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บทคัดย่อ 
              
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการ
จัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากับ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการ
สอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียนผังปาล์ม 3 อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เนื่องจากนักเรียนในห้องนี้มีนักเรียน 3 กลุ่มคือ 
เด็กอ่อน เด็กปานกลาง และเด็กเก่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด 
ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ท้ัง 9 มาตรา 
รวม 9 ชุดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  1  ชุด และแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อการพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 15 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดค า (E1/E2) ตามเกณฑ์ 75/75 ค่าคะแนนเฉล่ีย (�̅�), ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t - test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรม
แบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.98/83.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
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 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียน 15 คน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด
ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

Abstract :  The purposes of this research were to : 1) Develop a set of teaching spelling skills according 
to the spelling section. Together with the technique of organizing activities like TGT, Thai language learning 
subject group for Grade 3 students, the efficiency on the E1/E2 criteria is 75/75. 2) Compare the spelling 
achievement according to the spelling section. of students before and after learning by using the teaching of 
spelling skills according to the spelling section together with the TGT activity technique for Thai learning 
subject groups. For students in grade 3 and 3) to study the students' satisfaction towards learning by using a 
set of teaching spelling skills according to the spelling section together with the TGT activity technique for 
Thai learning subject group. For students in grade 3.  

The sample group includes The students in Grade 3/1, Phang Palm 3 School, Manang District, Satun 
Province, Academic Year 2021, totaling 15 students were obtained by Cluster Sampling because there are 3 
groups of students in this room, which are infants, middle children. and smart kids. The research tools 
included a set of teaching spelling skills according to the Spelling Section. together with the technique of 
organizing activities like TGT, Thai language learning subject group for Grade 3 students, all 9 sections, 
including 9 teaching sets, 9 learning management plans, 1 learning achievement test and a satisfaction 
assessment form on the development of teaching spelling skills according to the spelling section. together 
with the technique of organizing activities like TGT, Thai language learning subject group for Grade 3 students, 
15 items. The statistics used in the data analysis consisted of The effectiveness of the spell writing (E1/E2) 

instructional series was analyzed for 75/75, mean score(�̅�), standard deviation (S.D.), dependent t-test, and 
analysis. Content Analysis.  

The research findings were as follows : 
1) The effectiveness of the spelling skill teaching series according to the spelling section. together with 

the technique of organizing activities like TGT, Thai language learning subject group for 3rd graders, the 
efficiency was 82.98/83.33, which satisfies the 75/75 standard. 

2) Comparison results of learning achievement in spelling according to the spelling section. of students 
before and after school by using the teaching of spelling skills according to the spelling section together with 
the TGT activity technique for Thai learning subject groups. For the grade 3  students of 1 5  students, it was 
found that the students who learned by using the spelling writing skill teaching set according to the spelling 



section together with the TGT activity technique in the Thai language learning group for 3rd graders, the mean 
scores from the achievement test after school were significantly higher than before at the 0.01 level, which 
was based on the hypothesis. 
3 )  The students' satisfaction towards learning by using the spelling writing skill teaching set in conjunction 

with the TGT activity technique for Thai learning subject groups. For grade 3  students, it was found that the 

satisfaction of the students The overall picture is at a high level. which is in accordance with the assumption. 

1.บทน า 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีต้องอาศัยก าลังคนเป็นอย่างมาก “การศึกษา 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้เพื่ อให้เกิดการจัดสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ และปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งก าลังคนในสังคมจะมีคุณภาพ
เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา สถาบันการศึกษาได้จัดการศึกษาเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมแล้ว ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2551, น.30) 
 ภาษาเป็นมรดกท่ีส าคัญของวัฒนธรรมไทย เพราะเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้และการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพราะภาษา
สามารถถ่ายทอดความคิด วิถีภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการพูดหรือเขียน ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรท่ีว่า “ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ
ชาติ ภาษาท้ังหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางส าหรับแสดงความคิดความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นส่ิงสวยงามอย่าง
หนึ่งเช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องรักษาให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหน ” ซึ่ง
พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานในการประชุมทางวิชาการท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2505 จากพระราชด ารัสจะเห็นได้ว่า ภาษาเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมซึ่งมีมาช้านาน 
จึงเป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะเรียนรู้และรักษาโดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์สืบไป 

 ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย จึงได้ก าหนดให้ภาษาไทยเป็นวิชาในกลุ่มทักษะ และ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เกณฑ์ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในรายวิชาภาษาไทย 
จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย จะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ท้ัง 5 ทักษะ คือ การอ่าน การ
เขียน การฟัง การดู การพูด การใช้ภาษา และวรรณคดี วรรณกรรมอย่างสัมพันธ์กันและมีความต่อเนื่องในการเรียนรู้วิช า
ภาษาไทย 

 ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนผังปาล์ม 3 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่สนใจเรียนแต่ขาดทักษะการอ่านและการเขียน เขียนไม่ถูก อ่านไม่คล่อง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ไปด้วย นักเรียน
เกิดการเบ่ือหน่ายไม่อยากเรียน ไม่อยากมาโรงเรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า
นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียร้อยละ 70.54 และ 72.35 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ 80 ผู้รายงานจึงได้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมาย พบว่า นักเรียนเขียนไม่ถูก อ่านไม่คล่อง ขาดส่ือในการพัฒนา



เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะสาระท่ีบกพร่อง ครูสอนโดยการบรรยาย ไม่มีส่ือประกอบการสอน ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน ครูไม่มีส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไม่มีแบบฝึก 

ในการฝึกปฏิบัติแบบซ้ าๆ ดังนั้นการสอนอ่านและเขียนจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และใช้ส่ือส่งเสริมการฝึก
ทักษะ ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะแบบฝึกเสริมทักษะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญท่ีจะน าไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ การฝึกการอ่านและการเขียนอย่างถูกวิธีต้องอาศัยการ
ฝึกซ้ าๆ ทบทวนบ่อยๆ จึงจะท าให้นักเรียนจ าได้ ฟังเข้าใจ พูด อ่าน และเขียนได้คล่องแคล่วจะเกิดทักษะในการเรียนรู้ในท่ีสุด 

 การเขียนเป็นทักษะท่ีค่อนข้างยากกว่าทักษะอื่นๆ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มท่ี ท าให้นักเรียนทุกคน
เขียนได้ แต่ยังเขียนโดยใช้ค าไม่ถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงผู้อ่านว่าจะเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือหรือไม่ ซึ่งเป็นส่ิงท่ียากและ
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างและจากผลการสอบโดยเครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่าน และการ
เขียน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่านัก เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอมะนัง สามารถเขียนส่ือสารได้ยังไม่ถูกต้อง เพราะยังเขียนค าในมาตราตัวสะกดผิด
อยู่ เป็นเหตุท าให้นักเรียนถูกหักคะแนนจากค าท่ีเขียนผิด ท าให้คะแนนในส่วนของการสอบข้อเขียนลดน้อยลง อยู่ในระดับพอใช้ 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล, 2560, น.13) 
 ศรัญญา บุญทันตา (2553, น.4) พบว่า นักเรียนขาดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับเนื้อหา
ท่ีเป็นปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ต้องส่งเสริมและเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษคือ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้เด็กเข้าใจ 

 เพ็ญนภา ค ามีแก่น (2553, น. 2-4) กล่าวว่าการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือสาร เพราะถ้าเขียนผิด 
ความหมายก็จะเปล่ียนไป อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อการแสดงออกทางการเขียนของเด็ก เป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะนักเรียนไม่สามารถสะกดค า และเขียนได้ถูกต้องตามเจตนาของนักเรียน แบบฝึกมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียน
ทักษะทางภาษามาก เพราะจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และสามารถจดจ าเนื้อหาในบทเรียนและค าศัพท์ต่างๆ ได้
คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน และทราบความก้าวหน้าของตนเอง สามารถน าแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วย
ตนเองได้ น ามาวัดผลการเรียนหลังจากท่ีเรียนแล้วตลอดจนสามารถทราบข้อบกพร่องของนักเรียน และน ามาปรับปรุงแก้ไขได้
ทันท่วงที ดังนั้นแบบฝึกจึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการฝึกฝนทักษะการเขียนสะกดค าท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนได้ดี
ท่ีสุด 

 ณิชาพร ปรีชาวิภาษ (2555, น.4-5) กล่าวว่า การพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และจ าใจความเรื่องท่ีอ่าน
ได้นั้นครูผู้สอนควรหาเทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมน่าสนใจ และมีความหลากหลายรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา และการจัดการเรียนการสอน ส่ือ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้การเรียนการ
สอนบรรลุผล ซึ่งส่ือการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง ท่ีสามารถช่วยในการฝึกทักษะของผู้เรียนได้ดี คือแบบฝึก โดยแบบฝึกเป็นเครื่องมือ
ท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน เพราะการท่ีผู้เรียนท าแบบฝึกมากๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ท่ีเรียนแล้วมาฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีกว้างขวางและเกิดความช านาญมากยิ่งขึ้น 

 วิทยา ด านุ่น (2555, น.3-4) กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเขียนสะกดค า ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างส่ือให้เหมาะสมและ
มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ แบบฝึกจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและส่ือท่ีจะท าให้นักเรียนมี
ทักษะ หรือความสามารถในด้านการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน คือนวัตกรรมเสริมทักษะ และแบบฝึกเป็นเครื่องมือท่ีจะ
ช่วยในการสอนได้ดี เพราะภาษาไทยเป็นวิชาฝึกทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสะกดค า ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอ ผู้เรียนจึงจะสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง และเกิดความช านาญจึงจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนได้มากยิ่งขึ้น 



 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การเรียนรู้วิชาภาษาไทยประสบความส าเร็จได้ 
นักการศึกษาส าคัญท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบความร่วมมือคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอ
เจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป มักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติท่ีมักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ท้ังท่ีมีผลการวิจัยช้ีชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน 
ครูและเพื่อนร่วมช้ันมีผลต่อการเรียนรู้มาก ทิศนา แขมมณี (2554, น.15) การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น วิธีการเรียนท่ีเน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก ท่ีมีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกัน แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ โดยแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งทรัพยากรการเรียนรู้
รวมท้ังการเป็นกาลังใจ ซึ่งกันและกัน คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ความส าเร็จแต่ละบุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม
นักเรียนท่ีช่วยเหลือกันเป็นทีม อรพรรณ พรสีมา (2540, น. 57) ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ 
เช่น STAD, TGT, Jigsaw และ TAI เป็นต้น 

 จากแนวคิดต่างๆ ในการสร้างแบบฝึก และผลของการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า แบบฝึกท่ี
สร้างขึ้นสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น และนักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกมีผลการเรียน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิค
การจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนผังปาล์ม 3 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสตูล เพื่อศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในด้านการเขียนของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด

ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่าง    
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียน 
ผังปาล์ม 3 อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2564 จ านวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เนื่องจากนักเรียนในห้องนี้มีนักเรียน 3 กลุ่มคือ เด็กอ่อน เด็กปานกลาง และเด็กเก่ง ปะปนกันอยู่ และเหมาะท่ีจะ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง            
 
 



 2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ท้ัง 9 มาตรา รวม 9 ชุดการสอน  
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  1  ชุด 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับ
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 15 ข้อ 
 3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   

 ผู้วิจัยสร้างชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้  

1. ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ช่วงช้ันท่ี 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด  
3. ศึกษาการสร้างชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากหนังสือ เอกสาร และหลักการสร้างชุดการสอน 
4. ก าหนดเนื้อหา กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดท าชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตรา

ตัวสะกด 
5. สร้างชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ตามกรอบเนื้อหา กิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี ้

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียน
สะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงเพื่อเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

2. ด าเนินการทดลอง ผู้ศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดค า 
เรื่อง มาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 โรงเรียนผังปาล์ม 3 ต้ังแต่ ชุดท่ี 1 ถึงชุดท่ี 9 ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน ใช้เวลา 9 ช่ัวโมง 

3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียน
สะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

5. น าคะแนนท่ีได้จากการทดลองในข้อ 1-4 มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 

 
 
 



4.สรุปผลการวิจัย 

          การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ 

TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนผังปาล์ม 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสตูล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการ
จัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 75/75  พบว่า ชุดการ
สอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.98/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียน 15 คน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ชุดการ
สอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับ
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.27, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ โดยค่าเฉล่ียสูงสุดและรองลงมาได้แก่ 

ผู้เรียนพอใจต่อแบบฝึกทักษะ (�̅� = 4.87, S.D. = 0.51) เนื้อหาท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน (�̅� = 

4.53, S.D. = 0.54) และผู้เรียนสามารถน าความรู้ในแบบฝึกไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (�̅� = 53, S.D. = 0.51) ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

5.อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการ

จัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนผังปาล์ม 3 ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.98/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

75/75 ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอนการสร้างชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการ

จัดกิจกรรมแบบ TGT ผู้วิจัยได้มีการศึกษาหาข้อมูล โดยศึกษาพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก

ทักษะ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และน ามาวิเคราะห์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนสะกด

ค าท้ังท่ีตรงมาตราและท่ีไม่ตรงมาตราตัวสะกด เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างชุดการสอน ท าให้เนื้อหาของชุดการสอน



สอดคล้องกับหลักสูตรและมีความเหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยเด็ก เนื่องจากชุดการสอนมีลักษณะพิเศษต่างจากหนังสือท่ัวไป 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐชญา ขวัญทองยิ้ม (2563, น.52) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ท่ีใช้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช่วงเวลาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก อ าเภอสิชล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 27 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตาม

มาตรา ตัวสะกดอยู่ท่ีระดับ 83.58/82.37 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการทดลองใช้

ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ 

TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิม เพิ่มนาม (2562, น.49) ได้

ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า และทักษะทางสังคม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องการเขียนสะกดค า 2) ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ

แบบฝึก 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ านวน 48 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกการเขียนสะกดค า 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะทางสังคมและ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

TGT ร่วมกับแบบฝึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2. ทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก อยู่ในระดับมาก 3. ความคิดเห็นของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 การท่ีชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ท้ังนี้

เนื่องมาจากชุดการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้แนวคิดและหลักการท่ีจะน าไปสู่การสร้างชุดการสอนของ ศุภมาส ด่านพานิช (2541 

: 22) ท่ีกล่าวว่าการจัดการท าแบบฝึกหัดนั้นครูต้องค านึงความแตกต่างของเด็กในการจัดท าแบบฝึกควรจัดท าให้มากพอท้ังของ

เด็กเก่งและเด็กอ่อน ซึ่งเด็กจะได้เลือกท าตามความสามารถแบบฝึกนั้นควรชัดเจน มีความหมายต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การใช้หลักจิตวิทยาของเด็กและการเน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการสร้างแบบฝึกต้องให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา

และพัฒนาการของเด็กและล าดับข้ันของการเรียนเด็กแรกเรียนยังมีประสบการณ์น้อยแบบฝึกจะต้องอาศัยรูปภาพท่ีมีสีสวยงาม

เพื่อเป็นการจูงใจเด็กและเป็นไปตามล าดับความยากง่ายเพื่อให้เด็กมีก าลังใจในการท าให้มีจุดมุ่งหมายว่ามุ่งฝึกในด้านใด แล้วจัด



เนื้อหาให้ตรงกับความมุ่งหมายท่ีวางไว้ครูต้องจัดท าไว้ล่วงหน้าเสมอ ต้องค านึงถึงความแตกต่างของเด็กแล้วจัดท าแบบฝึกเพื่อ

ส่งเสริมเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ในแบบฝึกต้องมีค าช้ีแจงง่ายๆ ส้ันๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจ ถ้าเด็กยังอ่านไม่ได้ครูต้องช้ีแจงด้วย

ค าพูดท่ีใช้ภาษาง่ายๆ ให้เด็กสามารถท าตามค าส่ังได้ แบบฝึกต้องมีความถูกต้องครูควรพิจารณาดูให้ถ่ีถ้วน อย่าให้มีข้อผิดพลาด

ได้ การให้เด็กท าแบบฝึกแต่ละครั้งต้องให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจ ควรท าแบบฝึกหลายๆ รูปแบบเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้

อย่างกว้างขวางและเสริมให้เกิดความคิด แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ เรื่อง สระเปล่ียนรูปและสระลดรูป ท่ีผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นแบบฝึกง่ายๆ ส้ันๆ เรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 

มีภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน  มีลักษณะของกิจกรรมท่ีหลากหลายท าให้นักเรียน

ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรู้ มีความสุขสนุกสนานต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก จึงส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าในภาษาไทยได้เต็มศักยภาพ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค า

ตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ท่ีผู้รายงานสร้างขึ้นมี

กิจกรรมฝึกปฏิบัติท่ีหลากหลาย มีค าส่ังง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ดึงดูดความสนใจ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนมีตัวอย่าง

ท่ีนักเรียนสามารถฝึกตามได้ทันที นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ส่งผลให้มีความพอใจในระดับสูง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เบญจวรรณ ภัทรสถิรกุล (2561, น.51) ศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 3) เพื่อหาค่า

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัด

สัตตนารถปริวัตร) อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และ

การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.78/89.83ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

.01 3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่า

เท่ากับ 0.8206 คิดเป็นร้อยละ 82.06 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการ

เขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 

        

6.ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้
1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถน าชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัด

กิจกรรมแบบ TGT ไปใช้ในช้ันเรียนปกติเพื่อการเรียนรู้ทางหลักการใช้ภาษาไทย 



1.2 นักเรียนสามารถน าชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรม
แบบ TGT ไปศึกษาด้วยตนเองได้หลังจากเรียนในห้องเรียนปกติแล้ว 

1.3 ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในเรื่องอื่นๆ 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการสอนกับการใช้นวัตกรรมอื่นๆ 
2.2 ศึกษาความคงทนของผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใช้ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด

ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT  
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