกเสียงโดยทั่วไปจะ
ใชลมหายใจออกจากปอด  ทําใหเกิดเสียงพูด  โดยใหลมผานการกลอมเกลาเสียงตามอวัยวะตาง ๆ 
ซ่ึงแบงลําดับชั้นของอวัยวะที่ใชในการออกเสียงไดดังนี้ 
 1.  อวัยวะที่ทําใหเกิดลม  คือ  ปอด  กระบังลม  จะสงลมหายใจออกผานปอด
ขึ้นมาทางหลอดลม 
 2.  อวัยวะที่ทําใหเกิดเสียง  คือ  เสนเสียง  จะเปลี่ยนลมจากปอดใหเปนคล่ืนเสียง
เกิดเปนเสียงกอง  และเสียงไมกอง 
 3.  อวัยวะกลอมเกลาเสียง  ไดแก  อวัยวะภายในชองปากและชองจมูก  อวัยวะใน
ชองปากยังแบงเปน 
 3.1 อวัยวะภายในชองปากที่เคล่ือนไหวได  ไดแก  ริมฝปากลาง  ล้ิน  เพดาน
ออนติดตอกับล้ินไก 
 3.2 อวัยวะภายในชองปากที่เคล่ือนไหวไมได  ไดแก  ริมฝปากบน  ฟนบน  
ปุมเหงือก  ปุมเหงือกตอเพดานแข็ง  เพดานแข็ง   
 

 สุทธิวงศ  พงศไพบูลย (2542 : 340 – 342)  ไดแบงอวัยวะที่ใชในการออกเสียงเปน 
2 พวก  คือ 
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  1.  พวกกําลังสง  ไดแก  พวกกอใหเกิดกระแสลม  มีกลามเนื้อ  กระบังลม ทําให
เสียงพุงไปตามหลอดลม 
  2.  พวกกลอมเกลาเสียง  ไดแก 
   2.1  เสนเสียง  ทําหนาที่กลอมเกลาเสียงใหมีคุณภาพ  และชนิดของเสียง
ตางกัน  ทําใหตีบและกวางได  ถาเสนเสียงสั่นสะบัดโดยเร็วเสียงจะสูง  ถาสั่นชาเสียงจะต่ําและ
เสียงจะกอง 
   2.2  ฟน  ทําหนาที่กักกันเสียง  คือ  เมื่อลมพุงออกมาฟนกักกันไว  อาจทําให
เกิดเสียงกัก  แลวถูกปลองออกไปขางนอกโดยเร็ว  อาจเรียกวา  เสียงระเบิด 
   2.3  ริมฝปาก  เปนกลามเนื้อที่ทําใหกวางหรือแคบจึงทําใหเกิดเสียงตางกัน  
เชน  ทําเสียงริมฝปากใหกลม  ไดเสียง  อุ  อู  โอะ  โอ  เอาะ  ออ  ทําริมฝปากใหแบนไดเสียง  อิ  อี  
เอะ  เอ  แอะ  แอ  ริมฝปากชวยในการออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะ 
   2.4  ล้ินไก  ทําหนาที่ปลอยลมใหขึ้นชองจมูก  ถาล้ินไกเปดลมขึ้นจมูก  เสียงที่
ออกมาก็จะเปนพยัญชนะพวกนาสิก  ซ่ึงจะเปนเสียงระเบิดและกอง  แตถาล้ินไกปดเสียงขึ้นจมูก
ไมไดเสียงก็จะออกมาทางชองปากทั้งหมดไมเปนเสียงนาสิก 
 สรุปไดวา อวัยวะที่ใชในการออกเสียง  แบงเปน 3 ชวง คือ ชวงลําตัว ชวงลําคอ 
และชวงชองปาก ในแตละชวงนั้นประกอบไปดวย  ปอด  หลอดลม  กลองเสียงซึ่งอยูในลําคอตรง
ลูกกระเดือก  ตอมาก็มีล้ินไกและสวนตาง ๆ  ในชองปาก  ไดแก  เพดาน  ล้ิน  ฟน  ปุมเหงือก  และ
ริมฝปาก  นอกจากนี้จมูกก็มีสวนทําใหเกิดเสียงไดอีกดวย  อวัยวะตาง ๆ  เหลานี้ทํางานประสานกัน  
ทําใหเกิดเสียงในภาษาขึ้น 
 

 2.3  เสียงในภาษาไทย 
  เสียงในภาษาไทยแบงตามลักษณะของเสียงได  3  ชนิด (พระยาอุปกิตศิลปสาร  
2546 : 1 – 2;  วิจิตร  ขอนยาง 2542 : 54; จงชัย  เจนหัตถการกิจ 2548 : 14; ระวีวรรณ  อินทรแหยม 
ม.ป.ป. : 27)  คือ  
 1. เสียงแท  คือเสียงดั้งเดิมของมนุษยที่ออกมาจากลําคอตรง ๆ ซ่ึงไมตองใชล้ิน
หรือริมฝปากดัดแปลงใหปรวนแปรไป  แตอาศัยล้ินชวยผลักดันลมไปกระทบอวัยวะในปาก
บางสวนแทน  เชน เสียงเด็กออน ๆ หรือสัตวรองออกมาปรากฏเปน ออ อา อี เออ เปนตน  
สัญลักษณที่ใชแทนเสียงแทคือ  “สระ” 
 2. เสียงแปร  คือเสียงแทที่เปลงออกมาแลวกระดิกล้ินใหกระทบคอ เพดาน ฟน 
หรือริมฝปาก  ทําใหเสียงปรวนแปรเปนเสียงตาง ๆ ไป ปรากฏเปน กอ จอ ดอ บอ เปนตน ซ่ึงทําให
เสียงที่เปลงออกมานั้นมีลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  สัญลักษณที่ใชแทนเสียงแปร  คือ  “พยัญชนะ” 
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 3. เสียงดนตรี  คือเสียงแทหรือเสียงแปร  ซ่ึงผูเปลงทําใหเปนเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ อยาง
เสียงเครื่องดนตรีปรากฏเปน  กอ  กอ  กอ  กอ  กอ  เปนตน  เสียงสูงต่ํานี้จะชวยจําแนกความหมาย
ของคําใหชัดเจน แมนยําขึ้น  สัญลักษณที่ใชแทนเสียงดนตรีคือ  “วรรณยุกต” 

 

กําชัย ทองหลอ (2533 : 57) กลาววาเสียงในภาษาไทยจําแนกออกไดเปน 3 ชนิด 
คือ   
  1. เสียงแท คือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนเสียงดั่งเดิมของมนุษย เกิดขึ้นโดย
อาศัยฐานคอเปนที่ตั้ง และริมฝปากเปนเครื่องชวย ไดแก เสียงสระทั้งสิ้น เชน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
ฯลฯ 
  2. เสียงแปร คือเสียงที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงเสียงแทใหมีสําเนียงตาง ๆ และ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาศัยล้ินกระทบเพดาน ปุมเหงือก ฟน  และอาศัยริมฝปากหรือจมูกเปนเครื่องชวย  
ไดแกเสียงพยัญชนะทั้งส้ิน  เชน  ก  ข  จ  ฉ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  ย  ว  ส  ห  ฯลฯ 
  3. เสียงผันหรือเสียงดนตรี  คือเสียงที่มีจังหวะน้ําหนักและทํานองสูง ๆ ต่ํา ๆ เปน
ทํานองเสียงที่ผันขึ้นลงใหมีสําเนียงเสนาะและจําแนกเสียงใหผิดแพรกแตกตางออกไป เพื่อกําหนด
ความหมายใหแมนยําขึ้น เชน  ประโยควา เธอไปไหนมา,  เขาจะมาแลวหรือ ฯลฯ  
  กรมวิชาการ (2533 : 4) กลาววา เสียงในภาษาไทยมี 3 ชนิด คือ  
  1.  เสียงสระ (เสียงแท) หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอด ผานหลอดลม
และกลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก โดยไมถูกสกัดกั้น ในขณะที่ออกเสียงสายเสียงที่
อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเร็ว สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน ทําใหเกิดเปนเสียงกอง 
(โฆษะ) และออกเสียงไดยาวนาน   
  2.  เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร)  หมายถึง  เสียงที่ลมออกจากปอด  ผานหลอดลม
และถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง  ตั้งแตในลําคอจนถึงชองจมูก  ลมอาจถูกสกัดกั้นไวทั้งหมด  หรือถูก
สกัดกั้นเปนบางสวน  แลวจึงผานออกมาทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะตาง ๆ เสียงชนิดนี้  ไดแก  
เสียงที่อยูตนพยางค (พยัญชนะตน)  
  3.  เสียงวรรณยุกต  (เสียงดนตรี)  หมายถึง  เสียงที่มีระดับสูงต่ํา  จะไดยินพรอม
กับเสียงสระในภาษาไทย  วรรณยุกตมีความสําคัญ  เพราะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป 
 

  สรุปไดวา เสียงในภาษาไทยแบงออกเปน 3 ชนิด คือ เสียงแท  หรือ เสียงสระ  คือ  
เสียงดั้งเดิมของมนุษยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เปลงออกมาจากลําคอโดยตรง  โดยไมถูกอวัยวะตาง 
ๆ ในปากสกัดกั้น  แตอาศัยล้ินและริมฝปากเปนเครื่องชวยในการออกเสียง  เสียงแปร หรือ เสียง
พยัญชนะ  คือ  เสียงที่เกิดจากการดัดแปลงเสียงแทใหแปรเปลี่ยนเปนเสียงตาง ๆ โดยอาศัยล้ิน
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กระทบเพดาน  คอ  ปุมเหงือก  ฟน  หรือริมฝปาก  เปนเครื่องชวย  ทําใหเสียงที่เปลงออกมาชัดเจน
ยิ่งขึ้น  เสียงดนตรี  หรือ  เสียงวรรณยุกต  คือ  เสียงที่เปลงออกมามีระดับสูง ๆ ต่ํา ๆ เหมือน
เสียงดนตรี  ทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป 
 

 2.4  รูปและเสียงสระ 
  2.4.1  รูปสระ 
  รูปสระ  เปนเครื่องหมายที่เขียนขึ้นแทนเสียงสระ  สามารถปรากฏตาม
ลําพัง หรือปรากฏรวมกับพยัญชนะ หรือสระอื่นก็ได เพื่อใหเกิดสระใหม โดยทั่วไปจะปรากฏ
รวมกับพยัญชนะ รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูป และมีช่ือเรียก ดังนี้ (จงชัย เจนหัตถการกิจ 2548 : 
16;  ระวีวรรณ  อินทรแหยม  ม.ป.ป. : 28)   
 1.  ะ    เรียก   วิสรรชนีย    
 2.      ั     เรียก   ไมผัด หรือไมหันอากาศ 
 3.      ็     เรียก    ไมไตคู   
 4.  า      เรียก   ลากขาง  
 5.      ิ    เรียก   พินทุอิ   
 6.           เรียก   ฝนทอง  
 7.    ๐    เรียก    นฤคหิต  หรือหยาดน้ําคาง   
 8.  "     เรียก   ฟนหนู  
 9.   ุ     เรียก     ตีนเหยียด   
 10.     ู      เรียก    ตีนคู   
 11.  เ      เรียก    ไมหนา   
 12.  ใ     เรียก    ไมมวน   
 13.  ไ     เรียก    ไมมะลาย   
 14.  โ      เรียก    ไมโอ  
 15. อ     เรียก    ออ   
 16. ย     เรียก     ยอ   
 17. ว     เรียก     วอ   
 18. ฤ      เรียก     รึ   
 19. ฤา    เรียก     รื   
 20. ฦ     เรียก      ลึ   
 21.  ฦา    เรียก     ลือ   
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  วิธีใชรูปสระ 
  รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูป  ซ่ึงมีวิธีใช ดังนี้  (เปรมจิต  ชนะวงศ  2543 : 61 – 63;             
ระวีวรรณ  อินทรแหยม  ม.ป.ป. : 29 – 31)   
ลําดับที่    รูปสระ       ชื่อ  วิธีใช 

1.   ะ   วิสรรชนีย    ใชเขียนขางหลังพยัญชนะเปน อะ และเมื่อประสมกับรูปสระอื่น
     เปน เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ 

2.      ั    ไมผัดหรือ  ใชเขียนขางบนพยัญชนะแทน อะ เมื่อมีตัวสะกด เชน ขัน ดัง รัก  
  ไมหันอากาศ   และเมื่อประสมกับรูปสระอื่นเปน อัวะ อัว 

3.      ็    ไมไตคู    ใชเขียนขางบนพยัญชนะแทน อะ ในสระบางตัวที่มีตัวสะกด   
    เชน  เอ็น  แอ็น  อ็อน  และใชเขียนขางบนพยัญชนะ ก แทนสระ

    เอาะ ในคํา ก็  แทน  เกาะ 
4.  า     ลากขาง   ใชเขียนขางหลังพยัญชนะเปน อา และเมื่อประสมกับรูปอื่นเปน 
     สระเอาะ อํา เอา 
5.      ิ   พินทุอิ    ใชเขียนขางบนพยัญชนะ และเมื่อประสมกับรูปสระอื่นเปน อี อึ

     อือ เอียะ เอีย เอือะ เอือ และใชแทนตัว อ ของสระ เออ  เมื่อมี
     สะกดก็ได  เชน เกอน อาน เกิน  เปนตน 

6.          ฝนทอง   ใชเขียนขางบนพินทุอิ เปนสระอี และประสมกับรูปอื่นเปน เอียะ   
     เอีย 
7.    ๐   นฤคหิตหรือ  ใชเขียนขางบนลากขางเปน อํา บนพินทุอิ  เปนสระอึ  
  หยาดน้ําคาง   ในภาษาบาลี และสันสกฤต จัดใหเปนพยัญชนะเรียกวา  นิคหิต 
     หรือ นฤคหิต 
8.  "    ฟนหนู   ใชเขียนบนพินทุอิ เปน อือ และเมื่อประสมกับรูปสระอื่นเปน 
     สระเอือะ เอือ  
9.      ุ      ตีนเหยียด   ใชเขียนขางลางพยัญชนะเปน อุ 

10.     ู     ตีนคู     ใชเขียนขางลางพยัญชนะเปน อู 
11.  เ     ไมหนา    ใชเขียนขางหนาพยัญชนะ รูปเดียวเปน เอ สองรูป เปนแอ  และ

     เมื่อประสมกับสระอื่น เอะ แอะ เอาะ เออะ เอียะ เอีย เอือะ เอา 
12.  ใ    ไมมวน    ใชเขียนขางหนาพยัญชนะเปน  ใอ 
13.  ไ    ไมมะลาย   ใชเขียนขางหนาพยัญชนะเปน   ไอ 
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ลําดับที่    รูปสระ         ชื่อ  วิธีใช 
14.  โ     ไมโอ    ใชเขียนขางหนาพยัญชนะเปน โอ  และเมื่อประสมกับวิสรรชนีย

     เปน โอะ  
15. อ    ออ     ใชเขียนขางหลังพยัญชนะเปน ออ และเมื่อประสมในรูปสระอื่น

     เปน อือ (เมื่อไมมีตัวสะกด)  เออะ เออ เอือะ  เอือ 
16. ย    ยอ     ใชประสมกับรูปสระอื่นเปน  เอียะ  เอีย 
17. ว    วอ     ใชประสมกับรูปสระอื่น เปน  อัวะ  อัว 
18. ฤ     รึ     ใชเขียนเปน   ฤ 
19. ฤา   รือ     ใชเขียนเปน  ฤา 
20. ฦ    ลึ     ใชเขียนเปน   ฦ 
21. ฦา   ลือ     ใชเขียนเปน   ฦา 

 

 2.4.2  เสียงสระ 
  เสียงสระ  หมายถึง   เสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอด  ผานหลอดลมและ
กลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก  โดยไมถูกสกัดกั้น  ในขณะที่ออกเสียงสายเสียงที่อยู
ในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเร็ว  สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน  ทําใหเกิดเปนเสียงกอง 
(โฆษะ)  และออกเสียงไดยาวนาน   
 ประเภทของเสียงสระในภาษาไทย 
 ระวีวรรณ  อินทรแหยม (ม.ป.ป. : 31 – 32)  กลาววาเสียงสระในภาษาไทยมี  
32  เสียง  โดยจําแนกออกเปนสระเสียงส้ัน  และสระเสียงยาว  ไดดังนี้ 
   เสียงสระสั้น   เสียงสระยาว  
 อะ อา 
 อิ อี 
 อึ อื 
 อุ อู 
 เอะ เอ 
  แอะ แอ 
 โอะ โอ 
 เอาะ ออ 
 เออะ เออ 
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 เอียะ (อิ – อะ) เอีย (อี – อา) 
สระประสมมี 6 เสียง เอือะ (อึ – อะ) เอือ (อื – อา) 
 อัวะ (อุ – อะ) อัว (อู – อา) 
 ฤ  (ร – อึ) ฤา  (ร – อือ) 
 ฦ  (ล – อึ) ฦา  (ล – อือ) 
สระเกินมี 8 เสียง อํา (อะ – มะ) 
 ไอ (อะ – ย) 
 ใอ (อะ – ย) 
 เอา (อะ – ว) 
 จงชัย  เจนหัตถการกิจ (2548 : 16 – 17) กลาววาเสียงสระมีทั้งสิ้น  32  เสียง  
โดยแบงออกเปน  3  ชนิด  คือ 
 1.  สระเดี่ยว  หรือสระแท 
 1.1  สระแทฐานเดียว  ไดแก  สระแทที่มีเสียงเปลงออกมากระทบฐาน
ใดฐานหนึ่งในปากเพียงฐานเดียวมี  8  เสียง  คือ 
 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ลมกระทบฐาน 
อะ อา คอ 
อิ อี เพดาน 
อึ อื ปุมเหงือกหรือฟน 
อุ อู ริมฝปาก 

 
 1.2  สระแทสองฐาน  ไดแก  สระแทที่เสียงเปลงออกมากระทบสอง
ฐานพรอมกันมี 10 เสียง  คือ 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ลมกระทบฐาน 
เอะ เอ คอกับเพดาน 
แอะ แอ คอกับเพดาน 
โอะ โอ คอกับริมฝปาก 
เอาะ ออ คอกับรีมฝปาก 
เออะ เออ คอกับปุมเหงอืกหรือฟน 
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 2.  สระประสม  หรือสระเลื่อน  คือ  การประสมเสียงสระแท 2 เสียงเขา
ดวยกันมี 6 เสียง  คือ 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) 
เอียะ (อิ + อะ) เอีย (อี + อา) 
เอือะ (อึ + อะ) เอือ (อื + อา) 
อัวะ (อุ + อะ) อัว (อู + อา) 

 
 3.  สระเกิน ไดแก สระที่มีเสียงซ้ํากับสระแทแตมีเสียงพยัญชนะผสมอยู
ดวยมี 8 เสียงคือ 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) 
อํา  (อะ + ม) - 
ใอ (อะ + ย) - 
ไอ (อะ + ย) - 
เอา (อะ + ว) - 
ฤ  (ร + อึ) ฤา  (ร + อื) 
ฦ  (ล + อื) ฦา  (ล + อื) 

 

 ปจจุบันนักภาษาศาสตร  ไมนับสระเกินเปนเสียงสระ   เพราะมีเสียง
พยัญชนะผสมอยู  คือ  อํา  มีตัว  ม  ใอ  มีตัว  ย  ไอ  มีตัว  ย  เอา  มีตัว  ว  ฤ  ฤา  มีตัว  ร  ฦ  ฦา  มีตวั  
ล  ดังนั้นจึงกําหนดวาเสียงสระมี  24  เสียง 
 วิจิตร  ขอนยาง (2542 : 66 – 69) กลาววาเสียงสระมี 32 เสียง แบงไดดังนี้ 
 1.  แบงตามฐานที่เกิด 
 1.1  สระแทฐานเดียว  หมายถึง  สระที่ใชอวัยวะในการออกเสียงเพียง
แหงเดียวมีทั้งหมด  8  เสียงดังนี้ 
  อะ อา  เกิดจากฐาน คอ 
  อิ   อี  เกิดจากฐาน เพดาน 
  อึ อือ  เกิดจากฐาน ปุมเหงือก 
  อุ อู  เกิดจากฐาน ริมฝปาก 
 1.2  สระแทสองฐาน หมายถึง สระที่ใชอวัยวะในการออกเสียง 2 แหง
พรอม ๆ กัน  ทั้งหมด 10 เสียง  ดังนี้ 
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  เอะ เอ  เกิดจากฐาน คอ  เพดาน 
  แอะ แอ  เกิดจากฐาน คอ  เพดาน 
  เออะ เออ  เกิดจากฐาน คอ  ปุมเหงือก 
  โอะ โอ  เกิดจากฐาน คอ  ริมฝปาก 
  เอาะ ออ  เกิดจากฐาน คอ  ริมฝปาก 
 1.3  สระผสม  หมายถึง  สระที่เกิดจากการออกเสียงสระเดี่ยวสองตัว
พรอม ๆ กัน  การเกิดเสียงสระประสม  เกิดเมื่อออกเสียงสระเดี่ยวตัวใดตัวหนึ่งแลวยังไมปลอยให
ล้ินกลับเขาที่เดิม  แตปลอยใหล้ินลํ้าเขาไปในเขตของสระตัวอ่ืนเมื่อเปลงเสียงมีลักษณะประสม
เสียงระหวางสระ 2 ตัว  จึงเรียกสระประสม  สระประสมมี  6  เสียง  ดังนี้ 
  เอียะ  เกิดจากสระเดี่ยว   ิ +  ะ 
  เอีย  เกิดจากสระเดี่ยว   ี +  า 
  เอือะ  เกิดจากสระเดี่ยว   ึ +  ะ 
  เอือ  เกิดจากสระเดี่ยว   ื +  า 
  อัวะ  เกิดจากสระเดี่ยว   ุ +  ะ 
  อัว  เกิดจากสระเดี่ยว   ู +  า 
 1.4  สระเกิน   หมายถึง   เสียงสระที่มี เสียงซ้ํากับสระเดี่ยวตัวอ่ืน  
ขณะเดียวกันก็มีเสียงพยัญชนะประสมอยูดวย  สระเกินไมถือวาเปนเสียงสระที่แทจริง  เพราะเสียง
ซํ้ากับสระตัวอ่ืนและมีเสียงพยัญชนะปนอยูดวย  สระเกินมีทั้งหมด  8  เสียง  ดังนี้ 
  ฤ แยกเปน  ร + อึ 
  ฤา แยกเปน  ร + อื 
  ฦ แยกเปน  ล + อึ 
  ฦา แยกเปน  ล + อื 
  อํา แยกเปน  อะ + ม 
  ไอ แยกเปน  อะ + ย 
  ใอ แยกเปน  อะ + ย 
  เอา แยกเปน  อะ + ว 
 2.  แบงตามคุณสมบัติของเสียงไดดังนี้ 
 2.1  สระเดี่ยว  หมายถึง  เสียงสระที่ปลอยใหลมพุงออกมาแลวล้ินทํา
หนาที่ผลักดันใหลมไปกระบทกับอวัยวะในปากในระดับสูงต่ําตามที่ตองการ  แลวจึงปลอยใหลม
แลนออกมาเกิดเปนเสียงเพียงเสียงเดียว  มีทั้งหมด  18  เสียง  ดังนี้ 
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   อะ  อา 
   อิ  อี 
   อึ  อื 
   อุ  อู 
   เอะ  เอ 
   แอะ  แอ 
   เออะ  เออ 
   โอะ  โอ 
   เอาะ  ออ 
 2.2  สระประสม  มี  6  เสียง  คือ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว 
 2.3  สระเกิน  มี  8  เสียง  คือ  ฤ  ฤา  ฦ  ฦา  อํา  ไอ  ใอ  เอา 
 3.  แบงอิสระตามระยะเวลาของการออกเสียงสั้น – ยาว  ไดดังนี้ 
 3.1  สระเสียงส้ัน (รัสสระ)  หมายถึง  สระที่ใชเวลาในการออกเสียงสั้น  
ไดแก  อะ  อิ  อี  อุ  เอะ  แอะ  เออะ  โอะ  เอาะ  เอียะ  เอือะ  อัวะ  ฤ  ฦ  ำ  ไ  ใ  เอา 
 3.2  สระเสียงยาว (ทีฆสระ)  หมายถึง  สระที่เวลาออกเสียงสามารถยืด
เสียงใหยาวออกไปไดนาน  ไดแก  อา  อี  อื  อู  เอ  แอ  เออ  โอ  ออ เอีย  เอือ  อัว  ฤา  ฦา   
 

 สรุปไดวาเสียงสระในภาษาไทยมี 24 เสียง ประกอบดวยเสียงแท 18 เสียง 
เสียงประสม 6 เสียง ซ่ึงปจจบุันนักภาษาศาสตร ไมนับสระเกินเปนเสียงสระ เพราะมีเสียงพยัญชนะ
ผสมอยู  เมื่อแบงตามระยะเวลาของการออกเสียงเปนสระเสียงส้ัน 12 เสียง สระเสียงยาว 12 เสียง     
 

 2.5.  รูปและเสียงพยัญชนะ 
 2.5.1  รูปพยัญชนะ 
  พยัญชนะในภาษาไทยมี  44  รูป  ไดมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต 34 รูป  
และประดิษฐเพิ่มเติมอีก  10  รูป  ดังนี้ (เปรมจิต  ชนะวงศ 2543 : 43 – 45; ระวีวรรณ  อินทรแหยม 
ม.ป.ป. : 33 - 36)   

   ก  ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ ง จ ฉ
   ช  ซ ฌ ญ ฎ  ฏ ฐ ฑ ฒ
   ณ ด  ต ถ ท ธ น บ  ป
     ผ  ฝ พ  ฟ ภ ม  ย  ร ล  

  ว ศ  ษ ส ห ฬ อ  ฮ   
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และแบงออกเปน  3  จําพวก  ดังนี้ 
  1. พยัญชนะกลาง  หมายถึง  รูปพยัญชนะที่ใชรวมกันทั้งในภาษาไทย  
บาลี  สันสกฤต มอญ เขมร มี 21 รูป  คือ ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ ท น ผ ฝ พ ม ย ร ล ว ส ห 
  2. พยัญชนะเดิม หมายถึง พยัญชนะที่ใชในภาษาบาลี สันสกฤต ใช
สําหรับเขียนภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มี 13 รูป คือ  ฆ ฌ ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ส 
  3. พยัญชนะเติม  หมายถึง  พยัญชนะที่คิดเพิ่มขึ้นภายหลังเพื่อสะดวกใน
การเขียนคําไทยไดอยางกวางขวาง  มี  10  รูป  คือ ฃ ฅ ซ ฏ ด บ ฝ ฟ อ ฮ 
 

        2.5.2   เสียงพยัญชนะ 
 เสียงพยัญชนะ  หมายถึง  เสียงที่เกิดจากการปลอยลมออกจากปลอด  ผาน
เสนเสียงขึ้นมาในชองปากหรือชองจมูก  ขณะที่เปลงเสียงนั้นกระแสลมจะถูกดัดแปลงตามฐานตาง 
ๆ ในชองปาก  ซ่ึงทําใหเกิดเสียงพยัญชนะที่ตางกันออกไป   
 เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี  21  เสียง ดังนี้ (ศรีจันทร  วิชาตรง 2542 : 31;    
เปรมจิต  ชนะวงศ 2543 : 51;  อุทัยวรรณ  ตันหยง 2542 : 17 - 18)   
   ลําดับที่  เสียงพยัญชนะไทย  (21  เสยีง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 

1.    ก    ก 
2.    ค    ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
3.    ง    ง 
4.    จ    จ 
5.   ช    ช  ฌ  ฉ 
6.    ซ    ซ  ส  ศ  ษ 
7.    ด    ด  ฎ 
8.    ต      ต  ฏ 
9.    ท    ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
10.   น    น  ณ 
11.   บ    บ 
12.   ป    ป 
13.   พ    พ  ภ  ผ 
14.   ฟ    ฟ  ฝ 
15.   ม    ม   
16.   ย    ย  ญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 31

   ลําดับที่  เสียงพยัญชนะไทย  (21  เสยีง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 
17.   ร    ร 
18.   ล    ล  ฬ 
19.   ว    ว 
20.   อ    อ 
21.   ฮ    ฮ  ห 

 กาญจนา  นาคสกุล (2541 : 34 – 35)  กลาวถึงวิธีการออกเสียงในภาษาไทย 
ไวดังนี้ 
  1. กัก  หมายถึง  การที่ลมซึ่งเปลงออกมาถูกกัก ณ ที่ใดที่หนึ่งในชองปากชั่ว
ระยะหนึ่ง  เนื่องจากอวัยวะในชองปากปดกั้นทางลม  การกักลมอาจกักไดที่ชองระหวางเสนเสียง  
หรือใชล้ินสวนหลักกักไวที่เพดานออน   ใชล้ินสวนหนากักไวที่เพดานแข็งและที่ปุมเหงือก   หรือ
ใช   ริมฝปากทั้งสองปดเขาหากัน  ซ่ึงเรียกวา  เสียงกัก  หรือเสียงหยุด 
  2. ระเบิด  หมายถึง  ลมที่ถูกปลอยออกมาอยางแรง  และอยางรวดเร็ว  
หลังจากที่ถูกกักอยู ณ ที่ใดที่หนึ่งในปาก  เสียงระเบิดนี้กระไดโดยการปดอวัยวะในชองปาก  เมื่อ
ปดที่กักลมโดยเร็วจะทําใหลมพุงออกมาโดยแรง  เรียกวา  เสียงระเบิด 
  3. นาสิก  หมายถึง  ลมที่ถูกกักในชองปากแลวผานไปออกทางจมูก  ตอง
บังคับอวัยวะที่เรียกวา  เพดานออนและลิ้นไกใหอยูในลักษณะพัก  เพื่อเปดชองดานหลังใหลมขึ้น
ไปทางจมูก  ซ่ึงเรียกวา  เสียงนาสิก  หรือเสียงขึ้นจมูก 
 4. ขาง  หมายถึง  ลมที่ออกจากปากทางดานขางของลิ้น  เมื่อลมที่ผานเสน
เสียงขึ้นมาถึงชองปาก  ใหล้ินกดเพดานตรงแนวชองกลางลิ้นไว  แลวปลอยใหลมออกทางดานขาง 
ๆ เรียกวา เสียงขาง  เสียงพยัญชนะขางคือเสียงพยัญชนะ  ล 
 5. รัว  หมายถึง  ลมที่ถูกอวัยวะในชองปาก  ผลักออกไปกระทบอวัยวะอีก
สวนหนึ่งหลายครั้งติดตอกันอยางรวดเร็ว  อวัยวะสวนนั้นตองเคลื่อนหลาย ๆ คร้ังจนเกิดเปนอาการ
รัว  แตถาอาการรัวของปลายลิ้นมีนอยคร้ังจะทําใหเกิดเสียงที่เรียกวา  เสียงกระทบ  หรือเสียงลิ้น
สะบัด 
 6. เสียงเสียดแทรก  หมายถึง  ลมที่ออกมาอยางไมสะดวก  ตองผานชอง
แคบในชองปากซึ่งทําใหเกิดเสียงเสียดแทรก  ชองแคบในปากจะเกิดไดโดยที่อวัยวะตาง ๆ เชน  ริม
ฝปาก  หรือ  ฟน  วางอยูใกลกันมาก  หรือล้ิน  อยูใกลสวนตาง ๆ ในปาก  เชน  อยูใกลเพดาน  จน
ลมผานออกไปไมไดสะดวก 
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 7. เสียงกักเสียดแทรก  หมายถึง  ลมที่ผานเสนเสียงขึ้นมา  ถูกกักในชองปาก
เชนเดียวกับการออกเสียงกัก  แตอวัยวะที่ปดกั้นทางลมแยกออกชากวาการออกเสียงกัก  และในการ
แยกตัวนั้นทําใหเกิดเสียงเสียดแทรกตามหลังเสียงกักออกมาดวย 
  วิจิตร  ขอนยาง (2542 : 76 – 80)  ไดแบงวิธีการเกิดเสียงออกเปน  7  
ลักษณะ ดังนี้ 
 1. เสียงระเบิดหรือเสียงหยุด  คือ  เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัวเขา  กระแส
ลมจะพุงขึ้นไปตามหลอดลม  ผานเสนเสียง  ล้ินไกปด  ลมผานออกทางชองจมูกไมได  กระแสลม
จึงพุงออกมาทางปากแตถูกอวัยวะบางสวนในปากปดกักลมเอาไวกอน  จึงเกิดเสียงหยุด  ตอจากนั้น
จึงปลอยลมใหระเบิดออกมาทันที  จึงเกิดเปนเสียงระเบิด พยัญชนะไทยที่เกิดเสียงระเบิด  ไดแก  ก  
ค จ  ด  ต  ท บ  ป  อ 
 2. เสียงนาสิก  คือ  เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัวเขา  กระแสลมจะพุงขึ้น
ไปตามหลอดลม  ผานเสนเสียง  ล้ินไกปด  ทําใหมีกระแสลมผานออกไปทางจมูก  เกิดเปนเสียง
นาสิก  พยัญชนะไทยที่เกิดเสียงนาสิก  ไดแก  ม  น  ง 
 3. เสียงเสียดแทรก  คือ  เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัว  ทําใหลมพุงขึ้นมา
ตามหลอดลม  ผานเสนเสียงออกไปทางชองปาก  แตขณะที่ลมผานออกไปนั้นอวัยวะตาง ๆ ในปาก
ปดกักลมไวไมสนิทจึงทําใหเสียงมีโอกาสเสียดแทรกออกมาได  จึงเกิดเปนเสียงเสียดแทรกขึ้น  
พยัญชนะไทยที่เกิดเสียงเสียดแทรก  ไดแก  ฟ  ส  ห 
 4.  เสียงขาง  หรือเสียงขางล้ิน  คือ  เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัว  ทําใหลม
พุงขึ้นมาตามหลอดลมผานเสนเสียงแลวพุงออกมาทางชองปาก  ปลายล้ินจะทําหนาที่กักลมไวที่
โคนฟน  เมื่อเปลงเสียงตอนปลายทั้งสองขางของลิ้นจะหอเขา  และปลายชอนขึ้น  เปนเหตุให 2 
ขางล้ินเกิดชองวาง  ลมผานออกไปไดเกิดเปนเสียงขาง  พยัญชนะไทยที่เกิดเสียงขาง  ไดแก  ล 
 5. เสียงรัว คือ เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัวเขาลมพุงขึ้นไปตามหลอดลม
ผาน       เสนเสียง  พุงออกไปทางชองปากแตขณะที่ลมพุงออกไปนั้น  ปลายลิ้นจะทําหนาที่ปดกัก
ลมไวที่ปุมเหงือกกอนแลวจึงหอตัวชอนขึ้นไปที่เพดานแข็ง  แลวรัวล้ินที่จุดนี้หลาย ๆ คร้ัง  เพื่อ
ปลอย     ใหลมที่กักเอาไวพุงออกมาเปนระยะถ่ี ๆ กัน  เกิดเปนเสียงรัว  และเปนเสียงกอง  
พยัญชนะไทย     ที่เกิดเสียงรัว  ไดแก  ร 
 6. เสียงกึ่งเสียดแทรก  คือ  เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัวเขา  ทําใหเกิด
กระแสลมพุงออกไปตามหลอดลม  ผานเสนเสียง พุงออกไปทางปาก  แตถูกอวัยวะในปากปดกัก
ลมเอาไวกอนในชวงแรกเหมือนเสียงหยุดหรือระเบิด  จึงทําใหเกิดกระแสลมเสียดแทรกออกมา  
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เหมือนเสียงเสียดแทรก  ลักษณะการเกิดเสียงจึงมี 2 จังหวะ  คือ  เปนทั้งเสียงหยุด  และเสียงเสียด
แทรก  พยัญชนะไทยที่เกิดเสียงกึ่งเสียดแทรก  ไดแก  จ  ช 
 7. เสียงกึ่งสระ  หรือเสียงอรรธสระ  หรือเสียงตอเนื่อง  หรือเสียงกึ่ง  คือ  
เมื่อกลามเนื้อกระบังลมบีบตัวเขากระแสลมพุงขึ้นไปตามหลอดลม  ผานเสนเสียงพุงออกไปทาง
ชองปาก  เสียงกึ่งสระเปนเสียงที่มีฐานที่เกิดใกลเคียงกับเสียงสระ  และใชแทนเสียงสระได  
พยัญชนะไทยที่เกิดเสียงกึ่งสระ  ไดแก  ย  ว  
 อุทัยวรรณ  ตันหยง (2542 : 18 – 19)  กลาวถึงวิธีการออกเสียงพยัญชนะใน
ภาษาไทยวามีวิธีการออกเสียงแตกตางกันเปน 7 ลักษณะดังนี้ 
 1. เสียงหยุดหรือกัก   คือ  การเกิดจากลมผานออกจากหลอดลม  ล้ินไกจะ
ปด  ลมจะถูกกักใหหยุด ณ ตําแหนงของอวัยวะท่ีเกิดเสียง  จากนั้นอวัยวะที่ปดกั้นจะแยกตัวออก
จากกันอยางรวดเร็ว  ปลอยใหลมพุงออกชองปาก  ไดแก  เสียง ก  ค  ด  ต  ท  บ  ป พ  อ 
 2. เสียงเสียดแทรก  คือ  เมื่อลมผานออกจากหลอดลมลิ้นไกปดสนิท  ลม
สามารถลอดผานชองแคบ ๆ ของอวัยวะที่ทําใหเกิดเสียง  พยัญชนะที่มีเสียงเสียดแทรก  ไดแก  
เสียง  ฟ  ซ  ห 
 3. เสียงกักเสียดแทรก   การออกเสียงระยะแรกจะเกิดขึ้นเหมือนกับเสียงกัก  
คือ  ลมผานออกจากหลอดลม  ล้ินไกปด  ลมจะถูกกักใหหยุด ณ ตําแหนงของอวัยวะที่เกิดเสียง  
จากนั้นอวัยวะจะคอยแยกจากกั้นชา ๆ เกิดเปนชองแคบใหลมผานออกไปได  พยัญชนะที่มีเสียงกัก
เสียดแทรก  ไดแก  เสียง  จ  ช 
 4. เสียงนาสิก  คือ  เกิดจากลมเมื่อผานจากหลอดลม  ลมสวนหนึ่งจะ
สามารถผานออกทางชองจมูกได  ลมอีกสวนหนึ่งจะถูกกักใหหยุด ณ ตําแหนงของอวัยวะที่เกิด
เสียง  พยัญชนะที่มีเสียงนาสิก  ไดแก  เสียง  ม  น  ง 
 5. เสียงขางลิ้น   ลมจะผานหลอดลมขึ้นไปถูกปดกั้นตรงกลางของชองปาก  
คือ  ปลายลิ้นแตะปุมเหงือก  ล้ินไกปด  แตลมสามารถผานออกสองขางลิ้นได  พยัญชนะที่มีเสียง
ขางล้ิน  ไดแก  ล 
 6. เสียงรัว  คือ  เกิดเมื่อลมผานจากหลอดลม  ล้ินไกปด  ปลายล้ินกระทบ
ปุมเหงือกแลวรัวปลายล้ิน  ลดปลายลิ้นลง  พยัญชนะที่มีเสียงรัว  ไดแก  เสียง  ร 
 7. เสียงกึ่งสระ  หรืออัฒสระ  หรือเสียงเปด  คือ  เมื่อลมผานจากปอด  ล้ิน
สวนหนาจะยกขึ้นสูง  ใกลเพดานแข็ง  ริมฝปากแผ  จะเกิดเสียงพยัญชนะ ย  ซ่ึงคลายคลึงกับการ
เกิดเสียงสระ อิ  อี  และถาล้ินสวนหลังยกขึ้นสูงใกลเพดานออน  ริมฝปากหอ  จะเกิดเสียงพยัญชนะ 
ว  ซ่ึงคลายคลึงกับการเกิดเสียงสระ  อุ  อู  พยัญชนะที่มีเสียงกึ่งสระ  ไดแก  เสียง  ย  ว 
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 สรุปไดวา วิธีการออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีลักษณะดังนี้ คือ เสียง
ระเบิดหรือเสียงกัก หรือเสียงหยุด  เกิดจากอวัยวะในชองปากปดกกัลมไว เสียงนาสิก คือ ลมจาก
ปอดผานชองจมูก สวนลมในชองปากจะถูกปดกั้นสนทิ เสียงเสียดแทรก ลมจากปอดผานชองปาก 
อวัยวะในชองปากจะกักลมไวแตกักไมสนทิ จึงมีชองแคบ ๆ ที่ลมผานออกมาไดเพยีงเล็กนอย เสียง
ขางล้ิน ขณะออกเสียงปลายลิ้นจะกระดกแตะปุมเหงือก แลวปลอยใหลมออกทางขางล้ิน เสียงรัว 
คือขณะออกเสียงปลายลิ้นกระดกแตะปุมเหงือกและสะบัดเล็กนอย เสียงกึ่งสระ เปนเสียงพยัญชนะ
ที่มีลักษณะการออกเสียงประสมเสียงสระในขณะเดยีวกนัก็มีลักษณะคลายพยัญชนะดวย และเสียง
กักเสียดแทรก ลมจากปอดผานเสนเสียงไปทางชองปากถูกกักใหหยุด ณ อวยัวะที่เกดิเสียง     
 

 2.5.3  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 ระวีวรรณ  อินทรแหยม (ม.ป.ป. : 38)  ไดแบงพยัญชนะควบกล้ําออกเปน  
2  ชนิด  คือ 
 1. อักษรควบแท  คือ  อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวควบกัน  
เชน  กลาด  เกล่ือน  คลาดเคลื่อน  เกรียงไกร  กวาง  ความ 
 2. อักษรควบไมแท  คือ  อักษรควบที่ออกเสียงแตพยัญชนะตัวหนา  เชน  
จริง  สราง  หรือเปลี่ยนเสียงเปนอยางอื่น  เชน  ทรง  ทรุดโทรม  พุทรา 
 จงชัย  เจนหัตถการกิจ (2548 : 28) กลาววาพยัญชนะควบกล้ําแบงออกเปน 
2 ชนิด คือ 
 1. พยัญชนะควบแท  คือ  พยัญชนะที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหนากับ
พยัญชนะ ตัวหลัง  ควบกล้ําพรอมกันสนิทจนเกือบเปนเสียงเดียวกัน  มีทั้งส้ิน  11 เสียง 15 รูป 
ไดแก กร กล กว,ขร ขล ขว, คร  คล  คว,  ตร,  ปร  ปล,  พร  พล, ผล 
 2. พยัญชนะควบไมแท  คือ  พยัญชนะควบที่ควบกับพยัญชนะ  ร  แตออก
เสียงเหมือนพยัญชนะเดี่ยว  กลาวคือไมออกเสียงตัวควบกล้ําแตรูปเปนควบกล้ํา  จะออกเสียงเพียง
พยัญชนะตัวหนาตัวเดียว  เชน  จร  ซร  สร  ศร  ทร 
 เปรมจิต  ชนะวงศ  (2543 : 53 – 55)  ไดจําแนกพยัญชนะควบกล้ําได  2  
ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. อักษรควบแท  คือ  พยัญชนะตน  2  ตัวรวมกันใชสระเดียวกันหรือ
ประสมกับสระเดียวกันแลวออกเสียงมาพรอมกัน  ไดแก  พยัญชนะ  ก  ข  ค  ต  ท  ป  ผ  พ ควบกับ 
ร ล ว   พยัญชนะบางรูปที่ควบไดทั้ง ร ล ว บางรูปควบไดเฉพาะ ร ล และบางรูปควบไดเฉพาะ  ร  
ดังนี้ 
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  ก  ข  ค  ควบไดทั้ง ร  ล  ว 
  ต  ท  ควบไดเฉพาะ ร 
  ป  พ  ควบไดเฉพาะ ร  ล 
  ผ  ควบไดเฉพาะ ล 
 2. อักษรควบไมแท  หมายถึง  พยัญชนะตน  2  ตัวรวมกันใชสระเดียวกัน  
แตออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกหรือออกเสียงเปนพยัญชนะอื่น  ไดแก  จร  ซร  ศร  สร  ทร   
 

 สรุปไดวาพยญัชนะควบกล้ํา  คือ  พยัญชนะที่ออกเสียงพรอมกนักับ
พยัญชนะ  ร  ล  ว  โดยใชเสียงสระเดยีวกัน เกดิในตําแหนงตนพยางค  แบงเปน  2  ประเภทคอื  
พยัญชนะควบแท และพยัญชนะควบไมแท    
 

 2.6  รูปและเสียงวรรณยุกต 
 2.6.1  ความหมายของวรรณยุกต  
 วรรณยุกต หมายถึง เครื่องหมายกําหนดเสียงสูงต่ําของคํา ซ่ึงทําใหมี
ความหมายแตกตางกัน 
 ศรีจันทร  วิชาตรง (2542 : 50) ไดแบงวรรณยุกตเปน  2  ประเภท คือ   
 1.   รูปวรรณยุกต หมายถึง  เปนเครื่องหมายที่ใชแทนเสียงสูง  เสียงต่ําใน
ภาษาไทย  วรรณยุกตมีความสําคัญมากในภาษาไทย  เนื่องจากวรรณยุกตจะเปนเครื่องกําหนด
ความหมายของคําได  แบงเปน  2  ประเภท  ไดแก 
  1.1 วรรณยุกตมีรูป  หมายถึง  วรรณยุกตที่มีทั้งรูปและเสียงกํากับ
พยางค  เชน  คา  มา  เส้ือ  เปนตน 
  1.2 วรรณยุกตไมมีรูป  หมายถึง  วรรณยุกตที่มีแตเสียงกํากับพยางค  ไม
มีรูปวรรณยุกตกํากับ เชน นะ ขา หมู ปลุก เปนตน ซ่ึงในภาษาไทยมีรูปวรรณยุกต 4 รูป ดังนี้ 
 

    เรียก ไมเอก 
    เรียก ไมโท 
    เรียก ไมตรี 
    เรียก ไมจัตวา 
 2.   เสียงวรรณยุกต  หรือเสียงดนตรี หมายถึง ระดับเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ตางกัน
ในคํา  เสียงวรรณยุกตจะเกิดขึ้นพรอมกับการออกเสียงสระ  ระดับเสียงสูงต่ําในคํานี้จะทําให
ความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป  แบงออกเปน  5  เสียง  คือ 
 2.1  เสียงสามัญ  เปนเสียงระดับกลาง ๆ  เชน  กา  ดู  มอง 
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 2.2  เสียงเอก  เปนเสียงวรรณยุกตแบบเสียงเสมอ  ระดับเสียงอยูต่ํากวา
เสียงวรรณยุกตสามัญ  เชน  ปู  จับ  ตัด  ดา  แหง 
 2.3  เสียงโท  เปนเสียงวรรณยุกตแบบเสียงขึ้นลง  เสียงเริ่มจากระดับที่
สูงกวาเสียงวรรณยุกตสามัญ  แลวลดลงต่ําเทากับระดับของเสียงวรรณยุกตเอก  เชน  กม  ทาน  นั่น  
ฝา 2.4  เสียงตรี  เปนเสียงวรรณยุกตแบบเสียงขึ้นลง  เสียงเริ่มจากระดับสูง
ระดับเดียวกับเสียงโท  คงระดับอยูระยะหนึ่งแลวตกลงมาเล็กนอย  แตยังไมถึงระดับเสียงสามัญ  
เชน  นา  ชก ช้ัน  โตะ 
 2.5  เสียงจัตวา  เปนเสียงวรรณยุกตแบบเสียงลงขึ้น  เสียงเร่ิมจากระดับ
ต่ําเทาเสียงวรรณยุกต  แลวขึ้นไปจนสูงเทากับเสียงวรรณยุกตตรี  เชน  เหนียว  เสียว  ถาง  หู 
 

 เปรมจิต  ชนะวงศ (2543 : 81 – 82) ไดแบงประเภทของวรรณยุกตไทยไว
เปน 2 จําพวก  คือ 
 1.    รูปวรรณยุกต  มี  4  รูป  คือ 
  1.1  - วรรณยุกตเอก 
  1.2  - วรรณยุกตโท 
  1.3  - วรรณยุกตตรี 
  1.4  - วรรณยุกตจัตวา 
 2.   เสียงวรรณยุกต  มี 5 เสียง 
  2.1 เสียงสามัญ 
  2.2 เสียงเอก 
  2.3 เสียงโท 
  2.4 เสียงตรี 
  2.5 เสียงจัตวา 
 

 อุทัยวรรณ  ตันหยง (2542 : 27) ไดจําแนกวรรณยุกตออกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 1.   รูปวรรณยุกต  มี  4  รูป 
 1.1        ไมเอก 
 1.2       ไมโท 
 1.3       ไมตรี 
 1.4       ไมจัตวา 
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 2.   เสียงวรรณยุกต  คือ  เสียงแท  มีระดับเสียงสูงหรือต่ํา  เปนเสียงกอง  ซ่ึง
ระดับของเสียงจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับจํานวนความถี่ของการสั่นสะบัดของเสนเสียงในเวลาที่เทากัน  
ถาเสนเสียงส่ันสะบัดถ่ีมาก  ระดับเสียงจะสูง  และถาเสนเสียงส่ันสะบัดถ่ีนอย  ระดับเสียงจะต่ํา  
และในขณะที่เกิดเสียงวรรณยุกตในระยะแรกไปจนถึงตอนทาย  ลักษณะของเสียงวรรณยุกตอาจจะ
มีลักษณะคงที่  หรือข้ึน-ตก ดวย  เสียงวรรณยุกตมีทั้งหมด 5 เสียง สามารถจัดไดเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1  วรรณยุกตที่มีลักษณะคงที่  หมายถึง  เสียงวรรณยุกตที่มีระดับ
ความถี่ของเสียงคงที่โดยตลอด  ไดแก 

 2.1.1 วรรณยุกตเสียงสามัญ จะมีระดับเสียงกลาง เชน กา ปลา จาน  
   2.1.2 วรรณยุกตเสียงเอก จะมีระดับเสียงต่ํา เชน ไข บอ กัด   
 2.1.3 วรรณยุกตเสียงตรี จะมีระดับเสียงสูง เชน คา นอง เกี๊ยะ   

   2.2  วรรณยุกตที่มีลักษณะไมคงที่  หมายถึง  เสียงวรรณยุกตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความถี่ของเสียงในขณะที่ออกเสียง  ไดแก 
  2.2.1 วรรณยุกตเสียงโท  จะมีระดับเสียงสูง  และคอย ๆ ลดลงเปน
ระดับต่ํา  เชน  ของ  เที่ยว มาก  เปนตน   
   2.2.2 วรรณยุกต เสียงจัตวา   จะมีระดับเสียงต่ํ า   แลวคอย  ๆ 
เปลี่ยนเปนระดับเสียงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  เชน  จา  ขอ  หมอ  เปนตน   
 

 สรุปไดวาวรรณยกุต คือ  เครื่องหมายกําหนดเสียงสูงต่ําของคํา  แบงเปน  
2  ประเภท คือ  รูปวรรณยกุต  4 รูป และเสียงวรรณยุกต 5 เสียง 
 
3.  การสอนภาษาไทย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยนั้น  ครูสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาเปน
ภาระที่ยุงยากมาก  เพราะวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะ  การที่จะทําใหนักเรียน
สนใจเรียนวิชาภาษาไทย  และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  
ครูตองใชความพยายามในการหาวิธีตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนาสนใจ และบรรลุ
เปาหมายดังกลาว  ซ่ึงครูภาษาไทยที่ดีควรจะมีลักษณะและความรูในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

3.1  จิตวิทยาในการสอนภาษาไทย 
  ครูผูสอนจะตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา  เพราะจิตวิทยาการศึกษาจะ
ชวยใหครูเขาใจนักเรียนที่สอนและสามารถชวยครูตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีสอนวาจะใชวิธีสอนและ
ยุทธศาสตรการสอนใด  ดังนั้น  ครูภาษาไทยที่ดีสามารถจะจัดกิจกรรมและประกอบการเรียนรู  เพือ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 38

สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  และมีพัฒนาการทางภาษาได  โดยจะตองมีการนํา
หลักจิตวิทยาบางประการมาใชในการสรางบรรยากาศในการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน   
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย  (2538 : 65 - 82)  ไดกลาวถึงหลัก
จิตวิทยาที่ครูภาษาไทยควรจะตองเรียนรูรับทราบและนําไปใช  เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
  1.  ความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  Difference)   
 ครูภาษาไทยจะตองคํานึงอยูเสมอวานักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด  
ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกัน  เด็กผูหญิงและเด็กผูชายก็มีความถนัดทางภาษา
ตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาเหตุหลายประการ  เชนสภาพรางกาย   สติปญญา  บิดามารดา  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว  ส่ิงแวดลอมทั้งทางบานและชุมชนที่อยูอาศัย  การดูแลเอาใจใส
และการปลูกฝงทักษะทางภาษากอนเขาเรียน  รวมทั้งการสอนภาษาไทยที่ไดรับจากโรงเรียนใน
ระดับประถมศึกษา  ดังนั้น  ครูภาษาไทยจึงควรคํานึงถึงความแตกตางทั้งหลายเหลานี้  กอนสอน
ควรไดมีการทดสอบความสามารถทางภาษาของเด็กกอน 
  2.  ความพรอม  (Readiness) 
 ความพรอมเปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งที่ครูควรคํานึงถึง  โดยปกติแลว
นักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีความพรอมพอสมควร  แตก็ยังมีความแตกตางกัน 
ในดานนี้  ในตางประเทศจะมีการทดสอบความพรอมทางดานการอานและการเขียนของนักเรียน 
โดยมีขอทดสอบมาตรฐานวัดวามีความพรอมเพียงใด  แมแตในดานอัตราความเร็วในการอานก็ยัง
สามารถวัดไดวาเด็กแตละคนมีความสามารถในการอานนาทีละกี่คํา ซ่ึงในประเทศไทยเราไมไดให
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก  แตก็ไดมีความพยายามที่จะไดทดลองหาอัตราความเร็วในการ
อานภาษาไทยของเด็กนักเรียน  
 3.  กระบวนการเรียนรู  (Learning  Process) 
 การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การมีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติและการที่ ผู เ รียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูนี้จะเปนไปในทํานองที่ผูเรียนเกิดความงอกงามขึ้น  และเมื่อผูเรียนรู
แลวจะคงทนถาวรไมมีการลืมและในบางกรณีก็สามารถถายทอดความรูไปใชในสถานการณอ่ืนได  
การสอนภาษาไทยนั้นบางเรื่องเนื้อหาซ้ําซาก  นักเรียนจะเรียนซํ้าแลวซํ้าเลาตั้งแตช้ันประถมปลาย
จนถึงระดับอุดมศึกษาแตก็จําไมไดหรือจําไดเพียงเพื่อสอบเทานั้น  เมื่อการสอบผานพนไปแลวก็จะ
ลืมหมด  ทั้งนี้เพราะนักเรียนไมไดเรียนจนถึงขั้นการเรียนรู  ครูภาษาไทยจึงควรจัดสภาพการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  เกิดความเขาใจอยางแทจริง  ความรูจะไดคงทนถาวรไม
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เสียดายเวลาเรียนเปลา  ตัวอยางเชน  การสอนหลักภาษาไทย  เร่ืองคํานาม  แทนที่ครูจะบอกคํา
จํากัดความ  และยกตัวอยางเพียงหนึ่งคําหรือสองคําก็ใหนักเรียนชวยยกตัวอยางมาก ๆ  แลวชวยกัน
พิจารณาโดยใชเหตุผลและสรุปคําจํากัดความเอง  ซ่ึงเปนการสอบแบบอุปนัย  (inductive  method)  
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  เมื่อเกิดการเรียนรูแลวก็จะไมลืมส่ิงที่ไดเรียนไปแลว 
  4.   การเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย  (Purposeful  Learning)   
 ในสภาพการสอนโดยทั่ว ๆ  ไปนั้น  บางครั้งครูอาจดําเนินการสอนไปเรื่อย ๆ  
โดยไมตั้งวัตถุประสงคก็ได  หากมีการตั้งวัตถุประสงคก็เปนไปอยางกวาง ๆ  ไมเฉพาะเจาะจง  
สําหรับผูเรียนนั้นก็เรียนไปตามครูสอนโดยไมรูจุดหมายปลายทาง  ไมทราบวาจะเรียนบทเรียนนั้น
ไปเพื่ออะไร  จะมีประโยชนกับตนหรือไม  อยางไร  นักเรียนสวนใหญเมื่อเกิดขอคิดเห็นเชนนี้ก็
มักจะคิดอยูในใจไมกลาบนออกมา  แตก็มีนักเรียนบางคนบนวาไมทราบจะเรียนบทนั้นไปเพื่อ
อะไร  หากจะใหไดผลดีควรจะเปนการเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย เปนตนวา  เมื่อเรียนเรื่องหลัก     
ประวิสรรชนีย  นักเรียนจะสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อทราบจุดมุงหมายและประโยชนที่จะ
ไดรับ  ยิ่งไปกวานั้น  ถานักเรียนไดมีสวนรวมในการตั้งจุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนการ
เรียนรวมกับครูแลวก็จะทําใหผลการเรียนดียิ่งขึ้นไปอีก  เพราะเปนความตองการและเปนแรงขับ
ของนักเรียนเอง 
  5.   การเรียนรูโดยการกระทํา  (Learning  by  Doing) 
 ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  ถานักเรียนไดมีประสบการณตรงไดลงมือทําและ
ฝกฝนดวยตนเอง  จะทําใหมีความชํานาญในการใชภาษามากขึ้น  การเรียนภาษาไทยโดยมีครูเปน
ผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือทําหรือมีโอกาสนอยมาก  มักทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเรียนนอยที่สุด  เนื่องจากอัตราเวลาเรียนหรือจํานวนนักเรียนเปนอุปสรรคในการ
ที่นักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติจริงอยางทั่วถึง  การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยและนวัตกรรม
ตาง ๆ  ก็จะสามารถชวยไดมาก 
  6.   การเรียนรูโดยการฝกฝน  (Law  of  Exercise) 
 การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อไดมีการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา  ภาษาไทย
เปนวิชาทักษะ  ผูเรียนจะตองมีทักษะทางภาษาดี  มีความรูความเขาใจไดอยางถูกตองคลองแคลว
และเกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย  ก็ตอเมื่อไดฝกฝนอยางถูกตองและกระทําซ้ําบอย  ๆ  ถาผูเรียนได
ฝกฝน ไดทําแบบฝกหัด  ไดใชทักษะภาษามากยิ่งขึ้นเทาใดก็จะชวยใหมีพัฒนาการดานทักษะดีมาก
ขึ้นเทานั้น   
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  7.   กฎแหงผล  (Law  of  Effect) 
 เมื่อนักเรียนไดเรียนภาษาไทยแลวไมวาจะเปนทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน

หลักภาษาไทยหรือวรรณคดี  นักเรียนยอมตองการทราบวาผลการเรียนของตนวาเปนอยางไร  เปน
ที่พอใจของตนหรือของครูผูสอนหรือไม  เมื่อมีงานใหนักเรียนทําเปนแบบฝกหัด  ครูควรรีบตรวจ
และสงเสริมนักเรียนโดยรวดเร็ว  การเขียนติชมก็ควรระมัดระวังใชถอยคํา  ควรชมสิ่งที่นักเรียนทํา
ไดดีเสียกอนแลวจึงติ  การติเปนการติเพื่อกอมีการเสนอแนะลงไปดวย  นักเรียนจะไดทราบวา
จุดเดนของตนคือสวนไหนและมีสวนใดควรแกไขบาง  การใหนักเรียนมีสวนรวมในการติชมหรือ
ประเมินผล  การทํางานของเพื่อนในชั้นเดียวกันก็เปนสิ่งที่พึงกระทําเพื่อการใหขอมูลยอนกลับ 
  8.   กฎของการใชและไมไดใช  (Law  of  Use  and  Disuse) 
 ภาษาไทยเปนวิชาทักษะตองมีการใชและการฝกฝนอยูเสมอ  จึงจะมีความ
คลองแคลวชํานาญในการใชภาษา  หากเรียนไปแลวไมไดใชหรือนาน ๆ  ใชคร้ังหนึ่งก็อาจจะเกิด
การลืมหรือมีทักษะไมดีเทาที่ควร  ในการจัดเนื้อหาใหนักเรียนเรียนนั้น  ผูทําหลักสูตร  ประมวล
การสอน  ผูเขียนแบบเรียนตลอดจนครูสอนควรเลือกสรรเนื้อหาอยางระมัดระวัง  ควรเปนเนื้อหาที่
เปนประโยชนแกผูเรียนจะเปนในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได  ยิ่งเปนทักษะที่อาจนําไปใชเปน
เครื่องมือในการเรียนวิชาอื่น ๆ  หรือใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดดวยยิ่งดี  และยิ่งไดใช
ทักษะทางภาษามากและใชบอย ๆ  ก็จะทําใหมีประสบการณและมีทักษะทางภาษาสูงมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะการสอนหลักภาษาไทยและการใชภาษา  ครูควรวางแผนการสอนดวยความระมัดระวัง
ในการกําหนดความมุงหมายและกิจกรรมควรคํานึงถึงการนําไปใชในสถานการณอ่ืน ๆ  ดวย 
  9.   แรงจูงใจ  (Motivation) 
 แรงจูงใจเปนสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะในการสอนภาษาไทย  เพราะโดยทั่ว ๆ 
ไปแลวมักจะไมมีผูใหความสนใจกับภาษาไทยมากนักไมวาจะเปนตัวนักเรียนหรือผูปกครอง 
เพราะมักคิดกันวาภาษาไทยเปนภาษาของเราเองเกิดมาก็สามารถพูดจาติดตอส่ือสารไดรูเรื่อง ครู
ภาษาไทยจึงควรสรางสถานการณตาง ๆ  ที่เปนส่ิงเราเพื่อเปนสิ่งจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียนตั้งใจ
ฝกฝนทักษะและมีทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย  แรงจูงใจมี  2  ประเภท  คือ 
 9.1  แรงจูงใจภายนอก  คือ  แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกที่ควรจัดขึ้น  
เชน การสรางบรรยากาศ  การจัดกิจกรรมและประสบการณตาง ๆ  ที่นาสนใจสนุกสนาน  เปนแรง
กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน  ครูภาษาไทยอาจสรางแรงจูงใจภายนอก  ดังนี้ 
 9.1.1   การสรางบรรยากาศในการเรียนเปนส่ิงที่จําเปนมาก  ซ่ึงอาจทําได
หลายวิธี  เชนการจัดชั้นเรียนใหมีความแปลกไปจากเดิม  อาทิ  แทนที่จะใหนักเรียนนั่งเปนแถว ๆ  
แบบเดิมอาจจัดเปนรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลม  และจัดเปนกลุมยอย ๆ  เปนตน  บุคลิกภาพของครูก็
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นับเปนการสรางบรรยากาศที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งดวย  ครูภาษาไทยควรมีหนายิ้มแยม  ทาทาง
กระตือรือรน  กระฉับกระเฉงเปนกันเอง  ใจกวางพรอมที่จะตอบคําถามและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียน  บรรยากาศอันเกิดจากบุคลิกภาพของครูนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียน
การสอนภาษาไทยสัมฤทธิ์ผล 
 9.1.2 การนําเขาสูบทเรียน  เปนกิจกรรมที่สําคัญในการเริ่มตนการเรียน
การสอนภาษาไทย  ครูควรวางแผนการสอนโดยพยายามจัดใหมีกิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยใช
เวลาสั้น ๆ  ประมาณ  3 – 5  นาที  หากมีความจําเปนก็ไมควรเกิน  10  นาที  กิจกรรมขอนี้เปน
กิจกรรมที่จะดึงความสนใจของนักเรียนเขามารวมอยูในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อใหไดเร่ิมเรียนตอไป  การ
นําเขาสูบทเรียนภาษาไทยมีหลายวิธี  ไดแก   
  1)  การใชภาพ อาจเปนภาพสัตวตาง ๆ ภาพกวีผูประพันธเร่ืองตาง ๆ  
และอาจเปนภาพของบุคคลสําคัญก็ได 
  2)  การใชเพลงนําเขาสูบทเรียน  เพลงที่ใชนั้นอาจเปนเพลงไทย
เดิมหรือเพลงไทยสากล  ครูอาจรองเองหรือใชเทปบันทึกเสียง  หรือใหนักเรียนรองพรอมกัน 
  3)  การใชคําประพันธ  คําประพันธซ่ึงมีความไพเราะ  มีเสียงคลอง
จองกัน  และมีความหมายก็สามารถใชนําเขาสูบทเรียนไดดี 
  4)  การขับเสภา  เหเรือ  เชิดหุน  พากยโขน  สามารถนําเขาสู
บทเรียนไดดี  นักเรียนจะตื่นเตนที่จะไดพบเห็นสิ่งแปลกใหม  ทําใหนักเรียนสนใจบทเรียนที่จะ
เรียนตอไป 
  5) การฟอนรํา  เปนกิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียนที่นาสนใจและเปน
แรงกระตุนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 
  6)  การใชนิทาน  การนําเขาสูบทเรียนดวยนิทานเปนส่ิงที่นักเรียน
ใหความสนใจมากยิ่งขึ้นเปนนิทานประเภทที่เปนคําสอน  หรือนิทานสุภาษิตแลวจะไดผลมาก
เพราะนอกจากจะเปนการเราความสนใจใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนแลวยังเปนโอกาสอันดี
ที่จะไดใชอบรมสั่งสอนนักเรียนอีกดวย 
  7)  การใชหุนจําลองและของจริง  หุนจําลองและของจริงบางอยาง
ก็สามารถเรียกรองความสนใจของผูเรียนไดมาก  เพราะนักเรียนอาจไมเคยเห็นมากอน  หุนจําลอง
และของจริงที่จะนํามาใชในการสอนภาษาไทย  ไดแก  เครื่องทรงพระนาง  อาวุธ  ชางทรง  มาทรง   
ขบวนเรือพระที่นั่ง  ตลอดจนบุคคลสําคัญตาง ๆ  เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42

  8)  การใชคําพังเพยสุภาษิต  ในบทเรียนภาษาไทยนั้นบางบทก็มุง
สอนคุณงามความดีใหแกนักเรียนจึงมีคําสอนแทรกอยูดวย  ครูจึงอาจใชคําพังเพยสุภาษิตนําเขาสู
บทเรียน 
  9) การใชแผนภูมิ แผนที่ การนําเขาสูบทเรียนดวยแผนภูมิและแผน
ที่สามารถเรียกรองความสนใจของผูเรียนใหสนใจบทเรียนที่กําลังจะเริ่มไดมาก 
 9.1.3   การจัดกิจกรรมประกอบการเรียน การเราความสนใจมิใชจะทํา
เฉพาะตอนเริ่มเรียนเทานั้น  แตควรจะมีการเราความสนใจเปนชวง ๆ  ตลอดระยะที่มีการเรียนการ
สอน  ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักเรียนมีความตื่นตัว มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา กิจกรรมที่ใช
ประกอบการสอนภาษาไทยมีมากมาย  ครูควรเลือกใชกิจกรรมตามที่เห็นสมควร  ดังตอไปนี้ 
   1) การอภิปราย 
  2) โตวาที 
  3) การประชุมกลุมยอย 
  4) การแสดงละคร  และแสดงบทบาทสมมติ 
  5) วาดภาพ  วาดการตูนประกอบ  
  6) รองเพลงขับเสภา  การพากยโขน  ขับทํานองเชิดหุน 
  7) แตงบทละครเพื่อแสดงเอง 
  8) แตงคําประพันธ 
  9) เขียนวิจารณลักษณะของตัวละคร 
  10) เขียนแสดงความคิดเห็นเมื่อสมมุติตนเองเปนตัวละคร 
  11) รวบรวมคําศัพท คําควบกล้ํา คําสมาส คําสมาสที่มีการสนธิ  คํา
บาลีสันสกฤต 
  12) ประดิษฐหุนจําลอง ขบวนเรือพระที่นั่ง อาวุธโบราณ ชางทรง   
มาทรง รถทรง  และอื่นๆ   
  13) ประดิษฐหุน  หุนมือหรือหุนชักก็ได และเชิดหุนที่ประดิษฐขึ้น 
  14) แกะสลักผักผลไม  ตามที่ปรากฏในวรรณคดี 
  15) แตงปายนิเทศหนาหอง 
  16) วาดแผนที่  ทําแผนภูมิประกอบ 
  17) กิจกรรมอื่น ๆ  
 9.2  แรงจูงใจภายใน  คือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวของผูเรียนเอง  เชน  
ความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเรียน  ความรูสึกอยากรวมกิจกรรม  อยากเสาะแสวงหาความรู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43

ซ่ึงเกิดขึ้นเอง  ซ่ึงสวนใหญมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากผลของแรงจูงใจภายนอก  คือหลังจากที่นักเรียน
รูสึกสนุกสนานในการเรียนภาษาไทยแลวก็อยากจะทํากิจกรรมเอง  อยากศึกษาหาความรู  ครูจึงเปน
บุคคลสําคัญที่สุดที่จะจัดกิจกรรมและสรางแรงจูงใจภายนอก  ที่จะชวยใหนักเรียนเกิดความสนุก  
เกิดความศรัทธาในภาษาไทย  จนเกิดแรงจูงใจภายในขึ้นในตัวผูเรียน 
  10.  การเสริมกําลังใจ  (Reinforcement) 
 ในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นนักเรียนยอมตองการทราบวาพฤติกรรม
หรือทักษะทางภาษาที่ตนแสดงออกนั้น  ถูกตองหรือเปนที่พึงปรารถนาหรือไม  การเสริมกําลังใจ
จึงเปนสิ่งสําคัญ  ขณะที่การเรียนการสอนภาษาไทยดําเนินไปนั้น  ครูควรเสริมกําลังใจนักเรียนเปน
ระยะ ๆ  การเสริมกําลังใจในทางบวก  จะเปนสื่อชวยใหนักเรียนทราบวาสิ่งที่แสดงออกนั้นถูกตอง  
เมื่อทราบวาตนทําไดถูกตองก็จะเกิดความภาคภูมิใจและพยายามกระทํากิจกรรมตาง ๆ  ใหดียิ่งขึ้น
โดยหวังวาจะไดรับการยกยองชมเชยอีก  การเสริมกําลังใจทางบวกจะชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนมากขึ้น  ทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นดวย  วิธีเสริมกําลังใจที่นิยมใชมี
ดังตอไปนี้ 
 10.1  การเสริมกําลังใจดวยวาจา  เปนการเสริมกําลังใจที่ครูใชมากที่สุด  ซ่ึงมี
การยอมรับและการปฏิเสธ  การเสริมกําลังใจแบบยอมรับมักใชคําวา  ดี  ดีมาก  เกง  เขาทาดี  มี
เหตุผล  นาสนใจ  เปนความคิดที่ดี  ในกรณีที่นักเรียนตอบผิดหรือตอบไมตรงจุดครูไมควรใช
ถอยคําที่ใหเด็กเกิดความสะเทือนใจหรือไมสบอารมณ  ควรกลาวขอบใจและแนะนําใหเด็กลองหา
คําตอบใหม 
 10.2  การเสริมกําลังใจดวยทาทาง  เมื่อนักเรียนตอบถูกหรือแสดงทักษะ
ออกมาไดถูกตอง  ครูควรเสริมกําลังใจดวยการยิ้ม  การพยักหนา  การใชสายตาแสดงความพอใจ  
การใชมือหรือทาทางประกอบ  บางครั้งครูอาจเสริมกําลังใจดวยวาจา  หรือทาทางไปพรอม ๆ กัน 
 10.3  การเสริมกําลังใจดวยการใหนักเรียนมีสวนรวม  เชนการแขงขันสะกด
คํา  จะมีนักเรียนหลายคนออกมาสะกดแขงขันกันบนกระดานดํา  ครูมีบัตรคําเฉลยคําที่ถูกตอง  
นักเรียนก็จะชวยกันใหคะแนน  รวมคะแนน  เมื่อกลุมใดชนะก็มีการใหดาว  หรือมีการปรบมือ
แสดงการยกยองชมเชยความสามารถ 
 10.4  การเสริมกําลังใจโดยกลุมนักเรียน  คือนักเรียนกลาวชมกันเองและ
ปรบมือใหกัน 
 10.5  การเสริมกําลังใจดวยการใหรางวัล  เชน  การใชส่ิงของ  ใหโบว  ให
บัตรเกียรติยศ  แตการเสริมกําลังใจโดยวิธีนี้เปนขอควรระมัดระวังเพราะจะทําใหนักเรียนหวังผล
ทางดานวัตถุมากเกินไป  เพราะฉะนั้นการใหรางวัลควรจะใหในโอกาสพิเศษจริง ๆ และควรจะมี
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การเวนระยะพอสมควร  ของรางวัลก็ควรเปนของเล็ก ๆ นอย  และเปนของที่มีประโยชนตอการ
เรียนภาษาไทย  
 

 พวงเล็ก  อุตระ (2539 : 51 -54) กลาววาครูควรนําจิตวิทยาการสอนมาใชใหเปน
ประโยชนตอการสอนวิชาภาษาไทย  ดังนี้ 
 1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  ความตองการที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบ
ผลสําเร็จ  แมวาสิ่งที่ทํานั้นจะยุงยาก  หรือซับซอนเพียงใด  ก็ยังมีความอดทน  มีพลังใจที่จะเผชิญ
กับปญหา  เพื่อแกปญหาใหลุลวงไปดวยดี  ซ่ึงจะมีทั้งนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะตั้งความคาดหวังไวสูง  มีความทะเยอทะยาน  
ทํางานอยางมีแผน  มีความพยายามในการแกปญหา  มีความกระตือรือรนสูง  มีความมั่นใจใน
ตนเอง  ทํางานเร็วและมีผลงานที่มีคุณภาพดี  สวนคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํามักเปนคนที่ประสบ
ความลมเหลวในการทํางาน  ทอถอย  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ทํางานไมมีเปาหมาย  ครูจะคอย
ช้ีแนะและกระตุนใหนักเรียนเหลานี้เกิดความมั่นใจในตนเอง  กลาเผชิญปญหา  ไมทอถอย 
 2.  กฎแหงการฝกหัด  การสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเปนวิชาทักษะ  นักเรียนจึงควร
ไดฝกทักษะฟง  พูด  อาน  เขียน  อยูเสมอ ผลการศึกษาของธอรนไดค มีใจความวา “ส่ิงที่ผูเรียนทํา
บอย ๆ ซํ้า ๆ กันหลายครั้งจนเกิดความชํานาญ  ผูเรียนจะทําสิ่งนั้นไดดี แตส่ิงที่ทํานาน ๆ ครั้งจะทํา
ไดไมดี” 
 3.  กฎแหงผล  ในการเรียนการสอนถาผูเรียนไดทราบผลการเรียนของตนและผล
นั้นทําใหผูเรียนพอใจ  จะทําใหผูเรียนสนใจเรียน  อยากเรียน  ครูควรตรวจผลงานของนักเรียนทุก
คร้ัง  และใหนักเรียนทราบผลการเรียนของตนอยางรวดเร็ว  การสอนบางเรื่องครูอาจใหนักเรียน
ชวยกันประเมินผลเพื่อนก็ได  เชน  การสอนพูด  ครูอาจออกแบบประเมินผลการพูดใหนักเรียนได
ชวยกันประเมินผล แ ละวิจารณการพูดของเพื่อน 
 4.  ความแตกตางระหวางบุคคล  ความรูพื้นฐานทางภาษาไทยของนักเรียนแตละ
คนอาจจะแตกตางกัน   ครูควรชวยเหลือโดยแนะนําใหอานหนังสือเกี่ยวกับภาษิต  และสํานวนไทย  
และฝกออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง 
 5.  การถายโยงการเรียนรู หมายถึง  การเรียนรูโดยอาศัยประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานเชื่อมโยงไปสูความรูใหม  การสอนวิชาภาษาไทยหลายเรื่องตองใชการถายโยงการเรียนรู  
เชน  การเรียนเรื่องคําประสม  นักเรียนควรเรียนเรื่องคํามูลมากอน  ดังนั้นในการสอนเนื้อหาใหม
บางเรื่อง  ครูจําเปนตองทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหนักเรียนนําหลักการและความรูที่
ไดเรียนมาแลวมาใชในสถานการณใหม 
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 6.  ทฤษฎีการตื่นตัว  ครูจะตองหาวิธีกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวอยูเสมอ  โดยใชส่ิง
เราที่มีความหมาย  มีความแปลกใหม  นาสนใจ  ไดแก   
 6.1  บทเรียน  นอกจากวรรณกรรมที่ปรากฏในแบบเรียนแลว ครูสามารถ
คัดเลือกงานเขียนจากแหลงตาง ๆ มาใหนักเรียนไดฟง  พูด  อาน และเขียนได 
 6.2  ส่ือการสอน  ควรมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ  การใชสีตองสดใส  ส่ือ
การสอนที่เคล่ือนไหวได  การใชวีดีทัศนและภาพยนตร  เปนตน 
 6.3  การจัดกิจกรรม   เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเปลี่ยนอิริยาบถในการ
เรียน  ไดมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้นยอมกระตุนใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวไดดี 
 6.4  บุคลิกภาพของครู  ไดแก  การแตงกาย  ทาทาง  เสียง  การแสดงออกทาง
สายตา  สีหนาของครูลวนมีผลโดยตรงตอความตื่นตัวและความเฉื่อยชาของนักเรียน  ครูที่ไมสนใจ
ตนเอง  ปลอยใหผมกระเซิง  หนาตาเปนมัน  ทาทางอิดโรย  เหน็ดเหนื่อยเมื่อเขาสอน  จะทําให
นักเรียนรูสึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหนายไปดวย  ครูจึงควรสํารวจตนเองกอนเขาสอน 
 คณาจารยสมานมิตร (2547 : 102 – 105)  กลาววาจิตวิทยาที่ครูควรนํามาใชในการ
สอนภาษาไทย  มีดังนี้ 
 1.  ความแตกตางระหวางบุคคล  เด็กทุกคนมีความแตกตางกันในเรื่องลักษณะ
นิสัย  สติปญญา  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดตามธรรมชาติ  ครูควรคํานึงหลักนี้ไว
เสมอแลวก็อาจคิดหาวิธีที่จะสอนสงเสริมใหเด็กแสดงออกตามความถนัดของเขาได  เมื่อเขาไดทํา
ส่ิงที่เขาสนใจและถนัดแลว  เขาจะทําสิ่งนั้นไดดี  ความสําเร็จจากผลงานแตละครั้งจะเปนการ
กระตุนใหเขาตั้งใจเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
 2.  ความพรอม  เปนสภาพความเจริญเติบโต  ความรูสึกพื้นฐานและความสนใจที่
จะทําใหการเรียนพรอมที่จะรับรูในสิ่งที่ครูจะสอน  องคประกอบของความพรอม  มีดังนี้ 
 2.1  วุฒิภาวะ  หมายถึง  ความพรอมที่จะรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ตามอายุ  เด็กที่
เติบโตเพียงใดก็ยิ่งมีความพรอมที่จะรับรูมากขึ้น 
 2.2  ประสบการณ   หรือความรู เดิม   หมายถึง   ความพรอมที่ เกิดจาก
ประสบการณตาง ๆ ที่เด็กไดผานพบมา  เมื่อมาพบใหมจะทําใหเกิดการรับรูงายขึ้น 
 2.3  ความตอเนื่องในบทเรียน  การรับรูจะงายขึ้น  ถาครูสอนส่ิงที่เด็กสนใจ
เร่ืองราวตอเนื่องกันเปนลําดับ 
 2.4  บทเรียนสัมพันธกับเด็ก  เหมายถึง  การจัดบทเรียนที่มีลักษณะหรือ
ธรรมชาติสัมพันธกับความสนใจของเด็กทําใหเด็กรับรูไดเร็วขึ้น 
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 3.  กระบวนการเรียนรู  การเรียนรู  คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน  
ซ่ึงเปนผลเนื่องจากการมีประสบการณตรง  การฝกปฏิบัติ  และการไดมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอม  
กระบวนการเรียนรูมี  4  ระดับ  คือ  ขอมูล  มโนทัศน  การจําแนกหรือวิเคราะห  และหลักการ 
 4.  เปาหมายการเรียนรูหรือการเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย  การตั้งเปาหมายหรือ
จุดมุงหมายกอนสอนเปนสิ่งจําเปน  เพราะเปนการกระตุนความสนใจในบทเรียนใหมากขึ้น  จะได
รูวาเรียนแลวจะไดสารประโยชนอยางไร  ครูใหนักเรียนชวยกันตั้งเปาหมายหรือจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม  โดยจะดําเนินการสอนใหบรรลุเปาหมายที่ชวยกันวางไวโดยรวมทํากิจกรรมอยาง
ใกลชิด  สามารถนําความรูจากบทเรียนไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันดวย 
 5.  การเรียนรูโดยการฝกฝน  ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  โดยลักษณะวิชาแลว
ผูเรียนจะมีทักษะทางภาษาดี  มีความรูความเขาใจ  และเกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย  ก็ตอเมื่อได
ฝกฝนและกระทําซ้ํา ๆ  ยิ่งทําไดมากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะดีขึ้นเทานั้น  การฝกฝนบอย ๆ จะทํา
ใหเกิดความแมนยําในทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน 
 6.  การเรียนโดยการกระทํา  ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  นักเรียนจะมีความ
คลองแคลวและชํานาญในทักษะภาษา  เพราะประสบการณตรง  ไดลงมือเอง  การเรียนภาษาไทย
โดยมีครูเปนผูบรรยายโดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือกระทํา  หรือมีโอกาสนอย  นักเรียนจะ
ไดรับประโยชนจากการเรียนนอยที่สุด  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาและลงมือทําจริง ๆ จะ
ทําใหนักเรียนไดรับความรูแนนแฟนขึ้น 
 7.  กฎแหงผล  เมื่อผูเรียนไดเรียนแลวยอมตองการจะทราบผลการเรียนของตนวา
เปนอยางไร  เปนที่พอใจของผูสอนหรือไม  ดังนั้นเมื่อมีงานใหนักเรียนทําแลวผูสอนควรรีบตรวจ
และสงคืนแจงผลใหทราบโดยเร็ว  ถาผูสอนเขาใจกฎแหงผลทําไดอยางเหมาะสมแลวผูเรียนจะมี
ความพอใจที่ไดรับทราบผลการเรียนโดยรวดเร็ว  ถาบกพรองก็จะพยายามเรียนรูใหม 
 8.  กฎแหงการนําไปใช  บางทีเรียกวากฎแหงการใชและไมไดใช  หมายถึง  การ
เรียนรูจะเกิดผลดีเมื่อนําความรูนั้นไปใช  ตรงขามถาไมนําไปใชพอเวลาผานไปนาน ๆ เขาก็จะลืม  
ยิ่งเปนวิชาภาษาเรียนแลวไมใชจะเกิดการลืมไดงายที่สุด 
 9.  กฎแหงแรงจูงใจ  ครูสอนภาษาไทยควรพยายามสรางสถานการณตาง ๆ ที่เปน
ส่ิงเราเพื่อจูงใจใหนักเรียนตั้งใจฝกฝนทักษะและทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย  ซ่ึงแรงจูงใจแบงออกเปน 
2 ประเภท  คือ 
  9.1 แรงจูงในภายใน  เกิดภายในตัวผูเรียนเอง  เชน  ความกระตือรือรน  ความ
ใครรูใครเรียน  ความรูสึกอยากเสาะแสวงหาความรู  อยากรวมทํากิจกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 47

  9.2 แรงจูงใจภายนอก  เกิดจากสิ่งเราภายนอกที่ครูจัดขึ้น  เปนแรงกระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน  เชน  บุคลิกภาพของครู  วิธีการอสน  ความสําเร็จของผูเรียน  
การยกยองชมเชยหรือการตําหนิ  ส่ือการเรียนการสอน 
 10.  การเสริมสรางกําลังใจ  เปนเรื่องที่สําคัญ  และควรทําเปนระยะ ๆ ในทางบวก  
เมื่อทําถูกตองหรือไดผลดีจะชวยใหนักเรียนเกิดความภูมิใจและพยายามทํากิจกรรมใหดียิ่งขึ้น  การ
เสริมกําลังใจในทางบวกทําใหนักเรียนรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ  เปนการ
ชวยใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น  นอกจากครูเปนผูทํา
การเสริมกําลังใจแลวเพื่อนนักเรียนดวยกันก็ควรมีสวนดวยและนิยมทําไดหลายวิธี  เชน  การ
เสริมสรางกําลังใจดวยวาจา  ดวยทาทาง  ดวยการใหมีสวนรวม  และดวยการใหรางวัล 
 

 การใชจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสรุปได
วา  ครูผูสอนจะตองรูหลักจิตวิทยาในการสอน  เชน ความแตกตางระหวางบุคคล  ความพรอม  
กระบวนการการเรียนรู  การเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย  การเรียนรูโดยการกระทํา  กฎแหงการฝกฝน  
กฎแหงผล   กฎแหงการใชและไมใช  การสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งการเสริม
กําลังใจ  ซ่ึงหลักจิตวิทยาเหลานี้ครูผูสอนสามารถเรียนรูไดจากตําราทางวิชาการ  แลวนําไปปฏิบัติ
กับนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  จะทําใหนักเรียนไดรับประโยชน
ในการเรียนและสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3.2  วิธีสอนภาษาไทย 
 ครูภาษาไทยควรนําวิธีการสอนแบบตาง ๆ มาใช เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน  และสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน สุจริต เพียรชอบ (2531 : 164 – 185) ไดเสนอ
กลวิธีการสอนภาษาไทยไวหลายวิธี สรุปไดดังนี้ 
 1.   การสอนแบบบรรยาย  เหมาะที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา  แนวคิด  คําจํากดั
ความขอมูลหรือความคิดรวบยอดตาง ๆ  การสอนแบบบรรยายเปนวิธีการสอนที่งายเหมาะสมที่จะ
สอนผูเรียนซ่ึงมีจํานวนมาก  การสอนแบบบรรยายที่ดีมักจะเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม  อภิปราย  
แสดงความคิดเห็นหรือตั้งขอสังเกตได  การสอนแบบบรรยายโดยทั่วไปมี  3  รูปแบบ  คือ 
 1.1  การสอนบรรยายอยางเปนทางการ  เปนวิธีการที่ใชอยางแพรหลาย  
ผูสอนจะเปนผูรับผิดชอบในดานการเรียนการสอนแตเพียงผูเดียว  ผูเรียนจะมีจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได  มีการใชอุปกรณการสอนประกอบบางแตไมมากนัก  การสอนจะไดผลมากนอยเพียงใด
นั้นขึ้นอยูกับผูบรรยาย 
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 1.2  การสอนบรรยายโดยใชส่ือประสม  ผูบรรยายมีการวางแผนในการ
บรรยายรวมกันหลายฝายทั้งฝายที่รับผิดชอบดานเนื้อหา  วิธีสอนและฝายสื่อการสอน  มีการใชส่ือ
การสอนประกอบการบรรยายอยางมาก  ทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดีมีชีวิตชีวา  ผูเรียน
เกิดความสนุกสนาน 
 1.3  การบรรยายเชิงอภิปราย  ผูบรรยายจะใชเวลาบรรยายเพียงเล็กนอยเพื่อ
เปนการใหขอมูลและกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด  นอกจากนั้นก็จะใชเวลาสวนใหญในการให
ผูเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ผูเรียนจะเกิดความสนุกสนาน  มีการศึกษาคนควาและรวบรวม
ขอมูลสถิติตาง ๆ  มาใชประกอบการอภิปรายทําใหไดเรียนรูเนื้อหาตางๆ  กวางขวางและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 
 2.   การสอนแบบอภิปราย  การสอนแบบนี้เปนการสอนที่นักเรียนจะมีสวนรวม
ในการเรียนการสอนเปนอยางมาก  เพราะนักเรียนจะเรียนดวยการกระทํา  ครูจะเปนผูช้ีแนะ
สนับสนุนใหความสะดวกใหคําแนะนําและชี้แนวทางใหแกนักเรียน  นักเรียนจะเปนผูทํากิจกรรม
ดวยตนเองเปนสวนใหญ  การสอนดวยวิธีการอภิปรายจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและ
ความรูจะคงทนมากกวาการไดรับความรูจากการฟงครูบรรยายเพียงฝายเดียว  นอกจากนั้นยังสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน  ซ่ึงในการสอนภาษาไทยดวย
วิธีการอภิปรายสามารถทําไดดังนี้ 
  2.1  การอภิปรายกลุมยอย  ครูผูสอนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ  
ประมาณ  8-10  คน  แลวมอบหมายใหนักเรียนปรึกษาหรือคนควาในเรื่องตาง ๆ  อาจใชเวลาในการ
อภิปรายประมาณ  20-30  นาที  แลวใหตัวแทนกลุมมานําเสนอการอภิปราย 
 2.2  การอภิปรายทั่วไป  วิธีนี้นักเรียนจะมีโอกาสไดอภิปรายซักถามแสดง
ความคิดเห็น  แลวตั้งขอสังเกตไดอยางกวางขวาง  หลังจากจากครูบรรยายเสร็จแลวส่ิงที่สําคัญก็คือ  
ครูควรพยายามสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น  ครูตองเปนใจคนกวางยินดีตอบ
คําถาม  ยอมรับฟงและเคารพความคิดเห็นของนักเรียน  และควรพยายามเสริมกําลังใจใหกลาแสดง
ความคิดเห็นใหมาก ๆ 
 2.3  การอภิปรายเปนคณะ  ในการสอนภาษาไทยนั้น  ครูอาจมอบหมายให
นักเรียนประมาณ  5 - 6  คน  ไปศึกษาคนควาแลวมาอภิปรายหนาชั้น  เปนกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
หรือเปนกิจกรรมขั้นสรุป  หรือกิจกรรมประกอบการเรียน 
 2.4  การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู  จะมีนักเรียนประมาณ  4-5  คน  ไดรับ
มอบหมายใหไปศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนอยางละเอียด  และใหเพื่อนในชั้น
ซักถามตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม 
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 2.5  การอภิปรายแบบซักถาม  ผูเรียนทุกคนจะตองศึกษาคนควาเรื่องที่จะเรียน
อยางกวางขวาง  จึงจะสามารถซักถามโตตอบกันไดตรงประเด็น  นักเรียนทั้งชั้นจะตองแบงเปน  2  
พวก  กําหนดใหนักเรียน  3-4  คนเปนวิทยากร  มีหนาที่ตอบคําถาม  นักเรียนที่เหลือจะตองชวยกัน
ประมวลคําถามและจัดคําถามเปนประเด็นสําคัญ ๆ  แลวสงตัวแทนเปนผูซักถามประมาณ  3-4  คน  
มีผูดําเนินการอภิปรายเปนผูชวยใหการอภิปรายดําเนินไปโดยสะดวก 
 3.   การสอนแบบอนุมานวิ ธี   คือ  การสอนโดยที่ครูใหคําจํากัดความ  ให
หลักเกณฑของเนื้อหาวิชากอนแลวจึงยกตัวอยางประกอบ  การสอนแบบนี้ดําเนินไปอยางรวดเร็ว  
นักเรียนบางสวนอาจฟงและคิดตามทัน  แตจะมีนักเรียนสวนหนึ่งตามไมทันและไมเขาใจ  ก็ควรจะ
ใชส่ือการสอน  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมการสอนก็จะดีกวาครูบอกคําจํากัดความ
และยกตัวอยางใหนักเรียนเพียงอยางเดียว 
 4.   การสอนแบบอุปมานวิธี  คือการสอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑในการสอน
วิชาหลักภาษาไทยแทนที่ครูจะสอนโดยบอกคําจํากัดความเรื่องนั้น และยกตัวอยางใหทั้งหมด ครู
ควรใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง  สรุปคําจํากัดความและหลักเกณฑจากตัวอยางดวยตนเอง 
 5.   การสอนดวยวิธีแกปญหา  การแกปญหาเปนทักษะสําคัญที่นักเรียนควรไดรับ
การฝกฝน  เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีขั้นตอน  คือการกําหนดปญหา  การหาขอบเขตหรือ
รวบรวมความรูที่เกี่ยวของกับปญหา  การตั้งสมมติฐานหรือการคาดคะเนถึงความนาจะเปน  การ
รวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหาและขั้นสรุป 
 6.   การสอนโดยวิธีแบงกลุมระดมความคิด โดยวิธีนี้ครูจะแบงนักเรียนออกเปน
กลุมยอยกลุมละ  8-10  คน และอยางมากไมเกิน  15  คน เพราะถามีจํานวนมากไปจะทําใหการ
แสดงความคิดไมคลองตัวเทาที่ควร การระดมความคิดใชเวลาสั้น ๆ ประมาณ 10 – 15 นาที  แตละ
กลุมจะมีประธานและเลขานุการ ประธานจะขอใหสมาชิกทุกคนชวยกันระดมความคิด เมื่อใครคิด
อะไรไดก็พูดขึ้นมา  เลขานุการก็จดบันทึกไวโดยไมคํานึงถึงความสําคัญกอนหลัง  จากนั้นตัวแทน
ของกลุมก็จะออกมารายงานใหกลุมใหญทราบ 
 7.   การสอนดวยการแบงกลุมศึกษา เปนการศึกษาคนควาจากตําราในหองสมุด
ดวยการสัมภาษณ การสังเกตและการเขารวมกิจกรรมโดยตรง ครูจึงควรที่จะไดสงเสริมใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควาจากแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อที่นักเรียนจะไดมีนิสัยรัก
การคนควาและศึกษาหาความรูดวยตนเอง  การแบงกลุมอาจแบงประมาณ 4-5 กลุม กลุมละ
ประมาณ  8-10  คนและมอบหมายใหไปคนควาโดยกําหนดเวลาให  อาจเปน 3 วัน 5 วัน หรือ 1 
สัปดาหก็ได 
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 8.   การสอนโดยวิธีแบงหมูใหนักเรียนทํางาน  เปนวิธีการที่ เปนประโยชน
เพราะวาชวยใหนักเรียนมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีระเบียบแบบแผน  รูจัก
รับผิดชอบรวมกัน 
 9.   การสอนดวยวิธีการสอนเปนคณะ คือการสอนที่จัดครูเปนกลุมหรือคณะ
ประมาณกลุมละ  4-5  คน  ประกอบไปดวยครูอาวุโส ผูมีความสามารถในการสอนเปนอยางดีเปน
หัวหนาคณะ  ครูที่มีประสบการณรองลงมา  ครูใหม ครูชวยสอน  นิสิตฝกสอน และเจาหนาที่ฝาย
ธุรการเปนผูรวม  คณะครูทุกคนจะวางแผนงานดวยกันชวยกันสอน ครูมีประสบการณนอยมโีอกาส
วางแผนและสอนรวมกับครูอาวุโสที่มีประสบการณมาก  นักเรียนเองก็มีการจัดกลุมเชนกัน  ในการ
สอนเปนคณะจะมีการสอนเปนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย และการสอนเปนรายบุคคลที่นักเรียน
ทํางานดวยตนเอง 
 10.  การสอนดวยวิธีการตอบสนอง   การสอนวรรณคดีโดยวิธีนี้ เปนผลสืบ
เนื่องมาจากทฤษฎีการเราและการตอบสนอง  วิธีการแบบนี้เนนทั้งที่เปนตัวเนื้อหาบทเรียนและที่ตัว
นักเรียนเอง  ครูผูสอนจะพยายามใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน โดยเฉพาะการตอบสนองให
มากที่สุดเทาที่จะมากได  นักเรียนจะรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่มีคา ครูใหความสนใจเอาใจใส  เปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นความรูสึก  และครูก็มักจะยอมรับฟงและเคารพความคิดเห็นนั้น ๆ  
 11.  การสอนภาษาไทยแบบหนวย คือ พยายามจัดใหการเรียนการสอนวรรณคดี
สัมพันธกับหลักภาษาไทยและมีทักษะการใชภาษา วิธีดําเนินการ คือแทนที่จะสอนวรรณคดีตามที่
ปรากฏในหนังสือแบบเรียนก็จัดทําเปนหนวยตั้งชื่อหนวยขึ้นใหม โดยใหมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
วรรณคดีนั้นดวย 
 12.  การสอนภาษาไทยแบบศูนยการเรียน  เปนวิธีการที่นําเอานวัตกรรมทาง
การศึกษามาใชประกอบการสอน  โดยใชส่ือประสม  และกระบวนการกลุมมาประสมกันเปนการ
ใชส่ือการสอนและกิจกรรมกลุมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา  ผูเรียนเกิด
ประสบการณตรงจากการทํากิจกรรมหลาย ๆ  ประเภท  เปนการฝกฝนความสามารถทางสติปญญา
ของนักเรียน 
 คณาจารยสมานมิตร (2547 : 110 – 114) กลาววาผูสอนภาษาไทยควรศึกษาทํา
ความเขาใจวิธีสอนตาง ๆ ที่ใชกันเปนสากล  เพื่อนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาไทย
และความเหมาะสม  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 1.  วิธีสอนแบบอนุมานและอุปมาน  วิธีสอนแบบอนุมานเปนวิธีสอนที่ยึดหลัก
ใหนักเรียนไดเรียนรูกฎหรือหลักความจริงเสียกอน  แลวจึงคนควาสวนปลีกยอยเกี่ยวกับกฎหรือ
หลักนั้นอยางละเอียด  เปนวิธีสอนจากกฎไปหาตัวอยาง  เปนการแยกแยะใหเขาใจละเอียดชัดเจน
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ยิ่งขึ้น  สวนวิธีสอนแบบอุปมาน  คือ  จะสอนใหนักเรียนรูสวนยอยไปหาสวนรวม  หรือสอน
ตัวอยางแลวสรุปเปนเกณฑ  ซ่ึงจะตรงกันขามกับแบบอนุมาน 
 2.  วิธีสอนแบบโครงการ  เปนวิธีเสนอที่ใหโอกาสนักเรียนไดวางโครงการและ
ดําเนินงานใหสําเร็จตามโครงการนั้น  โครงการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นนั้นอาจเปนโครงการที่นักเรียน
สามารถทําสําเร็จไดคนเดียวหรือเปนหมูคณะชวยกันทํา  คลอยตามสภาพความเปนจริงในสังคม  
เปนการทํางานที่เริ่มดวยปญหา  ดําเนินการแกปญหาดวยการใชความคิด  และลงมือปฏิบัติจริง ๆ 
เปนวิธีสอนที่เหมาะสมสําหรับวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาง ๆ  
 3.  วิธีสอนแบบปาฐกถา  เปนการสอนอธิบายขอความหรือเร่ืองราวใหนักเรียน
ไดทราบ  โดยครูเปนผูพูด  สวนนักเรียนฟงและจดบันทึก  วิธีสอนแบบนี้สะดวกที่สุด  แตจะขัดกับ
ทฤษฏีการเรียนรูแผนใหม  ซ่ึงสงเสริมใหนักเรียนไดกระทําเอง 
 4.    วิธีสอนแบบทดลอง  เปนวิธีสอนใหเกิดประสบการณใหม ๆ และขอเท็จจริง
จากการทดลองและสอบสวน  โดยนักเรียนจะเปนผูปฏิบัติการในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการ  
วิธีนี้อาจเรียกวา  วิธีคนควา 
 5.    วิธีสอนแบบหาขั้น  วิธีนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของนักการศึกษาชาวเยอรมัน
ช่ือ  แฮรบารต  ซ่ึงเชื่อวาการเรียนของเด็กเกิดขึ้นเพราะความสนใจเปนเหตุ  ดังนั้นผูสอนจึงควรเรา
ใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนกอนดําเนินการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู  ลําดับของการสอน
ทั้งหาขั้น  ประกอบไปดวย 
  5.1 ขั้นเตรียมหรือนําเขาสูบทเรียน 
  5.2 ขั้นสอน 
  5.3 ขั้นทบทวนและเปรียบเทียบ 
  5.4 ขั้นสรุป 
  5.5 ขั้นใช 
 6.  วิธีสอนแบบหนวย  หรือวิธีสอนแบบมอริสัน (Morison Plan) ซ่ึงผูคิดคือ เฮ
นรีซี  มอริสัน  ใหความเห็นวาการสอนควรมุงใหนักเรียนเรียนรูและจดจําส่ิงที่เรียนโดยวธีิสอนและ
ทดสอบสลับกันไป  โดยมอริสัน  กําหนดการสอนไว  5  ขั้น  ดังนี้ 
  6.1 ขั้นสํารวจ 
  6.2 ขั้นสอน 
  6.3 ขั้นรวบรวม 
  6.4 ขั้นจัดลําดับความรู 
  6.5 ขั้นแสดง 
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 สรุปไดวา  การสอนภาษาไทยมีหลายวิธี  แตละวิธีจะเหมาะกับการสอนเนื้อหาที่
แตกตางกัน  เชน เนื้อหาที่เปนความรู  ก็ควรใชการสอนแบบบรรยาย  แบบอภิปราย  แบบอนุมาน
วิธีและแบบอุปมานวิธี  เปนตน  แตถาเปนเนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนไดฝกฝนการคิดหรือเนนการ
ทํางานเปนกลุม  ก็ควรใชวิธีสอนแบบการแกปญหา  การแบงกลุมระดมความคิด  การแบงกลุม
ศึกษา  และการสอนเปนคณะ  เปนตน  สวนการสอนเนื้อหาที่เปนวรรณคดีอาจใชการสอนดวย
วิธีการตอบสนอง  และการสอนภาษาไทยแบบหนวย  เปนตน  ดังนั้นครูสอนภาษาไทยที่จะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีสอนหลาย ๆ  รูปแบบและคัดเลือกมาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และนักเรียน 

 

 3.3  การสอนหลักภาษาไทย 
 3.3.1  ความสําคัญของการสอนหลักภาษาไทย 
 สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2538 : 201 - 202)  กลาวถึง
ความสําคัญของการสอนหลักภาษาไทย  ดังนี้ 
 1. ครูที่สอนหลักภาษาไทยไดดีจะชวยใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของ
ภาษาไทย  ซ่ึงเปนภาษาประจําชาติ  และเห็นความจําเปนที่จะตองมีหลักภาษาไว  เพื่อเปนระเบียบ
แบบแผนที่จะใหคนไทยไดใชภาษาไทยใหถูกตองและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ 
 2. การสอนภาษาไทยจะชวยใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับภาษาไทยเปนอยาง
ดีและสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง 
 3. หลักภาษาจะชวยใหวิวัฒนาการหรือความงอกงามของภาษาเปนไปอยาง
มีระเบียบแบบแผน 
 4. การสอนหลักภาษาที่ดีจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน  
เกิดความรูสึกสนใจที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภาษาไทย  และเลนสนุกสนานกับภาษาทําให
นักเรียนมีความงอกงามทางภาษามากยิ่งขึ้น 
 5. การสอนหลักภาษาที่ดีจะชวยใหนักเรียนมีพื้นฐานความรูทางภาษาที่ดี  
และเปนแรงกระตุนหรือแรงบันดาลใจใหนักเรียนไดศึกษาตอในแขนงภาษาในระดับอุดมศึกษา
ตอไป 
 6. การสอนหลักภาษาไทยโดยการที่ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหรือ
รวบรวมขอมูลทางภาษาตาง ๆ จะเปนแนวทางสําคัญในการสํารวจหรือวิจัยคนควาทางภาษาตอไป 
 

 คณาจารยสมานมิตร (2547 : 61) กลาววาการสอนหลักภาษาไทยมี
ความสําคัญหลายประการ  คือ 
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 1. เปนการอนุรักษภาษาไทย  ซ่ึงเปนภาษาประจําชาติและเปนเอกลักษณ
ของชาติไทยใหยืนยงคงอยูตลอดไป 
 2. ชวยใหวิวัฒนาการหรือความเจริญงอกงามของภาษาเปนไปอยางมี
ระเบียบแบบแผน 
 3. ชวยยึดหลักการรักษาภาษาใหมีความมั่นคง   
 4. เพื่อใหนักเรียนไดซาบซึ้งในคุณคาของภาษาไทย  เห็นความมีระเบียบ
งดงามตลอดจนเห็นความจําเปนในการตองใชภาษาไทยใหถูกตองตามลักษณะของภาษา  
 5. การสอนหลักภาษาจะชวยใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาไทยเปนอยางดีและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. การสอนหลักภาษาของผูชํานาญการสอน  จะชวยใหเกิดความสนุกสนาน  
เกิดความรูสึกสนใจจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภาษาไทย  เกิดความงอกงามทางภาษา  เกิดแรง
กระตุนหรือแรงบันดาลใจในการศึกษาคนควาตอ  สรางพื้นฐานความรูทางภาษาที่ดีในอนาคต 
 7. การสอนหลักภาษาโดยการใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหรือรวบรวม
ขอมูลทางภาษาดานตาง ๆ จะเปนแนวทางสําคัญในการสํารวจทําวิจัยระดับสําคัญทางภาษาของเรา
ตอไป 
 

 3.3.2  ลักษณะของครูสอนหลักภาษาไทย 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2538 : 206 – 208) และ 
คณาจารยสมานมิตร (2547 : 61 – 62)   ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของครูสอนหลักภาษาไทยไว
สอดคลองกันดังนี้ 
 1. มีความรูทางหลักภาษาเปนอยางดี 
 2. เปนผูใฝรูใครเรียน  หมั่นแสวงหาความรูตลอดเวลา 
 3. มีศรัทธา  รักที่จะสอนหลักภาษา  มีทัศนคติอุดมการณที่ดีเกี่ยวกับหลัก
ภาษาไทย  วิชาภาษาไทย  และรูสึกสนุกที่จะสอน 
 4. มีความกระตือรือรน  เปนกันเองกับนักเรียนและเพื่อนครู  ตลอดจน
บุคคลฝายตาง ๆ ที่ตนเขาไปเกี่ยวของ 
 5. เปนคนมีเหตุผล  วิจารณญาณ  รูจักคิดวิเคราะหวิพากษวิจารณดวยใจเปน
ธรรม  ใจกวางที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่ตนสอน 
 6. เปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา 
 7. รูจักพลิกแพลงหาวิธีสอน  และนําวิธีสอนที่นาสนใจมาใชในการสอน
อยางทันสมัยเสมอ 
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 8. มีเชาวนไหวพริบในการสอน 
 9. รูแหลงวิทยากรและวิชาการดานภาษาไทยและทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวของ 
 10. มีบุคลิกภาพดี  หนาตายิ้มแยมแจมใส  ราเริง  มีชีวิตชีวา  ยินดีตอบ
คําถามแกปญหา  ชวยเหลือดานภาษาไทยและอื่น ๆ ในทุกโอกาส 
 11. มีความรูพิ เศษที่สามารถจะนํามาใชในการสอนหลักภาษา   เชน  
ความสามารถในการแตงคําประพันธ  แตงเพลง  ขับรองเพลง  เปนตน 
 12. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ชางคิด  สะสมประสบการณการสอน  การ
จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน 
 

 3.3.3  วิธีการสอนหลักภาษาไทย 
 ทัศนีย  ศุภเมธี (2542 : 71) ไดเสนอวิธีสอนหลักภาษาไทยใหสนุกดังนี้ 
 1.  สอนจากสิ่งที่กําลังสนใจตามธรรมชาติและสื่อมวลชนที่ใกลตัว  โดย
เสนอวิธีสอนแบบภาษาพาสนุก  คือ 
  1.1 วิธีสอนฟงและพูด  ครูหาขาวมาพูดหรืออานใหนักเรียนฟง  แลวให
นักเรียนเลาและฝกพูดเลาเรื่องราวทั้งเปรียบเทียบผลงานของผูมีความสามารถ 
  1.2 วิธีสอนอานและเขียน  นําเรื่องจากขาวมาอานและเขียน  ชวยกัน
เขียนคํา  เรียงความ  เขียนแยกหมวดคําอักษรกลางนําหนา  ทําแผนภูมิ  เปนตน 
  1.3 วิธีสอนหลักภาษา  ครูนําเรื่องจากหนังสือพิมพหรือจากบัตรคํา  
แผนภูมิ  จากที่นักเรียนเขียนเรียงความมาแยกคํา วิจารณ  และวิเคราะหคํา 
 2.  สอนสิ่งที่นักเรียนรูจักดีแลว  เชน  ช่ือ-สกุล  นํามาสัมพันธเนื้อหา
หลักการเรียนเรื่อง ไตรยางศ  คําเปนคําตาย  เปนตน 
 3.  สอนใหขัดกับความจริง  เชน  เอาตัวละครในวรรณคดีมาเขียนประโยค
ทําใหสนุกสนาน และใหความรูทางหลักภาษาไปดวย 
  4.  สอนใหมีการเลนทายปญหาและเลนคําสัมผัส 
  5.  สอนสรุปหลักเกณฑ  ใหนักเรียนจดบันทึกเองหรือยอหลักเกณฑใหจด 
  6.  สอนประกอบ  หรือจัดทําสื่อการสอนโดยใชบัตรคํา  แผนภูมิ  ฯลฯ
  7.  สอนใหรูจักสังเกต  พิจารณา  และเก็บรวบรวม 
 คณาจารยสมานมิตร (2547 : 65 – 66)  ไดกลาวถึงวิธีสอนหลักภาษา  ดังนี้ 
 1. แบบบรรยาย  หรือปาฐกถา  เปนวิธีสอนที่เกาแก  ลักษณะเปนการบอก
เลา  เลาเรื่อง  อธิบาย  ถายทอดความรูความเขาใจสูผูเรียน  ผูสอนจะตองเตรียมตัวอยางดี  มีความรู
กวางขวาง  มีศิลปะการพูดใหนาฟงเขาใจงาย  เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามในตอนนั้น 
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 2. แบบอนุมานวิธี  หรือแบบนิรนัย  สอนใหรูหลักเกณฑหรือขอเท็จจริง
แลวจึงเสนอรายละเอียดหรือเปนการสอนที่ใหหลักเกณฑกอนแลวจึงยกตัวอยางใหเกิดความเขาใจ 
 3. แบบอุปมานวิธี  หรือแบบอุปนัย  เปนการสอนสวนยอยไปหาสวนใหญ  
หรือสอนจากตัวอยางไปหาขอสรุปหรือหลักเกณฑ 
 4. วิธีสอนแบบอภิปราย  เปนการระดมความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  ผูมี
ประสบการณ  หรือผูมีปญหาตองการอยากรูตั้งประเด็นสนทนาขึ้น  โดยมีผูฟง  ผูดําเนินการ
อภิปราย  และมีการบันทึกความคิดเห็นหรือความรูจากการอภิปรายนําออกเผยแพรในโอกาสตอไป 
 5. การสอนโดยวิธีสัมมนา  เปนการอภิปรายครั้งใหญเพื่อหวังผลความรู
ความคิดจากที่ประชุม  ซ่ึงมีวิทยากรเปนผูนําในการบรรยายอภิปราย  ซักถาม  ประชุมกลุมสรุป
ประเด็นจากความคิดเห็นของกลุมยอยและรวบรวมพิมพเปนเอกสารทางวิชาการเผยแพรตอไป 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2541: 15–19) ไดเสนอวิธีสอนหลักภาษาไทย ดังนี้ 
 1. ปลูกศรัทธา  กอนสอนวิชาหลักภาษาไทย  ผูสอนควรพูดจูงใจใหนักเรียน
เกิดศรัทธาที่จะเรียนเสียกอน  โดยช้ีใหเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะพึงได  ทั้งในดานสวนตัว
และสวนรวม  ประโยชนสวนตัวก็คือ  ในดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ประโยชนสวนรวมคือ  
เปนการชวยกันผดุงรักษามาตรฐานของภาษาไทยไว  การเสนอแนะใหนักเรียนรูจักมองหาของดีใน
ภาษาไทย  จะทําใหนักเรียนเกิดความตื่นใจ  แลวก็จะติดใจ  ตอจากนั้นความตั้งใจ  และเต็มใจใน
การเรียนวิชานี้ก็จะตามมา 
 2. หาตัวอยาง  ในการสอนหลักภาษาควรพยายามสอนจากตัวอยางไปหา
กฎเกณฑ  ครูอาจใหนักเรียนชวยกันเก็บตัวอยาง  คํา  วลี  และประโยคที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน
มาพิจารณา  เพื่อใหเกิดความเขาใจวา  ภาษาไทยมีลักษณะอยางไร  นักเรียนมีพื้นความรูทาง
ภาษาไทยเปนทุนอยูแลว  ทั้งรูคําไทยเปนจํานวนมาก  เพียงแตไมเคยนํามาวิเคราะหวา  คําใดมีที่ใช
อยางไร  ถาใหหาตัวอยางมามาก ๆ นํามาแยกประเภท  จัดเขาหมวดหมูและดึงเขาหลักเกณฑจนเปน
ที่เขาใจ  ก็จะทําใหนักเรียนเห็นจริงวา  วิชานี้เรียนใหสนุกไดเหมือนกัน 
 3. ชางสังเกต  ความสังเกตเปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งสําหรับการเรียนวิชา
ภาษาไทย  เวลาที่ฟงใครอานออกเสียงผิด  หรือพูดผิด  จะตองพยายามจับใหไดวาผิดตรงไหน  ผิด
อยางไร  ในการฟงคําพูดหรือขอความใด ๆ ก็ควรสังเกตบริบท  คือคําที่แวดลอม  หรือคําที่มา
ขางหนาคํานั้น ๆ เพื่อจะไดเขาใจความหมายของคําแจมแจง  ครูจึงควรฝกใหนักเรียนสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงของภาษาดวย  ถาสามารถฝกจนนักเรียนมีนิสัยเปนคนชางสังเกตติดตัวไดแลว  การ
เรียนวิชาหลักภาษานี้ก็จะงายขึ้นอีก 
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 4. คิดเหตุผล  ครูควรฝกใหนักเรียนรูจักหาเหตุผลมาสนับสนุนกฎเกณฑเพื่อ
จะใหสามารถใชภาษาไดอยางผูมีความเขาใจจริง ๆ ภาษาไทยมีเร่ืองของตรรกวิทยาเขามาเกี่ยวของ  
บางทีความเขาใจผิดระหวางกันเกิดขึ้นไดบอย ๆ เนื่องจากความเขาใจไมตรงกัน 
 5. คนควารวบรวม  ครูควรฝกนักเรียนใหเปนคนรูจักคนควารวบรวม  เพื่อ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอไป 
 6. รวมกิจกรรม  มีกิจกรรมหลายอยางที่จะชวยใหนักเรียนเรียนวิชาหลัก
ภาษาไทยไดอยางสนุก  เชน  ทายปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําและชื่อตาง ๆ  ทายปริศนาอักษร
ไขว  แขงขันสะกดคําถูก  เปนตน  กิจกรรมเหลานี้จะทําใหนักเรียนไดทั้งความรูและความ
เพลิดเพลิน  และชวยทําใหเจตคติของนักเรียนที่มีตอภาษาไทยดีขึ้นดวย 
 7. ทําอุปกรณ  อุปกรณการสอนจะชวยใหการเรียนภาษาไทยสนุกสนานมี
ชีวิตชีวาขึ้น  เชน  บัตรคํา  แผนภูมิเกี่ยวกับไตรยางศ  ปายประกาศ  พจนานุกรมฉบับจิ๋ว ฯลฯ 
อุปกรณเหลานี้ควรมีเจาหนาที่เก็บรักษาและจัดไวเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการใชตามโอกาสที่
ตองการ 
 8. สอนการใช  การใชความรูเกี่ยวกับหลักภาษานี้เปนจุดมุงหมายที่สําคัญ
มาก  ถานักเรียนเรียนแลวไมไดใชประโยชนก็จะไมเห็นคุณคาของวิชานี้  นักเรียนอาจจะใชความรู
เกี่ยวกับหลักภาษาไทยในการแปลความหมายของชื่อ  หรือคําศัพท  สะกดคําตาง ๆ  ตีความหมาย
ของคํา  ชวยในการแตงคําประพันธ  การเรียงความ  เปนตน  ถานักเรียนใชภาษาไทยไดถูกตองก็จะ
ไดช่ือวาเปนผูมีการศึกษาดี  หลักภาษาจึงเปนสิ่งที่จะตองใชสัมพันธกับการใชภาษาอยูตลอดเวลา 
 9. ใหหลักเกณฑ  การสอนวิชาหลักภาษาไทยนั้นควรสอนจากตัวอยางไป
หาหลักเกณฑ  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจและจดจําความรูไดแมนยํา  เมื่อรวบรวมตัวอยาง
ไดมากพอแลว  ก็ควรจะสรุปเปนหลักเกณฑส้ัน ๆ ไวชวยความจํา  ถานักเรียนสามารถสรุป
หลักเกณฑในการใชภาษาไดดวยตนเองก็ยิ่งเปนการดี 
 10. เลนรอยกรอง  การเลนรอยกรองนี้  อาจเริ่มตนดวยวิธีงาย ๆ เชน  หาบท
รอยกรองที่ไพเราะมาอานใหนักเรียนฟง  และแนะใหนักเรียนสังเกตวา  กวีสามารถเลือกเฟน
ถอยคํามาใชไดประณีตเพียงไร  การแตงบทรอยกรองนี้เปนการใชภาษาขั้นประณีตเมื่อสอนเรื่องนี้ก็
อาจโยงเรื่องคําเปน  คําตาย  ครุ  ลหุ  คําแผลง  เขามาใชเปนประโยชนในการแตงไดดวย 
 

 สรุปไดวา  การสอนหลักภาษาไทย จะตองใชวิธีสอนหลาย ๆ แบบ เนนการสราง
เจตคติที่ดีใหแกนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมใหนักเรียนสังเกต คนควาขอมูล ใชส่ือที่ใกลตัวเพื่อ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
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 3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ไพศาล  หวังพานิช  (2533 : 34)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  
หมายถึง คุณลักษณะ   และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือจากการทดสอบ 
จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล 

 วาสนา  จาดพุม  (2535 : 23 - 24)ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  
หมายถึง  การวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู  โดยใชแบบทดสอบใน
ดานเนื้อหาวิชาและในดานของการปฏิบัติตามจุดประสงคของวิชาหรือเนื้อหาที่สอบ 
 พวงรัตน  ทวีรัตน  (2540 : 96)  ไดกลาววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่ใชวัดความรู  ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับ
จากประสบการณทั้งปวง ทั้งจากทางบานและสถาบันการศึกษา 
 บุญชู ศรีสะอาด  (2537 : 33)  ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
หมายถึง  แบบทดสอบที่ใชวัดความรูความสามารถของบุคคลในดานวิชาการ  ซ่ึงเปนผลจากการ
เรียนรูในเนื้อหาสาระและตามจุดประสงคของวิชา  หรือเนื้อหาที่สอบนั้น 
 ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ  (2538 : 34)  ใหความหมายแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา  เปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว  ซ่ึงมักจะ
เปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง   ซ่ึงแบง
แบบทดสอบประเภทนี้เปน  2  ชนิด   คือ 

1) แบบทดสอบของครู  คือ  ชุดคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น  ซ่ึงเปนคําถามที่ถาม
เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนภายในหองเรียน  วานักเรียนมีความรูมากแคไหน  บกพรองที่
ตรงไหน จะไดสอนเสริม  หรือเปนการวัดดูความพรอมที่จะเรียนใหม  ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการ
ของครู 

2) แบบทดสอบมาตรฐาน  คือ  ชุดคําถามที่สรางขึ้นจากผูเช่ียวชาญในแตละวิชา
หรือจากครูผูสอนวิชานั้น  แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอ  จึง
สรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น  สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของ
การเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ  ก็ได  แบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอนและมาตรฐาน
ในดานการแปลคะแนนดวย  

เยาวดี  วิบูลยศรี (2528 : 23-24)ไดกลาวการสรางแบบทดสอบ  ดังนี้ 
1. เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้นจะตองเปนพฤติกรรมที่

สามารถวัดได 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดนั้น  ถานําไปเปรียบเทียบกัน
จะตองใหทุกคนมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตาง ๆ  เหลานั้น  ไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน 

 

นอกจากนี้  วัญญา วิศาลาภรณ (2533 : 27 - 28)  ไดกลาวถึงแนวทางการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

1. วัดใหตรงกับจุดประสงค  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ควรจะวัดตามวัตถุประสงคทุกอยาง  ของการสอนและจะตองมั่นใจวาไดวัดส่ิงที่ตองการจะวัดได
จริง 

2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน  
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่วางไว  ดังนั้น  ครูควรทราบวากอนเรียน
นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร  เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม  โดยการ
ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน 

3. การวัดผลเปนการวัดผลทางออม  เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบ
วัดพฤติกรรมตรง ๆ  ของบุคคลได  ส่ิงที่วัดได  คือ  การตอบสนองตอขอสอบ  ดังนั้น  การแปลง
วัตถุประสงคใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบวัด  จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 

4. การวัดการเรียนรู  เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอนไดภายในเวลา
จํากัดสิ่งที่วัดไดเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น ดังนั้น  ตองมั่นใจวาสิ่งที่วัดนั้นเปน
ตัวแทนแทจริงได 

5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องชวยพัฒนาการสอนของครูและเปน
เครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน 

6. ในการศึกษาที่สมบูรณนั้น  ส่ิงสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพียงอยางเดียว  
การทบทวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 

7. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรจะเนนการวัดความสามารถในการใช
ความรูใหเปนประโยชน  หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหม ๆ  

8. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหา  วิชา  และวัตถุประสงคที่จะวัด 
9. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ  เชน  ความยากงาย  

พอเหมาะมีเวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอสอบ 
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2538 : 41 - 42) ไดกลาวถึงวิธีการสราง

แบบทดสอบวา  มีวิธีการสรางเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว  จะเปน
พฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามที่วัดได  ซ่ึงการวัดไดครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ  ดังนี้  (1)  วัดดาน
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ความรูความเขาใจ  (2)  วัดความเขาใจ  (3)  วัดการนําไปใช  (4)  วัดดานการวิเคราะห  (5)  วัดการ
สังเคราะห  (6)  วัดดานการประเมินคา 

 

สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ
การเรียนรูในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลว โดยการใชแบบทดสอบไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
จุดประสงค  แลวนําผลนั้นมาใชเพื่อประเมินผลการเรียนวา  นักเรียนมีความรู  ความสามารถ  
ความกาวหนา  ตามจุดประสงคหรือไม  รวมทั้งความรูและทักษะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   
 
4.  การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 

การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน  เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียน
ทํางานรวมกันในกลุมยอย  ประกอบดวยนักเรียนที่เกง  ปานกลาง  และออน  นักเรียนจะใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียน  เพื่อใหสมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงคในการเรียนแตละครั้ง  
ซ่ึงจะไดกลาวถึงลักษณะและองคประกอบพื้นฐานของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน  
และเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ดังตอไปนี้ 
 

4.1  ลักษณะและองคประกอบพื้นฐานของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน  เปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปน

กลุมยอย  ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถในการเรียนที่แตกตางกัน  สมาชิกในกลุมมี
เปาหมายในการทํางานรวมกัน  ชวยกันกําหนดวิธีการ  เอกสาร  ส่ือ  มีการประเมินเปนระบบ  มี
การชวยเหลือกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  (Johnson  and  others  1984  :  2)  
องคประกอบที่สําคัญของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันที่จะทําใหการจัดการเรียน
ประสบผลสําเร็จมีอยู  5  ประการ  ดังนี้ 

1. ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก  (positive  interdependent)  คือการ
พึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกในกลุมในการทํางานที่มี  เปาหมายรวมกัน  มีการทํางานรวมกัน  โดย
สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางานนั้น ๆ  มีการแบงปนวัสดุ  อุปกรณในการ
ทํางาน  ทุกคนมีบทบาทและประสบความสําเร็จรวมกัน  สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนเองจะ
ประสบความสําเร็จได  ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จดวย 

2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดระหวางสมาชิกในกลุม  (face-to-face  
interaction)  ไดแก  การที่สมาชิกตองใหความสนใจ เอาใจใส รับฟง และเสนอความคิดเห็นตอกลุม 
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3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน ที่จะชวยใหกลุมมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน
การทํางาน (individual accountability) ซ่ึงสัมฤทธิ์ผลของกลุมก็ขึ้นอยูกับสัมฤทธิ์ผลของสมาชิกแต
ละคน  และอาจประเมินไดจากผลการทดสอบของสมาชิก การสุมเลือกสมาชิกเปนตัวแทนรายงาน
ผลงานของกลุม 

4. การใชทักษะระหวางบุคคล  และทักษะการทํางานเปนกลุมหรือทักษะทาง
สังคม  (interpersonal  and  small  group  skill)  เปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานของกลุม
ประสบความสําเร็จ  นักเรียนควรไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะนี้เสียกอน 

5. การบวนการกลุม  (group  processes)  หรือกระบวนการทํางานเปนกลุมที่มี
ขั้นตอนในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุมที่วางไว 
 

4.2  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน 
สลาวิน  (Slavin  1990 a)  กลาววาการสอนแบบรวมมือกันเปนวิธีการจัดการเรียน

การสอนที่ชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเองรวมมือกันแกปญหาตาง ๆ 
ใหบรรลุผลสําเร็จได โดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้น  
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม  สมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบรวมกันสมาชิกจะมีการ
พูดคุยกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อน  และสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการ
ใชวิธีแบบรวมมือกันอีกประการหนึ่งก็คือ การที่นักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้
เพราะวานักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม  ซ่ึงแตละคนจะมีบทบาทตอความสําเร็จของ
กลุม  และเมื่อประสบผลสําเร็จในการทํางาน  หรือความเขาใจกับเนื้อหา  แลวจะเพิ่มความสนใจใน
การทํากิจกรรมการเรียนมากขึ้น ซ่ึงจะเปนผลใหนักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองในชั้นเรียน  
นอกจากนั้น  การสอนแบบรวมมือกันยังกอใหเกิดบรรยากาศที่นักเรียนไดคุยกัน  เปนการชวยให
นักเรียนเขาใจปญหาชัดเจนขึ้น  แมบางครั้งจะไมสามารถหาคําตอบไดแตระดับการติดตามปญหา
จะสูงกวาการที่ครูเปนผูกําหนดใหนักเรียนทําคนเดียว  และการที่นักเรียนสามารถอธิบายใหเพื่อน
ฟงได  ก็จะเปนการยกระดับความเขาใจใหสูงขึ้นถึงระดับการถายทอดความคิด  การเรียบเรียง
ถอยคําออกมา  จะชวยปรับความเขาใจใหชัดเจนแนนแฟนยิ่งขึ้น สําหรับบทบาทของครูจะ
เปลี่ยนไปจากเดิม  คือ  ตองไมถือวาตนเองเปนผูถายทอดความรูในชั้นเรียนเดียวกัน  แตเปนการ
สรางสภาพแวดลอมวิธีดําเนินการที่เอ้ืออํานวยใหนักเรียนสามารถคนหาความรูไดจากการรวมมือ
กัน  ซ่ึงเกิดจากการกระทําของตนเองและจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน  

การสอนดวยวิธีการการเรียนแบบรวมมือกันมีหลักที่ผูสอนตองคํานึงถึงอยู  3  
ประการ  ไดแก 
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1. มีรางวัล  หรือเปาหมายของกลุม ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตอง
ตั้งเปาหมายหรือรางวัลไว  เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น  และพยายาม
ปรับพฤติกรรมของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิ่งของ  ประกาศนียบัตร  
คําชมเชย  การเชิดชูเกียรติ 

2. ความหมายของแตละบุคคลในกลุม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถึงแม
จะอยูในรูปกลุม แตจะตองมีขั้นตอนที่สามารถบอกถึงความสามารถของสมาชิกแตละคนไดวา
เขาใจบทเรียนมากนอยเพียงใด  ในการเรียนแตละครั้งตองมั่นใจวาสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจ
เนื้อหาที่เรียน  เปาหมายของกลุมจะประสบผลสําเร็จได  ตองขึ้นอยูกับความสามารถของทุกคนใน
กลุม 

3. สมาชิกในกลุมมีโอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จของกลุมไดเทา
เทียมกัน  นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเองใหผานกิจกรรมไปไดเทาเทียมกัน  
ทั้งคนเกง  คนปานกลาง  และคนออน 

แครอล  (Carol  1992)  กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือกันเปนรูปแบบการสอน
อีกชนิดหนึ่งที่ครูผูสอนควรจะรู  จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ  พบวา  การเรียนรูแบบรวมมือกัน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะทางสังคม  และเปนรูปแบบการสอนที่นักเรียนชอบ 

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร  (2533,  อางถึงใน  ชนิสา  ตุไตลา  2540 : 31)  ใหแนวคิด
ไววา  ประสบการณของการเรียนรูแบบรวมมือ  เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบแขงขันหรือการ
เรียนรูแบบเปนรายบุคคล  การเรียนรูแบบรวมมือจะสงเสริมใหเกิดผลแกนักเรียนและครู  คือ  มีการ
จูงใจ  มีความสัมพันธสวนบุคคล  เจตคติตอวิชาที่เรียนและครูในทางบวก  มีทักษะทางสังคม  มี
ความตองการความสําเร็จและสุขภาพทางจิตที่ดีกวา 

จอหนสันและจอนหสัน (Johnson and Johnson, 1987  อางถึงใน วรรณทิพา    
รอดแรงคา 2541 : 25)  กลาววาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีองคประกอบที่สําคัญอยู  5  
ประการ  ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเปนการทํางานเปนกลุม  (group  work)  และ
ไมใชเปนการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ  (cooperative  learning)  องคประกอบทั้ง 5 ไดแก 

1.  Face to Face lnteraction เปนการจัดนักเรียนเขากลุมในลักษณะคละกันทั้งเพศ  
อายุ  ความสามารถอื่น ๆ  เพื่อใหนักเรียนไดชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางานรวมกัน 

2.   Individual  Accountability  นักเรียนแตละคนตองมีความรับผิดขอบรวมกัน
ในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงมาดวยดี  จึงเปนหนาที่ของแตละกลุมที่ตองคอยตรวจสอบดูวา
สมาชิกทุกคนไดเรียนรูหรือไม  โดยมีการประเมินวา  ทุกคนรูเร่ืองหรือเห็นดวยหรือไมกับงานของ
กลุม  อาจมีการสุมถามนักเรียนคนใดคนหนึ่งใหรายงานผลวาเปนอยางไร  ซ่ึงอาจมีบางคนไมเขาใจ
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หรือสับสน  นักเรียนคนอื่น ๆ  ในกลุมก็จะไดชวยกันอธิบายจนเขาใจ  สมาชิกคนใดคนหนึ่งใน
กลุมสามารถอธิบายไดทันทีเมื่อมีการเรียกใหรายงานหนาชั้นเรียน 

3.   Cooperative  Social  Skills  นักเรียนตองใชทักษะความรวมมือในการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพซึ่งไดแกทักษะการสื่อความหมาย  การแบงบัน  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
รวมมือกัน  งานจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพสูง  ถาทุกคนไววางใจและยอมรับ
ความคิดเห็นของกันและกัน 

4.   Positive Interdependence  นักเรียนตองเขาใจวาความสําเร็จของแตละคนใน
กลุมขึ้นอยูกับความสําเร็จของกลุม งานจะบรรลุจุดประสงคหรือไมขึ้นอยูกับสมาชิกในกลุมที่
จะตองชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  โดยที่ครูตองกําหนดวัตถุประสงคของงานใหชัดเจน  
ตลอดจนกําหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมใหแนชัดวา สมาชิกคนใดมีหนาที่
และความรับผิดชอบอะไรกับงานของกลุม 

5. Group  Processing  นักเรียนตองชวยกันประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
กลุม  และประเมินวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีขึ้นได
อยางไร  สมาชิกทุกคนในกลุมควรชวยกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจไดวา  งานครัง้ตอไปจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม  หรือควรปฏิบัติเชนเดิมอีก  หรือข้ันตอนการทํางานขั้นตอนใดที่ยังขาดตก
บกพรองและยังไมดี  ควรมีการปรับปรุงแกไขอะไร  อยางไร   

 

สรุปไดวา  การเรียนรูแบบรวมมือกันนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนรวมกลุมกันทํางาน  สมาชิกทุกคนในกลุมชวยเหลือกันดี  นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  
ทําใหเกิดผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมของนักเรียนดีขึ้น 
  

4.3  เทคนิคการสอนแบบรวมมือกัน   
 การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเปนวิธีสอนที่ไดรับความสนใจอยาง

แพรหลาย  และเปนวิธีสอนที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  ดังที่  วัชรา  เลาเรียนดี  
(2545  : 193-195)  ไดกลาวถึงรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันไววา  วิธีสอนแบบรวมมือกัน
ประกอบดวยเทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบที่ใชอยูอยางแพรหลาย  ซ่ึงเปนแนวคิดของนักการศึกษา
หลายทาน เชน Slavin, Johnson และ   Johnson  และ  Kogan  เปนตน  ซ่ึงเทคนิคตาง ๆ ดังกลาวก็
คือเทคนิค  STAD   (Student  Teams – Achievement  Division)  หรือท่ีเรียกวา  เทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธิ์,  เทคนิค  TGT  (Team – Games – Tournament)  หรือท่ีเรียกวา  เทคนิคทีมการแขงขัน,  
เทคนิค  TAI (Team  Assisted  Individualized  Instruction)  หรือท่ีเรียกวา  เทคนิคกลุมชวยสอน
เปนรายบุคคล,  เทคนิค  CIRC  (Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition)  หรือเรียกวา
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เทคนิคกลุมผสมผสานการอานและการเขียนเรียงความ  เทคนิคจิ๊กซอว  (Jigsaw)  และเทคนิค
การศึกษาแบบกลุม  (Group  Investigation)  เปนตน  ซ่ึงแตละเทคนิคมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   Learning together (LT) เนนการรวมมือกันเรียนรู เทคนิค LT ซ่ึงประกอบ 
ดวยองคประกอบพื้นฐาน 5 ประการ คือ   

1)  การพึ่งพาอาศัยกัน  นั่นคือนักเรียนจะเชื่อวาเขาตองรับผิดชอบตอการเรียน
ของตนเองและของเพื่อนรวมทีมดวย 

2)  การมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน  นั่นคือนักเรียนจะอธิบายใหเพื่อนและชวย
เพื่อนทําแบบฝกหัด 

3)  รับผิดชอบตอตนเอง  มีผลงานชัดเจนแสดงใหเห็น  นั่นคือนักเรียน
สามารถแสดงออกใหเห็นวาตนเองรูและเขาใจ 

4)  ทักษะทางสังคม  นั่นคือนักเรียนสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน  สราง
ความเชื่อถือใหมีตอกันและแกปญหาขอขัดแยง 

5)  กระบวนการกลุม  กลุมจะมีการประเมินผลความกาวหนาของตนเอง  
รวมทั้งประสิทธิภาพของงานดวย  ขนาดกลุม  4 – 5  คนคละความสามารถ 

2.  Student  Teams – Achievement  Division (STAD)  นักเรียน  4  คนเรียนรู
และปฏิบัติรวมกัน  (จัดกลุมคละเพศ  เช้ือชาติ  และความสามารถในการเรียน)  ครูจะเสนอเนื้อหา
สาระของบทเรียนแกนักเรียนทั้งชั้นกอนและมอบหมายใหแตละกลุมทํางานตามที่กําหนด  ตาม
วัตถุประสงคในแผนการสอน  เมื่อสมาชิกในกลุมชวยกันปฏิบัติและทําแบบฝกหัด  หรือทบทวน
เนื้อหาตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จแลว  ครูจะใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ  15 – 20 
นาที  คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุมของแตละกลุม 

3.  Team – Games – Tournament  (TGT)  มีวิธีดําเนินการเชนเดียวกับ  STAD  
แตจะมีการเพิ่มการทดสอบดวยการแขงขันกันเปนรายสัปดาห  โดยใหสมาชิกกลุมเลนเกมทาง
วิชาการแขงขันกับสมาชิกกลุมอื่น  เพื่อเพิ่มคะแนนใหกับทีมของตนเอง  โดยผูที่ไดคะแนนสูงสุด
ในแตละครั้งจะไดคะแนนมาเพิ่มใหกับกลุมของตนเอง  กลุมที่มีคะแนนจากการแขงขันสูงสุดจะอยู
ในกลุมดีเยี่ยมและไดรับรางวัลตามที่ตกลงกันไว 

4. Jigsaw  I  จัดนักเรียนเขาเปนกลุม ๆ ละ 6 คน  ใหศึกษาตามหัวเรื่องยอย ๆ ที่
ครูกําหนดใหแตละคนในกลุมจะอานเร่ืองยอยคนละ  1  เร่ือง  และจะตองเขาไปเรียนรวมกับกลุม
อ่ืน ๆ ในหัวขอที่ตางกันออกไป หลังจากนั้นจะกลับมาที่กลุมของตนเองและสอนเพื่อนในกลุม
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนไปเรียนรวมกับสมาชิกของกลุมอ่ืนๆ มา ตอจากนั้นจะมีการทดสอบคิดคะแนนเปน
รายบุคคล 
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5. จิ๊กซอว (Jigsaw  II) เปนวิธีสอนที่ไดรับการปรับปรุงจาก  Jigsaw  I  มีการจัด
กลุมคละความสามารถ  5–6 คน  สมาชิกในกลุม  1  คน  จะไดรับมอบหมายงานหรือสาระใหศึกษา
คนควา  หลังจากนั้นสมาชิกที่ไดรับมอบหมายงานแตละกลุมจะมารวมกันเปนกลุม  มีการศึกษา
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณซ่ึงกันและกัน  จนสามารถเขาใจในทุกเรื่องแลวกลับไปอธิบายให
กลุมตนเองฟง ตอจากนั้นครูทดสอบเปนรายบุคคล คิดคะแนนพัฒนาแลวเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม  ซ่ึง
ตางจากวิธีคิดคะแนนของ  Jigsaw  I  ที่คิดคะแนนเปนรายบุคคล 

6.  Team Assisted Individualized Instruction (TAI) จัดกลุมรวมมือกันเรียนรู
ลักษณะเดียวกับกลุมแบบ  TGT  และ  STAD  แตจะแตกตางจาก   STAD  และ TGT ตรงที่การ
เรียนรูของนักเรียนจะเปนการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูเปนรายบุคคลและการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน  กลุมจะมีหนาที่ชวยเหลือบุคคลที่มีปญหา  สนับสนุนสงเสริมใหไดรับความสําเร็จในการเรียน 
โดยในขั้นสุดทายของกิจกรรมจะมีการทดสอบเปนรายบุคคล การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวจะใชไดเหมาะสมกับการสอนวิชาคณิตศาสตรตั้งแตช้ันประถมตน  เปนตนไป 

7.   Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  (CIRC)  การเรียนรู
แบบรวมมือกัน  เทคนิคบูรณาการการอานและการเขียน  ออกแบบเพื่อใชสอนการอาน  เขียน  และ
การสะกดคําโดยเฉพาะตั้งแตระดับประถมถึงมัธยมปลายเปนตนไป  โดยจัดกลุมนักเรียนออกเปน
กลุมทางการอาน  2 – 3 กลุม ครูจะสอนอานใหแกนักเรียนที่เรียนเกงของกลุมเพียง 2–3 คน แลวให
นักเรียนที่เกงไปถายทอดการสอนของครูใหกับเพื่อนในกลุม  ฉะนั้น  นักเรียนจะตองวางแผนใน
การราง แกไข และเปนบรรณาธิการใหกับงานของสมาชิกในกลุมบทเรียนในการฝกทักษะการเขียน
จะเปนเหมือนกับการปรับปรุงแกไขการเขียน  เปนการจัดระเบียบของเรื่องที่เขียนใหเห็น ชัดเจนขึน้ 
และไดรับการทักษะที่เปนโครงสรางทางภาษาจะทําใหนักเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรคได หลังจากเรียนและปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องหนึ่ง ๆ จบ นักเรียนจะไดรับการทดสอบ
เกี่ยวกับความเขาใจในเนื้อเร่ือง เขียนอธิบายเรื่องนิยามศัพทที่สําคัญ เปนตน โดยจะตองทํา
แบบทดสอบดวยตัวเอง คะแนนแตละคนจะนํามาเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

8.   Group  Investigation  (GI)  จับกลุมตามความสนใจในเรื่องเดียวกัน  นักเรียน
รวมกันวางแผนการศึกษา  วิจัย  แบงงานภายในกลุม  สังเคราะห  สรุปขอคนพบ  และนําเสนอผล  
หรือส่ิงที่คนพบใหกับนักเรียนทั้งชั้น  การประเมินผลอาจทําเปนรายบุคคลโดยการประเมินสาระ
ความรูที่นักเรียนเลือกศึกษาหรือนํามาเสนอ 

สุลัดดา ลอยฟา (2537, อางถึงใน วรุณี อุนบุญ 2540 : 40) ไดกลาวถึงรูปแบบการ
สอนแบบรวมมือกันวา  แบงออกเปน  3  รูปแบบ  ดังนี้ 
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1.   รูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน ตามแนวคิดของ โรเบิรต สลาวิน (Robert  
Slavin  1980)   และคณะจาก John Hopkins University ซ่ึงสลาวิน ไดพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ
รวมมือจากผลวิธีการสอนในทุกรูปแบบของสลาวิน  จะยึดหลักของการสอนแบบรวมมือกันมี  3  
ประการดวยกัน  คือ  รางวัลและเปาหมายของกลุม  ความหมายของแตละบุคคล และโอกาสในการ
ชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  รางวัลของกลุมและ
ความหมายของแตละบุคคลตอกลุม เปนลักษณะที่จําเปนและสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  รูปแบบการสอนรวมมือกันของสลาวิน  เปนที่ยอมรับกันแพรหลายมีดังตอไปนี้  

1.1 การแบงกลุม – กลุมสัมฤทธิ์ STAD (Student Teams - Achievement  
Division)  เปนรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชาและทุกระดับชั้น  เพื่อเปนการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเปนสําคัญ 

1.2 การแบงกลุม  - เลนเกม – เกมการแขงขัน  หรือ  TGT  (Team – Game – 
Tournament)  เปนรูปแบบการสอนที่คลายกับ  STAD  แตเปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการ
ใชการแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย 

1.3 การใชกลุมชวยเหลือการเรียนรายบุคคล หรือ TAI (Team Assisted  
Individualization)  เปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวความคิดระหวางการรวมมือกันกับการ
สอนรายบุคคล  (Individualization Instruction) รูปแบบของ TAI จะเปนการประยุกตใชกับการสอน
วิชาคณิตศาสตร 

1.4 การรวมมือเพื่อบูรณาการการอานและการเขียนเรียงความหรือ CIRC  
(Cooperative  Integratad  Reading  and  Composition)  เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียน
แบบผสมผสาน  ที่มุงพัฒนาขึ้นเพื่อสอนการอานและเขียนสําหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
โดยเฉพาะ 

1.5 การตอบทเรียน  หรือ  Jigsaw  II  ผูที่คิดคนการสอนแบบ  Jigsaw  
เร่ิมแรกคือ  อีลเลียท  อารอนสัน  (Elliot  - Aronson  1978)  และคณะ หลังจากนั้น   สลาวิน  
(Slavin  1978)  ไดนําแนวคิดดังกลาวปรับขยายเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะกับวิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย  เชน  สังคม
ศึกษา  วรรณคดี  บางสวนของวิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่เนนพัฒนาความรูความเขาใจ
มากกวาพัฒนาทักษะ 

2.   รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันตามแนวคิดของ เดวิด จอหนสัน (David 
Johnson 1987)  และคณะ  จากมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา  (Minessota)  ไดพัฒนารูปแบบการสอน
แบบรวมมือกันโดยยึดหลักการเบื้องตน  5  ประการ  คือ 
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2.1  การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  (Positive  Interependence) 
2.2 การปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว  (Face  to  Face  Promative  Interaction) 
2.3 ความหมายและความสามารถของแตละบุคคลในกลุม  (Individual  

Accountibility) 
2.4 ทักษะทางสังคม  (Social  Skills) 
2.5 ทักษะทางกลุม  (Group  Processing) 

3 รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันในงานเฉพาะอยาง เชน ของชโลโม  
(Shlomo)  และ  เบล  ชาเรน  (Yael Sharan),  Co-Op Co-Op 

รูปแบบการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน ตามแนวคิดของนักศึกษากลุม สลาวิน 
และคณะ และกลุมชโลโม และซาเรน สรุปรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน ดังแผนภูมิที่ 2  
 

 
 

 
 

           ตามแนวคิด 
 

 
 
 
 
STAD  TGT  TAI  CIRC  JIGSAW II 

 
 

แผนภูมิที่   2  รูปแบบการเรียนแบบรวมมือกัน 
ที่มา :  วรุณี อุนบุญ, “การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนนการเรียน
แบบรวมมือกนัเรียนรู สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540), 42. 

 

4.4  ความแตกตางการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันกับการเรียนแบบกลุมเดิม   
 พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533 : 35 – 36) กลาววา ความแตกตางระหวางการสอน

ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม มีความแตกตางกันดังตารางเปรียบเทียบ
ตอไปนี้ 

รูปแบบการเรยีนแบบรวมมอืกัน 

Slavin  และคณะ  แหง
มหาวิทยาลัยฮอปคินส  
(Hopkins  University) 

การเนนงานเฉพาะอยาง 
(Task  Specialization) 

Johnson  และ  Johnson  
แหงมหาวิทยาลัยมินิโซตา  
(University  of  Minesota) 

Group  Investigation 
ของ  Shlomo  และ  SHARAN Co – Op  Co – Op 
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ตารางที่ 1 ความแตกตางการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันและการเรียนแบบกลุมเดิม 
การสอนดวยวธีิการเรียนแบบรวมมือกัน 

(Cooperative  Learning) 
การสอนโดยการเรียนเปนกลุมแบบดั้งเดมิ 

(Traditional  Learning) 
1. สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน 
2. สมาชิกแตละคนรับผิดชอบในงานของตนเอง

และของสมาชิกในกลุม 
3. สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน 
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนา 
5. สมาชิกแบงความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน 
6. เนนที่วิธีการและผลงาน 
7. มีการสอนทักษะทางสังคม 
8. ครูสังเกตและแนะนําการทํางาน 
9. เนนวิธีการทํางานกลุม 

1. สมาชิกไมมีความรับผิดชอบรวมกัน 
2. สมาชิกแตละคนไมรับผิดชอบในงานของ

ตนเองและของสมาชิกในกลุม 
3. สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน 
4. สมาชิกเลือกหัวหนา 
5. สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตัว 
6. เนนที่ผลงาน 
7. ทักษะทางสังคมถูกละเลย 
8. ครูละเลยไมสนใจการทํางานของนักเรียน 
9. ไมเนนวิธีการทํางานกลุม 

 

4.5  ประโยชนและความสําคัญของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
ประโยชนและความสําคัญของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน  ไดมี

นักการศึกษาหลายทานกลาวถึงประโยชนของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้ 
สุมณฑา  พรหมบุญ  และคณะ  (2524 : 38-39)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการ

สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 
1. ความรูและความจริงเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ   ในโลกถูกคนพบใหมเสมอ ๆ      

ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ในสังคมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูเรียนจึงตองเรียนรูวิธี
ที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเผชิญกับชีวิตจริง 
เพราะลักษณะของการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูที่มี
ความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียนมากที่สุดวิธีการหนึ่ง 

3. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  ชวยให
นักเรียนไดฝกฝนความเปนประชาธิปไตย  ฝกการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ฝกการอยูรวมกันอยาง    
เปนสุข  ชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน  ตอครู  ตอสถานที่ศึกษา  และตอสังคม 

4. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ชวยลดปญหาทางวินัยในชั้นเรียน  เพราะนักเรียน
ทุกคนจะไดฝกฝนจนกระทั่งเกิดวินัยในตนเอง  ผูเรียนแตละคนจะไดรับการยอมรับจากครู จาก
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เพื่อนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ทําใหเกิดการยอมรับตนเอง  และเกิดความสุขในการอยู
รวมกับเพื่อน ๆ ปญหาทางวินัยจึงลดนอยลงและหมดไปในที่สุด 

5. การเรียนแบบมีสวนรวม  ชวยใหผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนโดยเฉลี่ยของ
ผูเรียนทั้งชั้นสูงขึ้น  การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนไดดี
ยิ่งขึ้น 

กุลยา  เบญจกาญจน  (2538 : 18)  ไดกลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 

1. การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน  ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ทัศนคติพื้นฐาน  และคุณคาในการรูจักคิดอยางอิสระทั้งในและนอกหองเรียน 

2. ในกรณีเด็กเหินหางจากบาน หองเรียนจึงเปนแหลงทดแทน หากครูวางแผน
ใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี  ก็จะเปนแหลงที่สรางสรรคพฤติกรรมทางสังคม 

3. ชวยใหนักเรียนรูจักสรางสรรคความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ยอมรับและปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับสมาชิกในกลุม  การทํางานรวมกันอาจจะ
ประสบสิ่งที่ชอบและไมชอบ  ผูเรียนจะไดปรับตัวเขาหากัน 

4. ปฏิสัมพันธในสังคมชวยใหมองเห็นตัวเอง   รูจักทัศนคติ   คุณคาและ
ความสามารถของตนเองในสถานการณตาง ๆ  สรางบุคลิกภาพความเชื่อมั่นและรูจักตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 

5. การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน ชวยสรางกระบวนการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรครูจักคิดอยางมีเหตุผลและเรียนรูทักษะในการแกปญหา เปนกระบวนการทาง
ความคิดระดับสูงซ่ึงจะนําผูเรียนไปสูการสรางสรรคภาวะงานแบบผูใหญ 

 

สุรีย  บาวเออร  (2535 : 19-20)  ไดกลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการ
สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 

1. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การเขาสังคม การเปนผูนํา และการอภิปรายกลุม 
2. นักเรียนมีความนับถือตนเอง  เพราะวาไดชวยกันแกปญหาของกลุม 
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ 

จากหลาย ๆ  ทัศนะ 
4. มีแรงจูงใจในการเรียน  เนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ

เรียนสูง 
5. ใหผลทางดานจิตพิสัย  (affective)  เพราะวานักเรียนสามารถอภิปรายตามที่

ตนเองรูสึก 
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6. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ทํากิจกรรม  และประสบผลสําเร็จในการ
เรียน 

7. สงเสริมดานความคิด (cognitive) นักเรียนรูจักใชเหตุผล และรูจักใชความคิด
อยางรอบคอบ 

8. ใหผลดานสุขภาพจิต  (physical  health)  และนักเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับ 
9. นักเรียนในชั้นเรียนมีทัศนคติที่ดีตอกัน 

 

สรุปไดวา การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผู เ รียนไดรับ
ประสบการณ มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีทักษะการคิด  มีทักษะการแสดงออก  และมีทักษะ
การทํางานกลุม  สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

4.6  บทบาทของครูกับการจัดกิจกรรมการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร  (2533  : 37) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนดวย

วิธีการเรียนแบบรวมมือกันไววา   บทบาทของครูเปลี่ยนจากการเปนผูควบคุมชั้นเปนผูแนะนําให
นักเรียนใชขอมูลทั้งหลายที่ตองการ  ครูเปนผูจัดบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการเรียนไดดีใน
บรรยากาศที่เปนกันเอง  ที่ทุกคนไมวาจะเปนนักเรียนหรือครูก็สามารถทําผิดได ครูและนักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรูสึกซึ่งกันและกันครูเปนบุคคลสําคัญในการสรางบรรยากาศซึ่งอาจ
กระทําไดโดย 

1. ใหงานที่ทาทายความสามารถของนักเรียนมากกวาที่จะเปนงานที่แขงขันกัน 
2. ใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือกและตัดสินใจในงานที่ทําถึงแมวาจะเปนความคิด

ที่จํากัด 
3. สงเสริมใหนักเรียนแสดงออกซึ่งความเห็นของตนเอง ซ่ึงอาจจะออกมาใน

รูปแบบตางๆ  เชน วาดภาพ  ระบายสี  แสดงบทบาทสมมุติ  เขียนบรรยาย  และอื่น ๆ  
4. ยอมรับความผิดพลาดของนักเรียน 
5. เผยแพรขอเขียนหรือผลงานของนักเรียนในรูปแบบของจดหมายวา  หนังสือ

ของหอง  หรือหนังสือพิมพของหอง  หรือหนังสือพิมพของโรงเรียน 
6. กระตุนสงเสริมทักษะทางดานความคิดแกนักเรียน โดยใชแหลงขอมูลตาง ๆ 

และส่ือการสอน  เชน หนังสืออางอิง ภาพยนตร วารสาร เปนตน  
 

ครูมีสวนในการสรางบรรยากาศของหองเรียนเปนอยางมาก ถาทําไดเชนนี้ 
นักเรียนจะไดรับทั้งความรูดานเนื้อหาวิชาการ ทัศนคติที่ดีตอการเรียนมีระเบียบวินัยในตัวเองและมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน   
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นอกจากนี้  ฐิติมา  อุนใจ  (2538 : 50)   ไดกลาวถึงบทบาทของครูในกิจกรรม   
การเรียนการสอนแบบรวมมือกันไวดังนี้ 

1. การตั้งจุดหมายในการสอนทั้งในดานวิชาการและทักษะทางสังคม  หรือ
พฤติกรรมที่คาดหวังจากการทํางานกลุม 

2. การจัดกลุมหรือองคประกอบของกลุมควรจัดใหมีลักษณะคละกัน 
3. การกําหนดจํานวนสมาชิกระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกัน  จัดใหมีเอกสารหรือ

อุปกรณที่ใชรวมกัน 
4. การกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมใหชัดเจน  เชน เปนผูนํากลุม  ผูสรุป         

ผูตรวจสอบ  ผูช้ีแนะ  ผูหาขอมูล  ผูสังเกต  เปนตน 
5. จัดใหเด็กไดรวมกันมีผลงานที่ตองรวมมือกันทํา  โดยครูตองพิจารณา        

การทํางานและผลงานของกลุม 
6. วัดผลทั้งในดานวิชาการและทักษะทางสังคม  หรือพฤติกรรมการทํางานกลุม

ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากผูถายทอดขอมูลเปนผูแนะนําใหนักเรียนใชขอมูล 
7. จัดบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการเรียนของนักเรียน  เชน  บรรยากาศที่เปน

กันเองใหการยอมรับนักเรียนเปนตน 
 

สรุปไดวา บทบาทที่สําคัญของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกัน โดยครูเปนผูมีบทบาทในดานการวางแผน  กําหนดเปาหมายของการสอน  กําหนด
จํานวนสมาชิกในกลุม สรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  ช้ีแนะและใหคําปรึกษาแกนักเรียน  
โดยเสนอแนะแนวทางการแกปญหาตาง ๆ  ที่เกินความสามารถของนักเรียน    และมีบทบาท       
ในการวัดและการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู  
 
5.   การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD 
 5.1  ความหมายการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
  สลาวิน  (Slavin  1987 : 23-24 )  ไดกลาววาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค  STAD  ไดรับการพัฒนาขึ้นจากมหาวิทยาลัยจอหนฮอบกิ้นส (John  Hopkins 
University) เปนวิธีการสอนซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานรวมกันเปนกลุม
เล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนเด็กเรียนเกง 1  คน  เรียนปานกลาง 2 คน  และเรียนออน  1  คน  ผล
การเรียนของเด็กจะพิจารณาเปน 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุม ตอนที่ 2 จะพิจารณา
คะแนนสอบเปนรายบุคคล  การสอบทั้ง  2  ครั้ง  เด็กตางคนตางสอบ  แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน  
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ดังนั้นเด็กนักเรียนที่เรียนเกงจึงพยายามชวยเหลือเด็กที่เรียนออน เพราะจะทําใหคะแนนของทั้งกลุม
ดีขึ้น และครูมีรางวัลเปนแรงเสริม หากคาเฉลี่ยของกลุมใดเกินเกณฑที่ครูตั้งไว 

 สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2531 : 4) ไดกลาววาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค  STAD  หมายถึง การเรียนโดยแบงกลุมนักเรียนตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้งนี้
กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยปกติในกลุมหนึ่ง ๆ 
จะมีสมาชิก 4 คน  เปนนักเรียนที่เรียนเกง  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และเรียนออน 1 คน ผลการ
ทดสอบของนักเรียนเปนรายบุคคล  การทดสอบทั้ง  2  ครั้ง  นักเรียนตางคนตางสอบ  แตเวลาเรียน
ตองรวมมือกัน 

 กรมวิชาการ  (2535 : 23)  ไดกลาววาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  STAD หมายถึง วิธีการเรียนที่ตองมีเปาหมายของกลุมและชวยเหลือกันเพื่อความสําเร็จ
ของกลุม  สวนหลักการของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันนั้น  กําหนดใหใชเวลาในชั้น
เรียน  มีการทํางานรวมกันเปนกลุมประมาณ  4-5  คน  โดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความสามารถ
แตกตางกัน  และใชการเสริมแรง  เชน  รางวัล  คําชมเชย  เปนตน  เพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือ
กันทํางาน 

 ณัตจรี  แสงพันธุ  (2536 : 31)  ไดกลาววาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  STAD  หมายถึง  การแบงนักเรียนเปนกลุม  กลุมละ  4-5  คน  สมาชิกในกลุมชวยกันทํา
กิจกรรมในกลุม  หลังจากนั้นครูจะใหทําแบบทดสอบ  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบจะ
แปลงเปนคะแนนของแตละกลุมโดยใชระบบที่เรียกวา  “กลุมสัมฤทธิ์ผล”  (Achievement  
Division) 

 กิ่งดาว  กล่ินจันทร  (2537 : 14)  ไดกลาววาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค  STAD   หมายถึง  การแบงกลุม  กลุมละ  4-5  คน  สมาชิกมีความหลากหลายใน
ความสามารถในกลุมนี้จะไมมีการเลนแขงขัน  เมื่อสมาชิกในกลุมชวยกันทบทวนบทเรียนพรอม
แลวใหทําแบบทดสอบเปนเวลาประมาณ  15  นาที  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบจะแปลง
เปนคะแนนของแตละกลุมโดยใชระบบที่เรียกวา  “กลุมสัมฤทธิ์”  จะมีโอกาสไดคะแนนตั้งแต
อันดับที่  1-6  เทากันทุกกลุม  คะแนนที่แปลงไดจะนําไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมของตน
เปนคะแนนรวมของกลุม  วงจรกิจกรรมกลุม ไดแกการบรรยายการอภิปรายในชั้นเรียน 40 นาที 
การทบทวนบทเรียน  40  นาที และการทําแบบทดสอบ 15-20 นาที วงจรนี้จะใชสัปดาหละ 2 คร้ัง 

 

 สรุปไดวา  การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD หมายถึง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน ในกลุมหนึ่ง ๆ ประกอบไป
ดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน คือ เปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
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และออน 1 คน นักเรียนที่เรียนเกงจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมใหเกิดการเรียนรูเพื่อใหคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของกลุมดีที่สุด ครูมีหนาที่ใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดปญหา และใหการเสริมแรงดวย
การใหรางวัล เพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางาน 

 

 5.2  ขั้นตอนการสอนโดยวิธีเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
  อารมสตอง  (Armstong,  1998 : 406 ; citing  Slavin  and  et  al.  1980)  ได
พัฒนาการเรียนแบบ  Student Teams  Achicvement  Divisions  ขึ้นที่มหาวิทยาลัยจอหนฮอบกินส  
เปนรูปแบบการเรียนที่งายตอการสอนในระบบชั้นมัธยมศึกษา  โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 
4-6  คน  ในแตละกลุมสมาชิกจะมีความสามารถแตกตางกันรวมมือกันในการเรียน  แตในการสอบ
ตองทําดวยตนเอง  สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะคิดเปนกลุมมีขั้นตอนการเรียนดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ครูทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแลวครั้งกอน โดยการซักถามและอธิบายตอบ
ขอสงสัยของนักเรียน 

ขั้นที่  2  จัดกลุมแบบคละความสามารถและเพศ  จํานวน  4-5  คน 
 ขั้นที่  3  แตละกลุมศึกษาหัวขอท่ีเรียนจากแบบฝก (worksheet and answersheet)  

นักเรียนแตละคนทําหนาที่ตามกติกาของ Cooperative Learning เชนเปนหัวหนาเปนผูจดบันทึก
ผูสนับสนุน 

ขั้นที่  4  นักเรียนทําแบบทดสอบ 
ขั้นที่  5  คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะติดประกาศไวที่ปายนิเทศในหองเรียน 
พนมพร  เผาเจริญ  (2541 : 232)  ไดกลาววา  การจัดกิจกรรมแบบ STAD  มี

องคประกอบสําคัญ  5  ประการ คือ 
1.  การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียน (Class presentation) ครูเปนผูนําเสนอสิ่งที่นักเรียน

ตองเรียน ไมวาจะเปนมโนมติ ทักษะ หรือกระบวนการ การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียนนี้อาจใชการ
บรรยาย  (exposition) 

2.  การทํางานเปนกลุม  (Teams)  ครูจะแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ  แตละกลุมจะ
ประกอบดวยนักเรียนประมาณ  4-5  คน  ที่มีความแตกตางกัน  (heterogeneous  group)  ครูตอง
ช้ีแจงใหนักเรียนในกลุมไดทราบถึงหนาที่ของสมาชิกในกลุม  วานักเรียนตองชวยเหลือกันเรียน
รวมกัน  ตรวจสอบคําตอบของงานที่ไดรับมอบหมาย  และแกไขคําตอบรวมกัน 

หลังจากที่ครูจัดกลุมเสร็จเรียบรอยแลว  ครูควรใหนักเรียนแตละกลุมทํางาน
รวมกันจากใบงาน  หรือแบบฝกหัดที่ครูเตรียมไว  ครูควรชี้แจงนักเรียนวาใบงานหรือแบบฝกหัด
ออกแบบมาใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม  เพื่อเตรียมตัวใหพรอมในการทดสอบยอย  สมาชิกแต
ละคนในกลุมจะตองชวยกันตอบคําถาม  แบงกันตอบคําถามเปนคู ๆ  และเมื่อตอบคําถามเสร็จแลว
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ก็จะเอาคําตอบมาแลกเปลี่ยนกัน  โดยสมาชิกแตละคนจะตองมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันใน
การตอบคําถามแตละขอใหได 

3. การทดสอบยอย (Quizzes) หลังจากที่นักเรียนแตละกลุมทํางานเสร็จเรียบรอย
แลว ครูก็ทําการทดสอบยอยนักเรียน โดยนักเรียนตางคนตางทําเพื่อเปนการประเมินความรูที่ได
เรียนมา 

4.  คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน  (Individual  Improvement  Score)  
ไดจากความแตกตางระหวางคะแนนพื้นฐานกับคะแนนที่นักเรียนสอบไดในการสอบยอยนั้น ๆ 
(คิดเปนรอยละ) คะแนนพื้นฐานของนักเรียนแตละคนไดจากคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบหลาย ๆ 
ครั้งที่ผานมา ถาเริ่มสอนแบบ STAD เปนครั้งแรก ครูอาจหาคะแนนพื้นฐานของนักเรียนแตละคน
ได  โดยใชคะแนนที่เปนคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบที่ผานมา 3 ครั้ง หรืออาจใชเกรดในปที่แลว
มาแปลงเปนคะแนนพื้นฐาน สวนคะแนนของกลุม (Team score) ไดจากการรวมคะแนนพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกัน  แลวหาคาเฉลี่ย 

5.  การรับรองผลงานของกลุม  (Team  Recognition) โดยการประกาศคะแนนกลุม
ของแตละกลุมใหทราบ  พรอมกับใหคําชมเชย  หรือใหรางวัลกับกลุมที่มีคะแนนการพัฒนาของ
กลุมสูงสุด  โปรดจําไววาจะตองจดบันทึกผลการปฏิบัติของนักเรียนแตละคนดวย 

วัชรา เลาเรียนดี  (2547 : 9-11) กลาววา  กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะ
บรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิผลกับผูเรียนก็ตอเมื่อครูรู เขาใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู และดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงขอเสนอแนวทางขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปรับใชดังนี้  

1.  ขั้นนํา หรือเตรียมความพรอมใหผูเรียน   
 1.1 บอกจุดประสงคการเรียนรู  และความสําคัญของการเรียนรูในเรื่องนั้น 
 1.2 เราความสนใจดวยการตั้งคําถามและสาธิต 
 1.3 ทบทวนความรูเดิม  หรือทักษะเดิมที่เรียนไปแลว 
2.  ขั้นสอน  ควรดําเนินการดังนี้ 
 2.1  ใชเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน

แตละสาระ 
 2.2  กิจกรรมการสอนและการเรียนรูควรเนนความเขาใจมากกวาการจํา 
 2.3  สาธิตทักษะ กระบวนการ อธิบายสาระความรูใหกระจางพรอมตัวอยาง

ใหชัดเจน 
 2.4  ตรวจสอบความเขาใจนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง 
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 2.5  อธิบายคําตอบ บอกสาเหตุที่ทําผิด และทบทวนวิธีทํา 
 2.6  สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอ่ืนเมื่อนักเรียนเขาใจเรื่องที่สอนไปแลว 
 2.7  ถามคําถามหลายระดับ และถามใหทั่วถึงทุกคน 
3.  ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา 
 3.1  ฝกจากใบงานหรือใบกิจกรรมที่มอบหมาย 
 3.2  ฝกจากแบบฝกหัดที่กําหนดให 
 3.3  ถามคําถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ 
4.  กิจกรรมกลุม  (ใชเวลาประมาณ 1-2 คาบ) 
 4.1  มอบหมายใบงาน  ใบกิจกรรม  ใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม (2 ชุด 

ตอ 1 กลุม) ทบทวนวิธีการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูและการประเมินผลงานกลุม 
 4.2  ทบทวนหนาที่และการปฏิบัติตนในการทํางานกลุมของสมาชิกกลุม 
 4.3  คอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุม  และปรับแกไขพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสม ใหสมาชิกทุกคนรวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกันและกัน 
 4.4  ทําขอสอบยอยเปนรายบุคคล (ใชเวลา 15 – 20 นาที) 
 4.5  ประเมินเปนผลงานกลุมและการปฏิบัติงานกลุม 
 4.6  ครูตองคอยเนนย้ําเสมอวานักเรียนหรือสมาชิกกลุมทุกคนตองแนใจวา

สมาชิกทุกคนรูและเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจ  งานที่ใหทํายังสงไมไดถาทุกคนยังทําไมเสร็จ 
(แตละกลุม)  สมาชิกกลุมควรถามเพื่อนในกลุมถาไมเขาใจ  (ไมควรอาย)  และใหสมาชิกกลุมคอย
เอาใจใสชวยเหลือแนะนําเพื่อนดวยกัน  ดวยความเต็มใจ 

การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD  กระบวนการเรียนการสอน
ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1.  การสอนของครู  (Teach) 
2.  การรวมมือกันเรียนรู  (Team  Study)  ของนักเรียน 
3.  การทดสอบความรูความเขาใจ  (Test) 
4.  การใหรางวัลกลุม  (Team  Recognition)  จากคะแนนรวมของกลุม   
เทคนิค  STAD จะตองเร่ิมตนดวยการสอนของครูกอนทุกครั้ง  ซ่ึงอาจใชเวลา

ในการสอน 1 – 2 คร้ังในแตละหนวยการเรียนตามความเหมาะสม  จุดประสงค คือ นําเสนอเนื้อหา
สาระหรือทักษะตองใหนักเรียนไดรูและเขาใจสื่อการเรียนการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรู
รวมทั้งใบกิจกรรม ใบงาน ใบความรู สําหรับนักเรียนและแบบทดสอบผลเปนรายบุคคล  แบบ
ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานกลุม (สําหรับครู)  แบบประเมินผลการทํางานกลุมของนักเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 75

(สําหรับนักเรียน)  ขอแนะนําที่สําคัญก็คือ ในขั้นสอนครูควรดําเนินการสอนตามลําดับขั้นตอน  มี
การสาธิต  การยกตัวอยางอธิบายอยางชัดเจน รวมทั้งใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํากอนจัดกลุมให
นักเรียนปฏิบัติงานรวมมือกันเรียนรู  ดังนั้น  ในขั้นสอนครูอาจเลือกกระบวนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เชน กระบวนการสอนแบบ เอ็กซพลิซิท  (Explicit 
Teaching) ของ โรเซนไชน,  Hunter Teaching model  ของฮันเตอร  หรือกิจกรรมการสอนของกูด 
และโกรวส   

5.  ขั้นหาคะแนนพัฒนา ในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงผลงาน
ของนักเรียนทุกคน คือผลงานของกลุม และกลุมไดคะแนนรวมสูงสุดจัดเปนกลุมดีเยี่ยม ดังนั้นใน
การทดสอบทุกครั้งหลังกิจกรรมกลุมแลว มีการทดสอบเปนรายบุคคล คะแนนสอบของแตละคน
จะนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานเพื่อเปนคะแนนพัฒนา 

คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนกอนที่จะมีการ
สอนในภาคเรียนตอไป  แตคะแนนฐานจะตองเทียบกับคะแนน 100 เสมอ ถามาจากคะแนนสอบ
หลายครั้ง จากคะแนนฐานจะไดคะแนนพัฒนาของการสอบในแตละครั้ง เชน 

   คะแนนจากแบบทดสอบ   คะแนนปรับปรุง 
  ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10      0 
  ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10    10 
  เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1 - 10   20 
  สูงกวาคะแนนฐานตั้งแต 10 ขึ้นไป   30 

ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน และ
คํานวณวาตนเองอาจตองทําอีกเทาไรจึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง  คะแนนพัฒนาของแต
ละคนขึ้นอยูกับความพยายามของแตละคนที่จะพยายามทําขอทดสอบใหมากกวาคะแนนฐาน เพื่อ
ผลประโยชนของตนเองและของกลุม  กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุด  หรือถึงเกณฑที่กําหนดจะ
ไดรับรางวัลเปนเครื่องหมายความสําเร็จ 

6.  ขั้นใหรางวัลกลุม  กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับคํา
ชมเชยหรือติดประกาศที่ปายนิเทศในหองเรียน   เกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี้ 

  คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 
0-15    กลุมเกง 
16-25    กลุมเกงมาก 
26-30    กลุมยอดเยี่ยม 

เทื้อน ทองแกว (2537 : 44) ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนแบบ STAD วา  
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การนําเสนอขอมูล  ครูจะเปนผูนําเสนอ  ขอมูลอาจเปนการใชเอกสารหรือการ
บรรยายเพื่อใหนักเรียนไดเกิดความสนใจเรื่องที่จะเรียน  และเห็นแนวทางที่จะทํากิจกรรมกลุม
ตอไป 

การทํางานรวมกัน  นักเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุม  กลุมหนึ่งมี  4  คน  ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์และเพศคละกัน  หนาที่สําคัญของกลุมคือการชวยเหลือกัน  อภิปรายปญหารวมกัน  
รวมทั้งการตรวจสอบคําตอบ  การแกไขคําตอบ  หัวใจสําคัญอยูที่สมาชิกแตละคน  ทุกคนจึงตองทํา
ใหดีที่สุด  สมาชิกเรียนรูใหกําลังใจ  และเขาใจรวมกัน  การทดสอบเมื่อครูสอนไปประมาณ  1-2  
คร้ัง  นักเรียนทุกคนจะเขาทําการทดสอบในสาระที่เรียน  ตางคนตางสอบจะชวยเหลือกันไมได 

การปรับปรุงคะแนน  จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตน
อยางเต็มที่  จึงใหนักเรียนสามารถปรับปรุงคะแนนของตนเองสูงขึ้น 

การตัดสินผลงานของกลุม  จะพิจารณาผลรวมของการปรับปรุงคะแนนของ
สมาชิกในกลุม  กําหนดระดับผลความสําเร็จตามคะแนนที่ไดของกลุม  อาจเปนคําชมเชย
ประกาศนียบัตรรางวัล เปนตน 

สลาวิน (Slavin 1900 : 64)  ไดกําหนดนักเรียนเขากลุมเพื่อใหสมดุล  มีวิธีการคือ  
ในแตละกลุมนักเรียนจะมีความสามารถแตกตางกัน  มีทั้งนักเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  จะอยูใน
กลุมเดียวกัน  เชน ในชั้นหนึ่งมีนักเรียน 32 คน จัดกลุม ๆ  ละ  4  คน จึงสามารถจัดได 8 กลุม  โดย
จัดเรียงตามลําดับความสามารถของนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์สูงไปหาต่ํา 

 

สรุปไดวา การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  หมายถึง 
วิธีการสอนที่มีการแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวยสมาชิก  4-6  คน  สมาชิกใน
กลุมมีความสามารถแตกตางกัน  คือ เด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน และเด็กออน 1 คน  สมาชิก
ในกลุมจะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยรวมมือกันทํางานอยางใกลชิด  สมาชิกแตละคน
ตางก็ไดรับมอบหมายในหนาที่ของตน  และดําเนินการทําใหสําเร็จ  หลังจากนั้นจึงทําแบบทดสอบ
เปนรายบุคคล จากนั้นจึงนําคะแนนที่ไดมาคิดเปนคะแนนกลุม และเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน 
เพื่อคิดเปนคะแนนพัฒนาของแตละกลุม โดยมีรางวัลเปนสิ่งกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางาน
ใหสําเร็จ   

 
6.  วิธีสอนแบบปกติ 
 ประทุมวรรณ  ไทยประทุม  (2531 : 11)  ไดกลาวถึงความหมายของการสอนแบบปกติ
ไววา หมายถึง   “วิธีสอนแบบบรรยาย   โดยครูเปนผูอธิบายและบอกความรูใหแกนักเรียน”  และ
พัชรี  ลินิฐฏา  (2534 : 11)  กลาววา  การสอนแบบปกติหมายถึง  “การสอนของครูโดยใชแผนการ
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สอนปกติ  ซ่ึงสวนมากจะเปนการบรรยายประกอบสื่อการสอน  มีการอภิปรายแบงกลุมศึกษา
คนควา  แสดงบทบาทสมมติ”  สอดคลองกับอมรรัตน  ฉายศรี  (2535 : 27)  ที่กลาวไววา  “การสอน
แบบปกติจะเนนการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ  และการสอนแบบปกติจะยึดแนวการสอนจาก
คูมือครูภาษาไทยของกรมวิชาการเปนหลัก” และสอดคลองกับชวนพิศ อัตเนตร (2545 : 12) ที่วา 
“เปนการสอนตามแนวคูมือครู  ของกรมวิชาการที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่เสนอไว
ในคูมือการสอนวิชาภาษาไทยเลม 2  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ”  
นอกจากนี้  เข็มทอง  จิตจักร  (2544 : 9)  ไดนิยามศัพทการสอนแบบปกติวา  “เปนการเรียนตาม
แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากขอเสนอแนะในคูมือครู หนังสือเรียนภาษาไทยกรมวิชาการ  
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และรัชนี ศิลปศร  
(2542 : 10)  นิยามศัพทไววา   

 

การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  โดยครูเปนผู
เตรียมศึกษาหาความรูความเขาใจในเรื่องที่จะสอนจากตําราแบบเรียนหรือหนังสืออางอิงตาง ๆ 
แลวรวบรวมทั้งหมดมาถายทอดใหนักเรียนดวยการบรรยาย  การบอก  การใชสื่อประกอบ        
การสอน  ซึ่งครูและนักเรียนจะรวมกันอภิปรายชักถาม  ตลอดจนชวยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่ได
จากการเรียน 

 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 11) ไดระบุวิธีสอนแบบปกติไวในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 

1. ขั้นนํา  ครูใชคําถามหรือกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ
นักเรียน  และดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมาอยูที่การสอนและพรอมที่จะเริ่มเรียน   

2. ขั้นสอน  ครูดําเนินการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหาโดยเนน
นักเรียนเปนสําคัญ  ในการสอนนั้นอาจใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การอภิปราย  บทบาทสมมุติ  
สถานการณจําลอง  การแสดงละคร  เพื่อชวยใหการสอนนาสนใจ  และเราความสนใจของนักเรียน
ใหมากยิ่งขึ้น  สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตลอดเวลา  และใหนักเรียนมีบทบาทในการ
เรียนการสอนรวมทั้งทําใหการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นสรุป  นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา  เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่
เรียนมากยิ่งขึ้นและเห็นความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของเนื้อหาที่ไดเรียนมาแลว และยัง
เปนการย้ําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  โดยการอภิปราย  การใชส่ือ เปนตน 

4. ขั้นวัดผลและประเมินผล  เปนขั้นตอนที่ทําใหครูทราบวา  นักเรียนไดเรียนไปมาก
นอยเพียงใด  โดยการทดสอบและการทําแบบฝกหัด 

อารยา กลาหาญ (2545:92) กลาวถึงขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครูไวดังนี้ 
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1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  มีการทบทวนความรูเดิม  แจงจุดประสงคการเรียนรูและดึง
ผูเรียนสูเนื้อหาใหม  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน เกม  บทบาทสมมุติ  นิทาน  เพลง เปนตน 

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับ
ผูเรียนโดยใหผูเรียนใชวิธีการตาง ๆ เชน การอภิปราย  การสนทนาซักถาม  ตอบปากเปลา  อภิปราย  
การทําแบบฝกหัด  การทํากิจกรรมตามใบงาน  หรือทํางานกลุมประกอบกับใชส่ือการสอนรูปภาพ
ใบงาน  หรือสัญลักษณประกอบการเรียนการสอน 

3. ขั้นสรุปบทเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระรวมกัน  
4. ขั้นวัดและประเมินผล   เปนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยวา   นักเรียนบรรลุ

จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม  ถานักเรียนยังไมบรรลุตามจุดประสงคก็จะไดรับการ
สอนซอมเสริมกอนเรียนเนื้อหาใหมตอไป  โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  และการตรวจแบบทดสอบ   
 สรุปไดวา วิธีสอนแบบปกติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู  โดยครูเปนผูเตรียมศึกษาหาความรูในเรื่องที่จะสอนจากตําราแบบเรียนหรือหนังสือ
อางอิงตาง ๆ แลวรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมาถายทอดใหนักเรียนดวยการบรรยาย  การบอก  การใช
ส่ือประกอบการสอน  ซ่ึงครูและนักเรียนจะรวมกันอภิปรายซักถาม  ตลอดจนชวยกันสรุปเนื้อเร่ือง  
หรือส่ิงที่ไดจากการเรียน  มีขั้นตอนการสอน  ดังนี้ 
 1. ขั้นนํา เปนการกระตุนความสนใจของนกัเรียน เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  
 2. ขั้นสอน เปนการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนดวยการจดักิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรยีน
เกิดการเรยีนรู  
 3. ขั้นสรุป เปนการประมวลความคิดที่ไดจากการเรียนรูเนื้อหา 
 
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับการสอนแบบปกติ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 เสาวลักษณ  พิศนุย  (2546)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมประกอบการ
สอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  จังหวัดขอนแกน  จํานวน  24  คน  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและ
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ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชไวยากรณ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ 
และศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมความรวมมือในการเรียนรูของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
ประกอบการสอนโดยใชการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันที่สรางขึ้น เครื่องมือที่ใช 
ประกอบไปดวย กิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ 
และแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือในการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันมี
คาเทากับ  84.04/81.41  ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพดีมาก  สวนความสามารถในการใชไวยากรณ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยกิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณที่สรางขึ้นและ
พฤติกรรมความรวมมือในการเรียนรูตอกิจกรรมประกอบการสอนไวยากรณที่ผูวิจัยสรางขึ้นสวน
ใหญอยูในระดับสูง 
 อังคณา  ปานนก  (2546)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันกับการสอนดวยวิธีปกติ  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับการสอนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือกันกับการสอนดวยวิธีแบบปกติ  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันกับการสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สําหรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันโดยใชกลวิธีแบงกลุมสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(STAD)  แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันและการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันดวยเทคนิค  STAD  สูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
รวมมือกันดวยเทคนิค  STAD  มีความคิดเห็นดานการจัดบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
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 น้ําทิพย  ชังเกตุ  (2547)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทย
ปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
รวมกับเทคนิค KWDL  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาการเรียนรูโจทยปญหาการคูณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL 
เพื่อศึกษาการทํางานกลุมของนักเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับ
เทคนิคKWDL และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL  กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดีบอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 26 คน 
ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่ใช คือ แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัย พบวา ผล
การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับ
เทคนิค KWDL  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมทํางาน
กลุมโดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  และความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 นพนภา  ออกดวง  (2547)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนเรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  กับการสอนแบบ
ปกติ  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  อําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  48  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  ผลการวิจัย พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  
สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ  และนักเรียนมีความพอใจตอการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD ในระดับมากที่สุด    
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 นองนิตย  เตยจอหอ (2547)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูภาษาไทย ที่ใชผลสัมฤทธิ์ของกลุม ( STAD) เรื่องการอานจับใจความ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยที่ใชผลสัมฤทธิ์ของกลุม (STAD) เร่ือง
การอานจับใจความ เพื่อศึกษาการดําเนินการตามวงจรการปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ภาษาไทยที่ใชผลสัมฤทธิ์ของกลุม (STAD) เร่ืองการอานจับใจความ จากแบบทดสอบทายวงจร  
เพื่อประเมินผลการดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยที่ใชผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
(STAD) จากแบบสัมภาษณ  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชลประทาน
บานกอโจด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1.  เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติจริง 2.เครื่องมือที่ใช
ในการประเมินผลการเรียนภาษาไทย  3. เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ  ผลการวิจัย
พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยที่ใชผลสัมฤทธิ์ของกลุม (STAD) เร่ืองการอานจับ
ใจความ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมีความกระตือรือรนและความสนใจอยูในระดับดี  มีคะแนน
ทดสอบยอยประจําวงจรการปฏิบัติการ ดังนี้ วงจรปฏิบัติที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวมรอยละ 56.26 วงจรที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 74.40 วงจรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 83.70  วงจรปฏิบัติการที่ 4 มี
คะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 94.80 วงจรการปฏิบัติการที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 100  การ
ประเมินผลจากการทํางานกลุม คือนักเรียนมีความรวมมือกันดีและมีความกระตือรือรนในการ
ทํางานกลุม กลาแสดงออกในกลุม การสงงานตามกําหนด และบรรยากาศในการทํางานดี  ผลจาก
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสวนใหญไมกลานําเสนอหนา
ช้ัน เพราะไมมีความมั่นใจและกลัวครูดุ ถามีปญหาจะปรึกษาเพื่อนดีกวาปรึกษาครู 
 ศิริพร  ทาทอง  (2548)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลักภาษาไทย เร่ืองคํากริยาและคําวิเศษณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์  (STAD) กับการสอนแบบปกติ   โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เร่ืองคํากริยาและคําวิเศษณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์  
(STAD)  กับการสอนแบบปกติ  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มี
ตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม  อําเภอเมือง  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  จํานวน   60  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอวิ ธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ   (STAD)  
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ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย เร่ืองคํากริยาและคําวิเศษณ  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และนักเรียนกลุม
ทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD) 
 อรอุมา  ลือฉาย  (2548)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความ โดยใชกระบวนการกลุมแบบรวมมือ 
(STAD) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความ โดยใชกระบวนการกลุมแบบรวมมือ (STAD) 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมแบบรวมมือ (STAD) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการกลุมแบบรวมมือ (STAD)  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนโคกกลางราษฎรพิทักษ  ตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉิรานายณ จังหวัดกาฬสินธุ  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 25 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผลการวิจัย พบวา แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความ โดยใชกระบวนการ
กลุมแบบรวมมือ (STAD) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.37/81.8 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่ตั้งไว มีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เทากับ 0.6925  หมายความ
วา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 69.25 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 

7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

 สลาวิน  (Slavin  1978,  อางถึงใน ศรไกร  รุงรอด  2533 : 39)  ไดรวบรวมงานวิจัย
ที่ใชเทคนิค  STAD จํานวน 6 เรื่อง กับนักเรียนประถมศึกษา วิชาการใชภาษาและคณิตศาสตร
เปรียบเทียบกลุมควบคุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ พบวา 4  เร่ือง กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวา  สวนอีก  2  เร่ือง  พบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางแตพบวา  การ
ใชเทคนิค  STAD  ชวยเพิ่มความสัมพันธและความสนใจของนักเรียนในการทดลองทั้ง  6  เร่ือง 
 มีกินส  (Meekins  1987, อางถึงใน มยุรี  สาลีวงศ  2535 : 37)  ไดศึกษาผลของการ
ใชเทคนิคของการเรียนเปนทีมแบบ  STAD  ที่มีตอความกาวหนาทางวิชาการและการยอมรับทาง
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สังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความบกพรองทางดานความรู  โดยศึกษาจากนักเรียนเกรด  
5  จํานวน  55  คนใชเวลาการศึกษา  18  วัน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมเรียนแบบ  STAD  มีความกาวหนาทางวิชาการมากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

เมรี่  ซูซาน  วิลเล่ียม  (Mary  Susan  Williams 1988 : 3611)  ไดศึกษาเรื่อง ผลของ
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาพีชคณิต  วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ก็เพื่อตัดสินวาการสอนดวยวธีิการ
เรียนแบบรวมมือกันเปนกลุมมีผลตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิต เจตคติตอตนเอง
และผูอ่ืน  และเจตคติตอการเรียนวิชาพีชคณิตใหสูงขึ้นกวาการเรียนแบบดั้งเดิม  ในกลุมทดลองจะ
ใชการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันสองแบบคือ การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
แบบ  STAD  และ  TGT  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนวิชาพีชคณิต จํานวน  165  คน  โดยมา
จากโรงเรียนในอลาบามา  (Alabama)  ซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  1 โรงเรียน  และเปน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  2 โรงเรียน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแตละโรงจะมีกลุม
ทดลอง  1  หอง  และกลุมควบคุม 1  หอง  สวนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจะมีกลุมทดลอง  2  
หอง  และกลุมควบคุม  2 หอง  ผลการวิจัยพบวา  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของคะแนนวิชา
พีชคณิตในกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตเจตคติตอการเรียนวิชาพีชคณิตมีความแตกตางอยางไม
มีนัยสําคัญ 
 วิลเลียมส  (Williams  1989,  อางถึงใน  สายสุนีย  ธรรมตา  2538  :  48)  ไดศึกษา
ถึงผลของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน วามีประสิทธิภาพสูงกวาการเรียนการสอนแบบ
เกาในดานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิต  และในดานการเพิ่มทัศนคติตอตนเองและ
ตอผูอ่ืน  ตลอดจนทัศนคติ  ที่มีตอพีชคณิต ที่เพิ่มขึ้นแตกตางจากกลุมควบคุม แตไมพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงในดานทัศนคติที่แตกตาง 

ลวนเกรจ  แอ็ล  (Greg  L.  1991,  อางถึงใน  วรุณี  อุนบุญ  2540 : 81)  แหง  Ball  
State  University  ไดวิจัยเร่ืองผลของการใชรูปแบบการสอน  Cooperative  Learning  ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานสะกดคําในโรงเรียนประถมศึกษา  งานวิจัยช้ินนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง  มี
วัตถุประสงคในการวิจัย  คือ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานสะกดคําของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามรูปแบบ  Cooperative  Learning  ตามวิธี  Student  Teams  Achievement  Division  
(STAD)  และนักเรียนที่ไดรับการสอนตามวิธีปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จํานวน  6  กลุม  จํานวนนักเรียน  135  คน  โดย  3  กลุมแรกจํานวน  67  คน  จะไดรับการสอนตาม
รูปแบบ  Cooperative  Learning  และกลุม  3  กลุมหลัง  จํานวน  68  คน  ไดรับการสอนตามวิธี
ปกติระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  7  สัปดาห  สถิติที่ใชในการวิจัยใช  T-Test  ผลการวิจัยพบวาวา
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นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบ Cooperative  Leaning  มีผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูงกวา
นักเรียนที่เรียนตามวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมออนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําแตกตางจากนักเรียนกลุมเกาและปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อัลเลน  ยูจิน  ครอสเตอร (Allen Eugene Kosters 1991 : 2255) ไดศึกษาเรื่องผล
ของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนใน
หองเรียนแบบดั้งเดิม วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการสอนแบบ
รวมมือกันในระดับมัธยมศึกษาในหองเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาแบบดั้งเดิม  วามีผลสัมฤทธิ์และ
เจตคติตอการเรียนในทางบวกหรือไม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียน
วิชาประวัติศาสตรอเมริกา  กลุมทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  ผสมกับการเรียน
แบบดั้งเดิม  และกลุมควบคุมใชการเรียนแบบดั้งเดิมอยางเดียว ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมี
พัฒนาการในการเรียนดีกวากลุมควบคุม  และจากการทดสอบเจตคติพบวากลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีเจตคติตอการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และจากการสังเกตใน
ระหวางการทดลองพบวา  นักเรียนในกลุมทดลองมีพฤติกรรมในทางบวกสอดคลองกับผลการวิจัย
ที่ผานมา  นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรวมกัน  สนในการเรียนมากขึ้น  จากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวานักเรียนในหองที่ใชการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันแบบ  STAD  รวมกัน
วิธีการเรียนแบบดั้งเดิมมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติในทางบวก  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันที่สามารถใชสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไดอยางดี  
ทดสอบภายหลัง 3 สัปดาห การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  (Multivariate 
analysis of convariance) สถิติทดสอบที และสถิติบรรยาย  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญของวิธีการสอน  นั่นคือนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความคงทนในการเรียน  และเจตคติตอการ
สอนของครูสูงกวาการเรียนแบบปกติ 

เกรก แอล พีค (Greg L. Peck 1991 : 2020)  ไดศึกษาเรื่อง ผลของการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD เร่ืองการสะกดคําของนักเรียนระดับประถมศึกษา การ
วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีความสามารถในการสะกดคําตางกัน ใชเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห  ตัวแปร
ในการศึกษาไดแกระดับความสามารถในการสะกดคํา และรูปแบบการจัดกลุมในการเรียนสะกดคํา 
กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3–4 จํานวน 6 หองเรียน กลุมทดลองใชการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันในการสอนสะกดคํา 3 หอง มีจํานวนนักเรียน 67 คนและกลุม
ควบคุมใชการสอนการสะกดคําแบบปกติ 3 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 68 คน แบงระดับ
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ความสามารถนักเรียนเปน 3 ระดับคือ ผลสัมฤทธิ์สูง ปานกลาง  และต่ํา  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
เรียนสะกดคําโดยใชวิธีการเรียบแบบรวมมือแบบ STAD  มีผลสัมฤทธิ์การสะกดคําสูงเทากันเมื่อใช
การเรียนสะกดคําเปนกลุม นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์สูง, กลาง, ต่ํา  มีผลสัมฤทธิ์การสะกดคําดีขึ้น
เมื่อใชวิธีการเรียนสะกดคําเปนกลุม และนักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ต่ํามีผลสัมฤทธิ์การสะกดคําตาง
จากนักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์สูง และปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียง
ในภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค  STAD  กับการสอนแบบปกติ  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quassi Experimental Research) 
โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ  Control  Group Pretest – Posttest  Design  (Tuckman 1999 : 162)  มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 64 คน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quassi Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Control  Group Pretest–Posttest Design 
(Tuckman 1999 : 162) 

 

ตารางที่  2   แสดงแบบแผนการทดลองของการวิจยั 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E 
C 

T1 
T1 

X 
~X 

T2 
T2 

 

สัญลักษณ ท่ีใชในการทดลอง 
 E แทน  กลุมทดลอง (Experimental Group) 
 C แทน  กลุมควบคุม (Control Group) 
 T1 แทน  การทดสอบกอนทําการทดลองสอน (Pretest) 
 T2 แทน  การทดสอบหลังทําการทดลองสอน (Posttest) 
 X แทน  การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมอืกันเทคนิค STAD (Cooperative 

Learning Techniques) 
 ~X แทน  การสอนแบบปกติ  
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ขั้นตอนในการวิจัย   
 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นการสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
3. ขั้นทดลอง 
4. ขั้นวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

 
1.  ขั้นเตรียมการ 

 

1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.1.1 ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 3 ซ่ึงกําลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 352 คน จาก 10 หองเรียน โดยคุณลักษณะของ
ประชากรแตละหองเรียนมีนักเรียนทั้งเกง ปานกลาง และออนคละกัน อีกทั้งพื้นฐานความรูไม
แตกตางกัน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 
   1.1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร 
เขต 3 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random  
Sampling) และจับสลากไดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 เปนกลุมทดลอง สอนดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค STAD และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 เปนกลุมควบคุม สอนแบบปกติ 
 

 1.2  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยเปนผูทดลองสอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุมคือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม 
จํานวน 2 หองเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ระหวางเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยใช
เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห จํานวน 6 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ ใชเวลา
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ ทั้ง 2 กลุม โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลวดําเนินการสอน 2 กลุม เปนเวลา 6 
สัปดาห จากนั้นใชเวลาหลังเรียน 1 คาบ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน  
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 1.3.  เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
 เนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยทีใ่ชในการทดลองในครั้งนี้ คือเร่ืองรูปและเสียง   
ในภาษาไทย ซ่ึงมีเนื้อหายอยดังตอไปนี ้

1. อวัยวะทีใ่ชในการออกเสียงในภาษาไทย จํานวน 1 คาบ (คาบที่ 1) 
2. รูปและเสียงสระในภาษาไทย  จํานวน 2 คาบ (คาบที่ 2- 3) 
3. รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย จํานวน 2 คาบ (คาบที่ 4-5) 
4. รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย จํานวน 1 คาบ (คาบที่ 6) 

 
 2.  ขั้นการสรางเครื่องมือและหาประสทิธิภาพเครื่องมือ 

  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD แผนการ
จัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูแบบปกติ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ซ่ึงมีรายละเอียดการสรางและหา
ประสิทธิภาพดังนี้ 
 

2.1  แผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
2.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ      

การเรียนรูภาษาไทย หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลม 1 ของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.1.2 ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  
จากหนังสือ  เอกสาร งานวิจัย  และผูเชี่ยวชาญ 

2.1.3 แบงเนื้อหาในบทเรียนเปน 4 เร่ือง โดยแบงเนื้อหายอย ตามแผนการ
จัดการเรียนรู 6 แผน ดังนี ้

1.  เร่ือง อวัยวะท่ีใชในการออกเสียงในภาษาไทย จํานวน 1  คาบ  
 2.  เร่ือง รูปและเสียงสระในภาษาไทย  จํานวน 2  คาบ  

3.  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  จํานวน 2  คาบ 
4.  เร่ือง รูปและเสียงวรรณยกุตในภาษาไทย  จํานวน 1  คาบ 

2.1.4   กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละเรื่องยอย 
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2.1.5 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตาม
องคประกอบพื้นฐานของการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD 

2.1.6 สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเนือ้หา สาระสําคัญ  (Concept) 
ของเนื้อหา เขียนจุดประสงคการเรียนรู  และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD  รวมทัง้ส้ิน  6  แผน  ดังนี ้

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง อวัยวะทีใ่ชออกเสียงในภาษาไทย 
จํานวน 1 คาบ  

 แผนการจดัการเรียนรูที่ 2  เรือ่ง รูปสระในภาษาไทย จํานวน 1  คาบ  
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย จํานวน 1 คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เรือ่ง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  
จํานวน 1  คาบ  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา           
ในภาษาไทย  จํานวน 1 คาบ  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  เรือ่ง  รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 
จํานวน 1  คาบ  

2.1.7 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

2.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และผูเช่ียวชาญดานการประเมิน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of  Item 
Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

• ใหคะแนนเทากับ  +1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมี
ความเหมาะสม 

• ใหคะแนนเทากับ   0   เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมี
ความเหมาะสมหรือไม 

• ใหคะแนนเทากับ  -1  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมี
ความเหมาะสม   
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IOC  =  
N

R∑  
        

 IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองของแผนการจดัการเรียนรูทีส่รางขึ้น  
 ΣR แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  คาดัชนีมีความสอดคลอง

ตั้งแต  0.50  ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได  และคาสอดคลองที่ไดคือ 0.89 
 2.1.9  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชสอนกับกลุมทดลอง คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1/1  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  กรุงเทพมหานคร   

 
2.2 แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยแบบปกติ  ผูวิจยัดําเนินการสรางและหา

ประสิทธิภาพของเครื่องมือดังนี ้
2.2.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ     

การเรียนรูภาษาไทย คูมือครู หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ระดับมัธยมศกึษาตอนตน เลม 1 ของกรม
วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.2 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบปกติจากหนังสือคูมือครู เอกสาร งานวิจยั 
และผูเชี่ยวชาญ 

2.2.3 แบงเนือ้หาในบทเรยีนเปน 4 เร่ือง โดยแบงเนือ้หายอย ตามแผนการ
จัดการเรียนรู 6 แผน ดังนี ้

1.  เร่ือง อวัยวะท่ีใชในการออกเสียงในภาษาไทย จํานวน 1  คาบ  
 2.  เร่ือง รูปและเสียงสระในภาษาไทย  จํานวน 2  คาบ  

3.  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  จํานวน 2  คาบ 
4.  เร่ือง รูปและเสียงวรรณยกุตในภาษาไทย  จํานวน 1  คาบ 

2.2.4 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละเรือ่งยอย 
2.2.5 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามองคประกอบ

พื้นฐานของการเรียนรูแบบปกติ 
2.2.6 เขียนแผนการจัดการเรียนรู  รวมทั้งส้ิน  6  แผน  ดังนี ้

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เรือ่ง  อวัยวะทีใ่ชออกเสียงในภาษาไทย  
จํานวน 1 คาบ  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรือ่ง  รูปสระในภาษาไทย  จํานวน 1  คาบ  
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เรือ่ง  เสียงสระในภาษาไทย  จํานวน 1 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เรือ่ง  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

จํานวน 1  คาบ  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เรือ่ง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําใน

ภาษาไทย จํานวน 1 คาบ  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  เรือ่ง  รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย

จํานวน 1  คาบ  
2.2.7 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
2.2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

• ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมี
ความเหมาะสม 

• ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมี
ความเหมาะสมหรือไม 

• ใหคะแนนเทากับ -1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมี
ความเหมาะสม   

 

IOC  =  
N

R∑  
        

 IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น  
 ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

จากนั้นวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาดัชนีมีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได และความสอดคลองที่
ไดคือ 0.84 

2.2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชสอนกับกลุมควบคุม คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร   
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2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอเพื่อใชทดสอบกอนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปนขอสอบฉบับเดียวกัน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

2.3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ     
การเรียนรูภาษาไทย 

2.3.2 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.3.3 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย 

2.3.4 วิเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
2.3.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและ

เสียงในภาษาไทย  เปนแบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน 100  ขอ 
2.3.6 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตอ

อาจารยผูควบคุมควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหา แลว
นํามาปรับปรุงแกไข 

2.3.7 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แกไขแลวตอผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน  ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอง
รายขอของแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.97 ซ่ึงถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ที่ยอมรับได 

2.3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการตรวจสอบ  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน มาปรับปรุงแกไข  

2.3.9 นําแบบทดสอบที่แกไขแลวไปทดลอง (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 1/4 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวตรวจแบบทดสอบ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 โดยใชเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 ขอใดตอบถูก  ให  1  คะแนน   
 ขอใดตอบผิด  ให  0  คะแนน 
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 วิเคราะหขอสอบเปนรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก 
(r) และความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.43-0.80  คาอํานาจจําแนก (r)  
ตั้งแต 0.22 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.71  ซ่ึงถือวาเปนขอสอบที่มีความเหมาะสม 

2.3.10   นําแบบทดสอบที่ไดมาจัดทําเปนชุดเพื่อใชในการทดลองกับกลุม
ทดลอง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 และกลุมควบคุม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 
 

2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค  STAD  ผูวิจัยดําเนินการสรางดังนี้ 

2.4.1 ศึกษาเกณฑการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ ลิเคอรท  (Likert) 
2.4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธี 

การเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD จํานวน 15 ขอ และแบบปลายเปดจํานวน  1  ขอ  ซ่ึง
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก  5  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  ความหมาย 
 1 เห็นดวยเหมาะสมนอยที่สุด 
 2 เห็นดวยเหมาะสมนอย 
 3 เห็นดวยเหมาะสมปานกลาง 
 4 เห็นดวยเหมาะสมมาก 
 5 เห็นดวยเหมาะสมมากที่สุด 

2.4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบแกไข 

2.4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index 
of Item  Objective  Congruence)   

2.4.5 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย        
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  เพื่อปรับการใชภาษาใหถูกตอง  และเขาใจงาย 

2.4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดไปสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD จํานวน 32 คน  

2.4.7 นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความคิดเห็น  และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน การใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยใชเกณฑระดับความคิดเห็นของ เบสท (Best 
1981:182, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด  2532 : 111)   

 คาเฉลี่ย  เกณฑการแปลความหมายของความคิดเหน็ 
 1.00-1.49 หมายถึง  เหน็ดวยระดับเหมาะสมนอยที่สุด 
 1.50-2.49  หมายถึง  เหน็ดวยระดับเหมาะสมนอย 
 2.50-3.49  หมายถึง  เห็นดวยระดับเหมาะสมปานกลาง 
 3.50-4.49  หมายถึง  เห็นดวยระดบัเหมาะสมมาก 
 4.50-5.00  หมายถึง  เห็นดวยระดับเหมาะสมมากที่สุด 

 
3. ขั้นทดลอง 
 วิธีดําเนนิการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ขั้นกอนการทดลอง  เปนขัน้ที่ผูวิจัยเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
1.1 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน เวลาเรียน 1 

คาบ โดยผูวิจัยอธิบายหลักการ วิธีการ บทบาทและหนาที่พรอมทั้งวัตถุประสงคของการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 

1.2  ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง “รูปและเสียงในภาษาไทย” จํานวน 40 ขอ ซ่ึงเปนการทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) 

1.3  แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ  ซ่ึงภายในกลุมจะคละนักเรียน
ทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมที่ผูวิจัยจัดกลุมนักเรียนไวประจําตลอดการเรียนการสอน 6 คาบ
เรียน (6 แผนการจัดการเรียนรู) 

2. ขั้นทดลอง 
2.1 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ระหวางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.  

2549 จํานวน  3  สัปดาห สัปดาหละ  2  คาบ  รวม  6  คาบ 
2.2 การดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งใน

กลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยกลุมทดลองสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  
และกลุมควบคุมสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 

3 ขั้นหลังการทดลองสอน 
3.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปน

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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3.2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD  โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
 
 4.  ขั้นวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติสรุปเปนผลการทดลอง
และทดสอบสมมติฐานตามลําดับ ดังนี้ 

4.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องรูปและเสียง
ในภาษาไทยของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับ
กลุมควบคุมที่เรียนโดยการเรียนแบบปกติ  วิเคราะหผลโดยการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยการทดสอบคา (t – test)  แบบกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมอิสระตอกัน  (Independent) 

4.2  การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค STAD  ซ่ึงเปนแบบคําถามชนิดมาตราสวนแบบประเมินคา  (rating scale)  
วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

4.3  สถิติที่ใชในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ  ผูวิจัยวิเคราะหและคัดเลือก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐานโดยการคิดคํานวณหาคา p, r และคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 129 – 130)   

4.3.1 คาความยาก (p) (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 129) 
P  =           

N
R  

P  คือ คาความยากของคําถามแตละขอ 
R  คือ   จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
N  คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

4.3.2 คาอํานาจจําแนก ( r ) (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 :130) 
R  = 

N/2
ReRu −  

R  คือ   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
Ru คือ จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
Re คือ จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
N  คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
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4.3.3 คาความเที่ยงตรง  (Validity)  (สมนึก  ภัททยิธนี  2546 : 220-221) 

IOC   =   
N

R∑  

IOC    แทน  ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู
ที่สรางขึ้นหรือระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมด 

N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
4.3.4 คาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชวิธี KR20 (พวงรัตน ทวีรัตน 

2540 : 123-125) 

 rtt  = 
1n

n
− ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
− ∑ 2

tS
pq

1    

rtt  คือ ความเชื่อมั่น 
 n  คือ จํานวนขอ 
 p  คือ สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
 q  คือ 1 – p 
 2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 Σpq คือ ผลรวมของ  pq 

4.3.5 นําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ     
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD มาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS  เพื่อหา
คาเฉลี่ย   ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียง
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
เทคนิค STAD  กับการสอนแบบปกติ”  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้  

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับการสอนแบบปกติ 

2. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD 
 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
เทคนิค STAD  กับการสอนแบบปกติ 

 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD  กับการสอนแบบ
ปกติ  มีรายละเอียดดังตารางที่  3 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนกอนเรียนวิชาภาษาไทย ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
กลุมตัวอยาง N X  S.D. t 
กลุมทดลอง 32 15.97 3.43 0.58 
กลุมควบคุม 32 15.41 4.10  

**  p  <  0.05 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 3  พบวา  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรยีน
ของกลุมทดลอง  ( X =  15.97 ,  S.D. =  3.43)  และกลุมควบคุม  ( X   =  15.41 ,  S.D. =  4.10)  ไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงใหเห็นวากอนการทดลองนักเรียนกลุม
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ทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย
ไมแตกตางกัน 
 

ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมทดลองและกลุมควบคมุ  

กลุมตัวอยาง N X  S.D. t 
กลุมทดลอง 32 28.47 5.10 3.33 * 

กลุมควบคุม 32 24.50 5.37  
*  p < 0.05 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันกับนักเรียนที่
เรียนแบบปกติวิชาภาษาไทย เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน ของกลุมทดลอง ( X  = 28.47, S.D.=5.10) สูงกวากลุมควบคุม ( X  = 24.50, S.D.= 
5.37)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการสอนดวยวิธีการ

เรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน 
เทคนิค STAD  

ความคิดเห็น 
ขอ รายการ X  S.D. 

ระดับ ลําดับที่ 

1. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเรียน 4.00 0.51 เหมาะสมมาก 13 
2. มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน  การสอน 4.16 0.45 เหมาะสมมาก 11 
3. สงเสริมความสามัคคีในกลุม 4.72 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 2 
4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม 4.50 0.76 เหมาะสมมากที่สุด 7 
5. สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 4.59 0.61 เหมาะสมมากที่สุด 6 
6. สงเสริมการทํางานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพ 4.72 0.52 เหมาะสมมากที่สุด 2 
7. สงเสริมความสัมพันธระหวางเพื่อนใหเปนไปในทางที่ดี 4.66 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 5 
8. ไดทราบความกาวหนาในการเรียน 4.84 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 1 
9. มีบรรยากาศที่ดีสงเสริมการเรียน 4.69 0.59 เหมาะสมมากที่สุด 4 

10. มีโอกาสนําเสนอผลงานของตนเองและกลุม 4.00 0.72 เหมาะสมมาก 13 
11. มีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.13 0.66 เหมาะสมมาก 12 
12. มีสวนชวยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น 4.38 0.75 เหมาะสมมาก 8 
13. มีโอกาสคนหาคําตอบในขณะที่เรียนในชั้น 4.31 0.64 เหมาะสมมาก 9 
14. ทําใหมีความสุขกับการเรียน 4.19 0.69 เหมาะสมมาก 10 
15. มีวินัยในการเรียนมากขึ้น 3.81 0.82 เหมาะสมมาก 15 

 คาระดับเฉลี่ยรวม 4.38 0.24 เหมาะสมมาก  
 

 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ในภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับเหมาะสมมาก ( X  = 4.38, S.D. 
=  0.24)  ซ่ึงหมายความวานักเรียนมีความเห็นที่เหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวานักเรียน
เห็นดวยในระดับเหมาะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก เรียงตามลําดับดังนี้ คือ ไดทราบความกาวหนา 
ในการเรียน ( X  = 4.84, S.D. = 0.37) สงเสริมความสามัคคีในกลุม ( X  = 4.72, S.D. = 0.46)  
สงเสริมการทํางานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.72, S.D. = 0.55) 
 

จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD มีความเห็นตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก   
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง
รูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร           
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 32 คน ซ่ึงไดมาดวยการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) แลวสุมใหหองหนึ่งเปนกลุมทดลองสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD  และอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุมสอนแบบปกติ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเปนขอสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.43–0.80 มีคาอํานาจ
จําแนก (r)  ระหวาง 0.22 - 0.73  มีคาความเที่ยงตรง 0.97 และมีคาความเชื่อมั่น 0.71  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD จํานวน 15 
ขอ แผนการวิจัยเปนแบบมีการทดสอบกอนและหลังทดลอง (control group pretest – posttest 
design)  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งสองกลุม โดยทดสอบความสามารถของนักเรียนดวย
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และหาคุณภาพแลว เมื่อทดลองสอนครบ 6 แผน จึงทดสอบอีกครั้ง
ดวยขอสอบชุดเดิม  หลังจากนั้นจึงนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับการสอนแบบปกติ และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาเฉลี่ยโดยใชการทดสอบ “ที” แบบสองกลุมอิสระตอกัน (t-test 
independent) การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย  ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และนําเสนอผล 
การวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางและความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับการสอนแบบปกติ  สรุปผลไดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมทดลอง  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
กับนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลัง
เรียนของกลุมทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมควบคุม   

2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD มีคาเฉล่ียอยูในระดับเหมาะสมมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.38 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงใน
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  สามารถอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  กับการสอน
แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองรูป
และเสียงในภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD สูงกวากลุมควบคุมที่สอนแบบปกติ อาจเนื่องมาจากการสอนดวยวิธีการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD  เปนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการทํางานเปนกลุม สมาชิกในกลุม
ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน 
สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีสวนรวมในการทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยนักเรียนแตละคน
จะตองพยายามทําความเขาใจเนื้อหาทุกประเด็น นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอยูในระดับ
เกงจะตองใหความชวยเหลือสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถทางการเรียนออนกวาใหเขาใจ ดวย
การชี้แจง อธิบาย ยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และสามารถคิดไดดวยตนเอง และเปน
กิจกรรมที่เนนการทํางานกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน และการทํางานที่มีเปาหมายรวมกัน ทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกวาตนเองมีสวนสําคัญ 
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มีบทบาทเทาเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหกลุมของตนประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวังไว ทําใหสมาชิกในกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังที่ สลาวิน (Slavin 1990 : 
128, อางถึงใน ศิริพร ทาทอง 2548 : 94) กลาวไววา การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนคิ 
STAD เปนวิธีสอนที่สมาชิกในกลุมจะชวยกันเรียนรูหรือทํากิจกรรมที่เปนเปาหมายของกลุมจน
ประสบความสําเร็จ  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ
เพ็ญนภา  ดีจรัส  (2547 : 62)  ที่พบวาการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ที่เนน
ใหนักเรียนทํางานเปนกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือกัน จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ปรารถนา  เกษนอย  (2540 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนแบบ
ปกติ  และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน มีคะแนนความสามารถในการ
วิเคราะหสูงกวานักเรียนกลุมที่สอนแบบปกติ สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2548 : 
110)  ที่กลาววา เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  เปน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัด
กลุมผ ูเรียนที่มีสมาชิกกลุมละ 4–6 คน โดยคละความสามารถทางการเรียนและเพศ โดยที่ครูจะทํา
การสอนหรือเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียนแกนักเรียนทั้งชั้นกอน และมอบหมายใหแตละกลุม
ทํางานตามที่กําหนดตามวัตถุประสงคในแผนการสอน เมื่อสมาชิกกลุมชวยกันปฏิบัติ และทํา
แบบฝกหัด หรือทบทวนเนื้อหาตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จแลว ครูจะใหนักเรียนทุกคนทํา
แบบทดสอบประมาณ 15–20 นาที คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุมของแต
ละกลุม ซ่ึงเรียกวา “กลุมสัมฤทธิ์” (Achievement Division)  ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหสมาชิกทุกคน
ตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมใหเกิดความเขาใจ  เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีปญหาขอสงสัยใน
บทเรียน ก็จะไดรับความเอาใจใสจากเพื่อนรวมกลุม ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น เพราะภาษาที่นักเรียนสื่อสารกันในกลุมเพื่อนจะสามารถสื่อสารไดเขาใจมากกวาการสอน
ของครู ทั้งนี้สอดคลองกับจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson  1981 : 45 – 50, อางถึง
ใน สุพัตรา ฤกษบาย 2544 : 74 – 75)  ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครู
จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของเด็ก และอธิบายใหเพื่อนฟงไดเขาใจ ทั้งยังทําใหเพื่อน
เขาใจไดดี ซ่ึงเด็กที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงนั้น จะจดจําบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ
เด็กไดพูดถึงเรื่องราวท่ีเรียนมาแลวกับเพื่อน โดยผลัดกันพูดผลัดกันฟง เปนผลใหเด็กสามารถจะ
เขาใจและจดจําไดดีกวาการอานหรือการศึกษาโดยลําพัง นักเรียนที่เกงจะชวยเหลือเพื่อนในกลุม 
โดยเฉพาะกลุมออนสงผลใหนักเรียนกลุมออนมีโอกาสในการประสบความสําเร็จเทาเทียมกับ
นักเรียนกลุมเกงและปานกลาง สวนนักเรียนกลุมปานกลาง เมื่อเกิดปญหาไมเขาใจ  ก็สามารถ
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ปรึกษานักเรียนที่เรียนเกงได ขณะเดียวกันก็สามารถชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนกวาตนไดอีกดวย 
นักเรียนกลุมเกงที่ตองอธิบายความรูใหเพื่อนฟงจึงถือวาเปนการทบทวนความรูของตน ทําใหมี
ความเขาใจและแมนยําในความรูมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ สุรศักดิ์ หลาบมาลา  (2536 : 4)  กลาววา  
เด็กเกงจะเกงทางวิชาการมากขึ้น เมื่อเรียนแบบรวมมือกัน  เพราะเด็กเกงทราบวาตนตองทําหนาที่
อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจึงศึกษาอยางถองแท ทําใหเขาใจเนื้อหาไดดีกวาเดิม  และเดวิดสัน  
(Davidson 1974 : 101 - 106)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  หากนักเรียนคนใดสามารถถายทอดสิ่งที่
เรียนรูมานั้นใหเพื่อนฟงโดยใชภาษาของนักเรียนแลว นักเรียนจะเขาใจแจมแจงในความรูทั้งหมด  
ทั้งนี้เพราะการพูดหรือการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูพูดเขาใจและมองเห็นมโนมิติของเรื่อง
ที่พูดอยางแจมแจง 
 นอกจากนี้การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  มีวิธีการ
เสริมแรงโดยมีการคํานวณคะแนนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น คือเมื่อจบในแตละบทเรียน
จะตองทําแบบทดสอบยอย คะแนนของนักเรียนแตละคนจะถูกนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
วิธีนี้ทําใหนักเรียนในกลุมชวยกันอธิบายใหสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาที่เรียนใหไดมากที่สุด และ
นักเรียนในทุกระดับความสามารถในการเรียน พยายามที่จะทําคะแนนใหไดสูงสุด เพื่อใหคะแนน
เฉลี่ยของกลุมอยูในเกณฑดี เปนวิธีการกระตุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางเต็มศักยภาพของ
ตนเอง เพราะตางก็หวังในความสําเร็จของกลุม ดังที่ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2533 : 19) แสดงความ
คิดเห็นวา  วิธีการคิดคะแนนโดยใชระบบกลุมสัมฤทธ์ิ  เปนการกระตุนใหนักเรียนแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่  ดังนั้น  นักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดสูงสุดในกลุมของตน  อาจจะ
ไมใชนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูงในกลุมก็ได  ดวยเหตุนี้นักเรียนทุกคนในกลุม  จึง
จําเปนตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหทุกคนในกลุมไดเขาใจเนื้อหาที่เรียน ทําใหไดมาซึ่งการ
เรียนรูของตนเองและกลุมสูงสุด สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 1) ไดกลาววา เมื่อนักเรียน
ไดทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนที่ไดจะถูกเปลี่ยนไปเปนคะแนนกลุม เปนการสรางแรงจูงใจ
ใหนักเรียนตั้งใจเรียน และชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหเรียนรูในสิ่งที่ครูสอนอยางแจมแจง ถานักเรียน
ตองการใหกลุมตนประสบความสําเร็จ จะตองชวยเหลือกันและกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดี
ที่สุด   
 

 การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD นอกจากจะมีการสอนโดย
ใชกิจกรรมกลุมยอย  และนําคะแนนของสมาชิกแตละคนในกลุมมาคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมแลว การเสริมแรงก็เปนอีกสวนหนึ่งที่กระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  
STAD  ในแตละบทเรียนนั้น  นักเรียนแตละกลุมจะไดฝกทักษะเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท
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ดวยการทําใบงาน การตรวจคําตอบ ทําใหนักเรียนเห็นความกาวหนาของตนเองและกลุมอยาง
ชัดเจนอยางรวดเร็ว นับวาเปนการเสริมแรงทางบวกที่ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเสริมแรงในลักษณะของการใหรางวัล การใหคําชมเชย การ
ใหกําลังใจ และการจัดปายนิเทศแสดงคะแนนการทดสอบยอยเปนรายบุคคลและรายกลุม ซ่ึงจะ
สงผลใหนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูง มีความขยัน เอาใจใสการเรียนมากขึ้นเพื่อรักษาระดับคะแนน
ของตน สวนนักเรียนที่ไดคะแนนต่ําก็จะตั้งใจเรียนและพยายามทําคะแนนใหสูงขึ้นกวาเดิม ดังที่
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538 :65) ไดกลาวถึงการเสริมแรงที่ใชในการสอน
ภาษาไทยไววา  ครูควรใหการเสริมแรงแกเด็กเปนระยะ ๆ การเสริมแรงทางบวกจะเปนการสื่อให
เด็กทราบวาสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกตองหรือไม  เด็กจะเกิดความภูมิใจและพยายามทํากิจกรรม
ตาง ๆ  ใหดียิ่งขึ้น   
 วิธีสอนแบบปกติทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD  อาจมีสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการสอน
ของวิธีสอนแบบปกติ  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนคอนขางนอย  
การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นระหวางนักเรียนมีไมบอยนัก ทําใหนักเรียนรูสึกเครียดและเบื่อ
หนาย สงผลใหนักเรียนไมตั้งใจเรียน  อีกทั้งยังเปนการเรียนแบบตางคนตางเรียน  นักเรียนไมได
ชวยเหลือกัน  นักเรียนกลุมเกงจะไดคะแนนสูงในขณะที่กลุมออนไมมีความเขาใจในบทเรียนและ
ไมเอาใจใสการเรียนมากเทาที่ควร  จึงเปนเหตุใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
 

 2.  จากผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความเห็นอยูในระดับเหมาะสม
มาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนด ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการสอนดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค STAD สงเสริมบรรยากาศในการเรียนแบบเปนกันเอง นักเรียนรูสึกสบายใจ 
สนุกสนาน ไมเครงเครียดในการเรียนมากเกินไป นอกจากนี้ การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค STAD ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาทางการเรียน มีความสามัคคีในกลุมเพิ่มมาก
ขึ้น มีการทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศที่ดีในการชวยสงเสริมการเรียน มี
ความสัมพันธระหวางเพื่อนดีขึ้น กลุมสามารถเปนแหลงเรียนรูได และมีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางสมาชิกในกลุม  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดในกลุมของเพื่อน สอดคลองกับแนวคิดของ 
ดัน (Dun 1972 : 154) ที่วา การจัดการเรียนการสอนที่ดี ควรชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางาน
รวมกันเปนคูหรือเปนหมูคณะ  การสรางกลุมเด็ก ๆ ที่มีความสัมพันธตอกันในการเรียน  จะปองกัน
ไมใหนักเรียนรูสึกวาอยูคนเดียว  การทํางานรวมกันทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทําใหเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน  เปนผลทําใหนักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัย
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ของ เอลเลียท (A. Elliott, อางถึงใน  สุรพล พยอมแยม 2544 : 161) กลาววา การเรียนโดยใหเพื่อน
นักเรียนชวยนักเรียน  (Peer Tutor)  คือการที่ผูเรียนชวยเหลือกันในวัยเรียน ทําใหบรรยากาศใน
หองเรียนเปนแบบรวมมือ จะมีปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนรวมวัย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ส่ิงเหลานี้ทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD สวนปญหาที่พบในการจัดการเรียนรู คือในชั่วโมงแรกของการเรียนนักเรียนบางคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนกลุมออนจะไมตั้งใจเรียนและไมรับผิดชอบในหนาที่ของตน ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจากนักเรียนกลุมออนมีความเขาใจวากลุมของตนเองมีคนเกงที่จะทําใหคะแนนของกลุมดี
อยูแลว จึงไมจําเปนที่ตองตั้งใจเรียนมาก  ผูวิจัยไดแกปญหาโดยการชี้แจงใหนักเรียนทุกคน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และย้ําเรื่องผลคะแนนการสอบยอยของนักเรียนแตละคนวามี
ความสําคัญตอการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม เมื่อผานการเรียนชั่วโมงแรกครูไดมอบรางวัล
ใหแกกลุมที่ทําคะแนนเฉลี่ยของกลุมไดดี นักเรียนที่ไมคอยสนใจเรียนและทําคะแนนไดนอยจึง
พยายามทําคะแนนสอบและมีความรับผิดชอบในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และการทําวิจัยคร้ังตอไป  
ดังนี้ 
 1.   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา การสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD เหมาะสมสําหรับเนื้อหาที่นักเรียนไมสามารถทําความเขาใจดวยตนเอง ตองอาศัยการอธิบาย 
การใหคําแนะนําจากครูกอน โดยเฉพาะเนื้อหาในสวนของหลักภาษาไทย ซ่ึงมีกฎเกณฑที่ซับซอน 
ยากที่นักเรียนจะทําความเขาใจดวยตนเอง เมื่อครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจแลว นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนเกง จะอธิบายใหนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่ออนกวาตนฟง
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเขาใจดียิ่งขึ้น เปนการสอนกันเองระหวางกลุมเพื่อน ดังนั้น ครูตองเตรียมเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และตองชวยใหคําแนะนํากับนักเรียนตลอดเวลา เมื่อนักเรียนไม
เขาใจเนื้อหาที่เรียน 
 1.2 ปญหาที่พบคือ การจัดนักเรียนเขากลุม โดยชั่วโมงแรกของการเรียน นักเรียน
ทุกคนจะเดินเขากลุม หาเพื่อนรวมกลุมอยางวุนวายและขาดความเปนระเบียบ อีกทั้งนักเรียนกลุม
เกงจะไมยอมรับนักเรียนกลุมออนเปนสมาชิกกลุม เพราะเขาใจวาจะทําใหคะแนนกลุมต่ํา และ
พยายามขอเปลี่ยนกลุมใหมเสมอ  การนําผลการวิจัยนี้ไปใชครูจึงตองแจงชื่อกลุมและรายชื่อสมาชิก
ของแตละกลุมใหนักเรียนทราบลวงหนา รวมทั้งจัดโตะเรียนเปนกลุมพรอมเขียนปายชื่อกลุม  
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นอกจากนี้ครูตองอธิบายใหนักเรียนทราบวานักเรียนทุกกลุมมีความสามารถโดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน  
โดยครูจัดกลุมอยางยุติธรรม เพื่อใหนักเรียนยอมรับสมาชิกของตน และเปนการประหยัดเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูขั้นตอไป 
  1.3  การทํางานกลุม  นักเรียนเกงจะไมยอมใหนักเรียนออนทํางานตามบทบาทที่ที่
ไดรับมอบหมาย เพราะเกรงวาจะทํางานไมดี ครูจึงตองกลาวย้ําถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตน และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้ครูอาจหาแรงจูงใจเพื่อเปดโอกาสให
นักเรียนกลุมออนไดทํางาน เพื่อใหเกิดการกระจายงานในกลุม 
 

 2.   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  
STAD  กับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคอื่น ๆ เชน jigsaw, jigsaw II, Team  Games  
Tournament, Team Assisted Individualizition เปนตน 
  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น  ๆ  นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ        
ความคิดเห็นตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD เชน ความรับผิดชอบ   
ความภาคภูมิใจในตัวเอง เปนตน 
  2.3  ควรศึกษาการใชการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทักษะอื่น ๆ เชน การอาน การเขียน รวมไปถึงวรรณคดี วรรณกรรม. 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 107

บรรณานุกรม 
 
กรรณิการ พวงเกษม. การสอนเขียนโดยใชจินตนาการทางสรางสรรคในระดับประถมศึกษา. 

กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานชิ,  2531. 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
2533). กรุงเทพ ฯ :  คุรุสภาลาดพราว,  2533. 

 

________. หลักภาษาไทย : คูมือครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 
2537. 

 

________.ประทีปแหงการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสดานการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภา,  2541. 

 

________.หลักภาษาไทยเลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2543. 
 

________.ก คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.  กรุงเทพ ฯ :  โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภณัฑ  (ร.ส.พ.),  2544. 

 

________.ข หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภณัฑ (ร.ส.พ.), 2544. 

 

________.ก การจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 
2546. 

 

________.ข ผงัมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพ ฯ :  
คุรุสภาลาดพราว,  2546. 

________.ค  การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2546. 

 

กองเทพ  เคลือบพณิชกุล.  การใชภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  โอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส,  2542. 
 

กาญจนา  คุณารักษ.  การออกแบบการสอน.  นครปฐม  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม,  2539. 
 

________.“การเรียนรูแบบรวมมือกันในชัน้เรียนบูรณาการ.” ทับแกว 2, 4  (2541)  :  48-74. 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 108

กาญจนา  นาคสกุล. ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพคร้ังที่ 4 (แกไขปรับปรงุ). กรุงเทพ ฯ : โครงการ 
 ตําราคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2541. 
 

กําชัย  ทองหลอ.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  อมรการพิมพ,  2533. 
 

กิ่งดาว  กิ่งจนัทร.  “ผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมที่มี
ตอความสามารถในการอานเขาใจความภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  1.”  
วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาจิตวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2537. 

 

กุลยา  เบญจกาญจน.  รายงานการวิจัยการเปรียบเทียบสมัฤทธิ์ผลการอานภาษาอังกฤษโดยการสอน
เสริมและไมเสริมพื้นความรู. กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2535. 

 

เข็มทอง จิตจกัร. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํายากของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3  โรงเรียนนามนพิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ  ที่มีระดับความสามารถทางภาษาไทย
แตกตางกนั  ซ่ึงเรียนโดยใชเกม  ใชแบบฝกเสริมทักษะ  และใชวิธีเรียนแบบปกติ”  
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544. 

 

คณาจารยสมานมิตร. หลักการสอนภาษาไทยสําหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2547. 
 

จงชัย  เจนหัตถการกิจ.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส, 2548. 
 

ชนิสา  ตุไตลา. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ระหวาง
การสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูกับการสอนแบบปกต ิ ในกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแกน,  2540. 

 

ชวนพิศ อัตเนตร. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สอนโดยหนังสือการตนู
เร่ืองกับวิธีสอนแบบปกต.ิ”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  
การสอนภาษาไทย  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2545. 

 

ฐะปะนีย นาครทรรพ. “สอนหลักภาษาอยางไรไมนาเบื่อ.” วิชาการ 1 (11 พฤศจิกายน 2541) :      
15-19. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 109

ฐิติมา อุนใจ. “การเปรียบเทียบการคิดแบบอเนกนยัของเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเรยีน
แบบรวมมือกบัประสบการณตามแผนปกติ.” วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2538. 

 

ฐิติรัตน ศิลาจันทร. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
โดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณทางภาษาและการเรียนแบบรวมมือกนัเรียนรู.”  
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บณัฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2543. 

 

ณัตจรี  แสงพันธ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  เรื่องเศษสวนที่เรียนโดยวธีิแบบตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  
(STAD)  กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนตามปกต.ิ”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนประถมศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2536. 

 

ทัศนีย  ศภุเมธี.  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา.  ม.ป.ท. ,  2535. 
 

ทิศนา แขมมณ.ี “การพัฒนารูปแบบการฝกทักษะการทํางานกลุม.” วารสารทางการวิจัยทางการ
ศึกษา  5, 2 (2528)  :  49-59. 

 

________.การสอนภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี,  2542. 
 

เทื้อน กองแกว. “การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรวมกันเปนกลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอน.”  สารพัฒนาหลักสูตร  13,  116  (2537)  :  43 – 48. 

 

นพนภา  ออกดวง.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับการสอนแบบปกติ.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2547 

 

นวรัตน  สายวงศ.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม.  สัมภาษณ,  8  
มิถุนายน  2547. 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 110

นองนิตย  เตยจอหอ.  “การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ที่ใชผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
(STAD) เร่ืองการอานจับใจความ ช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 1.” วิทยานพินธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม,  2547. 

 

นาตยา  ปลันธนานันท.  “การเรียนแบบ  Cooperative  Learning.”  เอกสารประกอบการสอนวชิา  
160  256  แนวโนมการสอนสังคมศึกษา.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2540. 

 

น้ําทิพย ชังเกตุ.  “การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่
4 โดยจดัการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนคิ STAD รวมกับเทคนิค KWDL.”  วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2547. 

 

นิคม ตังคะพภิพ. สถติิเพื่อการวิจัยทางการศึกษา : มโมทัศนและการประยุกต  การวิเคราะหความ
แปรปรวน  การวิเคราะหความแปรปรวนรวมและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา.  
นครปฐม :  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2543 

 

บุญชม  ศรีสะอาด.  การพัฒนาการสอน.  กรุงเทพมหานคร  :  สุรีวิยาสาสน,  2537. 
 

ประทุมวรรณ ไทยประทุม. “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลิลิตตะเลงพายทีเ่รียนโดยใชชุดการเรียนกับการ
สอนปกติ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.” 
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2531. 

 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  จิตวิทยาการศกึษา.  กรุงเทพมหานคร  :  ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ,  2539. 
 

ปาริชาติ  จิตรฉ่ํา. “การเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผล เจตคติ และทกัษะการทํางานรวมกัน
ในวิชาสังคมศกึษา ส 504 ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 
2533. 

เปรมจิต  ชนะวงศ.  หลักภาษาไทย.  พิมพคร้ังที่ 9 (ปรับปรุงเพิ่มเติม).  นครศรีธรรมราช : สถาบัน
ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2543. 

 

ผะอบ  โปษะกฤษณะ.  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  บํารุงสาสน,  2532. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 111

พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร.  “ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  
ในโรงเรียนรัฐบาลซึ่งตั้งอยูในทองที่การศกึษา 5 กรุงเทพมหานคร.” วิทยานพินธ      
ศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตรการสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2524. 

 

พรรณี  ช. เจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพคร้ังที่ 3 กรุงเทพมหานคร : ดวงรนิทรการพิมพ,  
2528. 

 

พรรัตน  ศิลกุล.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการทํางานรวมกัน และเจตคติ
ในสังคมศึกษา ส 503 โดยใชการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบกลุมเดิม โรงเรียน
หนองไผวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ.” วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2543 

 

พรอมพรรณ  อุดมสิน.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพมหานคร  :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   2538. 

 

พวงรัตน  ทวรัีตน.  วิธีการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 7 กรุงเทพฯ :  
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร,  
2540. 

 

พวงเล็ก  อุตระ.  วิธีสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539. 

 

พัชรี  ลินิฐฏา.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ือง  “รามเกยีรติ์”  โดยใช
ชุดการสอนจลุบทกับการสอนปกติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสตรีวัด
ระฆัง  กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรการสอน  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2534. 

 

เพ็ญนภา  ขุนโหร.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่องอักษรไทยและการ
เขียนตวัอักษร  ที่สอนดวยชุดการสอนมินิคอรสและวิธีสอนแบบเอกซพลิซิท  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2543. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 112

มยุรีย  สาลีวงศ.  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ STAD กับ
กิจกรรมการเรยีนตามคูมือครูของ สสวท.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  
2535. 

 

ยุพา  สงศิริ.  วาทศิลปในวรรณกรรม.  กรุงเทพ ฯ :  มหาวทิยาลัยรามคําแหง,  2533. 
 

เยาวดี  วิบูลยศรี.  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบตัิ.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลัย,  2538. 

 

________. การวัดผลและการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ
แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั,  2549. 

 

ระววีรรณ  อินทรแหยม.  เอกสารคําสอนรายวิชา หลักภาษาไทย. ราชบรีุ : คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง, ม.ป.ป. 

 

รัชดา  ขําครุธ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชาหลักภาษาไทยของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป  ระดับนาฎศิลปช้ันตนปที่  3   ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปกับการสอนตามคูมือครู.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,   
2540. 

 

รัชนี  ศิลปศร.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงรอยกรองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 1  โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา  จงัหวัดสมุทรสาคร  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการสอนภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2542. 

 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนคิการวิจัยทางการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 4. กรงุเทพฯ : สวีริยา
สาสน,  2538. 

 

วรรณทพิา รอดแรงคา. การเรียนแบบรวมมือกัน. กรุงเทพ ฯ : คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2541.   

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 113

วรรณวิสา หนูเจริญ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา  ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  2  ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน
และการสอนตามแนวคูมือครู.” วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2544. 

 

วรรณี  ภิรมยคํา.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ืองคํา
และความสัมพันธของคํา  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2  ที่สอนดวยการเรยีนแบบ
รวมมือกันและการสอนตามแนวคูมือคร.ู”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544. 

 

วรุณี อุนบุญ.  “การพฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนนการเรียนแบบ
รวมมือกันเรยีนรู  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.”  วิทยานพินธปริญญา        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
2540. 

 

วัชรา  เลาเรียนดี. เทคนิคการจัดการสอนและการนิเทศ.  นครปฐม : โครงการสงเสริมการผลิตตํารา
และเอกสารประกอบการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร,  2545. 

 

________.เทคนิควิธีจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม : โครงการสงเสริมการผลิตตํารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 

 

________.เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ. นครปฐม : 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร,  2548. 

 

วัญญา  วิศาลาภรณ. ก การสรางแบบทดสอบ : เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  2533. 

 

________.  ข  การสรางแบบทดสอบ.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์,  2533. 
 

วาสนา  ไตรวฒันธงไชย.  “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบตอการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ
ตามวิธีเอสทีเอดีกับวิธีสอนตามคูมือครู.” วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร,  
2543. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 114

วิจิตร  ขอนยาง. หลักภาษาไทย.  สกลนคร : คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏ
สกลนคร, 2542. 

 

วิภาวรรณ  รมร่ืนบุญกิจ.  “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ืองความนาจะ
เปนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ระหวางกลุมที่รับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ
กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทพลีลา.”  วิทยานพินธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2542. 

 

วิมลศิริ รวมสุข. การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน,  2522. 

 

ศรไกร รุงรอด. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและการใหความรวมมือตอกลุม
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยกจิกรรมการเรียนแบบ STAD  กับ
กิจกรรมการเรยีนตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.”  
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533. 

 

ศรีจันทร  วิชาตรง.  หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542. 

 

ศิริพร ทาทอง. “การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลักภาษาไทย เร่ือง คํากรยิาและคําวิเศษณ 
ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรยีนแบบรวมมือกนัเทคนคิกลุม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกต.ิ” วิทยานพินธปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2548. 

 

สมถวิล  วิเศษสมบัติ.  วิธีสอนภาษาไทยมัธยมศึกษา (ศึกษา 432, ศึกษา 433,  ศึกษา 434) กรุงทพฯ : 
2525. 

 

สมนึก ภัททยิธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 4. มหาสารคาม : ภาควิชาวิจัยและพฒันา
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2546. 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115

สมร  ปาโท.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการฟง  พดู  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  4  
ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการสื่อสารและวิธีสอนแบบใชคูมือครู.” วิทยานพินธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2545. 

 

สมศักดิ์  ขจรชัยกุล. “รวมคิด รวมทํา รวมใจในการสอนรวมกลุมเรียนวิชาคณิตศาสตร.”  สารพัฒนา
หลักสูตร  14  (เมษายน-มิถุนายน  2538)   :  19 - 21. 

 

สรรเพชญ  อิสริยวัชรากร. ทฤษฎีการสอนสูการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มเวลา. ราชบุรี : คณะ
คุรุศาสตร  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง,  2546. 

 

สวรินทร  วโิรจนชูฉัตร.  “การพัฒนาการอานวรรณกรรมโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันในชัน้
เรียนภาษาฝรั่งเศส  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  6  โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร
คอนแวนต.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการสอนมัธยมศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2535. 

 

สอางค ดําเนินสวัสดิ.์ จะสอนภาษาไทยใหสนุกอยางไร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2536. 

 

สายสุนีย  ธรรมดา.  “ผลการเรียนตามวิธี เอส ที เอ ด ีที่มีตอการอานในใจ และความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.” วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2538 

  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จาํกัด,  2542.  

 

________. ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุด.  พิมพคร้ังที่  4.  กรุงเทพมหานคร  :  คุรุสภา
ลาดพราว,  2543. 

 

________. แผนการศึกษาแหงชาติ  (2545 – 2559)  ฉบับปรับปรงุ.  กรุงเทพ ฯ :  สํานักงาน
การศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี,  2545. 

 

สุจริต  เพยีรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. การพัฒนาการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2531. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 116

สุจริต  เพยีรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. วิธีสอนภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา. พิมพคร้ังที่ 3. 
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2538. 

 

สุจินต  วิศวธรีานนท.  การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรวมกัน ประมวลสารชุดวิชาสารัตถะและ
วิทยวิธีทางวิทยาศาสตร หนวยท่ี 11.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. 

 

สุทธิวงศ  พงศไพบูลย.  หลักภาษาไทย. พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2542. 
 

สุนทรียภรณ  สกุลหงสโสภณ. หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร.  
สัมภาษณ,  18  มิถุนายน 2547. 

 

สุพัตรา  ฤกษบาย.  “ผลของการใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือกัน  และการใชสัญญาเงื่อนไขที่มี
ตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียน          
ไทยนยิมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญา-
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2544. 

 

สุพิชญพร เพียรวิริยะ. “การสรางบทเรียนโมดลูวิชาหลักภาษาไทยเรื่องประโยคในภาษาไทย  
สําหรับระดับมัธยมศึกษาชัน้ปที่  2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2540. 

 

สุมณฑา  พรหมบุญ  และคณะ.  “การเรียนแบบมีสวนรวม.”   วารสารครุศาสตร  (กรกฎาคม-
ตุลาคม  2540)  :  28-29. 

 

สุรพล  พยอมแยม.  จิตวิทยาพื้นฐานสําหรับการศึกษา.  นครปฐม  :  โครงการสงเสริมการผลิตตํารา
และเอกสารการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2540. 

 

สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  “การเรียนการสอนแบบรวมมือกนั.”   วิทยาจารย  6  (กุมพาพันธ-ธันวาคม  
2533)  :  4-8. 

 

สุรางค  โควตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 4 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2545. 

 

สุรีย บาวเออร. “การเรียนรูโดยการรวมมือ.” วารสารวิชาการอุดมศกึษา 2 (กันยายน-ธันวาคม  
2535)  :  14-20. 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 117

อภิญญา  สิงหสมบัติ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองสิทธิหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและศกึษาทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรยีนรูและวิธีสอนตามแนวคูมอืครู.”  
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บณัฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2545. 

 

อมรรัตน  ฉายศรี.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองมหาเวสันดรชาดก  กัณฑกุมาร  
ของนักเรียนชัน้ประกาศนยีบัตรวิชาชีพปที่  2  ที่เรียนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธกับ
การสอนแบบปกติ  วิทยาลัยเทคนิคพิจติร.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2535. 

 

อรอุมา  ลือฉาย.  “การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการ
อานจับใจความ  โดยใชกระบวนการกลุมแบบรวมมือ  (STAD) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6.”  
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน          
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548. 

 

อังคณา ปานนอก. “เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนกัเรยีนชั้นประถมศกึษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยวธีิเรียนแบบรวมมือกนักับการสอนดวยวิธีปกต.ิ”  วิทยานพินธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2546. 

 

อารยา  กลาหาญ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ  
หนวยการเมืองการปกครอง  ของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่  5  ที่สอนโดยวิธีสอน
แบบรวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครู.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2545. 

 

อุทัยวรรณ  ตนัหยง. หลักภาษาไทย. พิมพคร้ังที่ 3. ลพบุรี : คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   
 สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542. 
 

อุปกิตศิลปสาร,พระยา.  หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวภาค วากยสัมพันธ ฉันทลักษณ. พิมพคร้ังที่ 
12.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานชิ,  2546 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 118

Armstrong, David Scott.  “The Effect  of  Student  Team  Achievement  Divisions  Cooperative  
Learning  Technique  on  Upper  Secontdary  Social  Studies  Students  Achievement  
and  Attitude  Towards  Social  Studies  Class.” Dissertation Abstracts International. 
DAI-A, no. 59 (August 1998) : 405 

Dun, Rita. Team Learning and Circles of Knowledge : Practical Approaches to 
Individualizing.  New York : packerpublishing Company Inc, 1972. 

 

Furtwengler, Carol  B.  “How  to  obferwe  Cooperative  Learning  Classrooms.”  Educational  
leadership.  49  (1992) :  59 – 62 

 

Kosters, Allen Eugene. The effects of cooperative learning in the traditional classroom on 
student  achievement and attitude. South Dakata : University of South Dakota, 1990. 

 

Peck, Greg L. The  effects  of  cooperative learning  on  the  spelling  achievement  of 
intermediate  elementary students. Indiana : Ball State University, 1991. 

 

Slavin, Robert E. a Cooperative Learning : Theory Research and Practice. Massachusetts : A 
Simon and Schuster, 1990. 

 

________. b  Cooperative Learning : Theory  Research  and  practice.  U.S.A. : Allyn and 
Bacon, 1990. 

 

Williams,  Mary  Susan. “The  Effects  of  Cooperative  Team  Learning  on  Achievement  and  
Student Attitude in the Algebra Classroom.”  Dissertation  Abstracts  International.  
DAI-A, no. 49 (November 1988) : 3611 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

119

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก   
 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

120

 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 

 

1.  อาจารยบุญสง  อุษณรัศมี   
 วุฒ ิ กศ.บ.  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 ตําแหนง อ.3 ระดับ 9  กรมสามัญศึกษา   
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ  
  สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนน ี เขตลาดพราว  กทม. 
 
2.  ผูชวยศาสตราจารยประวิณ  พูลทรัพย   
 วุฒ ิ อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8  
 สถานที่ทํางาน โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3.   อาจารยพิทักษ  เอ็นดู    
 วุฒ ิ กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนตุนสามัคคศีึกษา    
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานโนนตุนสามัคคีศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40000   
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วชิาภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย  (ฉบับกอนเรียนและหลังเรียน) 

คําชี้แจง   1.  ขอสอบมีทั้งหมด  40  ขอ  ขอละ  1  คะแนน  รวม  40  คะแนน  ใหเวลา   40 นาท ี
 2.  ใหทําในกระดาษที่ครูแจกใหเทานัน้   

 3.  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด และทําเครื่องหมาย X ในชองวางที่กําหนดให 
 

1.  ขอใดคือเสียงในภาษา 
 ก.  เสียงที่มนษุยไดยิน   ข.  เสียงที่มนษุยไดยินและเขาใจ 
 ค.  เสียงที่มนษุยใชส่ือความหมาย  ง.  เสียงที่มนุษยเปลงออกมาใชสื่อความหมายได 
2.  ขอใดคือลักษณะของสระประสม  
 ก.   เสียงสระที่มีเสียงส้ันยาวตางกัน   
 ข.   เสียงสระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยูดวย 
 ค.   เสียงสระที่ประกอบดวยสระเดีย่วสองเสียง  กลอมเกลาเสียงรวมกันสองลักษณะ 
 ง.   เสียงสระที่ประกอบดวยสระเดี่ยวสองเสียง  กลอมเกลาเสียงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
3.  อวัยวะใดเปนแหลงเริ่มตนของเสียงพูด 
 ก.  ปอด ข.  กะบังลม  
 ค.  หลอดลม ง.  กลองเสียง 
4.  เสียงพูดในภาษาไทยมีเสยีงใดบาง 
 ก.   เสียงแท  เสียงแปร  เสียงประสม ข.   เสียงสูง  เสียงกลาง  เสียงต่ํา 
 ค.   เสียงแท  เสียงแปร  เสียงดนตร ี ง.   เสียงสระ  เสียงพยัญชนะ  เสียงวรรณยกุต 
5.  ขอใดบอกสวนประกอบอักษรแทนเสียงในภาษาไทยไดถูกตอง 
 ก.   พยัญชนะ  สระ  วรรณยกุต ข. พยัญชนะตน สระ พยัญชนะสะกด วรรณยกุต 
 ค.    พยัญชนะตน  สระ  พยัญชนะสะกด   ง. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต เครื่องหมายตาง ๆ 
6.  เสียงที่ตองใชอวัยวะในชองปากชวยในการออกเสียงคือเสียงอะไร 
 ก.  เสียงสระ ข.  เสียงพยัญชนะ  
 ค.  เสียงวรรณยุกต ง.  เสียงอโฆษะ 
จงใชคําประพนัธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7-9 
“ทั้งนอกเมืองในเมืองเนื่องมา พรอมกันยังหนาศาลากลาง” 
7. คําประพันธขางตนมีเสียงสระเดี่ยวกี่เสยีง (ไมนับเสียงซ้ํา) 
 ก. 3      ข. 4  
 ค. 5      ง. 6 
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8. คําประพันธขางตนมีเสียงพยัญชนะทายกี่เสียง (ไมนับเสียงซํ้า) 
 ก. 4      ข. 5   
 ค. 6      ง. 7 
9. คําประพันธขางตนมีเสียงวรรณยกุตใดบาง (ไมนับเสยีงซํ้า) 
 ก. สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา   ข. สามัญ  เอก  ตรี  จัตวา 
 ค.  เอก  โท  ตรี  จัตวา   ง. สามัญ  โท  ตรี  จัตวา 
10.   รูปสระ  “ เ ” มีช่ือเรียกวาอะไร 
 ก.   ตีนเหยยีด  ข.   ไมหนา 
 ค.  ลากขาง  ง.  ไมผัด 
11.  สระในภาษาไทยมกีี่รูป  กี่เสียง 
 ก.  21  รูป  24  เสียง  ข.  24  รูป  21  เสียง 
 ค.  21  รูป  32  เสียง  ง.  32  รูป  21  เสียง 
12.  ขอใดเปนเสียงแท 
 ก.  เสียงสระ  ข.  เสียงพยัญชนะ 
 ค.  เสียงวรรณยุกต  ง.  เสียงพูด 
13.  ขอใดมีเสียงสระสั้น  3  พยางค  
 ก.  ฉันกินขาวผัด  ข.  แมมีทองคํา 
 ค.  วันนี้ฝนตกหนักมาก  ง.  ฉันเห็นนกบินผานมาทางนี้ 
14.  ขอใดมีเสียงสระยาวมากที่สุด  
 ก.   แมพาฉันไปกินขาวในรานอาหาร  ข.   พอพาฉันไปเที่ยวในสวนสัตว 
 ค.   พี่พาฉันไปเที่ยวชายหาด   ง.   ลุงพาฉันไปเที่ยวตางจังหวัด 
15.  คําในขอใดไมมีเสียงสระสั้น 
 ก.  กระเปา  ฉกชิง  ข.   ล่ันทม   กล่ินหอม 
 ค.   แจมใส  จดจอ  ง.  ครอบครัว  โยกยาย 
16.  คําในขอใดมีเสียงสระยาวทุกพยางค 
 ก.   พิกัด  วิกล  กระปุก  กระนั้น  ข.   โกรธา  กรีดกราย  กานพลู  โกงโคง 
 ค.   จิตรา  พเนจร  ครรชิต  จิ้มล้ิม  ง.    ทิพา  เทโพ  โทโส  เทวัญ 
17.  ขอใดมีคําที่ประสมสระเสียงส้ัน 

ก. ปูบอกปาวาโกรธแลว  ข. ปองตีแมวดวยความโกรธ  
ค. ครูกลาวโทษหนูเร่ือยมา  ง.รักจริงรึเปลาจะ 
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18.ขอใดคือเสียงแปร 
 ก.  เสียงสระ  ข. เสียงพยัญชนะ 
 ค.  เสียงวรรณยุกต  ง.  เสียงพูด 
19.  ขอใดเปนเสียงสระประสมทั้งหมด   
 ก.  เอือะ  เออ  เอาะ    ข.  เอีย  เออะ  เอาะ 
 ค.  อัวะ  แอะ  เอียะ    ง.  เอียะ  เอือ  อัว 
20.  พยัญชนะไทยมีกี่รูปกีเ่สียง 
 ก.  40  รูป  21  เสียง      ข.  42  รูป  20  เสียง 
 ค.  44  รูป  21  เสียง    ง.  44  รูป  24  เสียง 
21.  ขอใดไมใชหนาที่ของพยัญชนะ 
 ก.  เปนตวัสะกด    ข.  เปนตัวการันต 
 ค.  เปนพยัญชนะตนพยางค ง.  กําหนดระดับเสียงของคํา 
22.  ขอใดเขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา 

ก.  พิศดู  ฟุงซาน  วิกฤษ   ข.  กิเลส  วิศยา  อาธรรม 
ค.  อาสัตว  ปราศจาก  มนุษย   ง.  ศักยภาพ  โฆษณา  ปฏิเสธ 

23.  ขอใดเปนอักษรที่เกดิจากตําแหนงเดยีวกันทั้งหมด 
ก. ต  ถ  ท  ฒ  ธ  น  ณ   ข.  จ  ช  ส  ซ  ต  ศ  ฒ  
ค.  บ  ป  พ  ฟ  ฮ    ง.  ก  ข  ค  ง  จ  ฉ 

24.  ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดยีวกนัมากที่สุด 
 ก.  โธเธอถามทําไมเรื่องของนางมณฑาทพิย  
 ข.  กระดาษจากฝรั่งเศสสามารถทํากาซออกซิเจนได 
 ค.  ชางชื่อสมจิตชอบกินพืชและซากอิฐเหมือนพวกอูฐ 
 ง.  ควายฆาคนนอนครางขางคันนา 
25.  พยัญชนะที่ทําหนาที่เปนตัวสะกดมีกีม่าตรา 
 ก.  7  มาตรา     ข.  8  มาตรา  
 ค.  9  มาตรา     ง.  10  มาตรา 
26.  ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเชนเดยีวกับคําวา  ทราย 
 ก.  ทองคํา     ข.  แทรกเตอร   
 ค.  แซง     ง.  ทุบ 
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27. ขอใดมีรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียงทุกคาํ 
 ก. ปรารถนา  แหนงหนาย  เกียรติคุณ  ข. หวาดหวัน่  ทรุดโทรม  กรรมเวร 
 ค. เกษตร  พราหมณี  ภูมิภาค   ง. เมรุมาศ  เกยีรติคุณ  ภูมิประเทศ 
28.  ขอใดมีคําควบแทมากทีสุ่ด 
 ก.  แมกวางกนิหญาในปากลวย  
 ข.  แมฉันไปซือ้ของที่ตลาดแลวเตลิดไปดูตลกที่ตล่ิงชัน 
 ค.  ฉันเห็นกวางกระโดดเขาไปในปากลวย  
 ง.   กระตายนอยตัวหนึ่งกระโดดหายเขาไปในปา 
29.  ขอใดไมใชคําควบแท  
 ก.   ทราย     ข.  ขวาน  
 ค.   ปราศ     ง.   กรวย 
30.  ขอใดเปนอักษรควบแททุกคํา 
 ก.   ศรี  ทราบ    ข.   ครบ  ทรง  
 ค.   ขรึม  จริง      ง.   กลม  ความ 
31.  ขอใดอานออกเสียงควบกล้ําทุกคํา 
 ก.  ปลัด  จรุง  ปราชัย  ปรารภ   ข.  จรัส  ปรัมปรา  ปลิต  ปรากรม 
 ค.  จริง  ทราบ  เปรียญ  แทรก   ง.  กราบกราน ขวนขวาย  เครงครัด  พลิกแพลง 
32.  ขอใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากที่สุด (นับเสียงซํ้า) 
 ก.  ปาชาเปนผลปนคละ  โตโตโอชะ  รสาภิรสหมดมวล 
 ข.  ขาเขาคือกิ่งพฤกษชาติ  ชอชูดาดาษ  และดกดวยดอกออกระดะ 
 ค.  ชาญหาญชาญเชี่ยวเทีย่วไพร  สองขาพาไป  บมัวบเมาเขลาขลาด  
 ง.  โทษหลายกลายแกแปรปรวน  เจือจุนคณุควร  เพราะเหตุที่เที่ยวเทยีวเดิน 
33.  วรรณยกุตใดเปลี่ยนระดับจากต่ําขึ้นสูง 
 ก.  เอก     ข.  โท   
 ค.   ตรี     ง.  จัตวา 
34.  ขอใดใชเทียบเสียงเมื่อตองการทราบวาคําใดมีเสยีงวรรณยกุตใด   
 ก.   คําอักษรสงู    ข.   คําอักษรต่ํา  
 ค.  คําอักษรกลาง    ง.   ไดทุกอักษร 
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35.  ขอใดมีเสียงจัตวาทุกคํา 
 ก.   เลา  เร่ือง  ขํา  ขัน  ข.  พก  พัก  หลัง  แถว 
 ค.  หลาน  จิ๋ม  เห็น   ฉัน  ง.  รอง  เสียง  หวาน  แจว 
36.  ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ  5  เสียง 
 ก.  ตกลงไดขอนี้    ข.  แมคาไปไหนมา 
 ค.  นาเห็นนกเขาขัน    ง.  ผาไหมใสแลวเยน็ 
37.  ขอใดใชรูปวรรณยกุตถูกตองทุกคํา 

ก.  เลาป  อาเตา  อามา   ข.  อ้ังโล  พะโล  พุงพลุย 
ค.  โควตา  ยี่หอ  เฉากวย   ง.  สามกก  กวยเตี๋ยว  สปอนเซอร 

38.  ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ  5  เสียง 
 ก.  เขาจะไปคดิเลข    ข.  โตะนี้ไมมทีี่วาง  
 ค.  นองเลนตุกตานี้ซิ    ง.  อยาเขียนเสือใหววักลัว 
39.  เสียงในขอใดมีความสําคัญเพราะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป 
 ก.  เสียงดนตรี    ข.  เสียงแท  
 ค.   เสียงแปร    ง.  เสียงเสียดแทรก 
40. ขอใดมีรูปกับเสียงวรรณยุกตไมตรงกันทุกคํา 
 ก. ที่  ลุม  ช้ืน     ข. เส้ือ  เชิ้ต  เกา  
 ค. ปบ  ขาว  ใหม    ง. นั่ง  หาง  โตะ 
 

************** 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

1.    ง  2.  ค  3.  ก  4.  ก  5.  ก 
6.    ก  7.  ข  8.  ก  9.  ข  10.  ข 
11.  ก  12.  ก  13.  ก  14.  ก  15.  ง 
16.  ข  17.  ง  18.  ข  19.  ง  20.  ค 
21.  ง  22.  ง  23.  ก  24.  ก  25.  ข 
26.  ค  27.  ข  28.  ค  29.  ก  30.  ง 
31.  ง  32.  ง  33.  ค  34.  ค  35.  ค 
36.  ง  37.  ง  38.  ก  39.  ก  40.  ก 
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ภาคผนวก  ค 
การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
• การหาคาความเชื่อมั่น 
• การหาคาความยากงาย 
• การหาคาอํานาจจําแนก 
• การหาคาความเที่ยงตรง 
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ตารางที่  6  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย  

 

ขอที่ p r q= (1-p) pq ขอที่ p r q= (1-p) pq 
1* 0.54 0.46 0.46 0.2484 29 0.57 0.39 0.43 0.2451 
2 0.64 0.64 0.36 0.2304 30 0.68 0.61 0.32 0.2176 
3 0.64 0.58 0.36 0.2304 31* 0.46 0.54 0.54 0.2484 
4 0.43 0.50 0.57 0.2451 32* 0.43 0.48 0.57 0.2451 
5 0.71 0.54 0.29 0.2059 33 0.54 0.07 0.46 0.2484 
6* 0.61 0.33 0.39 0.2379 34* 0.57 0.52 0.43 0.2451 
7 0.64 0.07 0.36 0.2304 35 0.68 0.54 0.32 0.2176 

8* 0.57 0.26 0.43 0.2451 36 0.54 0.12 0.46 0.2484 
9* 0.50 0.56 0.50 0.25 37* 0.43 0.48 0.57 0.2451 
10 0.57 0.12 0.43 0.2451 38* 0.71 0.34 0.29 0.2059 
11 0.61 0.14 0.39 0.2379 39 0.71 0.12 0.29 0.2059 
12 0.93 0.46 0.07 0.0651 40 0.82 0.62 0.18 0.1476 

13* 0.68 0.47 0.32 0.2176 41* 0.79 0.51 0.21 0.1659 
14 0.50 0.64 0.50 0.25 42* 0.46 0.53 0.54 0.2484 
15 0.46 0.54 0.54 0.2484 43 0.82 0.56 0.18 0.1476 

16* 0.50 0.65 0.50 0.25 44* 0.36 0.65 0.64 0.2304 
17* 0.54 0.38 0.46 0.2484 45 0.86 0.61 0.14 0.1204 
18* 0.54 0.32 0.46 0.2484 46 0.89 0.50 0.11 0.0979 
19 0.89 0.50 0.11 0.0979 47* 0.54 0.56 0.46 0.2484 

20* 0.46 0.58 0.54 0.2484 48* 0.43 0.51 0.57 0.2451 
21 0.82 0.50 0.18 0.1476 49* 0.61 0.58 0.39 0.2379 
22 0.89 0.49 0.11 0.0979 50* 0.39 0.51 0.61 0.2379 

23* 0.54 0.43 0.46 0.2484 51 0.89 0.49 0.11 0.0979 
24* 0.54 0.25 0.46 0.2484 52 1 0.00 0 0 
25 0.89 0.41 0.11 0.0979 53* 0.75 0.36 0.25 0.1875 

26* 0.75 0.51 0.25 0.1875 54 0.18 0.70 0.82 0.1476 
27 0.82 0.56 0.18 0.1476 55* 0.29 0.55 0.71 0.2059 
28 0.82 0.45 0.18 0.1476 56* 0.54 0.48 0.46 0.2484 
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ตารางที่  6 (ตอ) 
ขอที่ p r q= (1-p) pq ขอที่ p r q= (1-p) pq 
57* 0.46 0.41 0.54 0.2484 79 0.75 0.41 0.25 0.1875 
58 0.18 0.70 0.82 0.1476 80* 0.71 0.34 0.29 0.2059 

59* 0.50 0.25 0.50 0.25 81 0.96 0.32 0.04 0.0384 
60* 0.57 0.47 0.43 0.2451 82* 0.71 0.31 0.29 0.2059 
61* 0.36 0.65 0.64 0.2304 83 0.46 0.18 0.54 0.2484 
62* 0.21 0.71 0.79 0.1659 84 0.25 -0.04 0.75 0.1875 
63 1 0.00 0 0 85 0.29 0.01 0.71 0.2059 

64* 0.57 0.48 0.43 0.2451 86 1 0.00 0 0 
65 0.14 0.60 0.86 0.1204 87 0.14 0.61 0.86 0.1204 

66* 0.71 0.24 0.29 0.2059 88 0.32 -0.11 0.68 0.2176 
67 1 0.00 0 0 89 0.50 0.08 0.50 0.25 
68 1 0.00 0 0 90* 0.36 0.61 0.64 0.2304 
69 0.68 0.55 0.32 0.2176 91 0.43 -0.06 0.57 0.2451 
70 1 0.00 0 0 92 0.46 -0.19 0.54 0.2484 
71 0.11 0.51 0.89 0.0979 93 0.46 -0.22 0.54 0.2484 
72 0.46 0.53 0.54 0.2484 94 0.54 -0.18 0.46 0.2484 

73* 0.46 0.33 0.54 0.2484 95 0.57 0.18 0.43 0.2451 
74 0.25 0.16 0.75 0.1875 96 0.89 0.58 0.11 0.0979 
75 0.43 0.53 0.57 0.2451 97 1 0.00 0 0 
76 0.61 0.04 0.39 0.2379 98 0.14 0.60 0.86 0.1204 

77* 0.79 0.22 0.21 0.1659 99 0.18 0.70 0.82 0.1476 
78 0.25 0.02 0.75 0.1875 100* 0.39 0.23 0.61 0.2379 

 

หมายเหต ุ 1.  ขอสอบที่มีคา   r  ต่ํากวา 0.20  จัดเปนขอสอบที่ยาก 
2. ขอสอบที่มีคา  r  สูงกวา  0.80  จัดเปนขอสอบที่งาย 
3. ขอสอบที่มีคา  p  ต่ํากวา  0.20  จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ 
4. ขอสอบที่มีคา   เปน ลบ  จัดเปนขอสอบที่ไมมีคาอํานาจจาํแนก 
5. เนื่องจากขอสอบเกินจํานวนที่ตองการ จึงตดัออกแบบเจาะจง และคัดเลอืกขอสอบ

ที่ทําเครื่องหมาย * คือขอ1,6,8,9,13,16,17,18,20,23,24,26,31,32,34,37,38,41,42,44,47,48,49,50,53, 
55,56,57,59,60,61,62,64,66,73,77,80,82,90 และ 100 จํานวน 40 ขอ เพื่อใชในการทดลอง 
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ตารางที่  7  คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย  ทีน่ําไปใชในการทดลอง  (pretest - 
posttest)   

 
ขอที่ p r q=(1-p) pq ขอที่ p r q=(1-p) pq 

1 0.67 0.43 0.33 0.2211 21 0.60 0.42 0.40 0.24 
2 0.57 0.47 0.43 0.2451 22 0.57 0.72 0.43 0.2451 
3 0.73 0.22 0.27 0.1971 23 0.67 0.33 0.33 0.2211 
4 0.53 0.61 0.47 0.2491 24 0.53 0.54 0.47 0.2491 
5 0.67 0.37 0.33 0.2211 25 0.53 0.32 0.47 0.2491 
6 0.43 0.46 0.57 0.2451 26 0.73 0.22 0.27 0.1971 
7 0.77 0.35 0.23 0.1771 27 0.77 0.37 0.23 0.1771 
8 0.50 0.61 0.50 0.25 28 0.53 0.49 0.47 0.2491 
9 0.70 0.25 0.30 0.21 29 0.53 0.62 0.47 0.2491 
10 0.50 0.52 0.50 0.25 30 0.70 0.32 0.30 0.21 
11 0.50 0.51 0.50 0.25 31 0.53 0.55 0.47 0.2491 
12 0.60 0.27 0.40 0.24 32 0.80 0.22 0.20 0.16 
13 0.53 0.35 0.47 0.2491 33 0.43 0.64 0.57 0.2451 
14 0.60 0.34 0.40 0.24 34 0.80 0.49 0.20 0.16 
15 0.73 0.42 0.27 0.1971 35 0.40 0.22 0.60 0.24 
16 0.53 0.69 0.47 0.2491 36 0.67 0.45 0.33 0.2211 
17 0.77 0.34 0.23 0.1771 37 0.60 0.56 0.40 0.24 
18 0.47 0.73 0.53 0.2491 38 0.60 0.51 0.40 0.24 
19 0.53 0.22 0.47 0.2491 39 0.53 0.47 0.47 0.2491 
20 0.73 0.66 0.27 0.1971 40 0.73 0.60 0.27 0.1971 

 Σpq 9.0517 
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ตารางที่  8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย   
 

นักเรียน คะแนน X2 นักเรียน คะแนน X2 

1 21 441 16 36 1296 
2 23 529 17 26 676 
3 15 225 18 30 900 
4 21 441 19 32 1024 
5 24 576 20 28 784 
6 32 1024 21 21 441 
7 22 484 22 25 625 
8 21 441 23 26 676 
9 18 324 24 18 324 
10 15 225 25 25 625 
11 22 484 26 30 900 
12 14 196 27 30 900 
13 28 784 28 29 841 
14 23 529 29 23 529 
15 21 441 30 29 841 

รวม 728 18526 
คาเฉลี่ย 24.27 
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ตารางที่  9  คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมดที่ไดรับจากการทดลองใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย  

 
จํานวนนักเรียน ΣX ΣX2 X 

30 728 18526 24.27 
 

สูตร  การหาคาความแปรปรวน  S2 = 
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

Xxn  

                

แทนคาในสูตร    S2 = 
)130(30

)728()1852630( 2

−×
−×  

 
      = 

2930
529984555780

×
−  

 
      = 

870
25796  

 
     S2 = 29.65 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น  (reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน (ฉบบัเดียวกัน)  โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder 
Richardson)  (พวงรัตน ทวีรัตน  2540 : 123-125) 

สูตรคาความเชื่อมั่น rtt = 
1n

n
− ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
− ∑ 2

tS
pq

1    

เมื่อ   rtt = ความเชื่อมั่น 
   n = จํานวนขอ 
   p = สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
   q  = 1 – p 
   Σpq = ผลรวมของ  pq 
   2

tS  = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 
แทนคาในสูตร  n = 40 
   Σpq = 9.0517 
   2

tS  = 29.65 
   rtt = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

− 65.29
0517.91

140
40  

 

    = { }305467.01
140

40
−

−
        

    = 1.026 (1-0.3042) 
    = 1.026 x  0.694533 
    = 0.7138908 
    = 0.71 
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ตารางที่  10  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมทดลอง 
 

เลขที่ X  (เทอม 1) X2  (เทอม 1) pretest X2 (pretest) posttest X2 (Posttest) 
1 41 1681 12 144 19 361 
2 38 1444 10 100 28 784 
3 48 2304 15 225 19 361 
4 50 2500 17 289 25 625 
5 49 2401 16 256 25 625 
6 47 2209 14 196 33 1089 
7 55 3025 19 361 32 1024 
8 54 2916 17 289 32 1024 
9 51 2601 11 121 26 676 

10 52 2704 11 121 30 900 
11 57 3249 13 169 25 625 
12 50 2500 11 121 23 529 
13 60 3600 16 256 29 841 
14 62 3844 16 256 22 484 
15 65 4225 18 324 33 1089 
16 60 3600 10 100 25 625 
17 59 3481 16 256 28 784 
18 63 3969 17 289 32 1024 
19 65 4225 18 324 30 900 
20 68 4624 19 361 29 841 
21 69 4761 19 361 37 1369 
22 81 6561 21 441 37 1369 
23 55 3025 17 289 33 1089 
24 52 2704 15 225 28 784 
25 58 3364 16 256 21 441 
26 69 4761 19 361 22 484 
27 80 6400 21 441 30 900 
28 84 7056 22 484 32 1024 
29 73 5329 18 324 28 784 
30 71 5041 19 361 39 1521 
31 69 4761 10 100 26 676 
32 78 6084 18 324 33 1089 
รวม 1933 120949 511 8525 911 26741 
X  60.41  15.97  28.47  
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ตารางที่  11  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมควบคุม 
เลขที่ X  (เทอม 1) X2  (เทอม 1) pretest X2 (pretest) posttest X2 (Posttest) 

1 54 9216 16 256 21 441 
2 45 2025 16 256 15 225 
3 35 1225 8 64 23 529 
4 50 2500 10 100 21 441 
5 55 3025 13 169 24 576 
6 47 2209 14 196 32 1024 
7 55 3025 15 225 22 484 
8 60 3600 17 289 21 441 
9 51 2601 11 121 18 324 

10 52 2704 17 289 15 225 
11 62 3844 16 256 22 484 
12 50 2500 12 144 14 196 
13 78 6084 17 289 28 784 
14 65 4225 15 225 23 529 
15 65 4225 13 169 21 441 
16 60 3600 25 625 36 1296 
17 59 3481 20 400 26 676 
18 63 3969 14 196 30 900 
19 65 4225 21 441 32 1024 
20 83 6889 11 121 28 784 
21 75 5625 19 361 21 441 
22 71 5081 15 225 25 625 
23 55 3025 13 169 26 676 
24 52 2704 14 196 18 324 
25 58 3364 13 169 25 625 
26 69 4761 18 324 30 900 
27 80 6400 17 289 30 900 
28 84 7056 16 256 29 841 
29 61 3721 12 144 23 529 
30 61 3721 10 100 29 841 
31 69 4761 18 324 30 900 
32 78 6084 27 729 26 646 
รวม 1967 131475 493 8117 784 20072 
X  61.46  15.41  24.50  
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ตารางที่  12  แสดงความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ
กลุมตัวอยาง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 

 
หอง N Mean Std.deviation S2 Minimum maximum t 

ม.1/1 32 60.41 11.62 134.95867 38 84 
ม.1/2 32 61.46 18.46 340.8377 35 84 

-1.08 

 
การหาคาความแปรปรวนกลุมตัวอยาง  (หอง ม.1/1) 
 

สูตร    S2 = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

เมื่อ    n =  32 
    ΣX2 = 120949 

ΣX = 1933 
 

แทนคาในสูตร   S2 = 
)132(32

)1933()12094932( 2

−×
−×  

 
     = 

3132
37364893870368

×
−   

 
     = 

992
133879  

       
    S2 = 134.958669 
 
    S = 11.62 
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การหาคาความแปรปรวนกลุมตัวอยาง  (หอง ม.1/2) 
 

สูตร    S2 = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

เมื่อ    n =  32 
    ΣX2 = 131475  

ΣX = 1967 
 

แทนคาในสูตร   S2 = 
)132(32

)1967()13147532( 2

−×
−×  

 
     = 

3132
38690894207200

×
−   

 
     = 

992
338111  

 
    S2 = 340.8377 
 
    S = 18.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

139

การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 
 

T-Test Independent  (Pooled  Variance)  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 162-164)   
 

สูตร    t = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−

2121

2
22

2
11

21

11
2

)1()1(
nnnn

SnSn

xx   

 

แทนคาในสูตร  t  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−

32
1

32
1

23232
64.18)132(62.11)132(

46.6141.60   

 
   = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

−

32
2

62
22.36026.572

05.1    

 
   = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−

32
2

62
48.932

05.1    

 
   = 

0625.004.15
05.1
×

−         

 
  = 

94.0
05.1−       

 
   = 

97.0
05.1−  

 
   = -1.08 
 
df   = n1  +  n2  -  2   =  62 
t,  0.05  2.00          =   1.67  (นิคม  ตงัคะพิภพ  2543 :  377) 
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ตารางที่  13  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  (กอนเรยีน)   
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
หอง N Mean Std.deviation S2 Minimum maximum t 

ม.1/1 32 15.97 3.56 12.667 10 22 
ม.1/2 32 15.41 4.10 16.82964 8 27 

0.58 

 
การหาคาความแปรปรวนของกลุมทดลอง 

สูตร    S2 = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

 
เมื่อ    n =  32 
    ΣX2 = 8525 

ΣX = 511 
 

แทนคาในสูตร   S2 = 
)132(32

)511()852532( 2

−×
−×  

 
     = 

3132
261121272800

×
−     

 
     = 

992
11679  

 
    S2 = 12.667 
 
    S = 3.56 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

141

การหาคาความแปรปรวนของกลุมควบคมุ 

สูตร    S2 = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

 
เมื่อ    n =  32 
    ΣX2 = 8117 

ΣX = 493 
 

แทนคาในสูตร   S2 = 
)132(32

)493()811732( 2

−×
−×     

 
     = 

3132
243049259744

×
−  

 
     = 

992
16695  

 
    S2 = 16.83 
 
    S = 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

142

+ 

การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  (กอนเรียน) 
 

T-Test Independent  (Pooled  Variance)  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 162-164)   
 

สูตร    t = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−

2121

2
22

2
11

21

11
2

)1()1(
nnnn

SnSn

xx   

 
 
แทนคาในสูตร  t  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−

32
1

32
1

23232
83.16)132(667.12)132(

41.1597.15  

 
  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

62
73.521677.392

56.0
 

 
  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

32
2

62
407.914

56.0    

     
  = 

0625.07485.14
56.0
×

   

 
  = 

9218.0
56.0        

 
   = 

96.0
56.0  

 
   = 0.58 
df   = n1  +  n2  -  2   =  62 
t,  0.05,  2.00  =   1.67         (นิคม  ตังคะพิภพ  2543 :  377) 
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ตารางที่  14  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  (หลังเรียน)  
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
หอง N Mean Std.deviation S2 Minimum maximum t 

ม.1/1 32 28.47 5.099 25.999 19 39 
ม.1/2 32 24.50 5.279 27.87 14 36 

3.328 

 
การหาคาความแปรปรวนของกลุมทดลอง 

สูตร    S2 = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

 
เมื่อ    n =  32 
    ΣX2 = 26741 

ΣX = 911 
 

แทนคาในสูตร   S2 = 
)132(32

)911()2674132( 2

−×
−×  

 
     = 

3132
829921855712

×
−  

 
     = 

992
25791  

       
    S2 = 25.999 
 
    S = 5.099 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

144

การหาคาความแปรปรวนของกลุมควบคมุ 

สูตร    S2 = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

 
เมื่อ    n =  32 
    ΣX2 = 20072 

ΣX = 784 
 

แทนคาในสูตร   S2 = 
1)(3232
(784)20072)(32 2

−×
−×  

               
     = 

3132
614656642304

×
−  

 
     = 

992
27648  

 
    S2 = 27.87 
 
    S = 5.279 
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การเปรียบเทยีบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  (หลังเรียน) 
 
T-Test Independent  (Pooled  Variance)  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 162-164)   
 

สูตร    t = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−

2121

2
22

2
11

21

11
2

)1()1(
nnnn

SnSn

xx   

 

 
แทนคาในสูตร  t  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−

32
1

32
1

23232
87.27)132(999.25)132(

50.2447.28  

  
  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

32
2

62
97.863969.805

97.3   

 
  = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

32
2

62
939.1669
97.3   

 
  = 

0625.0269345
97.3
×

  

 
   = 

68340625.1
97.3         

 
   = 

297.1
97.3  

 
   = 3.060909 
 

df   = n1  +  n2  -  2   =  62 
 

t,  0.05,  2.00  =   1.67    (นิคม  ตังคะพิภพ  2543 :  377) 
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ตารางที่  15  การประเมินความตรงตามจุดประสงคและเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงในภาษาไทย 

 

ความสอดคลองกับเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค 
ขอท่ี 

1 2 3 IOC 1 2 3 IOC 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 0 0.67 
8 1 1 1 1 1 1 0 0.67 
9 1 1 1 1 1 0 1 0.67 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 0 1 1 0.67 0 1 1 0.67 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 

         
         
         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

147

ตารางที่  15  (ตอ) 
ความสอดคลองกับเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค ขอที่ 

1 2 3 IOC 1 2 3 IOC 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 

 คาดัชนีความสอดคลองกับ
เนื้อหาโดยรวม 

0.99 คาดัชนีความสอดคลองกับ
จุดประสงคโดยรวม 

0.97 

 
 
คาความเที่ยงตรง  (Validity)  (สมนึก  ภัทธิยธนี  2544 : 219 – 221) 

  สูตร  คาความเที่ยงตรง  IOC = 
N

R∑  

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  16  การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองของจุดประสงค เนือ้หา กิจกรรม 
ลําดับเวลาของแผนการเรียนรูแบบรวมมอืกันเทคนิค STAD ของกลุมทดลอง 

ผูเชี่ยวชาญ รายการ 
1 2 3 

IOC 

1.  สาระสําคัญ 
    1.1  ความคิดรวบยอดสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูและเนือ้หา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
     2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 
     2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
     2.3  สอดคลองกับสื่อการเรียนรู 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

3.  เนื้อหา 
     3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู   
     3.2  สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

4.  กิจการการเรียนรู 
     4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 
     4.2  สอดคลองกับเนื้อหา 
     4.3  สอดคลองกับการประเมินผล 

 
1 
 

1 
0 

 
0 
 

1 
1 

 
1 
 

0 
1 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

5.  ส่ือการเรียนรู 
     5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

6.  การประเมนิผล 
     6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 
     6.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
1 
 

1 

 
1 
 

0 

 
1 
 

1 

 
1 
 

0.67 
คาดัชนีความสอดคลองโดยรวม 0.89 

 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่  17  การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองของจุดประสงค เนือ้หา กิจกรรม 
ลําดับเวลา ของแผนการเรียนรูแบบปกติ  ของกลุมควบคุม 

ผูชวยเชีย่วชาญ รายการ 1 2 3 
IOC 

1.  สาระสําคัญ 
    1.1  ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
     2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 
     2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
     2.3  สอดคลองกับสื่อการเรียนรู 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

3.  เนื้อหา 
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู   
     3.2  สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

 
1 
0 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 

0.67 
4.  กิจการการเรียนรู 
     4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     4.2  สอดคลองกับเนื้อหา 
     4.3  สอดคลองกับการประเมินผล 

 
1 
 

1 
0 

 
0 
 

1 
1 

 
1 
 

0 
1 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

5.  ส่ือการเรียนรู 
     5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0.67 

6.  การประเมนิผล 
     6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     6.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

 
1 
 

1 

 
1 
 

0 

 
1 
 

1 

 
1 
 

0.67 
คาดัชนีความสอดคลองโดยรวม 0.84 

 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่  18  การประเมินความตรงของแบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนที่มีตอการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
1 2 3 

IOC 

1 0 1 1 0.67 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 0 0.67 
5 1 1 1 1 
6 0 1 1 0.67 
7 0 1 1 0.67 
8 1 1 1 1 
9 1 0 1 0.67 
10 1 1 1 1 
11 0 1 1 0.67 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 0 1 1 0.67 
15 1 0 1 0.67 

คาดัชนีความสอดคลองโดยรวม 0.824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ง 
แผนการจัดการเรียนรู 

• แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
• แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1  (STAD) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   อวัยวะที่ใชในการออกเสียง     เวลา  1  คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 เสียงในภาษาหมายถึงเสียงที่มนุษยเปลงออกมาเปนคําหรือพยางค เพื่อส่ือความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน ประกอบดวย เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยกุต อวยัวะตาง ๆ ที่ทําใหเกดิ
เสียง ไดแก ปอด หลอดลม กลองเสียง ล้ินไก เพดาน ล้ิน ฟน ปุมเหงือก จมกู และริมฝปาก 
การศึกษาเรื่องเสียงในภาษาจะทําใหนักเรยีนเขาใจลักษณะการเกดิเสียงแตละชนิด ซ่ึงจะชวยให
ออกเสียงไดถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องอวัยวะในการออกเสียง  และใชอวัยวะในการออก
เสียงไดถูกตอง  เห็นคณุคาของการออกเสียงภาษาไทยไดถูกตองตามหลักภาษาไทย 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 บอกความหมายของเสียงในภาษาไทยได 
3.2 บอกอวัยวะท่ีใชในการออกเสียงได 
3.3 จําแนกเสียงสระ  เสียงพยัญชนะ  เสียงวรรณยุกตในภาษาไทยได 
3.4 ฝกออกเสียงสระ พยัญชนะไดถูกตองตามวธีิการออกเสียง 

 

4.  เนื้อหา 
4.1 ความหมายของเสียงในภาษาไทย 
4.2 อวัยวะทีใ่ชในการออกเสียง 
4.3 ชนิดของเสียงในภาษาไทย 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครูใหนักเรียนทดลองออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และใหนักเรยีนสังเกตวามี
ความแตกตางกันอยางไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.2  ขั้นเสนอเนื้อหา 
 5.2.1  ครูยกตวัอยางเสยีงเพือ่ทดสอบความเขาใจเรื่องเสยีงในภาษา  เชน 

 เสียงสุนัขเหา  เปนเสียงในภาษาหรือไม   เพราะเหตใุด  
 เสียง  /ก/  ออกมาจากอวัยวะสวนใดของรางกาย  
 เสียงในภาษาไทยมีกี่ชนดิ   อะไรบาง  

 5.2.2  ครูถามนักเรียนวา เสียงสระ  อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  และเสียงพยัญชนะ ก ข ค ง 
จ  เปนการออกเสียงจากอวยัวะสวนใดของรางกาย 
 5.2.3 ครูเขียนเสียงสระ เสียงพยญัชนะ และอวัยวะทีใ่ชในการออกเสียง จาก
คําตอบที่ไดรับบนกระดาน ซ่ึงมีเสียงสระ และพยัญชนะ ดังนี ้
 สระ อะ อา ลมออกจากปอด ผานหลอดลมและกลองเสยีง พรอมทั้งผาน
ชองปากโดยไมมีการสกัดกัน้ 
 พยัญชนะ ก ข เปนพยัญชนะระเบิด คือลมออกจากปอด ผานหลอดลมและ
กลองเสียง อวยัวะในชองปากจะปดกักลมไว แลวจึงปลอยใหลมพุงออกมาอยางแรงเปนเสียงระเบิด 
เปนตน 
 5.2.4  ครูอธิบายอวยัวะที่ใชในการออกเสยีงเพิ่มเติม 
 5.2.5  ครูยกบตัรคํา  กิน  น้ํา  บอ  ไหน  แลวใหนกัเรียนจําแนกวาแตละคํามีเสียง
สระ  เสียงพยญัชนะ  และเสียงวรรณยุกตอะไร  เชน 
 กิน เสียงพยัญชนะ คือ ก และ น เสียงสระ อิ เสียงวรรณยกุต  สามัญ 
 น้ํา  เสียงพยัญชนะ คือ  น  เสียงสระ  อํา  และเสียงวรรณยกุต  ตรี 
 บอ  เสียงพยัญชนะ  คือ  บ  เสียงสระ  ออ  และเสียงวรรณยกุต  เอก 
 ไหน เสียงพยญัชนะคือ น เสียงสระ  ไอ และเสียงวรรณยกุต จัตวา เปนตน 

5.3  ขั้นกิจกรรมกลุม 
 5.3.1  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน  
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน   
 5.3.2  ครูแจกซองใบความรูและใบงาน  เร่ืองอวัยวะทีใ่ชในการออกเสยีง  เพื่อให
นักเรียนนําไปศึกษาเนื้อหาโดยละเอยีด  และใหสมาชิกในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น   และนํา
ใบงานสงครูภายในเวลา  20  นาท ีหากมีขอสงสัยใหถามครู 

 5.3.3  ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยใบงาน   
 5.3.4  ครูอธิบายเพิ่มเติม  เพือ่ใหเกดิความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.4  ขั้นประเมนิผล 
 5.4.1  ครูแจกแบบทดสอบ   เร่ือง  อวัยวะที่ใชในการออกเสียง   ใหนักเรียนคนละ 
1 ชุด ทําภายในเวลา  5  นาท ี
 5.4.2  ครูตรวจใหคะแนน และนําผลคะแนนมาคิดคะแนนกลุมจากนัน้จึงเฉลี่ย
คะแนนที่ไดใหแตละคนในกลุม  
 5.4.3  ครูตรวจดูคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานที่นักเรียนทําได  ในแบบทดสอบ
กอนเรียน  โดยมีเกณฑดังนี ้
    คะแนนจากแบบทดสอบ  คะแนนพัฒนา 
   ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10   0 
   ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10   10 
   เทากับคะแนนฐานถึงมากกวา  10   20 
   สูงวาคะแนนฐานตั้งแต  10  ขึ้นไป  30 
 เมื่อไดคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละคนแลว  จึงหาคะแนนพัฒนาของกลุม
ซ่ึงคิดจากคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคน 

5.5 ขั้นใหรางวัลกลุม   
 ครูนําผลคะแนนของกลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปาย
นิเทศในหองเรียน  โดยมีเกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี ้
   คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 

15     ดี 
20     ดีมาก 
25     ดีเยีย่ม 

 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  อวัยวะในการออกเสยีง 
 6.2  ใบงาน  เร่ือง อวัยวะในการออกเสียง 
 6.3  บัตรคํา 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ืองอวัยวะในการออกเสียง 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 

   ส
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7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  ความหมายเสยีงในภาษา   
 เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษยใชในการสื่อสารกันเพื่อใหเกดิความเขาใจ
ตรงกัน โดยใชอวัยวะตาง ๆ ชวยในการออกเสียง เชน  ปอดจะบีบลมออกใหเขาสูหลอดลมผาน
มายังกลองเสียง (ภายในกลองเสียงมีสายเสียง  เมื่อสายเสียงปดทางเดนิลม  หรือกกัลมไวช่ัวคราว  
แลวปลอยใหผานจะเกิดเสียงพยัญชนะ ถาสายเสียงเปดและปดอยางรวดเร็วทําอาการสั่นสะเทือน 
ทําใหเกดิเสียงสระ)  พนจากลําคอออกมาเขาชองปาก  ภายในชองปากมีอวัยวะท่ีเกีย่วกับการออก
เสียง  ดังนี้  เพดาน ล้ินไก ล้ิน ฟน ปุมเหงอืก ริมฝปาก อวัยวะเหลานี้มสีวนทําใหเสียงที่เปลงออกมา
แตกตางกนัไป 
 8.2  อวัยวะท่ีใชในการออกเสียง 
 ประยุทธ กุยสาคร (2527 : 38-39)  ไดกลาวถึงอวัยวะท่ีใชออกเสียงวา  เปนอวัยวะ
ที่ทําหนาที่อ่ืน ๆ ดวย ไดแก การหายใจ และ การรับประทานอาหาร แตมนุษยสามารถใชเสียงที่มี
ระบบยุงยากซบัซอนได เพราะระบบประสาทของมนุษยนั่นเอง โดยมีเสนทางเดินของเสียงมีดังนี้     

ปอด  ซ่ึงเปนแหลงหรือจดุเริ่มตน  ลมจะถูกขับออกจากปอดผานหลอดลมมาสู
ชองปากหรือชองจมูกหรือทั้งสองชอง  เสียงจะเกิดขึ้นเมื่อลมที่ผานออกมาถูกกักกัน้  ดานแรกทีล่ม
ถูกกักกัน้คือ  เสนเสียง  ซ่ึงเปนเสนคูอยูบนหลอดลมในกลองเสียง  จากนั้นเสียงจะผานเขาสูชอง
ปากซึ่งมีดานกักกัน้อีก ตวักัน้ที่สําคัญคือ ล้ิน ริมฝปาก และฟน อวยัวะตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเสยีงที่
ออกมามีลักษณะตาง ๆ กนั 

กลองเสียง  เปนกระดกูมีลักษณะคลายกลองอยูสวนหนาของคอ  กลองนี้มีที่ปด
ดานบนเปนล้ิน 2 ช้ิน  เรียกวา  เสนเสียง  ชองที่มีเสนเสียงเปดปดนี้  เรียกวา  คอหอย  เสนเสียงเปน
ตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดเสยีงประเภทตาง ๆ เสียงนี้เมือ่ลมผานชองคอหอยไปไดในขณะที่เสนเสียง
ส่ันสะบัดเปนเสียงกอง  ถาเสนเสียงเปดอยู  ลมที่ผานขึ้นมาจากปอดก็ไมตองดันเสนเสียง  สามารถ
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ผานไปไดโดยสะดวกและเสนเสียงไมส่ันสะบัด  เปนเสียงไมกอง  และถาเสนเสียงปดไมสนิทมี
ชองพอ  ลมผานออกมาไดกจ็ะเกดิเปนเสียงกระซิบ 

ชองปาก  เมื่อลมขึ้นจากปอดผานกลองเสียงผานเสนเสียงแลวก็จะมาถึงชองปาก  
ลมที่เขามาในปากแลว จะถกูดัดแปลงไปไดหลายแบบโดยอวยัวะตาง ๆ ในชองปาก คือ ล้ินไก ล้ิน 
ริมฝปาก  อวัยวะเหลานี้ทําใหเสียงมีลักษณะตางกันไป ล้ินเปนอวยัวะที่ใชมากที่สุดในการออกเสยีง 

ชองจมูก  ถาลมผานเขาไปในชองปากกห็มายความวาล้ินไกไดปดกัน้ลมไวไมให
ไหลเขาไปในชองจมูกได  เพราะชองปากและชองจมูกมทีางลมติดตอกันได  ถาลมจากกลองเสียง
ผานเขาไปในชองจมูกกห็มายความวาในชองปากมีจุดใดจุดหนึ่งปดกัน้ไวไมใหลมออกทางปากได  
แลวล้ินไกเปดลมจึงผานเขาไปในชองจมูก  เสียงที่เกิดในลักษณะนี้เรียกวา  เสียงนาสิก 

ประวณิ พูลทรัพย (ม.ป.ป. : 17-18) กลาววาอวยัวะที่ทําใหเกดิเสียง  มดีังนี้   
 1. ริมฝปาก มี 2 สวน  คือ  ริมฝปากบน และริมฝปากลาง ริมฝปากเปนอวัยวะท่ี
เคล่ือนไหวไดมากและทําใหเสียงแตกตางกนั พยัญชนะที่เกิดจากการดัดแปลงของริมฝปาก เชน 
เสียง /p/-/ป/,  /b/-/บ/ 
 2. ฟน  เมื่อฟนบนแตะกับริมฝปากลางทําใหลมผานออกมาไมเต็มที่  เกิดเปนเสียง
เสียดแทรกทีฟ่น  พยัญชนะทีเ่สียงเสียดแทรก  เชน  /f/ - /ฟ,ฝ/ 
 3. ปุมเหงือก  มีลักษณะเปนคล่ืน  อยูหลังฟนบน  พยัญชนะที่เกิดจากลิ้นแตะปุม
เหงือก  เชน  เสียง  /t/ - /ต/,  /n/ - /น/ 
 4. เพดานแข็ง  ไดแก  เพดานปากซึ่งเปนสวนที่โคงและเปนกระดูกแข็งที่สุดใน
ชองปาก  พยญัชนะที่เกดิที่เพดานแข็ง  เชน  /c/ - /จ/ 
 5. เพดานออน  เปนสวนที่อยูตอจากเพดานแข็ง  มีลักษณะเปนกระดกูออนขยับขึ้น
ลงได  ขณะหายใจเพดานออนกับล้ินไกจะลดระดับลงมา ทําใหลมออกทางจมูกเปนเสียงนาสิก เชน 
/ŋ/-/ง/  
 6. ล้ินไก เปนกอนเนื้อเล็กๆ อยูตอปลายเพดานออน สามารถสั่นรัวไดโดยใชล้ินไก
เปนฐาน เชน /q/ (คือเสียงกกัเกิดที่ล้ินไก  ไมกอง  ไมมีกลุมลม) 
 7. ล้ิน  เปนอวยัวะที่เคล่ือนไหวมากที่สุดในการเปลงเสียงพูด  แบงออกเปน 
 7.1 ปลายลิ้น  เปนสวนที่อยูปลายสุดของลิ้นที่สามารถยกขึ้นไปแตะอวยัวะ
สวนตาง ๆ ในปากตอนบนไดงาย 
 7.2 ล้ินสวนหนา ไดแก  ล้ินสวนที่อยูตรงขามกับเพดานแข็งเมื่อวางลิน้ใหราบ 
 7.3 ล้ินสวนหลัง  ไดแก  ล้ินสวนที่อยูตรงกับเพดานออนเมื่อวางลิ้นใหราบ 
 7.4 โคนล้ิน  เปนสวนที่อยูตอกับล้ินสวนหลัง 
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 8. แผนเนื้อเยือ่ปากหลอดลม  เปนกอนเนือ้เล็ก ๆ คลายล้ินไกอยูตอจากโคนลิ้นลง
ไปในคอ  มีหนาที่ปดชองลมในขณะรับประทานอาหารและเปดชองลมขณะพดู 
 9. กรวยคอ  หมายถึง  โพรงคอซึ่งอยูถัดจากปากลงไปจนถึงเสนเสียง 
 10. เสนเสียง เปนอวัยวะสําคัญที่ทําใหเกดิเสียงพูด มีลักษณะเปนเอ็นแผนบาง ๆ 
อยูกลางกลองเสียง 
 11. ชองจมูก หมายถึง โพรงในชองจมูกซึง่อยูเหนือล้ินไกขึ้นไป เปนอวัยวะทีใ่ช
ในการออกเสยีงนาสิก 
 8.3  ชนิดของเสียงในภาษาไทย 
 เสียงในภาษาไทย  แบงออกเปน  3  ชนิด  คือ   
 1. เสียงสระ 
 2. เสียงพยัญชนะ  
 3. เสียงวรรณยุกต  
 เสียงสระ (เสียงแท) หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอด ผานหลอดลม
และกลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก โดยไมถูกสกัดกัน้ ในขณะที่ออกเสียงสายเสียงที่
อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเรว็ สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน ทําใหเกดิเปนเสียงกอง 
(โฆษะ) และออกเสียงไดยาวนาน   
 เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร)  หมายถึง  เสียงที่ลมออกจากปอด  ผานหลอดลมและ
ถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง  ตัง้แตในลําคอจนถึงชองจมูก  ลมอาจถูกสกัดกั้นไวทั้งหมด  หรือถูกสกดั
กั้นเปนบางสวน  แลวจึงผานออกมาทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะตาง ๆ เสียงชนิดนี ้  ไดแก  เสียงที่
อยูตนพยางค (พยัญชนะตน)  
 เสียงวรรณยุกต  (เสียงดนตรี)  หมายถึง  เสียงที่มีระดับสูงต่ํา  จะไดยนิพรอมกับ
เสียงสระในภาษาไทย  วรรณยกุตมีความสําคัญ  เพราะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป 
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ใบความรู   
เรื่อง  อวัยวะในการออกเสียง 

  

เสียงในภาษาหมายถึงอะไร 
 เสียงในภาษา  หมายถึง  เสียงที่มนุษยเปลงออกมาเพื่อส่ือความหมายระหวางมนุษย
ดวยกัน  เพื่อสนองความตองการตาง ๆ  เชน  เพื่อขอความชวยเหลือหรือถามเพื่อขอความรูหรือเพื่อ
แสดงความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ  เปนตน 
 

เสียงในภาษาเกิดขึ้นไดอยางไร 
เสียงในภาษาเกิดขึ้นไดเพราะเราใชอวัยวะตาง ๆ  ตั้งแตเหนือชองทองขึ้นมาจนถึงริม

ฝปากและชองจมูกใหทํางานประสานกัน  ทําใหเกิดเสียงขึ้น  ตามปกติเราไมคอยจะนึกถึงวา  
อวัยวะใดบางทําใหเกดิเสียงในภาษา  เพราะอวยัวะทีท่ําใหเกดิเสียงตางมีหนาที่สําคัญอยางอื่นอยู
ดวย  เชน ปาก  เรามีไวรับประทานอาหาร  หลอดลม  ปอด  มีหนาที่เกี่ยวของกับการหายใจ  ฯลฯ 

อวัยวะที่ทําใหเกิดเสียงในภาษา  ไดแก  ปอด  หลอดลม  กลองเสียงซ่ึงอยูในลําคอตรง
ลูกกระเดือกซึ่งเห็นไดชัดเจนในผูชายทีเ่ปนผูใหญแลว  ตอมาก็มีล้ินไกและสวนตาง ๆ  ในชองปาก  
ไดแก  เพดาน  ล้ิน  ฟน  ปุมเหงือก  และริมฝปาก   

นอกจากนี้จมกูก็มีสวนทําใหเกิดเสียงไดอีกดวย  อวยัวะตาง ๆ  เหลานี้ทาํงาน
ประสานกัน  ทําใหเกดิเสียงในภาษาขึ้น 

 

ชนิดของเสียงในภาษา 
 โดยทั่วไป  เสียงในภาษามีอยู 3  ชนิด  ไดแก   
 1.  เสียงสระ (เสียงแท) หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอด ผานหลอดลมและ
กลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก โดยไมถูกสกัดกัน้ ในขณะที่ออกเสียงสายเสียงที่อยู
ในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเรว็ สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน ทําใหเกิดเปนเสยีงกอง 
(โฆษะ) และออกเสียงไดยาวนาน   
 2.  เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร)  หมายถึง  เสียงที่ลมออกจากปอด  ผานหลอดลมและถูก
สกัดกั้นทีใ่ดทีห่นึ่ง  ตั้งแตในลําคอจนถึงชองจมูก  ลมอาจถูกสกัดกัน้ไวทั้งหมด  หรือถูกสกัดกั้น
เปนบางสวน  แลวจึงผานออกมาทําใหเกดิเปนเสียงพยญัชนะตาง ๆ เสียงชนิดนี ้  ไดแก  เสียงที่อยู
ตนพยางค (พยัญชนะตน)  
 3.  เสียงวรรณยกุต  (เสียงดนตรี)  หมายถึง  เสียงทีม่รีะดับสูงต่ํา  จะไดยินพรอมกับ
เสียงสระในภาษาไทย  วรรณยกุตมีความสําคัญ  เพราะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป 
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ใบงาน 
เรื่อง   อวัยวะที่ใชในการออกเสียง 

 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนเขยีนชื่ออวยัวะที่ใชในการออกเสียงลงในภาพนี้ใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือกลุม................................................    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ประธานกลุม................................................. 
ประกอบดวย 1.   ช่ือ........................................นามสกุล…........................เลขที่............ ช้ัน........ 

2. ช่ือ........................................นามสกุล............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 
3. ช่ือ........................................นามสกุล............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 
4. ช่ือ........................................นามสกลุ............................เลขที่.......... ช้ัน........... 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  อวัยวะที่ใชในการออกเสียง 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับตัวอักษรหนาขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ขอใดไมใชอวัยวะในการออกเสียง  

ก.  ปอด    ข.  หลอดลม  ค.  ปาก  ง.  ลูกกระเดือก 
2. “พรวน  พรหม  พรรค  พฤทธ์ิ”  ประสมดวยเสียงสระตามขอใด ตามลําดับ 
 ก. อัวะ  โอ  อะ  ฤ ข.  อัว  โอะ  อะ  อึ ค. อัวะ  เอาะ  อะ  ฤ ง. อัว  โอะ  อะ  อิ 
3. ขอใดเปนอวัยวะทีใ่ชในการออกเสียงทัง้หมด 

ก.  ชองปาก  เพดาน  จมกู  ลูกกระเดือก ข.  ปอด  หลอดลม  เพดาน  ลูกกระเดือก 
ค.  ฟน  ปุมเหงือก  ริมฝปาก  หลอดลม ง.  ปอด  ชองปาก  ลูกกระเดือก  จมูก 

4. เสียงในภาษาหมายถึงเสียงในขอใด  
ก.  เสียงมนษุยอยางเดยีว   ข.  เสียงมนุษยและเสียงสัตว 
ค.   เสียงธรรมชาติ  และเสียงมนุษย  ง.  เสียงสัตว  เสียงธรรมชาติ  และเสียงมนษุย 

5. พยัญชนะใดใชจมูกชวยในการออกเสียง  
ก.  ก  ข.  ป   ค.  ด   ง.  ห 

6.  จงพิจารณาคําตอไปนี้วามเีสียงพยัญชนะสะกดเสียงใดนอยที่สุด 
 นาม  นอน  กาฬ  ศาล  กบ  กราบ  หาญ  คราม  บาง  รอน  นพ  ลาภ  อินทร 
 ก. /ม/  ข. /น/   ค. /ง/   ง. /บ/ 
7. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตในพยางคที่ 1, 2  และ 3  เหมือนคําวา “สวนยโุรป” 
 ก. เหวนรก  สนทะเล    ข. ถุงเทาเด็ก  สานุศิษย 
 ค. เสาน้ํามัน  ขึงตาขาย   ง. ฝูงมาศึก  หลังคาบาน 
8. เหตุใดจึงกลาววา “ภาษาไทยเปนภาษาเสียงดนตร”ี 
 ก. มีเครื่องหมายวรรณยุกตแทนเสียงดนตรี  ข. ในคําภาษามีหลายเสียง 
 ค. ระดับเสียงสูงต่ําของคําทําใหความหมายเปลี่ยน ง. คําคําเดียวกนัออกเสียงไดหลายเสียง 
9. ฐานกรณ  หมายถึงขอใด 
 ก. อวัยวะท่ีใชในการออกเสยีง  ข. ส่ิงที่ทําใหเกิดเสียง 
 ค. เสียงที่ใชในการสื่อสาร   ง. เสียงพูดสนทนากัน 
10.  ขอใดคือเสียงในภาษา 
 ก.  เสียงที่มนษุยไดยิน  ข.  เสียงที่มนษุยไดยินและเขาใจ 
 ค.  เสียงที่มนษุยใชส่ือความหมาย ง.  เสียงที่มนษุยเปลงออกมาใชส่ือความหมายได 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  อวัยวะที่ใชในการออกเสียง 

 
1.  ง  2.  ข  3.  ค  4.  ก  5.  ง 

6.  ค  7. ข   8.  ค  9.  ก  10.  ข 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2  (STAD) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปสระในภาษาไทย        เวลา  1  คาบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 ในภาษาไทยมอัีกษรใชแทนเสียง 3 ชนดิ คือ รูปสระ รูปพยัญชนะ และรูปวรรณยกุต  
ทําใหเราสามารถออกเสียงได  อานและเขยีนหนังสือได เพื่อส่ือความหมายใหเขาใจตรงกัน รูปสระ
มี 21 รูป ใชแทนเสียงสระ 24 เสยีง การศึกษาเรื่องรูปสระจะทําใหนักเรยีนสามารถเขียนคําได
ถูกตอง   
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปสระในภาษาไทย และใชไดอยางถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 อธิบายความหมายของรูปสระได 
3.2 บอกรูปสระในภาษาไทยไดถูกตอง 
3.3 อธิบายวิธีการใชรูปสระในภาษาไทยได 

 

4. เนื้อหา 
  4.1  รูปสระในภาษาไทย  21  รูป 
  4.2  วิธีใชรูปสระ  21  รูป 
 

5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครูเขียนประโยควา “ประเทศไทยมีรูปรางเหมือนขวานโบราณ”  บนกระดาน แลว
ใหนกัเรียนบอกวามีรูปสระอะไรบางที่ปรากฏ 
 5.2  ขั้นเสนอเนื้อหา 

5.2.1  ครูถามนักเรียนวา สระในภาษาไทยมีกี่รูป  อะไรบาง 
5.2.2  ครูยกบตัรคํารูปสระ  และถามนักเรยีนวา  สระในบัตรคํานี้มีช่ือเรียกวาอะไร  

โดยใชวิธีสุมนักเรียนตอบคาํถาม   
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 สระ-ะ มีช่ือเรียกวาวิสรรชนยี  ใชเขยีนไวขางหลังพยัญชนะที่ออกเสยีงสั้น 
 สระ -า   มีช่ือเรียกวา ลากขาง ใชเขียนไวขางหลังพยัญชนะที่ออกเสยีงยาว  
 สระ  -  ิ  มีช่ือเรียกวา พินทุอิ ใชเขียนไวขางบนพยัญชนะที่ออกเสียงสั้น 
 สระ เ- มีช่ือเรียกวาไมหนา ใชเขียนไวขางหนาพยัญชนะที่ออกเสียงยาว 
 สระ  - ู  มีช่ือเรียกวา  ตีนคู  ใชเขียนไวขางลางพยัญชนะที่ออกเสียงยาว 

5.2.3 ครูอธิบายประกอบการซักถามเรื่องรูปสระในภาษาไทย ความสําคัญของรูป
สระในภาษาไทย  และตําแหนงของสระในภาษาไทยวาอยูสวนไหนของคํา ทําใหคําเกิดเสียงได
อยางไร เปนตน 

5.3  ขั้นกิจกรรมกลุม 
 5.3.1  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน  
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน   
 5.3.2  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับซองใบความรูและใบงาน เร่ืองรูปสระ
ในภาษาไทย เพื่อศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด  และใหสมาชิกในกลุมชวยกันทําใบงานสงครูในเวลา 20 
นาที หากมีขอสงสัยใหถามครู 

5.3.3  ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยใบงาน  โดยใหนักเรียนสลับกลุมกันตรวจ 
5.4  ขั้นประเมนิผล 

 5.4.1  ครูแจกแบบทดสอบ  เร่ือง อวัยวะทีใ่ชในการออกเสียง  ใหนักเรยีนคนละ 1 
ชุด ทําภายในเวลา  5  นาท ี
 5.4.2  ครูตรวจใหคะแนน และนําผลคะแนนมาคิดคะแนนกลุมจากนัน้จึงเฉลี่ย
คะแนนที่ไดใหแตละคนในกลุม  
 5.4.3  ครูตรวจดูคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานที่นักเรียนทําได  ในแบบทดสอบ
กอนเรียน  โดยมีเกณฑดังนี ้
    คะแนนจากแบบทดสอบ  คะแนนพัฒนา 
   ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10   0 
   ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10   10 
   เทากับคะแนนฐานถึงมากกวา  10   20 
   สูงกวาคะแนนฐานตั้งแต  10  ขึ้นไป  30 
 เมื่อไดคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาของกลุมซ่ึง
คิดจากคาเฉลีย่ของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคน 
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 5.5  ขั้นใหรางวัลกลุม   
 ครูนําผลคะแนนของกลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปาย
นิเทศในหองเรียน  โดยมีเกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี ้
   คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 

15     ดี 
20     ดีมาก 
25     ดีเยีย่ม 

 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปสระในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ือง รูปสระในภาษาไทย 
 6.3  บัตรคํารูปสระในภาษาไทย 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ือง  รูปสระในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 รูปสระ  สามารถปรากฏตามลําพัง  หรือปรากฏรวมกับพยัญชนะ  หรือสระอื่นก็ได  
โดยทั่วไปจะปรากฏรวมกบัพยัญชนะ  เพราะพยัญชนะมีเนื้อความ  คือ  รูความหมายของคํานั้นได  
รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูป และมีช่ือเรียก ดังนี้  (ระววีรรณ  อินทรแหยม ม.ป.ป. : 28) 
 1.  ะ    เรียก   วิสรรชนีย    
 2.      ั     เรียก   ไมผัด หรือไมหันอากาศ 
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 3.      ็     เรียก    ไมไตคู   
 4.  า      เรียก   ลากขาง  
 5.      ิ    เรียก   พินทุอิ   
 6.           เรียก   ฝนทอง  
 7.    ๐    เรียก    นฤคหิต  หรือหยาดน้ําคาง   
 8.  "     เรียก   ฟนหน ู 
 9.   ุ    เรียก     ตีนเหยียด   
 10.     ู      เรียก    ตีนคู   
 11.  เ      เรียก    ไมหนา   
 12.  ใ     เรียก    ไมมวน   
 13.  ไ     เรียก    ไมมะลาย   
 14.  โ      เรียก    ไมโอ  
 15. อ     เรียก    ออ   
 16. ย     เรียก     ยอ   
 17. ว     เรียก     วอ   
 18. ฤ      เรียก     รึ   
 19. ฤา    เรียก     รื   
 20. ฦ     เรียก      ลึ   
 21.  ฦา    เรียก     ลือ   

การใชรูปสระมี  2  แบบ  คือ 
 1.  ใชสระเพียงรูปเดียว  เชน  อะ อา อิ เอ ไอ เปนตน 
 2.  ใชรูปสระหลายรูป เชน 

-   อี อื   มี  2 รูป  คือ  (    )  พินทุอิ  ( ' / " )  และฝนทอง/ฟนหน ู
-  เอาะ เออะ  มี  3 รูป  คือ  ( เ ) ไมหนา  (า/อ) ลากขาง/ออ และ (ะ) วิสรรชนีย 
-  เอีย เอือ  มี  4 รูป  คือ (เ) ไมหนา (   ิ) พินทุอิ ( ' / " ) ฝนทอง/ฟนหนู  (ย/อ)  

 ยอ/ออ 
-  เอือะ เอยีะ  มี  5 รูป  คือ  (เ) ไมหนา (   ิ) พินทุอิ (' / ")  ฝนทอง/ฟนหนู  (ย/อ)  
 ยอ/ออ  ( ะ  ) วิสรรชนีย  เปนตน 
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วิธีใชรูปสระ 
ลําดับที่  รูปสระ     ชื่อ  วิธีใช 

1.   ะ   วิสรรชนีย    สําหรับปะหลงัเปนสระ อะ และประสมกบัรูปอื่น 
2.      ั    ไมผัดหรือ  สําหรับเขียนบน  เสียงสระ อะ เมื่อมีตัวสะกดและประสมกับรูป 
  ไมหันอากาศ   อ่ืน เปนสระ อัวะ อัว 
3.      ็    ไมไตคู     สําหรับเขียนขางบน  แทนวสิรรชนีย  ในสระบางตัวที่มตีัวสะกด   
     เชน  เอ็น แอ็น อ็อน ฯลฯ  และใชประสมกับตัว ก เปนสระ เอาะ 
     คือ ก็ (อานวา  เกาะ) 
4.  า     ลากขาง    สําหรับเขียนขางหลังเปนสระ อา และประสมกับรูปอื่นเปนสระ 
     เอาะ อํา เอา 
5.      ิ   พินทุอิ     สําหรับเขียนขางบน และประสมกับรูปอื่นเปนสระ อี อึ อือ เอียะ 
     เอีย เอือะ เอือ และใชแทนตวั อ ของสระ เออ เมื่อมีตัวสะกดก็ได 
     เชน เกอน อาน เกิน  เปนตน 
6.          ฝนทอง    สําหรับเขียนขางบนพินทุอิ เปนสระอี และประสมกับรูปอื่น 
     เปนสระ เอียะ  เอีย 
7.    ๐   นฤคหิตหรือ   สําหรับการเขียนขางบนลากขางเปนสระ อํา บนพินทุ อิ 
  หยาดน้ําคาง    เปนสระอึ ในภาษาบาลีและสันสกฤต จัดใหเปนพยัญชนะ 
     เรียกวา  นิคหติ หรือหฤคหติ 
8.  "    ฟนหน ู   สําหรับเขียนบนพินทุอิ เปนสระอือ และประสมกับสระอื่นเปน 
     สระเอือะ เอือ  
9.      ุ      ตีนเหยียด    สําหรับเขียนขางลางเปนสระอุ 
10.     ู     ตีนคู     สําหรับเขียนขางลางเปนสระอู 
11.  เ     ไมหนา     สําหรับเขียนขางหนารูปเดยีวเปนสระ เอ สองรูปเปนสระแอ และ 
     ประสมกับสระอื่น   เอะ  แอะ  เอาะ  เออะ  เอียะ  เอยี  เออืะ  เอา 
12.  ใ    ไมมวน     สําหรับเขียนขางหนาเปนสระ   ใอ 
13.  ไ    ไมมะลาย    สําหรับเขียนขางหนาเปนสระ   ไอ 
14.  โ     ไมโอ    สําหรับเขียนหนาสระเปนโอ และประสมกบัสระ ประวิสรรชนีย 
     เปนสระโอะ 
15. อ    ออ     สําหรับเขียนขางหลังเปนสระ ออ และประสมในรูปอื่นเปนสระ  
      อือ  (เมื่อไมมตีัวสะกด)  เออะ  เออ  เอือะ   เอือ 
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ลําดับที่   รูปสระ   ชื่อ  วิธีใช 
16. ย    ยอ     สําหรับประสมกับรูปอื่นเปนสระ  เอียะ  เอีย 
17. ว    วอ     สําหรับประสมกับรูปอื่น เปนสระ  อัวะ  อัว 
18. ฤ     รึ     สําหรับเขียนเปนสระ   ฤ 
19. ฤา   รือ     สําหรับเขียนเปนสระ  ฤา 
20. ฦ    ลึ     สําหรับเขียนเปนสระ   ฦ 
21. ฦา   ลือ     สําหรับเขียนเปนสระ   ฦา 
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ใบความรู 
เรื่อง  รูปสระในภาษาไทย 

 

 รูปสระมี  21  รปู  บอกชื่อเรียก  ดังนี้ 
 1.   ะ   เรียก   วิสรรชนีย   ใชปะหลังเปนสระ  อะ และประสมกับรูปอื่น 
 2.      ั    เรียก   ไมผัด  หรือไมหันอากาศ  ใชเขียนบน  เสียงสระ  อะ  เมื่อมีตัวสะกดและ
ประสมกับรูปอื่น เปนสระ  อัวะ  อัว 
 3.      ็    เรียก  ไมไตคู  ใชเขียนบน  แทนวิสรรชนีย  ในสระบางตัวท่ีมีตัวสะกด  เชน  เอ็น  
แอ็น  อ็อน  ฯลฯ  และใชประสมกับตัว  ก เปนสระ  เอาะ  คือ ก็ (อานวา เกาะ) 
 4.  า     เรียก ลากขาง ใชเขียนหลังเปนสระอา และประสมกับรูปอื่นเปนสระเอาะ อํา เอา 
 5.      ิ   เรียก  พินทุ  อิ  ใชเขียนบน  และประสมกับรูปอื่นเปนสระ  อี  อึ  อือ  เอียะ  เอีย  
เอือะ  เอือ  และใชแทนตัว  อ  ของสระ  เออ  เมื่อมีตัวสะกดก็ได  เชน  เกอน  อาน   เกิน  เปนตน 
 6.          เรียก ฝนทอง ใชเขียนบนพินทุอิ เปนสระอี และประสมกับรูปอื่นเปนสระเอียะ เอีย 
 7.    ๐   เรียก  หฤคหิต  หรือหยาดน้ําคาง  ใชเขียนบนลากขางเปนสระ  อํา  บนพินทุอิ  เปน
สระอึ  ในภาษาบาลีและสันสกฤต  จัดใหเปนพยัญชนะ  เรียกวา  นิคหิต หรือหฤคหิต 
 8.  "    เรียกฟนหน ูใชเขียนบนพินทุอิเปนสระอือ และประสมกับสระอื่นเปนสระเอือะ เอือ  
 9.      ุ      เรียก   ตีนเหยียด  ใชเขียนขางลางเปนสระอุ 
 10.     ู     เรียก  ตีนคู  ใชเขียนขางลางเปนสระอ ู
 11.  เ     เรียก  ไมหนา  ใชเขียนขางหนา  รูปเดียวเปนสระ  เอ  สองรปูเปนสระแอ  และ 
ประสมกับสระอื่น   เอะ  แอะ  เอาะ  เออะ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอา 
 12.  ใ    เรียก  ไมมวน  ใชเขียนขางหนาเปนสระ   ใอ 
 13.  ไ    เรียก  ไมมะลาย  ใชเขียนขางหนาเปนสระ   ไอ 
 14.  โ     เรียก ไมโอ ใชเขียนขางหนาสระเปนโอ และประสมกับสระประวิสรรชนียเปน
สระโอะ 

15. อ    เรียก  ออ  ใชเขียนบางหลังเปนสระ  ออ   และประสมในรูปอื่นเปนสระอือ  
(เมื่อไมมีตัวสะกด)  เออะ  เออ  เอือะ   เอือ 

16.  ย    เรียก   ยอ  ใชประสมกับรูปอื่นเปนสระ  เอียะ  เอีย 
17. ว    เรียก   วอ  ใชประสมกับรูปอื่น เปนสระ  อัวะ  อัว 
18. ฤ     เรียก   ร ึ ใชเขียนเปนสระ   ฤ 
19. ฤา   เรียก   รือ  ใชเขียนเปนสระ  ฤา 
20. ฦ    เรียก    ลึ  ใชเขียนเปนสระ   ฦ 
21. ฦา   เรียก   ลือ  ใชเขียนเปนสระ    ฦา 
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ใบงาน 
เรื่อง  รูปสระในภาษาไทย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. เพื่อใหนักเรยีนสามารถบอกชื่อรูปสระและเขียนรูปสระไดถูกตอง 

 

คําสั่ง 
 นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน ใหแตละกลุมศึกษาเรื่อง รูปสระจากใบความรูแลวทํา
กิจกรรมตอไปนี้ 
 

ช่ือกลุม............................................. 
สมาชิกกลุม 1.  ช่ือ.........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน......... 

2. ช่ือ..........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน......... 
3. ช่ือ.........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 
4. ช่ือ….....................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 

 

จงเขียนรูปสระและบอกชื่อเรียกรูปสระตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 
 

ขอที่ รูป ช่ือ (เรียกวา) ขอที่ รูป ช่ือ (เรียกวา) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
 

 

ะ 
.................. 
................ 

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

" 
................. 
................ 

เ - 
    

 

...................................... 
ไมหันอากาศ,  ไมผัด 
ไมไตคู 
...................................... 
พินทุอิ 
ฝนทอง 
นฤคหิต, หยาดน้ําคาง 
...................................... 
ตีนเหยียด 
ตีนคู 
...................................... 
 

 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 

ใ – 
ไ  - 

......... 
อ. 
ว. 

......... 

......... 
ฤา 
ฦ 

......... 

 

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

.................................... 
ไมโอ 
.................................... 
.................................... 
ตัวยอ 
ตัว  รึ 
.................................... 
.................................... 
ตัวลือ 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง   รูปสระในภาษาไทย 

 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1.  คําวา เขียว ประสมดวยรูปสระตามขอใด ตามลําดับ 
 ก. ไมหนา  พนิทุอิ  ฝนทอง  ยอ   ข.  ไมหนา  พนิทุอิ  ฝนทอง  ยอ  วอ  
 ค. ไมหนา  พนิทุอิ  ฟนหนู  ยอ   ง.  ไมหนา  พนิทุอิ  ฟนหนู  ยอ  วอ  
2. “พรวน  พฤทธิ์”  ประสมดวยรูปสระตามขอใด เรียงตามลําดับ 
 ก. วอ  รือ ข.  ว  รึ 
 ค. วอ  รึ ง. ว  รือ 
3. ประโยควา “แมพาฉันไปกินขาวที่ตลาด”  มีรูปสระทั้งหมดกี่รูป (ไมนับรูปซ้ํา) 
 ก. 4  รูป ข. 5  รูป ค.  6  รูป ง.  7  รูป 
4.  รูปสระ   ะ    เรียกวาอะไร 

ก.  สระ  อะ  ข.  วิสรรชนีย     ค.  ไมผัด  ง.  ฟนหน ู
5.  รูปสระที่เรียกวา  ไมผัด  มีรูปเปนอยางไร 
 ก.  ะ   ข.   ั ค.  า ง.  ำ 
6.  รูปสระที่เรียกวา  ลากขาง  มีรูปเปนอยางไร 
 ก.  ะ   ข.   ั ค.  า ง.  ำ 
7.  รูปสระ     ุ      เรียกวาอะไร 

ก.  ตีนเหยยีด  ข.  ตีนคู   ค.  ลากขาง  ง. ไมหนา 
8.  รูปสระ     ู  เรียกวาอะไร 

ก.  ตีนเหยยีด  ข.  ตีนคู   ค.  ลากขาง  ง. ไมหนา 
9.  รูปสระที่เรียกวา  ไมหนา  มีรูปเปนอยางไร 
 ก. - ะ   ข. -  ั ค. - า ง.  เ- 
10.  รูปสระ    “       เรียกวาอะไร 

ก.  ฟนหน ู  ข.  ตีนคู   ค.  ลากขาง  ง. ฝนทอง 
 
 
 
ช่ือ…………………………………นามสกุล……………………………เลขที่………ช้ัน……….. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

171

เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่องรูปสระในภาษาไทย 

 
1.  ก  2.  ค  3.  ค  4.  ข  5.  ข 

6.  ค  7.  ก  8.  ข  9.  ง  10.  ก 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3  (STAD) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   เสียงสระในภาษาไทย            เวลา  1  คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 เสียงสระในภาษาไทย   มีทั้งสิ้น  24  เสียง  จัดไดเปนคู ๆ คือ สระเสียงส้ันมี  12  เสียง คู
กับสระเสียงยาว มี  12  เสียง เสียงสระยาวเกิดจากการทําเสียงสระสั้นใหยืดนานออกไปตามที่เรา
ตองการ  นอกจากนีย้ังมีสระเดี่ยวและสระเกินหรือสระประสมอีกดวย การศึกษาเรื่องเสียงสระจะ
ทําใหนกัเรียนอานออกเสียงในภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องเสียงสระในภาษาไทยและออกเสียงสระไดอยางถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 อธิบายความหมายของเสียงสระในภาษาไทยได 
3.2 บอกประเภทของเสียงสระได 
3.3 อธิบายวิธีการออกเสียงสระและออกเสียงสระไดถูกตอง 

 

4. เนื้อหา 
 4.1  ความหมายของเสียงสระในภาษาไทย 
 4.2  ประเภทของสระในภาษาไทย 
 4.3  การออกเสียงสระในภาษาไทย 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู 
  5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 5.1.1 ครูติดแผนภูมิคํากลอนบนกระดาน ใหนักเรยีนอานออกเสียงพรอมกัน 
 ชนะอื่นหมื่นแสนแมนรอยครั้ง แตถายังแพกิเลสและเหตุผล 
 5.1.2  ครูซักถามนักเรียนวาในคํากลอนนี้  มีเสียงสระอะไรบาง 
  5.2  ขั้นเสนอเนื้อหา  
 5.2.1  ครูอธิบาย เร่ืองเสียงสระในภาษาไทย  เพิ่มเติมตามหัวขอดังตอไปนี้ 
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 ความหมายของเสียงสระในภาษาไทย 
 ประเภทของเสียงสระในภาษาไทย   
 วิธีออกเสียงสระในภาษาไทย 

 5.2.2  ครูใหนกัเรียนฝกออกเสียงสระดวยตนเอง  และสงัเกตวาเสียงสระเกิดจาก
อวัยวะสวนใดของรางกาย และใหจดบันทกึไว 

5.3  ขั้นกิจกรรมกลุม   
 5.3.1  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน  
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน   
 5.3.2  ครูแจกซองใบความรูและใบงาน เร่ืองเสียงสระในภาษาไทย เพือ่ใหนกัเรียน
ศึกษาเนื้อหาโดยละเอยีด  และใหสมาชิกในกลุมชวยกันทําใบงานสงครูในเวลา  20 นาที หากมีขอ
สงสัยใหถามครู 
 5.3.3  ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยใบงาน  โดยใหนักเรียนสลับกลุมกันตรวจ 
  5.4  ขั้นประเมนิผล 
 5.4.1  ครูแจกแบบทดสอบ เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย ใหนักเรยีนคนละ 1 ชุด ทํา
ในเวลา 5 นาท ี
 5.4.2  ครูตรวจใหคะแนน และนําผลคะแนนมาคิดคะแนนกลุมจากนัน้จึงเฉลี่ย
คะแนนที่ไดใหแตละคนในกลุม  
 5.4.3  ครูตรวจดูคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานที่นักเรียนทําได  ในแบบทดสอบ
กอนเรียน โดยมีเกณฑดังนี ้
    คะแนนจากแบบทดสอบ  คะแนนพัฒนา 
   ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10   0 
   ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10   10 
   เทากับคะแนนฐานถึงมากกวา  10   20 
   สูงกวาคะแนนฐานตั้งแต  10  ขึ้นไป  30 
 เมื่อไดคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาของกลุมซ่ึง
คิดจากคาเฉลีย่ของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคน 
 5.5  ขั้นใหรางวัลกลุม   
  ครูนําผลคะแนนของกลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปาย
นิเทศในหองเรียน  โดยมีเกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี ้
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   คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 
15     ดี 
20     ดีมาก 
25     ดีเยีย่ม 
 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  เสียงสระในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย 
 6.3  แผนภูมิคาํกลอน 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  ความหมายของเสียงสระ 
 เสียงสระ (เสยีงแท)  หมายถงึ  เสียงทีเ่กิดจากลมที่ออกมาจากปอด  ผานหลอดลม
และกลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก  โดยไมถูกสกัดกัน้  ในขณะทีอ่อกเสียงสายเสียง
ที่อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเร็ว  สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน  ทําใหเกดิเปนเสียง
กอง (โฆษะ)  และออกเสียงไดยาวนาน   
 8.2  ประเภทของเสียงสระในภาษาไทย 
 เสียงสระในภาษาไทยประกอบไปดวยเสียงสระสั้นและเสียงสระยาว   มีทั้งหมด  
12  คู  24  เสียง  และสระเกนิ  8  เสียง  ดังนี้ 
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 ลําดับที่ เสียงสระสั้น (รัสสระ)   เสียงสระยาว (ทีฆสระ) 
 1.  อะ     อา 
 2.  อิ     อี 
 3.  อึ     อื 
 4.  อุ     อู 
 5.  เอะ     เอ 
 6.  แอะ     แอ 
 7.  โอะ     โอ 
 8.  เอาะ     ออ 
 9.  เออะ     เออ 
 10.  เอียะ     เอีย 
 11.  เอือะ     เอือ 
 12.  อัวะ     อัว 
 สระเกิน มี  8  เสียง เปนเสียงที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู  ไดแก 
  สระอํา    เกิดจากสระอะ + ม 
  สระใอ, ไอ เกิดจากสระอะ + ย 
  สระเอา  เกิดจากสระอะ + ว 
  ฤ  ฤา  คือ  รึ  รือ 
  ฦ  ฦา  คือ  ลึ  ลือ 
 จงชัย  เจนหัตถการกิจ (2548 : 16 – 17) กลาววาเสียงสระมีทั้งส้ิน  32  เสียง  โดย
แบงออกเปน  3  ชนิด ดังนี ้
 1.  สระแท คือ สระแทที่เปลงออกมาเปนเสียงเดียว ไมมีเสยีงสระอื่นประสมมี 18 
ตัว จัดเปน 2 พวก คือ 
 1.1 สระแทฐานเดียว  คือ สระแทที่เปลงออกโดยใชล้ินหรือริมฝปากกระทบ
ฐานใดฐานหนึ่ง  สระแทฐานเดียว มี  8  ตวั คือ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ  อุ  อู 
 1.2 สระแทสองฐาน  คือ  ลมกระทบ  2  ฐานพรอมกัน  ม ี 10 ตัว  คือ  เอะ เอ  
แอะ  แอ  เออะ  เออ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ 
 2.  สระประสม  คือ เสียงสระที่มีที่เกิดเสียงตั้งแต  2  แหงขึ้นไป  หรือเสียงสระที่
เกิดจากการใชล้ินออกเสียงสระหนึ่งแลว  ล้ินยังไมกลับเขาที่เดิม แตล้ินไดออกเสียงอกีเสียงสระ
หนึ่ง เปนการเลื่อนหรือเปลี่ยนระดับของลิน้จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งโดยลงเสียงหนกัที่
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เสียงสระตัวแรก  สระประสมโดยทั่วไปอาจมีที่เกิดเสยีงหรือมีเสียงสระมาประสมกนัมากกวา 2  
สระ ซ่ึงมี 6 ตัว  คือ 
  เอียะ มีเสียง  อิ กับ  อะ 
  เอีย  มีเสียง  อี กับ อา 
  เอือะ มีเสียง  อึ กับ อะ 
  เอือ  มีเสียง  อื กับ อา 
  อัวะ  มีเสียง  อุ กับ อะ 
  อัว  มีเสียง  อู กับ  อา 
 3.  สระเกิน  คือ  สระที่มีสําเนียงซ้ํากับสระแท  มีเสียงพยัญชนะประสมหรือ
สะกดอยูดวย  ซ่ึงไมนับรวมกับเสียงสระทีก่ลาวมาแลว  มี  8  ตัว  คือ  ฤ  ฤา  ฦ  ฦา  อํา  ใอ  ไอ  เอา 
 ฤ  ฤา  ฦ  ฦา   มีเสียงซํ้ากับเสียง  รึ  รือ  ลึ  ลือ 
 อํา  มีเสียงซํ้ากับสระ  อะ  มีตวั  ม  สะกด  คือ  อัม 
 ใอ  ไอ มีเสียงซํ้ากับสระ  อะ  มีตวั  ย  สะกด  คือ  อัย 
 เอา  มีเสียงซํ้ากับสระ  อะ  มีตวั ว สะกด ที่ถูกควรเขียนเปนรูป อัว 
 8.3 การออกเสียงสระในภาษาไทย 
 การออกเสียงสระ  เกิดจากการปลอยลมออกจากปอดใหผานหลอดลมเขามาใน
ชองปาก  โดยไมมีอวัยวะปดกั้นกระแสลมไว  แตชองทีก่ระแสลมผานออกมานั้นอาจเปลี่ยนขนาด
ไปบางตามลักษณะของริมฝปากและระดับของลิ้น  ลักษณะของริมฝปากจะสังเกตเหน็ไดชัดเจนวา
มี 2 ลักษณะ  คือ  ริมฝปากหอ  และริมฝปากไมหอ  สวนระดับของลิ้นนั้น  ขณะออกเสียงสระ  
ปลายล้ินจะอยูหลังฟนลาง  ล้ินสวนหนาอาจจะโคงขึ้นเกอืบจรดเพดานแข็ง  และล้ินสวนหลัง
อาจจะโคงขึ้นเกือบจรดเพดานออน  จุดที่ล้ินยกไดสูงสุดเปนจุดที่เกิดของเสียงสระ   
 ในการออกเสยีงสระ ล้ินและริมฝปากที่อยูในลักษณะตางกันทําใหเสียงสระตางกัน
ดังนี ้

เสียงสระ ล้ิน ริมฝปาก 
อะ   อา  
อิ  อี  
อึ  อือ 
อุ  อู  
เอะ  เอ  
 

วางในทาปกต ิ
สวนหนากระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหนากระดกขึ้นสูง แตต่ํากวาที่
ออกเสียงสระ  อิ  

อาปกติ 
เหยยีดออกเล็กนอย 
เผยอขึ้นเล็กนอย 
หอกลมเล็กนอย 
เหยยีดออกเหมือน  อิ แตขากรรไกร
ลางลดต่ําลงกวาเมื่อออกเสียงสระ อิ 

   ส
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เสียงสระ ล้ิน ริมฝปาก 

แอะ  แอ  
 
โอะ  โอ  
 
เอาะ  ออ 
 
เออะ เออ 

สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่าํกวา
ขณะที่ออกเสียงสระ อุ 
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่าํวา 
ขณะที่ออกเสียงสระ  อุ 
สวนหลังลดต่าํกวาขณะออกเสียง 
โอะ 
สวนกลางกระดกขึ้นสูง แตไม
เทากับขณะทีอ่อกเสียงสระ อึ 

เหยยีดออกแตขากรรไกรลางลดต่ําลง
กวาเมื่อออกเสียง  สระ  เอะ 
หอกลม 
 
หอกลม 
 
อาปกติ 
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ใบความรู 
เรื่อง   เสียงสระและการออกเสียงสระในภาษาไทย 

 

 เสียงสระ  หมายถึง เสียงที่เกดิขึ้นเพราะทําใหลมออกจากปอดผานหลอดลม และกลอง
เสียงที่ลําคอออกมาพนชองปากหรือชองจมูกโดยไมถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งในชองทางเดินของ
ลมเลย ในขณะที่เราออกเสียงสระ เสนเสียงที่อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเร็ว เสนเสียง
จึงมีความสั่นสะเทือน  บังเกิดความกังวานหรือความกอง หูของเราจงึไดยินเสียง เสียงชนิดนี ้ไดแก 
เสียงที่เราออกเปน อะ อา อิ อี อัว ฯลฯ 
 เสียงสระ 
 ประกอบไปดวยเสยีงสระสั้นและเสียงสระยาวตอไปนี ้
  เสียงสระสั้น   เสียงสระยาว 
   อะ     อา 
   อิ     อี 
   อึ     อื 
   อุ     อู 
   เอะ     เอ 
   แอะ     แอ 
   โอะ     โอ 
   เอาะ     ออ 
   เออะ     เออ 
   เอียะ     เอีย 
   เอือะ     เอือ 
   อัวะ     อัว 
 เสียงสระในภาษาไทยทีย่กมาขางบนนั้นมทีั้งส้ิน  24  เสียง  จัดไดเปนคู ๆ มีเสียงสระ
ส้ันอยูกับเสียงสระยาว  เสียงสระส้ันอยูดานซายมือ 12  เสียง   เสียงสระยาวอยูดานขวาเมือ  12  
เสียง  เสียงสระยาวเกดิจากการทําเสียงสระสั้นใหยดืนานออกไปตามที่เราตองการ 
 การออกเสียงสระ 
 การที่เราทําใหเสียงสระฟงเปนเสียงตางๆ กนัได ก็โดยการกระดกสวนตางๆ ของล้ิน
ขึ้นสูงบาง หรือบางคราวก็วางตัวลงต่ําบาง รวมกับการหอริมฝปากเปนรูปกลมบาง เหยยีดริมฝปาก
ใหเปนรูปรีบาง หรืออาปากอยางปกติ  ดังจะกลาวตอไปนี้ 

   ส
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เสียงสระ ลิ้น ริมฝปาก 
อะ   อา  
อิ  อ ี  
อึ  อือ 
อุ  อ ู   
เอะ  เอ  
 
แอะ  แอ  
 
โอะ  โอ  
 
เอาะ  ออ 
เออะ  เออ 

วางในทาปกติ 
สวนหนากระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหนากระดกขึ้นสูง แตต่ํากวาท่ี
ออกเสียงสระ  อ ิ  
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่ํากวา
ขณะที่ออกเสียงสระ อ ุ
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่ําวา 
ขณะที่ออกเสียงสระ  อุ 
สวนหลังลดต่ํากวาขณะออกเสียง โอะ
สวนกลางกระดกขึ้นสูง  แตไมเทากับ
ขณะที่ออกเสียงสระ อ ึ

อาปกติ 
เหยียดออกเล็กนอย 
เผยอขึ้นเล็กนอย 
หอกลมเล็กนอย 
เหยียดออกเหมอืน  อิ แตขากรรไกรลางลด
ต่ําลงกวาเมื่อออกเสียงสระ อิ 
เหยียดออกแตขากรรไกรลางลดต่ําลงกวา
เมื่อออกเสียง  สระ  เอะ 
หอกลม 
 
หอกลม 
อาปกติ 

 

 เสียงสระประสม 
เสียงสระที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ขณะที่ออกเสียงทั้งล้ินและริมฝปากจะอยูในทาเดิมตลอด  

ยังมีเสียงสระอีก 3 เสียง ที่ในระหวางออกเสียงสระนัน้ ล้ินจะเปลี่ยนจากลักษณะหนึ่งไปเปนอกี
ลักษณะหนึ่ง  และริมฝปากกเ็ปลี่ยนบาง  เราจึงเรียกวา  เสียงสระประสม 

เอียะ  เอยี ระหวางออกเสียง ล้ินสวนหนาจะกระดกสูงขึ้นแลวลดต่ําลงมา ขากรรไกรลาง
  จะเคลื่อนต่ําลงมา  ทําใหปากอาเล็กนอย 
เอือะ  เอือ ระหวางออกเสียง  ล้ินสวนกลางยกสูงขึ้น และลดต่ําลงมา ปากจะอา เพราะเรา ขยับ 

ขากรรไกรลางลงไป 
อัวะ  อัว ระหวางออกเสียง ล้ินสวนหลังยกสูงขึ้นแลวลดต่ําลง ริมฝปากที่จีบกลมจะอาออก 

เล็กนอย 
 

 สรุปไดวาเสียงสระในภาษาไทยมี 24 เสียง ประกอบดวยเสียงแท 18 เสียง เสียงประสม 
6 เสียง ซ่ึงปจจุบันนักภาษาศาสตร ไมนับสระเกินเปนเสียงสระ เพราะมีเสียงพยัญชนะผสมอยู  เมือ่
แบงตามระยะเวลาของการออกเสียงเปนสระเสียงส้ัน 12 เสียง สระเสียงยาว 12 เสียง     

 
 

   ส
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ใบงาน 
เรื่อง   เสียงสระและการออกเสียงสระในภาษาไทย 

จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรียนออกเสียงสระในภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนนําคําท่ีกําหนดใหไปจําแนกเสียงสระตามลักษณะตาง ๆ ใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว เสียงสระประสม 
 

………………………….…. 
…………………………….. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
 
ช่ือ................................................นามสกุล......................................เลขที่................ ช้ัน..................... 

 
 

กิน       รูป  หาญ  ป  เลือก 
ดู        ดุ  เถอะ  เพาะ  ดึง 
เสียง      เจอ  วัว  ขอ    รํา 
เลอะ      ดํา  บน  ผัวะ  ไฟ 
แมว      เธอ  เฝา  โตะ  โพธิ์ 
ถึง     ลุง  ใจ  เปยก  รอ 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  เสียงสระในภาษาไทย 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
1.  ขอใดเปนสระเสียงส้ันทั้งหมด 
 ก.   อะ  อิ  อุ  อึ    ข.   แอะ  โอะ  เออะ  เอือ 
 ค.   เอียะ  เออะ  เอือะ  ออ   ง.   โอะ  เอาะ  เออ  อัวะ 
2.  ขอใดเปนคาํที่มีเสียงสระยาวทั้งหมด 
 ก.  ขีด  ขั้น  เขา ข.  กัด  กิน  กอน  ค.   ดาว  เดด็  ดุม ง.  หนา  นวด  เนียม 
3.  ขอใดมีเสียงสระส้ัน  3  คํา  
 ก.  ฉันกินขาวผัด ข.  มีทองคํา ค.  วันนี้ฝนตกหนักมาก ง.  ฉันเห็นนกบินผานมาทางนี้ 
4.  ขอใดมีเสียงสระยาวมากที่สุด  
 ก.   แมพาฉันไปกินขาวในรานอาหาร  ข.   พอพาฉันไปเที่ยวในสวนสัตว 
 ค.   พี่พาฉันไปเที่ยวชายหาด   ง.   ลุงพาฉันไปเที่ยวตางจังหวัด 
5.  ขอใดไมมเีสียงสระสั้น 
 ก.  กระเปา  ฉกชิง ข.   ล่ันทม   กล่ินหอม ค.   แจมใส  จดจอ ง.  ครอบครัว  โยกยาย 
6.  ขอใดเปนเสียงสระยาวทัง้หมด 
 ก.   พิชิต  สงบ  สลบ  ประจบ   ข.   กานดา  กฬีา  ปากกา  ปโป 
 ค.   จราจร  จรรยา  จําลอง  จนัทรา  ง.    ทัพพี  เทวดา  ทาสี  เทพธิดา 
7.  การออกเสียงสระ  อะ  และ  อา  มีลักษณะของลิ้น  และริมฝปากเปนอยางไร 
 ก.  ล้ินวางทาปกติ  ริมฝปากอาปกต ิ  ข.  ล้ินวางทาปกติ  ริมฝปากเหยียดออกเล็กนอย 
 ค.   ล้ินสวนหลังกระดกขึ้นสูง  ริมฝปากอาปกติ ง.   ล้ินวางทาปกติ  ริมฝปากหอกลม 
8.  การออกเสียงสระ  อุ  และ  อู  มีลักษณะของลิ้น  และริมฝปากเปนอยางไร 
 ก.  ลิ้นวางทาปกติ  ริมฝปากอาปกติ  ข.   ลิ้นวางทาปกติ   ริมฝปากเหยียดออกเล็กนอย 
 ค.   ลิ้นสวนหลังกระดกขึ้นสูง  ริมฝปากหอกลมเล็กนอย ง.  ลิ้นวางทาปกติ ริมฝปากหอกลม 
9.    สระ “ไ”  มีพยญัชนะใดประสมอยูดวย 

ก.  ส   ข.   ย   ค.  ม  ง.   ล 
10.  ขอใดเปนเสียงสระประสมทั้งหมด 
 ก.  เอาะ  ออ  เออะ  เออ ข.  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ ค.  อัวะ  อัว  โอะ  โอ ง. แอะ แอ เอียะ เอีย 
 
ช่ือ................................................นามสกุล......................................เลขที่................ ช้ัน..................... 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  เสียงสระในภาษาไทย 

1.  ก  2.  ก  3.  ก  4.  ก  5.  ง   
6.  ข  7.  ก  8.  ค  9.  ข  10.  ข 
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แผนการสอนที่  4  (STAD) 
 

รายวิชา    ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย           เวลา  1  คาบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 พยัญชนะไทยมี 44 รูป แตมีเสียง 21 เสียง เสียงพยัญชนะเปนเสียงที่เกดิขึ้นขณะที่ลม
ผานหลอดลมแตถูกสกัดกัน้ที่ใดที่หนึ่ง กอนผานออกมาภายนอก  การศึกษาเรื่องรูปและเสียง
พยัญชนะจะทาํใหนกัเรียนเขาใจการเกิดเสยีง และอานเขยีนคําไทยไดถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและนําไปใชได
ถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 บอกความสําคัญของรูปและเสียงพยัญชนะไทยได 
3.2 บอกความหมายของรูปและเสียงพยัญชนะไทยไดถูกตอง 
3.3 จําแนกรูปและเสียงของพยัญชนะไทยไดถูกตอง 
3.4 อธิบายวิธีออกเสียงพยัญชนะและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

 
4. เนื้อหา 
 4.1  ความหมายของพยัญชนะ 
 4.2  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 4.3  วิธีออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย     
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
  5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
   ครูเปดเทปเสียงเพลง  ก.เอย  ก.ไก ใหนกัเรยีนฟงและสนทนากับนกัเรียนเร่ืองรูป
และเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
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  5.2  ขั้นเสนอเนื้อหา   
  5.2.1  จากการฟงเพลง ก.เอย ก.ไก ครูถามนักเรียนวา เปนเพลงเกีย่วกบั สระ 
พยัญชนะ หรือวรรณยกุต 
  5.2.2  ครูใหนกัเรียนฝกออกเสียงพยัญชนะ  พรอมสังเกตอวัยวะในการออกเสียง
พยัญชนะ  และจดบนัทึกไวในสมุด 
 5.2.3  ครูสุมนักเรียน  2 คน  ใหอธิบายวิธีการออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 5.2.4  ครูอธิบายวิธีออกเสยีงพยัญชนะเพิ่มเติม 
 5.2.5  ครูใหนกัเรียนจําแนกเสียงพยัญชนะ 21 เสียง รูปพยัญชนะ 44 รูป  ดังนี ้
 เสียงพยัญชนะ   รูปพยัญชนะ 

1.  ก    ก 
2.  ค    ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
3.  ง    ง 
4.  จ    จ 
5.  ช    ช  ฌ  ฉ 
6.  ซ    ซ  ส  ศ  ษ 
7.  ด    ด  ฎ 
8.  ต      ต  ฏ 
9.  ท    ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
10.  น    น  ณ 
11.  บ    บ 
12.  ป    ป 
13.  พ    พ  ภ  ผ 
14.  ฟ    ฟ  ฝ 
15.  ม    ม   
16.  ย    ย  ญ 
17.  ร    ร 
18.  ล    ล  ฬ 
19.  ว    ว 
20.  ฮ     ฮ  ห 
21.  อ    อ 
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 5.3  ขั้นกิจกรรมกลุม  
 5.3.1  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน  
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน   
 5.3.2  แตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองใบความรูและใบงาน  เร่ืองรูปและเสียง
พยัญชนะในภาษาไทย จากครู  เพื่อศึกษาเนือ้หาโดยละเอียด  และใหสมาชิกในกลุมชวยกันทําใบ
งานสงคร ูหากมีขอสงสัยใหถามครู 
 5.3.3  ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยใบงาน  โดยใหนักเรียนสลับกลุมกันตรวจ 
  5.4  ขั้นประเมนิผล 
 5.4.1  ครูแจกแบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ใหนกัเรียน
คนละ 1 ชุด ทาํภายในเวลา  5  นาท ี
 5.4.2  ครูตรวจใหคะแนน และนําผลคะแนนมาคิดคะแนนกลุมจากนัน้จึงเฉลี่ย
คะแนนที่ไดใหแตละคนในกลุม  
 5.4.3  ครูตรวจดูคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานที่นักเรียนทําได  ในแบบทดสอบ
กอนเรียน  โดยมีเกณฑดังนี ้
 คะแนนจากแบบทดสอบ   คะแนนพัฒนา 
 ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10   0 
 ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10   10 
 เทากับคะแนนฐานถึงมากกวา  10   20 
 สูงกวาคะแนนฐานตั้งแต  10  ขึ้นไป   30 
 เมื่อไดคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาของ
กลุมซ่ึงคิดจากคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคน 
  5.5  ขั้นใหรางวัลกลุม   
  ครูนําผลคะแนนของกลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปาย
นิเทศในหองเรียน  โดยมีเกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี ้
   คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 

15  ดี 
20  ดีมาก 
25  ดีเยีย่ม 
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6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 6.3  เทปบันทกึเสียง  และเพลง ก.เอย  ก.ไก 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

 7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  ความหมายของพยัญชนะ 
 พยัญชนะ  คือ  อักษรแทนเสียงแปรในภาษาไทย  ไมสามารถอานออกเสียงไดตาม
ลําพัง ตองอาศัยสระประกอบจึงออกเสียงได  เพราะสระทําใหเกดิเสียง  ทํานองเดียวกันถามีแตสระ  
ไมมีพยัญชนะ  ก็ไมทราบเนือ้ความของพยญัชนะทําใหเกดิเนื้อความ  ทัง้พยัญชนะและสระจึงตอง
อาศัยซ่ึงกันและกัน  คือ  ออกเสียงไดและปรากฏเนื้อความเขาใจได  พยัญชนะมี 2 ชนิด คือ  รูป
พยัญชนะและเสียงพยัญชนะ 
 8.2  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 พยัญชนะไทย  มี  44 รูป  21 เสียง  ไดแก 
 ลําดับที่ เสียงพยัญชนะไทย  (21  เสยีง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 

1.    ก     ก 
2.    ค     ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
3.    ง     ง 
4.    จ     จ 
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 ลําดับที่ เสียงพยัญชนะไทย  (21  เสยีง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 
5.   ช     ช  ฌ  ฉ 
6.    ซ     ซ  ส  ศ  ษ 
7.    ด     ด  ฎ 
8.    ต       ต  ฏ 
9.    ท     ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
10.    น     น  ณ 
11.    บ     บ 
12.    ป     ป 
13.    พ     พ  ภ  ผ 
14.    ฟ     ฟ  ฝ 
15.    ม     ม   
16.    ย     ย  ญ 
17.    ร     ร 
18.    ล     ล  ฬ 
19.    ว     ว 
20.    ฮ      ฮ  ห 
21.    อ     อ 

 

เสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 เสียงพยัญชนะในภาษาไทยแบงออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี ้
 1.  พยัญชนะระเบิดหรือพยัญชนะกกั  เกดิจากขณะเปลงเสียงอวยัวะในชองปาก
จะปดกักลมไว  แลวจึงปลอยใหลมนัน้พุงออกมาอยางแรงเปนเสียงระเบิด  พยัญชนะเสียงระเบิดนี้
ขณะเปลงเสียงถามีกลุมลมตามออกมาดวย  เราเรียกวา  พยัญชนะระเบิดมีลม  มี  4  ตัว ไดแก  /ph/  
/ch/  /th/  /kh/  และถาขณะเปลงเสียงไมมีกลุมลมตามออกมา  เราเรียกวา  พยัญชนะระเบิดไมมีลม  
มี 7 ตัว ไดแก /p/  /b/  /d/  /t/  /k/  /?/  /c/ 
 พยัญชนะระเบิดในภาษาไทยนี้ยังมีอีกลักษณะหนึ่งที่มลัีกษณะการเกดิใน
ระยะแรกเหมอืนกับพยัญชนะระเบดิ  แตไมมีลมระเบิดพุงออกมา  ลมจะถูกกกัไว  ลักษณะนีจ้ึง
เรียกพยัญชนะกัก  ซ่ึงจะเกิดเมื่อทําหนาที่เปนตัวสะกดเทานั้น  และเสียงพยัญชนะกักทีน่ับเปน
หนวยเสียงเดียวกันกับพยัญชนะระเบดินั้นมี  4  เสียง  คือ  /p/  /t/  /k/  /?/ 
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  พยัญชนะระเบิดในภาษาไทยมี 11 เสียง ไดแก /p/  /b/  /ph/ /d/  /t/ /th/ /k/ /kh/ 
/?/ /c/ /ch/ 
 2.  พยัญชนะนาสกิ  ในการเปลงเสียงนาสิก  ลมจากปอดจะขึ้นไป  ออกทางชอง
จมูก  สวนลมในชองปากจะถูกปดกั้นสนทิ  พยัญชนะนาสิกมี  3  เสียง ไดแก   /ŋ/ /n/  /m/  
 3.  พยัญชนะเสียดแทรก  เมื่อลมผานเขาไปในชองปาก  ฐานกรณใดฐานกรณ
หนึ่งในชองปากจะกักลมไวแตกักไมสนิท  จึงมีชองแคบ ๆ ที่ลมผานออกมาไดเพยีงเล็กนอย  
พยัญชนะเสียดแทรกมี  3  เสียง ไดแก  /f/  /s/  /h/ 
 4.  พยัญชนะขางล้ิน  ขณะที่ออกเสียงจะกระดกปลายลิ้นไปแตะปุมเหงือก  แลว
ปลอยใหลมออกทางขางล้ิน  พยัญชนะขางล้ินมี  1  เสียง  คือ  /l/ 
 5.  พยัญชนะรัว  หรือพยัญชนะสะบัดปลายล้ิน  ขณะออกเสียงตองกระดกปลาย
ล้ินแตะปุมเหงอืกและสะบดัปลายล้ินเพียงเล็กนอย  พยัญชนะรัวมเีพียงเสียงเดียวคือ  /r/ 
 6.  พยัญชนะกึ่งสระ เปนเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะการออกเสียงเหมือนเสยีงสระ 
คือ มีฐานที่เกดิและวิธีการออกเสียงเหมือสระ  ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะคลายพยญัชนะดวย คือ
ใชเวลาออกเสยีงนอยกวาสระ และไมลงเสียงหนกั พยัญชนะกึ่งสระในภาษาไทยมี 2 เสียง คือ /w/ 
และ /y/  
 8.3  วิธีออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 เสียงพยัญชนะเกิดจากการปลอยลมออกจากปลอด  ผานเสนเสียงขึ้นมาในชอง
ปากหรือชองจมูก  ขณะทีเ่ปลงเสียงนั้นกระแสลมจะถูกดัดแปลงตามฐานตาง ๆ ในชองปาก  ซ่ึงทํา
ใหเกดิเสียงพยญัชนะที่ตางกนัออกไป  การเกิดเสียงพยัญชนะขณะนัน้จะพิจารณาการทํางานของ
เสนเสียง  ฐานที่เกิดของเสียง  และลักษณะการเปลงเสียง 
 พยัญชนะไทยทั้ง  44  รูปแบงตามฐานที่เกดิเสียงโดยเรียงเปนวรรค ๆ ตามเสียงที่
เกิดจากขางในออกมาขางนอก  ดังนี ้
   1 2 3 4 5 
ฐานคอ   ก ขฃ คฅ ฆ ง เรียกวาวรรค ก 
ฐานเพดาน  จ ฉ ชซ ฌ ญ เรียกวาวรรค จ 
ฐานปุมเหงือก  ฎฏ ฐ ฑ ฒ ณ เรียกวาวรรค ฎ 
ฐานฟน   ดต ถ ท ธ น เรียกวาวรรค ต 
ฐานริมฝปาก  บป ผฝ พฟ ภ ม เรียกวาวรรค ป 
ฐานตาง ๆ กัน  ย      ร     ล    ว      ต    ษ  ห      ฬ    อ    ฮ เรียกวาฐานเศษวรรค 
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เพลง ก เอย ก ไก 
 

 ก เอย ก ไก     ข  ไข  อยูในเลา  ฃ ฃวด ของเรา      
 ค ควาย  เขานา    ฅ ฅน  ขึงขัง    ฆ ระฆัง ขางฝา 
 ง งู ใจกลา    จ จาน ใชดี     ฉ ฉิ่ง ตีดัง    
 ช ชาง วิ่งหนี    ซ โซ ลามดี    ฌ เฌอ คูกัน   
 ญ  หญิง โสภา    ฎ ชฎา สวมพลัน  ฏ ปฏัก หุนหนั   
 ฐ ฐาน เขามารอง   ฑ มณโฑ หนาขาว   ฒ ผูเฒา เดินยอง   
 ณ เณร ไมมอง    ด เด็ก ตองนิมนต   ต เตา หลังตุง   
 ถ ถุง แบกขน    ท ทหาร อดทน    ธ ธง คนนิยม    
 น หนู ขวักไขว    บ ใบไม ทับถม    ป ปลา ตากลม 
 ผ ผ้ึง ทํารัง    ฝ ฝา ทนทาน     พ พาน วางตั้ง   
 ฟ ฟน สะอาดจัง    ภ สําเภา กางใบ    ม มา คึกคัก   
 ย ยักษ เขีย้วใหญ  ร เรือ พายไป    ล ลิง ไตราว   
 ว แหวน ลงยา    ศ ศาลา เงียบเหงา   ษ ฤาษี หนวดยาว   
 ส เสือ ดาวคะนอง  ห หีบใสผา   ฬ  จฬุา  ทาผยอง   
 อ อาง เนืองนอง   ฮ นกฮูก ตาโต 
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ใบความรู 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 

 พยัญชนะ  หมายถึง  เครื่องหมายหรือตัวอักษรที่สําหรับใชประสมกับสระ  เพื่อใชเปน
ภาษาพดูหรือจารึกคําพูดไวมิใหสูญหาย ตามหลักภาษาพยญัชนะออกเสยีงตามลําพังไมได  
จําเปนตองมีสระประสมอยูดวยจึงจะออกเสียงได 
 เสียงพยัญชนะ หมายถึง เสียงที่เกิดขึ้นไดเพราะเราทําใหลมออกจากปาก แตขณะที่ลม
ผานหลอดลมหรือออกมาจากชองเดินของลม  ลมอาจจะถูกสกัดกัน้  ณ  ที่ใดทีห่นึง่ตั้งแตในลําคอ  
ในชองปาก  หรือในชองจมูก  และลมอาจถูกสกัดกัน้ไวทัง้หมด   หรือถูกสกัดกัน้เปนบางสวน  แลว
จึงผานออกมาภายนอก  ทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะตาง ๆ กัน   
รูปและเสียงพยัญชนะ 

 เรามีพยัญชนะอยู 44 ตวั หรือ 44 รูป แตโดยแทจริงแลวเรามีเสียงพยัญชนะอยูเพียง 21  
เสียงเทานั้น  ดงันี ้

สัญลักษณเสียงพยัญชนะไทย  (21  เสียง)  รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 
1.  ก      ก 
2.  ค      ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
3.  ง      ง 
4.  จ      จ 
5.  ช      ช  ฌ  ฉ 
6.  ซ      ซ  ส  ศ  ษ 
7.  ด      ด  ฎ 
8.  ต        ต  ฏ 
9.  ท      ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
10.  น      น  ณ 
11.  บ      บ 
12.  ป      ป 
13.  พ      พ  ภ  ผ 
14.  ฟ      ฟ  ฝ 
15.  ม      ม   
16.  ย      ย  ญ 
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สัญลักษณเสียงพยัญชนะไทย  (21  เสียง)  รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 
17.  ร      ร 
18.  ล      ล  ฬ 
19.  ว      ว 
20.  ฮ       ฮ  ห 
21.  อ      อ 

 

 สังเกตไดวา  บางครั้งเสียงพยัญชนะเสยีงเดียวมีรูปพยัญชนะมากที่สุดไดถึง  6  ตัว  เชน  
เสียง  ท  มีรูปพยัญชนะ ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ  เปนตน  แตบางเสียงก็มีรูปพยญัชนะเพยีงรูปเดียวเทานัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

192

ใบงาน 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เพื่อใหนักเรียนบอกความหมาย  และบอกจํานวนรปูและเสียงพยญัชนะที่ใชใน

ภาษาไทยได 
 

คําชี้แจง    
 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 1. ใหนกัเรียนบอกความหมายของรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.  จงบอกคุณคาของการมีรูปและเสียงพยญัชนะในภาษาไทย 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. รูปของพยัญชนะไทยมีทัง้หมดกี่รูป และมีรูปอะไรบาง และเสียงพยญัชนะไทยมีกีเ่สียง  
อะไรบาง 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ช่ือกลุม................................................         ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 
ประกอบดวย 1. ช่ือ.........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 

2. ช่ือ.........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 
3. ช่ือ.........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 
4. ช่ือ.........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.......... 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1. ขอใดมีรูปพยัญชนะทีไ่มออกเสียงทุกคํา 
 ก. ปรารถนา  แหนงหนาย  เกียรติคุณ  ข. หวาดหวัน่  ทรุดโทรม  กรรมเวร  
 ค. เกษตร  พราหมณี  ภูมิภาค   ง. เมรุมาศ  เกยีรติคุณ  ภูมิประเทศ 
2. “ฝากเพลงนี้มาชวยย้ําเตือน อยาลืมอยาเลือนน้ําคําเคยสัญญา” คําประพันธนี้มีพยัญชนะทายกี่เสียง 
 ก. 4   ข. 5   ค. 6   ง. 7 
3. พยัญชนะรูปใดที่ไมใชเปนตัวสะกด 
 ก. ช,ย   ข. ฆ,ฑ   ค. อ, ฌ   ง. ฟ,ว 
4. คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกนัทั้ง 2 พยางค 
 ก. ชางเหล็ก  ฉอเลาะ   ข.  วันไหน  ไหวหวั่น 
 ค. ไรฟน  ลอยฟา   ง. ฤกษยาม  ลดหยอน 
5. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเสยีงเดยีวกันทุกคํา 
 ก. พาด  ฟาด  ข. ฉัตร  หัตถ ค. ชอน  ซอน  ง. ศาตร  ทราม 
6. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับพยญัชนะทายเปนเสียงเดยีวกนั 
 ก. ศิษย   ข. ธาตุ    ค. ภาพ    ง. เณร  
7. คําในขอใดออกเสียงพยัญชนะสะกดไมเหมือนกนั 
 ก. เชิญ  ญาณ  เณร   ข. เปด  เพชร  เสร็จ 
 ค. เปล  กาล  เพล   ง. เลข  วรรค  เมฆ 
8. พยัญชนะในภาษาไทยมกีีรู่ป  กี่เสียง 
 ก. 40  รูป  21  เสียง     ข. 44  รูป  21  เสียง 
 ค. 40  รูป  40  เสียง   ง. 44  รูป  44  เสียง 
9. จงพิจารณาคําตอไปนี้วามเีสียงพยัญชนะสะกดเสียงใดนอยที่สุด 
 นาม  นอน  กาฬ  ศาล  กบ  กราบ  หาญ  คราม  บาง  รอน  นพ  ลาภ  อินทร 
 ก. /ม/   ข. /น/   ค. /ง/   ง. /บ/ 
10. จงพิจารณาขอความตอไปนี้วาขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวนอยทีสุ่ด (ไมนับเสยีงซํ้า) ขอใด 
 ก. รมพื้นภูมิสยามนามไพเราะ   ข. นึกเสนาะน้าํคําวิถี 
 ค. คําเนนหนกัแนนหนาสื่อปรานี  ง. นับวันนี้วนัไนนอมคะนึง 
1. ช่ือ...........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.................. 
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สมุดกลาง
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 

1.  ข  2.  ข  3.  ค  4.  ก  5.  ง 
6.  ง  7.  ค  8.  ข  9.  ค  10.  ง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5  (STAD) 
 

รายวิชา    ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย         เวลา  1  คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 

 เสียงพยัญชนะควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตัววางเรียงกันออกเสียงพรอมกัน ใน
ภาษาไทย  เสียงพยัญชนะควบกล้ําอยูไดในตําแหนงตนพยางคเทานัน้ การศึกษาเรื่องพยัญชนะควบ
กลํ้าจะทําใหนกัเรียนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําอยางอยางถูกตอง  
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย และ
นําไปใชไดถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 บอกความหมายของพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยได 
3.2 จําแนกรูปและเสียงของพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
3.3 ฝกออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําไดถูกตองตามวิธีการออกเสียง 

 

4. เนื้อหา 
4.1  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคาํไทยแท 
4.2  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคาํมาจากภาษาอื่น   

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 ทบทวนเนื้อหาในคาบที่แลว  เร่ืองรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  และ
สนทนากับนกัเรียนเกีย่วกับรูปและเสียงพยญัชนะควบกล้ํา 
  5.2  ขั้นเสนอเนื้อหา   
 5.2.1  ครูใหนกัเรียนเลนเกมปริศนาอักษรไขว  โดยมวีิธีเลนดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  5.2.1.1  นักเรยีนอานคําถามแตละขอ และหาคําที่มีความหมายเดียวกับ
คําถามที่ตั้งไวใสในชอง โดยแตละคําจะตองใสพยัญชนะหรือสระได 1 อักษรเทานัน้ ยกเวนคํานัน้มี
สระที่ติดมากบัพยัญชนะนัน้ เชน เกลี่ย สระอี และไมเอก จะอยูในชองเดียวกับพยัญชนะ ล เปนตน  
  5.2.1.2  กติกาการเลนใหทกุคนหาคําที่มีความหมายเหมอืนกับคําถาม
ขางลางตามแนวตั้งและแนวนอน เติมในชองวางใหครบตามชองที่กําหนด  ใครใสพยัญชนะอักษร
ไขวไดครบและถูกตองกอน คนนั้นเปนผูชนะ     
 5.2.2  ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยเกมปรศินาอักษรไขว  
 5.2.3  ครูใหนกัเรียนฝกออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําจากคาํตอไปนี้  กวาด  กราบ  
กลาง  ขวาน  ขรุขระ  ขลัง  เครือ  คลุม  พระ  พลู  เปรย  แปลก  ตรา  ตราด  เปนตน 
 5.2.4  ครูยกตวัอยางรูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา  จากคําตอไปนี้และใหนักเรยีน
จําแนกรูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 คํา  รูป  เสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 กลวย  กล  กฺล 
 ความ  คว  คฺว 
 ปรับปรุง  ปร  ปฺร  
 5.2.5  ครูอธิบายประกอบการซักถามพยัญชนะควบกล้ําที่มีในภาษาไทย คือ ที่เปน
คําไทยแท  และคํายืมมาจากภาษาตางประเทศ 
 5.3  ขั้นกิจกรรมกลุม   
 5.3.1  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน  
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน   
 5.3.2 แตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองใบความรูและใบงาน เร่ืองรูปและเสียง
พยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย จากครู  เพือ่ใหนกัเรียนนาํไปศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด และให
สมาชิกในกลุมชวยกันทําใบงาน  ในเวลา 15 นาที  หากมีขอสงสัยใหถามครู 

5.3.3 ครูและนกัเรียนรวมกันเฉลยใบงานโดยสุมกลุมนักเรียนออกมานําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

5.3.4  หัวหนากลุมทําหนาที่เก็บรวบรวมใบงานสงครู 
 5.4  ขั้นประเมนิผล 
 5.4.1  ครูแจกแบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ใหนกัเรียน
คนละ 1 ชุด ทาํภายในเวลา  5  นาท ี

   ส
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 5.4.2  ครูตรวจใหคะแนน และนําผลคะแนนมาคิดคะแนนกลุมจากนัน้จึงเฉลี่ย
คะแนนที่ไดใหแตละคนในกลุม  
 5.4.3  ครูตรวจดูคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานที่นักเรียนทําได  ในแบบทดสอบ
กอนเรียน  โดยมีเกณฑดังนี ้
  คะแนนจากแบบทดสอบ   คะแนนพัฒนา 
  ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10  0 
  ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10  10 
  เทากับคะแนนฐานถึงมากกวา  10  20 
  สูงกวาคะแนนฐานตั้งแต  10  ขึ้นไป  30 
 เมื่อไดคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาของ
กลุมซ่ึงคิดจากคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคน 
 5.5  ขั้นใหรางวัลกลุม   
 ครูนําผลคะแนนของกลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปาย
นิเทศในหองเรียน  โดยมีเกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี ้
   คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 

15   ดี 
20   ดีมาก 
25   ดีเยีย่ม 

 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 
 6.2  ใบงานที่  1  เร่ืองเกมปริศนาอักษรไขว 
 6.3  ใบงานที่  2  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

198

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 พยัญชนะควบ  หมายถึง  พยญัชนะที่ควบกบั  ว  ออกเสียงควบเปนสระเดียวกัน  
เกิดในตําแหนงตนพยางค  และพยัญชนะทีอ่อกเสียงกล้ํากับ  ร  ล  กลํ้าเปนเสียงเดยีวกนัดวย  จึง
เรียกพยัญชนะที่ออกเสียงควบหรือกลํ้ากับ  ร  ล  ว  วา  พยัญชนะควบกล้ํา 
 8.2  ประเภทของพยัญชนะควบกล้ํา 
 พยัญชนะควบ คือ พยัญชนะที่ออกเสยีงกล้ํากับตัว ร ล ว เกิดในตําแหนงตน
พยางค  แบงเปน  2  ประเภทคือ 
  1. พยัญชนะควบแท  คือ  พยัญชนะที่ควบกล้ํากับ  ร  ล  ว  ออกเสียงกล้ําเปนเสียง
พยัญชนะทั้ง  2  ตัว  ซ่ึงเปนพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคําไทยแท  เชน  กราบ  ตรัง  ปลูก  ความ 
  2. พยัญชนะควบไมแท  คือ พยัญชนะที่ปรากฏรูปเปนอักษรควบกับ ร ล ว แตออก
เสียงพยัญชนะตัวหนาเพยีงตวัเดยีว ซ่ึงเปนพยัญชนะควบกล้ําที่ไทยรับเอามาจากภาษาอื่น เชน สราง 
ทรุด โทรม  
 เสียงพยัญชนะควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตวัทีอ่อกเสียงพรอมกัน ใน
ภาษาไทยเสียงพยัญชนะควบกล้ําอยูไดในตาํแหนงตนพยางคเทานั้น  คอื 
 1.  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคําไทยแท  ไดแก 
  1.  กว  ไดแก  กวาด  กวาง 
  2.  กร  ไดแก  เกรง  กราบ 
  3.  กล  ไดแก  กล้ิง  กลาง 
  4.  ขร  ไดแก  ขรุขระ  ขรึม 
  5.  ขว  ไดแก  ขวาน  ขวัญ 
  6.  ขล  ไดแก  ขลาด  ขลัง 
  7.  คว  ไดแก  คว่ํา  ความ 
  8.  คร  ไดแก  ครู  เครือ 
  9.  คล  ไดแก  คละ  คลุม 
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  10.  พร  ไดแก  พราย  พรึบ 
  11.  พล  ไดแก  เพลง  พลาง 
  12.  ปร  ไดแก  เปรี้ยง  ปราย 
  13. ปล  ไดแก  ปล้ืม  แปลก 
  14.  ตร  ไดแก  ตรอก  ตราด 
 2.  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่รับมาจากภาษาอื่น  ไดแก  
  15.  ทร   ไดแก  จันทรา อินทรา 
  16.  ฟร  ไดแก  ฟรี  ฟรอก 
  17.  ฟล  ไดแก  ฟลุก  ฟลาย 
  18.  ดร  ไดแก  ดราฟต   ดร็อพ 
  19.  บร  ไดแก  โบรไมด  บราซิล 
  20.  บล  ไดแก  บล็อก  แบล็ค 
 
     เปนตน 
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ช่ือ............................................................นามสกุล...................................เลขที่...........ช้ัน......../......... 
 

ปริศนาอักษรไขว 
 

  1    2     
    3      
           

4   5       
      6    
          

7      8    
          
    9      
          

 

แนวตัง้ 
1.  ทําความนอบนอมพระรัตนตรัยดวยการกมลงไปกับพื้น   
2.  ปาออกไปใหไกลตัว  
4.  ทําใหรูกันโดยทั่วไป  
5.  ละใหหลุดจากมือไป   
6.  ทําใหกระจางขึ้น  
 
แนวนอน 
3.  เปนสวนหนึ่งของสี่เหล่ียมผืนผา   
4.  ทําใหดีขึ้น   
7.  มีลักษณะนามวา หวี  
8.  มีลักษณะคลายแมน้ํา  แตมีขนาดเล็กกวา  
9.  สัตวชนิดหนึ่งอาศัยอยูในน้ํา   
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เฉลยปริศนาอกัษาไขว 
 

  ก    ข     
  ร  ก ว า ง   
  า    า     
ป รั บ ป รุ ง     
ร   ล   ค    
ะ   อ   ล่ี    
ก ล ว ย   ค ล อ ง 
า      ล    
ศ    ป ล า    
      ย    

 
แนวตัง้ 
1.  ทําความนอบนอมพระรัตนตรัยดวยการกมลงไปกับพื้น   
2.  ปาออกไปใหไกลตัว  
4.  ทําใหรูกันโดยทั่วไป  
5.  ละใหหลุดจากมือไป   
6.  ทําใหกระจางขึ้น  
 

แนวนอน 
3.  เปนสวนหนึ่งของสี่เหล่ียมผืนผา   
4.  ทําใหดีขึ้น   
7.  มีลักษณะนามวา หวี  
8.  มีลักษณะคลายแมน้ํา  แตมีขนาดเล็กกวา  
9.  สัตวชนิดหนึ่งอาศัยอยูในน้ํา   
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ใบความรู 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 

 

รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 เสียงพยัญชนะควบกล้ํา  หมายถึง  พยัญชนะ  2  ตวัทีอ่อกเสียงพรอมกันในภาษาไทย  

เสียงพยัญชนะควบกล้ําอยูไดในตําแหนงตนพยางคเทานัน้  มีดังนี้  คือ 
1.  กว กวา  (แตงกวา)  กวาด 
2.  กร กรุ   กราบ 
3.  กล กลี   กลาง 
4.  ขร ขรุขระ   ขรึม 
5.  ขว ขวาน   ขวัญ 
6.  ขล ขลาด   ขลัง 
7.  คว คว่ํา   ความ 
8.  คร ครู   เครือ 
9.  คล คละ   คลุม 
10.  พร พรู   พรึบ 
11.  พล พลู   พลาง 
12.  ปร ปรุ   ปราย 
13.  ปล ปลี   แปลก 
14.  ตร ตรา   ตราด 

นอกจากนี้ยังมเีสียงพยัญชนะควบกล้ําซ่ึงอยูตนพยางค ของคําที่รับมาจากภาษาอืน่  คือ 
15.  ทร  จันทรา   อินทรา 
16.  ฟร ฟรี   ฟรอก 
17.  ฟล ฟลุก   ฟลาย 
18.  ดร ดราฟต   ดร็อพ 
19.  บร โบรไมด    บราซิล 
20.  บล บล็อก   แบล็ค 
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ใบงาน 
เรื่อง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนยกตัวอยางพยัญชนะควบกล้ําตามจํานวนที่กําหนดให 
 

ขอที่ พยัญชนะควบกล้ํา ตัวอยาง 
 

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

10. 
 

 

กว 
กล 
ขว 
พร 
คว 
คล 
ปร 
ปล 
ฟร 
บล 

 

…………………   …………………..          ……………………     
………………….   …………………..         …………………… 
………………….  …………………..         …………………… 
………………….    …………………..         ………………….. 
………………….    …………………..         …………………… 
………………….    …………………..         …………………… 
………………….   …………………..         …………………… 
………………….    …………………..         …………………… 
………………….    ………………… 
………………….    …………………                

 
 

ช่ือกลุม................................................         ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 
ประกอบดวย 1. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 

2. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 
3. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 
4. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1.  ขอใดไมใชคําควบแท  
 ก.   ทราย  ข.  ขวาน  ค.   ปราศ  ง.   กระดาษ 
2.  คําขอใดเปนคําควบกล้ําที่มาจากภาษาอื่นทุกคํา 
 ก.   พลา  ขรัว ข.  ทรานซิสเตอร ดราฟต ค.   ครอสติช  ปรี่  ง. ปรูฟ  กลืน  
3.  ขอใดออกเสียงควบกล้ําทกุคํา 
 ก.  บราซิล  พลังงาน ข.  ตรงกลาง  สรรหา ค.   พุทรา เคลือบแคลง ง.  ตรวจตรา หนาวเหน็บ 
4.  ขอใดเปนอกัษรควบกล้ําที่เปนคําไทยแททุกคํา 
 ก.   ศรี  ทราบ ข.   ครบ  ทรง  ค.   ขรึม  จริง    ง.   กลม  ความ 
5.  ขอใดเปนคาํควบกล้ําที่มาจากภาษาตางประเทศ 
 ก.  จันทรา  ข.  กลมเกลียว  ค.  รสเปรี้ยว  ง.  ความจริง 
6.  ขอใดเปนคาํควบกล้ําที่เปนคําไทยแททกุคํา 
 ก.   กรวด  ทราย  กลีบ  ข.  ขวาน  ทราม  ปราชญ 
 ค.  โกรธ  ขลัง  อยาง   ง.  ปลาย  กวาง  พระ 
7.  ขอใดไมมคีําควบกล้ํา 
 ก.  เกรงอกเกรงใจ   ข.  รับทราบ  ค.  พลัดพราก  ง.  ปลดปลอย 
8.  ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเกีย่วกับเสียงพยญัชนะควบกล้ํา 
 ก.  พยัญชนะสองตัววางเรียงกันออกเสียงพรอมกัน 
 ข.  พยัญชนะสองตัววางเรียงกันออกเสียงพรอมกันยกเวนพยัญชนะนํา เชน ห  และ  อ 
 ค.  พยัญชนะที่มาคูกับพยัญชนะตวัหนา คอื  ร  ล  ว  เปนพยัญชนะควบกล้ําทั้งหมด 
 ง.  พยัญชนะสองตัวเรียงกันอยู มีอักษร ร ล ว เปนพยัญชนะควบกล้ําแท ยกเวนเมื่อ ร มากับ 
            อักษร จ ท ส จะกลายเปนพยัญชนะควบไมแท 
9. คําในขอใดที่มีเสียงพยัญชนะตนเปน 2 เสียงทุกคํา 
 ก. นิทรา  รัฐศาสตร  พลความ   ข.  กราบกราน  กลอกกลิ้ง  ปรัมปรา 
 ค. รสชาติ  ขวนขวาย  ปรักเงิน    ง.  กงจักร  พิศดู  ภาพลักษณ 
10. ขอใดเปนอักษรควบไมแททุกคํา 
 ก. ทรวดทรง จริงไซร ข.  ตลก  พลับพลึง ค. ครอบครอง  เครงเครียด ง. พุทรา  กรวย 
ช่ือ……………………………………นามสกุล………………………เลขที่………..ช้ัน……… 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 

 

1.  ก  2.  ข  3.  ก  4.  ง  5.  ก 
6.  ง  7.  ข  8.  ง  9.  ข  10.  ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

206

แผนการจัดการเรียนรูที่  6  (STAD) 
 

รายวิชา    ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปและเสียงวรรณยุกต             เวลา  1  คาบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 รูปวรรณยกุตมีทั้งหมด  4  รูป  แตเสียงวรรณยุกตมีทั้งหมด  5  เสียง  คอืเสียงสามัญ  
เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี  และเสียงจัตวา  มีระดับสูงต่ําของเสียงที่ปรากฏในพยางคหรือในคํา    
การศึกษาเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกตจะทําใหนกัเรียนอาน และเขยีนสะกดคําไดถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต  เห็นคุณคาของวรรณยกุตใน

ภาษาไทย และนําไปใชไดถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 บอกความหมายของวรรณยกุตในภาษาไทยได 
3.2 จําแนกรูปและเสียงของวรรณยกุตไดอยางถูกตอง 
3.3 ฝกออกเสียงวรรณยุกตไดอยางถูกตอง 

 

4. เนื้อหา 
 4.1  รูปวรรณยุกต 
 4.2  เสียงวรรณยกุต 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 5.1.1 ครูใหนกัเรียนเขยีนขอความตามคําบอก เชน “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทย” เปนตน  ลงในสมดุ 
 5.1.2  นักเรียนบอกเสียงวรรณยกุตของคํา หรือพยางคจากขอความที่ครูกําหนด  
 5.2  ขั้นเสนอเนื้อหา   
 5.2.1  ครูใหนกัเรียนเลนเกมทายปริศนาผันวรรณยุกต จากแผนภูมิ  โดยมีคํา
ตอไปนี้     
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 “จังหวะกระชั้นถี่ เอกไมดีน้ําไมขัง โทนั้นกั้นกําบัง คิดครบถวนควรตอบมา”  
(คําเฉลย รัว รั่ว รั้ว)   
 “ควรแกความตองการ เอกประทานกําเนิดคน ตอวาคราโทลน เชิญชวนคิดใชสิทธิ์ทาย” 
(คําเฉลยพอ พอ พอ) 
 “บอกใหเหตุรายดี เอกเขาท่ีอยูเบื้องต่ํา สะอาดใสเพราะโททํา คิดตอบไดใชเชาวไว” 
(คําเฉลยลาง ลาง ลาง) 
 “เก็บหอมและรอมริบ เอกกระซิบแกงอรอย โทใสไกลไมนอย เชิญพินิจคิดตอบมา” 
(คําเฉลยออม ออม ออม) 
 “รุมดูไรระเบียบ เอกเขาเทียบตั้งใจหมาย โทชวยกนัยุงราย เชิญคิดตอบขอขอบคุณ” 
(คําเฉลยมุง มุง มุง) 
 5.2.2  ครูอธิบายพรอมยกตัวอยางความสัมพันธระหวางรปูและเสียงวรรณยุกตใน
ภาษาไทย 
 5.2.3  ครูสุมนักเรียนเพื่อทดสอบความเขาใจจากเรื่องรูปและเสียงวรรณยกุตที่
เรียนมาแลวโดยมีคําถามวา  คําตอไปนี้มีรูปและเสียงวรรณยุกตอะไรบาง 
 คํา   รูป  เสียงวรรณยุกต 
 ฆา  เอก  โท 
 จิต  สามัญ  เอก 
 รู  โท  ตรี 
 เกี๊ยะ  ตรี  ตรี 
 จา  จัตวา  จัตวา  เปนตน 
 5.3  ขั้นกิจกรรมกลุม  
 5.3.1  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน  
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน   
 5.3.2 ครูแจกซองใบความรูและใบงาน เร่ืองรูปและเสียงวรรณยกุตในภาษาไทย 
เพื่อใหนักเรยีนศึกษาเนื้อหาโดยละเอยีด และใหสมาชิกในกลุมชวยกันทําใบงานตามเวลาที่ครู
กําหนดให (15 นาที) หากมีขอสงสัยใหถามครู  
 5.3.3  ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยใบงาน  โดยใหนักเรียนสลับกลุมกันตรวจ 
 5.3.4  หัวหนากลุมทําหนาทีร่วบรวมใบงานสงครู 
 5.4  ขั้นประเมนิผล 
 5.4.1  ครูแจกแบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย  ใหนกัเรียน
คนละ 1 ชุด ทาํภายในเวลา 5 นาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

208

 5.4.2  ครูตรวจใหคะแนน และนําผลคะแนนมาคิดคะแนนกลุมจากนัน้จึงเฉลี่ย
คะแนนที่ไดใหแตละคนในกลุม  
 5.4.3  ครูตรวจดูคะแนนพัฒนาจากคะแนนฐานที่นักเรียนทําได  ในแบบทดสอบ
กอนเรียน  โดยมีเกณฑดังนี ้
  คะแนนจากแบบทดสอบ   คะแนนพัฒนา 
  ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10   0 
  ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง   1-10   10 
  เทากับคะแนนฐานถึงมากกวา  10   20 
  สูงกวาคะแนนฐานตั้งแต  10  ขึ้นไป  30 
  เมื่อไดคะแนนพัฒนาของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาของ
กลุมซ่ึงจัดจากคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคน 
 5.5  ขั้นใหรางวัลกลุม   
 ครูนําผลคะแนนของกลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กําหนดติดประกาศที่ปาย
นิเทศในหองเรียน  โดยมีเกณฑการไดรับรางวัลมีดังนี ้
  คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม  ระดับรางวัล 

15     ดี 
20     ดีมาก 
25     ดีเยีย่ม 

 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปและเสียงวรรณยุกต  และหนวยเสียงในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ืองรูปและเสียงวรรณยกุต  และหนวยเสยีงในภาษาไทย 
 6.3  แผนภูมิเกมปริศนาผันวรรณยุกต 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ือง  รูปและเสียงวรรณยกุต   
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7.2 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 วรรณยกุต  คือ  เครื่องหมายกําหนดเสียงสงูต่ําของคํา  แบงเปน  2  ประเภท คือ  รูป
วรรณยกุต  และเสียงวรรณยกุต 
 รูปวรรณยกุตในภาษาไทยมี  4  รูป   คือ 
 

 1.     เรียกวา     ไมเอก 
 2.       เรียกวา    ไมโท 
 3.     เรียกวา    ไมตรี 
 4.      เรียกวา    ไมจัตวา 
 เสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมี  5  เสียง  คือ 
  1. เสียงสามัญ  เชน  คลอง  จาน  เฟอง  ดาว  เดือน 

  2.  เสียงเอก   เชน  ไข  บอ  กัด  ตอก  ตาง  จิต  สู 
  3.  เสียงโท   เชน  กลา  บา  ซูซา  พลา  ของ  ทอง  เที่ยว มาก  เมฆ  พลาด   
  4.  เสียงตรี   เชน  คา  นอง  เซง  มา  ชา  ลัด  ชิด  รถ  เกี๊ยะ  เปรี๊ยะ 
  5.  เสียงจัตวา        เชน  จา  ขอ  หมอ  ถึง  ศีล  ขยาย  ถนน ศรี ฉลอง  หาย  เกง 

 ถาจัดลําดับเสียงตามวิธีวรรณยกุต  ควรเปนดังนี ้
  1.  เสียงเอก  เปนเสียงที่ต่ําที่สุด เชน จา 
  2.  เสียงโท  เปนเสียงเอก  เชน จา 
  3.  เสียงสามัญ   รองเสียงโท  เชน จา 
  4.  เสียงตรี  รองเสียงสามัญ  เชน จา 
  5. เสียงจัตวา  รองเสียงตรีและสูงที่สุด เชน จา 
 วิธีใชวรรณยุกตในภาษาไทย 
 1.  วรรณยกุตไมมีรูป  เรียกวา  วรรณยกุตลดรูป  ไดแก  คําที่ปรากฏรูปวรรณยุกตแตมี
เสียงวรรณยุกตอยูในคํานั้น ๆ เชน 
  เสียงวรรณยุกตเอก เชน ตก  กด  จับ  ตบ  เอก 
  เสียงวรรณยุกตโท เชน รูป  วาด  คาด  เลิก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  เสียงวรรณยุกตตรี เชน รัก  มด  พบ  รบ  ลด 
 2.  รูปและเสียงวรรณยุกตไมตรงกัน ไดแก คาํที่มีรูปวรรณยุกตรูปหนึ่ง แตมีเสียง
วรรณยกุตอีกรูปหนึ่ง  เชน 
  รูปวรรณยกุตเอก  เสียงโท  เชน  นั่ง  ไล  ทาน  เพื่อน  เลน 
  รูปวรรณยกุตโท  เสียงตรี  เชน  คา  นา  เชิ้ต  นอง  ฟา  น้ํา เปนตน 
 3.   รูปและเสียงวรรณยุกตตรงกนั ไดแก คําทีม่ีรูปวรรณยกุตใด ก็มีเสยีงวรรณยุกตนั้น  
เชน   
  รูปวรรณยกุตเอก  เสียงเอก  เชน  กิ่ง  ดิ่ง  ดา  จา  ปา   
  รูปวรรณยกุตโท  เสียงโท  เชน  กลา  ปา  ผา  หนา  อา 
  รูปวรรณยกุตตรี  เสียงตรี  เชน  จะ  เกี๊ยะ เปรี๊ยะ  โตะ 
  รูปวรรณยกุตจัตวา เสียงจัตวา  เชน  ปา  กา  จา  ดู  เกง  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

211

ใบความรู 
เรื่อง  รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

 

รูปวรรณยุกต 
  1. (  -   )   วรรณยกุตออกเสียงสามัญไมมีรูป 
  2. (   -   )   วรรณยุกตเอก 
  3. (   -   )   วรรณยุกตโท 
  4. (   -   )  วรรณยกุตตรี 
  5. (   -   )  วรรณยกุตจัตวา 
 

เสียงวรรณยุกต 
เสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมี  5  เสียง  คือ 
1.  เสียงสามัญ    เราจะพบในคํา     คลอง  จาน  เฟอง  ดาว  เดือน 
2.  เสียงเอก       เราจะพบในคํา     ไข  บอ  กัด  ตอก  ตาง  จิต  สู 
3.  เสียงโท       เราจะพบในคํา     กลา  บา  ซูซา  พลา  ของ  ทอง  เที่ยว มาก  เมฆ  

พลาด  โลก 
4.  เสียงตรี       เราจะพบในคํา     คา  นอง  เซง  มา  ชา  ลัด  ชิด  รถ  เกี๊ยะ  เปรี๊ยะ 
5.  เสียงจัตวา     เราจะพบในคํา   จา ขอ หมอ ถึง ศีล แขน สนาม ขยาย ถนน ศรี ฉลอง 

หาย  เกง 
 

สังเกตวา  เสียงวรรณยุกตทีม่ีอยูในพยางคหรือคําตาง ๆ  ที่เราออกเสียงนั้น  มิไดตรง
กับรูปวรรณยกุตที่เหน็ในตวัเขียนเสมอไป  เชน  จา  เปนคําที่มีเสียงจัตวา  มีรูปวรรณยุกตจัตวา  แต  
หมอ  เปนคําทีไ่มมีรูปวรรณยุกต  แตออกเสียงจัตวา  เปนตน 
 
 
 

 

พวกเราลองมา
ชวยกันศึกษา
เสร็จแลวก็รีบทํา
ใบงานใหเสร็จ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบงาน 
เรื่อง   รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

 

คําชี้แจง    
 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 1. ใหนกัเรียนบอกความหมายของวรรณยกุต 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.  จงบอกคุณคาของการมีวรรณยุกต 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.  จงยกตวัอยางคําที่มีรูปและเสียงวรรณยกุตเหมือนกันมาใหครบทั้ง  5 เสียง   
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.  จงยกตวัอยางคําที่มีรูปและเสียงวรรณยกุตไมเหมือนกันมาใหครบทั้ง  5 เสียง 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ช่ือกลุม................................................         ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 
ประกอบดวย 1. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 

2. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 
3. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 
4. ช่ือ........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงวรรณยุกต   

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1.  เสียงวรรณยุกตมีความสําคัญอยางไร 
 ก.  ชวยเพิ่มคํา   ข.  ชวยเพิ่มความไพเราะ  
 ค.  ชวยในการประพันธ  ง.  ชวยใหออกเสียงคําไดสะดวก 
2.  ถาตองการทราบวาคําใดมีเสียงวรรณยกุตใด  ตองเทยีบเสียงจากคําใด 
 ก.   คําอักษรสงู ข.   คําอักษรต่ํา  ค.  คําอักษรกลาง ง.   ทุกอักษร 
3.  คําในขอใดมีเสียงวรรณยกุตเอกทุกพยางค 
 ก.   คอนโด  ข.   จับฉาย  ค.   ไหลทาง  ง.   ลอกแลก 
4.  ขอใดมีเสียงจัตวาทุกคํา 
 ก.   เลา  เร่ือง  ขํา  ขัน   ข.  พก  พัก  หลัง  แถว 
 ค.  หลาน  จิ๋ม  เห็น   ฉัน   ง.  รอง  เสียง  หวาน  แจว 
5.  ขอใดมีเสียงวรรณยกุตครบ  5  เสียง 
 ก.  ตกลงไดขอนี้    ข.  แมคาไปไหนมา 
 ค.  นาเห็นนกเขาขัน    ง.  ผาไหมใสแลวเยน็ 
6. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตไมครบทุกเสียง 
 ก. เวลานี้เธออยูที่ไหนหนอ   ข. ยังจําไดสายลมแหงความรกั 
 ค. น้ําคางหยดแตะแตมบนแกมหญา  ง. ขาเก็บดอกหญามาทัดห ู
7. คําในขอใด  มีเสียงวรรณยกุตในพยางคที ่1 และ2 เหมือนคําวา  “เวาแหวง” ทุกคํา 
 ก. ยุแหย  ฆองเหล็ก  จิ้งหรีด   ข. แพะแกะ  ทองถ่ิน  พริกหยวก 
 ค. ชกตอย  เกาสิบ  ลักไก   ง. ลดหล่ัน  ชางเผือก  เตาสวน 
8. ขอใดมีคําทุกคําที่รูปกับเสียงวรรณยุกต  ไมตรงกัน   
 ก. ที่  ลุม  ช้ืน  ข. เส้ือ  เชิ้ต  เกา  ค. ปบ  ขาว  ไม  ง. นั่ง  หาง  โตะ 
9. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตสามัญมากที่สุด 
 ก. นกกระยางบินมาแตไกล    ข. นกอะไรบนิไปบินมา 
 ค. คนไรความละอายในศีลธรรม  ง. มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนบัแสน 
10. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนคํา “จี้เพชร” ทุกคํา 
 ก. ชอกช้ํา  ตมโคลง ข. แสมา  หลงใหล ค. ริบหร่ี  ที่ลุม ง. ยิ้มแยม  ขาวจี ่
ช่ือ……………………………..นามสกุล…………….…………….เลขที่…………….ช้ัน…........ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงวรรณยุกต   

 

1.  ก  2.  ค  3.  ข  4.  ค  5.  ง 
6.  ค  7.  ข  8.  ก  9.  ข  10.  ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1  (ปกติ) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   อวัยวะที่ใชในการออกเสียง     เวลา  1  คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 เสียงในภาษาหมายถึงเสียงที่มนุษยเปลงออกมาเปนคําหรือพยางค  เพื่อส่ือความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน  ประกอบดวย   เสียงสระ  เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยกุต   อวัยวะตาง ๆ ที่ทําให
เกิดเสียง   ไดแก ปอด  หลอดลม  กลองเสียง  ล้ินไก  เพดาน  ล้ิน  ฟน  ปุมเหงือก  จมูก  และริม
ฝปาก  การศึกษาเรื่องเสียงในภาษาจะทําใหนักเรยีนเขาใจลักษณะการเกิดเสียงแตละชนิด ซ่ึงจะชวย
ใหออกเสยีงไดถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องอวัยวะในการออกเสียง  และใชอวัยวะในการออก
เสียงไดถูกตอง  เห็นคณุคาของการออกเสียงภาษาไทยไดถูกตองตามหลักภาษาไทย 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1  บอกความหมายของเสยีงในภาษาไทยได 
3.2  บอกอวัยวะทีใ่ชในการออกเสียงได 
3.3  จําแนกเสียงสระ  เสียงพยัญชนะ  เสียงวรรณยกุตในภาษาไทยได 
3.4  ฝกออกเสียงสระ พยัญชนะไดถูกตองตามวิธีการออกเสียง 

 

4.  เนื้อหา 
 4.1  ความหมายของเสียงในภาษาไทย 
 4.2  กําเนิดเสียงในภาษาไทย 
 4.3  ชนิดของเสียงในภาษาไทย 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
 ครูสนทนากับนักเรียนถึงอวยัวะและแหลงกําเนิดของเสยีง  วามาจากสวนใดของ
รางกาย เพื่อโยงเขาสูเรื่องอวัยวะในการออกเสียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.2  ขั้นสอน 
1. แจกใบความรู  เร่ืองอวัยวะทีใ่ชในการออกเสียง  ใหนักเรยีนอานทําความ

เขาใจ หากมีขอสงสัยถามครูผูสอน ใหเวลา  15  นาที 
2. แจกใบงาน เร่ืองอวัยวะในการออกเสียง  ใหนักเรยีนทํา  โดยเขียนชื่ออวัยวะที่

ใชในการออกเสียง    
3. สุมตัวอยางนกัเรียนออกมาเสนอผลงานจากใบงาน  เร่ืองอวัยวะทีใ่ชในการ

ออกเสียง  พรอมทั้งนําเสนอผลงานของตนเอง 
5.3  ขั้นสรุป 

4. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปเนื้อหาเรื่องอวยัวะในการออกเสียง 
5. ครูแจกแบบทดสอบใหนกัเรยีนทําโดยใชเวลา  5  นาท ี

 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  อวัยวะในการออกเสยีง 
 6.2  ใบงาน  เร่ืองอวัยวะในการออกเสียง 
 6.3  แบบทดสอบ  เร่ือง อวัยวะทีใ่ชในการออกเสียง 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เครื่องมือวัดและประเมนิผล 
7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรม 
7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  ความหมายเสยีงในภาษา   
 เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษยใชในการสื่อสารกันเพื่อใหเกดิความเขาใจ
ตรงกัน โดยใชอวัยวะตาง ๆ ชวยในการออกเสียง เชน  ปอดจะบีบลมออกใหเขาสูหลอดลมผาน
มายังกลองเสียง (ภายในกลองเสียงมีสายเสียง  เมื่อสายเสียงปดทางเดนิลม  หรือกกัลมไวช่ัวคราว  
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แลวปลอยใหผานจะเกิดเสียงพยัญชนะ ถาสายเสียงเปดและปดอยางรวดเร็วทําอาการสั่นสะเทือน 
ทําใหเกดิเสียงสระ)  พนจากลําคอออกมาเขาชองปาก  ภายในชองปากมีอวัยวะท่ีเกีย่วกับการออก
เสียง  ดังนี้  เพดาน ล้ินไก ล้ิน ฟน ปุมเหงอืก ริมฝปาก อวัยวะเหลานี้มสีวนทําใหเสียงที่เปลงออกมา
แตกตางกนัไป 
 8.2 อวัยวะท่ีใชในการออกเสียง 
 ประยุทธ กุยสาคร (2527 : 38-39)  ไดกลาวถึงอวัยวะท่ีใชออกเสียงวา  เปนอวัยวะ
ที่ทําหนาที่อ่ืน ๆ ดวย ไดแก การหายใจ และ การรับประทานอาหาร แตมนุษยสามารถใชเสียงที่มี
ระบบยุงยากซบัซอนได เพราะระบบประสาทของมนุษยนั่นเอง โดยมีเสนทางเดินของเสียงมีดังนี้     

ปอด  ซ่ึงเปนแหลงหรือจดุเริ่มตน  ลมจะถูกขับออกจากปอดผานหลอดลมมาสู
ชองปากหรือชองจมูกหรือทั้งสองชอง  เสียงจะเกิดขึ้นเมื่อลมที่ผานออกมาถูกกักกัน้  ดานแรกทีล่ม
ถูกกักกัน้คือ  เสนเสียง  ซ่ึงเปนเสนคูอยูบนหลอดลมในกลองเสียง  จากนั้นเสียงจะผานเขาสูชอง
ปากซึ่งมีดานกักกัน้อีก ตวักัน้ที่สําคัญคือ ล้ิน ริมฝปาก และฟน อวยัวะตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเสยีงที่
ออกมามีลักษณะตาง ๆ กนั 

กลองเสียง  เปนกระดกูมีลักษณะคลายกลองอยูสวนหนาของคอ  กลองนี้มีที่ปด
ดานบนเปนล้ิน 2 ช้ิน  เรียกวา  เสนเสียง  ชองที่มีเสนเสียงเปดปดนี้  เรียกวา  คอหอย  เสนเสียงเปน
ตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดเสยีงประเภทตาง ๆ เสียงนี้เมือ่ลมผานชองคอหอยไปไดในขณะที่เสนเสียง
ส่ันสะบัดเปนเสียงกอง  ถาเสนเสียงเปดอยู  ลมที่ผานขึ้นมาจากปอดก็ไมตองดันเสนเสียง  สามารถ
ผานไปไดโดยสะดวกและเสนเสียงไมส่ันสะบัด  เปนเสียงไมกอง  และถาเสนเสียงปดไมสนิทมี
ชองพอ  ลมผานออกมาไดกจ็ะเกดิเปนเสียงกระซิบ 

ชองปาก  เมื่อลมขึ้นจากปอดผานกลองเสียงผานเสนเสียงแลวก็จะมาถึงชองปาก  
ลมที่เขามาในปากแลว จะถกูดัดแปลงไปไดหลายแบบโดยอวยัวะตาง ๆ ในชองปาก คือ ล้ินไก ล้ิน 
ริมฝปาก  อวัยวะเหลานี้ทําใหเสียงมีลักษณะตางกันไป ล้ินเปนอวยัวะที่ใชมากที่สุดในการออกเสยีง 

ชองจมูก  ถาลมผานเขาไปในชองปากกห็มายความวาล้ินไกไดปดกัน้ลมไวไมให
ไหลเขาไปในชองจมูกได  เพราะชองปากและชองจมูกมทีางลมติดตอกันได  ถาลมจากกลองเสียง
ผานเขาไปในชองจมูกกห็มายความวาในชองปากมีจุดใดจุดหนึ่งปดกัน้ไวไมใหลมออกทางปากได  
แลวล้ินไกเปดลมจึงผานเขาไปในชองจมูก  เสียงที่เกิดในลักษณะนี้เรียกวา  เสียงนาสิก 

ประวณิ พูลทรัพย (ม.ป.ป. : 17-18) กลาววาอวยัวะที่ทําใหเกดิเสียง  มดีังนี้   
 1. ริมฝปาก มี 2 สวน  คือ  ริมฝปากบน และริมฝปากลาง ริมฝปากเปนอวัยวะท่ี
เคล่ือนไหวไดมากและทําใหเสียงแตกตางกนั พยัญชนะที่เกิดจากการดัดแปลงของริมฝปาก เชน 
เสียง /p/-/ป/,  /b/-/บ/ 
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 2. ฟน  เมื่อฟนบนแตะกับริมฝปากลางทําใหลมผานออกมาไมเต็มที่  เกิดเปนเสียง
เสียดแทรกทีฟ่น  พยัญชนะทีเ่สียงเสียดแทรก  เชน  /f/ - /ฟ,ฝ/ 
 3. ปุมเหงือก  มีลักษณะเปนคล่ืน  อยูหลังฟนบน  พยัญชนะที่เกิดจากลิ้นแตะปุม
เหงือก  เชน  เสียง  /t/ - /ต/,  /n/ - /น/ 
 4. เพดานแข็ง  ไดแก  เพดานปากซึ่งเปนสวนที่โคงและเปนกระดูกแข็งที่สุดใน
ชองปาก  พยญัชนะที่เกดิที่เพดานแข็ง  เชน  /c/ - /จ/ 
 5. เพดานออน  เปนสวนที่อยูตอจากเพดานแข็ง  มีลักษณะเปนกระดกูออนขยับขึ้น
ลงได  ขณะหายใจเพดานออนกับล้ินไกจะลดระดับลงมา ทําใหลมออกทางจมูกเปนเสียงนาสิก เชน 
/ŋ/-/ง/  
 6. ล้ินไก เปนกอนเนื้อเล็กๆ อยูตอปลายเพดานออน สามารถสั่นรัวไดโดยใชล้ินไก
เปนฐาน เชน /q/ (คือเสียงกกัเกิดที่ล้ินไก  ไมกอง  ไมมีกลุมลม) 
 7. ล้ิน  เปนอวยัวะที่เคล่ือนไหวมากที่สุดในการเปลงเสียงพูด  แบงออกเปน 
 7.1 ปลายลิ้น  เปนสวนที่อยูปลายสุดของลิ้นที่สามารถยกขึ้นไปแตะอวยัวะ
สวนตาง ๆ ในปากตอนบนไดงาย 
 7.2 ล้ินสวนหนา ไดแก  ล้ินสวนที่อยูตรงขามกับเพดานแข็งเมื่อวางลิน้ใหราบ 
 7.3 ล้ินสวนหลัง  ไดแก  ล้ินสวนที่อยูตรงกับเพดานออนเมื่อวางลิ้นใหราบ 
 7.4 โคนล้ิน  เปนสวนที่อยูตอกับล้ินสวนหลัง 
 8. แผนเนื้อเยือ่ปากหลอดลม  เปนกอนเนือ้เล็ก ๆ คลายล้ินไกอยูตอจากโคนลิ้นลง
ไปในคอ  มีหนาที่ปดชองลมในขณะรับประทานอาหารและเปดชองลมขณะพดู 
 9. กรวยคอ  หมายถึง  โพรงคอซึ่งอยูถัดจากปากลงไปจนถึงเสนเสียง 
 10. เสนเสียง เปนอวัยวะสําคัญที่ทําใหเกดิเสียงพูด มีลักษณะเปนเอ็นแผนบาง ๆ 
อยูกลางกลองเสียง 
 11. ชองจมูก หมายถึง โพรงในชองจมูกซึง่อยูเหนือล้ินไกขึ้นไป เปนอวัยวะทีใ่ช
ในการออกเสยีงนาสิก 
 8.3  ชนิดของเสียงในภาษาไทย 
 เสียงในภาษาไทย  แบงออกเปน  3  ชนิด  คือ   
 1. เสียงสระ 
 2. เสียงพยัญชนะ  
 3. เสียงวรรณยุกต  
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 เสียงสระ (เสียงแท) หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอด ผานหลอดลม
และกลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก โดยไมถูกสกัดกัน้ ในขณะที่ออกเสียงสายเสียงที่
อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเรว็ สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน ทําใหเกดิเปนเสียงกอง 
(โฆษะ) และออกเสียงไดยาวนาน   
 เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร)  หมายถึง  เสียงที่ลมออกจากปอด  ผานหลอดลมและ
ถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง  ตัง้แตในลําคอจนถึงชองจมูก  ลมอาจถูกสกัดกั้นไวทั้งหมด  หรือถูกสกดั
กั้นเปนบางสวน  แลวจึงผานออกมาทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะตาง ๆ เสียงชนิดนี ้  ไดแก  เสียงที่
อยูตนพยางค (พยัญชนะตน)  
 เสียงวรรณยุกต  (เสียงดนตรี)  หมายถึง  เสียงที่มีระดับสูงต่ํา  จะไดยนิพรอมกับ
เสียงสระในภาษาไทย  วรรณยกุตมีความสําคัญ  เพราะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป 
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ใบความรู   
เรื่อง  อวัยวะในการออกเสียง 

เสียงในภาษาหมายถึงอะไร 
 เสียงในภาษา  หมายถึง  เสียงที่มนุษยเปลงออกมาเพื่อส่ือความหมายระหวางมนุษย
ดวยกัน  เพื่อสนองความตองการตาง ๆ  เชน  เพื่อขอความชวยเหลือหรือถามเพื่อขอความรูหรือเพื่อ
แสดงความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ  เปนตน 
 

เสียงในภาษาเกิดขึ้นไดอยางไร 
เสียงในภาษาเกิดขึ้นไดเพราะเราใชอวัยวะตาง ๆ  ตั้งแตเหนือชองทองขึ้นมาจนถึงริม

ฝปากและชองจมูกใหทํางานประสานกัน  ทําใหเกิดเสียงขึ้น  ตามปกติเราไมคอยจะนึกถึงวา  
อวัยวะใดบางทําใหเกดิเสียงในภาษา  เพราะอวยัวะทีท่ําใหเกดิเสียงตางมีหนาที่สําคัญอยางอื่นอยู
ดวย  เชน ปาก  เรามีไวรับประทานอาหาร  หลอดลม  ปอด  มีหนาที่เกี่ยวของกับการหายใจ  ฯลฯ 

อวัยวะที่ทําใหเกิดเสียงในภาษา  ไดแก  ปอด  หลอดลม  กลองเสียงซึง่อยูในลําคอตรง
ลูกกระเดือกซึ่งเห็นไดชัดเจนในผูชายทีเ่ปนผูใหญแลว  ตอมาก็มีล้ินไกและสวนตาง ๆ  ในชองปาก  
ไดแก  เพดาน  ล้ิน  ฟน  ปุมเหงือก  และริมฝปาก   

นอกจากนี้จมกูก็มีสวนทําใหเกิดเสียงไดอีกดวย  อวยัวะตาง ๆ  เหลานี้ทาํงาน
ประสานกัน  ทําใหเกดิเสียงในภาษาขึ้น 

 

ชนิดของเสียงในภาษา 
 โดยทั่วไป  เสียงในภาษามีอยู 3  ชนิด  ไดแก   
 1.  เสียงสระ (เสียงแท) หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอด ผานหลอดลมและ
กลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก โดยไมถูกสกัดกัน้ ในขณะที่ออกเสียงสายเสียงที่อยู
ในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเรว็ สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน ทําใหเกิดเปนเสยีงกอง 
(โฆษะ) และออกเสียงไดยาวนาน   
 2.  เสียงพยัญชนะ (เสยีงแปร) หมายถึง เสียงที่ลมออกจากปอด ผานหลอดลมและถูก
สกัดกั้นทีใ่ดทีห่นึ่ง ตั้งแตในลําคอจนถึงชองจมูก ลมอาจถูกสกัดกั้นไวทั้งหมด หรือถูกสกัดกั้นเปน
บางสวน  แลวจึงผานออกมาทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะตาง ๆ เสียงชนิดนี้ ไดแก เสียงที่อยูตน
พยางค (พยัญชนะตน)  
 3.  เสียงวรรณยกุต  (เสียงดนตรี)  หมายถึง  เสียงทีม่รีะดับสูงต่ํา  จะไดยินพรอมกับ
เสียงสระในภาษาไทย  วรรณยกุตมีความสําคัญ  เพราะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป 
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ใบงาน 
เรื่อง   อวัยวะที่ใชในการออกเสียง 

 

คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนระบุช่ืออวัยวะทีใ่ชในการออกเสียงในแผนภาพใหถูกตอง 
 
 

 
 
 
 
 
1. ช่ือ...........................................นามสกุล..............................เลขที่.......... ช้ัน.................. 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  อวัยวะที่ใชในการออกเสียง 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับตัวอักษรหนาขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ขอใดไมใชอวัยวะในการออกเสียง  

ก.  ปอด    ข.  หลอดลม  ค.  ปาก  ง.  ลูกกระเดือก 
2. “พรวน  พรหม  พรรค  พฤทธ์ิ”  ประสมดวยเสียงสระตามขอใด ตามลําดับ 
 ก. อัวะ  โอ  อะ  ฤ   ข.  อัว  โอะ  อะ  อึ 
 ค. อัวะ  เอาะ  อะ  ฤ   ง. อัว  โอะ  อะ  อิ 
3. ขอใดเปนอวัยวะทีใ่ชในการออกเสียงทัง้หมด 

ก.  ชองปาก  เพดาน  จมกู  ลูกกระเดือก ข.  ปอด  หลอดลม  เพดาน  ลูกกระเดือก 
ค.  ฟน  ปุมเหงือก  ริมฝปาก  หลอดลม ง.  ปอด  ชองปาก  ลูกกระเดือก  จมูก 

4. เสียงในภาษาหมายถึงเสียงในขอใด  
ก.  เสียงธรรมชาติ  และเสียงมนุษย  ข.  เสียงมนุษยและเสียงสัตว 
ค.  เสียงมนุษยอยางเดยีว   ง.  เสียงสัตว  เสียงธรรมชาติ  และเสียงมนษุย 

5. พยัญชนะใดใชจมูกชวยในการออกเสียง  
ก.  ห  ข.  ป   ค.  ด   ง.  ก 

6.  จงพิจารณาคําตอไปนี้วามเีสียงพยัญชนะสะกดเสียงใดนอยที่สุด 
 นาม  นอน  กาฬ  ศาล  กบ  กราบ  หาญ  คราม  บาง  รอน  นพ  ลาภ  อินทร 
 ก. /ม/  ข. /น/   ค. /ง/   ง. /บ/ 
7. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตในพยางคที่ 1, 2  และ 3  เหมือนคําวา “สวนยโุรป” 
 ก. เหวนรก  สนทะเล    ข. ถุงเทาเด็ก  สานุศิษย 
 ค. เสาน้ํามัน  ขึงตาขาย   ง. ฝูงมาศึก  หลังคาบาน 
8. เหตุใดจึงกลาววา “ภาษาไทยเปนภาษาเสียงดนตร”ี 
 ก. มีเครื่องหมายวรรณยุกตแทนเสียงดนตรี  ข. ในคําภาษามีหลายเสียง 
 ค. ระดับเสียงสูงต่ําของคําทําใหความหมายเปลี่ยน ง. คําคําเดียวกนัออกเสียงไดหลายเสียง 
9. ขอใดเปนเสียงแทในภาษาไทย 
 ก. เสียงสระ  ข. เสียงพยัญชนะ ค. เสียงวรรณยุกต ง. เสียงพูด 
10. ขอใดเปนเสียงแปรในภาษาไทย 
 ก. เสียงสระ  ข. เสียงพยัญชนะ ค. เสียงวรรณยุกต ง. เสียงพูด 
1. ช่ือ…............................................นามสกุล......................................เลขที่............. ช้ัน.................. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  อวัยวะที่ใชในการออกเสียง 

 
1.  ง  2.  ข  3.  ค  4.  ค  5.  ก 
6.  ค  7. ข   8.  ค  9.  ก  10.  ข 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2  (ปกติ) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปสระในภาษาไทย        เวลา  1  คาบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 ในภาษาไทยมีอักษรใชแทนเสียง 3 ชนิด คือ รูปสระ รูปพยัญชนะ และรูปวรรณยุกต ทํา
ใหเราสามารถออกเสียงได  อานและเขียนหนังสือได  เพื่อสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน รูปสระมี 21 
รูป ใชแทนเสียงสระ 24 เสียง การศึกษาเรื่องรูปสระจะทําใหนักเรียนสามารถเขียนคําไดถูกตอง   
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปสระในภาษาไทย และใชไดอยางถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1  อธิบายความหมายของรปูสระได 
3.2  บอกรูปสระในภาษาไทยไดถูกตอง 
3.3  อธิบายวิธีการใชรูปสระในภาษาไทยได 

 

4. เนื้อหา 
  4.1  รูปสระในภาษาไทย  21  รูป 
  4.2  วิธีใชรูปสระ  21  รูป 
 

5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
 ครูสนทนากับนักเรียนถึงความเปนมาของอักษรไทย 
 5.2  ขั้นสอน 

1. ครูช้ีแจงเนื้อหาที่จะเรียน  เร่ือง รูปสระ  ในภาษาไทย 
2. แจกใบความรู เร่ืองรูปสระในภาษาไทยใหนักเรียนศึกษา 
3. นักเรียนชวยกนัอภิปรายเนื้อหา  เร่ือง รูปสระในภาษาไทย 
4. แจกใบงาน เร่ืองรูปสระในภาษาไทย ใหนกัเรียนคนละ 1 ชุด นักเรยีนลงมือ

ทําใบงานที่แจกให ภายในเวลา 10 นาที 
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5.3  ขั้นสรุป 
5. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาของรูปสระในภาษาไทย 
6. ครูเฉลยใบงาน เร่ืองรูปสระในภาษาไทย  
7. ครูแจกแบบทดสอบเรื่องรูปสระในภาษาไทย 
 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปสระในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ือง รูปสระในภาษาไทย 
 6.3  แบบทดสอบ  เร่ือง  รูปสระในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การปฏิบัติกิจกรรม 
7.1.3  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 รูปสระ  สามารถปรากฏตามลําพัง  หรือปรากฏรวมกับพยัญชนะ  หรือสระอื่นก็ได  
โดยทั่วไปจะปรากฏรวมกบัพยัญชนะ  เพราะพยัญชนะมีเนื้อความ  คือ  รูความหมายของคํานั้นได  
รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูป และมีช่ือเรียก ดังนี้  (ระววีรรณ  อินทรแหยม ม.ป.ป. : 28) 
 1.  ะ    เรียก   วิสรรชนีย    
 2.      ั     เรียก   ไมผัด หรือไมหันอากาศ 
 3.      ็     เรียก    ไมไตคู   
 4.  า      เรียก   ลากขาง  
 5.      ิ    เรียก   พินทุอิ   
 6.           เรียก   ฝนทอง  
 7.    ๐    เรียก    นฤคหิต  หรือหยาดน้ําคาง   
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 8.  "     เรียก   ฟนหน ู 
 9.   ุ    เรียก     ตีนเหยียด   
 10.     ู      เรียก    ตีนคู   
 11.  เ      เรียก    ไมหนา   
 12.  ใ     เรียก    ไมมวน   
 13.  ไ     เรียก    ไมมะลาย   
 14.  โ      เรียก    ไมโอ  
 15. อ     เรียก    ออ   
 16. ย     เรียก     ยอ   
 17. ว     เรียก     วอ   
 18. ฤ      เรียก     รึ   
 19. ฤา    เรียก     รื   
 20. ฦ     เรียก      ลึ   
 21.  ฦา    เรียก     ลือ   

การใชรูปสระมี  2  แบบ  คือ 
 1.  ใชสระเพียงรูปเดียว  เชน  อะ อา อิ เอ ไอ เปนตน 
 2.  ใชรูปสระหลายรูป เชน 

-   อี อื   มี 2 รูป  คือ  (    )  พินทุอิ  ( ' / " )  และฝนทอง/ฟนหน ู
-  เอาะ เออะ  มี 3 รูป  คือ  ( เ ) ไมหนา  (า/อ) ลากขาง/ออ และ (ะ) วิสรรชนีย 
-  เอีย เอือ  มี 4 รูป คือ (เ) ไมหนา (   ิ) พนิทุอิ ('/ ") ฝนทอง/ฟนหนู (ย/อ) ยอ/ออ 
-  เอือะ เอยีะ  มี  5 รูป  คือ  (เ) ไมหนา (   ิ) พินทุอิ (' / ")  ฝนทอง/ฟนหนู  (ย/อ)  
 ยอ/ออ  ( ะ  ) วิสรรชนีย  เปนตน 

วิธีใชรูปสระ 
ลําดับที่  รูปสระ     ชื่อ  วิธีใช 

1.   ะ   วิสรรชนีย    สําหรับปะหลงัเปนสระ อะ และประสมกบัรูปอื่น 
2.      ั    ไมผัดหรือ  สําหรับเขียนบน  เสียงสระ อะ เมื่อมีตัวสะกดและประสมกับรูปอื่น 
  ไมหันอากาศ   เปนสระ อัวะ อัว 
3.      ็    ไมไตคู     สําหรับเขียนขางบน แทนวิสรรชนีย ในสระบางตัวที่มีตวัสะกด เชน 
     เอ็น แอ็น อ็อน ใชประสมกับตัว ก เปนสระ เอาะ คือ ก็ อานวา เกาะ 
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ลําดับที่  รูปสระ     ชื่อ  วิธีใช 
4.  า     ลากขาง    สําหรับเขียนขางหลังเปนสระ อา และประสมกับรูปอื่นเปนสระ 
     เอาะ อํา เอา 
5.      ิ   พินทุอิ     สําหรับเขียนขางบน และประสมกับรูปอื่นเปนสระ อี อึ อือ เอียะ 
     เอีย เอือะ เอือ และใชแทนตวั อ ของสระ เออ เมื่อมีตัวสะกดก็ได 
     เชน เกอน อาน เกิน  เปนตน 
6.          ฝนทอง    สําหรับเขียนขางบนพินทุอิ เปนสระอี และประสมกับรูปอื่น 
     เปนสระ เอียะ  เอีย 
7.    ๐   นฤคหิตหรือ   สําหรับการเขียนขางบนลากขางเปนสระ อํา บนพินทุ อิ 
  หยาดน้ําคาง    เปนสระอึ ในภาษาบาลีและสันสกฤต จัดใหเปนพยัญชนะ 
     เรียกวา  นิคหติ หรือหฤคหติ 
8.  "    ฟนหน ู   สําหรับเขียนบนพินทุอิ เปนสระอือ และประสมกับสระอื่นเปน 
     สระเอือะ เอือ  
9.      ุ      ตีนเหยียด    สําหรับเขียนขางลางเปนสระอุ 
10.     ู     ตีนคู     สําหรับเขียนขางลางเปนสระอู 
11.  เ     ไมหนา     สําหรับเขียนขางหนารูปเดยีวเปนสระ เอ สองรูปเปนสระแอ และ 
     ประสมกับสระอื่น   เอะ  แอะ  เอาะ  เออะ  เอียะ  เอยี  เออืะ  เอา 
12.  ใ    ไมมวน     สําหรับเขียนขางหนาเปนสระ   ใอ 
13.  ไ    ไมมะลาย    สําหรับเขียนขางหนาเปนสระ   ไอ 
14.  โ     ไมโอ    สําหรับเขียนหนาสระเปนโอ และประสมกบัสระ ประวิสรรชนีย 
     เปนสระโอะ 
15. อ    ออ     สําหรับเขียนขางหลังเปนสระ ออ และประสมในรูปอื่นเปนสระ  
      อือ  (เมื่อไมมตีัวสะกด)  เออะ  เออ  เอือะ   เอือ 
16. ย    ยอ     สําหรับประสมกับรูปอื่นเปนสระ  เอียะ  เอีย 
17. ว    วอ     สําหรับประสมกับรูปอื่น เปนสระ  อัวะ  อัว 
18. ฤ     รึ     สําหรับเขียนเปนสระ   ฤ 
19. ฤา   รือ     สําหรับเขียนเปนสระ  ฤา 
20. ฦ    ลึ     สําหรับเขียนเปนสระ   ฦ 
21. ฦา   ลือ     สําหรับเขียนเปนสระ   ฦา 
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ใบความรู 
เรื่อง  รูปสระในภาษาไทย 

 

 รูปสระมี  21  รปู  บอกชื่อเรียก  ดังน้ี 
 1.   ะ  เรียก   วิสรรชนีย   สําหรับปะหลังเปนสระ  อะ และประสมกับรูปอ่ืน 
 2.      ั  เรียก   ไมผัด  หรือไมหันอากาศ  สําหรับเขียนบน  เสียงสระ  อะ  เมื่อมีตวัสะกดและ
ประสมกับรูปอ่ืน เปนสระ  อัวะ  อัว 
 3.      ็   เรียก  ไมไตคู  สําหรับเขียนขางบน  แทนวิสรรชนีย  ในสระบางตัวทีม่ีตัวสะกด  เชน  
เอ็น  แอ็น  อ็อน  ฯลฯ  และใชประสมกบัตัว  ก เปนสระ  เอาะ  คือ ก็ (อานวา เกาะ) 
 4.  า  เรียกลากขาง สําหรับเขียนขางหลังเปนสระ อา และประสมกับรูปอื่นเปนสระ เอาะ อํา เอา 
 5.      ิ  เรียก  พินทุ  อิ  สําหรับเขียนขางบน  และประสมกับรูปอ่ืนเปนสระ  อี  อึ  อือ  เอียะ  เอีย  
เอือะ  เอือ  และใชแทนตัว  อ  ของสระ  เออ  เมือ่มีตัวสะกดก็ได  เชน  เกอน  อาน   เกิน  เปนตน 
 6.        เรียก  ฝนทอง สําหรับเขียนขางบนพินทุอิ เปนสระอี และประสมกับรูปอ่ืนเปนสระเอยีะ 
เอีย 
 7.   ๐  เรียก  หฤคหิต  หรือหยาดน้ําคาง  สําหรบัการเขียนขางบนลากขางเปนสระ  อํา  บน
พินทุอิ  เปนสระอึ  ในภาษาบาลีและสันสกฤต  จัดใหเปนพยัญชนะ  เรยีกวา  นคิหิต หรือหฤคหิต 
 8.  "  เรียก ฟนหนู สําหรับเขียนบนพินทุอิ เปนสระอือ และประสมกับสระอื่นเปนสระเอือะ เอือ 
 9.      ุ   เรียก   ตีนเหยียด  สําหรับเขยีนขางลางเปนสระอุ 
 10.     ู  เรียก  ตีนคู  สําหรับเขียนขางลางเปนสระอ ู
 11.  เ   เรียก  ไมหนา  สําหรับเขียนบางหนา  รูปเดียวเปนสระ  เอ  สองรูปเปนสระแอ  และ
ประสมกับสระอื่น   เอะ  แอะ  เอาะ  เออะ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอา 
 12.  ใ  เรียก  ไมมวน  สําหรับเขียนขางหนาเปนสระ   ใอ 
 13.  ไ  เรียก  ไมมะลาย  สําหรับเขียนขางหนาเปนสระ   ไอ 
 14.  โ  เรียก   ไมโอ  สําหรับเขียนหนาสระเปนโอ  และประสมกับสระประวิสรรชนียเปน
สระโอะ 

15. อ เรียก  ออ  สําหรับเขียนบางหลังเปนสระ  ออ   และประสมในรูปอ่ืนเปนสระอือ  (เมื่อไม
มีตัวสะกด)  เออะ  เออ  เอือะ   เอือ 

16. ย  เรียก   ยอ  สําหรับประสมกบัรูปอ่ืนเปนสระ  เอียะ  เอีย 
17. ว  เรยีก   วอ  สําหรับประสมกบัรูปอ่ืน เปนสระ  อัวะ  อัว 
18. ฤ เรยีก   ร ึ สําหรับเขียนเปนสระ   ฤ 
19. ฤา เรียก   ฤา  สําหรับเขียนเปนสระ  ฤา 
20. ฦ  เรียก    ล ึ สําหรับเขียนเปนสระ   ฦ 
21. ฦา เรียก   ลือ  สําหรับเขียนเปนสระ    ฦา 
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ใบงาน 
เรื่อง  รูปสระในภาษาไทย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรยีนสามารถบอกชื่อรูปสระและเขียนรูปสระไดถูกตอง 

 

คําส่ัง 
 ใหนกัเรียนศึกษาเรื่อง รูปสระจากใบความรูแลวทํากิจกรรมตอไปนี้ 
 
 

จงเขียนรูปสระและบอกชื่อเรียกรูปสระตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 
 

ขอที่ รูป ช่ือ (เรียกวา) ขอที่ รูป ช่ือ (เรียกวา) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
 

 

ะ 
.................. 
................ 

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

" 
................. 
................ 

เ - 
    

 

............................................. 
ไมหันอากาศ,  ไมผัด 
ไมไตคู 
............................................. 
พินทุอิ 
ฝนทอง 
นฤคหิต, หยาดน้ําคาง 
............................................. 
ตีนเหยียด 
ตีนคู 
............................................. 
 

 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 

ใ – 
ไ  - 

............ 
อ. 
ว. 

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

............ 
ฤา 
ฦ 

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

 

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

.................................... 
ไมโอ 
.................................... 
.................................... 
ตัวยอ 
ตัว  รึ 
.................................... 
.................................... 
ตัวลือ 

 
 
 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………เลขที่…………ช้ัน…………….. 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบ 
เรื่อง   รูปสระในภาษาไทย 

 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1.  คําวา เขียว ประสมดวยรูปสระตามขอใด ตามลําดับ 
 ก. ไมหนา  พนิทุอิ  ฝนทอง  ยอ    ข.  ไมหนา  พนิทุอิ  ฝนทอง  ยอ  วอ  
 ค. ไมหนา  พนิทุอิ  ฟนหนู  ยอ    ง.  ไมหนา  พนิทุอิ  ฟนหนู  ยอ  วอ  
2. “พรวน  พฤทธิ์”  ประสมดวยรูปสระตามขอใด เรียงตามลําดับ 
 ก. วอ  รือ    ข.  ว  รึ 
 ค. วอ  รึ     ง. ว  รือ 
3. ประโยควา แมพาฉันไปกนิขาวที่ตลาด  มีรูปสระทั้งหมดกี่รูป (ไมนบัซ้ํา) 
 ก. 4  รูป   ข. 5  รูป   ค.  6  รูป  ง.  7  รูป 
4.  รูปสระ   ะ    เรียกวาอะไร 

ก.  สระ  อะ  ข.  วิสรรชนีย     ค.  ไมผัด  ง.  ฟนหน ู
5.  รูปสระที่เรียกวา  ไมผัด  มีรูปเปนอยางไร 
 ก.  ะ     ข.   ั   ค.  า   ง.  ำ 
6.  รูปสระที่เรียกวา  ลากขาง  มีรูปเปนอยางไร 
 ก.  ะ     ข.   ั   ค.  า   ง.  ำ 
7.  รูปสระ     ุ      เรียกวาอะไร 

ก.  ตีนเหยยีด  ข.  ตีนคู   ค.  ลากขาง  ง. ไมหนา 
8.  รูปสระ     ู  เรียกวาอะไร 

ก.  ตีนเหยยีด  ข.  ตีนคู   ค.  ลากขาง  ง. ไมหนา 
9.  รูปสระที่เรียกวา  ไมหนา  มีรูปเปนอยางไร 
 ก.  ะ     ข.   ั   ค.  า   ง.  เ 
10.  รูปสระ    ”       เรียกวาอะไร 

ก.  ฟนหน ู  ข.  ตีนคู   ค.  ลากขาง  ง. ฝนทอง 
 
 
ช่ือ…………………………………นามสกุล……………………………เลขที่………ช้ัน……….. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่องรูปสระในภาษาไทย 

 
1.  ก  2.  ข  3.  ก  4.  ข  5.  ข 

6.  ค  7.  ก  8.  ข  9.  ง  10.  ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

232

แผนการจัดการเรียนรูที่  3  (ปกติ) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   เสียงสระในภาษาไทย            เวลา  1  คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 เสียงสระในภาษาไทย   มีทั้งสิ้น  24  เสียง  จัดไดเปนคู ๆ คือ สระเสียงส้ันมี  12  เสียง 
คูกับสระเสียงยาว มี  12  เสยีง เสียงสระยาวเกดิจากการทาํเสียงสระสั้นใหยดืนานออกไปตามที่เรา
ตองการ  นอกจากนีย้ังมีสระเดี่ยวและสระเกินหรือสระประสมอีกดวย การศึกษาเรื่องเสียงสระจะ
ทําใหนกัเรียนอานออกเสียงในภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องเสียงสระในภาษาไทยและออกเสียงสระไดถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 อธิบายความหมายของเสียงสระในภาษาไทยได 
3.2 บอกประเภทของเสียงสระได 
3.3 อธิบายวิธีการออกเสียงสระและออกเสียงสระไดถูกตอง 

 

4. เนื้อหา 
 4.1  ความหมายของเสียงสระในภาษาไทย 
 4.2  ประเภทของสระในภาษาไทย 
 4.3  การออกเสียงสระในภาษาไทย 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
 ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกบัเสียงสระในภาษาไทย 
 5.2  ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนเนือ้หาที่เรียนในคาบที่ผานมา เร่ือง รูปสระในภาษาไทย  เพื่อให
นักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาในการเรียน 

2. แจกใบความรู   เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย  นักเรยีนศกึษาใบความรูทีแ่จกให  
พรอมฝกอานออกเสียงสระสั้น  และสระยาวพรอมกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. นักเรียนอภิปรายถึงความแตกตางระหวางเสียงสระสั้น  และเสียงสระยาว  
พรอมทั้งเสียงสระประสมในภาษาไทย 

4. ครูแจกใบงาน  เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย  ใหนกัเรียนชวยกันทําตามใบงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 

5. ครูประเมินผลการทํางานของนักเรียนแตละคน 
6. ครูสุมตัวอยางนักเรียนออกมาเฉลยใบงาน เร่ือง เสียงสระในภาษาไทย   

5.3  ขั้นสรุป 
7.  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเสียงสระและการออกเสยีงสระในภาษาไทย 
8.  ครูแจกแบบทดสอบใหนกัเรียนทํา  ในเวลา  10  นาท ี
 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ืองเสียงสระในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน เร่ืองเสียงสระในภาษาไทย 
 6.3  แบบทดสอบ เร่ืองเสียงสระในภาษาไทย 
 
7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรม 
7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 1.  ความหมายของเสียงสระ 
 เสียงสระ (เสยีงแท)  หมายถงึ  เสียงทีเ่กิดจากลมที่ออกมาจากปอด  ผานหลอดลม
และกลองเสียงที่ลําคอมาถึงชองปากหรือชองจมูก  โดยไมถูกสกัดกัน้  ในขณะทีอ่อกเสียงสายเสียง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเร็ว  สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน  ทําใหเกดิเปนเสียง
กอง (โฆษะ)  และออกเสียงไดยาวนาน   
 2.  ประเภทของเสียงสระในภาษาไทย 
 เสียงสระในภาษาไทยประกอบไปดวยเสียงสระสั้นและเสียงสระยาว   มีทั้งหมด  
12  คู  24  เสียง  และสระเกนิ  8  เสียง  ดังนี้ 
 ลําดับที่ เสียงสระสั้น (รัสสระ)   เสียงสระยาว (ทีฆสระ) 
 1.  อะ     อา 
 2.  อิ     อี 
 3.  อึ     อื 
 4.  อุ     อู 
 5.  เอะ     เอ 
 6.  แอะ     แอ 
 7.  โอะ     โอ 
 8.  เอาะ     ออ 
 9.  เออะ     เออ 
 10.  เอียะ     เอีย 
 11.  เอือะ     เอือ 
 12.  อัวะ     อัว 
 สระเกิน มี  8  เสียง เปนเสียงที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู  ไดแก 
  สระอํา    เกิดจากสระอะ + ม 
  สระใอ, ไอ เกิดจากสระอะ + ย 
  สระเอา  เกิดจากสระอะ + ว 
  ฤ  ฤา  คือ  รึ  รือ 
  ฦ  ฦา  คือ  ลึ  ลือ 
 จงชัย  เจนหัตถการกิจ (2548 : 16 – 17) กลาววาเสียงสระมีทัง้ส้ิน  32  เสียง  โดย
แบงออกเปน  3  ชนิด ดังนี ้
 1.  สระแท คือ สระแทที่เปลงออกมาเปนเสียงเดียว ไมมีเสยีงสระอื่นประสมมี 18 
ตัว จัดเปน 2 พวก คือ 
 1.1 สระแทฐานเดียว  คือ สระแทที่เปลงออกโดยใชล้ินหรือริมฝปากกระทบ
ฐานใดฐานหนึ่ง  สระแทฐานเดียว มี  8  ตวั คือ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ  อุ  อู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.2 สระแทสองฐาน  คือ  ลมกระทบ  2  ฐานพรอมกัน  ม ี 10 ตัว  คือ  เอะ เอ  
แอะ  แอ  เออะ  เออ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ 
 2.  สระประสม  คือ เสียงสระที่มีที่เกิดเสียงตั้งแต  2  แหงขึ้นไป  หรือเสียงสระที่
เกิดจากการใชล้ินออกเสียงสระหนึ่งแลว  ล้ินยังไมกลับเขาที่เดิม แตล้ินไดออกเสียงอกีเสียงสระ
หนึ่ง เปนการเลื่อนหรือเปลี่ยนระดับของลิน้จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งโดยลงเสียงหนกัที่
เสียงสระตัวแรก  สระประสมโดยทั่วไปอาจมีที่เกิดเสยีงหรือมีเสียงสระมาประสมกนัมากกวา 2  
สระ ซ่ึงมี 6 ตัว  คือ 
  เอียะ มีเสียง  อิ กับ  อะ 
  เอีย  มีเสียง  อี กับ อา 
  เอือะ มีเสียง  อึ กับ อะ 
  เอือ  มีเสียง  อื กับ อา 
  อัวะ  มีเสียง  อุ กับ อะ 
  อัว  มีเสียง  อู กับ  อา 
 3.  สระเกิน  คือ  สระที่มีสําเนียงซ้ํากับสระแท  มีเสียงพยัญชนะประสมหรือ
สะกดอยูดวย  ซ่ึงไมนับรวมกับเสียงสระทีก่ลาวมาแลว  มี  8  ตัว  คือ  ฤ  ฤา  ฦ  ฦา  อํา  ใอ  ไอ  เอา 
 ฤ  ฤา  ฦ  ฦา   มีเสียงซํ้ากับเสียง  รึ  รือ  ลึ  ลือ 
 อํา  มีเสียงซํ้ากับสระ  อะ  มีตวั  ม  สะกด  คือ  อัม 
 ใอ  ไอ มีเสียงซํ้ากับสระ  อะ  มีตวั  ย  สะกด  คือ  อัย 
 เอา  มีเสียงซํ้ากับสระ  อะ  มีตวั ว สะกด ที่ถูกควรเขียนเปนรูป อัว 
 3.  การออกเสียงสระในภาษาไทย 
 การออกเสียงสระ  เกิดจากการปลอยลมออกจากปอดใหผานหลอดลมเขามาใน
ชองปาก  โดยไมมีอวัยวะปดกั้นกระแสลมไว  แตชองทีก่ระแสลมผานออกมานั้นอาจเปลี่ยนขนาด
ไปบางตามลักษณะของริมฝปากและระดับของลิ้น  ลักษณะของริมฝปากจะสังเกตเหน็ไดชัดเจนวา
มี 2 ลักษณะ  คือ  ริมฝปากหอ  และริมฝปากไมหอ  สวนระดับของลิ้นนั้น  ขณะออกเสียงสระ  
ปลายล้ินจะอยูหลังฟนลาง  ล้ินสวนหนาอาจจะโคงขึ้นเกอืบจรดเพดานแข็ง  และล้ินสวนหลัง
อาจจะโคงขึ้นเกือบจรดเพดานออน  จุดที่ล้ินยกไดสูงสุดเปนจุดที่เกิดของเสียงสระ   
 ในการออกเสยีงสระ ล้ินและริมฝปากที่อยูในลักษณะตางกันทําใหเสียงสระตางกัน
ดังนี ้
 
 

   ส
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เสียงสระ ล้ิน ริมฝปาก 
อะ   อา  
อิ  อี  
อึ  อือ 
อุ  อู  
เอะ  เอ  
 
แอะ  แอ  
 
โอะ  โอ  
 
เอาะ  ออ 
 
เออะ เออ 

วางในทาปกต ิ
สวนหนากระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหนากระดกขึ้นสูง แตต่ํากวาที่
ออกเสียงสระ  อิ  
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่าํกวา
ขณะที่ออกเสียงสระ อุ 
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่าํวา 
ขณะที่ออกเสียงสระ  อุ 
สวนหลังลดต่าํกวาขณะออกเสียง 
โอะ 
สวนกลางกระดกขึ้นสูง  แตไม
เทากับขณะทีอ่อกเสียงสระ อึ 

อาปกติ 
เหยยีดออกเล็กนอย 
เผยอขึ้นเล็กนอย 
หอกลมเล็กนอย 
เหยยีดออกเหมือน  อิ แตขากรรไกร
ลางลดต่ําลงกวาเมื่อออกเสียงสระ อิ 
เหยยีดออกแตขากรรไกรลางลดต่ําลง
กวาเมื่อออกเสียง  สระ  เอะ 
หอกลม 
 
หอกลม 
 
อาปกติ 
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ใบความรู 
เรื่อง   เสียงสระและการออกเสียงสระในภาษาไทย 

 

 เสียงสระ  หมายถึง  เสียงที่เกิดขึ้นเพราะทาํใหลมออกจากปอดผานหลอดลม และกลอง
เสียงที่ลําคอออกมาพนชองปากหรือชองจมูกโดยไมถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งในชองทางเดินของ
ลมเลย  ในขณะที่เราออกเสียงสระ เสนเสียงที่อยูในกลองเสียงจะปดและเปดอยางรวดเร็ว เสนเสียง
จึงมีความสั่นสะเทือน  บังเกิดความกังวานหรือความกอง หูของเราจงึไดยินเสียง เสียงชนิดนี ้ไดแก 
เสียงที่เราออกเปน อะ อา อิ อี อัว ฯลฯ 
 เสียงสระ 
  ประกอบไปดวยเสยีงสระสั้นและเสียงสระยาวตอไปนี ้
   เสียงสระสั้น    เสียงสระยาว 
          อะ            อา 
          อิ            อี 
           อึ            อื 
           อุ            อู 
          เอะ           เอ 
          แอะ          แอ 
          โอะ          โอ 

        เอาะ           ออ 
          เออะ           เออ 
          เอียะ           เอีย 
          เอือะ           เอือ 
          อัวะ           อัว 
 เสียงสระในภาษาไทยทีย่กมาขางบนนั้นมทีั้งส้ิน  24  เสียง  จัดไดเปนคู ๆ มีเสียงสระสั้น
อยูกับเสียงสระยาว  เสียงสระสั้นอยูดานซายมือ  12  เสียง   เสียงสระยาวอยูดานขวาเมือ  12  เสียง  
เสียงสระยาวเกิดจากการทําเสียงสระสั้นใหยืดนานออกไปตามที่เราตองการ 
 

 การออกเสียงสระ 
 การที่เราทําใหเสียงสระฟงเปนเสียงตาง ๆ กันได ก็โดยการกระดกสวนตาง ๆ ของล้ินขึ้น
สูงบาง  หรือบางคราวก็วางตวัลงต่ําบาง  รวมกับการหอริมฝปากเปนรูปกลมบาง เหยยีดริมฝปากให
เปนรูปรีบาง หรืออาปากอยางปกติ  ดังจะกลาวตอไปนี ้
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เสียงสระ ล้ิน ริมฝปาก 
อะ   อา  
อิ  อ ี  
อึ  อือ 
อุ  อ ู   
เอะ  เอ  
 
แอะ  แอ  
 
โอะ  โอ  
 
เอาะ  ออ 
เออะ  เออ 
  

วางในทาปกติ 
สวนหนากระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหลังกระดกขึ้นสูง 
สวนหนากระดกขึ้นสูง แตต่ํากวาท่ี
ออกเสียงสระ  อ ิ  
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่ํากวา
ขณะที่ออกเสียงสระ อ ุ
สวนหลังกระดกขึ้นสูงแตต่ําวา 
ขณะที่ออกเสียงสระ  อุ 
สวนหลังลดต่ํากวาขณะออกเสียง โอะ
สวนกลางกระดกขึ้นสูง  แตไมเทากับ
ขณะที่ออกเสียงสระ อ ึ

อาปกติ 
เหยียดออกเล็กนอย 
เผยอขึ้นเล็กนอย 
หอกลมเล็กนอย 
เหยียดออกเหมอืน  อิ แตขากรรไกรลางลด
ต่ําลงกวาเมื่อออกเสียงสระ อิ 
เหยียดออกแตขากรรไกรลางลดต่ําลงกวา
เมื่อออกเสียง  สระ  เอะ 
หอกลม 
 
หอกลม 
อาปกติ 

เสียงสระประสม 
เสียงสระที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ขณะที่ออกเสียงทั้งลิ้นและริมฝปากจะอยูในทาเดิม

ตลอด  ยังมีเสียงสระอีก  3  เสียง  ที่ในระหวางออกเสียงสระนั้น  ล้ินจะเปลี่ยนจากลักษณะหนึ่งไป
เปนอีกลักษณะหนึ่ง  และริมฝปากก็เปลี่ยนบาง  เราจึงเรียกวา  เสียงสระประสม 

เอียะ  เอยี ระหวางออกเสียง ล้ินสวนหนาจะกระดกสูงขึ้นแลวลดต่ําลงมา ขากรรไกรลาง
  จะเคลื่อนต่ําลงมา  ทําใหปากอาเล็กนอย 
เอือะ  เอือ ระหวางออกเสียง  ล้ินสวนกลางยกสูงขึ้น และลดต่ําลงมา ปากจะอา เพราะเราขยับ
  ขากรรไกรลางลงไป 
อัวะ  อัว ระหวางออกเสียง  ล้ินสวนหลังยกสูงขึ้นแลวลดต่ําลง ริมฝปากที่จีบกลมจะอาออก
  เล็กนอย 

 
 สรุปไดวาเสียงสระในภาษาไทยมี 24 เสียง ประกอบดวยเสียงแท 18 เสียง เสียงประสม 
6 เสียง ซ่ึงปจจุบันนักภาษาศาสตร ไมนับสระเกินเปนเสียงสระ เพราะมีเสียงพยัญชนะผสมอยู  เมือ่
แบงตามระยะเวลาของการออกเสียงเปนสระเสียงส้ัน 12 เสียง สระเสียงยาว 12 เสียง     

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

239

ใบงาน 
เรื่อง   เสียงสระและการออกเสียงสระในภาษาไทย 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เพื่อใหนักเรียนออกเสียงสระในภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

 

คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนนําคําที่กําหนดใหไปจําแนกเสียงสระตามลักษณะตาง ๆ ใหถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว เสียงสระประสม 
 

………………………….…. 
…………………………….. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 
 
ช่ือ...................................................นามสกุล......................................เลขที่................ ช้ัน.................. 

 

กิน       รูป  หาญ  ป  เลือก 
ดู        ดุ  เถอะ  เพาะ  ดึง 
เสียง      เจอ  วัว  ขอ    รํา 
เลอะ      ดํา  บน  ผัวะ  ไฟ 
แมว      เธอ  เฝา  โตะ  โพธ์ิ 
ถึง     ลุง  ใจ  เปยก  รอ 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  เสียงสระในภาษาไทย 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
1.  ขอใดเปนสระเสียงส้ันทั้งหมด 
 ก.   อะ  อิ  อุ  อึ    ข.   แอะ  โอะ  เออะ  เอือ 
 ค.   เอียะ  เออะ  เอือะ  ออ   ง.   โอะ  เอาะ  เออ  อัวะ 
2.  ขอใดเปนคาํที่มีเสียงสระยาวทั้งหมด 
 ก.  ขีด  ขั้น  เขา ข.  กัด  กิน  กอน  ค.   ดาว  เดด็  ดุม ง.  หนา  นวด  เนียม 
3.  ขอใดมีเสียงสระส้ัน  3  คํา  
 ก.  ฉันกินขาวผัด ข.  มีทองคํา ค.  วันนี้ฝนตกหนักมาก ง.  ฉันเห็นนกบินผานมาทางนี้ 
4.  ขอใดมีเสียงสระยาวมากที่สุด  
 ก.   แมพาฉันไปกินขาวในรานอาหาร  ข.   พอพาฉันไปเที่ยวในสวนสัตว 
 ค.   พี่พาฉันไปเที่ยวชายหาด   ง.   ลุงพาฉันไปเที่ยวตางจังหวัด 
5.  ขอใดไมมเีสียงสระสั้น 
 ก.  กระเปา  ฉกชิง ข.   ลั่นทม   กลิ่นหอม ค.   แจมใส  จดจอ  ง.  ครอบครัว  โยกยาย 
6.  ขอใดเปนเสียงสระยาวทัง้หมด 
 ก.   พิชิต  สงบ  สลบ  ประจบ   ข.   กานดา  กฬีา  ปากกา  ปโป 
 ค.   จราจร  จรรยา  จําลอง  จนัทรา  ง.    ทัพพี  เทวดา  ทาสี  เทพธิดา 
7.  การออกเสียงสระ  อะ  และ  อา  มีลักษณะของลิ้น  และริมฝปากเปนอยางไร 
 ก.  ลิ้นวางทาปกติ  ริมฝปากอาปกติ  ข.   ลิ้นวางทาปกติ   ริมฝปากเหยียดออกเล็กนอย 
 ค.   ลิ้นสวนหลังกระดกขึ้นสูง  ริมฝปากอาปกติ ง.   ลิ้นวางทาปกติ  ริมฝปากหอกลม 
8.  การออกเสียงสระ  อุ  และ  อู  มีลักษณะของลิ้น  และริมฝปากเปนอยางไร 
 ก.  ลิ้นวางทาปกติ  ริมฝปากอาปกติ  ข.   ลิ้นวางทาปกติ   ริมฝปากเหยียดออกเล็กนอย 
 ค.   ลิ้นสวนหลังกระดกขึ้นสูง  ริมฝปากหอกลมเล็กนอย ง. ลิ้นวางทาปกติ ริมฝปากหอกลม 
9.    สระ “ไ”  มีพยญัชนะใดประสมอยูดวย 

ก.  ส   ข.   ย   ค.  ม  ง.   ล 
10.  ขอใดเปนเสียงสระประสมทั้งหมด 
 ก.  เอาะ  ออ  เออะ  เออ ข.  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ ค.  อัวะ  อัว  โอะ  โอ ง. แอะ แอ เอียะ เอีย 
 
ช่ือ...................................................นามสกุล......................................เลขที่................ ช้ัน.................. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  เสียงสระในภาษาไทย 

1.  ก  2.  ก  3.  ก  4.  ก  5.  ง   
6.  ข  7.  ก  8.  ค  9.  ข  10.  ข 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4  (ปกติ) 
 

รายวิชา    ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย           เวลา  1  คาบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 พยัญชนะไทยมี 44 รูป แตมีเสียง 21 เสียง เสียงพยัญชนะเปนเสียงที่เกดิขึ้นขณะที่ลม
ผานหลอดลมแตถูกสกัดกัน้ที่ใดที่หนึ่ง กอนผานออกมาภายนอก  การศึกษาเรื่องรูปและเสียง
พยัญชนะจะทาํใหนกัเรียนเขาใจการเกิดเสยีง และอานเขยีนคําไทยไดถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและนําไปใชได
ถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 บอกความสําคัญของรูปและเสียงพยัญชนะไทยได 
3.2 บอกความหมายของรูปและเสียงพยัญชนะไทยไดถูกตอง 
3.3 จําแนกรูปและเสียงของพยัญชนะไทยไดถูกตอง 
3.4 อธิบายวิธีออกเสียงพยัญชนะและออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง 

 

4. เนื้อหา 
 4.1  ความหมายของพยัญชนะ 
 4.2  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 4.3  วิธีออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย     
 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
 ครูเปดเทปเสียงเพลง  ก.เอย  ก.ไก  ใหนกัเรยีนฟง  และสนทนากับนกัเรียนเรื่อง 
รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 5.2  ขั้นสอน 

1. แจกใบความรู เร่ืองรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ใหนกัเรียนศึกษาใน
เวลา  15 นาที  หากนกัเรียนมีขอสงสัยใหถามครูได 
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2. เมื่อนักเรียนอานใบความรูแลวครูแจกใบงาน เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะใน
ภาษาไทย   

3. แจกแบบทดสอบเรื่องรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทยใหนกัเรียนคนละ 1 
ชุด  ใหทําภายใน  10  นาท ี

5.3  ขั้นสรุป 
4. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาของรูปพยัญชนะในภาษาไทย 
5. ครูและนักเรยีนรวมกนัเฉลยใบงาน  โดยใหแลกกนัตรวจ 
6. ครูแจกแบบทดสอบเรื่อง รูปและเสียงพยญัชนะในภาษาไทย ใหนักเรียนลง

มือทําในเวลา 10 นาที 
 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 6.3  เทปบันทกึเสียง  และเพลง ก.เอย  ก.ไก 
 6.4  แบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1  วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การตอบคําถาม 
7.1.3  การปฏิบัติกิจกรรม 
7.1.4  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  ความหมายของพยัญชนะ 
 พยัญชนะ  คือ  อักษรแทนเสียงแปรในภาษาไทย  ไมสามารถอานออกเสียงไดตาม
ลําพัง ตองอาศัยสระประกอบจึงออกเสียงได  เพราะสระทําใหเกดิเสียง  ทํานองเดียวกันถามีแตสระ  
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ไมมีพยัญชนะ  ก็ไมทราบเนือ้ความของพยญัชนะทําใหเกดิเนื้อความ  ทัง้พยัญชนะและสระจึงตอง
อาศัยซ่ึงกันและกัน  คือ  ออกเสียงไดและปรากฏเนื้อความเขาใจได  พยัญชนะมี 2 ชนิด คือ  รูป
พยัญชนะและเสียงพยัญชนะ 
 8.2  รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 พยัญชนะไทย  มี  44 รูป  21 เสียง  ไดแก 
 ลําดับที่ เสียงพยัญชนะไทย  (21  เสยีง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 

1.    ก     ก 
2.    ค     ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
3.    ง     ง 
4.    จ     จ 
5.   ช     ช  ฌ  ฉ 
6.    ซ     ซ  ส  ศ  ษ 
7.    ด     ด  ฎ 
8.    ต       ต  ฏ 
9.    ท     ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
10.    น     น  ณ 
11.    บ     บ 
12.    ป     ป 
13.    พ     พ  ภ  ผ 
14.    ฟ     ฟ  ฝ 
15.    ม     ม   
16.    ย     ย  ญ 
17.    ร     ร 
18.    ล     ล  ฬ 
19.    ว     ว 
20.    ฮ      ฮ  ห 
21.    อ     อ 

 

เสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 เสียงพยัญชนะในภาษาไทยแบงออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี ้
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 1.  พยัญชนะระเบิดหรือพยัญชนะกกั  เกดิจากขณะเปลงเสียงอวยัวะในชองปาก
จะปดกักลมไว  แลวจึงปลอยใหลมนัน้พุงออกมาอยางแรงเปนเสียงระเบิด  พยัญชนะเสียงระเบิดนี้
ขณะเปลงเสียงถามีกลุมลมตามออกมาดวย  เราเรียกวา  พยัญชนะระเบิดมีลม  มี  4  ตัว ไดแก  /ph/  
/ch/  /th/  /kh/  และถาขณะเปลงเสียงไมมีกลุมลมตามออกมา  เราเรียกวา  พยัญชนะระเบิดไมมีลม  
มี 7 ตัว ไดแก /p/  /b/  /d/  /t/  /k/  /?/  /c/ 
 พยัญชนะระเบิดในภาษาไทยนี้ยังมีอีกลักษณะหนึ่งที่มลัีกษณะการเกดิใน
ระยะแรกเหมอืนกับพยัญชนะระเบดิ  แตไมมีลมระเบิดพุงออกมา  ลมจะถูกกกัไว  ลักษณะนีจ้ึง
เรียกพยัญชนะกัก  ซ่ึงจะเกิดเมื่อทําหนาที่เปนตัวสะกดเทานั้น  และเสียงพยัญชนะกักทีน่ับเปน
หนวยเสียงเดียวกันกับพยัญชนะระเบดินั้นมี  4  เสียง  คือ  /p/  /t/  /k/  /?/ 
  พยัญชนะระเบิดในภาษาไทยมี 11 เสียง ไดแก /p/  /b/  /ph/ /d/  /t/ /th/ /k/ /kh/ 
/?/ /c/ /ch/ 
 2.  พยัญชนะนาสกิ  ในการเปลงเสียงนาสิก  ลมจากปอดจะขึ้นไป  ออกทางชอง
จมูก  สวนลมในชองปากจะถูกปดกั้นสนทิ  พยัญชนะนาสิกมี  3  เสียง ไดแก   /ŋ/ /n/  /m/  
 3.  พยัญชนะเสียดแทรก  เมื่อลมผานเขาไปในชองปาก  ฐานกรณใดฐานกรณ
หนึ่งในชองปากจะกักลมไวแตกักไมสนิท  จึงมีชองแคบ ๆ ที่ลมผานออกมาไดเพยีงเล็กนอย  
พยัญชนะเสียดแทรกมี  3  เสียง ไดแก  /f/  /s/  /h/ 
 4.  พยัญชนะขางล้ิน  ขณะที่ออกเสียงจะกระดกปลายลิ้นไปแตะปุมเหงือก  แลว
ปลอยใหลมออกทางขางล้ิน  พยัญชนะขางล้ินมี  1  เสียง  คือ  /l/ 
 5.  พยัญชนะรัว  หรือพยัญชนะสะบัดปลายลิ้น  ขณะออกเสียงตองกระดกปลาย
ล้ินแตะปุมเหงอืกและสะบดัปลายล้ินเพียงเล็กนอย  พยัญชนะรัวมเีพียงเสียงเดียวคือ  /r/ 
 6.  พยัญชนะกึ่งสระ เปนเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะการออกเสียงเหมือนเสยีงสระ 
คือ มีฐานที่เกดิและวิธีการออกเสียงเหมือสระ  ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะคลายพยญัชนะดวย คือ
ใชเวลาออกเสยีงนอยกวาสระ และไมลงเสียงหนกั พยัญชนะกึ่งสระในภาษาไทยมี 2 เสียง คือ /w/ 
และ /y/  
 8.3  วิธีออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 เสียงพยัญชนะเกิดจากการปลอยลมออกจากปลอด  ผานเสนเสียงขึ้นมาในชอง
ปากหรือชองจมูก  ขณะทีเ่ปลงเสียงนั้นกระแสลมจะถูกดัดแปลงตามฐานตาง ๆ ในชองปาก  ซ่ึงทํา
ใหเกดิเสียงพยญัชนะที่ตางกนัออกไป  การเกิดเสียงพยัญชนะขณะนัน้จะพิจารณาการทาํงานของ
เสนเสียง  ฐานที่เกิดของเสียง  และลักษณะการเปลงเสียง 

   ส
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 พยัญชนะไทยทั้ง  44  รูปแบงตามฐานที่เกดิเสียงโดยเรียงเปนวรรค ๆ ตามเสียงที่
เกิดจากขางในออกมาขางนอก  ดังนี ้
   1 2 3 4 5 
ฐานคอ   ก ขฃ คฅ ฆ ง เรียกวาวรรค ก 
ฐานเพดาน  จ ฉ ชซ ฌ ญ เรียกวาวรรค จ 
ฐานปุมเหงือก  ฎฏ ฐ ฑ ฒ ณ เรียกวาวรรค ฎ 
ฐานฟน   ดต ถ ท ธ น เรียกวาวรรค ต 
ฐานริมฝปาก  บป ผฝ พฟ ภ ม เรียกวาวรรค ป 
ฐานตาง ๆ กัน  ย      ร     ล    ว      ต    ษ  ห      ฬ    อ    ฮ เรียกวาฐานเศษวรรค 
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เพลง ก เอย ก ไก 
 

 ก เอย ก ไก     ข  ไข  อยูในเลา  ฃ ฃวด ของเรา      
 ค ควาย  เขานา    ฅ ฅน  ขึงขัง    ฆ ระฆัง ขางฝา 
 ง งู ใจกลา    จ จาน ใชดี     ฉ ฉิ่ง ตีดัง    
 ช ชาง วิ่งหนี    ซ โซ ลามดี    ฌ เฌอ คูกัน   
 ญ  หญิง โสภา    ฎ ชฎา สวมพลัน  ฏ ปฏัก หุนหนั   
 ฐ ฐาน เขามารอง   ฑ มณโฑ หนาขาว   ฒ ผูเฒา เดินยอง   
 ณ เณร ไมมอง    ด เด็ก ตองนิมนต   ต เตา หลังตุง   
 ถ ถุง แบกขน    ท ทหาร อดทน    ธ ธง คนนิยม    
 น หนู ขวักไขว    บ ใบไม ทับถม    ป ปลา ตากลม 
 ผ ผ้ึง ทํารัง    ฝ ฝา ทนทาน     พ พาน วางตั้ง   
 ฟ ฟน สะอาดจัง    ภ สําเภา กางใบ    ม มา คึกคัก   
 ย ยักษ เขีย้วใหญ  ร เรือ พายไป    ล ลิง ไตราว   
 ว แหวน ลงยา    ศ ศาลา เงียบเหงา   ษ ฤาษี หนวดยาว   
 ส เสือ ดาวคะนอง  ห หีบใสผา   ฬ  จฬุา  ทาผยอง   
 อ อาง เนืองนอง   ฮ นกฮูก ตาโต 
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ใบความรู 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 

 พยัญชนะ  หมายถึง  เครื่องหมายหรือตัวอักษรที่สําหรับใชประสมกับสระ  เพื่อใชเปน
ภาษาพดูหรือจารึกคําพูดไวมิใหสูญหาย  ตามหลักภาษา  พยัญชนะออกเสียงตามลําพังไมได  
จําเปนตองมีสระประสมอยูดวยจึงจะออกเสียงได 
 เสียงพยัญชนะ  หมายถึง  เสียงที่เกิดขึ้นไดเพราะเราทําใหลมออกจากปาก  แตขณะที่
ลมผานหลอดลมหรือออกมาจากชองเดนิของลม  ลมอาจจะถูกสกดักัน้  ณ  ที่ใดที่หนึ่งตั้งแตใน
ลําคอ  ในชองปาก  หรือในชองจมูก  และลมอาจถูกสกัดกั้นไวทั้งหมด   หรือถูกสกัดกั้นเปน
บางสวน  แลวจึงผานออกมาภายนอก  ทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะตาง ๆ กัน   
รูปและเสียงพยัญชนะ 

 เรามีพยัญชนะอยู  44  ตัว  หรือ  44  รูป  แตโดยแทจริงแลวเรามีเสียงพยัญชนะอยูเพยีง  
21  เสียงเทานัน้  ดังนี ้

 

สัญลักษณเสียงพยัญชนะไทย  (21  เสียง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 
1.  ก      ก 
2.  ค      ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
3.  ง      ง 
4.  จ      จ 
5.  ช      ช  ฌ  ฉ 
6.  ซ      ซ  ส  ศ  ษ 
7.  ด      ด  ฎ 
8.  ต        ต  ฏ 
9.  ท      ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
10.  น      น  ณ 
11.  บ      บ 
12.  ป      ป 
13.  พ      พ  ภ  ผ 
14.  ฟ      ฟ  ฝ 
15.  ม      ม   
16.  ย      ย  ญ 
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สัญลักษณเสียงพยัญชนะไทย  (21  เสียง) รูปพยัญชนะไทย  (44  รูป) 
17.  ร      ร 
18.  ล      ล  ฬ 
19.  ว      ว 
20.  ฮ       ฮ  ห 
21.  อ      อ 

 

 สังเกตไดวา บางครั้งเสียงพยญัชนะเสียงเดยีวมีรูปพยัญชนะมากที่สุดไดถึง  6  ตัว  เชน  
เสียง  ท  มีรูปพยัญชนะ  ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ  เปนตน  แตบางเสียงก็มีรูปพยัญชนะเพยีงรูปเดียวเทานัน้ 
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ใบงาน 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรยีนบอกความหมาย และบอกจํานวนรูปและเสียงพยัญชนะที่ใชในภาษาไทยได 

 

คําชี้แจง    
 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 1. ใหนกัเรียนบอกความหมายของรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.  จงบอกคุณคาของการมีรูปและเสียงพยญัชนะในภาษาไทย 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. รูปของพยัญชนะไทยมีทัง้หมดกี่รูป และมีรูปอะไรบาง และเสียงพยญัชนะไทยมีกีเ่สียง  
อะไรบาง 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

 ช่ือ.................................................นามสกุล.........................................เลขที่................. ช้ัน.............. 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1. ขอใดมีรูปพยัญชนะทีไ่มออกเสียงทุกคํา 
 ก. ปรารถนา  แหนงหนาย  เกียรติคุณ  ข. หวาดหวัน่  ทรุดโทรม  กรรมเวร 
 ค. เกษตร  พราหมณี  ภูมิภาค   ง. เมรุมาศ  เกยีรติคุณ  ภูมิประเทศ 
2. “ฝากเพลงนี้มาชวยยํ้าเตือน อยาลืมอยาเลือนน้ําคาํเคยสัญญา” คําประพันธนี้มีพยัญชนะทายกี่เสียง 
 ก. 4   ข. 5   ค. 6   ง. 7 
3. พยัญชนะรูปใดที่ไมใชเปนตัวสะกด 
 ก. ช,ย   ข. ฆ,ฑ   ค. อ, ฌ   ง. ฟ,ว 
4. คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกนัทั้ง 2 พยางค 
 ก. ชางเหล็ก  ฉอเลาะ   ข.  วันไหน  ไหวหวั่น 
 ค. ไรฟน  ลอยฟา   ง. ฤกษยาม  ลดหยอน 
5. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเสยีงเดยีวกันทุกคํา 
 ก. พาด  ฟาด  ข. ฉัตร  หัตถ  ค. ชอน  ซอน  ง. ศาตร  ทราม 
6. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับพยญัชนะทายเปนเสียงเดยีวกนั 
 ก. ศิษย   ข. ธาตุ     ค. ภาพ    ง. เณร  
7. คําในขอใดออกเสียงพยัญชนะสะกดไมเหมือนกนั 
 ก. เชิญ  ญาณ  เณร   ข. เปด  เพชร  เสร็จ 
 ค. เปล  กาล  เพล   ง. เลข  วรรค  เมฆ 
8. พยัญชนะในภาษาไทยมกีีรู่ป  กี่เสียง 
 ก. 40  รูป  21  เสียง     ข. 44  รูป  21  เสียง 
 ค. 40  รูป  40  เสียง   ง. 44  รูป  44  เสียง 
9. จงพิจารณาคําตอไปนี้วามเีสียงพยัญชนะสะกดเสียงใดนอยที่สุด 
 นาม  นอน  กาฬ  ศาล  กบ  กราบ  หาญ  คราม  บาง  รอน  นพ  ลาภ  อินทร 
 ก. /ม/   ข. /น/   ค. /ง/   ง. /บ/ 
10. จงพิจารณาขอความตอไปนี้วาขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวนอยทีสุ่ด (ไมนับเสยีงซํ้า) ขอใด 
 ก. รมพื้นภูมิสยามนามไพเราะ   ข. นึกเสนาะน้าํคําวิถี 
 ค. คําเนนหนกัแนนหนาสื่อปรานี  ง. นับวันนี้วนัไนนอมคะนึง 
ช่ือ..............................................นามสกุล..........................................เลขที่................ ช้ัน.................. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 

1.  ข  2.  ข  3.  ค  4.  ก  5.  ง 
6.  ง  7.  ค  8.  ข  9.  ค  10.  ง 
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แผนการเรียนรูที่  5  (ปกติ) 
 

รายวิชา    ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย          เวลา  1  คาบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 

 เสียงพยัญชนะควบกล้ํา  หมายถึง  พยัญชนะ  2  ตัววางเรียงกันออกเสียงพรอมกัน  ใน
ภาษาไทย  เสียงพยัญชนะควบกล้ําอยูไดในตําแหนงตนพยางคเทานัน้ การศึกษาเรื่องพยัญชนะควบ
กลํ้าจะทําใหนกัเรียนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําอยางอยางถูกตอง  
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย และ
นําไปใชไดถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 บอกความหมายของพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยได 
3.2 จําแนกรูปและเสียงของพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
3.3 ฝกออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําไดถูกตองตามวิธีการออกเสียง 

 

4. เนื้อหา 
4.1  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคาํไทยแท 
4.2  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคาํมาจากภาษาอื่น   

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
 ครูทบทวนเนือ้หาในคาบทีแ่ลวเร่ืองรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 5.2  ขั้นสอน 

1. แบงนักเรยีนเปน 2 กลุมใหญ  ใหแตละกลุมสงตัวแทนมา กลุมละ 2 คน  เพื่อ
แขงขันกันเขียนพยัญชนะควบกล้ํา  ภายในเวลา 1 นาที กลุมใดเขียนไดมากที่สุดจะเปนผูชนะ 

2. ช้ีแจงเนื้อหาทีจ่ะเรียน  เร่ืองพยัญชนะควบกล้ํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. แจกใบความรูเร่ือง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา  ใหนักเรียนศึกษาและ
อภิปรายพรอมทั้งหาตัวอยางขอพยัญชนะควบกล้ําไวในใจ 

4. ใหนกัเรียนทําใบงานเรื่อง รูปและเสียงพยญัชนะควบกล้ํา ในเวลา  10  นาที 
5. สุมนักเรียนทีไ่ดคะแนนสูงทีสุ่ดมาอานใหเพื่อนฟง  1  คน 

5.3  ขั้นสรุป 
6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเรื่องรูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
7. ครูและนักเรยีนรวมกนัเฉลยใบงานเรื่อง รูปและเสียงพยญัชนะควบกล้ํา 
8. แจกแบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย  ให

นักเรียนทําภายในเวลา  10  นาที 
 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 
 6.2  ใบงานที่  2  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 
 6.3  แบบทดสอบ  เร่ือง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
7.1.3  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 
 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 8.1  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 พยัญชนะควบ  หมายถึง  พยญัชนะที่ควบกบั  ว  ออกเสียงควบเปนสระเดียวกัน  
เกิดในตําแหนงตนพยางค  และพยัญชนะทีอ่อกเสียงกล้ํากับ  ร  ล  กลํ้าเปนเสียงเดยีวกนัดวย  จึง
เรียกพยัญชนะที่ออกเสียงควบหรือกลํ้ากับ  ร  ล  ว  วา  พยัญชนะควบกล้ํา 
 8.2  ประเภทของพยัญชนะควบกล้ํา 

   ส
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 พยัญชนะควบ คือ พยัญชนะที่ออกเสยีงกล้ํากับตัว ร ล ว เกิดในตําแหนงตน
พยางค  แบงเปน  2  ประเภทคือ 
  1. พยัญชนะควบแท  คือ  พยัญชนะที่ควบกล้ํากับ  ร  ล  ว  ออกเสียงกล้ําเปนเสียง
พยัญชนะทั้ง  2  ตัว  ซ่ึงเปนพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคําไทยแท  เชน  กราบ  ตรัง  ปลูก  ความ 
  2. พยัญชนะควบไมแท  คือ พยัญชนะที่ปรากฏรูปเปนอักษรควบกับ ร ล ว แตออก
เสียงพยัญชนะตัวหนาเพยีงตวัเดยีว ซ่ึงเปนพยัญชนะควบกล้ําที่ไทยรับเอามาจากภาษาอื่น เชน สราง  
 เสียงพยัญชนะควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตวัทีอ่อกเสียงพรอมกัน ใน
ภาษาไทยเสียงพยัญชนะควบกล้ําอยูไดในตาํแหนงตนพยางคเทานั้น  คอื 
 1.  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่เปนคําไทยแท  ไดแก 
  1.  กว  ไดแก  กวาด  กวาง 
  2.  กร  ไดแก  เกรง  กราบ 
  3.  กล  ไดแก  กล้ิง  กลาง 
  4.  ขร  ไดแก  ขรุขระ  ขรึม 
  5.  ขว  ไดแก  ขวาน  ขวัญ 
  6.  ขล  ไดแก  ขลาด  ขลัง 
  7.  คว  ไดแก  คว่ํา  ความ 
  8.  คร  ไดแก  ครู  เครือ 
  9.  คล  ไดแก  คละ  คลุม 
  10.  พร  ไดแก  พราย  พรึบ 
  11.  พล  ไดแก  เพลง  พลาง 
  12.  ปร  ไดแก  เปรี้ยง  ปราย 
  13. ปล  ไดแก  ปล้ืม  แปลก 
  14.  ตร  ไดแก  ตรอก  ตราด 
 2.  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่รับมาจากภาษาอื่น  ไดแก  
  15.  ทร   ไดแก  จันทรา อินทรา 
  16.  ฟร  ไดแก  ฟรี  ฟรอก 
  17.  ฟล  ไดแก  ฟลุก  ฟลาย 
  18.  ดร  ไดแก  ดราฟต   ดร็อพ 
  19.  บร  ไดแก  โบรไมด  บราซิล 
  20.  บล  ไดแก  บล็อก  แบล็ค  เปนตน 

   ส
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ใบความรู 
เรื่อง   รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้าํในภาษาไทย 

 

รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 เสียงพยัญชนะควบกล้ํา  หมายถึง  พยัญชนะ  2  ตวัทีอ่อกเสียงพรอมกันในภาษาไทย  

เสียงพยัญชนะควบกล้ําอยูไดในตําแหนงตนพยางคเทานัน้  มีดังนี้  คือ 
1.  กว  กวา  (แตงกวา)  กวาด 
2.  กร  กรุ   กราบ 
3.  กล  กลี   กลาง 
4.  ขร  ขรุขระ   ขรึม 
5.  ขว  ขวาน   ขวัญ 
6.  ขล  ขลาด   ขลัง 
7.  คว  คว่ํา   ความ 
8.  คร  ครู   เครือ 
9.  คล  คละ   คลุม 
10.  พร พรู   พรึบ 
11.  พล พลู   พลาง 
12.  ปร ปรุ   ปราย 
13.  ปล ปลี   แปลก 
14.  ตร ตรา   ตราด 
นอกจากนี้ยังมเีสียงพยัญชนะควบกล้ําซ่ึงอยูตนพยางค ของคําที่รับมาจากภาษาอืน่  คือ 
15.  ทร  จันทรา   อินทรา 
16.  ฟร ฟรี   ฟรอก 
17.  ฟล ฟลุก   ฟลาย 
18.  ดร ดราฟต   ดร็อพ 
19.  บร โบรไมด    บราซิล 
20.  บล บล็อก   แบล็ค  เปนตน 

 
 
 

   ส
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ใบงาน 
เรื่อง รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนยกตัวอยางพยัญชนะควบกล้ําตามจํานวนที่กําหนดให 
 

ขอที่ พยัญชนะควบกล้ํา ตัวอยาง 
 

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

10. 
 

 

กว 
กล 
ขว 
พร 
คว 
คล 
ปร 
ปล 
ฟร 
บล 

 

…………………     …………………..    ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….   …………………..     ………………………    
………………….    …………………..               
………………….    …………………..                

 
 
 
 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล...................................เลขที่................ ช้ัน................ 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1.  ขอใดไมใชคําควบแท  
 ก.   ทราย  ข.  ขวาน  ค.   ปราศ  ง.   กระดาษ 
2.  คําขอใดเปนคําควบกล้ําที่มาจากภาษาอื่นทุกคํา 
 ก.   พลา  ขรัว ข.  ปรูฟ  กลืน ค.   ครอสติช  ปรี่ ง.  ทรานซิสเตอร  ดราฟต 
3.  ขอใดออกเสียงควบกล้ําทกุคํา 
 ก.  บราซิล  พลังงาน ข.  ตรงกลาง  สรรหา ค.   พุทรา  เคลือบแคลง ง.  ตรวจตรา หนาวเหน็บ 
4.  ขอใดเปนอกัษรควบกล้ําที่เปนคําไทยแททุกคํา 
 ก.   ศรี  ทราบ ข.   ครบ  ทรง  ค.   ขรึม  จริง    ง.   กลม  ความ 
5.  ขอใดเปนคาํควบกล้ําที่มาจากภาษาตางประเทศ 
 ก.  จันทรา  ข.  กลมเกลียว  ค.  รสเปรี้ยว  ง.  ความจริง 
6.  ขอใดเปนคาํควบกล้ําที่เปนคําไทยแททกุคํา 
 ก.   กรวด  ทราย  กลีบ  ข.  ขวาน  ทราม  ปราชญ 
 ค.  โกรธ  ขลัง  อยาง   ง.  ปลาย  กวาง  พระ 
7.  ขอใดไมมคีําควบกล้ํา 
 ก.  เกรงอกเกรงใจ   ข.  รับทราบ  ค.  พลัดพราก  ง.  ปลดปลอย 
8.  ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเกีย่วกับเสียงพยญัชนะควบกล้ํา 
 ก.  พยัญชนะสองตัววางเรียงกันออกเสียงพรอมกัน 
 ข.  พยัญชนะสองตัววางเรียงกันออกเสียงพรอมกันยกเวนพยัญชนะนํา เชน ห  และ  อ 
 ค.  พยัญชนะที่มาคูกับพยัญชนะตวัหนา คอื    ร  ล  ว  เปนพยัญชนะควบกล้ําทั้งหมด 
 ง.  พยัญชนะสองตัวเรียงกันอยู มีอักษร ร ล ว เปนพยัญชนะควบกล้ําแท ยกเวนเมื่อ ร มากับ 
  อักษร จ ท ส จะกลายเปนพยญัชนะควบไมแท 
9. คําในขอใดที่มีเสียงพยัญชนะตนเปน 2 เสียงทุกคํา 
 ก. นิทรา  รัฐศาสตร  พลความ   ข.  กราบกราน  กลอกกลิ้ง  ปรัมปรา 
 ค. รสชาติ  ขวนขวาย  ปรักเงิน    ง.  กงจักร  พิศดู  ภาพลักษณ 
10. ขอใดเปนอักษรควบไมแททุกคํา 
 ก. ทรวดทรง จริงไซร ข.  ตลก พลับพลึง ค. ครอบครอง เครงเครียด ง. พุทรา ครอบคลุม 
ช่ือ……………………………………นามสกุล………………………เลขที่………..ช้ัน……… 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 

 
1.  ก  2.  ง  3.  ก  4.  ง  5.  ก 
6.  ง  7.  ข  8.  ง  9.  ข  10.  ก 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6  (ปกติ) 
 

รายวิชา    ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง   รูปและเสียงวรรณยุกต             เวลา  1  คาบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สาระสําคญั 
 รูปวรรณยกุตมีทั้งหมด  4  รูป  แตเสียงวรรณยุกตมีทั้งหมด  5  เสียง  คอืเสียงสามัญ  
เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี  และเสียงจัตวา  มีระดับสูงต่ําของเสียงที่ปรากฏในพยางคหรือในคํา    
การศึกษาเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกตจะทําใหนกัเรียนอาน และเขยีนสะกดคําไดถูกตอง 
 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต  เห็นคุณคาของวรรณยกุตใน

ภาษาไทย และนําไปใชไดถูกตอง 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
3.1  บอกความหมายของวรรณยกุตในภาษาไทยได 
3.2 จําแนกรูปและเสียงของวรรณยกุตไดอยางถูกตอง 
3.3 ฝกออกเสียงวรรณยุกตไดอยางถูกตอง 

 

4. เนื้อหา 
 4.1  รูปวรรณยุกต 
 4.2  เสียงวรรณยกุต 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
 สนทนากับนกัเรียนเรื่อง รูปและเสียงวรรณยกุตในภาษาไทย  และใหนักเรียน
ชวยกันบอกรปูและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยใหครบถวน 
 5.2  ขั้นสอน 

1. ครูยกตัวอยางคําวา ปา แลวใหนักเรยีนออกเสียงวรรณยุกตใหครบทั้ง 5 เสียง 
คือ ปา ปา ปา ปา  ปา  แลวใหนักเรยีนชวยกันสังเกตความหมายของคําที่มีวรรณยกุตเปลี่ยนไป 

2. ช้ีแจงเนื้อหาทีจ่ะเรียน  เร่ือง รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

   ส
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3. แจกใบความรูเร่ืองรูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 
4. ใหนกัเรียนทําใบงาน เร่ืองรูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 
5. ครูเฉลยใบงานและนกัเรียนแลกกันตรวจใบงานพรอมทั้งแกไขใหถูกตองและ

นําผลคะแนนสงครู   
5.3  ขั้นสรุป 

6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเรื่องรูปและเสียงวรรณยกุตในภาษาไทยอีก
คร้ังหนึ่ง 

7. นักเรียนทําแบบทดสอบ เร่ืองรูปและเสียงวรรณยกุตในภาษาไทย 
 

6. สื่อการเรียนรู 
 6.1  ใบความรู  เร่ือง  รูปและเสียงวรรณยุกต  และหนวยเสียงในภาษาไทย 
 6.2  ใบงาน  เร่ืองรูปและเสียงวรรณยกุต  และหนวยเสยีงในภาษาไทย 
 6.3  แบบทดสอบ  เร่ือง  รูปและเสียงวรรณยกุต  และหนวยเสียงในภาษาไทย 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 วิธีวัดและประเมินผล 

7.1.1  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ  ตัง้ใจเรียนของนักเรียน 
7.1.2  การปฏิบัติกิจกรรม 
7.1.3  การทําแบบทดสอบ 

7.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 7.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.2  แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.2.3  แบบทดสอบ 

 

8.  รายละเอียดเนื้อหา 
 วรรณยกุต  คือ  เครื่องหมายกําหนดเสียงสงูต่ําของคํา  แบงเปน  2  ประเภท คือ  รูป
วรรณยกุต  และเสียงวรรณยกุต 
 รูปวรรณยกุตในภาษาไทยมี  4  รูป   คือ 
 

 1.     เรียกวา     ไมเอก 
 2.       เรียกวา    ไมโท 
 3.     เรียกวา    ไมตรี 
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 4.      เรียกวา    ไมจัตวา 
 เสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมี  5  เสียง  คือ 
  1. เสียงสามัญ  เชน  คลอง  จาน  เฟอง  ดาว  เดือน 

  2.  เสียงเอก   เชน  ไข  บอ  กัด  ตอก  ตาง  จิต  สู 
  3.  เสียงโท   เชน  กลา  บา  ซูซา  พลา  ของ  ทอง  เที่ยว มาก  เมฆ  พลาด   
  4.  เสียงตรี   เชน  คา  นอง  เซง  มา  ชา  ลัด  ชิด  รถ  เกี๊ยะ  เปรี๊ยะ 
  5.  เสียงจัตวา        เชน  จา  ขอ  หมอ  ถึง  ศีล  ขยาย  ถนน ศรี ฉลอง  หาย  เกง 

 ถาจัดลําดับเสียงตามวิธีวรรณยกุต  ควรเปนดังนี ้
  1.  เสียงเอก  เปนเสียงที่ต่ําที่สุด เชน จา 
  2.  เสียงโท  เปนเสียงเอก  เชน จา 
  3.  เสียงสามัญ   รองเสียงโท  เชน จา 
  4.  เสียงตรี  รองเสียงสามัญ  เชน จา 
  5. เสียงจัตวา  รองเสียงตรีและสูงที่สุด เชน จา 
 วิธีใชวรรณยุกตในภาษาไทย 
 1.  วรรณยกุตไมมีรูป  เรียกวา  วรรณยกุตลดรูป  ไดแก  คําที่ปรากฏรูปวรรณยุกตแตมี
เสียงวรรณยุกตอยูในคํานั้น ๆ เชน 
  เสียงวรรณยุกตเอก เชน ตก  กด  จับ  ตบ  เอก 
  เสียงวรรณยุกตโท เชน รูป  วาด  คาด  เลิก 
  เสียงวรรณยุกตตรี เชน รัก  มด  พบ  รบ  ลด 
 2.  รูปและเสียงวรรณยุกตไมตรงกัน ไดแก คาํที่มีรูปวรรณยุกตรูปหนึ่ง แตมีเสียง
วรรณยกุตอีกรูปหนึ่ง  เชน 
  รูปวรรณยกุตเอก  เสียงโท  เชน  นั่ง  ไล  ทาน  เพื่อน  เลน 
  รูปวรรณยกุตโท  เสียงตรี  เชน  คา  นา  เชิ้ต  นอง  ฟา  น้ํา เปนตน 
 3.   รูปและเสียงวรรณยุกตตรงกนั ไดแก คําทีม่ีรูปวรรณยกุตใด ก็มีเสยีงวรรณยุกตนั้น  
เชน   
  รูปวรรณยกุตเอก  เสียงเอก  เชน  กิ่ง  ดิ่ง  ดา  จา  ปา   
  รูปวรรณยกุตโท  เสียงโท  เชน  กลา  ปา  ผา  หนา  อา 
  รูปวรรณยกุตตรี  เสียงตรี  เชน  จะ  เกี๊ยะ เปรี๊ยะ  โตะ 
  รูปวรรณยกุตจัตวา เสียงจัตวา  เชน  ปา  กา  จา  ดู  เกง  เปนตน 
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ใบความรู 
เรื่อง  รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

 

รูปวรรณยกุต 
  1. (  -   )   วรรณยกุตออกเสียงสามัญไมมีรูป 
  2. (   -   )   วรรณยุกตเอก 
  3. (   -   )   วรรณยุกตโท 
  4. (   -   )  วรรณยกุตตรี 
  5. (   -   )  วรรณยกุตจัตวา 
เสียงวรรณยุกต 

เสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมี  5  เสียง  คือ 
1.  เสียงสามัญ    เราจะพบในคํา     คลอง  จาน  เฟอง  ดาว  เดือน 
2.  เสียงเอก       เราจะพบในคํา     ไข  บอ  กัด  ตอก  ตาง  จิต  สู 
3.  เสียงโท       เราจะพบในคํา     กลา  บา  ซูซา  พลา  ของ  ทอง  เที่ยว มาก  เมฆ  

พลาด  โลก 
4.  เสียงตรี       เราจะพบในคํา     คา  นอง  เซง  มา  ชา  ลัด  ชิด  รถ  เกี๊ยะ  เปรี๊ยะ 
5.  เสียงจัตวา     เราจะพบในคํา    จา ขอ หมอ ถึง ศีล แขน สนาม ขยาย ถนน ศรี ฉลอง 

หาย เกง 
 

สังเกตวา  เสียงวรรณยกุตทีม่ีอยูในพยางคหรือคําตาง ๆ ที่เราออกเสียงนั้น  มไิดตรงกับ
รูปวรรณยกุตที่เห็นในตัวเขยีนเสมอไป  เชน  จา  เปนคําที่มีเสียงจัตวา  มีรูปวรรณยกุตจัตวา  แต  
หมอ  เปนคําทีไ่มมีรูปวรรณยุกต  แตออกเสียงจัตวา  เปนตน 
 

 
 
 

 

พวกเรามา
ชวยกันศึกษา
เสร็จแลวก็รีบทํา
ใบงานใหเสร็จ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

264

 
ใบงาน 

เรื่อง   รูปและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 
 

คําชี้แจง    
 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 1. ใหนกัเรียนบอกความหมายของวรรณยกุต 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.  จงบอกคุณคาของการมีวรรณยุกต 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.  จงยกตวัอยางคําที่มีรูปและเสียงวรรณยกุตเหมือนกันมาใหครบทั้ง  5 เสียง   
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.  จงยกตวัอยางคําที่มีรูปและเสียงวรรณยกุตไมเหมือนกันมาใหครบทั้ง  5 เสียง 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
ช่ือ.................................................นามสกุล.........................................เลขที่.............. ช้ัน.................. 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงวรรณยุกต   

จงทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ทับอักษรหนาขอที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดยีว 
1.  เสียงวรรณยุกตมีความสําคัญอยางไร 
 ก.  ชวยเพิ่มคํา   ข.  ชวยเพิ่มความไพเราะ  
 ค.  ชวยในการประพันธ  ง.  ชวยใหออกเสียงคําไดสะดวก 
2.  ถาตองการทราบวาคําใดมีเสียงวรรณยกุตใด  ตองเทยีบเสียงจากคําใด 
 ก.   คําอักษรสงู ข.   คําอักษรต่ํา  ค.  คําอักษรกลาง ง.   ทุกอักษร 
3.  คําในขอใดมีเสียงวรรณยกุตเอกทุกพยางค 
 ก.   คอนโด  ข.   จับฉาย  ค.   ไหลทาง  ง.   ลอกแลก 
4.  ขอใดมีเสียงจัตวาทุกคํา 
 ก.   เลา  เร่ือง  ขํา  ขัน   ข.  พก  พัก  หลัง  แถว 
 ค.  หลาน  จิ๋ม  เห็น   ฉัน   ง.  รอง  เสียง  หวาน  แจว 
5.  ขอใดมีเสียงวรรณยกุตครบ  5  เสียง 
 ก.  ตกลงไดขอนี้    ข.  แมคาไปไหนมา 
 ค.  นาเห็นนกเขาขัน    ง.  ผาไหมใสแลวเยน็ 
6. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตไมครบทุกเสียง 
 ก. เวลานี้เธออยูที่ไหนหนอ   ข. ยังจําไดสายลมแหงความรกั 
 ค. น้ําคางหยดแตะแตมบนแกมหญา  ง. ขาเก็บดอกหญามาทัดห ู
7. คําในขอใด  มีเสียงวรรณยกุตในพยางคที ่1 และ2 เหมือนคําวา  “เวาแหวง” ทุกคํา 
 ก. ยุแหย  ฆองเหล็ก  จิ้งหรีด   ข. แพะแกะ  ทองถ่ิน  พริกหยวก 
 ค. ชกตอย  เกาสิบ  ลักไก   ง. ลดหล่ัน  ชางเผือก  เตาสวน 
8. ขอใดมีคําทุกคําที่รูปกับเสียงวรรณยุกต  ไมตรงกัน   
 ก. ที่  ลุม  ช้ืน  ข. เส้ือ  เชิ้ต  เกา  ค. ปบ  ขาว  ไม  ง. นั่ง  หาง  โตะ 
9. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตสามัญมากที่สุด 
 ก. นกกระยางบินมาแตไกล    ข. นกอะไรบนิไปบินมา 
 ค. คนไรความละอายในศีลธรรม  ง. มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนบัแสน 
10. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนคํา “จี้เพชร” ทุกคํา 
 ก. ชอกช้ํา  ตมโคลง ข. แสมา  หลงใหล ค. ริบหรี่  ท่ีลุม ง. ยิ้มแยม  ขาวจี่ 
ช่ือ…………………………..นามสกุล…………………………….เลขที่………….ช้ัน………… 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง  รูปและเสียงวรรณยุกต   

 
1.  ก  2.  ค  3.  ข  4.  ค  5.  ง 

6.  ค  7.  ข  8.  ก  9.  ข  10.  ก 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาภาษาไทย   
เร่ือง รูปและเสียงในภาษาไทย   ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําชี้แจง  ทานมีความคิดเหน็ตอการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิค STAD ระดับใด 
             โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ดังตอไปนี ้
 

ระดับความคิดเห็น 

ขอ ขอความ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

1. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเรียน      
2. มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน  การสอน      
3. สงเสริมความสามัคคีในกลุม      
4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม      
5. สามารถใชกลุมเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีน      
6. สงเสริมการทํางานเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพ      
7. สงเสริมความสมัพันธระหวางเพื่อนใหเปนไปในทางที่ดี      
8. ไดทราบความกาวหนาในการเรียน      
9. มีบรรยากาศที่ดีสงเสริมการเรยีน      
10. มีโอกาสนําเสนอผลงานของตนเองและกลุม      
11. มีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน      
12. มีสวนชวยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น      
13. มีโอกาสคนหาคําตอบในขณะที่เรียนในชั้น      
14. ทําใหมีความสุขกับการเรียน      
15. มีวินัยในการเรยีนมากขึ้น      

 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
……………………………………………………………………………………………………….
..................................………………………………………………………………………………...
………………………........................................................................................................................ 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล   พระมหาสมศกัดิ์   ทองบอ 
 

ที่อยู   62  หมู 6 ตําบลหวยโปง  อําเภอหนองไผ  จังหวดัเพชรบรูณ  
67220 

 

ที่ทํางาน   วัดวิมุตยาราม   แขวงบางออ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  
10700 

 

ประวัติการศกึษา   
 พ.ศ. 2528    สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานเขาถ้ําพระ   
 พ.ศ. 2530  สําเร็จนักธรรมชั้นเอก  วัดชยัมงคล  จังหวดัพิจิตร 
 พ.ศ. 2534  สําเร็จเปรียญธรรม 3 ประโยค  วัดชัยมงคล  จังหวดัพิจิตร 
 พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวดัพิจิตร 
 พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)      

เกียรตินยิมอันดับสอง มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 พ.ศ. 2545   ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร   

  

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน   ครูสอนพระพทุธศาสนาวันอาทิตย  สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน   ครูสอนพระพทุธศาสนาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน   เลขานุการเจาคณะแขวงบางพลัด – บางออ เขต 2 
 พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน เลขานุการมูลนิธิวัดวิมุตยาราม  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน   เลขานุการศูนยครูพระสอนศีลธรรมเขตบางพลัด 
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