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50255304  :  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั    :  การเขียนสะกดค า / การเรียนแบบร่วมมือ 
 สารสิน   เล็กเจริญ  :   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบั การสอน
แบบปกติ.   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สมพร  ร่วมสุข,  ผศ.ดร.บุษบา   บวัสมบูรณ์  และ ผศ.ดร.
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  217 หนา้.  
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกด
ค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบั  การ
สอนแบบปกติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า   ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2     
ปีการศึกษา 2553 มีนกัเรียน  120  คน  จ านวน 2 หอ้งเรียน  หอ้งเรียนละ 60 คน  โดยการสุ่มอย่างง่ายและ
จับฉลาก ได้ห้องประถมศึกษาปีท่ี 1/3  เป็นกลุ่มทดลอง เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และได้ห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1/4  เป็นกลุ่มควบคุม เรียนแบบปกติ ใชเ้วลาทดลอง 11 ชัว่โมง    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า แบบทดสอบ  
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  การทดสอบค่าทีแบบอิสระ  (t-test Independent)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test  
Dependent)  และการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 

  ผลการวิจยัพบวา่   
 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

 2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1             
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  อยูใ่นระดบัมาก  
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50255304 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD : WORD SPELLING ABILITIES / COOPERATIVE  LEARNING 
 SARASIN  LEKJAROEN : A COMPARISON OF THE ACHIEVEMENT OF 
PRATHOMSUKSA ONE STUDENTS ON WORD SPELLING ABILITIES TAUGHT BY USING 
COOPERATIVE LEARNING  TGT TECHNIQUE AND CONVENTIONAL METHOD.  THESIS 

ADVISORS : ASSOC. PROF. SOMPORN  RUAMSUK, ASST. PROF. BUSABA  BUASOMBOON, Ph. D., 
AND ASST. PROF.  CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 217 pp. 
 

 The purposes of this research were to : 1) compare the learning achievement of the Prathomsuksa one 
students learning word spelling abilities of Thai language between the groups instructed by the cooperative 
learning of TGT technique and the conventional method.  2) compare the learning achievement of the 
Prathomsuksa one students learning word spelling abilities of Thai language between the pretest and the 
posttest by the cooperative learning of TGT technique.  3)  study the students’ opinions towards the cooperative 
learning of  TGT technique. The total sample of 120 Prathomsuksa one students of  ST. Gabriel School, 
Bangkok were selected by simple random sampling and drawing lots. The first 60 students were from 
Prathomsuksa one room three and were taught by using the cooperative learning of TGT technique. Another 60 
students were from Prathomsuksa one room four and were taught by using the conventional method. The 
research was conducted within the duration of the second semester of the academic year 2010 and covering the 
period of 11 hours.  

The instruments used to collect data were comprised of a lesson plan, on  word  spelling   abilities  an  
achievement test as an instrument of the pretest and the posttest, and a questionnaire inquiring the students’ 
opinions about  the employment of  the cooperative learning of TGT. The collected data were  analyzed  by  the  

statistical means of Mean ( ) , Standard  Deviation  (S.D.), t-test  Independent,  t-test  Dependent and Content 
Analysis.  

The research findings were as follows :      
 1)  With regard to the topic concerning word spelling abilities of the Prathomsuksa one students 
taught by using cooperative learning of TGT technique were significantly higher than the conventional method 
at the 0.05 level.   

2)  With regard to the topic concerning word spelling abilities of the Parthomsuksa one students after 
using cooperative learning of TGT technique were significantly higher than before using cooperative learning 
of  TGT  technique at the 0.05 level.         

3) The students’ opinions toward cooperative learning of  TGT  technique  were  at  a high  agreement  
level. 
Department  of  Curriculum  and   Instruction  Graduate  School,  Silpakorn University  Academic   Year  2011 
Student’s signature…………………………… 
Thesis Advisors’ signature  1. …………………….....  2. ………….……….……  3. ……….…………… 
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กติติกรรมประกาศ 
 

  วทิยานิพนธ์ เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT           
กบัการสอนแบบปกติฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา  ความเอาใจใส่ การให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จาก รองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข                     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  
ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
  ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์มณฑนา  วฒันถนอม  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์   และรองศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา   แนะน า  แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้วามรู้เชิงวจิารณ์เพื่อความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 
  ขอขอบพระคุณ   อาจารย์สุวฒัน์  วิวฒัน์ชานนท์    รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  อาจารยจ์นัทร์เพ็ญ    ศรีคงอยู่  อาจารยโ์รงเรียนเซนต์คาเบรียล  และ
อาจารย์ศุภศิริ  บุญประเวศ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน      
การพิจารณาตรวจแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนใหมี้ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ขอขอบพระคุณ  ภราดา  ดร.อนุศกัด์ิ   นิธิภทัราภรณ์ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา       
ท่ีสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผูว้ิจยั   ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ท่ีให ้
ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน   ขอบคุณ
อาจารยปิ์ยะวลัย ์ จนัทรภูมี   อาจารยว์ราภรณ์   กฐินหอม  และอาจารยว์ฒิุพงษ ์ ฟุ้งสวรรณ  ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจในการท างานวจิยัคร้ังน้ี ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ  และใหก้ าลงัใจตลอดมา 
  ทา้ยท่ีสุด  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมบติั  และคุณแม่สาคร  เล็กเจริญ  
ผูเ้ป็นครูคนแรกอนัเป็นท่ีรักและเคารพอย่างสูงสุดในชีวิต ท่ีได้มอบความรัก  ความเมตตา ดูแล 
ห่วงใย และเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมา  คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็น
เคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา  ครูอาจารยทุ์กท่าน  ท่ีได้อบรมสั่งสอนและได้ประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ให ้ ซ่ึงส่งผลใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาจนส าเร็จตามท่ีไดมุ้่งหวงัไว ้  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
 

 หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ..................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ .............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ...................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง ..........................................................................................................................  ญ 
บทท่ี  
1 บทน า .......................................................................................................................................  1 
   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ..................................................................................  1 
   ค าถามการวจิยั .........................................................................................................................  6 
   วตัถุประสงคก์ารวจิยั ...............................................................................................................  6 
   สมมติฐานของการวจิยั ............................................................................................................  7 
   ขอบเขตของการวจิยั ................................................................................................................  7 
   นิยามศพัทเ์ฉพาะ .....................................................................................................................  8 
2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง .............................................................................................................  10 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .................................................................................................  11 
  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนตค์าเบรียล .........................................................................  13 
   วสิัยทศัน์ของโรงเรียน .............................................................................................................  13 
   พนัธกิจ ....................................................................................................................................  13 
   เป้าหมายของโรงเรียน .............................................................................................................  14 
   โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ..............................................................................................  15 
   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ........................................................................................................  16 
    ค าอธิบายรายวชิา ท 11101 .......................................................................................................  16 
    มาตรฐานการเรียนรู้ .................................................................................................................  16 
    ตวัช้ีวดั .....................................................................................................................................  19 
  การเขียนสะกดค า ....................................................................................................................  19 
   ความหมายของการเขียนสะกดค า ............................................................................................  19 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทท่ี หนา้ 
   ความส าคญัของการเขียนสะกดค า ...........................................................................................  20 
   สาเหตุของการเขียนสะกดค า ...................................................................................................  21 
   วธีิสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค า ......................................................................  23 
  การเรียนแบบร่วมมือ ...............................................................................................................  25 
   ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ......................................................................................  25 
   องคป์ระกอบของการจดัการเรียนแบบร่วมมือ ........................................................................  27 
   ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ ...........................................................................................  30 
   ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือ .......................................................................  32 
  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ...........................................................................................  34 
   ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ..................................................................  34 
   องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT .....................................................  36 
   ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ..............................................................................  37 
  การสอนแบบปกติ ...................................................................................................................  42 
   ความหมายของการสอนแบบปกติ ...........................................................................................  42 
   ขั้นตอนการสอนแบบปกติ .......................................................................................................  43 
  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ...................................................................................................................  44 
   งานวจิยัในประเทศ ..................................................................................................................  44 
   งานวจิยัต่างประเทศ .................................................................................................................  48 

3   วธีิด าเนินการวจิยั .....................................................................................................................  50 
  ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเตรียมการวจิยั ................................................................................................  50 
  ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ..............................................................................  51 
  ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นด าเนินการทดลอง ..........................................................................................  60 
  ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล ...............................................................................................  61 

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ..............................................................................................................  63 
  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 

ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอน 
ปกติ .........................................................................................................................................  

 
 

63 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า 
ก่อนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT .............................................................................................................................  

 
 

64 
 
 
 

บทท่ี หนา้ 
  ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียน 

แบบร่วมมือเทคนิค TGT .........................................................................................................  
 

65 
5 สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ ......................................................................  67 
  สรุปผลการวจิยั ........................................................................................................................  68 
  อภิปรายผล ..............................................................................................................................  68 
  ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................................  72 
   ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้.......................................................................................  72 
   ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป .........................................................................................  73 
     

บรรณานุกรม ...........................................................................................................................  74 
  
ภาคผนวก  

  ภาคผนวก  ก แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  ...............................................................      83 
  ภาคผนวก  ข   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ..................................................................................  193 
  ภาคผนวก  ค   แบบสอบถามความคิดเห็น .......................................................................................................  196 
  ภาคผนวก  ง ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) .........................................................................  198 
  ภาคผนวก  จ   ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ...............................................................................................  
 

203 
  ภาคผนวก  ฉ   การจดัท่ีนัง่ส าหรับเกมการแข่งขนั ...........................................................................................  208 
  ภาคผนวก  ช รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ.................................................................................  212 
     

ประวติัผูว้ิจยั ............................................................................................................................  217 
 

   
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หนา้ 
1 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ..................................................  12 
2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนตค์าเบรียล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ....................  15 
3 สาระท่ี 2 การเขียน และมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ........................................  17 
4 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย และมาตรฐานการเรียนรู้   
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ..............................................................................................................  18 
5 การจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม (เทคนิค A – F) ...................................................................................  41 
6 รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  
  เร่ืองการเขียนสะกดค า .............................................................................................................  52 
7 รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนแบบปกติ   
  เร่ืองการเขียนสะกดค า .............................................................................................................  55 
8 วเิคราะห์ขอ้สอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า ..........................................  58 
9 คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ..........................  59 
10 เกณฑก์ารสรุปความหมายของการประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรียน ................................  62 
11 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ท่ีไดรั้บ  

  การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ ...................................  64 
12 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ก่อน  

  และหลงัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT .....................................  64 
13 ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม  

  การเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT .....................................................................  65 
14 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  

  เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
(ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) .................................................................................................................  

 
199 

15 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการสอนแบบปกติ เร่ืองการเขียน  
  สะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) ...........................................  200 
16 ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน - หลงัเรียน  

  เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
(ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) .................................................................................................................  

 
201 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

 
ตารางท่ี หนา้ 
17 ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียน  

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
(ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) .................................................................................................................  

 
202 

18 ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  
  วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า ..................................................................  204 

19 คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  
  กบัการสอนแบบปกติ ...............................................................................................................  205 
20 คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT .......................  207 
21 การจดันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 ..............................................................  209 
22 แผนผงัการจดัท่ีนัง่ส าหรับเกมการแข่งขนัเขียนค าศพัท ์ของนกัเรียน  

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค TGT .............................................................................................................................  

 
211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัอยูใ่นยคุขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยี ตลอดจนการรับอิทธิพล
วฒันธรรมจากชาติตะวนัตก ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ผลกระทบดงักล่าวก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม  ดว้ยเหตุน้ีสังคมจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี
การพฒันาคนในประเทศให้มีคุณภาพและมีศกัยภาพท่ีเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง   ปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพได ้ คือ   “การศึกษา”        

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4  ไดก้  าหนดความหมายของการศึกษา
ว่าหมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้       
การฝึกอบรม   การสืบสานทางวฒันธรรม    การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ  การสร้าง
องคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม  สังคม  การเรียนรู้  และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 2) ในการพฒันากระบวนการจดั
การศึกษาของชาติใหมี้มาตรฐานทางวชิาการในระดบัสากล  และการพฒันาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลง มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง   ดงันั้นการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 (1)  จึงไดมี้การก าหนดหลกัการส าคญั
ในการจดัการศึกษาวา่ตอ้งยดึหลกัเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั   นอกจากน้ี
ในมาตรา  9 (6)  กล่าวว่าการจดัการศึกษาตอ้งเน้นให้สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  และ
มาตรา 22  ก าหนดวา่การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  พฒันาตนเองได้
และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน  สามารถพฒันา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ   และหมวด 4  มาตรา 23 (4)  ไดก้  าหนดให้สถานศึกษาจดั       
การเรียนการสอนดา้นภาษา  โดยเนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545 : 13-14) นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554 )  
ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม  
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และศีลธรรม   
สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง    แนวการพฒันาคนดงักล่าว
มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ  ทกัษะ  และ
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ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน  (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  รักความ
เป็นไทย  มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ
สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 9)  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดวิชาภาษาไทยไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้ง 5  สาระ  คือ  การอ่าน  การเขียน  
การฟัง การดู  และ  การพูด   หลักการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรมอย่างสัมพนัธ์กัน   
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือของคนในชาติท่ีใช้ในการส่ือสารท าความเขา้ใจกนั   และการใช้ภาษาในการ
ประกอบกิจกรรมทั้งส่วนตวั  ครอบครัว  กิจกรรมทางสังคม   ประเทศชาติ เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ การ
บนัทึกเร่ืองราวจากอดีตถึงปัจจุบนั  และเป็นวฒันธรรมของชาติ    ดงันั้น การเรียนภาษาไทยจึงตอ้งเรียนรู้
เพื่อใหเ้กิดทกัษะอยา่งถูกตอ้ง    ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญ   ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารนั้น   
การอ่าน การฟัง     การดู  เป็นทกัษะของการรับรู้เร่ืองราวความรู้และประสบการณ์    ส่วนการพูดและการ
เขียนเป็นทกัษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น  ความรู้   และประสบการณ์   การเรียน
ภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการส่ือสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์  และมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงเพื่อให้ผูเ้รียนมีเหตุผล   สามารถใชภ้าษาช่วยพฒันาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้
ในกลุ่มวิชาประสบการณ์อ่ืน ๆ การรู้จกัวฒันธรรมประจ าชาติอีกทั้งการฝึกปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามขอ้
ปฏิบติัและหลกัเกณฑ ์(เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล 2551 : 16)      
 หลกัการใชภ้าษาไทยถือเป็นสาระท่ีส าคญัสาระหน่ึงท่ีจะท าใหผู้ใ้ชภ้าษาเขา้ใจกฎเกณฑ์ทาง
ภาษา  และใชไ้ดถู้กตอ้ง   ดงัท่ี   ปรีชา   ชา้งขวญัยืน (2525 : 2)   กล่าวถึงความส าคญัของหลกัภาษาไวว้า่  
ผูท่ี้จะใช้ภาษาได้ดีต้องรู้หลักภาษาอย่างดี การเรียนรู้ภาษาไทยและหลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทย          
จนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น  นกัเรียนจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัภาษาไทย
เป็นอนัดบัแรกก่อน  เพราะถา้เห็นความส าคญัแลว้ยอ่มท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  และจดจ า
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของหลกัภาษาไทย    ซ่ึงมีเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นความรู้   และตอ้งอาศยัการท่องจ าและ  
การฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง    ดงัท่ี   ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ (2541 : 5) ไดก้ล่าวไวว้่า  “หลกัภาษาไทย        
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มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการใชภ้าษาไทย   หากขาดหลกัภาษาไทยเสียแลว้ก็เท่ากบัขาดบรรทดัฐาน
ของภาษาจะเป็นเหตุให้การใช้ภาษาบกพร่องผิดพลาด   และไขวเ้ขวนานไปก็จะท าให้ภาษา      
เส่ือมสลายไป” 

 การเรียนภาษาไทยในระดบัพื้นฐาน ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในสาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน ท 1.1 ไดก้  าหนดตวัช้ีวดัชั้นปี ซ่ึง
เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปี ไดมี้ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึ่งรู้และปฏิบติัได ้เม่ือจบ
การศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัน้ี 1. บอกและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์และเลข
ไทย 2. เขียนสะกดค า และบอกความหมายของค า 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆ และ 4. ต่อค า
คลอ้งจองง่ายๆ จะเห็นไดว้่าทกัษะดา้นการเขียน ถือว่าเป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งฝึกฝน จนเกิดความ
ช านาญในการใช้ภาษา เพื่อการส่ือสารเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 42) 

 การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นของการเขียนอยา่งหน่ึง    เพราะนกัเรียนจะตอ้ง
รู้จกัสะกดค าใหถู้กตอ้งก่อนจึงสามารถเขียนเป็นประโยคและเร่ืองราวได ้ ถา้นกัเรียนสะกดค าไม่ได้
นกัเรียนจะไม่สามารถอ่านเขา้ใจเร่ืองราวจากผูอ่ื้นได ้ และไม่สามารถแสดงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความคิด
ของตนเองได้  กล่าวคือ  ส่ือสารกนัไม่ได้นัน่เอง   ดงันั้น การเขียนสะกดค าให้ถูกตอ้งนบัว่าเป็น   
ส่ิงส าคญัมากในการเขียน  นักเรียนควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตั้งแต่เร่ิมเรียนค าเพื่อช่วยให้
นกัเรียนรู้จกัใชค้  าต่าง ๆไดถู้กตอ้ง  (วรรณี  โสมประยรู 2544 : 156)  การเขียนสะกดค าถูกตอ้งจะ
ช่วยใหก้ารส่ือความหมายมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น ครูจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนการเขียนสะกดค าของ
นกัเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้  เพื่อจะให้นกัเรียนเกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัยและเป็นการฝึกทกัษะท่ี
ถูกตอ้งตลอดไป  อีกทั้งยงัเป็นการปูพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อในระดบัสูงข้ึนไป (ส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 2537 : 29) นอกจากน้ี ปิยวรรณ  สังขจ์นัทรเพชร (2550 : 18) 
กล่าววา่ การเขียนสะกดค าเป็นทกัษะการเขียนท่ีส าคญัยิง่ท่ีครูผูส้อนภาษาไทยทุกคนควรใหน้กัเรียน
มีการฝึกฝนตั้งแต่เร่ิมเรียน และปลูกฝังการเขียนสะกดค าท่ีถูกตอ้งให้กบันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียน     
มีความมัน่ใจในการเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้งและสามารถน าประโยชน์จากการเขียนไปใช้ในวิชา  
อ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นไดว้่า การเขียนสะกดค าเป็นทกัษะพื้นฐานส าคญัมากส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพราะเป็นการปูพื้นฐานด้านการเขียนในการเร่ิมตน้การเรียนรู้
ภาษาไทย ดงันั้นครูควรฝึกฝนให้นกัเรียนเขียนค าไดถู้กตอ้ง  เพราะถา้นกัเรียนเขียนผิดนอกจากจะ
ส่ือความหมายเขา้ใจกนัไม่ไดแ้ลว้ผูเ้ขียนก็จะขาดความเช่ือถือจากผูอ่้านดว้ย  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทกัษะ
เบ้ืองตน้  อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของการเขียน คือ เร่ืองความถูกตอ้ง ของการเขียนสะกดค า  เพราะ
การเขียนจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็ต่อเม่ือสัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดออกมานั้นถูกตอ้งชดัเจน  
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 ปัญหาการเขียนสะกดค าเป็นปัญหาท่ียงัคงพบเห็นอยู่เสมอ ๆ เพราะนกัเรียนมกัเขียน
พยญัชนะ สระ วรรณยกุตผ์ดิ ใชต้วัสะกดผดิ ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุหลายประการดงัความเห็นของ    
สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์(2542 : 290-331)  วรรณี  โสมประยรู (2544 : 157-159) และวิลาวณัย ์ สุภิรักษ ์ 
(2550 : 21)  ท่ีกล่าวไวส้อดคลอ้งกนัว่า  สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้นมาจากการไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ทางภาษา   ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการขาดการสังเกต  ขาดการฝึกฝน  มีความรู้      
ความเขา้ใจในหลกัการทางภาษาไม่ดีพอ  นอกจากน้ี  เนาวรัตน์ ช่ืนมณี (2540 : 4)  กล่าววา่ ครูขาด
ความพยายามท่ีจะค้นควา้วิธีสอนใหม่ ๆ ท่ีไดผ้ล  และขาดการผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
เน้ือหา   ท าให้ผูเ้รียนขาดแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทกัษะต่าง ๆ    และจากท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อน
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  พบว่า  ครูผูส้อนยงัขาด
ประสบการณ์ดา้นการสอน   ไม่ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะวิธีการสอนใหม่ ๆ อยา่งเพียงพอและยงัขาด
ส่ือการสอนท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการเขียนสะกดค าให้กับนักเรียนด้วย  (สุนีรัตน์           
พฒันโตสิทธ์ิ  และมนิตรา  หอมจนัทราดี 2552)  และจากการท่ีผูว้จิยัเป็นผูส้อนวิชาภาษาไทยในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้พบปัญหาของนักเรียนด้านการเขียนสะกดค า จากการทดสอบการเขียน
ค าศพัท ์จ านวน 100 ค  า  ซ่ึงเป็นค าศพัทพ์ื้นฐานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ผลปรากฏวา่  
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 70.15  ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีโรงเรียนก าหนดไวคื้อนกัเรียนจะตอ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 (แผนการจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนเซนตค์าเบรียล สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 2552 : 42) 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน           
เซนตค์าเบรียล มีปัญหาการเขียนสะกดค าผดิอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง  ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่  ควรแกปั้ญหา
การเขียนสะกดค าของนกัเรียน   การแกปั้ญหาการเขียนสะกดค า อาจท าไดห้ลายวิธี  เช่น การใชส่ื้อ
นวตักรรม  เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฯลฯ  การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีหลายวธีิ  เทคนิควธีิสอนหน่ึงท่ีน่าจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน คือ
การเรียนแบบร่วมมือกนั (Cooperative  Learning) หรือวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  เพราะเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนท างานร่วมกนัในกลุ่มย่อยซ่ึงประกอบดว้ยนกัเรียน   
ท่ีมีความสามารถในการเรียนแตกต่างกนั  การเรียนแบบร่วมมือกนัไม่ใช่วิธีการจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม
รวมกนัแบบธรรมดา  แต่เป็นการรวมกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชดัเจน  การเรียนแบบร่วมมือไดรั้บความ
สนใจ  และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาตั้งแต่พุทธศกัราช 2513  โดยมีความเช่ือวา่วิธีการเรียนรู้น้ี
จะช่วยพฒันา  และแกปั้ญหาหลาย ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม  การยอมรับความอ่อนด้อยทาง
วชิาการของเพื่อน  และความภาคภูมิใจในตนเอง นกัเรียนจะใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการ
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เรียน เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มบรรลุจุดประสงค ์ จะเห็นไดว้า่  การเรียนแบบร่วมมือเป็น   การจดัการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมดว้ยตนเอง จดันกัเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆให้รู้จกัร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมใจกนัแกปั้ญหาจนส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม (สมศกัด์ิ ขจรชยักุล 2534 : 19)   

 จากการศึกษารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือจากต ารา  และเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ พบวา่ 
มีหลายรูปแบบ  เช่น แบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) แบบบูรณาการดา้นการอ่านและการเขียน (CIRC) 
แบบกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล  (TAI) แบบกลุ่มการแข่งขนั (TGT) และแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 
เป็นตน้  การเรียนแบบร่วมมือแต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมดา้นเน้ือหา  และวิธีสอนท่ีแตกต่างกนั    
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams - Games Tournament)  เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบหน่ึง  ซ่ึงคละความสามารถด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  กลุ่มละประมาณ       
4-6 คน ภาระงานของกลุ่ม คือ  หลงัจากท่ีครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแลว้  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ท างานตามท่ีครูก าหนด และแต่ละกลุ่มเตรียมสมาชิกแต่ละคนให้พร้อม  ส าหรับการแข่งขนัตอบ
ค าถาม  ซ่ึงเป็นค าถามสั้น ๆ เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีครูแจกให้  ในการแข่งขนัครูจะจดัให้นกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนในระดบัเดียวกนัแข่งขนักนั  คะแนนท่ีสมาชิกตอบค าถามได ้ จะน ามารวมกนัเป็นคะแนน
ของกลุ่ม  เม่ือจบการแข่งขนัในแต่ละคร้ังครูจะประกาศผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  และกลุ่มท่ีท าคะแนนได้
สูงสุด  (วชัรา  เล่าเรียนดี 2547 : 8-12)       

 ผูว้ิจยัสนใจการใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  หรือท่ีเรียกวา่เทคนิคทีม
การแข่งขนั  เพราะเทคนิคการเรียนน้ีน่าจะน ามาใชเ้พื่อแกปั้ญหาและพฒันาการสอนวิชาภาษาไทย
ไดดี้  ดงังานวิจยัของนกัวิจยัหลายท่าน  ท่ีน าเทคนิค  TGT  ไปใช้กบัผูเ้รียนหลายระดบัและหลาย
สาขาวชิา  แลว้พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค  TGT   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียน
ท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ เช่น ก่ิงดาว กล่ินจนัทร์ (2537 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองผลของการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า นักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีความสามารถในการอ่าน      
จบัใจความสูงกว่านกัเรียนในกลุ่มท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนตามคู่มือครู มณี  บุญญาติศยั  (2548 : 
บทคดัยอ่) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองประโยคของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กบัการสอนแบบปกติ  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองประโยคของกลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT  อยูใ่นเชิงบวก      

 นอกจากน้ี  ชนิสา  ตุไลลา (2540 : บทคดัยอ่)  ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ระหว่างการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบทีมการแข่งขนั  
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TGTกบัการสอนปกติในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบทีมการแข่งขนั TGT  สูงกวา่
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชแ้ผนการสอนปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ธาดา  ธิกุลวงษ ์
(2553 : บทคดัยอ่) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม ท่ีสอนโดย
ใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT กบัการสอนปกติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ   

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นเทคนิคท่ี
น่าสนใจ  ซ่ึงไดมี้ผูน้ าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มาใชก้บันกัเรียนแลว้ไดผ้ลดีและ
เกิดประสิทธิภาพกบัการเรียนรู้  ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะวจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT  กับการสอนแบบปกติ  ซ่ึงผลของการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันา     
การเรียนการสอนวชิาภาษาไทยต่อไป 
 

ค ำถำมกำรวจัิย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกวา่การสอนแบบปกติหรือไม่              
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT อยูใ่นระดบัใด        
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย         
             1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียน      ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอนแบบปกติ 
             2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT     
             3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT     
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 สมมติฐำนของกำรวจัิย 
             1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกวา่การสอนแบบปกติ              
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
          

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)   เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กบัการสอนแบบปกติ  มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย   คือ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน    
เซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553  จ  านวน 7  ห้องเรียน       
มีนกัเรียนรวมทั้งหมด 420 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 จ  านวน 2 ห้องเรียน คือ  นักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 จ านวน  60 คน  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4   จ านวน 60 คน     
ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและ
จบัสลากห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3  เป็นกลุ่ม
ทดลอง ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1/4  เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้  คือ  วธีิการสอน  จ าแนกเป็น 
   2.1.1  การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
   2.1.2  การสอนแบบปกติ 
  2.2 ตวัแปรตาม  คือ 
   2.2.1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า   
   2.2.2   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    
  3.  เน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ  สาระท่ี 2  การเขียน  
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มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเร่ืองราว   
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
และสาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  
การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็น
สมบติัของชาติ   รวมทั้งหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา เล่ม 1 ชุดพื้นฐานภาษา เล่ม 2  
ภาษาไทยชุดภาษาพาที  วรรณคดีล าน า ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     

 4.   ระยะเวลาในการทดลอง 
       ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  ช่วงเดือนพฤศจิกายน   
2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 โดยใชก้ารทดลอง 3 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง เป็นเวลา 9 ชัว่โมง 
และใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอย่างละ 1 ชัว่โมง  รวมเวลาท่ีใช้ทั้งหมด 11 
ชัว่โมง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.   การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

โดยแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4-6 คน สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
ผลส าเร็จของสมาชิก คือ ผลส าเร็จของกลุ่ม        

 2.  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams - Games Tournament) หมายถึง การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน  คละความสามารถด้านผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ภาระงานของกลุ่มคือ หลงัจากท่ีครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้น    
แลว้  ให้แต่ละกลุ่มท างานตามท่ีครูก าหนด  และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขนั  
ในการแข่งขนัครูจะจดัให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัเดียวกนัแข่งขนักนั  คะแนนท่ีสมาชิก    
ท าไดจ้ะน ามารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดร้างวลัคือกลุ่มท่ีท าคะแนนไดสู้งสุด  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1  ขั้นน า  ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนักเรียน   เพื่อเช่ือมโยงความรู้ 
เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน  เช่น  การใชเ้กม  เพลง  นิทาน  บทร้อยกรอง  การบรรยาย  การอภิปราย ฯลฯ
  2.2 ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน โดยใช้เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม  
ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน  เพื่อเช่ือมโยงให้เขา้กบัเน้ือหาใหม่ นกัเรียนตอ้ง
สนใจและตั้งใจฟังครู  เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั 
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   2.3 ขั้นจัดทีม   ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คน  โดยคละนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติักิจกรรม  และ
เตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั        

  2.4 ขั้นการแข่งขนั  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีเรียน  โดยยึดหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนักนั  
นักเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักัน  และนักเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขนักัน  ให้น า
คะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม     

  2.5 ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีไดค้ะแนน
สูงสุด 
 3.  การสอนแบบปกติ  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี     
  3.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความพร้อมและความสนใจใน
การเรียนด้วยการสนทนาซักถาม  หรือใช้เกม  เพลง  รูปภาพ  นิทาน  บทร้อยกรอง  และแจ้ง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้           
  3.2 ขั้นสอน   ครูเสนอเน้ือหาให้นักเรียนด้วยวิธีการบรรยาย  อภิปราย  สนทนา
ซกัถาม  โดยมีส่ือประกอบการเรียนการสอน  เช่น  บตัรค าศพัทใ์หม่ในบทเรียน  แผนภูมิเน้ือเพลง  
ใบความรู้  ใบงาน  หรือหนงัสือแบบเรียน  และนกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม    
  3.3 ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหา 

  3.4 ขั้นวดัและประเมินผล  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ   
 4.  การเขียนสะกดค า หมายถึง การน าพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์  และตัวสะกด             

มาประสมเป็นค าให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ทางภาษา  และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พุทธศกัราช 2542  และเป็นค าท่ีมีความหมาย  สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารชีวติประจ าวนัได ้
 5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด   
3 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้  

 6.  ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT   เร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นความรู้ 

 7.  นักเรียน   หมายถึง  ผู ้ท่ีก  าลังศึกษาอยู่ในชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียน          
เซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2553 
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บทที ่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค าของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอน
แบบปกติ  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารต่าง ๆ โดยก าหนดประเด็นการศึกษาดงัน้ี    
 1.   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.   หลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเซนตค์าเบรียล     
  2.1   วสิัยทศัน์      
  2.2   พนัธกิจ 
  2.3  เป้าหมายของโรงเรียน       
  2.4 โครงสร้างเวลาเรียน        
  2.5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
   2.5.1  ค  าอธิบายรายวชิา      
   2.5.2  มาตรฐานการเรียนรู้  
   2.5.3  ตวัช้ีวดั   
 3.   การเขียนสะกดค า   
  3.1  ความหมายของการเขียนสะกดค า   
  3.2  ความส าคญัของการเขียนสะกดค า      
  3.3 สาเหตุของการเขียนสะกดค าผดิ      
  3.4  วธีิสอนและกิจกรรมการสอนการเขียนสะกดค า 
 4.   การเรียนแบบร่วมมือ        
  4.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ      
  4.2  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนแบบร่วมมือ     
  4.3 ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ      
  4.4  ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือ    
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 5.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT      
  5.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT   
  5.2  องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   
  5.3  ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    
 6.  การสอนแบบปกติ        
  6.1  ความหมายของการสอนแบบปกติ      
  6.2  ขั้นตอนการสอนแบบปกติ       
 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        
  7.1 งานวจิยัในประเทศ        
  7.2  งานวจิยัต่างประเทศ            
  

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางภาษาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดก้ าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ เน่ืองจากภาษาไทยเป็นทกัษะ 
ท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง   ดงันั้น  จึงไดก้ าหนดใหมี้  5  สาระการเรียนรู้ยอ่ย  คือ  สาระท่ี 1  การอ่าน   
สาระท่ี 2  การเขียน   สาระท่ี 3  การฟัง  การดู  และการพูด  สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย  และ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  และไดก้ าหนดตวัช้ีวดัชั้นปีไวส้ าหรับแต่ละชั้น โดยก าหนด
คุณภาพผูเ้รียนแต่ละชั้นไว ้ คือ  เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณภาพ ดงัน้ี (ตวัช้ีวดั
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,  กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 2-4) 
  1.1  อ่านออกเสียงค า   ค  าคลอ้งจอง  ขอ้ความเร่ืองสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้
ถูกตอ้ง  คล่องแคล่ว   เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน   ตั้งค  าถามเชิงเหตุผล  ล าดบั
เหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าอธิบายจาก
เร่ืองท่ีอ่านได ้ เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนท่ี  และแผนภูมิ   อ่านหนงัสืออยา่ง
สม ่าเสมอ  และมีมารยาทในการอ่าน        
 1.2  มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั   เขียนบรรยาย   บนัทึกประจ าวนั  
เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกับประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาท        
ในการเขียน   
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 1.3  เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคญั  ตั้ งค  าถาม  ตอบค าถาม  รวมทั้งพูดแสดง
ความคิด  ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู   พูดส่ือสาร   เล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือ  
พดูเชิญชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู    
 1.4  สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์  หน้าท่ี     
ของค าในประโยค   มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า  แต่งประโยคง่าย ๆ  
แต่งค าคล้องจอง  แต่งค าขวญั  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  
 1.5  เขา้ใจและสรุปขอ้คิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก   
ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของท้องถ่ิน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถ่ิน ท่องจ าบทอาขยาน และ        
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
 การเขียนสะกดค านั้น  ได้ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในสาระท่ี 4  หลกัการใช้ภาษาไทย   
มาตรฐาน ท 4.1   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  โดยก าหนดตวัช้ีวดัชั้นปี
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 45) 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์   
     และเลขไทย                                                     

•  พยญัชนะ  สระ   และวรรณยกุต ์                      
•  เลขไทย                                                    

2.  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า •  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า   
•  มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง    
    ตามมาตรา                                                           
•  การผนัค า                                                          
•  ความหมายของค า   

3.  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ •  การแต่งประโยค 
4.  ต่อค าคลอ้งจองง่าย ๆ •  ค  าคลอ้งจอง 
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2.  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในส านกังานพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีจ  านวนครูทั้งส้ิน 381 คน  มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2553  
จ  านวนทั้งส้ิน 5,333  คน  
         

 2.1 วสัิยทศัน์ของโรงเรียน  (Vision of School)     
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจะต้องเป็นผูน้ า ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศ                
มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเทียบเท่ากบัสากล  ไดรั้บการประกนัคุณภาพจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  บุคลากรมีคุณภาพด้านการบริหารการจดัการศึกษา  มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  จดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เป็นภาษาองักฤษ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ภายใตบ้รรยากาศในการอยู่และท างานร่วมกนัแบบ
ประชาธิปไตย ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพแบบผูน้ าท่ีดี ได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ีทั้ งในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  จิตใจและสติปัญญา   จนได้รับการยอมรับว่า  เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาสากล         
มีความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ  โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นส าคญั   
 

 2.2 พนัธกจิ (Mission)         
  โรงเรียนเซนตค์าเบรียลมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดในวิสัยทศัน์ 
ดงักล่าวขา้งตน้  คือ          
  2.2.1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ครบทั้ง 5 มิติ  คือ  ร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญา        
  2.2.2 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได ้ 
และเป็นแบบอยา่งของผูน้ าท่ีดี         
  2.2.3 พัฒนาให้ผู ้เ รียนร้อยละ 75  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ ากว่า 3.00             
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อหลกัสูตร        
  2.2.4 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   และ   
ในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งนอ้ย 2 ภาษา   
  2.2.5 ส่งเสริมใหค้รูเป็นผูมี้จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้  มีความสามารถ
เหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ       
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  2.2.6 ส่งเสริมและพฒันาครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2.2.7 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัด      
การบริหารศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ        
  2.2.8 พฒันาโรงเรียนใหมี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  มาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล  
  2.2.9 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจดัท าหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั                             
  2.2.10 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจดักิจกรรม  สภาพแวดลอ้ม  การบริหารท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน          
  2.2.11 ส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผูป้กครอง  ศิษย์เก่า  องค์กร
ภายนอก  และชุมชนในการพฒันาและบริหารจดัการ     
    

 2.3 เป้าหมายของโรงเรียน (Goals)       
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ต้องส่งเสริมและสนับสนุน  ให้มีการด าเนินการตาม    
พนัธกิจ  จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวด้งัน้ี      
  2.3.1 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ครบทั้ง 5 มิติ คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม  
จิตใจ  และสติปัญญา         
  2.3.2 ผูเ้รียนมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้  และเป็น
แบบอยา่งของผูน้ าท่ีดี           
  2.3.2 ผูเ้รียนร้อยละ 75   มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  มีความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อหลกัสูตร         
  2.3.4 ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และในการคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งนอ้ย  2 ภาษา    
  2.3.5 ครูเป็นผูมี้จิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้  มีความสามารถเหมาะสม
กบังานท่ีรับผดิชอบ         
  2.3.6 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.3.7 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู ้น ามีความสามารถในการจัด       
การบริหารการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
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  2.3.8 โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  มาตรฐานการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  และมาตรฐานสากล    
  2.3.9 โรงเรียนมีการจดัท าหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.3.10 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้ม  การบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
  2.3.11 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  องค์กรภายนอกและ
ชุมชนในการพฒันาและบริหารจดัการ       
 

 2.4 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา     
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้จดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี 1  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนตค์าเบรียล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน 
ต่อปี 

ภาคเรียน/ภาค ภาคเรียน/สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

สาระพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 280 140 140 7 7 
คณิตศาสตร์ 200 100 100 5 5 
วทิยาศาสตร์ 120 60 60 3 3 
สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 80 40 40 2 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 40 40 2 2 
ศิลปะดนตรี 40 20 20 1 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี IE. 80 40 40 2 2 
ภาษาต่างประเทศ IE. 120 60 60 3 3 
สาระเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์ IE. 80 40 40 2 2 
วทิยาศาสตร์ IE. 80 40 40 2 2 
สังคมศึกษาฯ  IE. 80 40 40 2 2 
ภาษาต่างประเทศ IE. 80 40 40 2 2 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ลูกเสือ 40 20 20 1 1 
โฮมรูม (จริยะ+แนะแนว) 40 20 20 1 1 
ชมรม 40 20 20 1 1 

รวม 1,440 720 720 36 36 
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 2.5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
  2.5.1 ค าอธิบายรายวชิา ท 11101       
         การเขียนสะกดค าไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในค าอธิบายรายวิชา สาระท่ี 2 
การเขียน และสาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย  ดงัน้ี      
   สาระท่ี 2  การเขียน        
   ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียน   กระบวนการเขียน   การเขียนค า  การเขียน
สะกดค า เขียนค าคลอ้งจอง  เขียนประโยคง่าย ๆ  โดยสามารถส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง  มารยาทใน
การเขียน   การเขียนบนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน         
   การเขียนสะกดค าโดยน าเสียง   รูปพยญัชนะ  สระ  ตวัสะกดและวรรณยุกต์
มาประสมเป็นค าอ่าน และเขียนค าไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์องภาษา  รวมถึงการเขียนค าคลอ้งจอง
และการเขียนตวัเลขไทย         
   เพื่อให้มีความรู้และทักษะการเขียน  เขียนได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  สะอาด
สวยงามเป็นระเบียบ ใช้กระบวนการเขียน  การฝึกปฏิบติัตนตามหลกัเกณฑ์การเขียน  มีมารยาท   
ในการเขียนและใชก้ารเขียนเพิ่มพนูความรู้         
   เพื่อให้มีนิสัยรักการอ่าน   รักการเขียน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มุ่งมัน่ในการท างาน   
มีระเบียบวนิยั  และรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     
   สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย       
   ศึกษาหลกัเกณฑท์างภาษา พยญัชนะ สระและวรรณยุกต์ การเขียน สะกดค า 
ความหมายของค า  ชนิดของค า การผนัค า ประโยค  การแต่งประโยค  มาตราตวัสะกด   ค  าควบกล ้า
อกัษรน า  ค  าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม   บทอาขยาน  การใช้ตวัเลขไทย  การพูดหรือการเขียน
ขอ้ความ  การใช้ภาษาส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างมีมารยาท  
เหมาะสมกบับุคคล  เหตุการณ์  รู้จกัการแสวงหาความรู้  ใช้ภาษาอย่างมีวฒันธรรมและอนุรักษ์
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ         
  2.5.2   มาตรฐานการเรียนรู้      
   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้   ของนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ซ่ึงการเขียนสะกดค านั้นได้ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในสาระท่ี 2 การเขียน       
ดงัตารางท่ี  3 และสาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย  ดงัตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 3   สาระท่ี 2  การเขียน  และมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

สาระที ่2   การเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

มาตรฐาน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียน  
เขียนส่ือสารการเขียนเรียงความ ยอ่ความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ    
เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศ  และ 
รายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
2.  การเขียนส่ือสารดว้ยค าท่ีใช ้
     ในชีวติประจ าวนั 
3.  การเขียนค าพื้นฐานท่ีมีในบทเรียน 
4.  การเขียนสะกดค าตามค าบอก 
5.  การเขียนประโยคง่าย ๆ จากภาพ 
6.  การเขียนค าคลอ้งจอง 
7.  การเขียนเลขไทย 
8.  การเขียนสรุปใจความส าคญัของเร่ือง 
9.  การเขียนแผนภาพโครงสร้าง 
     มาตราตวัสะกด 
10. การเขียนบนัทึกการอ่าน 
11. การปลูกฝังนิสัยรักการเขียน 
12. การปลูกฝังใหมี้มารยาทในการเขียน 
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ตารางท่ี 4   สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย  และมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

สาระที ่4    
หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษา 
และหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษา  และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติ
ของชาติ 
 

1.  บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ วรรณยกุต ์ และ 
     เลขไทย 
2.  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
3.  เรียบเรียงค าเป็นประโยคโดยสามารถ 
     ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 
4.  เขา้ใจความหมายและหนา้ท่ีของค า กลุ่มค า และ 
     ประโยค  การเรียงล าดบัค า   และเรียบเรียง 
     ประโยคตามล าดบัความคิดเป็นขอ้ความ 
     ท่ีชดัเจน 
5.  ต่อค าคลอ้งจองง่าย ๆ 
6.  เขา้ใจหลกัการแต่งค าคลอ้งจอง 
7.  เลือกใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดเ้หมาะสม 
8.  เขา้ใจและสามารถเขียนค าในมาตราตวัสะกด 
     ต่าง ๆ  ค  าควบกล ้า  อกัษรน า   ไดถู้กตอ้ง 
9.  สามารถน าค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม 
     ไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 
10. สามารถใชภ้าษาส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
      แลกเปล่ียนความคิดเห็นดว้ยถอ้ยค าสุภาพ และ 
      มีมารยาทในการใชภ้าษา 
11. สามารถใชท้กัษะทางภาษาเป็นเคร่ืองมือใน 
      การเรียน การแสวงหาความรู้จากแหล่ง 
      การเรียนรู้และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
12. สามารถน าบทอาขยานมาใชใ้นการเรียนและ 
      เล่น มีความตระหนกัในคุณค่าของภาษาและ 
      มีความภูมิใจในการใชภ้าษา                                                                         
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  2.5.3  ตัวช้ีวดั                   
     การเขียนสะกดค าไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในตวัช้ีวดั  ดงัน้ี       
   1.  เขียนค าท่ีมีในชีวิตประจ าวนั ค  าในมาตราตวัสะกดต่าง ๆ และเขียน
ประโยคง่าย ๆ 
   2.  บอกความหมายของค าและเขียนสะกดค าตามหลกัเกณฑ์  
 

3.  การเขียนสะกดค า             
 3.1  ความหมายของการเขียนสะกดค า      
  ความหมายของการเขียนสะกดค า มีนักการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาไทย    
ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนสะกดค าไว ้ ดงัน้ี      
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 
1149) ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าไวว้า่ (ก.) หมายถึง เขียนหรือบอกตวัอกัษรท่ีประกอบ
กนัเป็นค า   
  กาญจนา  นาคสกุล  และคณะ (2545 : 119) กล่าวถึง การเขียนสะกดค าวา่เป็นระบบ
การเขียนท่ีใช้ตวัอกัษรแทนเสียง 3 ประเภท คือ สระ  พยญัชนะ  และวรรณยุกต์มาประกอบเป็น
พยางคแ์ละค า  ในการเขียนค าให้ถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองการใชส้ระ  พยญัชนะและวรรณยุกต์
ตามหลักพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ซ่ึงทางราชการประกาศให้ถือเป็นแบบอย่างใน      
การเขียน 
  กรมวิชาการ (2546 ข  :  133) กล่าวถึงการเขียนสะกดค าวา่ การเขียนสะกดค าเป็น
การเขียนโดยน าพยญัชนะตน้ สระ วรรณยุกต ์ และตวัสะกดมาประสมเป็นค า การเขียนค าจะตอ้งให้
ผูเ้รียนอ่านสะกดค า  และเขียนค าพร้อม ๆ กนั  เพื่อการเขียนค าไดถู้กตอ้ง การเขียนสะกดค าจะน าค า 
ท่ีมีความหมายมาหดัสะกด  จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถจดจ าค านั้น ๆ ได ้   
  ไพบูลย ์ มูลดี (2546 : 25)  กล่าววา่  การเขียนสะกดค า  คือ การจดัเรียงพยญัชนะ 
สระ และวรรณยุกต ์ ให้เป็นค าท่ีมีความหมายและถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน   
และสามารถน าค าดงักล่าวไปใชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้        
    อรอุมา  ตั้งพฒันาสมบุญ (2546 : 31) กล่าววา่ การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนค า 
โดยเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์  ตวัสะกด  และตวัการันตไ์ดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ์ของหลกัภาษา
และถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542  เป็นค าท่ีมีความหมายใชใ้น
การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้ 
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  จากความหมายของการเขียนสะกดค า  ดงัท่ีนกัการศึกษาให้ความหมายไว ้สรุปได้
วา่การเขียนสะกดค า หมายถึง การน าพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ และตวัสะกด มาประสมเป็นค าให้
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา  และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542  และ
เป็นค าท่ีมีความหมาย  สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารชีวติประจ าวนัได ้    
 

 3.2  ความส าคัญของการเขียนสะกดค า      
  การเขียนสะกดค าเ ป็นพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดในการใช้ภาษาเขียน  การจัด
ประสบการณ์ทางภาษาใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ   จะช่วยให้สามารถ
เขียนสะกดค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อพฒันาไปสู่การเขียนเป็นประโยค
และเร่ืองราวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2526 : 61) กล่าววา่ ในการเขียนสะกดค าเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
ตอ้งระมดัระวงัเป็นท่ีสุด เพราะนอกจากจะท าให้ส่ือความหมายเขา้ใจกนัไม่ได ้ยงัแสดงถึงระดบั
ความรู้ของผูเ้ขียนดว้ย  บางคนคิดวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ยคิดวา่เขียนอยา่งไรผูอ่้านคงเขา้ใจเอง แต่ความ
จริงเป็นเคร่ืองวดัวา่ผูเ้ขียนมีความประณีต มีความสามารถเพียงไร และการเขียนผิดนั้นยงัท าให้หลกั
ภาษาท่ีดีเสียไป     
  มะลิ  อาจวิชัย (2540 : 13) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสะกดค าไวว้่า    
การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเป็นส่ิงส าคญั ในการเขียนสะกดค าผิดจะท าให้ความหมายของค า
เปล่ียนไปท าให้การส่ือสารกนัไม่ตรงความหมาย   ดงันั้น  ครูจ าเป็นตอ้งรู้หลกัการเขียนสะกดค า
เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง    
  เบ็ญจา  คงสบาย (2547 : 19)  กล่าววา่   การเขียนสะกดค ามีความส าคญัอยา่งมาก
เพราะการเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกระดบัและทุกสาขาวชิา   ถา้เขียนสะกดค าผิดก็
เหมือนพูดผิด ความหมายของค าก็จะเปล่ียนไปและประสิทธิภาพการเขียนก็จะลดลง  ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้เขียนสะกดค าถูกตอ้งจะท าใหผู้เ้ขียนมัน่ใจในงานเขียนของตนมากยิ่งข้ึน   ซ่ึงจะมีผล
ท าใหป้ระสิทธิภาพของงานเขียนดียิง่ข้ึนดว้ย      
     ปิยวรรณ  สังขจ์นัทรเพชร (2550 : 18)  กล่าววา่   การเขียนสะกดค าเป็นทกัษะการ
เขียนท่ีส าคญัยิ่งท่ีครูผูส้อนภาษาไทยทุกคนควรให้นกัเรียนมีการฝึกฝนตั้งแต่เร่ิมเรียน  และปลูกฝัง
การเขียนสะกดค าท่ีถูกตอ้งให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความมัน่ใจในการเขียนสะกดค าได้
ถูกตอ้งและสามารถน าประโยชน์จากการเขียนไปใชใ้นวชิาอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
  ดงันั้น สรุปไดว้า่ การเขียนสะกดค า  มีความส าคญัอยา่งมาก ผูเ้ขียนตอ้งระมดัระวงั 
เพราะแสดงถึงระดบัความรู้ ความประณีต และความสามารถของผูเ้ขียน  ถา้นกัเรียนเขียนสะกดผิด
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จะท าให้ความหมายของค าเปล่ียนไปเกิดการเขา้ใจผิดในการส่ือสาร ทั้งจะท าให้ประสิทธิภาพของ
การเขียนลดลงอีกดว้ย    
 

 3.3  สาเหตุของการเขียนสะกดค าผดิ      
     การท่ีนกัเรียนเขียนสะกดค าผิดนั้น  มีสาเหตุมาจากหลายประการ ซ่ึงนกัการศึกษา
ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัสาเหตุของการเขียนสะกดค าผดิไว ้ ดงัน้ี     
  วรีศกัด์ิ  ปัตตาลาโพธ์ิ (2540 : 26)  กล่าววา่  สาเหตุของการเขียนสะกดค าผดิมีดงัน้ี  
  1.  นกัเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนผดิ   โดยเห็นแบบท่ีเขียนสะกดค าผดิ  
  2.  นกัเรียนไม่รู้หลกัภาษา เช่น ไม่รู้หลกัการประวิสรรชนีย ์ หลกัการใช ้ ศ,  ษ, ส   
หลกัการสะกดการันต ์ หลกัการผนัวรรณยกุต ์หลกัมาตราตวัสะกด  เป็นตน้   
  3.  นกัเรียนไม่ทราบความหมายของค า   
     4.  นกัเรียนฟังไม่ชดัเจน  เพราะค าไทยมีค าควบกล ้า  เช่น  คราว  คลอง  
  5.  นกัเรียนไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงท่ีมาจากภาษาองักฤษได ้   
    6.  นกัเรียนใชค้  าท่ีมี  ร  ล  รร (ร  หนั) ไม่ถูก  เช่น  ลาว - ราว  ลาด - ราด  
  พิมล  แจ่มแจง้ (2542 : 20-21)   กล่าวว่า   สาเหตุของการเขียนผิดมีหลายสาเหตุ           
ซ่ึงเป็นความผิดพลาดท่ีควรแก้ไขปัญหาท่ีพบ ได้แก่  การใช้ค  าผิดไวยากรณ์   การเขียนค าผิด
ความหมาย   การเวน้วรรคตอน   การเขียนอกัษรย่อ  การเขียนสะกดการันต์ผิด  การเขียนค าท่ีมี
ตวัสะกด   การเขียนอกัษรน า  ค  าควบกล ้ า  สรุปได้ว่ามาจากวิธีการสอนของครู  วิธีการฝึกฝน
ความสามารถในการเขียนของนกัเรียนและเจตคติในการเรียน   นอกจากน้ีอาจมีสาเหตุจากการไม่
รู้จกัหลกัเกณฑ์ทางภาษา  การใช้ค  า  และการได้เห็นค าท่ีผิด ๆ แล้วน ามาเขียน ตามปัญหาและ
สาเหตุต่าง ๆ  ดังกล่าวน้ี  ครูควรให้ความส าคญัและเป็นผูแ้นะน าหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น    
เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี   ยอ่มมีผลต่อความสามารถในการเขียนสะกดค าของนกัเรียน      
       สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์(2542 : 290-331) กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดไว้
ดงัน้ี                 
  1. เขียนผดิเพราะไม่ทราบความหมายของค า  
   ค าในภาษาไทยเรามีเสียงตรงกนัมาก แต่สะกดการันตต่์างกนัและมีความหมาย
ต่างกนัเม่ือเป็นเช่นน้ีอาจจะท าใหผ้ดิในเร่ืองสะกดการันตไ์ดง่้าย    ถา้หากจ าแต่เสียงโดยไม่พิจารณา
ความหมายเฉพาะของค านั้น  เช่น  มีเสียง (พนั) เสียงเดียวอาจจะเขียนเป็น พนั, พรรณ, พนัธ์, พนัธ์ุ, 
ภัณฑ์, พรรค์  เหล่าน้ีเป็นต้น  ซ่ึงแต่ละค ามีความหมายต่างกัน  หากใครไม่เคยได้ยินค าว่า 
“ครุภณัฑ”์ และไม่ทราบความหมายของค าน้ีมาก่อน  อาจจะเขียนผดิเป็น ครุพนั  หรือ ครุพนัธ์  ก็ได ้
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  2.  เขียนผดิเพราะใชแ้นวเทียบผดิ      
   ค าบางค าเม่ือจะเขียนแต่ผูเ้ขียนไม่มัน่ใจ มกัจะนึกเทียบเคียงกบัค าอ่ืน ๆ ซ่ึงเคยรู้
มาแลว้เป็นอยา่งดี วิธีการเช่นน้ี เป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้เขียนหนงัสือผิด เพราะค าบางค ามีความหมาย     
หรือรูปศพัท ์ ตลอดจนหลกัภาษาต่างกนัเราใชก้ฎอนัเดียวกนัไม่ได ้  ค  าพวกน้ีจึงควรพิจารณาจดจ า   
เป็นค า ๆ ไป เช่น สังวาล  เขียนผดิเป็น  สังวาลย ์ เพราะน าไปเทียบกบัค าวา่  มาลย ์ เป็นตน้  
  3.  เขียนผดิเพราะออกเสียงผดิ       
   ค าบางค าบางคนออกเสียงไม่ตรงหรือออกเสียงไม่ชดั   เลยติดนิสัยเม่ือเขียน  
เลยผิดดว้ยแต่ค าบางค าคนส่วนมากออกเสียงอย่างหน่ึง   ซ่ึงไม่ตรงกบัรูปท่ีเขียนตามพจนานุกรม   
พวกหลงัน้ีนับเป็นส่ิงยากแก่การแก้ไข   อาจจะถือว่าเป็นเพราะพจนานุกรมรักษาหลกัการจนไม่
เอ้ือเฟ้ือต่อผูใ้ชภ้าษาก็ได ้เช่น  ขะมกัเขมน้  เขียนผดิเป็น  ขะมกัขะเม่น  เป็นตน้   
  4.  เขียนผดิเพราะมีประสบการณ์ผดิ     
    การเขียนผิดเพราะมีประสบการณ์ผิด   กล่าวคือเคยเห็นค านั้น ๆ มาจนเคยชิน  
และเป็นค าท่ีใชก้นัผิดเสมอจนจ าไดติ้ดตา   อาจจะเห็นจากหนงัสือพิมพ ์ หรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ   เช่น  
ในบตัรเชิญ  ประกาศโฆษณา  แจง้ความ ฯลฯ  ควรจะไดพ้ิจารณาอยา่ใชต้ามโดยไม่ศึกษาความจริง  
เช่น  อนุญาต  เขียนผดิเป็น อนุญาติ  เป็นตน้       
  5.   เขียนผดิเพราะไม่รู้หลกัภาษา                           
   หลกัภาษานบัเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการเรียนภาษา  การท่ีจะเรียนโดยไม่ตอ้งรู้หลกั
นั้นยอ่มเป็นไปไม่ได ้  แต่เน่ืองจากหลกัภาษาไทยมีกฎเกณฑ์มากมายจึงควรจะไดต้ระหนกัในขอ้น้ี  
โดยเฉพาะการเขียน  เช่น  หลกัการประวิสรรชนีย ์ ค  าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต  ภาษาเขมร   
หลกัการใช ้ ศ,ษ,ส  หลกัการใช ้ รร  หลกัการใช ้ บรร   บนั  เป็นตน้         
  วรรณี  โสมประยรู (2544 : 157-159)  กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดวา่ 
นกัเรียนเห็นแบบอยา่งการสะกดค าท่ีผิดอยูเ่สมอ    อีกทั้งไม่รู้ความหมายของค าค านั้น  โดยเฉพาะ
ค าไทยมีค าพอ้งเสียงท าให้ความหมายสับสน ไม่เขา้ใจในหลกัภาษาท่ีถูกตอ้ง  การฟังและการออก
เสียงค าควบกล ้ า ร ล ไม่ถูกตอ้งไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงค าท่ีมาจากภาษาองักฤษออกเป็น
ภาษาเขียนของค าภาษาไทยท่ีถูกตอ้งได ้  
  ประญติั  บุญมาลา (2550 : 21) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการสะกดค าผิดไวว้า่นกัเรียน
ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัค านั้น เช่น ไม่เคยพูด ไม่เคยเห็น ไม่เคยเขียน ไม่รู้หลกัการใชภ้าษา เช่น
หลกัการเขียนค าท่ีประและไม่ประวสิรรชนีย ์หลกั การใช ้ศ  ษ  ส   หลกัการใชต้วัการันต ์ หลกัการ
ผนัวรรณยกุต ์หลกัการใช ้ ใ   ไ   อยั  ไ-ย  หลกัการใชม้าตราตวัสะกด  นกัเรียนไม่ทราบความหมาย
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ของค านั้น ๆ เช่น ค าพอ้งเสียง นกัเรียนฟังไม่ชดั เช่น ค าควบกล ้า ค  าท่ีมีอกัษรน า  ค  าท่ีมี  ร  ล   ใช้
หลกัการเทียบผิด เช่น สาเหตุ กบั สังเกต ญาติ กบั อนุญาต และนกัเรียนไม่คุน้เคยกบัค าท่ีมาจาก
ภาษาอ่ืน ๆ              
  จากขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้า่  การเขียนสะกดค าผิดนั้น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การไม่ทราบความหมายของค า  มีประสบการณ์ในการเขียนผิด  ไม่เขา้ใจหลกัภาษาท่ีถูกตอ้ง  ออก
เสียงค าควบกล ้า   ร    ล   ไม่ถูกตอ้ง   รวมไปถึงการใชแ้นวเทียบผดิ  
 

 3.4  วธีิสอนและกจิกรรมการสอนการเขียนสะกดค า     
  วิธีสอนและกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค านั้น  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ขอ้เสนอแนะไว ้ดงัน้ี              
  สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2538 : 169-170)   ได้เสนอแนะ
กิจกรรมการเขียนสะกดค า  สรุปได้ดงัน้ี  ครูท าบญัชีค ายากแจกให้นักเรียน  แล้วน าค าเหล่านั้น     
มาให้นกัเรียนเขียน  น าประโยคท่ีประกอบดว้ยค าผิดให้นกัเรียนแกค้  าท่ีเขียนผิด  แบ่งกลุ่มแข่งขนั
สะกดค า  ท าบญัชีค าสะกดค าถูกผิดปะปนกัน  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมายถูกผิด  ให้แก้ไขค าท่ี  
สะกดผดิ  ใหร้วบรวมค ายากมาท าบญัชีเรียงล าดบัอกัษรน าค ายากมาเป็นขอ้ทดสอบแบบเลือกตอบ
และฝึกหาค าพอ้งจากพจนานุกรม 
  อรทยั  บุตรดิษฐ ์(2540 : 22)  ไดส้รุปวิธีการเขียนสะกดค าวา่ มีวิธีการท่ีครูสามารถ
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรียนมีหลายวธีิดว้ยกนั   ครูอาจจะเลือกใชเ้ขียนวิธีใดวิธีหน่ึง  หรือใชว้ิธี
สอนและกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบประกอบกนัก็ย่อมท าได ้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม  ซ่ึงครู
จะเป็นผูพ้ิจารณาจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนสนใจและสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน  มี
ความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงข้ึน  
  พนมวนั  วรดลย์ (2542 : 36)  ได้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน  เร่ือง          
การสะกดค าไว ้ดงัน้ี           
  1.  เลือกค าจากประมวลค าในหนงัสือประกอบการเรียนมาเป็นหลกัในการฝึก 
  2.  เลือกค าท่ีนักเรียนพบและใช้ในชีวิตประจ าว ัน  ฝึกฟัง  พู ด  อ่าน  เขียน           
ไปพร้อม ๆ กนั   
  3.  เลือกฝึกค าท่ีมีในประมวลค าอ่านในหนงัสือประกอบการเขียนค าง่าย ๆ ท่ีสะกด
ในมาตราแม่ ก  กา มาฝึกก่อน        
  4.  ใชข้องจริง  กิริยาท่าทาง  ภาพ  และค าอธิบายเพื่อใหรู้้ความหมาย  
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  5.  เล่นปริศนาค าทาย   
  6.  เรียนรู้ค าใหม่  โดยใชค้  าเก่าเป็นพื้นฐาน 
  7.  ฝึกต่อค า  เติมค า  เพื่อใหไ้ดค้  าใหม่   
  8.  ใหฟั้ง  พดู  อ่าน  เขียนค า  ดว้ยการฝึกดว้ยตนเอง  
  9.  ใหคิ้ดหาค าเพิ่มจากค าท่ีก าหนดใหด้ว้ยตนเอง  
                 10.  หาค าตอบไวด้ว้ยตนเองเม่ือปฏิบติัครบขั้นตอน โดยอาจใช้การบอก การแสดง  
กิริยาท่าทาง  การเขียน  การตั้งค  าถาม  
                  11.  กิจกรรมเนน้จากรูปแบบง่าย ๆ ไปหายากโดยเร้าความสนใจ  ปฏิบติัดว้ยตนเอง 
ดว้ยความสนุกสนานและใชว้ธีิหลากหลายไม่ซ ้ าวธีิการเดิมในรูปแบบเดียวกนั   
  วิภา  รอดสุด  (2542 : 13)  ได้กล่าวถึงวิธีการสอนเขียนสะกดค าไวว้่า การสอน
เขียนสะกดค ามีวิธีท่ีหลากหลาย   ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบันักเรียนหลายวิธีด้วยกัน   
ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสม  ซ่ึงครูจะเป็นผูพ้ิจารณาจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสนใจ และ
สนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน  มีความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงข้ึน  
  สุจิตรา  แกว้โต  (2545 : 20)  กล่าวว่า หลกัการและเทคนิคในการสอนเขียนสะกด
ค านั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีครูผูส้อนภาษาไทยควรจะไดน้ ามาใชเ้พื่อฝึกฝนให้นกัเรียนเขียนสะกดค าได้
ถูกตอ้ง    ซ่ึงอยูใ่นดุลยพินิจ  และศิลปะของผูส้อนท่ีจะใชเ้ทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ รูปแบบ  เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ   ไม่เบ่ือหน่ายต่อการเขียนสะกดค า  โดยสอนไปตามล าดบัขั้นตอน   
เร่ิมจากเห็นลกัษณะภาพรวมของค านั้นก่อน    แล้วจึงค่อยสอนต่อไปให้ยากข้ึน ในขั้นการอ่าน
สะกดค า  จดจ าค านั้นใหไ้ดว้า่มีลกัษณะของการเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ อยา่งไรบา้งจึงเขียน
ค าทบทวน   และตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง   โดยใช้พจนานุกรม   หรือบัตรค าท่ีครู
จดัเตรียมไว ้  นอกจากนั้นวิธีการสอนโดยการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงออก 
มาก ๆ เช่น แบ่งกลุ่มแข่งขนัสะกดค า  เล่นเกมต่าง ๆ คน้หาค ามาแลกเปล่ียนกนั   น าค าท่ีมกัเขียนผิด
มาเขียนเป็นประโยค  เรียบเรียงเป็นเร่ืองราวมาเขียนตามค าบอก  กิจกรรมต่าง ๆ  เหล่าน้ี จะช่วยให้
การเขียนสะกดค ามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
  อจัฉรา  ชีวพนัธ์   (2546 : 66)    ไดเ้สนอแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
การเขียนระดบัประถมศึกษา  ดงัน้ี    
  1.  ฝึกนกัเรียนใหส้นใจศึกษาหาขอ้มูลมาไวใ้ชเ้ขียน    
  2.  ฝึกนกัเรียนใชภ้าษาเขียนใหถู้กตอ้ง   
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  3.  ฝึกฝนนกัเรียนไดมี้วฒันธรรมในงานเขียน  
  4.  จดับรรยากาศท่ีส่งเสริม  และเอ้ือต่อการเขียน  
  5. เอาใจใส่ในการตรวจแกไ้ขการเขียนของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ   
  6.  สนใจหาเทคนิคใหม่ๆมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้การเขียน 
  7.  จดักิจกรรมการเขียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
  8.  นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการเขียนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
  9.  สร้างความภาคภูมิใจในงานเขียนใหแ้ก่นกัเรียน  
  บุญเพญ็  สุวรรณศร (2548 : 29) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเขียน
สะกดค าว่า   ครูผูส้อนจะต้องมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านประกอบกัน  เช่น  สอน
ตามล าดับขั้นตอนท่ีถูกต้อง  การจัดกิจกรรมการสอนแต่ละคร้ัง  ต้องสอดคล้องกับสภาพ          
ความพร้อมของผูเ้รียน  เช่น  สุขภาพ อารมณ์ ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน  ในด้าน
กิจกรรมการสอนตอ้งมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย สร้างเจตคติท่ีดีให้กบัผูเ้รียน ให้เห็นถึง
ความส าคญัของการเขียนสะกดค าท่ีถูกตอ้ง  รู้จกัใชกิ้จกรรมการสอนท่ีหลากหลาย  เช่น  การใชเ้กม  
การให้ท าแบบฝึก  การแข่งขนัเขียนค า  การจัดท าบัญชีรวบรวมค ายาก  การน าค ายากมาแต่ง
ประโยค  ฯลฯ  นอกจากนั้นควรสอนให้สัมพนัธ์กนัทั้ง 4  ทกัษะ  คือ การฟัง การพูด การอ่าน  และ
การเขียน  เพื่อใหน้กัเรียนน าการเขียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ    
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการจดักิจกรรมการสอนเขียนสะกดค า ครูควรมีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย  เช่น  การใชเ้กม  แบบฝึก  การแข่งขนัเขียนค า   การจดัท าบญัชี   รวมรวบค ายาก   
การฝึกแต่งประโยคจากค ายาก  สอนการเรียนให้สัมพนัธ์กบัการฟัง  การพูด  และการอ่าน ฯลฯ  
และครูควรจะใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการเขียนอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทั้งควรสร้างความภาคภูมิใจใน
งานเขียนใหแ้ก่นกัเรียนดว้ย  
        

4.  การเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)               
      4.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ       
              นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือดงัน้ี  
  บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 122) กล่าววา่  การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนท่ี
มุ่งใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัในการเรียน  ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้  ไดพ้ฒันาการท างานเป็นกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  คนอ่อนได้เรียนรู้จากคนท่ีเก่งกว่า เพื่อยกระดบัผลงานของกลุ่มให้สูงข้ึน    
ซ่ึงจะส่งผลดีกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
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  กนกพร  แสงสวา่ง (2540 : 11)  กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึงการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดันักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  โดยการจดัให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความ
หลากหลายทั้งในดา้นความสามารถ  ความสนใจ  เพศ และอ่ืน ๆ  โดยแต่ละคนจะมีบทบาทหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีต้องพึ่งพาอาศยักนั โดยเน้นกระบวนการร่วมมือกนัมากกว่าการแข่งขนั 
ความส าเร็จของตนเองจะตอ้งควบคู่ไปกบัความส าเร็จของกลุ่ม     
  อรพรรณ  พรสีมา  (2540 : 1-4)  กล่าววา่  การเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึง วิธีการ
เรียนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบสมาชิกท่ีมีความรู้  ความสามารถแตกต่างกนั   แต่ละคนจะตอ้งมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงใน
การเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งการเป็นก าลงัใจ
แก่กนัและกนั   
  สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2543 : 3)  กล่าวว่า  การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นวิธี        
การเรียนท่ีมีการจัดกลุ่มการท างานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน        
การเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่วิธีการจดันกัเรียนเขา้กลุ่มร่วมกนัแบบธรรมดา   แต่เป็นการรวมกลุ่ม
อย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจน  กล่าวคือสมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในการเรียนรู้  
และสมาชิกทุกคนจะไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจเพื่อท่ีจะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของ
สมาชิกในทีม  ดงันั้นการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มท างานโดยทัว่ ๆ ไป  จึงอาจไม่ใช่การเรียนแบบร่วมมือ
เพราะมกัพบว่านกัเรียนท่ีเก่งเท่านั้นจะเป็นผูจ้ดัการให้เกิดผลงานในทีม   สมาชิกอ่ืน ๆ  อาจไม่มี
โอกาสในการแสดงออกซ่ึงการเรียนรู้ 
  วชัรา  เล่าเรียนดี (2547 : 1)   กล่าววา่  การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึง  เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้  และปฏิบติักิจกรรมให้
บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายมุ่งเนน้การร่วมกนัปฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมุ่งส่งเสริม
พฒันาทกัษะทางสังคม  และให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม  ทุกคนตอ้งมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยเหลือพึ่งพากนัยอมรับกนัและกนั  รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ใหส้ามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   
  จอห์นสัน (Johnson 1991 : 55, อา้งถึงใน ชยัยา  โพธ์ิแดง 2540 : 7)   กล่าวว่า     
การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่มนกัเรียน เช่น มีการอภิปราย
ร่วมกนั  การช่วยเหลือกนั  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
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  แวน  เดอ  เคล (Van Der Kley 1991, อา้งถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา้ 2541 : 45)   
กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึง  การท่ีนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในการท างานช่วยเหลือ
เก้ือกลู  สนบัสนุนความส าเร็จของกนัและกนั  โดยท่ีนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะมีความรับผิดชอบ
งานของตนเอง  การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียนแต่ละคน  จะมีการตรวจสอบ  และการน า
ผลการท างานเสนอในกลุ่ม  กลุ่มจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือว่าใครอ่อนด้านใด  คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือ 
ดา้นนั้น  ซ่ึงจะท าใหก้ารท างานเขม้แขง็ข้ึน         
  จากการศึกษาความหมายของการเรียนแบบร่วมมือดงักล่าว สรุปไดว้่า การเรียน
แบบร่วมมือ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4 – 6 คน  
สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
สมาชิกแต่ละคน ของกลุ่มจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ผลส าเร็จของสมาชิกคือผลส าเร็จของ
กลุ่ม  
 

 4.2  องค์ประกอบของการจัดการเรียนแบบร่วมมือ  
  ในการจดัการเรียนแบบร่วมมือกนั   ครูจะตอ้งค านึงถึงและด าเนินการตามลกัษณะ
และองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั  ดงัน้ี  
  สุจินต ์ วิศวธีรานนท ์(2536 : 231-232) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของการจดัการเรียน 
การสอนดว้ยวธีิเรียนแบบร่วมมือกนั   ดงัต่อไปน้ี      
  1. สร้างความรู้สึกพึ่งพากนัให้เกิดข้ึนในกลุ่มนกัเรียน  โดยก าหนดวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัการพึ่งพาช่วยเหลือกนั   เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนั  เช่น ให้ศึกษาจากเอกสารท่ีไดรั้บ
และตรวจสอบว่า  สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขา้ใจเน้ือหาสาระในเอกสารนั้น   และเพื่อส่งเสริมให้มี  
การพึ่งพากนั  ครูอาจจะก าหนดให้มีการให้รางวลัรวม  (Joint Rewards) เช่น  ถา้สมาชิกทุกคนของ
กลุ่มใดไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 90 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม   สมาชิกในกลุ่มนั้นจะไดร้างวลัพิเศษ 
(Bonus Point) อีกคนละ 5 คะแนน   การส่งเสริมการพึ่งพาอีกวิธีหน่ึง  ไดแ้ก่  การแยกแหล่งขอ้มูล 
ท่ีจะให้นกัเรียน  เช่น  ให้สมาชิกแต่ละคนมีขอ้มูลเพียงบางส่วนของขอ้มูลทั้งหมด ในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย   แต่ก าหนดใหท้ั้งกลุ่มท างานใหเ้สร็จ   นอกจากนั้นการส่งเสริมพึ่งพากนั    อาจได้
โดยการใชว้ธีิก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มเป็นผูอ่้าน   ผูต้รวจสอบ   ผูใ้หก้  าลงัใจ  และผูช้ี้แจง
รายละเอียด            
  2.  จดัใหมี้การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน   เม่ือครูจดัให้มีความรู้สึกพึ่งพากนัแลว้  
ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน    เพื่อช่วยและส่งเสริมการท างานให้ส าเร็จ 
นกัเรียนจะตอ้งซักถาม   และอภิปรายถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้   อธิบายกนัและกนัให้เขา้ใจวิธีการท างาน   
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ท่ีไดม้อบหมายช่วยเหลือ  สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจแก่กนั     
  3.  จดัให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในส่วนบุคคล   วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ คือ  การท าให้สมาชิกแต่ละคนมีความสมบูรณ์หรือพฒันาข้ึน  นกัเรียนเรียนดว้ยกนัเพื่อให้
แต่ละคนมีความสามารถสูงข้ึน  มิใช่จดันกัเรียนเป็นกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว  จึงต้องมีการประเมินผลงานของแต่ละคนควบคู่ไปกับผลงานกลุ่ม   
ภายในกลุ่มจะตอ้งทราบว่า  สมาชิกคนใดตอ้งการความช่วยเหลือ  ตอ้งการให้สนับสนุน  หรือ
ต้องการก าลังใจ  เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ  อีกทั้งต้องท าให้ทุกคนทราบว่าเขาไม่สามารถ        
กินแรงเพื่อนในกลุ่มได ้           
  4. จัดให้มีความรู้เก่ียวกับทักษะสังคม   ครูจะจัดวิธีสอนแบบร่วมมือเพื่อให้
ประสบความส าเร็จไดน้ั้น   จะตอ้งอาศยัทกัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะระหวา่งกลุ่ม   ถา้นกัเรียน
ไม่มีทกัษะสังคม  จะเป็นการยากท่ีกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จ   ครูจะตอ้งจดั
สอนทกัษะสังคมท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกันให้แก่นักเรียน   และเตือนให้นักเรียนใช้ทกัษะ
ดงักล่าว   ตวัอยา่งทกัษะสังคมท่ีตอ้งมีการสอน  ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า  การตดัสินใจ  การสร้างความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจ  การส่ือสารและทกัษะการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้  
  5.  จดัให้มีกระบวนการกลุ่ม   ครูจะตอ้งให้สมาชิกของกลุ่มไดร่้วมกนัอภิปรายว่า  
กลุ่มของตนท างานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้พียงใด   และจะท าใหค้วามสัมพนัธ์ในการท างานคงอยูไ่ด้
อย่างไร   กลุ่มจะตอ้งระบุการกระท าของสมาชิกท่ีเป็นประโยชน์   และไม่เป็นประโยชน์   และ    
ตกลงกนัว่า  การกระท าใดควรคงไว ้และการกระท าใดควรละเวน้  กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้
ขอ้มูลป้อนกลบั  เก่ียวกบัการท างานกลุ่มแก่นกัเรียน  ความส าเร็จของกระบวนการกลุ่ม อยูท่ี่การให้
เวลาอย่างเพียงพอแก่นักเรียน   เตือนให้นกัเรียนใช้ทกัษะสังคมขณะท างานในกลุ่ม  และอธิบาย
ความคาดหวงัของครูอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการอะไร  
  วชัรา  เล่าเรียนดี (2547 : 3-4) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยวธีิเรียนแบบร่วมมือกนัดงัต่อไปน้ี       
  1.  การพึ่งพาอาศยักนัและกนัทางบวก (Positive Interdependent)   
   1.1 ครูตอ้งอธิบายงานท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติัอยา่งชดัเจน   
   1.2 ครูตอ้งแจง้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่ม   
   1.3  ครูตอ้งพยายามท าให้นกัเรียนเขา้ใจ    และยอมรับวา่ความพยายามของตน
ใหผ้ลดีต่อตนเองและต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน   การยอมรับและพึ่งพาอาศยัทางบวกจะช่วยสร้างความ
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ผกูพนัในภาระหนา้ท่ีต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกบัความส าเร็จของตนเอง   ซ่ึงเป็นหวัใจของ
การเรียนแบบร่วมมือกนั     
  2. การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม (Individual and Group 
Accountability)    
   2.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผลส า เ ร็จของกลุ่มมี             
การร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน  โดยไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั  
   2.2  สมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจตรงกันเก่ียวกับเป้าหมายการท างานกลุ่มต้อง
สามารถวดัได ้  รวมถึงความกา้วหนา้ และความพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบวา่  สมาชิก
คนใดต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุน การกระตุ้นเสริมแรงเป็นพิเศษ  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานไดป้ระสบความส าเร็จ  โดยท่ีทุกคนตอ้งเขม้แขง็และพฒันาข้ึน         
  3.  การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี   และการสร้างสรรค์ต่อกนัระหว่างบุคคล  และระหว่าง
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม  เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งจริงจงั   ทุกคนตอ้งสนบัสนุน
ช่วยเหลือกนั  เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในเป้าหมายเดียวกนั   โดยแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์กนั  ช่วยเหลือ  
สนบัสนุน  กระตุน้  และชมเชยในความพยายามของกนัและกนั  การเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นระบบ
การให้ การสนบัสนุน  ทั้งด้านวิชาการและด้านบุคคล  จะเห็นได้ว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั  
การช่วยเหลือ  การสนบัสนุนพึ่งพาอาศยักนัจะปรากฏก็ต่อเม่ือ  นกัเรียนช่วยเหลือกนั  การยอมรับ
วิธีการแกปั้ญหา  วิธีปฏิบติัร่วมอภิปราย   การระดมความรู้ท่ีไดเ้รียนมา  มีการสอนหรืออภิปราย
เพื่อเสริมความรู้  และความเขา้ใจใหแ้ก่เพื่อนดว้ย  หรือเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  เป็นตน้ 
  4.  การสอนทกัษะทางสังคม  ทกัษะในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั  และทกัษะ
การปฏิบติังานกลุ่มเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น   และเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการเรียนรู้ในแบบดังกล่าว   
ดงันั้นการเรียนแบบร่วมมือกนั   เป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นละเอียดมากกวา่การเรียนแบบแข่งขนั   หรือ
เรียนดว้ยตนเอง  เพราะนกัเรียนจะตอ้งเรียนทั้งสาระความรู้ดา้นวิชาการ (Task  Work) และทกัษะ
ทางดา้นสังคม การปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่ม (Team  Work)  ดงันั้น สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
จะตอ้งรู้เขา้ใจ  และมีความสามารถในการใชภ้าวะผูน้ าอยา่งมีประสิทธิผล  การตดัสินใจ   การสร้าง
ความเช่ือถือ  การส่ือความหมาย  การจดัการ  แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มและการจูงใจให้ปฏิบติัในเร่ือง
ต่าง ๆ  ดังนั้น ครูผูส้อนจึงต้องสอนทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนเขา้ใจและปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง  เช่นเดียวกบัการใหค้วามรู้และทกัษะทางวชิาการต่าง ๆ  เพราะการร่วมมือกบัความขดัแยง้มี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

  5.   กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) การปฏิบติังานกลุ่มหรือกระบวนการ
กลุ่มเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือกัน กระบวนการ          
จะปรากฏเม่ือสมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกกลุ่ม
ทุกคนมีความสัมพันธ์ ท่ี ดี ต่อกัน  ดังนั้ น กลุ่มจะต้องอภิปรายให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจ                 
การปฏิบติังานอย่างไรท่ีช่วยและไม่ช่วยให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย   และช่วย
ตดัสินใจว่าพฤติกรรมใดในกลุ่มท่ีควรปฏิบติัต่อไป  พฤติกรรมใดควรเปล่ียนแปลง  กระบวนการ
เรียนรู้จะเกิดอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า  สมาชิกปฏิบติังานร่วมกัน
อยา่งไร  และประสิทธิภาพกลุ่มจะพฒันายิง่ข้ึนอยา่งไร      
  จากการศึกษาองคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือ สรุปไดว้า่ ในการจดัการเรียน
แบบร่วมมือกนั  ครูควรสร้างความรู้สึกพึ่งพากนัให้เกิดในกลุ่มนกัเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  เพื่อช่วยและส่งเสริมการท างานใหส้ าเร็จ  สร้างความรู้สึกในความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ฝึกทกัษะทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของ
กลุ่มการร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานโดยไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวลว้น
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความสามคัคีกนันัน่เอง  
 

 4.3  ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ  
  นกัการศึกษาไดศึ้กษาทดลองและพฒันาเทคนิคต่าง ๆ  ของการเรียนแบบร่วมมือ
กนัทั้งท่ีเป็นเทคนิคโดยทัว่ไปสามารถดดัแปลงน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในหลาย ๆ 
เน้ือหาวชิากบัเทคนิคท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ฉพาะวชิานั้น ๆ เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกนัเท่าท่ีปรากฏ
มีดงัน้ี  (วชัรา  เล่าเรียนดี 2545 : 172-193, 2547 : 9)    
  1. เทคนิค TGT :  Teams  - Games - Tournament  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน ให้สมาชิกในกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เพศ และเช้ือ
ชาติต่าง ๆ กนั  ภารกิจของกลุ่ม  คือ  ภายหลงัท่ีครูสอนบทเรียนแต่ละบท  กลุ่มจะตอ้งเตรียมสมาชิก
แต่ละคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขันตอบค าถามในวนัต่อไป  โดยมีการช่วยสอนและถาม                
กนักลุ่มตามเน้ือหาในเอกสารท่ีครูแจกให้  โดยปกติจะมีการแข่งขนัสัปดาห์ละคร้ังประกอบดว้ย
ค าถามสั้ น ๆ เก่ียวกบับทเรียนท่ีสอนและเอกสารท่ีครูแจกให้   การตอบใช้เวลาคร้ังละประมาณ     
40 นาที ในการแข่งขนัครูจดันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัเดียวกนัแข่งขนักนั  โดยจดัให้นกัเรียน
ท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 คนแรก  ในการแข่งขนัคร้ังก่อนไดแ้ข่งขนักนั  และคนท่ีไดค้ะแนนรองลงไป
แข่งกนัชุดละ 3 คน ตามล าดบั คะแนนท่ีสมาชิกท าไดจ้ะน ามารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม เม่ือเสร็จ
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การแข่งขนัในแต่ละคร้ัง  ครูจะออกจุลสารประจ าหอ้งประกาศชมเชยผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดและ กลุ่ม
ท่ีท าคะแนนไดสู้งสุด     
  2. เทคนิค STAD : Student Teams - Achievement  Division  เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยการจดักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน  โดยคละทั้งความสามารถ
ทางการเรียนและเพศ  โดยท่ีครูจะสอนหรือเสนอเน้ือหาสาระของบทเรียนแก่นกัเรียนทั้งชั้นก่อน
และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มท างานตามท่ีก าหนดตามวตัถุประสงค์ในแผนการสอน  เม่ือสมาชิก
กลุ่มช่วยกนัปฏิบติัและท าแบบฝึกหดั   หรือทบทวนเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ครูจะให้
นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบประมาณ  15-20  นาที  คะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองจะถูกแปลงเป็น
คะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่มซ่ึงเรียกวา่  กลุ่มสัมฤทธ์ิ  Achievement  Division    
  3.  เทคนิค  Jigsaw  ใช้ไดเ้หมาะท่ีสุดกบัเน้ือหาท่ีจดัเป็นหน่วยหรือเป็นตอน ๆ  
ชดัเจน  โดยจดักลุ่มท่ีประกอบดว้ยสมาชิกภายในกลุ่ม 6 คน  ระดบัความรู้ความสามารถต่างกนั   
สมาชิกแต่ละคนไปเรียนร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มอ่ืนในหัวขอ้ท่ีต่างกนัออกไป  แลว้ทุกคนกลบัมา
กลุ่มของตนสอนเพื่อนในส่ิงท่ีตนไปเรียนร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มอ่ืน ๆ มา  การประเมินผลเป็น
รายบุคคล  
  4.  เทคนิค  Jigsaw II  นกัเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเช่นเดียวกบัเทคนิค TGT  
และ STAD  ซ่ึงจะมีการจดักลุ่มผูเ้รียนคละความสามารถเช่นเดียวกนั มีสมาชิกกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  
สมาชิกในกลุ่ม 1 คน ของแต่ละกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายงานหรือสาระให้ศึกษาคน้ควา้  หลงัจากนั้น
สมาชิกท่ีได้รับมอบหมายงานจากแต่ละกลุ่มจะมารวมกันเป็นกลุ่ม  “ผู ้เช่ียวชาญ”  (Expert)                
มีการศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัและกนั   จนสามารถเขา้ใจในทุกเร่ืองแลว้กลบัไปสอนหรือ
อธิบายให้กลุ่มของตนเองฟัง  ต่อจากนั้นครูจะทดสอบเป็นรายบุคคล  คิดคะแนน  ค านวณคะแนน
พฒันาแลว้เฉล่ียรวมเป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนพฒันาสูงสุด  จะไดรั้บรางวลัเป็นการช่ืนชม
ยกยอ่งประกาศผลงาน เป็นตน้   
  5.   เทคนิค TAI : Team Assisted Individualization เป็นเทคนิคการเรียนท่ีมี         
การแบ่งกลุ่มนกัเรียนเช่นเดียวกบัเทคนิค TGT  เป็นการออกแบบการสอนเพื่อใชใ้นวชิาคณิตศาสตร์  
จะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ของผู ้เรียน  เด็กแต่ละคนจะเร่ิมบทเรียน            
ไม่เหมือนกันแต่ท างานร่วมกันเป็นทีม  เด็กทุกคนจะได้รับการสอนเป็นรายบุคคลในกลุ่มท่ีมี
ความสามารถเท่าเทียมกนั  เสร็จแล้วทุกคนกลบัมานั่งรวมกลุ่มท างาน  เด็กท่ีเรียนได้เร็วจะช่วย   
เด็กอ่อนในการท างานและช่วยตรวจแบบฝึกหัด  เม่ือจบหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยครูจะทดสอบ
เด็กโดยใชแ้บบทดสอบท่ีแตกต่างกนั  แต่ละสัปดาห์ครูจะนบัจ านวนบทเรียนท่ีเด็กแต่ละกลุ่มท าได้
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ส าเร็จ  หากกลุ่มใดท าไดม้ากกวา่เกณฑ์ท่ีครูก าหนดให้กลุ่มนั้นจะไดรั้บรางวลั  และจะเพิ่มคะแนน
ใหก้บัแบบฝึกหดัท่ีถูกทุกขอ้กบัแบบฝึกหดัท่ีส าเร็จทุกขอ้เป็นพิเศษ   
  6.   เทคนิค  Learning Together สมาชิกในกลุ่มมี 4-6 คน ระดบัความรู้ต่างกนั       
ครูสอนทั้งชั้น  นกัเรียนแต่ละคนท างานตามท่ีครูมอบหมาย  คะแนนของแต่ละกลุ่มพิจารณาจาก
ผลงานของกลุ่ม   
  7. เทคนิค  Group  Investigation  สมาชิกในกลุ่มมี  2-6 คน แต่ละกลุ่มเลือกหวัขอ้
ท่ีตอ้งการคน้ควา้   สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกนัทั้งกลุ่ม  เสนอผลงานหรือรายงานต่อหนา้ชั้น  การให้
รางวลัหรือคะแนนใหเ้ป็นกลุ่ม  
  8.   เทคนิคการบูรณาการอ่านและการเขียน (Cooperative  Integrated  Reading  and 
Composition : CIRC) ถึงแมก้ารผสมผสานกนัระหว่างการอ่านและการเขียนแบบร่วมมือกนั         
จะเป็นนวตักรรมใหม่  และใช้ได้กับหลายวิชาส าหรับในโรงเรียนประถมศึกษา  การอ่านและ      
การเขียนนับว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก  CIRC  จะสามารถอธิบายถึงเหตุผล  พฒันาการ  และ
คุณค่าของการใช้การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ตามวิธีของ CIRC  ช่วยให้การอ่านและการเขียน
เรียงความมีความสมบูรณ์มากข้ึน  CIRC  เหมาะส าหรับใชส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  
และมธัยมศึกษา CIRC และ TAI  มีจุดประสงค์อย่างเดียวกนั  คือ  ใช้ความร่วมมือเป็นเคร่ืองมือ   
ในการท่ีจะเรียนรู้ CIRC  นั้น มีความมุ่งหมายท่ีจ าน ามาใชใ้นการสอนอ่านและสอนเขียนโดยเฉพาะ 
  จากเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกันทั้ ง 8 เทคนิค เป็นเทคนิคท่ีช่วยส่งเสริม         
การเรียนให้นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุข  สมาชิกทุกคนช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั    
มีการศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือกันเป็น
เทคนิควธีิการเรียนท่ีใชค้วามร่วมมือของนกัเรียน  เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้นัน่เอง 
 

 4.4  ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือ   
  นกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือ  
ดงัน้ี    
  กาญจนา  คุณารักษ์ (2541 : 69)  สมศกัด์ิ ขจรชยักุล (2534 : 2)   และสุมณฑา  
พรหมบุญ (2540 : 38-39) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือในท านอง
เดียวกนั  สรุปไดด้งัน้ี  
  1.  ช่วยพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  ช่วยให้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอย่าง
กวา้งขวาง เพราะเป็นการร่วมกนัเรียนภายในกลุ่มนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัในด้านเพศและ
ระดบัความสามารถทางการเรียน  ภูมิหลงั  นกัเรียนภายในกลุ่มไดเ้รียนรู้พร้อมกนั  แบ่งบทบาท
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หน้าท่ีและแกปั้ญหาร่วมกนั  มีการเสนอแนะ  ซักถาม  คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
และส่งเสริมใหฝึ้กการคิดในระดบัการวเิคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  
  2.  นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  3.  เป็นการช่วยเตรียมนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัชีวิตจริง  เพราะลกัษณะของ
การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเช่นเดียวกับ    
การเรียนรู้ของกลุ่มไดล้งมือปฏิบติั ท ากิจกรรมกลุ่ม  ฝึกฝนทกัษะการเป็นผูน้ า ผูต้าม และไดเ้รียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัชีวติจริงของนกัเรียนมากท่ีสุด    
  4.  ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนความเป็น
ประชาธิปไตย  ฝึกการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  ฝึกการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียน  เพื่อน  ครู  สถานศึกษา  สังคม  และประเทศชาติต่อไป    
  5.  สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดน้านข้ึน มีความสามารถในการใชเ้หตุผล รักการท างาน  
และมีใจจดจ่ออยูก่บังาน  ยนิดีใหค้วามร่วมมือในเร่ืองต่าง ๆ   
  6.  นกัเรียนมีโอกาสฝึกทกัษะทางสังคม  มีหวัหนา้กลุ่ม  มีผูช่้วย  มีเพื่อนร่วมกลุ่ม  
เป็นการเรียนรู้วิธีท างานเป็นกลุ่ม  ช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม  ซ่ึงเป็นประโยชน์มากเม่ือตอ้งเขา้สู่
ระบบการท างานในชีวิตจริง  
  7.  ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม   การร่วมกันเรียนภายในกลุ่ม  
นกัเรียนทุกคนช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ใหค้วามไวว้างใจกนั  มุ่งมัน่ใหง้านของกลุ่มบรรลุ
เป้าหมายจนเกิดความรู้สึกวา่  งานตนคืองานกลุ่มและงานกลุ่มคืองานตน  
  8. ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัตนเองและเห็นคุณค่าของตน  รวมถึงไดรู้้จกัผูอ่ื้น  และ
เห็นคุณค่าของผูอ่ื้นดียิง่ข้ึน  มีอตัมโนทศัน์ในทางบวก 
  9.  เพิ่มความเต็มใจในการให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น  การให้ความสนใจในตวัผูอ่ื้น  
และการใชเ้วลาท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   
      10.  ช่วยลดปัญหาทางวินยัในชั้นเรียน  เน่ืองจากนกัเรียนทุกคนไดฝึ้กฝนจนกระทัง่
เกิดวินัยในตนเอง  นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการยอมรับจากครู  จากเพื่อน ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ยอมรับตนเองและผูอ่ื้น มีความสุขในการอยูร่่วมกบัเพื่อน ๆ ปัญหาทางวินยั  
จึงลดนอ้ยลงและหมดไปในท่ีสุด  
      11.  นักเรียนเรียนด้วยความรู้สึกสบายใจ  มีความเพลิดเพลิน  บรรลุผลส าเร็จใน  
การเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียของนกัเรียนทั้งชั้นสูงข้ึน  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงข้ึน  
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การช่วยเหลือกนัในกลุ่มของเพื่อนท าให้นักเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน  ท าให้นกัเรียนเรียน     
ไดดี้ข้ึน  
      12.  นักเรียนท่ีเรียนอ่อน  มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ท ากิจกรรม  และประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนมากข้ึน มีความรู้สึก
ว่าตนเองมีหน้าท่ีต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม  มีหน้าท่ีต่อสังคมมากข้ึน  มิใช่ท างานเฉพาะของตนเท่านั้น   
รู้จกัการเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้่า  ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือ  
สามารถช่วยพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีให้แก่นกัเรียน  มีโอกาสไดฝึ้กทกัษะทางสังคม   ส่งเสริม
ให้รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม  เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น  เต็มใจในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น  
นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นท ากิจกรรมในการเรียน   และนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง
มีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนเพิ่มมากข้ึน  ลดปัญหาทางวนิยัในชั้นเรียน  และนอกจากน้ียงัช่วยให้
นกัเรียนรู้สึกสบายใจเพลิดเพลินในการเรียนและเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนมากยิง่ข้ึนดว้ย         
 

5.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams  Games Tournament)   
 5.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  
TGT ไวด้งัน้ี            
  สุวิทย ์ มูลค า  และอรทยั  มูลค า (2545 : 163)   กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกแบบหน่ึงคลา้ยกนักบัเทคนิค STAD ท่ีแบ่งผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั  กลุ่มละประมาณ 4-6 คน  โดยก าหนด 
ให้สมาชิกของกลุ่มไดแ้ข่งขนักนัในเกมการเรียนท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้  ท าการทดสอบความรู้  
โดยการใชเ้กมการแข่งขนั  คะแนนท่ีไดจ้ากการแข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนในลกัษณะการแข่งขนั
ตวัต่อตวักบัทีมอ่ืน   น าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม  ผูส้อนจะตอ้งใช้เทคนิคการเสริมแรง  
เช่น ใหร้างวลั ค าชมเชย เป็นตน้  ดงันั้น สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั  เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
  วชัรา  เล่าเรียนดี (2547 : 15) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขนั หรือ TGT จะมีการด าเนินการเรียนการสอนตามล าดับ
ขั้นตอนเช่นเดียวกนักบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้อ่ืนๆ กล่าวคือ ครูตอ้งด าเนินการสอนในสาระ
ความรู้หรือทกัษะต่างๆ ใหน้กัเรียนทั้งชั้นก่อนจนแน่ใจวา่นกัเรียนทุกคนรู้และเขา้ใจในสาระความรู้
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นั้น หรือรู้และเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัพอสมควรก่อน แลว้จึงจดักลุ่มให้นกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้
ตามใบงาน หรือใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล่้วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชัว่โมงสอน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมมือกันศึกษา และท าแบบฝึกหัด คนเก่ง คอย
ช่วยเหลือ แนะน าอธิบายให้เพื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกวา่ภายในกลุ่มสมาชิกท่ีเรียนอ่อนกวา่จะตอ้ง
ยอมรับ รวมทั้งพยายามถามและตอบร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบติั จนรู้และเขา้ใจในสาระเหล่านั้นอยา่ง
แทจ้ริง ท่ีส าคญัสมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งรู้ยอมรับผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงาน
ท่ีทุกคนมีส่วนรับผดิชอบและเป็นผลงานหรือผลปฏิบติัของกลุ่ม 
  สลาวิน (Slavin 1995 : 84-93)  กล่าววา่การเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขนั
ระหวา่งกลุ่มเกม (Teams - Games Tournament หรือ TGT) คือ เทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือวิธีหน่ึง    
ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีการจดัให้นกัเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย 
แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้
และท างานร่วมกนั นกัเรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อนร่วมกลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายนั้นร่วมกนั 
นกัเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุน้  และส่งเสริมการท างานของ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จนกัเรียนไดอ้ภิปราย ซักถามซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เขา้ใจ
บทเรียนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน   ต่อจากนั้ นจะมีกิจกรรมการแข่งขัน           
ตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูแ้ทนของกลุ่ม
ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการกับตวัแทนของกลุ่มอ่ืนท่ีมีระดับความสามารถ
ใกล้เคียงกนั จดัเป็นกลุ่มแข่งขนัข้ึนใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนัอยู่ภายในกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนั
ตอบปัญหาแต่ละคร้ัง นักเรียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิมท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั แลว้น าคะแนน     
ท่ีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท่ีสะสมได้จากการตอบปัญหามารวมกันเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม     
กลุ่มใดท าคะแนนไดสู้งถึงเกณฑท่ี์ก าหนดจะไดรั้บรางวลั 
  จากการศึกษาความหมายของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ดงักล่าว สรุปไดว้า่ 
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams - Games Tournament)  หมายถึง การจดักิจกรรม         
การเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน  คละความสามารถดา้นผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนเก่ง  
ปานกลาง  และอ่อน  ภาระงานของกลุ่มคือ หลงัจากท่ีครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้น  แลว้ให้แต่ละกลุ่ม
ท างานตามท่ีครูก าหนด  และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขนั  ในการแข่งขนัครูจะ
จดัให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัเดียวกนัแข่งขนักนั  คะแนนท่ีสมาชิกท าไดจ้ะน ามารวมกนั
เป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดร้างวลัคือกลุ่มท่ีท าคะแนนไดสู้งสุด   
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 5.2 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   
  การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT มีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี  (สุวทิย ์ มูลค า  และอรทยั  
มูลค า 2545 : 164)           
  1.  การเสนอเน้ือหา  เป็นการน าเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่ รูปแบบการน าเสนอ
อาจจะเป็นการบรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  หรืออาจจะมีส่ือการเรียนอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ยก็ได ้ 
เทคนิค TGT จะแตกต่างจากเทคนิคอ่ืนๆ ตรงท่ีผูส้อนตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนทราบวา่ผูเ้รียนตอ้งให้ความ
สนใจมากในเน้ือหาสาระ  เพราะจะช่วยใหที้มประสบความส าเร็จในการแข่งขนั   วธีิน้ีเหมาะสมกบั
การเรียนรู้ในวิชาพื้นฐาน  ท่ีสามารถถามค าถามท่ีมีค าตอบแน่นอนตายตัว  เช่น  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  เป็นตน้         
  2.   การจดัทีม  เป็นการจดัทีมผูเ้รียน โดยใหค้ละกนัทั้งเพศและความสามารถ   ทีมมี
หนา้ท่ีในการเตรียมตวัสมาชิกให้พร้อมเพื่อการเล่นเกม  หลงัจากจบชัว่โมงการเรียนรู้แต่ละทีมจะ
นัดสมาชิกศึกษาเน้ือหา โดยมีแบบฝึกหัดช่วย  และผูเ้รียนจะผลดักนัถามค าถามในแบบฝึกหัด
จนกวา่จะเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมด  เทคนิค TGT จุดเนน้ในทีมคือ  ท าให้ดีท่ีสุดเพื่อทีม  จะช่วยเหลือให้
ก าลงัใจเพื่อนร่วมทีมใหม้ากท่ีสุด   
  3.  เกม  เป็นเกมตอบค าถามง่าย ๆ  เก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ใน
การเล่นเกม  ผูเ้รียนท่ีเป็นตวัแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผูแ้ข่งขนั  
  4.  การแข่งขนั การจดัการแข่งขนัอาจจะจดัข้ึนปลายสัปดาห์หรือทา้ยบทเรียนก็ได ้
ซ่ึงจะเป็นค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้   และผา่นการเตรียมความพร้อมจากกลุ่มมาแลว้   การ
จดัโต๊ะแข่งขนัจะมีหลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมีตวัแทนของทีมแต่ละทีมมาร่วมแข่งขนัทุกโต๊ะ  การ
แข่งขนัควรเร่ิมด าเนินการพร้อมกนัแข่งขนัเสร็จแลว้จดัล าดบัผลการแข่งขนัแต่ละโต๊ะน าไปเทียบ
หาค่าคะแนนโบนสั 
  5. การยอมรับความส าเร็จของทีม มีการน าคะแนนโบนัสของสมาชิกแต่ละคน    
มารวมกนัเป็นคะแนนของทีม  และหาค่าเฉล่ียทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดจะไดรั้บการยอมรับให้เป็นทีม
ชนะเลิศกบัรองลงมา ควรมีการประกาศผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งการมอบรางวลัยกยอ่ง 
ชมเชย  เป็นตน้ 
  นอกจากน้ี  วชัรา  เล่าเรียนดี (2547 : 15)  ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมการสอนดว้ย
วธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  เทคนิคทีมการแข่งขนัหรือ  TGT  โดยมีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี 
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  1.  การสอนเน้ือหา   ครูตอ้งด าเนินการสอนในสาระความรู้หรือทกัษะต่าง ๆ ให้
นักเรียนทั้ งชั้ นก่อนจนแน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจสาระความรู้นั้ น  หรือรู้และเข้าใจ         
แนวทางการปฏิบติัพอสมควรก่อนท่ีจะใหน้กัเรียนจดักลุ่ม      
  2.  การจดักิจกรรมกลุ่ม  ครูจดักลุ่มให้นักเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ตามใบงานหรือ  
ใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละชัว่โมงสอน โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหน้กัเรียนในกลุ่มไดร่้วมกนัศึกษาและท าแบบฝึกหดั  คนเก่งคอยช่วยเหลือ  แนะน า  อธิบายให้
เพื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกวา่ภายในกลุ่ม  สมาชิกท่ีเรียนอ่อนกวา่จะตอ้งยอมรับ  รวมทั้งพยายามถาม
และตอบร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบติั   จนรู้และเขา้ใจในสาระเหล่านั้นอยา่งแทจ้ริง  ท่ีส าคญัสมาชิก
กลุ่มทุกคนต้องรู้ยอมรับว่าผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานท่ีทุกคนมีส่วน
รับผดิชอบและเป็นผลการปฏิบติัของกลุ่ม       
  3.  การแข่งขนั  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง     
ท่ีเรียน  โดยครูจะเตรียมค าถามใหน้กัเรียนตอบ  โดยอาจจะสร้างขอ้ค าถามให้มี 3 ระดบั  คือ ค าถาม
ส าหรับเด็กเรียนเก่ง  เด็กเรียนปานกลาง  และเด็กเรียนอ่อน  เป็นตน้  หรืออาจจะเป็นขอ้ค าถามคละ
กันทั้ งยากและง่าย  ให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามเหล่านั้น  ค  าถามอาจจะเหมือนกันก็ได้  โดยให้
เหมาะสมกับระดับความพร้อมของนักเรียน  พร้อมกับจ าแนกเวลาในการท าแบบฝึกหัดเพื่อ         
การแข่งขนัในแต่ละคร้ังก็ได ้  
  จากการศึกษาองคป์ระกอบส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สามารถ
สรุปได้ดงัน้ีคือ การเรียนแบบร่วมมือ TGT  มีองค์ประกอบส าคญั ได้แก่  การเสนอเน้ือหาเป็น         
การน าเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่ การจดัทีม  เป็นการจดัทีมผูเ้รียน เกม  เป็นเกมตอบค าถาม
ง่ายๆ การแข่งขนั การจดัการแข่งขนัอาจจะจดัข้ึนปลายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียนก็ได้ และการ
ยอมรับความส าเร็จของทีม   
 

 5.3  ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT     
  วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542 : 37)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือแบบ  
TGT  มีดงัน้ี             
  1.  ครูน าเสนอบทเรียนหรือขอ้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน   โดยอาจน าเสนอด้วย ส่ือ  
การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ  หรือใชก้ารอภิปรายทั้งหอ้งเรียน  โดยครูเป็นผูด้  าเนินการ  
  2.  แบ่งกลุ่มนกัเรียน โดยจดัใหค้ละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย
สมาชิก 4-5 คน   (เรียกกลุ่มน้ีวา่  Study Group  หรือ  Home  Group)   กลุ่มเหล่าน้ีจะศึกษาทบทวน 
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เน้ือหา  ข้อความรู้ท่ีครูน าเสนอ  สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
ความสามารถดอ้ยกวา่  เพื่อเตรียมกลุ่มส าหรับการแข่งขนัในช่วงทา้ยสัปดาห์หรือทา้ยบทเรียน 
  3.  จดัการแข่งขนั  โดยจดัโต๊ะแข่งขนัและทีมแข่งขนั (Tournament  Teams) ท่ีมี
ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม (ตามขอ้ 2) ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงมาร่วมแข่งขนักนัตามรูปแบบ  และ
กติกาท่ีก าหนดข้อค าถามท่ีใช้ในการแข่งขนัจะเป็นค าถามเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียนมาแล้ว และมี     
การฝึกฝนเตรียมพร้อมในกลุ่มมาแลว้  ควรใหทุ้กโตะ๊แข่งขนัเร่ิมแข่งขนัพร้อมกนั  
  4.  ให้ค่าคะแนนการแข่งขนั  โดยให้จดัล าดบัคะแนนผลการแข่งขนัในแต่ละโต๊ะ 
แลว้ผูเ้ล่นจะกลบัเขา้กลุ่มเดิม (Study Group) ของตน  
  5.  น าคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  ทีมท่ีได้
คะแนนรวมหรือค่า เฉล่ียสูงสุดจะไดรั้บรางวลั      
  สุวิทย ์ มูลค า   และอรทยั  มูลค า (2545 : 165-166)  ไดก้ล่าวถึง  ขั้นตอนการจดั     
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT ดงัน้ี     
  1.  ขั้นเตรียมเน้ือหา  ประกอบดว้ย   
   1.1  การจดัเตรียมเน้ือหาสาระ  ผูส้อนจดัเตรียมเน้ือหาสาระ  หรือเร่ืองท่ีจะให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้              
   1.2  การจดัเตรียมเกม  ผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมค าถามง่าย ๆ ซ่ึงเป็นค าถามจาก
เน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  วิธีการให้คะแนนโบนสัในการเล่นเกม  รวมทั้งส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้  
เช่น  ใบงาน  ใบความรู้  ชุดค าถาม  กระดาษค าตอบ  กระดาษบนัทึกคะแนน  เป็นตน้  
  2.  ขั้นจดัทีม  ผูส้อนจดัทีมผูเ้รียน  โดยใหค้ละกนัทั้งเพศ  และ ความสามารถทีมละ
ประมาณ 4-5 คน  เช่น  ทีมท่ีมีสมาชิก 4 คน  อาจประกอบดว้ยชาย 2 คน หญิง 2 คน  เป็นคนเก่ง     
1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน  เป็นตน้  เพื่อเรียนรู้โดยปฏิบติักิจกรรมตามค าสั่ง  หรือใบงาน
ท่ีก าหนดไว ้            
  3.  ขั้นการเรียนรู้  ประกอบดว้ย   
   3.1   ผูส้อนแนะน าวธีิการเรียนรู้   
   3.2   ทีมวางแผนการเรียนรู้และการแข่งขนั  
   3.3   สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมตามค าสั่ง หรือใบงาน  
   3.4   กลุ่มหรือทีมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อให้มีความรู้
ความเขา้ใจในบทเรียน  และพร้อมท่ีจะเขา้สู่การแข่งขนั       
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   3.5 แต่ละทีมท าการประเมินความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาของสมาชิกในทีมโดย
อาจตั้งค  าถามข้ึนมาเอง  โดยใหส้มาชิกของทีมทดลองตอบค าถาม    
   3.6   สมาชิกของทีมช่วยกนัอธิบายเพิ่มเติม  ในประเด็นท่ีบางคนยงัไม่เขา้ใจ 
  4.   ขั้นการแข่งขนั  ผูส้อนจดัการแข่งขนั  ประกอบดว้ย    
   4.1   ผูส้อนแนะน าการแข่งขนัใหผู้เ้รียนทราบ     
   4.2  จดัผูเ้รียนหรือสมาชิกตวัแทนของแต่ละทีมเขา้ประจ าโตะ๊การแข่งขนั  
   4.3   ผู ้สอนแนะน าเก่ียวกับเกม    โดยอธิบายจุดประสงค์และกติกาของ           
การเล่นเกม    
   4.4  สมาชิกหรือผูเ้รียนทุกคนเร่ิมเล่นเกมพร้อมกนั  ดว้ยชุดค าถามท่ีเหมือนกนั
ผูส้อนเดินตามโตะ๊การแข่งขนัต่าง ๆ  เพื่อตอบปัญหาขอ้สงสัย    
   4.5   เม่ือการแข่งขนัจบลง  ให้แต่ละโต๊ะตรวจคะแนน  จดัล าดบัผลการแข่งขนั
และใหห้าค่าคะแนนโบนสั        
   4.6   ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนักลบัไปเขา้ทีมเดิมของตน  พร้อมน าคะแนนโบนสัไปดว้ย
   4.7  ทีมน าคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม
อาจจะหาค่าเฉล่ียหรือไม่ก็ได ้ ทีมท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด  จะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทีมชนะเลิศ  
และรองชนะเลิศตามล าดบั         
  5.  ขั้นยอมรับความส าเร็จของทีม   ผูส้อนประกาศผลการแข่งขนั  และเผยแพร่สู่
สาธารณชนด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  ปิดประกาศท่ีบอร์ด   ลงข่าวหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน  จดหมาย  
ข่าวประกาศหนา้เสาธง  เป็นตน้  รวมทั้งมอบรางวลั  ยกยอ่ง  ชมเชย   
  วชัรา    เล่าเรียนดี (2547 : 16)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค TGT ดงัน้ี   
  1.  ขั้นสอน  ครูสอนบทเรียนใชเ้วลา 1-2 คร้ัง/ชัว่โมง   
  2.  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  ร่วมกนัศึกษา  ฝึกปฏิบติัตามใบงานใชเ้วลา 1 – 2 คร้ัง/ชัว่โมง   
  3.  ขั้นการแข่งขนั  ตอบปัญหาระหว่างกลุ่มใหม่ท่ีจดัข้ึน ใช้เวลา 1 ชัว่โมง ทีมละ    
4-5 คน  ตามจ านวนของนกัเรียนในหอ้ง  
  4.  ขั้นให้รางวลักลุ่ม  คะแนนกลุ่ม  ค  านวณได้จากคะแนนพฒันาของสมาชิก
ร่วมกนัและค่าเฉล่ีย   
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  นอกจากน้ี  วชัรา   เล่าเรียนดี (2545 : 1) ไดอ้ธิบายถึงการเตรียมการก่อนสอนไว ้ 
ดงัน้ี   
  1. วัสดุการสอน   ครูจะต้องเตรียมวัสดุการสอนท่ีใช้ในการท างานกลุ่ม
ประกอบดว้ย ใบงาน  บตัรงาน  บตัรกิจกรรม  บตัรเฉลย  และแบบฝึกหัด  รวมทั้งแบบทดสอบยอ่ย
ส าหรับทดสอบนกัเรียนแต่ละคนหลงัจากเรียนบทเรียนในแต่ละหน่วยแลว้  
  2.   การจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ย  นกัเรียน จ านวน 4 คน  ซ่ึงมี
ความสามารถทางวชิาการแตกต่างกนั  กล่าวคือ ประกอบดว้ย นกัเรียนเก่ง 1 คน นกัเรียนปานกลาง  
2 คน  และอ่อน 1 คน  ถา้เป็นไปไดค้วรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งเพศดว้ย เช่น ชาย 2 คน  และ
หญิง 2 คน  วธีิการจดัการนกัเรียนเขา้กลุ่มอาจท าไดด้งัน้ี   
   2.1  จัดล าดับนักเรียนในชั้ นจากเก่งท่ีสุดไปหาอ่อนท่ีสุด  โดยยึดตามผล       
การเรียนท่ีผา่นมา ซ่ึงอาจจะเป็นคะแนนจากแบบทดสอบ หรือการพิจารณาตดัสินใจของครูเองเป็น
ส่วนประกอบ   
   2.2  หาจ านวนทั้งหมดวา่มีก่ีกลุ่ม  แต่ละกลุ่มควรประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ 
4 คน  ฉะนั้นทั้งหมดจะมีก่ีกลุ่ม   หาไดจ้ากการหารจ านวนนกัเรียนทั้งหมดดว้ย 4 ผลหารคือจ านวน
กลุ่มทั้งหมดถา้หารไม่ลงตวัอนุโลมใหบ้างกลุ่มมีสมาชิก 5 คน ได ้     
   2.3   การก าหนดนกัเรียนเขา้กลุ่ม  มีเทคนิคการจดัในรายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  การจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม (เทคนิค A - F) 
 

ระดับผู้เรียน อนัดับของผู้เรียน กลุ่มทีสั่งกดั 
 
 
นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

 
 
 
 
 
นกัเรียนท่ีเรียนปานกลาง 
 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

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

 
 
นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน 
 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

F 
E 
D 
C 
B 
A 
A 

นกัเรียนในชั้นทั้งหมดรวม 25  คน  
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 จากขั้นตอนการสอนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือท่ีใชเ้ทคนิค  TGT  ดงักล่าว สามารถ
สังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1. ขั้นน า  ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  เพื่อเช่ือมโยงความรู้เขา้สู่
เร่ืองท่ีจะสอน  เช่น  การใชเ้กม  เพลง  นิทาน  บทร้อยกรอง ฯลฯ   
  2.   ขั้นสอน  ครูน าเสนอเน้ือหาใหน้กัเรียนทั้งชั้นก่อน โดยใชเ้ทคนิควิธีท่ีเหมาะสม  
ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน  เพื่อเช่ือมโยงให้เขา้กบัเน้ือหาใหม่ นกัเรียนตอ้ง
สนใจและตั้งใจฟังครู  เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั  
  3.  ขั้นจดัทีมครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คนโดยคละนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัก่อนการปฏิบติักิจกรรม  และเตรียมความ
พร้อมก่อนท่ีจะแข่งขนั  
  4.   ขั้นการแข่งขนั  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีเรียน  โดยยึดหลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกนัคือนกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนักนั  
นักเรียนปานกลางของแต่ละทีมแข่งขนักัน  และนักเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขนักัน  ให้น า
คะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม     
  5.   ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนและมอบรางวลัทีมท่ีไดค้ะแนน
สูงสุด 
 

6.  การสอนแบบปกติ          
 6.1  ความหมายของการสอนแบบปกติ      
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสอนแบบปกติไวใ้นท านอง
เดียวกนั ดงัน้ี  ประทุมวรรณ  ไทยประทุม (2531 : 11)ไดก้ล่าวถึงความหมายของการสอนแบบปกติ
ไวว้่า หมายถึง “วิธีสอนแบบบรรยาย โดยครูเป็นผูอ้ธิบายและบอกความรู้ให้แก่นักเรียน”  และ             
พชัรี  ลินิฐฎา (2534  : 11) กล่าววา่ การสอนแบบปกติ  หมายถึง  “การสอนของครูโดยใช้แผน       
การสอนปกติ   ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการบรรยายประกอบส่ือการสอน  มีการอภิปราย  แบ่งกลุ่มศึกษา
คน้ควา้  แสดงบทบาทสมมติ”  สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของ  อมรรัตน์  ฉายศรี (2535 : 12) ท่ีกล่าว
ไวว้า่  “การสอนแบบปกติจะเนน้การสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่   และการสอนแบบปกติจะยึด
แนวการสอนจากคู่มือครูภาษาไทยของกรมวิชาการเป็นหลกั”  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   
เขม็ทอง  จิตจกัร (2544 : 9) ไดนิ้ยามศพัทข์องการสอนแบบปกติวา่ “เป็นการเรียนตามแผนการสอน
ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน  จากข้อเสนอแนะในคู่มือครูหนังสือเรียนภาษาไทย  กรมวิชาการหลักสูตร
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 2533)”  รัชนี  ศิลป์ศร (2542 : 10) 
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นิยามศพัท์ไวว้่า  “การสอนแบบปกติ หมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเกิด       
การเรียนรู้    โดยครูเป็นผูเ้ตรียมศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะสอนจากต ารา  แบบเรียน
หรือหนงัสือต่าง ๆ แลว้รวบรวมเร่ืองราวทั้งหมดมาถ่ายทอดให้นกัเรียนดว้ยการบรรยาย   การบอก  
การใช้ส่ือประกอบ  การสอน  ซ่ึงครูและนักเรียนจะร่วมกันอภิปรายซักถาม   ตลอดจนช่วยกัน  
สรุปเน้ือเร่ือง หรือส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียน”  และ วรรณี   ภิรมยค์  า (2546 : 77) ไดส้รุปความหมายของ
การสอนแบบปกติไวว้า่ หมายถึง  “การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน  โดยยึดแนวการสอน
ตามคู่มือครูท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบบรรยายและการใชส่ื้อประกอบการสอนเป็นส่วนใหญ่” 
สรุปไดว้่า  การสอนแบบปกติ หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดแนวการสอนตาม
คู่มือการสอนภาษาไทย   ของกรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเนน้การบรรยาย  การอภิปราย  
และการใชส่ื้อประกอบการสอน  
     

 6.2  ขั้นตอนการสอนแบบปกติ          
  การสอนแบบปกติหรือการสอนตามแนวคู่มือครู   กรมวิชาการ,  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  (2532 : 48)  ก าหนดขั้นตอนการสอน  ดงัน้ี     
  1.  ขั้นน า   ครูใช้ค  าถามหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนและดึงดูดความสนใจของนกัเรียนใหม้าอยูท่ี่การสอน  และพร้อมท่ีจะเร่ิมเรียน 
  2.  ขั้นสอน  ครูด าเนินการสอน  เพื่อให้นักเรียนไดรั้บความรู้ในเน้ือหา โดยเน้น       
นกัเรียนเป็นส าคญั ในการสอนนั้นอาจใชกิ้จกรรมต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ  
สถานการณ์จ าลอง  การแสดงละคร  เพื่อช่วยให้การสอนน่าสนใจ  และเร้าความสนใจของนกัเรียน
มากยิ่งข้ึนส่งผลให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา  และให้นกัเรียนมีบทบาทในการเรียน
การสอน  รวมทั้งท าใหก้ารสอนนั้นมีประสิทธิภาพ             
  3.  ขั้นสรุป  นักเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหา เพื่อให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหา      
ท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน  และเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆของเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมาแลว้  และ
ยงัเป็นการย  ้าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดียิง่ข้ึน  โดยการอภิปราย  การใชส่ื้อ  เป็นตน้     
  4.  ขั้นวดัและประเมินผล   เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ครูทราบวา่นกัเรียนไดเ้รียนไปมาก
นอ้ยเพียงใด  โดยการทดสอบและการท าแบบฝึกหดั  
  อารยา   กลา้หาญ (2545 : 92) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนวธีิสอนตามแนวคู่มือครูไวด้งัน้ี 
  1.   ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  มีการทบทวนความรู้เดิม  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และ
น าผูเ้รียนสู่เน้ือหาใหม่  โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย  เช่น  เกม  บทบาทสมมติ  นิทาน  เพลง  เป็นตน้ 
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  2.   ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน   ประกอบดว้ยการเสนอเน้ือหาการเรียนให้แก่
ผูเ้รียน โดยให้นกัเรียนใช้วิธีการต่างๆ  การอธิบาย  การสนทนาซกัถาม  ตอบปากเปล่า  อภิปราย  
การท าแบบฝึกหดั  การท ากิจกรรมตามใบงานหรือท างานกลุ่ม  ประกอบกบัใชส่ื้อการสอน รูปภาพ 
ใบงานหรือสัญลกัษณ์ประกอบการเรียนการสอน   
  3.   ขั้นสรุปบทเรียน  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปหลกัการและสาระร่วมกนั  
  4.   ขั้นวดัและประเมินผล  เป็นการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยว่า  นักเรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ถ้านักเรียนยงัไม่บรรลุตามจุดประสงค์ก็จะได้รับ        
การสอนซ่อมเสริมก่อนเรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป  โดยสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม  
การตอบค าถาม  การท าแบบฝึกหดั  และการตรวจแบบทดสอบ  
  การศึกษาความหมายและขั้นตอนของการสอนแบบปกติและการสอนตามแนวคู่มือ
ครูจากนักการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบปกติใช้ทดลองใน 
คร้ังน้ีไดด้งัน้ี             
  1.   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมและความสนใจ      
ในการเรียนด้วยการสนทนาซักถาม  หรือใช้เกม  เพลง  รูปภาพ  นิทาน  บทร้อยกรอง  และ         
แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
  2.   ขั้นสอน  ครูเสนอเน้ือหาให้นักเรียนด้วยวิธีการบรรยาย  อภิปราย  สนทนา
ซกัถาม  โดยมีส่ือประกอบการเรียนการสอน  เช่น  บตัรค าศพัทใ์หม่ในบทเรียน  แผนภูมิเน้ือเพลง  
ใบความรู้  ใบงาน  หรือหนงัสือแบบเรียน  และนกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม    
  3.   ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหา   
  4.   ขั้นวดัและประเมินผล  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ  
 

7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง                              
 7.1  งานวจัิยในประเทศ  
  มีผูไ้ด้ศึกษาและวิจยัภายในประเทศ เก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT     
ไวด้งัต่อไปน้ี            
  ก่ิงดาว  กล่ินจนัทร์ (2536 : บทคดัย่อ)   ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกมท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบักลุ่มท่ีเรียนตามคู่มือครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกมท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 90 คน จากโรงเรียนดอนเมือง
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ทหารอากาศบ ารุง  กรุงเทพมหานคร  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มละ 45  คน   
คือกลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกทกัษะการอ่านดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใชเ้ทคนิคการแข่งขนั
ระหวา่งกลุ่ม  ส่วนกลุ่มควบคุมฝึกทกัษะการอ่านดว้ยการเรียนตามคู่มือครู  ใช้เวลาในการฝึกเป็น
เวลา  4 สัปดาห์    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย  ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลองนกัเรียนใน
กลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม    มีความสามารถในการอ่าน
จบัใจความภาษาไทยสูงกวา่นกัเรียนในกลุ่มท่ีเรียนตามคู่มือครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
  ศรีภรณ์   ณะวงศ์ษา  (2542 : บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบ TEAMS - GAMES - TOURNAMENT แบบ STUDENT TEAMS - 
ACHIEVEMENT DIVISION  และการสอนตามคู่มือครู  มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนโดยใชกิ้จกรรม
การเรียนแบบ TGT และแบบ STAD  และการสอนตามคู่มือครู   2) เปรียบเทียบความสนใจใน   
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบ  
TGT และแบบ  STAD  และการสอนตามคู่มือครู  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน  จากโรงเรียนมธัยม
เบญจมบพิธ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่   1) แผนการจดั       
การเรียนรู้ 2) ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบยอ่ยในแต่ละหวัขอ้ จ านวน  5 ฉบบั 
ฉบบัละ 10 ขอ้   4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 40 ขอ้ และ       
5) แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียน จ านวน 20 ขอ้    ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีได้รับ      
การสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT  และแบบ STAD  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
ส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ  TGT   และแบบ  STAD    มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ   และนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ  TGT   และแบบ  STAD  มีความสนใจใน  
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  ส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT  และแบบ  
STAD   มีความสนใจในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
  สมยา   อินทรสัมพนัธ์  (2544 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  5   ท่ี เ รียนโดยการแข่งขันเป็นทีม (TGT)                     
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มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มสูง   กลุ่มปานกลาง  และกลุ่ม
ต ่า  ท่ีเรียนโดยการแข่งขนัเป็นทีม (TGT)  2) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนกลุ่มสูง   กลุ่มปานกลาง  
และกลุ่มต ่า  ขณะท่ีเรียนคณิตศาสตร์โดยการแข่งขนัเป็นทีม (TGT)  และ 3 ) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัเรียนกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มต ่า  ท่ีเรียนคณิตศาสตร์โดยการแข่งขนัเป็นทีม 
(TGT) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบา้นสามหลงั  ก่ิง
อ าเภอดอยหล่อ  จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2543  จ  านวน 21 
คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  1) แผนการสอนท่ีเรียนโดยการแข่งขนัเป็นทีม (TGT)  จ  านวน     
18 แผน รวมเวลา 60 คาบ คาบละ 20 นาที ครอบคลุมเน้ือหาเร่ืองบทประยุกตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบท่ีใชท้  าการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  
3) แบบสังเกตปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบสอบถามท่ีใชส้อบถามก่อนและหลงัเรียน  ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า  หลงัเรียน
สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน  โดยมีความกา้วหนา้เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มสูงและ
กลุ่มต ่า  2) การปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนขณะเรียนคณิตศาสตร์โดยการแข่งขนัเป็นทีม (TGT) พบวา่  
นกัเรียนกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า  มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนั  ปฏิบติัต่อเพื่อน
ดว้ยดี  มีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มดว้ยดีและเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ และ 
3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า     
หลงัเรียนคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนเรียน  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  
กลุ่มสูง  กลุ่มต ่า  และกลุ่มปานกลาง  
  มณี  บุญญาติศยั (2548 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนเร่ืองประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค  TGT  กบัการสอนแบบปกติ  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนเร่ืองประโยค  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และ  2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางน้อย อ าเภอบางคนที  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม           
ก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2547 จ  านวน 56 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้  
ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  และ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT ผลการวิจยัพบวา่  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยค  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยกลุ่มท่ี
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  และนกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT อยูใ่นเชิงบวก   
  ธาดา  ธิกุลวงษ์ (2553 : บทคดัย่อ)  ได้วิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมท่ีสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT กบัการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT กบัการสอนปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2552 จ  านวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยนกัเรียนไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 
  ศิริพร  จึงรัศมีพานิช (2553 : บทคดัย่อ)   ไดว้ิจยัเร่ืองการการพฒันาแผนการจดั  
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผสมผสานระหว่างเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิคกลุ่มเกมการแข่งขนั (TGT)               
มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหวา่งเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเทศบาล 5  วดัเกาะกลาง  อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี  ก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2552  จ  านวน  35 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แผนการจดั     
การเรียนรู้  แบบทดสอบย่อย  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่า  แผน    
การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ ผสมสาน
ระหวา่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.80 / 
82.67 
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 7.2  งานวจัิยต่างประเทศ  
  มีนักวิจยัในต่างประเทศได้ศึกษาเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ไว้
ดงัต่อไปน้ี วลิเลียมส์  (Williams 1988 : 49)  ไดว้จิยัเก่ียวกบัการใชยุ้ทธวิธีการเรียนแบบร่วมมือกนั
ว่าให้ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพีชคณิต   ทศันคติท่ีมีต่อตนเอง  และ
ผูอ่ื้นต่อวิชาพีชคณิต   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ตอนปลายท่ีเรียนวชิาพีชคณิต  จ านวน 165  คน  โดยแบ่งนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   เป็นกลุ่ม
ควบคุม 1 กลุ่ม   และกลุ่มทดลอง 1  กลุ่ม  ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม    
2 กลุ่ม   และกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม  ท าการทดลองโดยใช้วิธีสอนผสมผสานระหว่างกิจกรรมแบบ
แบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ  (STAD)  กบักลุ่มการแข่งขนั  (TGT)  ผลการทดลองพบวา่  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   และทศันคติของนกัเรียนทั้ง
สองกลุ่มไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05     
  ดูบอยส์  (Dubois 1990 : บทคดัยอ่,  อา้งถึงใน  ปิยาภรณ์  รัตนากรกุล 2536 : 38) 
ได้วิจยัเก่ียวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือแบบ  
STAD  กบัการเรียนแบบแข่งขนัเป็นกลุ่ม TGT   โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  จ  านวน 2,175 คน  ครู 26 คน ท่ีมาจากชั้นเรียน จ านวน 86 ชั้นเรียน  จ  านวน  11 โรงเรียน
ในมลรัฐหลุยส์เซียน่า  กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  3 กลุ่ม  กลุ่มท่ีหน่ึง สอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  โดยครู
ท่ีสอนกลุ่มน้ีผ่านการอบรม  กลุ่มท่ีสอง ครูผ่านการอบรมแต่ไม่ใช้การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
และกลุ่มท่ีสามครูไม่ผา่นการอบรม  และไม่ใชก้ารสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  ผลการทดลองพบวา่  
นกัเรียนในกลุ่มท่ีผา่นการอบรม  และใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่มีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้    แต่ไม่พบความแตกต่างดา้นเจตคติต่อ
วชิาคณิตศาสตร์             
  โฮลก้ิน (Holguin 1997 : 58)  ไดว้ิจยัเก่ียวกบัผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อ      
การเรียนรู้ภาษา องักฤษเป็นภาษาท่ีสองของนักเรียนเกรด 3   กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด 3  
จ  านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน   และกลุ่มทดลอง 10 คน  กลุ่มทดลองไดรั้บการสอน
โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือทุกวนัวนัละ 1 ชัว่โมง 50 นาที  ตลอดระยะเวลา 6 เดือน  ผูว้ิจยัศึกษา
ตามสมมติฐาน  3 ขอ้  ไดแ้ก่  ดา้นทกัษะการฟัง   พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง  ดา้นทกัษะสังคม  
และดา้นการยอมรับนบัถือตนเอง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จากคะแนนทดสอบก่อนและหลงั
การสอน  โดยใชแ้บบทดสอบ IDEA  Proficiency  Test   และศึกษาขอ้มูลดา้นทกัษะสังคม  และ
การยอมรับนับถือตนเอง   โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือ  และส่ิงแวดล้อมด้าน   
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การอ่าน (CARE)  ผลการวิจยัพบวา่  คะแนนหลงัการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง    
รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีข้ึน  ส่วนคะแนนก่อนและหลงัการเรียนของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง 
  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ทั้ ง       
ในประเทศและต่างประเทศ  จะเห็นไดว้า่  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  มีผลดีต่อ
การเรียนการสอนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม และกระบวนการ
กลุ่มของนักเรียน และยงัเป็นวิธีสอนท่ีมีความเหมาะสมในหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  และภาษาองักฤษ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีการจดัการเรียนการสอนคลา้ย
กบัเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมืออ่ืน ๆ แต่ต่างกนัตรงท่ีเทคนิค TGT มีการแข่งขนัเกมวิชาการ
เพิ่มข้ึน เทคนิควิธีการดงักล่าวน้ีเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และกระตือรือร้น    
ท่ีจะเรียน ซ่ึงสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนได ้
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  การเขียนสะกดค า  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอน
แบบปกติ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนเและหลังเรียนโดย       
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT   และ 3) ศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   มีขั้นตอนของวิธีด าเนินการวิจยั ได้แก่   1) ขั้นเตรียม      
การวจิยั 2) ขั้นสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 3) ขั้นด าเนินการทดลอง และ 4) ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี                                                              
 

ขั้นตอนที ่1   ขั้นเตรียมกำรวจัิย       
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง       

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ  านวน 7 ห้องเรียน  มีนักเรียน รวม     
420  คน            

 กลุ่มตวัอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  จ  านวน 2 ห้องเรียน คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1/3 จ านวน 60 คน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4  จ านวน 60  คน  ซ่ึงไดม้าโดยวิธี      
การสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แลว้สุ่มเป็น       
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยวธีิการจบัสลาก  ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 1.  ผูว้จิยัสุ่มหอ้งเรียน   นกัเรียนโรงเรียนเซนตค์าเบรียล   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
จาก 7 ห้องเรียน ได้นักเรียน 2 ห้อง  คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 และนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1/4  จ านวน 120  คน     
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 2.  สุ่มหอ้งเรียนโดยวธีิจบัสลาก ไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3  เป็นกลุ่มทดลอง
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT   และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4      
เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ   
    

 ตัวแปรทีศึ่กษำ  ไดแ้ก่         
 1. ตวัแปรตน้  คือ  วธีิการสอน  จ าแนกเป็น      
  1.1 การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   
  1.2 การสอนแบบปกติ      
 2. ตวัแปรตาม  คือ   
  2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า    

  2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    
  

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ       
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  มีดงัน้ี       

 1.   แผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เร่ืองการเขียน       
สะกดค า  จ  านวน 8  แผน           

 2.   แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ  เร่ืองการเขียนสะกดค า   จ  านวน    
8 แผน 

 3.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า     
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

เร่ืองการเขียนสะกดค า  
  มีรายละเอียดในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ดงัน้ี   
  1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เร่ืองกำรเขียน     

สะกดค ำ       
   แผนการจดัการเรียนรู้  โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เร่ืองการเขียน   

สะกดค า  มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ  ดงัน้ี    
   1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   และศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนตค์าเบรียล   กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์  สาระส าคญั  หลักการและเน้ือหา     
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล   
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   2. ศึกษาเอกสารและต าราหลกัภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเขียนสะกดค า 
   3. วเิคราะห์เน้ือหาวชิาใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรียน 
   4. ศึกษาวธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  จากต ารา

เอกสารต่าง ๆ  และวทิยานิพนธ์       
   5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เร่ือง        

การเขียนสะกดค า ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  จ  านวน 8 แผน  ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT    
 เร่ืองการเขียนสะกดค า  
  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เร่ือง จ านวนชัว่โมง 
ทดสอบก่อนเรียน 1 

1 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กงเป็นตวัสะกด 1 
2 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กมเป็นตวัสะกด 1 
3 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่เกยเป็นตวัสะกด 1 
4 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่เกอวเป็นตวัสะกด 1 
5 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กนเป็นตวัสะกด 1 
6 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กกเป็นตวัสะกด 1 
7 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กบเป็นตวัสะกด 1 
8 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กดเป็นตวัสะกด 2 

ทดสอบหลงัเรียน 1 
รวม 11 

 
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี         
    5.1 สาระส าคญั          
    5.2   ตวัช้ีวดั            
    5.3   จุดประสงคก์ารเรียนรู้           
    5.4   เน้ือหาสาระ   
    5.5  กิจกรรมการเรียนรู้          

   ส
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           5.5.1 ขั้นน า ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน   เพื่อเช่ือมโยง
ความรู้ เขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอน  เช่น  การใชเ้กม  เพลง  นิทาน  บทร้อยกรอง  การบรรยาย  การอภิปราย 
ฯลฯ 
    5.5.2  ขั้นสอน   ครูสอนเน้ือหาให้นกัเรียนทั้งชั้นก่อน โดยใชเ้ทคนิควิธีท่ี
เหมาะสม  ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน  เพื่อเช่ือมโยงให้เขา้กบัเน้ือหาใหม่ 
นกัเรียนตอ้งสนใจและตั้งใจฟังครู  เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนไปใชใ้นการแข่งขนั 
    5.5.3  ขั้นจดัทีม ครูจดันกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4  คน คละนกัเรียนท่ี
มีความสามารถ  เก่ง   ปานกลาง  และอ่อน   เพื่อให้สมาชิกร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม  และเตรียม    
ความพร้อมท่ีจะเขา้แข่งขนั ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม โดยใชเ้ทคนิค A - F (วชัรา  เล่าเรียนดี  2545 : 1) 
ท่ีแบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3  กลุ่ม คือ  นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อนในอตัราส่วน 1 : 2 : 1  
โดยดูผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  แลว้จดัอนัดบัของนกัเรียนตั้งแต่เก่งท่ีสุดเป็น
หมายเลข 1  จนถึงอ่อนท่ีสุดเป็นหมายเลขสุดทา้ยของห้อง   และจดัลงกลุ่มท่ีสังกดัตั้งแต่กลุ่ม A B 
C D E F…O  (ข้ึนอยูก่บัจ  านวนกลุ่ม  ในคร้ังน้ีเป็น  15  กลุ่ม)  แลว้ต่อดว้ย  O N M L K J… A  แลว้
ต่อดว้ย  A B C D E F…O  แลว้ต่อดว้ย O N M L K J… A  แลว้ต่อดว้ย  A B… จนถึงหมายเลข
สุดทา้ย  หมายเลขใดไดก้ลุ่มท่ีสังกดัเป็น A  แสดงวา่หมายเลขเหล่านั้นเป็นกลุ่มเดียวกนั  
    5.5.4 ขั้นการแข่งขนั  เป็นการแข่งขนัเขียนค าศพัท์จากเน้ือหาท่ีผูเ้รียน  
เรียนรู้โดยครูจะใช้ค  าศพัท์ในการแข่งขนัคละกนัทั้งยาก ปานกลางและง่าย  และให้นกัเรียนทุกคน
ไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัทเ์หล่านั้น  เกมการแข่งขนัประกอบดว้ยผูเ้ล่นทั้งหมด 15 กลุ่ม กลุ่มละ 4  คน  
ซ่ึงแต่ละทีมจะส่งตวัแทน  1  คน มาแข่งขนัโดยยึดหลกันักเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกัน
แข่งขนักนั  คือ  นกัเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขนักนั  นกัเรียนปานกลางแต่ละทีมแข่งขนักนัและ
นกัเรียนอ่อนแข่งขนักนั  การแข่งขนักนัระหวา่งทีมโดยแต่ละทีมจะตอ้งเขียนค าศพัทต์ามท่ีครูบอก  
มีการตรวจให้คะแนนและให้นักเรียนแต่ละทีมบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของทีมทุกคร้ัง     
จะมีการน าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนรวมของทีม ส าหรับการให้รางวลัทีมจะดู
จากคะแนนรวมของทีมท่ีไดสู้งท่ีสุดคือทีมท่ีไดรั้บรางวลั           
    5.5.5 ขั้นสรุป   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและร่วมกัน รวม
คะแนนสะสมของแต่ละคนและของทีม   ส่วนการมอบรางวลัทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจะประกาศผล
เม่ือเรียนจบบทเรียนสุดทา้ย     
 

   ส
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    5.6  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้        
         5.7  การวดัและประเมินผล        

   6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน   เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้                
ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า    

   7.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน   
3  ท่านซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  ดา้นเน้ือหา  
และดา้นการวดัและประเมินผล    ตรวจความถูกตอ้ง  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)   
และน าผลการตรวจสอบมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

    ให้คะแนนเท่ากับ +1 เม่ือแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้ นมีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  

    ให้คะแนนเท่ากับ  0  เม่ือไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  

    ให้คะแนนเท่ากับ -1  เม่ือแน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 
      IOC   =     
    IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
      แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N  แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
    ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.50  ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00   
ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองของใบความรู้และใบงาน ควรใช้ตวัเลขไทยแทน
ตวัเลขอารบิคจะเหมาะสมมากกวา่ (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
   8.   น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

  2.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติเร่ืองกำรเขียนสะกดค ำ   
   แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี   

   ส
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   1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล   กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อท าความเข้าใจเ ก่ียวกับจุดประสงค์ สาระส าคญั หลักการและเน้ือหา       
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผล   

   2.   ศึกษาเอกสารและต าราหลกัภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเขียนสะกดค า  
   3.   วเิคราะห์เน้ือหาวชิาใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรียน  
   4.   ศึกษาวธีิการสอนแบบปกติ   จากต ารา  เอกสารต่าง ๆ  และวทิยานิพนธ์   
   5.  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1  จ  านวน 8 แผน  ดงัตารางท่ี 7       
                

ตารางท่ี 7   รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยการสอนแบบปกติ  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
 

การจดัการเรียนรู้ท่ี เร่ือง จ านวนชัว่โมง 
ทดสอบก่อนเรียน 1 

1 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กงเป็นตวัสะกด 1 
2 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กมเป็นตวัสะกด 1 
3 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่เกยเป็นตวัสะกด 1 
4 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่เกอวเป็นตวัสะกด 1 
5 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กนเป็นตวัสะกด 1 

6 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กกเป็นตวัสะกด 1 
7 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กบเป็นตวัสะกด 1 
8 การเขียนสะกดค าท่ีมีแม่กดเป็นตวัสะกด 2 

ทดสอบหลงัเรียน 1 
รวม 11 

 
ซ่ึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี         
    5.1   สาระส าคญั       
    5.2   ตวัช้ีวดั       
    5.3   จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
    5.4   เน้ือหาสาระ   
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    5.5   กิจกรรมการเรียนรู้  
      5.5.1  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความพร้อมและ
ความสนใจในการเรียนดว้ยการสนทนาซกัถาม  หรือใช้เกม  เพลง  รูปภาพ  นิทาน  บทร้อยกรอง  
และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้          
           5.5.2  ขั้นสอน ครูเสนอเน้ือหาให้นักเรียนด้วยวิธีการบรรยาย  
อภิปราย  สนทนาซกัถาม  โดยมีส่ือประกอบการเรียนการสอน  เช่น  บตัรค าศพัทใ์หม่ในบทเรียน  
แผนภูมิเน้ือเพลง  ใบความรู้  ใบงาน  หรือหนงัสือแบบเรียน  และนกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม  
          5.5.3   ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม 
         5.5.4   ขั้ นว ัดและประ เ มินผล    นัก เ รี ยนท าแบบฝึกหัดห รือ
แบบทดสอบ    
      5.6   ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้        
    5.7   การวดัและประเมินผล       

   6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน   เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง   และความเหมาะสมของเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้   ส่ือ    
การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า   
   7.  น าแผนการจดัการเรียนรู้   ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  
3 ท่าน  ตรวจความถูกตอ้ง  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)   และน าผลการตรวจสอบ
มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ ์    
การใหค้ะแนนดงัน้ี            

    ให้คะแนนเท่ากับ  +1  เม่ือแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้ นมีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  

    ให้คะแนนเท่ากับ  0  เม่ือไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  

    ให้คะแนนเท่ากับ -1  เม่ือแน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
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       IOC   =     
 
    IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
      แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
     N  แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ     
    ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.50  ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัใน
เกณฑ์ท่ียอมรับไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.67 
ถึง 1.00 และไดค้่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั 0.98 ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ในเร่ืองของ        
ใบงาน  ควรมีการเนน้ค าท่ีเป็นตวัสะกด  ในพยญัชนะทา้ยของแต่ละค า  เช่น  ตกับาตร  ฯลฯ  ควร
ใชว้ธีิการขีดเส้นใต ้ เพราะจะท าให้เห็นตวัสะกดชดัเจนมากข้ึน และตวัเลขในใบงานควรใช้ตวัเลข
ไทยแทนตวัเลขอารบิก  (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
   8. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มควบคุม 

  3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเร่ืองกำรเขียนสะกดค ำ  
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเ ร่ืองการเขียนสะกดค า   เป็น
แบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 1 ฉบบั 20 ขอ้  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้าง และตรวจสอบ
คุณภาพดงัน้ี  

   1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศีกษาโรงเรียนเซนตค์าเบรียล   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

   2.   ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเขียนสะกดค า  
   3.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากหนงัสือ  

ต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง       
   4.  วิเคราะห์เน้ือหา  จุดประสงค์การเรียนรู้จากแผนการจดัการเรียนรู้  เพื่อ

สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ  ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี  8   วเิคราะห์ขอ้สอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า 
 

 
   5.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบแบบ

ปรนยัชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 1 ฉบบั 40 ขอ้   
   6.  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  การใช้ภาษาและความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา   แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน า    

   7.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน   เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity)  แลว้น าผลการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่เกณฑ์ ให้มีคะแนนผา่นเกณฑ์ จาก   
ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ง)   

   8.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2  โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2553  จ  านวน         
60 คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
เน้ือหา   
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1.  ค  าท่ีมีมาตรา กง  เป็นตวัสะกด - 1 1 - - - 2 
2.  ค  าท่ีมีมาตรา กม  เป็นตวัสะกด - 1 1 - - - 2 
3.  ค  าท่ีมีมาตรา เกย  เป็นตวัสะกด - 1 1 - - - 2 
4.  ค  าท่ีมีมาตรา เกอว เป็นตวัสะกด - 1 1 - - - 2 
5.  ค  าท่ีมีมาตรา กน  เป็นตวัสะกด - 2 1 - - - 3 
6.  ค  าท่ีมีมาตรา กก  เป็นตวัสะกด - 2 1 - - - 3 
7.  ค  าท่ีมีมาตรา กบ  เป็นตวัสะกด - 2 1 - - - 3 
8.  ค  าท่ีมีมาตรา กด  เป็นตวัสะกด - 2 1 - - - 3 

รวม - 12 8 - - - 20 
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   9.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีนักเรียนท า  โดยให้คะแนน 1  คะแนน  
ส าหรับขอ้ท่ีตอบถูก  และให ้0  คะแนนส าหรับขอ้ท่ีตอบผิด  หรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน 

       10.  น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ เพื่อ
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20  ข้ึนไปไว ้ 20 ขอ้ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ  มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง  0.35 - 0.78  และค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.31 - 0.86 
   11.   น าแบบทดสอบ จ านวน 20 ขอ้ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตร
ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  จากสูตร  K R - 20  พบวา่  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.88  

             12.   น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเหมาะสม  จ านวน 20 ขอ้      
ไปใชก้บักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ต่อไป 

 

ตารางท่ี 9  คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
 

แบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิ 

จ านวน (ขอ้) ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก  ( r ) ความเช่ือมัน่ ( r tt) 
20 0.35 – 0.78 0.31 – 0.86 0.88  

 
  4.  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT      
   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT เป็นแบบสอบถาม 10  ขอ้  มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดบั (Rating  Scales)  ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert)  คือ มาก  ปานกลาง  น้อย สอบถามความคิดเห็นในดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ  จ านวน 1 ฉบบั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างแบบสอบถาม  ดงัน้ี 

   1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม       
   2.  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  แบบท่ีใหน้กัเรียนแสดงระดบัความคิดเห็น 3 ระดบั  จ  านวน 10 ขอ้ 

   3.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน   เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ดา้นเน้ือหาและภาษา  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
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   4.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ        
3 ท่าน ตรวจสอบดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)   และน าผลการตรวจสอบมาหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี  

    ให้คะแนนเท่ากบั +1  เม่ือแน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นนั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์       

    ให้คะแนนเท่ากบั 0  เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นนั้นมีความ
สอดคลอ้ง กบัวตัถุประสงค ์   

    ใหค้ะแนนเท่ากบั -1  เม่ือแน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นนั้นไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์   

    

      IOC   =     
 

    IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึน
        แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
    N    แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ      

    ค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่  0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคล้องกนัใน
เกณฑท่ี์ยอมรับได ้ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 
0.67 ถึง 1.00 และไดค้่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 0.90 ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง        
ขอ้ค าถามดงัน้ี  ควรปรับขอ้ค าถามให้นกัเรียนอ่านแลว้เขา้ใจง่ายข้ึน เพราะค าบางค าท่ีใชใ้นค าถาม
อาจจะยากเกินไปส าหรับความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1  เช่น ระดับ
ความสามารถ  ความสัมพนัธ์ท่ีดี  เป็นตน้  (รายละเอียดในภาคผนวก ง)   
   5.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปใช้กับนักเรียน       
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ต่อไป 

 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นด ำเนินกำรทดลอง        
 3.1  รูปแบบการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบกลุ่ม
ควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (pretest - posttest  control  group  design)  รูปแบบ
การทดลองเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี  (นิคม  ตงัคะพิภพ  2543 : 315)  
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  กลุ่มทดลอง  O 1     X        O 2       
  กลุ่มควบคุม  O 3      -        O 4    
  ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการทดลอง  
  O 1     หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง   
  O 2    หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง  
  X      หมายถึง  การสอนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  
  O 3    หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม  
  O 4   หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม  
  -      หมายถึง  การสอนแบบปกติ      
 3.2 วธีิด าเนินการทดลอง  มีดงัน้ี      
  3.2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ผู ้วิจ ัยทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองและ            
กลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าแล้ว
บนัทึกผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล   
  3.2.2  ด าเนินการทดลอง  โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ดว้ยตนเอง  
ซ่ึงใชเ้น้ือหาเดียวกนัระยะเวลาการสอนเท่ากนั  ดงัน้ี     
           1)  กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
            2)  กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบปกติ    
  3.2.3  ทดสอบหลงัเรียน  (Posttest)  ผูว้ิจยัทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลอง   และ    
กลุ่มควบคุมดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ซ่ึงเป็น
ชุดเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียนแต่สลบัตวัเลือก  แลว้บนัทึกผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล        
  3.2.4  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ด้วยแบบสอบถามหลัง    
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT          
                       

ขั้นตอนที ่4    ข้ันวเิครำะห์ข้อมูล         
 สรุปสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  มีดงัน้ี     
 4.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียหลงัการทดลองของวิธีการสอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

ทั้ง 2 วิธี โดยการใช้ทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Samples)  
 4.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ท่ีสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้
ทดสอบค่าที (t-test)  แบบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Samples)  

 4.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ี มี ต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT              
ใชก้ารวเิคราะห์ โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  แลว้น าเสนอโดยการพรรณนาความ              

 

ตารางท่ี 10  เกณฑก์ารสรุปความหมายของการประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรียน   
 

ค่ำเฉลีย่ ควำมคิดเห็นต่อกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    
2.50 – 3.00 เห็นดว้ยในระดบัมาก 
1.50 – 2.49 เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
1.00 – 1.49 เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การเขียน 
สะกดค า   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT กบัการสอนแบบปกติ  เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กบั  
การสอนแบบปกติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนเและหลังเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT และ 3) ศึกษา   
ความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ผูว้ิจยั 
เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง        
การเขียนสะกดค า และแบบสอบถามความคิดเห็น ทดลองสอนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
120 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  จ  านวน 60 คน            
กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ  จ  านวน 60 คน   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดสอบตามขั้นตอน  และสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัขอเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ท่ีไดรั้บ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอนแบบปกติ 
 ตอนท่ี 2    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ก่อน
และหลงัเรียน ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 ตอนท่ี 3    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT 
 

ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ทีไ่ด้รับการสอน 
 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอนแบบปกติ 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียน    
แบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  รายละเอียดดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ท่ีไดรั้บการสอน 
 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   กบัการสอนแบบปกติ    
 

กลุ่มตัวอย่าง N   X S.D. t p 
สอนโดยเทคนิค TGT 
สอนแบบปกติ 

60 
60 

16.81 
12.98 

2.28 
2.70 

8.39 
 

0.00 

 
 จากตารางท่ี 11  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของกลุ่มทดลอง

ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีค่าเฉล่ีย 16.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.28            
ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยการเรียนแบบปกติ  
มีค่าเฉล่ีย 12.98 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.70  กล่าวคือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียน   
สะกดค าของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกวา่นกัเรียนท่ีสอน
แบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ก่อนและ 
 หลงัเรียนทีไ่ด้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี  2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ก่อนและหลงัเรียน  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบ ร่วมมือ
เทคนิค TGT   รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ก่อนและ 
 หลงัเรียน ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  
 

กลุ่มทดลอง N X S.D. t p 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

60 
60 

8.20 
16.81 

3.51 
2.28 

-28.21 
 

0.00 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนกัเรียน   
ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 8.20               
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.51 คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 16.81  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.28  ผลการ
ทดสอบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตอนที ่3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  ทีม่ีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

ความคดิเห็นต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
โดยการเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค TGT 

  S.D. ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบั
ที ่

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     
1.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสม 
     กบัเน้ือหาท่ีครูสอน 

3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 1 

2.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสม 
     กบัเวลาเรียนแต่ละชัว่โมง 

3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 1 

3.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสม 
     กบัระดบัชั้นและวยัของนกัเรียน 

2.90 0.30 เห็นดว้ยมาก 4 

4.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าให ้
     การเรียนง่ายข้ึน 

2.95 0.22 เห็นดว้ยมาก 3 

รวม 2.96 0.09 เห็นด้วยมาก 1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     
5.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGTท่ีครูใชท้ าใหเ้กิด    
     ความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 

3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 1 

6.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าให ้
     บรรยากาศในหอ้งน่าเรียน 

2.87 0.34 เห็นดว้ยมาก 5 

7.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGTท่ีครูใชช่้วย 
     ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ท า 

2.95 0.22 เห็นดว้ยมาก 3 

8.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชช่้วย 
     ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 1 

9.  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหเ้กิด 
     ความสนุกสนานในขณะท่ีนกัเรียนร่วมแข่งขนักบั 
     เพื่อน ๆ 

2.95 0.22 เห็นดว้ยมาก 3 
 

รวม 2.95 0.08 เห็นด้วยมาก 2 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
โดยการเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค TGT 

  S.D. ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบั
ที ่

ด้านความรู้ทีไ่ด้รับ     
10. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหเ้กิด 
      ทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าไดดี้ข้ึน 

2.90 0.30 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 2.90 0.30 เห็นด้วยมาก 3 

โดยภาพรวม 2.95 0.06 เห็นด้วยมาก - 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT  โดยภาพรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก ( = 2.95, S.D. = 0.06)  เม่ือแยกพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

เป็นอนัดบัท่ี 1 ( = 2.96, S.D. = 0.09) โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ท่ีครูใช้เหมาะสมกับเน้ือหาท่ีครูสอน และเหมาะสมกับเวลาเรียนแต่ละชั่วโมง        

( = 3.00, S.D. = 0.00) การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใช้ท าให้การเรียนง่ายข้ึน          

( = 2.95, S.D. = 0.22) และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นและ

วยัของผูเ้รียน ( = 2.90, S.D. = 0.30) นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  เป็น
อนัดบัท่ี  2 ( = 2.95, S.D. = 0.08)โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบั  ดงัน้ี คือ การเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใช ้ ท าใหเ้กิดความกระตือรือร้น  อยากเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 3.00, S.D. = 0.00) การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ท่ีครู
ใช้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก  กลา้คิด  กลา้ท า  และท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะท่ี

นกัเรียนร่วมแข่งขนักบัเพื่อนๆ ( = 2.95, S.D. = 0.22)  และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ี

ครูใชท้  าให้บรรยากาศในห้องน่าเรียน ( = 2.87, S.D. = 0.34) และนกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้น
ความรู้ท่ีไดรั้บ  เป็นล าดบัท่ี 3 ( = 2.90, S.D. = 0.30)  โดยมีรายละเอียด  คือ  การเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใช้ท าให้เกิดทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าได้ดีข้ึน  ( = 2.90, 
S.D. = 0.30)  
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอน
แบบปกติ มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอน
แบบปกติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนเและหลงัเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   และ 3) ศึกษา  
ความคิดเห็น ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT           
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 หอ้งเรียน  รวมทั้งส้ิน 120  คน  ซ่ึงไดม้า
โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แลว้สุ่มเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT   เร่ืองการเขียนสะกดค า  จ  านวน 8 แผน  2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
เร่ืองการเขียนสะกดค า จ  านวน 8 แผน  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค าเป็นแบบทดสอบปรนยั  ชนิด 3 ตวัเลือก  จ านวน 20 แผน และ     
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เป็น
แบบสอบถามความคิดท่ีมีลกัษณะมาตรประเมินค่า 3 ระดบั  (Rating  Scales)  จ  านวน  10  ขอ้   
 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  แบบกลุ่มควบคุม     
มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (pretest - posttest control group design) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียหลงัการทดลองของวิธีการสอนทั้ง 2 วิธี   
โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test  Independent)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชค้่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test Dependent) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
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การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  โดยใชค้่าเฉล่ีย  ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ       
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการวจิยั  เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนสะกดค าของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอน
แบบปกติ  สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1      
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  สูงกวา่การสอนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1        
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

 3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้  พบว่า นักเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  พบวา่นกัเรียนเห็นดว้ย
มาก   และดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัสุดทา้ย     

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า  นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีความ
สนใจในการเรียน  มีความสุข  มีอิสระในการเรียน  สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบในตนเองให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ท าให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี  มีความเป็นกนัเอง          
มีความสามคัคีในหมู่เพื่อน และเกิดความมัน่ใจในการเรียน 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค าของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบัการสอน
แบบปกติ สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค  TGT  สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี  อาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค  TGT โดย
แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  คละความสามารถดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแต่ละกลุ่มมี
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นกัเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า ในสัดส่วน 1 : 2 : 1 สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ความร่วมมือกนั ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ วชัรา  เล่าเรียนดี (2547 : 1)  วา่การ
เรียนแบบร่วมมือ  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึง เพื่อให้นกัเรียนได้
ร่วมกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  มุ่งเนน้การร่วมกนัปฏิบติังาน 
ท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และมุ่งส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคม  และใหทุ้กคนรับผิดชอบต่อ
ผลงานของตนเองและของกลุ่ม  ทุกคนต้องมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่ งพากัน 
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  รวมทั้ งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้สามารถเรียนรู้ได้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
  การจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์
ภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี มีการแข่งขนัเกมวิชาการ ท าให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน       
น่าเรียน ผูเ้รียนจะไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการเรียน ซ่ึงการแข่งขนัเป็นการแข่งขนัเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีเรียน โดยนักเรียนท่ีมีความสามารถทัดเทียมกันจะแข่งขันกัน  การท่ีนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนัของแต่ละกลุ่มแข่งขนักนั จะท าใหผู้แ้ข่งขนัแต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั
ในการท าคะแนนจากการแข่งขนั ไดช่้วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของ แวน เดอ เคล (Van Der Kley 1991 : 45) ท่ีกล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นการเรียน
ท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันในการท างาน ช่วยเหลือเก้ือกูล  สนับสนุนความส าเร็จของกัน     
และกนั  โดยท่ีนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบงานของตนเอง  คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือคน
ท่ีอ่อน  ซ่ึงจะท าใหก้ารท างานเขม้แขง็ข้ึน 
  จากเหตุผลและขอ้อา้งสนบัสนุนดงักล่าว  จึงสรุปไดว้า่  วิธีการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค  TGT  เป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจมาก เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสามารถน ามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนไดใ้นหลายระดบัการศึกษา พร้อมทั้งมีเกมทางวิชาการให้ผูเ้รียนได้  ร่วม
สนุก ท าให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอบแบบปกติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ก่ิงดาว  กล่ินจนัทร์ (2536 : บทคดัยอ่)   ซ่ึงไดศึ้กษาผลการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใชเ้ทคนิค   
การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกมท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย  ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  กบักลุ่มท่ีเรียนตามคู่มือครู  ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนในกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม  มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ภาษาไทยสูงกวา่นกัเรียนในกลุ่มท่ีเรียนตามคู่มือครู  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทั้งยงั
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มณี  บุญญาติศยั (2548 : บทคดัย่อ)  ไดว้ิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยค  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีไดรั้บการสอนโดย 
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กบัการสอนแบบปกติ  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวิจยัของ ธาดา ธิกุลวงษ์ (2553 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ืองการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมท่ีสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT กบัการสอนปกติ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ี
ไดรั้บ   การสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง  ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ทั้ งน้ี          
อาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียน      
ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั การเขียนค าศพัท์ตามค าบอก โดยกิจกรรมการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม 
ดว้ยเกม ทุกคนจะไดร่้วมสนุก ต่ืนเตน้ และทา้ทายความสามารถของนกัเรียน ไดช่้วยพฒันาผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล  โดยเน้นการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ในกระบวนการกลุ่ม        
มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนั  ช่วยให้ผูเ้รียนมีความพยายามท่ีจะเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  เป็นผล
ให้ผลการเรียนรู้สูงข้ึน  และในการเรียนน้ีนักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนจะได้รับ                
การช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนท่ีเก่ง  เป็นผลให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน  ดังท่ี  จอห์นสัน  
(Johnson 1991, อา้งถึงใน ชยัยา โพธ์ิแดง 2540 : 7) ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือวา่เป็นการเรียน
ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่มนกัเรียน  เช่น  มีการอภิปรายร่วมกนั  การช่วยเหลือกนั  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้น  ทุกคนในกลุ่มจะตอ้งร่วมมือกนั  สนบัสนุนความส าเร็จของกนั
และกนั  เพราะความส าเร็จของแต่ละคนก็คือความส าเร็จของกลุ่มนัน่เอง 
  นอกจากน้ี  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  อาจเป็นส่วนประกอบส าคญั
อีกประการหน่ึงท่ีส่งผลให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพราะ
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างข้ึน  เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
มองเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกนัและช่วยเหลือกนัอยา่งแทจ้ริง  มีการก าหนดเป้าหมาย  รางวลั  
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนภายในกลุ่ม  ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างก็ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม
ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั สุจินต ์วศิวธีรานนท ์(2536 : 231-232) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน
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ดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกนั  ตอ้งค านึงถึงและด าเนินการตามลกัษณะองค์ประกอบท่ีส าคญั  
ดงัต่อไปน้ี  1)  สร้างความรู้สึกพึ่งพากนัใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มนกัเรียน โดยก าหนดวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั
การพึ่งพาช่วยเหลือกนั  เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนั  2)  จดัให้มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน  
เพื่อช่วยและส่งเสริมการท างานให้ส าเร็จ   3) จัดให้มีความรู้สึกรับผิดชอบส่วนบุคคลใน
วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ต้องมีการประเมินผลงานของแต่ละคนควบคู่ไปกับ   
ผลงานกลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้งทราบวา่ สมาชิกคนใดตอ้งการความช่วยเหลือ ตอ้งการให้สนบัสนุน  
หรือตอ้งการก าลงัใจเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ   4) จดัให้มีความรู้เก่ียวกบัทกัษะสังคมท่ีจ าเป็น  
ในการท างานร่วมกนัให้แก่นักเรียน   เช่น  ทกัษะความเป็นผูน้ า  การตดัสินใจ  การสร้างความ            
ไวเ้น้ือเช่ือใจ  การส่ือสารและทกัษะการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ และ  5) จดัให้มีกระบวนการกลุ่ม ให้
สมาชิกของกลุ่มไดร่้วมกนัอภิปรายว่ากลุ่มของตนท างานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้พียงใด และจะท า
ใหค้วามสัมพนัธ์ในการท างานคงอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
  จากเหตุผลและขอ้อา้งสนบัสนุนดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ การสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค  TGT  ส่งผลใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมยา  อินทรสัมพนัธ์  (2544 : บทคดัย่อ)  ได้วิจยัเร่ือง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีเรียนโดยการแข่งขนั  
เป็นทีม (TGT)  ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มสูง     
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า  หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน  โดยมีความกา้วหนา้เรียงจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มสูง และกลุ่มต ่า และ  2) การปฏิสัมพนัธ์ของนักเรียนขณะเรียน
คณิตศาสตร์โดยการแข่งขนัเป็นทีม (TGT) พบว่า  นักเรียนกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า        
มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนั  ปฏิบติัต่อเพื่อนด้วยดี  มีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน ๆ และเขา้ร่วม
กิจกรรมของกลุ่มดว้ยดีและเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ   

 3.   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  โดยภาพรวม
พบว่า  นกัเรียนเห็นดว้ยมากทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข          
มีการจดัโดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มส าหรับการแข่งขนั  โดยคละความสามารถของนักเรียนในด้าน   
การเรียน ซ่ึงท าให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้  และปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั  ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัในทุกขั้นตอนตามล าดบัของการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ท าให้นกัเรียน
กลา้แสดงออก  กลา้คิด  กลา้ท า และเกิดความสนุกสนานในขณะท่ีร่วมแข่งขนั  นอกจากน้ียงัท าให้
นกัเรียนเกิดทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าไดดี้ข้ึน  สอดคลอ้งกบั กาญจนา  คุณารักษ ์(2541 : 
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69)   สมศกัด์ิ  ขจรชยักุล (2534 : 2)   และสุมณฑา  พรหมบุญ (2540 : 38-39) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
และคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือไวใ้นท านองเดียวกนั  กล่าวคือ  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  ช่วยพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีใหก้บันกัเรียน  ช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนความเป็นประชาธิปไตย  
ฝึกการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  ฝึกการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  
มีโอกาสไดฝึ้กทกัษะทางสังคม  ส่งเสริมใหรู้้จกัการท างานเป็นกลุ่ม  เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น  
เต็มใจในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน  มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น  ท ากิจกรรม
ในการเรียน  และนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง  มีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนเพิ่มมากข้ึน  ลดปัญหาทางวินยั
ในชั้นเรียน  และยงัช่วยให้นกัเรียนรู้สึกสบายใจ  เพลิดเพลินในการเรียนและเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนมาก
ยิ่งข้ึนดว้ย  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั  สุวิทย ์ มูลค า  และอรทยั  มูลค า (2545 : 164)   ท่ีกล่าวถึง
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เป็นเทคนิคท่ีแตกต่างจากเทคนิคอ่ืน ๆ  ตรงท่ีผูส้อนจะตอ้งเนน้
ให้ผูเ้รียนทราบว่า  ผูเ้รียนต้องให้ความสนใจมากในเน้ือหาสาระ เพราะจะช่วยให้ทีมประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนั  เทคนิควิธีน้ี  เหมาะสมกบัการเรียนในวิชาพื้นฐานท่ีสามารถถามค าถาม
ท่ีมีค าตอบแน่นอนตายตวั  เช่น  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  เป็นตน้  และนอกจากเหตุผลและขอ้อา้ง
สนบัสนุนดงักล่าว  การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ยงัสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
โดยยดึหลกัวา่  นกัเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  พฒันาตนเองได ้ นกัเรียนทุกคนมีความส าคญั
ท่ีสุด  โดยให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเอง  สามารถท างานและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบจากการวิจยัและการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะ
เสนอแนะใน 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลวิจยัไปใช ้ และขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค าสูงกวา่การสอน
แบบปกติ  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

 

 1.   ครูผูส้อนท่ีจะน ารูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปทดลองใช ้ควรศึกษา
วธีิการสอนใหเ้ขา้ใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช านาญ  เพื่อจะไดน้ าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
 2.   การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นวิธีการสอนท่ีมีล าดับขั้นตอน  ดังนั้ น  
ครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมส่ือการสอน  และเตรียมนกัเรียนให้พร้อมในการจดักิจกรรม รวมทั้งวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขณะจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงจะท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น
เป็นไปอยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
 1.    ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เร่ืองการเขียนสะกดค า ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบัเทคนิคการสอนแบบต่างๆ  
เช่น  แบบกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล (TAI)  แบบกลุ่มร่วมมือ (Co op Co op)  แบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ  
(STAD)  เป็นตน้ 
 2.   ควรมีการน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปทดลองใช้เพื่อศึกษาตวัแปร
ตามอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการท างาน ความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ 
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 หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  2540. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ.  หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง  
 พ.ศ. 2533).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2532.   
_________.  เอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 คู่มือการจดั 
 การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้ 
 และพสัดุภณัฑ,์ 2545. 
_________. ข  การสังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั. 

 กรุงเทพฯ :  กรมวชิาการ, 2544. 
_________.  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
 จ ากดั, 2552. 

กาญจนา  คุณารักษ.์  “การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัในชั้นเรียนบูรณาการ.”  ทบัแกว้   2, 4 (มีนาคม   
 2541) : 69.  
กาญจนา  นาคสกุล  และคณะ.  บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 1 : ระบบเสียง อกัษรไทย การอ่านค า 
 และการเขียนสะกดค า.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545.   
กาญจนา  วฒัาย.ุ  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ธนพร, 2545. 
ก่ิงดาว  กล่ินจนัทร์.  “ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม 
 ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเขา้ใจความภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 1.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา   
 ภาควชิาจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536.  
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เขม็ทอง  จิตรจกัร.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค ายาก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 3  โรงเรียนนามนพิทยาคม จงัหวดักาฬสินธ์ุ” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2544. 
ชนิสา  ตุไลลา.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ระหวา่งการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้กบัการสอนตามปกติ”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 

 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์    
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2540. 

ชยัยา  โพธ์ิแดง.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ในโลกปัจจุบนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ระหวา่งกลุ่มท่ีสอนโดยการเรียน 
 แบบร่วมมือกนัเป็นกลุ่มกบัการเรียนแบบปกติ.”   รายงานการวจิยัผลงานทางวชิาการ   
 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี, 2540.      
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ.  ระบบส่ือการสอน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2528.           
ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ.  “สอนหลกัภาษาไทยอยา่งไรไม่น่าเบ่ือ.”  วชิาการ  1, 11 (พฤศจิกายน   
 2541) : 5-9. 
ธาดา  ธิกุลวงษ.์  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองทศนิยมท่ีสอน 
 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  กบัการสอนแบบปกติของนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตร 
 และการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, 2553.  
นรบดี  สิริเนาวพงศ.์  หนงัสือเสริมทกัษะภาษาไทย  ภาษาพาสนุก ชุดมาตราตวัสะกด.  กรุงเทพฯ :    
             ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2547. 
นิคม  ตงัคะพิภพ.  สถิติเพื่อการวจิยัทางการศึกษา. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2543. 
เนาวรัตน์  ช่ืนมณี.  “การพฒันาแบบฝึกทกัษะภาษาไทยการสะกดค ายาก  เร่ืองเป็ดหาย ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการประถมศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2540. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การวจิยัเบ้ืองตน้.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 2545. 
_________.  การพฒันาการสอน.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 2537.  
บุญเพญ็  สุวรรณศร.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดค าของนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกการเขียนสะกดค ากบัการสอน 
 ตามคู่มือครูของกรมวชิาการ.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  
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 สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏั พระนครศรีอยธุยา, 2548.  
บุญเรียง  ขจรศิลป์.  สถิติวจิยั 1.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ : พี.เอน็. การพิมพม์หาวทิยาลยั 
 เกษตรศาสตร์, 2542.    
_________.  สถิติวจิยั II.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.การพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,   
 2542. 
เบญ็จา  คงสบาย. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะและเกม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 

 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
    ศิลปากร, 2547.  

ปทีป  เมธาคุณวฒิุ.  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543.         
ปทุมวรรณ  ไทยประทุม.  “ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนลิลิตตะเลงพา่ยท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนและ 
 การสอนปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนไตรมิตรวทิยาลยั 
 กรุงเทพมหานคร.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวรรณคดี 
 ไทย – การศึกษาและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2531.         
ประญติั  บุตรมาลา.  “ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดของ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT).”  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน   
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2550.  
ปรีชา  ชา้งขวญัยืน.  ความรู้พื้นฐานส าหรับการใชภ้าษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพว์ชิาการ, 2525. 
ปิตินนัทน์ (ประคอง)  สุทธสาร.  เรียนภาษาไทยดว้ยเพลง.  กรุงเทพฯ : คอมแพคทพ์ร้ินท,์ 2540. 
ปิยวรรณ  สังขจ์นัทรเพชร.  “การพฒันาชุดการสอนเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย 
 ไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1.”  วทิยานิพนธ์ 
 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์  
 2550.  
ผะอบ  โปษะกฤษณะ. ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขียน การอ่าน การพดู การฟัง ราชาศพัท.์  
 พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพบ์ ารุงสาสน์, 2526. 
พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  วธีิการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ : ส านกัทดสอบ 
 ทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543. 
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พชัรี  ลินิฐฎา.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาภาษาไทยเร่ือง “รามเกียรต์ิ”  โดยใช ้
 ชุดการสอนจุลบทกบัการสอนแบบปกติ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 
 สตรีวดัระฆงักรุงเทพมหานคร.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2534. 
พิมพนัธ์  เดชะคุปต.์การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั : แนวคิด วธีิและเทคนิคการสอน 1. 
 กรุงเทพฯ : บริษทัเดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเมน้ท ์จ ากดั, 2544.                                        
พิมล   แจ่มแจง้.  “การสร้างชุดฝึกซ่อมเสริมการเขียนสะกดค าส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีท่ี 2.”   ปริญญานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร, 2542. 
พิษณุ  ฟองศรี.  วจิยัทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 6.  กรุงเทพฯ : พรอพเพอร์ต้ีพร้ินท ์จ ากดั, 2552.   
ไพบูลย ์ มูลดี.  “การพฒันาแผนและแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรา         

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา       
    ศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2546. 

มณี  บุญญาติศยั.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองประโยค  ของนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กบั 
 การสอนแบบปกติ.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน 
 ภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 
มนิตรา  หอมจนัทราดี. “โรงเรียนเซนตค์าเบรียล.”  สัมภาษณ์ 23 ธนัวาคม 2552.           
มะลิ  อาจวชิยั.  “การพฒันาแบบฝึกทกัษะภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตรา 
 ตวัสะกดแม่กดและแม่กบ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.”  วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2540. 
มหาวทิยาลยัศิลปากร.  บณัฑิตวทิยาลยั.  คู่มือการพิมพว์ทิยานิพนธ์.  นครปฐม : ม.ป.ท., 2543.      
ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ : นานมี, 2546.      
ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  เทคนิคการวจิยัทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ :   
 สุวริียาสาส์น, 2538.  
วรรณี  ภิรมยค์  า.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง 
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ภาคผนวก ก 
 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ใบความรู้ ใบงาน ใบบันทกึคะแนน และค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขัน 

   
  - แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  - แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
  - ใบความรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า (8 มาตรา) 
  - ใบงานท่ี 1 - 8 
  - ใบบนัทึกคะแนน 
  - ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

แผนที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กง)                  เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                    ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กง  ซ่ึงเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา          
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กง  จะท าให้สามารถ เขียนและบอกความหมายของค า  
รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี ง  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2   มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกด
ค าตามค าบอก  
 สาระท่ี 4   มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 การเขียนสะกดค า
และบอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากง  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากง  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากง ท่ีก าหนดให ้มาแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากง   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากง   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากง   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนร้องเพลง “มาตรากง”  ตามแผนภูมิเน้ือเพลง  โดย 
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 1. ครูติดแผนภูมิเน้ือเพลงมาตรากงแลว้อ่านเน้ือเพลง   และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูร้องเพลง   และใหน้กัเรียนร้องตามครูพร้อมทั้งปรบมือใหจ้งัหวะเพลงดว้ย 
 3. ครูเปิดเคร่ืองบันทึกเสียงและให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงไปพร้อมกับแถบ
บนัทึกเสียง 
 4. ครูใหน้กัเรียนท าท่าทางประกอบจงัหวะเพลง 
 5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเพลง 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง  “การเขียนสะกดค า  มาตรากง”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากง  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง   
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง    
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตรากง  
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5. นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากง ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6. นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1.  ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค A - F) ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน  1 : 2 : 1   จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ ความเขา้ใจในใบความรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตรากง)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์ ครูจะใช้ค  าศพัท์ในการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยากปานกลาง   และง่าย   โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน                                                                                                        
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน  โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั  คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั    นกัเรียนปานกลางของ  
แต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั   และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียน
ตามความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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 3.  การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัทต์ามท่ีครูบอก  มีการตรวจให้คะแนนและ
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากง) โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากง  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด    
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1 เร่ือง  การเขียนสะกดค ามาตรากง        
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   แผนภูมิเน้ือเพลง  “มาตรา กง”        
 2.   เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง 
 3.   ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กง )   
 4.   เกมการเขียนค าศพัท ์(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 5.   ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กง )     
 6.   ใบงานท่ี 1 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากง) 
 7.   ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 8.   ดินสอ 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์ (มาตรา กง)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม          
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากง) 
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 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กง)   
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากง) 
8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1.  เนือ้เพลง  “มาตรา กง”  

  ค าร้อง   ปิตินนัทน์    สุทธสาร ท านอง   SEVEN  LONELY DAYS 
    มาซิเชิญเขา้มา                  หาตวัสะกด  แม่กง 

   จง  ด ารง  มัน่คง  ยนืตรง   ธงชาติไทย 
   จูง  นกยงู  บินสูง  ฝงูปลา   ร่าเริงใจ 
   ลง  ล าคลอง  วอ่งไว  กางใบ  เรือไม่โคลง 
   ดูสิดู  ง  งู  อยูท่า้ย  ใครใคร ก็มอง 
   หนู  หนู  จงกู่ร้องวา่  มาตรา   แม่กง 
  2. ความหมายของ  มาตรากง 
  มาตรากง    คือ มีพยญัชนะ   ง   เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา 

  ตัวอย่างค าในมาตรากง  เช่น     ฟัง    เพลง    ร้อง    ของ    แข็ง   กลาง    ลิงค่าง     
คาง   คลอง    เอียง   จอง    เก่ง   แหง้    จูง     ชา้ง      ตรง     ยงู   สูง   ลง   วอ่ง    กาง    มอง     จริง   
เตียง  ฯลฯ 

   3.   การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กง 
ตัวอย่าง     การแต่งประโยคจากค าในมาตรากง 
ธง           ธงชาติไทยก าลงัโบกไปมา       
ฝงู        ฝงูปลาวา่ยอยูใ่นน ้า              
คลอง  เป็ดวา่ยน ้าในคลอง        
เพลง  พี่ร้องเพลง  
ชา้ง  นอ้งวาดรูปชา้ง 
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ใบความรู้ 

เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรากง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
มาตรากง    คือ  มีพยญัชนะ   ง   เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา 
 
 
 

 
ค าท่ีมี    ง   เป็นตวัสะกด 

   เช่น    ฟัง    เพลง    ร้อง    ของ    แขง็   กลาง    ลิงค่าง     คาง 
                                  คลอง    เอียง   จอง    เก่ง   แหง้    จูง     ชา้ง      ตรง 
        ยงู   สูง   ลง   วอ่ง    กาง    มอง 
      จริง   เตียง  ฯลฯ 
     
 
 
 
ตัวอย่าง     การแต่งประโยคจากค าในมาตรากง 
ธง           ธงชาติไทยก าลงัโบกไปมา      
ฝงู        ฝงูปลาวา่ยอยูใ่นน ้า              
คลอง  เป็ดวา่ยน ้าในคลอง       
เพลง  พี่ร้องเพลง  
ชา้ง  นอ้งวาดรูปชา้ง 
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ใบงานที ่ 1 
 

  ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนหาค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรา กง 
               จากบทเพลง   “มาตรา  กง”  และน ามาเขียนค าอ่านใหถู้กตอ้ง 

1.  
______________________________  อ่านว่า  ___________________________________ 

2. 
______________________________  อ่านว่า  ___________________________________ 

3. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

4. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

5. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

6. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

7. 
_____________________________  อ่านว่า  ___________________________________ 

8. 
____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

9. 
____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

10. 
____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 2  การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กม)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                    ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................ 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กม  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีตรงมาตรา การ
เรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กม  จะท าให้สามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  
รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  ม  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น มาตรากม  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน มาตรากม ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน มาตรากม ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากม   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากม   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากม   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “มาตรากม” ตามแผนภูมิบทร้อยกรอง ดงัน้ี 
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 1. ครูอ่านบทร้อยกรอง  และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากม” พร้อมกนั 
 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัหา ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากม จากบทร้อยกรอง 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากบทร้อยกรอง 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากม”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากม  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง  
 2.   นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง   
 3.   นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตรากม     
 4.   ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5.   นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากม ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6.   นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1.  ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15  กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1  จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้  ความเขา้ใจในใบความรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตรากม)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์  ครูจะใช้ค  าศพัทใ์นการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยาก ปานกลาง และง่าย โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน                                                                   
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน   โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั คือ นกัเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั นกัเรียนปานกลางของแต่ละ
กลุ่มมาแข่งขนักนั  และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียนตาม
ความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัท์ตามท่ีครูบอก    มีการตรวจให้คะแนน
และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
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 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า(มาตรากม)โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากม  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด      
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2 เร่ือง  การเขียนสะกดค ามาตรากม                    
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิบทร้อยกรอง  “มาตรา กม”   
 2. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กม )   
 3. เกมการเขียนค าศพัท ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 4. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กม )   
 5. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 6.   ใบงานท่ี 2 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากม) 
 7.   ดินสอ 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์(มาตรา กม)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม        
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากม) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรา กม)   
 3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากม) 
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8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. บทร้อยกรอง  “ค าทีม่ีตัวสะกด  มาตรากม” 

   ตม้เคม็   และกลว้ยหอม 
   รสกลมกล่อม   หอมชวนชิม 
   อมยิม้   และทบัทิม 
   ฟักแช่อ่ิม   ชวนล้ิมลอง 
   ยิม้แยม้   แกม้นุ่มน่ิม 
   หนา้จ้ิมล้ิม   ยิม้ชวนมอง 
   ยามค ่า   น ้าเตม็คลอง 
   ลองจดจ า   ค  าแม่กม 

        ผศ.ภาสินี    เป่ียมพงศส์านต์ 
 2. ความหมายของ  มาตรากม 

  มาตรากม    คือ  มีพยญัชนะ   ม   เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา 
        ตัวอย่างค าในมาตรากม     เช่น   ขม   คม   อุม้    ชม   กลม    ขนม   ตม้    หอม     
ชิม    อมยิม้    อ่ิม    ล้ิม    ยาม    แกม้     ชาม  จาม  ฯลฯ 

 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กม 
ตัวอย่าง     การแต่งประโยคจากค าในมาตรากม          
นุ่มน่ิม      ตุก๊ตาหมีตวันุ่มน่ิมมาก                                
อุม้   คุณแม่อุม้นอ้ง                                        
จาม      ฉนัจามเสียงดงัมาก                         
เตม็      ฉนัสอบเขียนไทยไดค้ะแนนเต็ม                      
เคม็    แม่ชอบกินปลาทูตม้เคม็ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรากม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

 
มาตรากม    คือ  มีพยญัชนะ   ม   เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา 
 
 
 
 

      ค  าท่ีมี    ม  เป็นตวัสะกด 
                     เช่น   ขม   คม   อุม้    ชม   กลม 
     ขนม   ตม้    หอม     ชิม    อมยิม้    อ่ิม    ล้ิม    ยาม     

                     แกม้     ชาม  จาม  ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
ตัวอย่าง     การแต่งประโยคจากค าในมาตรากม          
นุ่มน่ิม      ตุก๊ตาหมีตวันุ่มน่ิมมาก                       
อุม้   คุณแม่อุม้นอ้ง                                   
จาม      ฉนัจามเสียงดงัมาก                         
เตม็      ฉนัสอบเขียนไทยไดค้ะแนนเต็ม           
เคม็    แม่ชอบกินปลาทูตม้เคม็ 
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ใบงานที ่  2 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนหาค าท่ีมีตวัสะกดใน   มาตรา  กม 
         จากบทร้อยกรอง  “ค าทีม่ีตัวสะกดมาตรา  กม” และน ามาเขียนค าอ่านใหถู้กตอ้ง 
 

1.  
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
2. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
3. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
4. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
5. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
6. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
7. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
8. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
9. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
10. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  เกย)                              เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                    ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา เกย  ซ่ึงเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา         
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา เกย จะท าให้สามารถ เขียนและบอกความหมายของค า  
รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี ย  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตราเกย  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกย  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกย  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตราเกย   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกย   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกย   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนเล่นเกม “จบัคู่” ค  าตรงขา้มจากค าศพัทท่ี์มีตวัสะกดในมาตราเกย  
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 1.  ครูติดบตัรค าศพัทบ์นกระเป๋าผนงั จ านวน 10  ค  า  ไดแ้ก่ค าวา่   ตา   เป็น    อม    เชา้    
จม    หญิง     ซ้ือ    ขวา     จน  ยาก   มาใหน้กัเรียนอ่าน              
 2.  ครูเลือกตวัแทนนกัเรียนในห้อง 10  คน   เล่นเกมจบัคู่ค  าศพัทท่ี์เป็นค าตรงกนัขา้ม
ในมาตราแม่เกย 
 3.  ครูแจกบตัรค าศพัทใ์หน้กัเรียนทั้ง  10  คน  ไดแ้ก่ค าวา่  ยาย   ตาย   คาย  สาย  ลอย   
ชาย    ขาย   ซา้ย   รวย   ง่าย 
 4.  ครูให้นกัเรียนแต่ละคนน าบตัรค าศพัท์ท่ีครูแจกให้  ไปวางคู่กนับนกระเป๋าผนงั  
โดยใหเ้ป็นค าตรงกนัขา้มท่ีถูกตอ้ง   เช่น   ตา – ยาย    เป็น – ตาย   อม – คาย   ฯลฯ 
 5.  ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจค าตอบท่ีถูกต้อง  จากเกมจับคู่ค าตรงกันข้ามและ
ร่วมกนัอ่านค าศพัทท์ั้งหมดจากบตัรค าศพัท  (10 คู่)       
 6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม                                                                                            
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตราเกย”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตราเกย  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง  
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง   
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตราเกย     
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5.   นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตราเกย ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6.   นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ  1  ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1.  ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1 จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้  ความเขา้ใจในใบความรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตราเกย)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวธีิการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์   ครูจะใชค้  าศพัทใ์นการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยาก  ปานกลาง และง่าย   โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน                
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน   โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกัน คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  นักเรียนปานกลางของ      
แต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียน
ตามความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัทต์ามท่ีครูบอก  มีการตรวจให้คะแนนและ
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตราเกย) โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตราเกย  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด    
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 3 เร่ือง  การเขียนสะกดค ามาตราเกย 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม 
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกม “จบัคู่” ค  าตรงกนัขา้ม  
 2.   บตัรค าศพัท ์ 20  ค  า  (10 คู่) 
 3. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกย )   
 4. เกมการเขียนค าศพัท ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 5. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกย )   
 6   ใบงานท่ี 3 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตราเกย) 
 7. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 8. ดินสอ 
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7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์ (มาตราเกย)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตราเกย) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตราเกย)   
 3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตราเกย) 
 

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1.   เกม  “จับคู่”  ค าตรงข้าม  
  ขั้นตอนการจัดกจิกรรม       
  1.  ครูติดบตัรค าศพัทบ์นกระเป๋าผนงั จ านวน  10  ค  า  ไดแ้ก่ค าวา่   ตา   เป็น    อม    
เชา้    จม    หญิง     ซ้ือ    ขวา     จน  ยาก   มาใหน้กัเรียนอ่าน             
  2. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียนในห้อง 10 คน  เล่นเกมจบัคู่ค  าศพัท์ท่ีเป็นค าตรงกนั
ขา้มในมาตราแม่เกย 
  3. ครูแจกบตัรค าศพัท์ให้นกัเรียนทั้ง 10 คน  ได้แก่ค าว่า  ยาย   ตาย   คาย  สาย  
ลอย   ชาย    ขาย   ซา้ย   รวย   ง่าย 
  4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนน าบตัรค าศพัทท่ี์ครูแจกให ้ ไปวางคู่กนับนกระเป๋าผนงั  
โดยใหเ้ป็นค าตรงกนัขา้มท่ีถูกตอ้ง   เช่น   ตา – ยาย    เป็น – ตาย   อม – คาย   ฯลฯ 
  5. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง  จากเกมจบัคู่ค  าตรงกนัขา้มและ
ร่วมกนัอ่านค าศพัทท์ั้งหมดจากบตัรค าศพัท ์ (10 คู่)       
  6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม 
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 2. ความหมายของ  มาตรา เกย 
  มาตราเกย   คือ  มีพยญัชนะ  ย  เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา    
              * ข้อยกเว้น* ค าท่ีประสมสระ  เอีย    มี   ย  อยู่ท้ายค า  ไม่นับเป็นตวัสะกดใน
มาตราเกย   เช่น    เพลีย       เสีย   เต้ีย   เป็นตน้ 
  ตัวอย่างค าในมาตราเกย     เช่น    ร้อยดา้ย    คุย   ยาย    เหน่ือย    ค่อย    ชาย    
ปลาย    ง่าย    ลอย     ช่วย    นอ้ย    เตย    เฉยเมย     กาย    ขาย    ปุย    ทุย    เอย    ร้าย   ง่าย  ฯลฯ 
 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา เกย 
ตัวอย่าง    การแต่งประโยคจากค าในมาตราเกย                      
ขลุ่ย   พอ่เป่าขลุ่ย                       
ยาย  ยายท าขนมหวาน                                    
ขาย  แม่คา้ขายผลไม ้                                 
สบาย  ฉนัไม่สบายจึงไปหาหมอ                      
หาย     กลา้ท าดินสอหาย 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตราเกย) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 
 
มาตราเกย   คือ  มีพยญัชนะ  ย  เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา    
  * ข้อยกเว้น* ค าท่ีประสมสระ  เอีย    มี   ย  อยูท่า้ยค า  ไม่นบัเป็นตวัสะกดในมาตราเกย   
เช่น    เพลีย    เสีย   เต้ีย   เป็นตน้ 
 
 
 

 
ค าท่ีมี    ย   เป็นตวัสะกด 

   เช่น   ร้อยดา้ย    คุย   ยาย    เหน่ือย    ค่อย    ชาย    
   ปลาย    ง่าย    ลอย     ช่วย    นอ้ย    เตย    เฉยเมย 
   กาย    ขาย    ปุย    ทุย    เอย    ร้าย   ง่ายฯลฯ 
 

 
 
 
 
ตัวอย่าง    การแต่งประโยคจากค าในมาตราเกย          
ขลุ่ย   พอ่เป่าขลุ่ย                       
ยาย  ยายท าขนมหวาน                                  
ขาย  แม่คา้ขายผลไม ้                    
สบาย  ฉนัไม่สบายจึงไปหาหมอ           
หาย     กลา้ท าดินสอหาย 
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                          ใบงานที ่ 3 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเขียนค าตรงขา้มท่ีอยูใ่น มาตรา  เกย  
           ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 4  การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  เกอว)                         เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                    ปีการศึกษา 2553 
........................................................................................................................................................... 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตราเกอว  ซ่ึงเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา        
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตราเกอว  จะท าให้สามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  ว   เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตราเกอว  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกอว  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกอว  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตราเกอว   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกอว   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกอว   
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนเล่นเกม  “บอกค าศพัท”์  จากภาพท่ีครูก าหนดให ้    
 1. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียน 10 คน  เพื่อเล่นเกมบอกค าศพัทจ์ากภาพ 
 2. ครูแจกบตัรภาพให้ตวัแทนนกัเรียน  ให้แต่ละคนบอกค าศพัท์จากภาพท่ีนักเรียน
ไดรั้บ  ใหถู้กตอ้งและตรงกบัภาพ 
 3. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง  จากเกมบอกค าศพัท์จากภาพ  และ
ร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากภาพทั้ง 10 ภาพ        
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม     
       ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตราเกอว”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตราเกอว  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง   
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง    
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตราเกอว      
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5. นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตราเกอว ท่ีครูแสดงบนกระดาน  
 6. นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค   ค  าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1  จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ ความเขา้ใจในใบความรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  
(มาตราเกอว)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวธีิการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์ครูจะใชค้  าศพัทใ์นการแข่งขนัคละกนัทั้ง
ยาก  ปานกลาง และง่าย โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน                                                               
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน   โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั   นักเรียนปานกลางของ     
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แต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียน
ตามความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัท์ตามท่ีครูบอก    มีการตรวจให้คะแนน
และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกอว)  โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตราเกอว  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 4 เร่ือง  การเขียนสะกดค ามาตราเกอว 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
  

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกม  “บอกค าศพัท”์ จากภาพท่ีครูก าหนดให้      
 2.   รูปภาพ  10 ภาพ 
 3. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกอว)   
 4. เกมการเขียนค าศพัท ์(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 5. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกอว)   
 6.   ใบงานท่ี 4 เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกอว) 
 7. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 8. ดินสอ  
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกต้องของการเขียนค าศพัท์ (มาตราเกอว) และตรวจสอบคะแนน
สะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตราเกอว) 
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 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรา เกอว)   
 3. ใบงานท่ี 4 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตราเกอว) 
8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. เกม  “บอกค าศัพท์”  จากภาพทีค่รูก าหนดให้ 
  ขั้นตอนการจัดกจิกรรม     
  1. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียน 10 คน  เพื่อเล่นเกมบอกค าศพัทจ์ากภาพ 
  2. ครูแจกบตัรภาพ  เช่น   รูปภาพว่าว    ดาว   มะพร้าว    เคียว    คา้งคาว   แมว   
แกว้น ้ า  ตะหลิว น้ิวมือ และรูปภาพก๋วยเต๋ียว  ให้ตวัแทนนกัเรียนแต่ละคนบอกค าศพัท์จากภาพท่ี
นกัเรียนไดรั้บ  ใหถู้กตอ้งและตรงกบัภาพ 
  3. ครูให้นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง  จากเกมบอกค าศพัท์จากภาพ  
และร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากภาพทั้ง  10  ภาพ      
  4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม  
 2. ความหมายของ  มาตรา เกอว 
  มาตราเกอว   คือ  มีพยญัชนะ  ว  เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา             
  * ข้อยกเว้น*  ค าท่ีประสมสระ  อวั    มี   ว  อยู่ท้ายค า  ไม่นับเป็นตวัสะกดใน
มาตราเกอว   เช่น   ครัว    ร้ัว    ววั    บวั    เป็นตน้ 
  ตัวอย่างค าในมาตราเกอว     เช่น   เร็ว     หนาว     เด๋ียว     กา้ว     เท่ียว   กาว   หิว   
เจ๊ียวจา๊ว   หาว     เคียว    เก่ียว     เขียว   แมว    เค้ียว   เดียว    ขาว    ขา้ว    ดาว    วาวแวว     พราว
แพรว  ฯลฯ  
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  3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา เกอว 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตราเกอว 
เค้ียว    นอ้งเค้ียวขา้วชา้มาก                     
เล้ียว  พอ่ขบัรถเล้ียวไปทางซา้ย                      
ยาว  แม่ชอบไวผ้มยาว  
แถว   นกัเรียนเขา้แถวตอนเชา้                       
ขา้ว  ฉนักินขา้ว 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตราเกอว) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 
 
มาตราเกอว  คือ  มีพยญัชนะ  ว  เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา            
 * ข้อยกเว้น*  ค าท่ีประสมสระ  อวั    มี   ว  อยู่ทา้ยค า  ไม่นบัเป็นตวัสะกดในมาตรา
เกอว   เช่น          ครัว    ร้ัว    ววั    บวั    เป็นตน้ 
 
 
 
 
                                        ค าท่ีมี    ว   เป็นตวัสะกด 

    เช่น     เร็ว     หนาว     เด๋ียว     กา้ว     เท่ียว   กาว   หิว 
           เจ๊ียวจา๊ว   หาว     เคียว    เก่ียว     เขียว   แมว 
                เค้ียว   เดียว    ขาว    ขา้ว    ดาว    วาวแวว  
                                พราวแพรว  ฯลฯ     

 
 
 
 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตราเกอว 
เค้ียว    นอ้งเค้ียวขา้วชา้มาก                     
เล้ียว  พอ่ขบัรถเล้ียวไปทางซา้ย            
ยาว  แม่ชอบไวผ้มยาว  
แถว   นกัเรียนเขา้แถวตอนเชา้            
ขา้ว  ฉนักินขา้ว 
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ใบงานที ่ 4 

 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนวาดภาพค าท่ีมีตวัสะกดใน มาตรา  เกอว          
              พร้อมทั้งเขียนค าศพัทป์ระกอบภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
1. 
             
 
 
2.         
             
      
 
 
3.        
             
  
  
4. 
             
  
 
 
5. 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 

กลุ่มท่ี...................... 
ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 

 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 5   การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กน)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                     ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กน  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา     
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กน จะท าใหส้ามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  รวมถึงยกตวัอย่างและน าค าท่ีมี  น  ญ  ณ  ฬ   ร  ล   เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากน  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากน ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากน  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตรากน   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากน   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากน    
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนร้องเพลง “มาตรากน”  ตามแผนภูมิเน้ือเพลง  ดงัน้ี 
 1. ครูติดแผนภูมิเน้ือเพลงมาตรากนแลว้อ่านเน้ือเพลง   และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูร้องเพลง   และใหน้กัเรียนร้องตามครูพร้อมทั้งปรบมือใหจ้งัหวะเพลงดว้ย 
 3. ครูเปิดเคร่ืองบันทึกเสียงและให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงไปพร้อมกับแถบ
บนัทึกเสียง 
 4. ครูใหน้กัเรียนท าท่าทางประกอบจงัหวะเพลง 
 5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเพลง 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง  “การเขียนสะกดค า  มาตรากน”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากน  ให้นกัเรียนอ่านออกเสียง   
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง   
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตรากน   
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5. นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากน ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6. นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1  จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ ความเขา้ใจในใบความรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตรากน)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์  ครูจะใช้ค  าศพัทใ์นการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยาก  ปานกลาง และง่าย  โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน  โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั นักเรียนปานกลางของ        
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แต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียน
ตามความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัทต์ามท่ีครูบอก  มีการตรวจใหค้ะแนนและ
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากน)โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากน  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 5 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากน) 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิเน้ือเพลง  “มาตรากน”   
 2.   เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง 
 3. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กน )   
 4. เกมการเขียนค าศพัท ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 5. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กน )   
 6.   ใบงานท่ี 5 เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรกน) 
 7. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 8. ดินสอ 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์ (มาตรากน)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากน) 
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 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากน)   
 3. ใบงานท่ี 5 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากน) 
8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

9. รายละเอยีดเนือ้หาสาระ  
 1. เนือ้เพลง  “มาตรา กน”  

  ค าร้อง   ปิตินนัทน์    สุทธสาร    ท านอง   JOEY 
     ตวัสะกดมาตราใน  แม่กน 

    อยา่สับสน   หก  ตวัจ าได ้
    มี  ณ  เณร       ล  ลิง        ร  เรือพายไป 
    น   หนูไซร้    ญ  หญิงไทย      ฬ  จุฬา 
    เดิน   เวยีนวน    ปืนกล   และรถยนต ์
    บนถนน     สับสน    จลาจล 
    เริงสราญ      ปลาวาฬ    มนัวา่ยวน 
    บุญคุณ    ลน้    ดลจิต    คิดพากเพียร 
 2. ความหมายของ  มาตรากน 
  มาตรากน   คือ มีพยญัชนะ   น   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืน ท่ีออกเสียง
เหมือน    น   สะกด    ไดแ้ก่  ล   ร    ญ   ณ   ฬ   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  ตัวอย่างค าในมาตรากน     เช่น    เดิน ออ้น เปล่ียน  เอน ถนน คร้ืน   
น ้าตาล   ดล   พิกุล  เพียร   อาหาร    บินจร    ครวญ บุญ    สราญ    คุณ    คูณ    วาฬ    
 
 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา กน 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากน 
ปืนกล              ทหารถือปืนกล        
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ขาวนวล            นอ้งของฉนัมีผวิขาวนวล                                
พรวนดิน      คุณแม่พรวนดินตน้มะลิ 
อาหาร                   ฉนัชอบกินอาหารท่ีมีประโยชน์                                          
น ้าตาล              ลุงอว้นชอบด่ืมกาแฟใส่น ้าตาลมาก ๆ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา กน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

 
มาตรากน    คือ  มีพยญัชนะ   น  เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืน  ท่ีออกเสียงเหมือน    น   สะกด
        ไดแ้ก่  ล   ร    ญ   ณ   ฬ   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
 
  น  เดิน             ออ้น     เปล่ียน    เอน             ถนน         คร้ืน          
  
       ล             ร           ญ      ณ        ฬ 
 
  น ้าตาล       เพียร    ครวญ           คุณ    วาฬ 
  พิกุล       อาหาร    บุญ           คูณ 
  ดล       บินจร    สราญ 
 
 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากน 
ปืนกล       ทหารถือปืนกล             
ขาวนวล     นอ้งของฉนัมีผวิขาวนวล                   
พรวนดิน    คุณแม่พรวนดินตน้มะลิ                             
อาหาร                 ฉนัชอบกินอาหารท่ีมีประโยชน์                           
น ้าตาล       ลุงอว้นชอบด่ืมกาแฟใส่น ้าตาลมาก ๆ 
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ใบงานที ่ 5 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีสะกดดว้ย  มาตรา  กน  ใหถู้กตอ้งตามค าอ่านท่ีก าหนดให้ 
 

                       ค าอ่าน                                                               ค าเขียน 

1.   อา –  หาน    
__________________________________________ 

2.   ดอก –  พิ – กุน    
__________________________________________ 

3.   วาน    
__________________________________________ 

4.   เริง –  สะ – ราน    
__________________________________________ 

5.   บุน –  คุน    
__________________________________________ 

6.   ครวน –  คราง    
__________________________________________ 

7.   พาก –  เพียน    
__________________________________________ 

8.   บิน –  จอน    
__________________________________________ 

9.   ขาว –  นวน    
__________________________________________ 

10.   ปืน –  กน    
__________________________________________ 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 6  การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กก)                          เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                    ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................ 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กก  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา      
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กก  จะท าใหส้ามารถเขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี ก  ข   ค  ฆ  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากก  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากก  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากก  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด   มาตรากก   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากก  
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากก   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “มาตรากก” ตามแผนภูมิบทร้อยกรอง ดงัน้ี 
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 1. ครูอ่านบทร้อยกรอง  และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกด มาตรากก” พร้อมกนั 
 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัหาค าศพัท ์ ค  าท่ีมีตวัสะกดมาตรากก  จากบทร้อยกรอง 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากบทร้อยกรอง 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากก”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากก  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง  
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง   
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตรากก      
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5. นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากก ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6. นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1  จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ ความเขา้ใจในใบความรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตรากก)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์  ครูจะใช้ค  าศพัทใ์นการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยาก ปานกลาง และง่าย  โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน  โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั คือ นกัเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั นกัเรียนปานกลางของ  แต่
ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียนตาม
ความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัทต์ามท่ีครูบอก  มีการตรวจใหค้ะแนนและ
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
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 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากก)โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากก  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 6 เร่ือง  การเขียนสะกดค า(มาตรากก) 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิบทร้อยกรอง “มาตรากก”   
 2. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากก )   
 3. เกมการเขียนค าศพัท ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 4. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากก )   
 5.   ใบงานท่ี 6 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากก) 
 6. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 7.   ดินสอ 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์ (มาตรากก)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากก) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากก)   
 3. ใบงานท่ี 6 เร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากก) 
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8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9. รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. บทร้อยกรอง  “ค าทีม่ีตัวสะกด  มาตรากก”  

    ลูกนก    ตกปีกหกั  ฟกช ้านกั    เจา้ปักษา 
   เด็กดี      มีเมตตา   ช่วยรักษา    วหิคพลนั 
   ปลูกผกั    ฟักเปลือกเขียว  ออกมากเทียว   เท่ียวแจกกนั 
   มากนอ้ย    คอยแบ่งปัน  ทุกทุกวนั   ฉนัสุขใจ 

       ผศ.ศิริวรรณ    กาญจนสาลกัษณ์ 
 2. ความหมายของ  มาตรา กก 
  มาตรากก    คือ  มีพยญัชนะ   ก   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียง
เหมือน    ก   สะกด  ไดแ้ก่   ข   ค    ฆ    เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  ตัวอย่างค าในมาตรากก    เช่น   สนุก   เรียก   โยก  ผูก      เลือก      ฝาก     สุข    
สุนขั     เลข  ภาค   โรค     โชค    วหิค      สามคัคี    เมฆ   ฯลฯ 
 

 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กก 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากก                          
นก     นกเกาะบนตน้ไม ้                                    
หกั  นอ้งหกัดินสอ                                    
ออก  พอ่ขบัรถออกไปท างาน                                                 
ผกู   พี่ผกูเชือกรองเทา้                                    
แจก    คุณแม่แจกขนมเด็ก ๆ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา กก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 
 
มาตรากก    คือ  มีพยญัชนะ   ก   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืน  ท่ีออกเสียงเหมือน    ก   สะกด 
         ไดแ้ก่   ข   ค    ฆ   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
 
  ก  สนุก       เรียก      โยก     ผกู           เลือก        ฝาก       
 
 
    ข     ค   ฆ 

  ความสุข     ภาค    เมฆ 
  เลขหก                  โรค 
  สุนขั                  โชค 
                 วหิค 
                  สามคัคี  

 
 
 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากก                          
นก     นกเกาะบนตน้ไม ้                                    
หกั  นอ้งหกัดินสอ                                    
ออก  พอ่ขบัรถออกไปท างาน                                  
ผกู   พี่ผกูเชือกรองเทา้                                    
แจก    คุณแม่แจกขนมเด็ก ๆ 
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ใบงานที ่ 6 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเติมตวัสะกด มาตรา  กก   ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
 

    1. สนุ ____    2. เรีย ____ 

    3. ภา ____    4.  เม ____ 

   5. เปลือ ____    6.  ฝา ____ 

   7. วหิ ____    8.  เล ____ 

   9. ปลุ ____   10. สุ ____ 

  11. พริ ____    12.โร ____ 

  13. แจ ____   14.ห ั____ 

  15. พรร ____   16. ศอ ____  

  17.โช ____           18. บริจา ____ 

  19. สาม ั____ คี   20. ประมุ ____ 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 7   การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กบ)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                     ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................ 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กบ  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา     
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กบ จะท าใหส้ามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  บ   ป   พ   ฟ   ภ   เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2 เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากบ  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากบ ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากบ ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
 

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตรากบ   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากบ   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากบ   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนเล่น  “ ปริศนาค าทาย ” ทายค าศพัทจ์าก  10 ค าถาม  อะไรเอ่ย ?  
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 1. ครูน า “ปริศนาค าทาย” ของค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากบ จ านวน 10 ค าถาม มาถาม
นกัเรียนทีละค าถาม ใหน้กัเรียนท่ีตอ้งการจะตอบยกมือข้ึน  และครูเรียกนกัเรียนตอบค าถามทีละคน 
 2. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง จากการเล่นปริศนาค าทาย “อะไรเอ่ย”   
และร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากค าถามทั้ง  10  ค  าถาม     
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากปริศนาค าทาย    
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากบ”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากบ  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง  
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง   
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตรากบ     
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5. นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากบ ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6. นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1  จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ ความเขา้ใจในใบความรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตรากบ)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน   
 1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์ ครูจะใช้ค  าศพัท์ในการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยาก ปานกลาง และง่าย  โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั    นกัเรียนปานกลางของ     
แต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั    และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียน
ตามความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัท์ตามท่ีครูบอก    มีการตรวจให้คะแนน
และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
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 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากบ)โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากบ  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 7 เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรากบ) 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ  :  การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ปริศนาค าทาย  “ อะไรเอ่ย ? ”   10  ค าถาม 
 2.   บตัรค าศพัท ์ (ค าตอบ)  10  ค  า 
 3. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กบ)   
 4. เกมการเขียนค าศพัท ์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 5. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กบ)   
 6.    ใบงานท่ี 7 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากบ) 
 7. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 8. ดินสอ 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์ (มาตรากบ)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากบ) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากบ)   
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 3. ใบงานท่ี 7 เร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากบ) 
8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. เกม   “ปริศนาค าทาย” ทายค าศัพท์จาก  10  ค าถาม  อะไรเอ่ย? 
  ขั้นตอนการจัดกจิกรรม            
  1. ครูน า “ปริศนาค าทาย” ของค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากบ จ านวน 10 ค าถาม มาถาม
นกัเรียนทีละค าถาม ใหน้กัเรียนท่ีตอ้งการจะตอบยกมือข้ึน  และครูเรียกนกัเรียนตอบค าถามทีละคน 
   ตัวอย่างค าถามทีใ่ช้ในปริศนาค าทาย 

   1. อะไรเอ่ย?  เป็นสัตวส่ี์เทา้สะเทินน ้าสะเทินบก (กบ) 
   2. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองหอมชนิดหน่ึงใชจุ้ดบูชาพระ (ธูป) 
   3. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองสวมหวัส าหรับกนัแดดกนัฝน (งอบ) 
   4. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองมือส าหรับขดุดินและถางหญา้ (จอบ) 

   5. อะไรเอ่ย?  เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมชนิดหน่ึง มีถ่ินท่ีอยู่ในทวีปแอฟริกา 
(ยรีาฟ) 

   6. อะไรเอ่ย?  เป็นสัตวท่ี์มีล าตวัและขาเป็นปลอ้ง มีเข้ียว  มีพิษ (ตะขาบ) 
   7. อะไรเอ่ย?  เป็นเรือท่ีสร้างข้ึนหรือดดัแปลงเพื่อใชใ้นการรบ  (เรือรบ) 

   8. อะไรเอ่ย?  เป็นช่ือแมลงชนิดหน่ึง  มีรูปร่างแบน  อาศยัอยู่ตามบา้นเรือน 
(แมลงสาบ) 
   9. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีพูดติดต่อกนัไดใ้นระยะไกลโดยใชส้าย 
(โทรศัพท์) 
      10. อะไรเอ่ย?  เป็นหว้งน ้าใหญ่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยบึงแต่โตกวา่  มีทั้งน ้ าเค็มและ
น ้าจืด (ทะเลสาบ) 
  2. ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจค าตอบท่ีถูกต้อง จากการเล่นปริศนาค าทาย       
“อะไรเอ่ย”  และร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากค าถามทั้ง  10  ค  าถาม    
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากปริศนาค าทาย    
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 2. ความหมายของมาตรา กบ 
  มาตรากบ    คือ  มีพยญัชนะ   บ   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียง
เหมือน    บ   สะกดไดแ้ก่   ป   พ   ฟ    ภ     เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  ตัวอย่างค าในมาตรากบ   เช่น    เก็บ    หลบั    เรียบ   ปลอบ    เหยียบ      สิบ  รูป   
บาป  สาป    ภาพ  เคารพ  อพยพ กราฟ      ยรีาฟ   ทอฟฟ่ี    โลภ     ลาภ     ปรารภ 

 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กบ 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากบ                    
หลบั  แดงนอนหลบัในเวลาครูสอน                       
รูป  ฉนัชอบถ่ายรูป                                
เคารพ  เด็กดีตอ้งเคารพผูใ้หญ่                                           
ทอฟฟ่ี         อว้นกินทอฟฟ่ีมากจนฟันผุ                     
โลภ  คนโลภมากมกัจะเกิดผลเสียหาย 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา กบ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 
 
มาตรากบ    คือ   มีพยญัชนะ  บ   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืน ท่ีออกเสียงเหมือน    บ   สะกด 
         ไดแ้ก่    ป   พ   ฟ    ภ    เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
    
    บ  เก็บ        หลบั     เรียบ  ปลอบ          เหยยีบ                สิบ 
 
         ป           พ        ฟ       ภ 
 
  รูป    ภาพ   กราฟ   ลาภ 
  บาป              เคารพ   ยรีาฟ             โลภ 
 สาปแช่ง    อพยพ   ทอฟฟ่ี   ปรารภ 
 
 
 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากบ          
หลบั  แดงนอนหลบัในเวลาครูสอน            
รูป  ฉนัชอบถ่ายรูป                   
เคารพ  เด็กดีตอ้งเคารพผูใ้หญ่     
ทอฟฟ่ี         อว้นกินทอฟฟ่ีมากจนฟันผุ                     
โลภ  คนโลภมากมกัจะเกิดผลเสียหาย 
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 ใบงานที ่ 7 
 
 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีสะกดดว้ย มาตรา  กบ  ใหถู้กตอ้งตามค าอ่านท่ีก าหนดให้ 
 

                      ค าอ่าน                                                                ค าเขียน 

1.   โลบ –  มาก    
__________________________________________ 

2.   โชก –  ลาบ    
__________________________________________ 

3.   รูบ –  พาบ    
__________________________________________ 

4.   ย ี–  ราบ    
__________________________________________ 

5.   สับ –  ดา    
__________________________________________ 

6.   ทอบ –  ฟ่ี    
__________________________________________ 

7.   เคา –  รบ    
__________________________________________ 

8.   บาบ    
__________________________________________ 

9.   อบ –  พะ – ยบ    
__________________________________________ 

10.   สับ –  ปะ – รด    
__________________________________________ 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง               เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 8   การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กด)                           เวลา   2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กด  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา      
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กด  จะท าให้สามารถเขียนสะกดค า  และบอกความหมาย
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  ด   จ   ฉ   ช    ซ    ฌ    ฎ    ฏ    ฐ    ฑ    ฒ     ต    ถ   ท    ธ    
ศ    ษ   ส  รวมทั้ง  ติ   ตุ   ตร เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท  4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากด  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากด  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากด  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากด   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากด  
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากด   
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนฟังนิทานเร่ือง  “ต ารวจผูแ้สนฉลาด”      
 1. เล่านิทาน  เร่ือง  ต ารวจผูแ้สนฉลาด   ใหน้กัเรียนฟัง 
 2. ครูใหต้วัแทนนกัเรียน  2-3 คน  ออกมาแสดงบทบาทสมมติประกอบนิทานท่ีครูเล่า 
 3. ครูยกตวัอย่างค าในนิทานมาให้นักเรียนสังเกตตวัสะกดของค าว่าสะกดด้วยตวั
อะไรบา้ง   
 4. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกค าศพัท ์ ท่ีมีตวัสะกดมาตรากดจากนิทานท่ีไดฟั้ง 
 5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากนิทาน 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง  “การเขียนสะกดค ามาตรากด”   
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูแสดงตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากด  ให้นกัเรียนอ่านออกเสียง  
 2. นกัเรียนสังเกตตวัสะกดของทุกค าวา่สะกดดว้ยตวัอะไรบา้ง   
 3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปตวัสะกดมาตรากด      
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชใ้บความรู้ประกอบ 
 5. นกัเรียนบอกความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยมาตรากด ท่ีครูแสดงบนกระดาน 
 6. นกัเรียนน าค าท่ีครูแสดงบนกระดานมาแต่งประโยค  ค าละ 1 ประโยค 
 

 ขั้นจัดทมี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่ม  (แบ่งกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค  A - F)  ครู
แบ่งระดบันกัเรียนเป็น 3 ระดบั  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ในอตัราส่วน   1 : 2 : 1 จากนั้นครู
ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินความรู้  ความเขา้ใจในใบความรู้ เร่ืองการเขียนสะกดค า 
(มาตรากด)  โดยการตั้งค  าถามทดสอบความรู้สมาชิก  เพื่อเตรียมการแข่งขนั 
 

 ขั้นการแข่งขัน    
 1. ครูแนะน าวธีิการเล่นเกมการเขียนค าศพัท ์   ครูจะใชค้  าศพัทใ์นการแข่งขนัคละกนั
ทั้งยาก  ปานกลาง  และง่าย   โดยครูจะใหน้กัเรียนไดแ้ข่งขนัเขียนค าศพัททุ์กคน 
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 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนมาแข่งขันทีละคน  โดยยึดหลักนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนั คือ นักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั นักเรียนปานกลางของ      
แต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั  และนกัเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมาแข่งขนักนั ทั้งน้ีครูไดจ้ดักลุ่มนกัเรียน
ตามความสามารถ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3. การแข่งขนัแต่ละกลุ่มจะตอ้งเขียนค าศพัท์ตามท่ีครูบอก  มีการตรวจให้คะแนน 
และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกคะแนนของแต่ละคน และของกลุ่มทุกคร้ัง 
 4. น าคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  ส าหรับการให้รางวลักลุ่ม  
จะดูจากคะแนนรวมของกลุ่มท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ  กลุ่มท่ีจะไดรั้บรางวลั 
 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากด)โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากด  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 2. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 8 เร่ือง  การเขียนสะกดค า(มาตรากด) 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัรวมคะแนนสะสมของแต่ละคนและของกลุ่ม  
  * หมายเหตุ : การมอบรางวลักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะประกาศผลเม่ือเรียนจบ
บทเรียนสุดทา้ย 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. นิทานเร่ือง  “ต ารวจผูแ้สนฉลาด”  
 2. ใบความรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากด)   
 3. เกมการเขียนค าศพัท ์(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 4. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาเร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากด)   
 5.   ใบงานท่ี 8 เร่ือง  การเขียนสะกดค า (มาตรากด) 
 6. ใบบนัทึกคะแนนของแต่ละคนและของกลุ่ม 
 7. ดินสอ 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจความถูกตอ้งของการเขียนค าศพัท ์ (มาตรากด)  และตรวจสอบคะแนนสะสม
ของแต่ละคนและของกลุ่ม 
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 3. ตรวจใบงานเร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากด) 
 
 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ค าศพัทจ์ากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากด)   
 3. ใบงานท่ี 8 เร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากด) 
 

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. นิทานเร่ือง “ต ารวจผู้แสนฉลาด” 
  วนัหน่ึงขณะท่ีต ารวจจราจรก าลงัปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีอยู่บนถนน  ทนัใดนั้นมี  
ชายคนหน่ึงไดข้บัรถมาดว้ยความเร็วและฝ่าสัญญาณไฟ ต ารวจจราจรไดเ้ป่านกหวีดเสียงดงัมาก
พร้อมทั้งห้ามรถให้หยุดรถในทนัทีทนัใด  ต ารวจพูดวา่ “ขอโทษครับขอดูใบอนุญาตในการขบัรถ
หน่อยครับ” ผูช้ายคนขบัท าหน้างงแล้วพูดว่า “ท าไมตอ้งมาขอดูใบอนุญาตในการขบัรถของผม   
ผมก็ขบัรถตามปกติเหมือนท่ีผมเคยขบัทุกวนัแหละครับ” ต ารวจพูดว่า “คุณขับรถผิดกฎครับ       
คุณฝ่าสัญญาณไฟครับ” ผูช้ายคนขบัหยิบธนบตัรหน่ึงร้อยบาทยื่นให้ต ารวจและพูดว่า “ช่วยผม
หน่อยนะครับ ผมมีเวลาน้อย   หน่ึงร้อยบาทน้ีส าหรับค่าน ้ าชากาแฟนะครับ”  เม่ือต ารวจได้ยิน
ค าพูดดงักล่าวของผูช้ายคนนั้น ต ารวจรู้สึกโกรธข้ึนทนัทีทนัใด เขียนใบสั่งให้กบัชายคนขบัผิดกฎ  
และได้สั่งสอนกบัชายคนขบัว่า “คุณช่วยเก็บเงินของคุณคืนไป  และคุณอย่ามาคิดว่าผมจะเห็น      
แก่เศษเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ ผมคิดว่าหน้าท่ีและงานของผมตอ้งมาก่อนส่ิงอ่ืนรวมทั้งความ
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสังคม  ถา้มีคนแบบคุณจ านวนหลายๆคน  ผมคิดวา่ประเทศชาติคงจะไม่
เจริญและเกิดความวุน่วายอยา่งแน่นอนครับ” 
  จากนิทานเร่ือง ต ารวจผู้แสนฉลาด 
  แสดงให้เห็นถึงความคิดท่ีดีงาม ความเฉลียวฉลาดในการท างานและการพูด  
รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าการเห็นประโยชน์ส่วนตนของ           
คุณต ารวจ  ซ่ึงการกระท าดงักล่าวถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสมควรแก่การยกยอ่งอยา่งยิง่ 
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 2. ความหมายของ  มาตรา กด 
  มาตรากด    คือ  มีพยญัชนะ   ด   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียง
เหมือน    ด   สะกดได้แก่   จ    ฉ    ช    ซ    ฌ    ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   ท   ธ   ศ    ษ    ส    
รวมทั้ง   ติ   ตุ   ตร   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา    
  ตวัอยา่งค าในมาตรากด  เช่น        คิด     หดั       เผด็   หมด ยึ ด   ล อ ด   เ ส ร็ จ     
กฎหมาย    ปรากฏ   พฒันา   สังเกต    รถ   มารยาท   โกรธ     อากาศ     กระดาษ     สวสัดี    สมบตัิ     
ยาธาตุ     ตกับาตร 
 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา กด 
ตัวอย่าง การแต่งประโยคจากค าในมาตรากด                 
สังเกต        พอ่สังเกตดูฉนัตลอดเวลา 
รสชาต ิ         ฉนัไม่ชอบอาหารรสชาตเิค็ม 
ศาสนา          คุณแม่นบัถือศาสนาพุทธ 
มารยาท        เด็กดีตอ้งมีมารยาทเรียบร้อย 
สมบตัิ         เศรษฐีมีทรัพยส์มบตัิมากมาย 
ตกับาตร     คุณแม่ท าอาหารตกับาตรตอนเชา้ 
ยาธาตุ         นอ้งปวดทอ้งจึงกินยาธาตุน ้าขาว 
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ใบความรู้ 
        เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา กด) 

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

มาตรากด    คือ  มีพยญัชนะ   ด   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียงเหมือน    ด   สะกด
ไดแ้ก่   จ    ฉ    ช    ซ    ฌ    ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   ท   ธ   ศ    ษ    ส   รวมทั้ง   ติ   ตุ   ตร   เป็น
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา    
 ด                    คิด                     หดั                เผด็  หมด  ยดึ           ลอด 
 

  จ    เสร็จ 
 

  ฎ        กฎหมาย 
 

  ฏ        ปรากฏ 
 

  ฒ          พฒันา 
 

  ต         สังเกต 
 

  ถ         รถบรรทุก  
 

  ท        มารยาท 
 

  ธ           โกรธ                                
 

  ศ          อากาศ 
 

  ษ         กระดาษ 
 

  ส    สวสัดี 
 

ติ    สมบตั ิ
 

  ตุ    ยาธาตุ 
 

  ตร      ตกับาตร 
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ตัวอย่าง การแต่งประโยคจากค าในมาตรากด         
สังเกต     พอ่สังเกตดูฉนัตลอดเวลา 
รสชาต ิ       ฉนัไม่ชอบอาหารรสชาตเิคม็ 
ศาสนา        คุณแม่นบัถือศาสนาพุทธ 
มารยาท      เด็กดีตอ้งมีมารยาทเรียบร้อย 
สมบตัิ       เศรษฐีมีทรัพยส์มบตัิมากมาย 
ตกับาตร   คุณแม่ท าอาหารตกับาตรตอนเชา้ 
ยาธาตุ      นอ้งปวดทอ้งจึงกินยาธาตุน ้าขาว 
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ใบงานที ่ 8 
 
 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเติมตวัสะกด มาตรา  กด  ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  
 

   1. เก่งกา ____     2. สมบ ั____ 

   3.  ก ____ ระเบียบ    4.  รสชา____ 

   5. สารพ ั____           6.  เสร็ ____ 

   7.  สว ั____ ดี    8.  ขอโท ____ 

   9. ร ____ไฟ    10. โกร ____ 

  11.  งูพิ ____    12.  โอกา ____ 

  13. ศา ____นา   14. มารยา ____ 

  15. สังเก ____   16.  กระดา____  

  17. วนัพุ____           18.  พ_ั___นา 

  19. อากา ____    20. เหรียญบา____ 
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ใบบันทกึคะแนนในการแข่งขันเขียนค าศัพท์ 
กลุ่มท่ี...................... 

ช่ือสมาชิก 1. ..........................................................................................(ประธาน) 
 2. ...........................................................................................(เลขานุการ) 
 3. ...........................................................................................(สมาชิก) 
 4. ............................................................................................(สมาชิก) 
 

ตารางบันทกึคะแนนรายบุคคล 
 

      สมาชิกคนท่ี 
 
เร่ือง 

1 2 3 4 คะแนนรวม
รายบุคคล 
 

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

 
ตารางบันทกึคะแนนรวมของกลุ่ม 

 

มาตรา
กง 

มาตรา
กม 

มาตรา
เกย 

มาตรา
เกอว 

มาตรา
กน 

มาตรา
กก 

มาตรา
กบ 

มาตรา
กด 

คะแนน
รวมของ
กลุ่ม 
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ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการแข่งขันเกมการเขียนค าศัพท์  (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

มาตรา 
ตัวสะกด 

 
ระดับยาก 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับง่าย 

1.  มาตรา กง ของแขง็ 
ลิงค่าง 

ตรงกลาง                เสียงดงั 
ลงคลอง                 ฟังเพลง 

ชา้งร้อง 
กุง้แหง้ 

2.  มาตรา กม กลมกล่อม 
ตม้เคม็ 

เตม็อ่ิม                   จิ้มล้ิม 
ยิม้แยม้                  หอมแกม้ 

นุ่มน่ิม 
ด่ืมนม 

3.  มาตรา เกย ร้อยดา้ย 
เหน่ือยกาย 

ช่วยดว้ย                เฉยเมย 
ปุยฝ้าย                  ขลุ่ยหาย 

ลอยชาย 
ง่ายดาย 

4.  มาตรา เกอว เจ๊ียวจา๊ว 
เค้ียวเร็ว 

แวววาว                 ทิวแถว 
หนาวแลว้             เข้ียวยาว 

แมวขาว 
หิวขา้ว 

5.  มาตรา กน บุญคุณ 
บินจร 

อาหาร                   น ้าตาล 
ปืนกล                    พิกุล 

เดินดิน 
เวยีนวน 

6.  มาตรา กก สามคัคี 
วหิค 

เลขหก                  เมฆมาก 
สุนขั                     แจกโชค 

ผกูเชือก 
ปลูกผกั 

7.  มาตรา กบ รูปภาพ 
อพยพ 

เคารพ                   ยรีาฟ 
เก็บธูป                  ทอฟฟ่ี 

ระเบียบ 
หลบัเงียบ 

8.  มาตรา กด อนุญาต 
รสชาติ 

สวสัดี                    ศาสนา 
ต ารวจ                   อากาศ 

ผดัเผด็ 
ฉลาดคิด 
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แผนที ่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กง)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กง  ซ่ึงเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา           
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กง  จะท าให้สามารถ เขียนและบอกความหมายของค า  
รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี ง  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากง  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากง  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากง  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากง   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากง   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากง   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนร้องเพลง  “มาตรากง” ตามแผนภูมิเน้ือเพลงโดย 

   ส
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 1. ครูติดแผนภูมิเน้ือเพลงมาตรากง  แลว้อ่านเน้ือเพลงและใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูร้องเพลง   และใหน้กัเรียนร้องตามครู  พร้อมทั้งปรบมือใหจ้งัหวะเพลงดว้ย 
 3. ครูเปิดเคร่ืองบนัทึกเสียงและใหน้กัเรียนร่วมกนัร้องเพลงไปพร้อมกนั 
 4. ครูใหน้กัเรียนท าท่าทางประกอบจงัหวะเพลง 
 5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเพลง 
   ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากง”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
  1. ครูสอนนกัเรียนอ่านค าศพัทท่ี์มีอยู่ในเพลงมาตรากง  โดยครูแสดงบตัรค าศพัทใ์ห้

นกัเรียนฝึกอ่านและบอกความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า     
 2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม       
กลุ่มละ 6 คน ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน มาเขียนประโยค
บนกระดาน จากนั้นครูตรวจแกไ้ข 

 

 ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากง) โดยใหน้กัเรียนร่วมกนั
สรุปวา่  มาตรากง  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด     
 

 ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากง) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิเน้ือเพลง “ มาตรา กง ”   
 2. บตัรค าศพัทป์ระกอบเพลง “มาตรากง”     
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
 4. เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง     
 5. ใบงานท่ี 1  เร่ืองการเขียนสะกดค า   (มาตรากง) 
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7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากง) 

 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 1  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรา กง)   
   
8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. เนือ้เพลง  “ มาตรา กง”  

  ค าร้อง   ปิตินนัทน์    สุทธสาร  ท านอง   SEVEN  LONELY DAYS 
     มาซิเชิญเขา้มา       หาตวัสะกด  แม่กง 

    จง  ด ารง  มัน่คง   ยนืตรง   ธงชาติไทย 
    จูง  นกยงู  บินสูง   ฝงูปลา   ร่าเริงใจ 
    ลง  ล าคลอง  วอ่งไว  กางใบ  เรือไม่โคลง 
    ดูสิดู  ง  งู  อยูท่า้ย   ใครใคร ก็มอง 
    หนู  หนู  จงกู่ร้องวา่  มาตรา   แม่กง 
 2. ความหมายของ  มาตรากง 
  มาตรากง    คือ  พยญัชนะ  ง   เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา  

  ตัวอย่างค าในมาตรากง  เช่น     ฟัง    เพลง    ร้อง    ของ    แข็ง   กลาง    ลิงค่าง     
คาง   คลอง    เอียง   จอง    เก่ง   แหง้    จูง     ชา้ง      ตรง     ยงู   สูง   ลง   วอ่ง    กาง    มอง     จริง   
เตียง  ฯลฯ 
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 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กง 
ตัวอย่าง     การแต่งประโยคจากค าในมาตรากง 
ธง           ธงชาติไทยก าลงัโบกไปมา       
ฝงู        ฝงูปลาวา่ยอยูใ่นน ้า                     
คลอง  เป็ดวา่ยน ้าในคลอง       
เพลง  พี่ร้องเพลง  
ชา้ง  นอ้งวาดรูปชา้ง 
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ใบงานที ่ 1 

 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนหาค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรา กง 
              จากบทเพลง   “ มาตรา  กง ”  และน ามาเขียนค าอ่านใหถู้กตอ้ง 
 

1.  
______________________________  อ่านว่า  ___________________________________ 

2. 
______________________________  อ่านว่า  ___________________________________ 

3. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

4. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

5. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

6. 
_____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

7. 
_____________________________  อ่านว่า  ___________________________________ 

8. 
____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

9. 
____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 

10. 
____________________________   อ่านว่า  ___________________________________ 
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แผนที ่ 2   การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กม)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กม  ซ่ึงเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา         
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กม  จะท าให้สามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  ม  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากม  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากม  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากม  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากม   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากม   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากม   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “มาตรากม” ตามแผนภูมิบทร้อยกรอง ดงัน้ี 
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 1. ครูอ่านบทร้อยกรอง  และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกด มาตรากม” พร้อมกนั 
 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัหาค าศพัท ์ ค  าท่ีมีตวัสะกดมาตรากม จากบทร้อยกรอง 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากบทร้อยกรอง 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง  “การเขียนสะกดค า  มาตรากม”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูสอนอ่านค าศพัทท่ี์มีอยูใ่นบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากม” โดยครูแสดง
บตัรค าศพัทใ์หน้กัเรียนฝึกอ่าน  และบอกความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า  

  2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม      
กลุ่มละ 6 คน ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน มาเขียนประโยค
บนกระดาน จากนั้นครูตรวจแกไ้ข 

 

 ข้ันสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากม) โดยให้นักเรียน
ร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากม  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด  
 

 ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากม) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิบทร้อยกรอง  “ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรา กม”   
 2. บตัรค าศพัทจ์ากบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากม”   
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
 4. ใบงานท่ี 2  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากม) 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากม) 
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 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 2  เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา กม)   
  

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. บทร้อยกรอง  “ค าทีม่ีตัวสะกด  มาตรากม” 

    ตม้เคม็   และกลว้ยหอม 
   รสกลมกล่อม   หอมชวนชิม 
   อมยิม้   และทบัทิม 
   ฟักแช่อ่ิม   ชวนล้ิมลอง 
   ยิม้แยม้   แกม้นุ่มน่ิม 
   หนา้จ้ิมล้ิม   ยิม้ชวนมอง 
   ยามค ่า   น ้าเตม็คลอง 
   ลองจดจ า   ค  าแม่กม 

        ผศ.ภาสินี    เป่ียมพงศส์านต์ 
 2. ความหมายของ  มาตรากม 

  มาตรากม    คือ   มีพยญัชนะ   ม   เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา 
        ตัวอย่างค าในมาตรากม     เช่น   ขม   คม   อุม้    ชม   กลม    ขนม   ตม้    หอม     
ชิม    อมยิม้    อ่ิม    ล้ิม    ยาม    แกม้     ชาม  จาม  ฯล 
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 3.  การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กม 
ตัวอย่าง     การแต่งประโยคจากค าในมาตรากม          
นุ่มน่ิม      ตุก๊ตาหมีตวันุ่มน่ิมมาก                                
อุม้   คุณแม่อุม้นอ้ง                                        
จาม      ฉนัจามเสียงดงัมาก                         
เตม็      ฉนัสอบเขียนไทยไดค้ะแนนเต็ม                      
เคม็    แม่ชอบกินปลาทูตม้เคม็ 
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ใบงานที ่  2 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนหาค าท่ีมีตวัสะกดใน   มาตรา  กม 
        จากบทร้อยกรอง  “ ค าทีม่ีตัวสะกดมาตรา  กม ” และน ามาเขียนค าอ่านใหถู้กตอ้ง 
 

1.  
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
2. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
3. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
4. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
5. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
6. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
7. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
8. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
9. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
10. 
_______________________________   อ่านวา่  _______________________________ 
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แผนที ่ 3   การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  เกย)                           เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา เกย  ซ่ึ งเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา           
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา เกย จะท าให้สามารถ เขียนและบอกความหมายของค า  
รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี ย  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตราเกย  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกย  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกย  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตราเกย   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกย   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกย   
   
5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนเล่นเกม “จบัคู่” ค  าตรงขา้มจากค าศพัทท่ี์มีตวัสะกดในมาตรา เกย  
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 1. ครูติดบตัรค าศพัทบ์นกระเป๋าผนงั จ านวน  10  ค  าไดแ้ก่ค าวา่   ตา   เป็น    อม    เชา้    
จม    หญิง     ซ้ือ    ขวา     จน  ยาก   มาใหน้กัเรียนอ่าน              
 2. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียนในห้อง 10  คน   เล่นเกมจบัคู่ค  าศพัทท่ี์เป็นค าตรงกนัขา้ม
ในมาตรา    แม่เกย 
 3. ครูแจกบตัรค าศพัทใ์หน้กัเรียนทั้ง  10  คน  ไดแ้ก่ค าวา่  ยาย   ตาย   คาย  สาย  ลอย   
ชาย    ขาย   ซา้ย   รวย   ง่าย 
 4. ครูให้นกัเรียนแต่ละคนน าบตัรค าศพัท์ท่ีครูแจกให้  ไปวางคู่กนับนกระเป๋าผนงั  
โดยใหเ้ป็นค าตรงกนัขา้มท่ีถูกตอ้ง   เช่น   ตา – ยาย    เป็น – ตาย   อม – คาย  ฯลฯ 
 5. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง  จากเกมจบัคู่ค  าตรงกนัขา้ม 
 6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “ การเขียนสะกดค า  มาตราเกย”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน  
  1. ครูสอนนักเรียนอ่านค าศัพท์ท่ีมีอยู่ในเกมจบัคู่ค  าตรงกันข้าม  (ค าท่ีสะกดด้วย

มาตราเกย ) 10 ค าโดยครูแสดงบตัรค าศพัท์ให้นกัเรียนฝึกอ่าน   และบอกความหมายของค าศพัท ์   
แต่ละค า       

  2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม       
กลุ่มละ  6  คน  ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัท์ให้ถูกตอ้ง  และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน  มาเขียน
ประโยคบนกระดาน   จากนั้นครูตรวจแกไ้ข 
 

 ข้ันสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตราเกย) โดยให้นักเรียน
ร่วมกนัสรุปวา่  มาตราเกย  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด    
             

 ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 3 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตราเกย) 
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6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกม “จบัคู่”  ค  าตรงขา้ม  
 2. บตัรค าศพัท ์ 20  ค  า  (10 ค า)       
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
 4. ใบงานท่ี 3  เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรา เกย) 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกย) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 3 เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตราเกย)   
   

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1.   เกม  “จับคู่”  ค าตรงข้าม  
  ขั้นตอนการจัดกจิกรรม       
  1. ครูติดบตัรค าศพัทบ์นกระเป๋าผนงั จ านวน  10  ค  า  ไดแ้ก่ค าวา่   ตา   เป็น    อม    
เชา้    จม    หญิง     ซ้ือ    ขวา     จน  ยาก   มาใหน้กัเรียนอ่าน             
  2. ครูเลือกตวัแทนนักเรียนในห้อง 10 คน เล่นเกมจบัคู่ค  าศพัท์ท่ีเป็นค าตรงกนั
ขา้มในมาตราแม่เกย 
  3. ครูแจกบตัรค าศพัท์ให้นักเรียนทั้ง 10 คน  ไดแ้ก่ค าว่า  ยาย   ตาย   คาย  สาย  
ลอย   ชาย    ขาย   ซา้ย   รวย   ง่าย 
  4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนน าบตัรค าศพัทท่ี์ครูแจกให ้ ไปวางคู่กนับนกระเป๋าผนงั 
โดยใหเ้ป็นค าตรงกนัขา้มท่ีถูกตอ้ง   เช่น   ตา – ยาย    เป็น – ตาย   อม – คาย   ฯลฯ 
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  5. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง จากเกมจบัคู่ค  าตรงกนัขา้มและ
ร่วมกนัอ่านค าศพัทท์ั้งหมดจากบตัรค าศพัท ์ (10 คู่)      
  6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม 
 2. ความหมายของ  มาตรา เกย 
  มาตราเกย   คือ  มีพยญัชนะ  ย  เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา    
              * ข้อยกเว้น* ค าท่ีประสมสระ  เอีย    มี   ย  อยู่ท้ายค า  ไม่นับเป็นตวัสะกดใน
มาตราเกย   เช่น    เพลีย       เสีย   เต้ีย   เป็นตน้ 
  ตัวอย่างค าในมาตราเกย     เช่น     ร้อยดา้ย    คุย   ยาย    เหน่ือย    ค่อย    ชาย    
ปลาย    ง่าย    ลอย     ช่วย    นอ้ย    เตย    เฉยเมย     กาย    ขาย    ปุย    ทุย    เอย    ร้าย   ง่าย   ฯลฯ 
 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา เกย 
ตัวอย่าง    การแต่งประโยคจากค าในมาตราเกย                      
ขลุ่ย   พอ่เป่าขลุ่ย                       
ยาย  ยายท าขนมหวาน                                    
ขาย  แม่คา้ขายผลไม ้                                 
สบาย  ฉนัไม่สบายจึงไปหาหมอ                      
หาย     กลา้ท าดินสอหาย 
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ใบงานที ่ 3 
 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเขียนค าตรงขา้มท่ีอยูใ่น มาตรา  เกย  ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
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แผนที ่ 4     การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  เกอว)                          เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                     ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา เกอว  ซ่ึงเป็นมาตราตัวสะกดท่ีตรงมาตรา       
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา เกอว  จะท าให้สามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  ว   เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตราเกอว  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกอว  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตราเกอว  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตราเกอว   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกอว   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกอว   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนเล่นเกม  “บอกค าศพัท”์  จากภาพท่ีครูก าหนดให ้  
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 1. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียน 10 คน  เพื่อเล่นเกมบอกค าศพัทจ์ากภาพ 
 2. ครูแจกบตัรภาพให้ตวัแทนนกัเรียน  ให้แต่ละคนบอกค าศพัท์จากภาพท่ีนักเรียน
ไดรั้บ  ใหถู้กตอ้งและตรงกบัภาพ 
 3. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง  จากเกมบอกค าศพัท์จากภาพ  และ
ร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากภาพทั้ง  10  ภาพ        
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม  
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตราเกอว”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูสอนนกัเรียนอ่านค าศพัทท่ี์มีอยูใ่นเกม  “บอกค าศพัท์”  จากภาพท่ีครูก าหนดให ้
( ค  าศพัท์ท่ีมีตวัสะกดในมาตราเกอว)   โดยครูแสดงบตัรค าศพัท์ให้นักเรียนฝึกอ่าน    และบอก
ความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า  

  2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม       
กลุ่มละ 6 คน ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน มาเขียนประโยค
บนกระดาน  จากนั้นครูตรวจแกไ้ข 
 

 ข้ันสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตราเกอว) โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัสรุปวา่ มาตราเกอว  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด       
     

 ขั้นวดัและประเมินผล        
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 4 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตราเกอว) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกม  “บอกค าศพัท”์  จากภาพท่ีครูก าหนดให้  
 2. รูปภาพ 10  ภาพ      
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
 4. ใบงานท่ี 4  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตราเกอว) 
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7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตราเกอว) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 4  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตราเกอว)   
   

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. เกม  “บอกค าศัพท์”  จากภาพทีค่รูก าหนดให้ 
  ขั้นตอนการจัดกจิกรรม     
  1. ครูเลือกตวัแทนนกัเรียน 10 คน  เพื่อเล่นเกมบอกค าศพัทจ์ากภาพ 
  2. ครูแจกบตัรภาพ  เช่น   รูปภาพว่าว    ดาว   มะพร้าว    เคียว    คา้งคาว   แมว   
แกว้น ้ า  ตะหลิว น้ิวมือ และรูปภาพก๋วยเต๋ียว  ให้ตวัแทนนกัเรียนแต่ละคนบอกค าศพัท์จากภาพท่ี
นกัเรียนไดรั้บ   ใหถู้กตอ้งและตรงกบัภาพ 
  3. ครูให้นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง  จากเกมบอกค าศพัท์จากภาพ  
และร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากภาพทั้ง 10 ภาพ      
  4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเกม  
 2. ความหมายของ  มาตรา เกอว 
  มาตราเกอว   คือ  มีพยญัชนะ  ว  เป็นตวัสะกดตรงตามมาตรา             
  * ข้อยกเว้น*  ค าท่ีประสมสระ  อวั    มี   ว  อยู่ท้ายค า  ไม่นับเป็นตวัสะกดใน
มาตราเกอว   เช่น   ครัว    ร้ัว    ววั    บวั    เป็นตน้ 
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  ตัวอย่างค าในมาตราเกอว     เช่น   เร็ว     หนาว     เด๋ียว     กา้ว     เท่ียว   กาว   หิว   
เจ๊ียวจา๊ว   หาว     เคียว    เก่ียว     เขียว   แมว    เค้ียว   เดียว    ขาว    ขา้ว    ดาว    วาวแวว     พราว
แพรว  ฯลฯ     
 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา เกอว 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตราเกอว 
เค้ียว    นอ้งเค้ียวขา้วชา้มาก                     
เล้ียว  พอ่ขบัรถเล้ียวไปทางซา้ย                      
ยาว  แม่ชอบไวผ้มยาว  
แถว   นกัเรียนเขา้แถวตอนเชา้                       
ขา้ว  ฉนักินขา้ว 
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ใบงานที ่ 4 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนวาดภาพค าท่ีมีตวัสะกดใน มาตรา  เกอว          
              พร้อมทั้งเขียนค าศพัทป์ระกอบภาพใหถู้กตอ้ง 
 

 
1. 
             
 
 
2.         
             
      
 
 
3.        
             
  
 
 
4. 
             
 
  
 
5. 
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แผนที ่ 5   การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กน)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กน  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา     
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กน จะท าใหส้ามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  รวมถึงยกตวัอย่างและน าค าท่ีมี  น  ญ  ณ  ฬ   ร  ล   เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น   มาตรากน  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน   มาตรากน ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากน  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตรากน   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากน   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากน   
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนร้องเพลง “มาตรากน ” ตามแผนภูมิเน้ือเพลง  ดงัน้ี 
 1. ครูติดแผนภูมิเน้ือเพลงมาตรากนแลว้อ่านเน้ือเพลง  และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูร้องเพลง  และใหน้กัเรียนร้องตามครู  พร้อมทั้งปรบมือให้จงัหวะเพลงดว้ย 
 3. ครูเปิดเคร่ืองบนัทึกเสียงและใหน้กัเรียนร่วมกนัร้องเพลงไปพร้อมกนั 
 4. ครูใหน้กัเรียนท าท่าทางประกอบจงัหวะเพลง 
 5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากเพลง 
       ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากน”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
  1. ครูสอนนกัเรียนอ่านค าศพัท์ท่ีมีอยูใ่นเพลงมาตรากน  โดยครูแสดงบตัรค าศพัทใ์ห้

นกัเรียน ฝึกอ่าน  และบอกความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า      
  2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม       

กลุ่มละ 6 คน ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน มาเขียนประโยค
บนกระดาน   จากนั้นครูตรวจแกไ้ข 
 

 ข้ันสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากน) โดยให้นักเรียน
ร่วมกนัสรุปวา่  มาตรากน  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 

 ขั้นวดัและประเมินผล        
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 5 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากน) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิเน้ือเพลง  “มาตรา กน”   
 2. บตัรค าศพัทป์ระกอบเพลง “มาตรากน”     
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
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 4. เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง     
 5. ใบงานท่ี 5  เร่ืองการเขียนสะกดค า (มาตรากน) 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากน) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 5 เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากน)   
   

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9. รายละเอยีดเนือ้หาสาระ  
 1. เนือ้เพลง  “มาตรา กน”  

  ค าร้อง   ปิตินนัทน์    สุทธสาร    ท านอง   JOEY 
    ตวัสะกดมาตราใน  แม่กน 

   อยา่สับสน   หก  ตวัจ าได ้
   มี  ณ  เณร       ล  ลิง        ร  เรือพายไป 
   น   หนูไซร้    ญ  หญิงไทย      ฬ  จุฬา 
   เดิน   เวยีนวน    ปืนกล   และรถยนต ์
   บนถนน     สับสน    จลาจล 
   เริงสราญ      ปลาวาฬ    มนัวา่ยวน 
   บุญคุณ    ลน้    ดลจิต    คิดพากเพียร 
 2. ความหมายของ  มาตรากน 
  มาตรากน    คือ  มีพยญัชนะ   น   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืน ท่ีออกเสียง
เหมือน    น   สะกด  
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  *ข้อสังเกต*  ค าท่ีออกเสียงเหมือน  น  เป็นตวัสะกด  คือ  ค  าท่ีสะกดดว้ย   ล   ร    
ญ   ณ   ฬ   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  ตัวอย่างค าในมาตรากน     เช่น    เดิน       ออ้น เปล่ียน  เอน ถนน คร้ืน   
น ้าตาล   ดล   พิกุล  เพียร   อาหาร    บินจร    ครวญ บุญ    สราญ    คุณ    คูณ    วาฬ        

 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา กน 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากน 
ปืนกล             ทหารถือปืนกล        
ขาวนวล           นอ้งของฉนัมีผวิขาวนวล                                
พรวนดิน   คุณแม่พรวนดินตน้มะลิ 
อาหาร                      ฉนัชอบกินอาหารท่ีมีประโยชน์                                          
น ้าตาล              ลุงอว้นชอบด่ืมกาแฟใส่น ้าตาลมาก ๆ 
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ใบงานที ่ 5 

 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีสะกดดว้ย  มาตรา  กน  ใหถู้กตอ้งตามค าอ่านท่ีก าหนดให้ 
                       ค าอ่าน                                                                ค าเขียน 

1.   อา –  หาน    
__________________________________________ 

2.   ดอก –  พิ – กุน    
__________________________________________ 

3.   วาน    
__________________________________________ 

4.   เริง –  สะ – ราน    
__________________________________________ 

5.   บุน –  คุน    
__________________________________________ 

6.   ครวน –  คราง    
__________________________________________ 

7.   พาก –  เพียน    
__________________________________________ 

8.   บิน –  จอน    
__________________________________________ 

9.   ขาว –  นวน    
__________________________________________ 

10.   ปืน –  กน    
__________________________________________ 
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แผนที ่ 6   การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กก)                          เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                     ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กก  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา      
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กก  จะท าให้สามารถเขียนสะกดค าและบอกความหมาย 
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี ก  ข   ค  ฆ  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากก  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากก  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากก  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากก   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากก  
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากก   
   

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “มาตรากก” ตามแผนภูมิบทร้อยกรอง ดงัน้ี 
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 1. ครูอ่านบทร้อยกรอง  และใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกด มาตรากก” พร้อมกนั 
 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัหาค าศพัท ์ ค  าท่ีมีตวัสะกดมาตรากก  จากบทร้อยกรอง 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากบทร้อยกรอง 
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากก”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูสอนอ่านค าศพัทท่ี์มีอยูใ่นบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากก” โดยครูแสดง
บตัรค าศพัทใ์หน้กัเรียนฝึกอ่าน  และบอกความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า  

  2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม       
กลุ่มละ 6 คน ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน มาเขียนประโยค
บนกระดาน  จากนั้นครูตรวจแกไ้ข     

                

 ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากก) โดยใหน้กัเรียนร่วมกนั
สรุปวา่  มาตรากก  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 

 ขั้นวดัและประเมินผล        
 ครูใหน้กัเรียนใบงานท่ี 6 เร่ือง การเขียนสะกดค า (มาตรากก) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิบทร้อยกรอง “ ค  าท่ีมีตวัสะกดมาตรา กก ”   
 2. บตัรค าศพัทจ์ากบทร้อยกรอง “ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากก”   
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
 4. ใบงานท่ี 6  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากก) 
   

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากก) 
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 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 6   เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรา กก)   
   

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9. รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. บทร้อยกรอง  “ค าทีม่ีตัวสะกด  มาตรากก”  

    ลูกนก   ตกปีกหกั  ฟกช ้านกั     เจา้ปักษา 
   เด็กดี      มีเมตตา  ช่วยรักษา     วหิคพลนั 
   ปลูกผกั    ฟักเปลือกเขียว ออกมากเทียว    เท่ียวแจกกนั 
   มากนอ้ย    คอยแบ่งปัน ทุกทุกวนั    ฉนัสุขใจ 

       ผศ.ศิริวรรณ    กาญจนสาลกัษณ์ 
 2. ความหมายของ  มาตรา กก 
  มาตรากก    คือ  มีพยญัชนะ   ก   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียง
เหมือน    ก   สะกด  ไดแ้ก่   ข   ค    ฆ   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  ตัวอย่างค าในมาตรากก    เช่น   สนุก   เรียก   โยก  ผูก      เลือก      ฝาก     สุข    
สุนขั     เลข  ภาค   โรค     โชค    วหิค      สามคัคี    เมฆ   ฯลฯ 
  3.   การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กก 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากก                          
นก     นกเกาะบนตน้ไม ้                                    
หกั  นอ้งหกัดินสอ                                    
ออก  พอ่ขบัรถออกไปท างาน                                                 
ผกู   พี่ผกูเชือกรองเทา้                                    
แจก    คุณแม่แจกขนมเด็ก ๆ 
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ใบงานที ่ 6 
 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนเติมตวัสะกด มาตรา  กก   ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
 

   1. สนุ ____    2. เรีย ____ 

   3.  ภา ____    4.  เม ____ 

   5. เปลือ ____    6. ฝา ____ 

   7.  วหิ ____    8.  เล ____ 

   9. ปลุ ____   10. สุ ____ 

  11.  พริ ____    12.  โร ____ 

  13. แจ ____   14. ห ั____ 

  15.  พรร ____   16.  ศอ ____  

  17.โช ____           18.  บริจา ____ 

  19. สาม ั____ คี   20. ประมุ ____ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



183 

 

แผนที ่ 7   การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กบ)                   เวลา   1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กบ  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา    
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กบ จะท าให้สามารถ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย 
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  บ   ป   พ   ฟ   ภ   เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น  มาตรากบ  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากบ ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากบ  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกดมาตรากบ   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากบ   
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากบ   
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนเล่น  “ปริศนาค าทาย” ทายค าศพัทจ์าก  10  ค  าถาม  อะไรเอ่ย ?  
 1. ครูน า “ปริศนาค าทาย” ของค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากบ จ านวน 10 ค าถาม มาถาม
นักเรียนทีละค าถาม  ให้นักเรียนท่ีต้องการจะตอบยกมือข้ึน  และครูเรียกนักเรียนตอบค าถาม          
ทีละคน            
 2. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง จากการเล่นปริศนาค าทาย “อะไรเอ่ย”   
และร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากค าถามทั้ง 10  ค  าถาม      
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากปริศนาค าทาย    
  ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง “การเขียนสะกดค า  มาตรากบ”  พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูสอนนกัเรียนอ่านค าศพัทท่ี์มีอยูใ่นปริศนาค าทาย  “ อะไรเอ่ย ” (ค าท่ีมีตวัสะกด
ในมาตรากบ)โดยครูแสดงบตัรค าศพัทใ์หน้กัเรียนฝึกอ่าน  และบอกความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า  
 2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม       
กลุ่มละ  6  คน  ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัท์ให้ถูกตอ้ง  และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน  มาเขียน
ประโยคบนกระดานจากนั้นครูตรวจแกไ้ข 
 

 ข้ันสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง   การเขียนสะกดค า  (มาตรากบ) โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัสรุปวา่ มาตรากบ  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 

 ขั้นวดัและประเมินผล          
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 7 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากบ) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ปริศนาค าทาย  “ อะไรเอ่ย ? ”   10 ค าถาม 
 2. บตัรค าศพัท ์ (ค าตอบ)        
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
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 4. เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง     
 5. ใบงานท่ี 7 เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากบ) 
7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากบ) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. .แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 7  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากบ)   
   

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1. เกม   “ปริศนาค าทาย” ทายค าศัพท์จาก  10  ค าถาม  อะไรเอ่ย? 
  ขั้นตอนการจัดกจิกรรม            
  1. ครูน า “ปริศนาค าทาย” ของค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากบ จ านวน 10 ค าถาม มาถาม
นกัเรียนทีละค าถาม  ใหน้กัเรียนท่ีตอ้งการจะตอบยกมือข้ึน และครูเรียกนกัเรียนตอบค าถามทีละคน 
   ตัวอย่างค าถามทีใ่ช้ในปริศนาค าทาย 

   1. อะไรเอ่ย? เป็นสัตวส่ี์เทา้สะเทินน ้าสะเทินบก (กบ) 
   2. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองหอมชนิดหน่ึงใชจุ้ดบูชาพระ (ธูป) 
   3. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองสวมหวัส าหรับกนัแดดกนัฝน (งอบ) 
   4. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองมือส าหรับขดุดินและถางหญา้ (จอบ) 

   5. อะไรเอ่ย?  เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมชนิดหน่ึง มีถ่ินท่ีอยู่ในทวีปแอฟริกา 
(ยรีาฟ) 

   6. อะไรเอ่ย?  เป็นสัตวท่ี์มีล าตวัและขาเป็นปลอ้ง มีเข้ียว  มีพิษ (ตะขาบ) 
   7. อะไรเอ่ย?  เป็นเรือท่ีสร้างข้ึนหรือดดัแปลงเพื่อใชใ้นการรบ  (เรือรบ) 
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   8. อะไรเอ่ย?  เป็นช่ือแมลงชนิดหน่ึง  มีรูปร่างแบน  อาศยัอยู่ตามบา้นเรือน 
(แมลงสาบ) 
   9. อะไรเอ่ย?  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีพูดติดต่อกนัไดใ้นระยะไกลโดยใชส้าย 
(โทรศัพท์) 
            10. อะไรเอ่ย?  เป็นหว้งน ้าใหญ่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยบึงแต่โตกวา่  มีทั้งน ้ าเค็มและ    
น ้าจืด (ทะเลสาบ) 
  2. ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจค าตอบท่ีถูกต้อง จากการเล่นปริศนาค าทาย      
“อะไรเอ่ย”  และร่วมกนับอกค าศพัทท์ั้งหมดจากค าถามทั้ง 10  ค  าถาม   
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากปริศนาค าทาย    
 2. ความหมายของมาตรา กบ 
   มาตรากบ    คือ  มีพยญัชนะ   บ   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียง
เหมือน    บ   สะกด ไดแ้ก่   ป   พ   ฟ    ภ     เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
   ตัวอย่างค าในมาตรากบ   เช่น    เก็บ    หลบั    เรียบ   ปลอบ    เหยียบ    สิบ  รูป   
บาป  สาป    ภาพ  เคารพ  อพยพ กราฟ      ยรีาฟ   ทอฟฟ่ี    โลภ     ลาภ     ปรารภ 

 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา  กบ 
ตัวอย่าง   การแต่งประโยคจากค าในมาตรากบ                    
หลบั  แดงนอนหลบัในเวลาครูสอน                       
รูป  ฉนัชอบถ่ายรูป                                
เคารพ  เด็กดีตอ้งเคารพผูใ้หญ่                                           
ทอฟฟ่ี         อว้นกินทอฟฟ่ีมากจนฟันผุ                     
โลภ  คนโลภมากมกัจะเกิดผลเสียหาย 
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ใบงานที ่ 7 
 
 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเขียนค าท่ีสะกดดว้ย มาตรา  กบ  ใหถู้กตอ้งตามค าอ่านท่ีก าหนดให้ 
 

                     ค าอ่าน                                                                 ค าเขียน 
 

1.   โลบ –  มาก    
__________________________________________ 

2.   โชก –  ลาบ    
__________________________________________ 

3.   รูบ –  พาบ    
__________________________________________ 

4.   ย ี–  ราบ    
__________________________________________ 

5.   สับ –  ดา    
__________________________________________ 

6.   ทอบ –  ฟ่ี    
__________________________________________ 

7.   เคา –  รบ    
__________________________________________ 

8.   บาบ    
__________________________________________ 

9.   อบ –  พะ – ยบ    
__________________________________________ 

10.   สับ –  ปะ – รด    
__________________________________________ 
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แผนที ่ 8  การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า  (มาตรา  กด)                           เวลา   2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นางสาวสารสิน   เลก็เจริญ      ใช้สอนภาคเรียนที ่2                      ปีการศึกษา 2553 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระส าคัญ 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  มีมาตรา กด  ซ่ึงเป็นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตรา      
การเรียนรู้เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกด มาตรา กด  จะท าให้สามารถเขียนสะกดค า  และบอกความหมาย
ของค า  รวมถึงยกตวัอยา่งและน าค าท่ีมี  ด  จ   ฉ   ช    ซ    ฌ    ฎ    ฏ    ฐ    ฑ    ฒ      ต    ถ   ท   ธ   
ศ    ษ   ส  รวมทั้ง  ติ   ตุ   ตร  เป็นตวัสะกด  มาแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
 สาระท่ี 2  มาตรฐานท่ี ท 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 2.1.4*  การเขียนสะกดค า
ตามค าบอก  
 สาระท่ี 4  มาตรฐานท่ี ท 4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี ท 4.1.2  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
 (หมายเหตุ :  * หมายถึง  มาตรฐานของโรงเรียน) 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่น   มาตรากด  ไดถู้กตอ้ง  
 2. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดใน   มาตรากด  ไดถู้กตอ้ง 
 3. น าค าท่ีมีตวัสะกดใน  มาตรากด  ท่ีก าหนดใหม้าแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 
  

4.  เนือ้หาสาระ 
 1. เขียนสะกดค า  ท่ีมีตวัสะกด   มาตรากด   
 2. ความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากด  
 3. การแต่งประโยคโดยใชค้  าท่ีมีตวัสะกดในมาตรากด   
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ใหน้กัเรียนฟังนิทานเร่ือง  “ต ารวจผูแ้สนฉลาด”      
 1. เล่านิทาน  เร่ือง  ต ารวจผูแ้สนฉลาด   ใหน้กัเรียนฟัง 
 2. ครูใหต้วัแทนนกัเรียน  2-3 คน   มาแสดงบทบาทสมมติประกอบนิทานท่ีครูเล่า 
 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนับอกค าศพัท ์ ค  าท่ีมีตวัสะกดมาตรากด  จากนิทานท่ีไดฟั้ง 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากนิทาน 
       ครูน าสนทนาเพื่อโยงเขา้สู่เร่ือง  “การเขียนสะกดค า  มาตรากด”   พร้อมทั้งแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 

 ขั้นสอน 
 1. ครูสอนนักเรียนอ่านค าศพัท์ท่ีมีอยู่ในนิทานเร่ือง  “ต ารวจผูแ้สนฉลาด”  ค าท่ีมี
ตวัสะกดในมาตรากด  โดยครูแสดงบตัรค าศพัท์ ให้นักเรียนฝึกอ่าน  และบอกความหมายของ
ค าศพัทแ์ต่ละค า 

  2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกกับการแต่งประโยค”   โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม      
กลุ่มละ 6 คน ช่วยกนัแต่งประโยคจากค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง และส่งตวัแทนกลุ่ม 1 คน มาเขียนประโยค
บนกระดาน  จากนั้นครูตรวจแกไ้ข              

         

 ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากด) โดยใหน้กัเรียนร่วมกนั
สรุปวา่ มาตรากด  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 

 ขั้นวดัและประเมินผล        
 ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 8 เร่ือง การเขียนสะกดค า  (มาตรากด) 
 

6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. นิทานเร่ือง   “ต ารวจผูแ้สนฉลาด” 
 2. บตัรค าศพัทจ์ากนิทาน  เร่ือง “ต ารวจผูแ้สนฉลาด”  ค าท่ีมีตวัสะกดมาตรากด 
 3. เกม “สนุกกบัการแต่งประโยค” 
 4. ใบงานท่ี 8  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากด) 
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7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบั 2 ข้ึนไป 
 2. ตรวจใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรากด) 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 2. ใบงานท่ี 8  เร่ืองการเขียนสะกดค า  (มาตรา กด)    
 

8.  บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9.  รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
 1.   นิทานเร่ือง “ต ารวจผู้แสนฉลาด” 
  วนัหน่ึงขณะท่ีต ารวจจราจรก าลงัปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีอยูบ่นถนน  ทนัใดนั้นมีชาย
คนหน่ึงได้ขับรถมาด้วยความเร็วและฝ่าสัญญาณไฟ ต ารวจจราจรได้เป่านกหวีดเสียงดังมาก   
พร้อมทั้งห้ามรถให้หยุดรถในทนัทีทนัใด  ต ารวจพูดวา่ “ขอโทษครับขอดูใบอนุญาตในการขบัรถ
หน่อยครับ” ผูช้ายคนขบัท าหน้างงแล้วพูดว่า “ท าไมตอ้งมาขอดูใบอนุญาตในการขบัรถของผม   
ผมก็ขบัรถตามปกติเหมือนท่ีผมเคยขบัทุกวนัแหละครับ”  ต ารวจพูดว่า “คุณขบัรถผิดกฎครับ      
คุณฝ่าสัญญาณไฟครับ” ผูช้ายคนขบัหยิบธนบตัรหน่ึงร้อยบาทยื่นให้ต ารวจและพูดว่า “ช่วยผม
หน่อยนะครับ ผมมีเวลาน้อย   หน่ึงร้อยบาทน้ีส าหรับค่าน ้ าชากาแฟนะครับ”  เม่ือต ารวจได้ยิน
ค าพูดดงักล่าวของผูช้ายคนนั้น ต ารวจรู้สึกโกรธข้ึนทนัทีทนัใด เขียนใบสั่งให้กบัชายคนขบัผิดกฎ  
และไดส้ั่งสอนกบัชายคนขบัว่า “คุณช่วยเก็บเงินของคุณคืนไป  และคุณอย่ามาคิดว่าผมจะเห็นแก่
เศษเงินเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของคุณ ผมคิดวา่หนา้ท่ีและงานของผมตอ้งมาก่อนส่ิงอ่ืนรวมทั้งความถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบของสังคม  ถา้มีคนแบบคุณจ านวนหลาย ๆ คน  ผมคิดวา่ประเทศชาติคงจะไม่เจริญ
และเกิดความวุน่วายอยา่งแน่นอนครับ” 
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 จากนิทานเร่ือง ต ารวจผู้แสนฉลาด 
  แสดงให้เห็นถึงความคิดท่ีดีงาม ความเฉลียวฉลาดในการท างานและการพูด  
รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าการเห็นประโยชน์ส่วนตนของคุณ
ต ารวจ  ซ่ึงการกระท าดงักล่าวถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสมควรแก่การยกยอ่งอยา่งยิง่ 
 2. ความหมายของ  มาตรา กด 
  มาตรากด    คือ  มีพยญัชนะ   ด   เป็นตวัสะกดหรือพยญัชนะตวัอ่ืนท่ีออกเสียง
เหมือน    ด   สะกดไดแ้ก่  จ    ฉ    ช    ซ    ฌ    ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   ท   ธ   ศ    ษ    ส   รวมทั้ง   
ติ   ตุ   ตร   เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา    
  ตัวอย่างค าในมาตรากด  เช่น     คิด    หัด     เผ็ด   หมด    ยึด   ลอด   เสร็จ     
กฎหมาย    ปรากฏ   พฒันา   สังเกต    รถบรรทุก   มารยาท   โกรธ     อากาศ     กระดาษ     สวสัดี    
สมบตัิ     ยาธาตุ     ตกับาตร 
 3. การแต่งประโยคโดยใช้ค าในมาตรา กด 
ตัวอย่าง การแต่งประโยคจากค าในมาตรากด                 
สังเกต        พอ่สังเกตดูฉนัตลอดเวลา 
รสชาต ิ         ฉนัไม่ชอบอาหารรสชาตเิค็ม 
ศาสนา          คุณแม่นบัถือศาสนาพุทธ 
มารยาท        เด็กดีตอ้งมีมารยาทเรียบร้อย 
สมบตัิ         เศรษฐีมีทรัพยส์มบตัิมากมาย 
ตกับาตร     คุณแม่ท าอาหารตกับาตรตอนเชา้ 
ยาธาตุ         นอ้งปวดทอ้งจึงกินยาธาตุน ้าขาว 
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ใบงานที ่ 8 
 
 
 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเติมตวัสะกด มาตรา  กด  ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  
 

   1. เก่งกา ____     2. สมบ ั____ 

   3.  ก ____ ระเบียบ    4.  รสชา____ 

   5. สารพ ั____          6.  เสร็ ____ 

   7.  สว ั____ ดี   8.  ขอโท ____ 

   9. ร ____ไฟ    10. โกร ____ 

  11.  งูพิ ____    12.  โอกา ____ 

  13. ศา ____นา   14. มารยา ____ 

  15. สังเก ____   16.  กระดา____  

  17. วนัพุ____           18.  พ_ั___นา 

  19. อากา ____    20. เหรียญบา____ 
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ภาคผนวก  ข 

 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน   เร่ือง  การเขียนสะกดค า 
   
ค าส่ัง ให้นักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องและ   ลงในกระดาษค าตอบ 
 1. เก่ง – กาด  เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  เก่งกาด   ข.  เก่งกาส  ค.  เก่งกาจ 
 2. ครวน – คราง  เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  ครวลคราง  ข.  ครวญคราง  ค.  ครวนคราง 
 3.  “บุ_คุ_”  ตวัสะกดท่ีหายไป  คือ พยญัชนะตวัใด 
   ก. ญ, ญ   ข.  ณ, ณ  ค.  ญ,  ณ 
 4.  “ขาวนว_”  ตวัสะกดท่ีหายไป  คือ พยญัชนะตวัใด 
   ก.  น    ข.  ล   ค.  ร 
 5. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถูกตอ้ง 
   ก.  ตกับาตร   ข. อาหาน  ค.  ท าบาบ 
 6. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถูกตอ้ง 
   ก.  เคารบ   ข.  วหิก   ค.  สารพดั 
 7. สา – มกั – คี   เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  สามกัคี   ข.  สามขัคี  ค.  สามคัคี 
 8.  สะ – หวดั – ดี    เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  สวสัดี   ข.  สวดัดี  ค.  สะหวดัดี 
 9.  มา – ระ – ยาด   เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  มารยาต   ข.  มารยาท  ค.  มารยาด 
                 10.   สาด – สะ – หนา  เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร     
   ก.  สาสนา   ข.  ศาสนา  ค.  ศาดสนา 
                 11.   “ธนบ_ั “ ตวัสะกดท่ีหายไป คือ พยญัชนะตวัใด 
   ก.  ด    ข.  ต   ค.  ตร 
                 12.  “ก_ัว _”  ตวัสะกดท่ีหายไป คือ พยญัชนะตวัใด 
   ก.  ง, ล   ข.  ง, น   ค.  ม, ล 
                 13. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถูกตอ้ง 
   ก.  ส าคนั   ข.  เหรียนบาท  ค.  ฉลาด 
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 14. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถูกตอ้ง 
   ก.  พฒันา   ข.  ยาธาด  ค.  เพลงชาดิ 
 15. ขอ – โทด   เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  ขอโทศ   ข.  ขอโทด  ค.  ขอโทษ 
 16. ดอก – พิ – กุน   เขียนเป็นค าไดอ้ยา่งไร 
   ก.  ดอกพิกุน   ข.  ดอกพิกุญ  ค.  ดอกพิกุล 
 17.  “แฟ้มเอ่ีย_อ่อ_”  ตวัสะกดท่ีหายไป คือ พยญัชนะตวัใด 
   ก.  น, ง   ข.  ม, ง   ค.  ง, ง 
 18.  “สนุ_สนา_”  ตวัสะกดท่ีหายไป คือ พยญัชนะตวัใด 
   ก.  ก, ม   ข.  ก, น   ค. น, น 
 19. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถูกตอ้ง 
   ก.  กรุงเทบ   ข.  โลภมาก  ค.  สมบดั 
 20. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถูกตอ้ง 
   ก.  บินจร   ข.  ส าเร็ด  ค.  พากเพียน 
 
 
 

เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
เร่ือง  การเขียนสะกดค า 

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

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนภาษาไทย 
เร่ือง  การเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  

ทีส่อนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดใหแ้ลว้ใส่  √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็น
ของนกัเรียน 

       หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัมาก 
       หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
       หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
ข้อ
ที่ 

ข้อความทีส่อบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ความคิดเห็นของนักเรียน 

   
1. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหา  

ท่ีครูสอน 
   

2. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบั เวลาเรียน
แต่ละชัว่โมง 

   

3. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบัระดบัชั้น
และวยัของผูเ้รียน 

   

4. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหก้ารเรียนง่ายข้ึน    
5. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหเ้กิดความ

กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 
   

6. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหบ้รรยากาศ 
ในหอ้งน่าเรียน 

   

7. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชช่้วยส่งเสริมใหน้กัเรียน
กลา้แสดงออก  กลา้คิด  กลา้ท า 

   

8. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชช่้วยส่งเสริมใหทุ้กคน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

9. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหเ้กิดความ
สนุกสนาน ในขณะท่ีนกัเรียนร่วมแข่งขนักบัเพ่ือน ๆ 

   

10. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้ าใหเ้กิดทกัษะการอ่าน
และการเขียนสะกดค าไดดี้ข้ึน 
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ภาคผนวก  ง 
 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
   

  - ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
   โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  - ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
   โดยการเรียนแบบปกติ 
  - ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  - ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT   

 เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 
 

ที่ รายการประเมิน ผู้เช่ียวชาญ  
IOC 1 2 3 

 จุดประสงค์การเรียนรู้     
1. มีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ +1 +1 +1 1 
2. มีความเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
3. มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  และสามารถสอนใหบ้รรลุตาม

จุดประสงคไ์ด ้
+1 +1 +1 1 

 กจิกรรมการเรียนรู้     
 ขั้นน า     

1. มีความน่าสนใจ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. มีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีจะสอน +1 +1 +1 1 
 ขั้นสอน / ขั้นจดัทมี / ขั้นการแข่งขัน     

1. มีขั้นตอนเป็นไปตามล าดบัขั้นของการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
3. เร้าความสนใจ และช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม          

ในกิจกรรม 
+1 +1 +1 1 

4. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
5. เหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
 ขั้นสรุป     

1. มีความชดัเจน  ไม่สบัสน +1 +1 +1 1 
2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 1 
 การวดัและประเมนิผล     

1. สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. สามารถวดัและประเมินผลไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ +1 +1 +1 1 
 ใบความรู้ / ใบงาน     

1. รูปแบบ  มีความน่าสนใจ +1 +1 +1 1 
2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
3. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
 รวม 1.00 
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  โดยการสอนแบบปกติ     
         เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 
 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
IOC 1 2 3 

 จุดประสงค์การเรียนรู้     
1. มีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ +1 +1 +1 1 
2. มีความเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
3. มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  และสามารถสอนใหบ้รรลุตาม

จุดประสงคไ์ด ้
+1 +1 +1 1 

 กจิกรรมการเรียนรู้     
 ขั้นน า     

1. มีความน่าสนใจ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. มีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีจะสอน +1 +1 +1 1 
 ขั้นสอน      

1. มีขั้นตอนเป็นไปตามล าดบัขั้นของการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
3. เร้าความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
4. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
5. เหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 
 ขั้นสรุป     

1. มีความชดัเจน  ไม่สบัสน +1 +1 +1 1 
2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 1 
 การวดัและประเมนิผล     

1. สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
2. สามารถวดัและประเมินผลไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 0 +1 +1 0.67 
  ใบงาน     

1. รูปแบบ  มีความน่าสนใจ +1 +1 +1 1 
2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
3. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1 

 รวม 0.98 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



201 

 

ตารางท่ี 16  ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน-หลงัเรียน   
               เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 
 

 
ข้อที่ 

ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 

  
ข้อที่ 

ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ 
สอดคล้อง 

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

 
* ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
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ตารางท่ี  17 ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น เร่ืองการเขียนสะกดค า ของนกัเรียน   
       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT (ส าหรับ 
 ผูเ้ช่ียวชาญ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญ  
IOC 1 2 3 

1. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 
ท่ีครูสอน 

+1 +1 +1 1 

2. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบั 
เวลาเรียนแต่ละชัว่โมง 

+1 +1 +1 1 

3. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชเ้หมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน 

+1 +1 0 0.67 

4. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้  าใหก้ารเรียนง่ายข้ึน 0 +1 +1 0.67 
5. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้  าใหเ้กิดความ

กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 
+1 +1 +1 1 

6. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้  าใหบ้รรยากาศ 
ในหอ้งน่าเรียน 

+1 +1 +1 1 

7. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชช่้วยส่งเสริมให้
นกัเรียน  กลา้แสดงออก  กลา้คิด  กลา้ท า 

+1 +1 +1 1 

8. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชช่้วยส่งเสริมให้ 
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 

9. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้  าใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน ๆ  

+1 +1 0 0.67 

10. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีครูใชท้  าใหเ้กิดทกัษะ 
การอ่านและการเขียนสะกดค าไดดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 1 

 รวม 0.90 
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ภาคผนวก  จ 

 

ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
  - ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
   ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  - คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
   เทคนิค TGT กบัการสอนแบบปกติ 
  - คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
   เทคนิค TGT 
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ตารางท่ี 18 ผลการหาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
 วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดค า 
 

ขอ้ท่ี ค่า  p ค่า  r 
1 0.78 0.75 
2 0.64 0.86 
3 0.63 0.42 
4 0.65 0.69 
5 0.78 0.75 
6 0.44 0.62 
7 0.78 0.51 
8 0.44 0.62 
9 0.72 0.81 

10 0.64 0.86 
11 0.72 0.60 
12 0.72 0.60 
13 0.78 0.75 
14 0.65 0.69 
15 0.72 0.60 
16 0.35 0.49 
17 0.44 0.31 
18 0.78 0.75 
19 0.72 0.81 
20 0.56 0.78 
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ตารางท่ี 19 คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  
    กบัการสอนแบบปกติ 
วธีิสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT วธีิสอนแบบปกติ 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
1 13 20 1 11 14 
2 14 18 2 8 15 
3 10 17 3 8 11 
4 9 19 4 11 14 
5 2 15 5 7 10 
6 12 18 6 14 17 
7 7 17 7 14 14 
8 9 17 8 10 12 
9 7 19 9 13 17 

10 11 17 10 5 10 
11 10 18 11 5 11 
12 12 20 12 7 11 
13 10 16 13 8 13 
14 9 15 14 6 10 
15 13 20 15 8 11 
16 7 16 16 8 13 
17 4 13 17 12 16 
18 6 17 18 9 10 
19 8 19 19 13 15 
20 2 15 20 11 13 
21 12 20 21 13 17 
22 7 14 22 10 18 
23 8 19 23 12 15 
24 6 13 24 5 10 
25 5 17 25 10 11 
26 13 20 26 8 15 
27 10 17 27 8 10 
28 10 18 28 10 13 
29 5 19 29 12 17 
30 8 16 30 4 10 
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ตารางท่ี 19  (ต่อ) 
 

วธีิสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT วธีิสอนแบบปกติ 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
31 11 19 31 6 11 
32 10 17 32 11 16 
33 6 14 33 7 10 
34 5 12 34 2 10 
35 14 20 35 12 15 
36 10 16 36 10 12 
37 9 15 37 5 10 
38 4 14 38 11 15 
39 7 18 39 8 10 
40 2 12 40 7 13 
41 6 15 41 4 11 
42 6 17 42 10 12 
43 3 16 43 5 10 
44 7 15 44 15 20 
45 4 14 45 9 10 
46 14 20 46 11 14 
47 1 13 47 5 11 
48 12 20 48 4 10 
49 13 19 49 11 15 
50 4 15 50 8 12 
51 8 16 51 15 18 
52 3 13 52 13 17 
53 5 18 53 7 15 
54 9 17 54 11 14 
55 8 15 55 8 10 
56 10 18 56 12 17 
57 6 17 57 4 10 
58 12 20 58 7 13 
59 15 19 59 12 13 
60 9 16 60 10 12 
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ตารางท่ี 20  คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

วธีิสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

คนท่ี 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
1 13 20 31 11 19 
2 14 18 32 10 17 
3 10 17 33 6 14 
4 9 19 34 5 12 
5 2 15 35 14 20 
6 12 18 36 10 16 
7 7 17 37 9 15 
8 9 17 38 4 14 
9 7 19 39 7 18 

10 11 17 40 2 12 
11 10 18 41 6 15 
12 12 20 42 6 17 
13 10 16 43 3 16 
14 9 15 44 7 15 
15 13 20 45 4 14 
16 7 16 46 14 20 
17 4 13 47 1 13 
18 6 17 48 12 20 
19 8 19 49 13 19 
20 2 15 50 4 15 
21 12 20 51 8 16 
22 7 14 52 3 13 
23 8 19 53 5 18 
24 6 13 54 9 17 
25 5 17 55 8 15 
26 13 20 56 10 18 
27 10 17 57 6 17 
28 10 18 58 12 20 
29 5 19 59 15 19 
30 8 16 60 9 16 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

การจัดทีน่ั่งส าหรับเกมการแข่งขัน 
 

  - การจดันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 
  - แผนผงัการจดัท่ีนัง่ส าหรับเกมการแข่งขนัเขียนค าศพัท ์
   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีไดรั้บการสอน 
   โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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ตารางท่ี 21    การจดันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3  
 

เลขท่ี ช่ือกลุ่ม คะแนนผลการเรียนท่ีผา่นมา 
1 
60 
9 
47 

A 
A 
A 
A 

89 
77 
76 
50 

39 
31 
11 
43 

B 
B 
B 
B 

88 
77 
76 
52 

2 
48 
22 
56 

C 
C 
C 
C 

87 
78 
76 
57 

4 
35 
28 
30 

D 
D 
D 
D 

87 
78 
76 
57 

8 
24 
37 
26 

E 
E 
E 
E 

86 
78 
76 
58 

46 
17 
51 
18 

F 
F 
F 
F 

85 
78 
75 
66 

58 
7 
6 
52 

G 
G 
G 
G 

85 
78 
76 
66 

29 
15 
54 
5 

H 
H 
H 
H 

84 
79 
75 
66 
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ตารางท่ี 21    (ต่อ) 
 

เลขท่ี ช่ือกลุ่ม คะแนนผลการเรียนท่ีผา่นมา 
44 
57 
33 
34 

I 
I 
I 
I 

84 
80 
74 
67 

53 
42 
45 
50 

J 
J 
J 
J 

84 
80 
73 
68 

27 
14 
36 
40 

K 
K 
K 
K 

83 
80 
72 
68 

32 
10 
38 
23 

L 
L 
L 
L 

82 
80 
72 
68 

49 
59 
41 
16 

M 
M 
M 
M 

82 
81 
72 
69 

3 
55 
19 
13 

N 
N 
N 
N 

81 
81 
71 
70 

12 
21 
20 
25 

O 
O 
O 
O 

81 
81 
71 
70 

หมายเหตุ :  จากตารางขา้งตน้เป็นการแบ่งกลุ่มเขา้กลุ่มโดยใชเ้ทคนิค A - F (วชัรา เล่าเรียนดี 2545  :  1) 
  โดยแบ่งกลุ่มละ 4 คน คละนกัเรียนท่ีมีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ในอตัราส่วน 1 : 2 : 1 
  เพ่ือใหส้มาชิกร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมและเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้แข่งขนั  
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ตารางท่ี 22  แผนผงัการจดัท่ีนัง่ส าหรับเกมการแข่งขนัเขียนค าศพัท ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีท่ี 1/3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  

    
หน้าห้องเรียน 

     K        J              A 
 
 

 
      L        I              B 

 
   

  
     M                    H              C 

 
 

  
     N        G               D   

   
 

  
     O        F               E  

 
 

 
 
 
หมายเหตุ แผนผงัการจดัท่ีนัง่ดงัแสดงขา้งตน้น้ี มีท่ีมาจากการจดันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางท่ี 21 
 ซ่ึงจดัโดยดูผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 แลว้จดัลงกลุ่มท่ีสงักดัตั้งแต่ A B C D E F……O  
 (ในแผนผงัน้ีมีทั้งหมด 15 กลุ่ม) 

50 45 42 53 40 36 14 27 47 9 60 1 

23 38 10 32 34 33 57 44 43 11 31 39 

16 41 59 49 5 54 15 29 56 22 48 2 

13 19 55 3 52 6 7 58 30 28 35 4 

25 20 21 12 18 51 17 46 26 37 24 8 
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ภาคผนวก  ช 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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