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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียน

สะกดคำาไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) เพื่อศึกษาทักษะการเขียนสะกดคำา
ของนักเรยีนก่อนและหลงัการใช้แบบฝกึทกัษะการเขยีนสะกดคำา เรือ่ง มาตราตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นหนองรงัสติ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา สุโขทัย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำานวน 20 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD 2) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และ 3) แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่องมาตราตัวสะกด 
ไม่ตรงตามมาตรา สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
การทดสอบค่าสถิติ t-test Dependent
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. แบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดคำา เรือ่ง การเขยีนสะกดคำาไมต่รงตามมาตรา รว่มกบัการเรยีนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่า E

1
/E

2
 เท่ากับ 77.38/78.50 

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 75/75 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

2. นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียน
รู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จงึสรปุไดว้า่ แบบฝกึทกัษะและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนคิ STAD สามารถชว่ยพฒันาทกัษะ
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนได้ เนื่องจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่ง
เน้นให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

คำ�สำ�คัญ: ทักษะการเขียนสะกดคำา แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD คำาที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา

Abstract
The objectives of this research were 1) to determine the efficiency of Thai Language 

skills practice on the skill in spelling different ending consonants together with collaborative 
learning by using STAD technique for elementary 3 students with 75/75 criteria of effectiveness 
and 2) to study the students’ spelling skills before and after using the spelling skill practice 
skills practice on the skill in spelling different ending consonants together with collaborative 
learning by using STAD technique for elementary 3 students. The sample consisted of 20 
students in elementary school grade 3 at Ban Nong Rangsit School, under the Sukhothai 
Primary Educational Service Area Office 2, semester 2 of the academic year 2021, totaling 
20 people obtained by purposive sampling method. The tools used in the research were  
1) a learning management plan to be used with the spelling skill exercises on the subject of 
the skill in spelling different ending consonants together with collaborative learning by using 
STAD technique. 2) The spelling skill exercises on the subject of the skill in spelling different  
ending consonants together with collaborative learning by using STAD technique and  
3) The spelling skill exercises on spelling different ending consonants. The statistics used to 
analyze the data were percentage, mean, standard deviation and t-test dependent statistical 
test. The results of the research appeared as follows:  

1. The spelling skill exercises on the subject of the skill in spelling different ending 
consonants together with collaborative learning by using the STAD technique for elementary  
3 students had E

1
/E

2
 value of 77.38/78.50, which exceeded the threshold of 75/75  

according to the prescribed hypothesis. 
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บทนำา
ภาษาไทยเป็นภาษาประจำาชาติไทย เป็น

สมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนัและตรงตามจดุมุง่หมายในด้าน
การแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึก  
นอกจากนี้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับคำากล่าวของ ประทีป แสงเปี่ยมสุข  
(2546: 53) ได้กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่อง
มื อ อั น สำ า คั ญ ยิ่ ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ ที่ จ ะ นำ า ไ ป สู่  
การติดต่อสื่อสาร การศึกษาหาความรู้ การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 10) ได้
เหน็ถึงความสำาคญัของภาษาไทย จงึได้มกีารบรรจุ
รายวิชาภาษาไทยไว้เป็นวิชาบังคับของการศึกษา
ภาคบังคับไว้ทุกระดับช้ัน เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษา ที่ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอ่านคล่อง เขียน
คล่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำาเป็นอย่างมากต่อ
การเรยีนในรายวชิาอืน่ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทกัษะ

การเขียนสะกดคำา มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก
สำาหรับการสื่อสาร ซึ่งการเขียนสะกดคำาถูกต้อง
จะทำาใหก้ารสือ่สารมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีเ้ปน็
ทกัษะทีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การเรยีนเรยีนในรายวชิา 
อ่ืนๆ และเป็นทักษะที่มีความจำาเป็นสู่ในการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันของตนเองอีกด้วย 

ผลการรายงานการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: 
NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หนองรังสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 มี
คะแนนในด้านความสามารถด้านภาษาในตัวช้ีวัด 
ป.3/1 เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา
ลดลง ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 32.14 
(แผนปฏบิตังิานประจำาปโีรงเรยีนบา้นหนองรงัสติ, 
2564) ซึง่เปน็คะแนนทีค่วรเรง่ปรบัปรงุ โดยปญัหา
ดงักลา่ว ทำาใหพ้บว่า นกัเรยีนขาดทกัษะในการฝกึ
การเขียนสะกดคำาให้ถูกต้อง โดยการเขียนสะกด
คำาให้ถูกต้องนักเรียนต้องเข้าใจหลักภาษา เรื่อง
ของมาตราตัวสะกดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคำาที่สะกดคำา
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยเฉพาะมาตราแม่ 
กก, มาตราแม่ กด, มาตราแม่ กน และมาตรา
แม่ กบ เป็นคำาที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตรามาตรา 
อยู่เป็นจำานวนมาก ทำาให้นักเรียนเกิดความสับสน

2. Students after using the spelling skill exercises on the subject of the skill in  
spelling different ending consonants combined with cooperative learning using STAD  
technique, students had statistically significantly higher spelling skills than before at .05 level.

The results could be concluded that the STAD skills practice and collaborative  
learning techniques can help improve spelling skills on the subject of the skill in spelling different 
ending consonants.   This is because STAD collaborative learning is a learning management 
process where learners learn together in small groups, which emphasizes on the exchange 
of ideas amongst the learners, which will help teaching Thai language to be more efficient. 

Keywords: Spelling skill, spelling practice, collaborative learning STAD technique, spelling 
different ending consonants together
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ในการเขียนสะกดคำา กลา่วได้วา่การเขยีนสะกดคำา
ท่ีถกูต้อง จะทำาใหน้กัเรยีนสามารถสือ่ความหมาย
ได้อย่างดีและถูกต้องตามเจตนาการสื่อสารของ
นกัเรยีน ดงัพลวฒัน ์ไหลมนู (2560: 318) กลา่ว
ไว้ว่า การเขียนนั้นถือเป็นวิธีการสื่อสารที่สำาคัญ
เป็นวิธีการหน่ึงเพื่อที่ให้มนุษย์ใช้ในการติดต่อ
สือ่สารกนั และเปน็วธิกีารหน่ึงทีใ่ช้ถา่ยทอดความรู ้
ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้สื่อสารและ
ผู้รับสาร ดังน้ันผู้เขียนจึงจำาเป็นต้องมีทักษะการ
เขียนสะกดคำาได้อย่างถูกต้อง 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัว
สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยแบบฝกึทกัษะเปน็สือ่
การเรยีนประเภทหนึง่ทีส่ำาคัญในการจดัการเรยีนรู ้
ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แบบฝึกทักษะ
ยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและทบทวน
เนื้อหาได้ตลอดเวลา ดังที่ สุภจิตร คงสุวรรณ 
(2550: 52) กล่าวไว้ว่า แบบฝึกทักษะหรือชุดฝึก
ทีค่รจูดัใหน้กัเรยีน เพ่ือใหม้ทีกัษะเพ่ิมขึน้ หลงัจาก
ที่ได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆ มาบ้างแล้ว โดยแบบฝึกต้อง
มีทิศทางตรงตามจุดประสงค์ ประกอบกิจกรรมที่
นา่สนใจและสนกุสนาน ถอืเปน็แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น วีระ ไทยพาณิช (2555: 175) ได้กล่าวถึง 
ความสำาคัญของการใช้แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจาก 
การทำาจริงเป็นประสบการณ์ตรงท่ีผู้เรียนได้มี 
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน ทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้และจดจำาสิ่งที่เรียน
ได้ดีและนำาการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์เช่น
เดียวกันได้

นอกจากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำาจะชว่ยใหน้กัเรยีนประสบความสำาเรจ็ด้าน

การเรยีนรูต้ลอดจนเกดิความเขา้ใจในบทเรยีนไดด้ี
ยิ่งขึ้น จึงได้นำารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่เป็นวิธีการสอนที่จะ
ชว่ยแกไ้ขปญัหาได ้เพราะ เปน็กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก 
4-5 คน แตล่ะกลุม่ ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามรู ้
ความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะทำางานร่วม
กนั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มกีารชว่ยเหลอื 
พึง่พาอาศยักนัและกนั มคีวามรบัผดิชอบทัง้ตนเอง
และส่วนรวม เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสำาเร็จ (Slavin, R, 1980 กล่าวใน จิรนันท์ 
กุญชะโมรินทร์, 2558: 29) ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เน้นการให้
ความช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการแข่งขันตัว
ต่อตัว โดยการสอนในชั้นเรียน มีการแบ่งทีมหรือ
เปน็กลุม่ แตล่ะทมีแบง่แบบคละความสามารถของ
นกัเรยีนเกง่ ปานกลาง ออ่น แลว้ใหน้กัเรยีนแตล่ะ
ทีมร่วมมือกัน ครูผู้สอนจะนำาเสนอประเด็นใหม่
หรือเนื้อหาใหม่ หลังจากการเรียนแต่ละเนื้อหา
นกัเรยีนตอ้งทำาแบบทดสอบยอ่ยรายบคุคล แลว้นำา
คะแนนของสมาชกิในทมีมารวมกัน นกัเรยีนทีต่อบ
คำาถามหรือปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้นจะได้คะแนน
พิเศษเป็นรางวัล (จุติพร เวฬุวรรณ, 2559: 95)

ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 เพือ่
เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำา และการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ

ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตาม
มาตรา ร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
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ใชเ้ทคนิค STAD สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา 
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2. เพื่อศึกษาทักษะการเขียนสะกดคำา
ของนกัเรยีนกอ่นและหลงัการใช้แบบฝกึทกัษะการ
เขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค 
STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมมติฐ�นก�รวิจัย

1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่ อง 
การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับ 
การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

 2. ทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง 
มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียน
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง 
มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่  3 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบ้าน
ใหม่เขาแก้ว อำาเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุ โขทัย  
เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สโุขทยั 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำานวน 
20 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
เจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดย
ใชเ้ทคนคิ STAD สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 จำานวน 6 แผน ทั้งหมด 12 ชั่วโมง โดย
ได้นำาให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ตรวจสอบและ
หาคุณภาพตามแบบประเมินของลิเคิร์ท มีความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 

2. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง 
มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้นำาให้ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76

3. แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคำา 
เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือกจำานวน 10 ข้อ และแบบอัตนัย จำานวน 
10 ข้อ มีค่าจำาแนกรายข้อ ตั้งแต่ .22 ถึง .87 มี
ค่าความยากง่ายรายข้อ อยู่ระหว่าง .37 ถึง .97 
มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยนำา
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง
มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราประกอบด้วย
ข้อสอบจำานวน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง มาตรา 
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลอืก จำานวน 10 ขอ้ ตอนที ่2 แบบวัดทกัษะ
การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
จำานวน 10 ขอ้ ทีผ่า่นการตรวจสอบแกไ้ขปรบัปรงุ
เรยีบรอ้ยแลว้ นำามาทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถม



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 172 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 20 คน ใช้เวลา 1 คาบเรียน เพื่อ
เก็บคะแนนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน

2. ดำาเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วม
กับแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา จัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ก า ร พั ฒน า แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ 
การเขียนสะกดคำา เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่3 โดยเกบ็คะแนนจากการทำาแบบฝกึทกัษะการ
เขียนสะกดคำาระหว่างจัดการเรียนรู้ เพื่อคำานวณ
หาค่า E

1

3. ข้ันประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
(Post-test) โดยการใช้แบบทดสอบชุดเดียวกบัการ
ทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 1 คาบเรียน คำานวณ
หาค่า E

2

4. รวบรวมคะแนนที่ได้ไปหาค่าทางสถิติ 
โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการทำาแบบทดสอบก่อน
การจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่องมาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะห์ขอ้มลู ผูว้จิยัได้ดำาเนินการ 
ตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการการเขียนสะกดคำา เรื่อง การ
เขยีนสะกดคำาไมต่รงตามมาตรา รว่มกบัการใชก้าร
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75

ตอนที่ 2 ผลพัฒนาทักษะทางการเขียน
สะกดคำาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบ 
ฝึกทักษะการการเขียนสะกดคำา เรื่อง การเขียน
สะกดคำาไมต่รงตามมาตรา รว่มกบัการใชก้ารเรยีนรู ้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกด
คำาไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้ เทคนิค STAD ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
77.38 และค่าเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบหลัง
เรียนคิดเป็นร้อยละ 78.50 ซึ่งหมายความว่าแบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนคิ STAD ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 ได้เกณฑ์ 77.38/78.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้คือ 75/75 จึงสรุป สามารถนำาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตราได้ ดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1 แสดงผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพด้านกระบวนการและผลลพัธข์องแบบฝกึทกัษะการเขยีน 
สะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จำานวน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะภาษา
ไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตรา

ร้อยละของ
คะแนน

ระหว่างเรียน

ร้อยละของ
คะแนนหลัง

เรียน

แม่ กก แม่ กน แม่ กด 
1

แม่ กด 
2

แม่ กด 
3

แม่ กบ E
1

E
2

คะแนนเต็ม 10 10 15 10 10 10 65 20

คะแนนเฉลี่ย 7.70 8.30 11.65 7.20 7.50 7.95 50.30 15.70

เฉลี่ยร้อยละ 77.00 83.00 77.67 72.00 75.00 79.50 77.38 78.50

E
1=
77.38 E

2
=78.50

จากตารางพบว่านักเรียนจำานวน 20 
คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.38 และค่า
เฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 78.50 ซึ่งหมายความว่าแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ได้เกณฑ์ 77.38/78.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้คือ 75/75 จึงสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง

ตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนคิ STAD ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 
มปีระสทิธภิาพ E

1
/E

2
 เทา่กบั 75/75 สามารถนำา

ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะ
การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตราได้ 

2. ผลพัฒนาทักษะทางการการเขียน
สะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพบว่าค่า
เฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำาของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้ ( =15.70, S.D.=1.42) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำา
ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ ( =10.05, 
S.D.=1.82) อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 การวิเคราะห์ผลพัฒนาทักษะทางการเขียนสะกดคำาของนักเรียนก่อนแหละหลังการใช้ 
แบบฝึกทักษะการการเขียนสะกดคำา เรื่อง การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับ 
การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ก�รทดสอบ คะแนนเต็ม n S.D. t sig. (1-tailed)

ก่อนเรียน 20 20 10.05 1.82
16.50* 0.0000

หลังเรียน 20 20 15.70 1.42
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะห์
ผลพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตรา
ตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ของนักเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 3 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
เขียนสะกดคำาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้  
( =15.70, S.D.=1.42) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการเขียนสะกดคำาของนักเรียนก่อนการ
จัดการเรียนรู้ ( =10.05, S.D.=1.82) อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย 
ผลการวจิยัเรือ่งการพัฒนาแบบฝกึทกัษะ

การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำาเรื่อง 
การเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการ
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย
ค้นคว้าขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.38/78.50 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 75/75 

2. หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใช้เทคนิค STAD 
นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคำาสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
จากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดย
ใชเ้ทคนิค STAD สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 3 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา 
เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วม
กับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 โดยประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 
77.38 และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
การเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 78.50  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ค่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
คำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วม
กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทั้งนี้อาจ 
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการสร้างแบบ
ฝึกทักษะโดยผ่านกระบวนการสร้างตามขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ มีวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะที่
เหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาเอกสารหลักสูตร 
คู่มือครู เนื้อหา รูปแบบและลักษณะของแบบ
ฝึกทักษะที่ดี ตลอดจนศึกษาวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างละเอียด 

ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ได้รับการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจากอาจารย์ที่
ปรกึษาและไดผ้า่นการประเมนิ ตรวจสอบคณุภาพ
ความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญ โดยผูว้จิยัไดศ้กึษา
ทฤษฎี เอกสารหลักสูตรงานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ ได้ประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีต่างๆ ให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำาให้มีความ
สอดคล้องทั้งโครงสร้าง รูปแบบและเนื้อหา ทั้งยัง
กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อ
ให้การสร้างแบบฝึกทักษะในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
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มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมะลิ อาจวิชัย (2540: 
22) กล่าวว่า หลักในการสร้างแบบฝึกต้องมีจุด
มุ่งหมายว่าฝึกด้านใด แบบฝึกต้องเหมาะสมกับ
เนื้อหา เวลา ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่มีความชัดเจนและมีความหมาย
ต่อการนำาไปใช้ในชีวิต และแบบฝึกทักษะที่สร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยเนื้อหา
ของแบบฝึกทักษะต้องมีการเรียงจัดทำาเนื้อหา
โดยเรียงลำาดับจากง่ายไปยาก ตามที่ลักษณะการ
สร้างแบบฝึกของ สุภจิตร คงสุวรรณ (2550: 
52) ซึ่งกล่าวไว้ว่า แบบฝึกทักษะหรือชุดฝึกที่ครู
จัดให้นักเรียน เพื่อให้มีทักษะเพิ่มขึ้น หลังจากที่
ได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆ มาบ้างแล้ว โดยแบบฝึกต้อง
มีทิศทางตรงตามจุดประสงค์ ประกอบกิจกรรมที่
นา่สนใจและสนกุสนาน ถอืเปน็แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์ (2545: 131-132) กล่าวถึงลักษณะ
ของแบบฝึกท่ีดีว่า ควรมีหลายรูปแบบ มีความ
หมายแก่นักเรียนที่ทำาแบบฝึกทักษะ มีคำาสั่งหรือ
ตวัอยา่งแบบฝกึทกัษะทีไ่มย่ากเกนิไป และไมย่าก
แก่การเข้าใจ ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนานและ
เหมาะสมกับความสามารถและวัย ได้มีงานวิจัย
ของปาลิดา อิธิตา (2563: 63) ได้ศึกษาเรื่องการ
สร้างแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนมาตรา
ตัวสะกดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรยีนบา้นมเูซอ ผลวจิยัพบวา่ ประสทิธภิาพของ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนมาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
93.34/89 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของคำาขวัญ ชูเอียด (2554) ได้ศึกษา
เรือ่งแบบฝกึทกัษะการเขยีนตัวสะกดมาตรากก กด 
กบ สำาหรับนักเรียนช้ันปรถมศกึษาปทีี ่3 หลกัสตูร
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ได้แบบฝึกทักษะ
การเขยีนสะกดคำาทีม่ปีระสทิธภิาพ 87.13/89.25 

สูงกว่าเกณฑ์มาตราฐาน แสดงให้เห็นว่า แบบ
ฝึกที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสามารถทำาให้ทักษะ
การเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ ของผู้เรียน 
ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้การสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยส่ง
เสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยที่แสดงออกในทักษะการเขียน
สะกดคำา เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงออกใน 
การเขียนสะกดคำา  ซึ่ ง เป็นการส่ ง เสริมให้
นักเรียนได้ฝึกการเขียนสะกดคำาได้อย่างเต็มที่  
การปฏิบัติเช่นนี้ทำาให้นักเรียนกล้าคิดและกล้า
เขียนเป็น จึงมีผลอย่างมากต่อการส่งเสริมที่
มี กระบวนการและลำ าดับขั้ นตอนที่ ชั ด เจน 
ขั้นที่ 1. ขั้นการนำาเสนอข้อมูล ขั้นที่ 2. ขั้น 
การทำางานร่วมกัน ขั้นที่ 3. ขั้นการทดสอบ ขั้นที่ 
4. ขั้นการปรับปรุงคะแนน และขั้นที่ 5. ขั้นการ
ตัดสินผลงานของกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกระบวนการ
แต่ละข้ันตอนนักเรียนได้ฝึกการเขียนสะกดคำา 
ที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา และจัดกิจกรรม 
หลากหลายให้เชื่อมโยงกันในแต่ละขั้นตอน โดย
ใชเ้นือ้หาการเขยีนสะกดคำาไมต่รงตามมาตรารว่ม
กับแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา โดยผลการ
ศกึษาดงักลา่วไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของดาราณ ี 
โพธิ์ไทร (2552) เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำาที่ไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกดโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 มผีล
การวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การ
เขยีนสะกดคำาทีไ่มต่รงตามมาตราตวัสะกด โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.07/85.56 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว้ และผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน 
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะภาษาไทย เรือ่ง การเขยีนสะกด
คำาที่ไม่ตรงตามมาตราสะกด โดยใช้การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยพจนีย์  
บุญสว่าง (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
กิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่ 
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำาไม่ตรง
ตามมาตราตัวสะกดสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โดยผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ 
78.85/77.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนด
ไว้ และนักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกด
คำาไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่ กด หลังสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำา
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 3 ผลการพัฒนาทักษะทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่า ผลการ
พัฒนาทักษะของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดย
ใชเ้ทคนคิ STAD หลงัเรียนสงูขึน้กวา่กอ่นเรยีนอาจ
เนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

2.1 แบบฝกึทกัษะการเขยีนสะกดคำา เรือ่ 
มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ร่วมกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นผ่าน
การหาประสทิธภิาพ ซึง่ไดค่้าประสทิธภิาพสงูกวา่

เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้ทำาใหน้กัเรยีนไดฝ้กึทกัษะ
อย่างครอบคลุมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร ตำาราเก่ียวกับการ
เขียน เพื่อนำาไปใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประสทิธภิาพกับนกัเรยีนมากทีส่ดุ ไดใ้ชก้ารจดั
ดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนคิ STAD ซึง่นกัเรยีน
มสีว่นรว่มกบัการจดักจิกรรม มกีารพึง่พาอาศยัซึง่
กนัและกนัภายในกลุม่ ทำาใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้
อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ 
ได้นำาคำาที่อยู่ในบทเรียนและคำาที่นักเรียนพบเห็น
อยู่บ่อยๆ มาบรรจุในเนื้อหาการเรียนรู้ โดยการ
เรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนจะทำาให้นักเรียนจำาได้
ง่ายและมีความหมายกับผู้เรียน 

2.3 ในการสอนเนื้อหาใหม่ในแต่ละครั้ง 
ครูผู้สอนได้ทำาการทบทวนบทความรู้เดิม เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น 

2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
การเขียนสะกดคำาจากการทำากิจกรรมกลุ่ม เพลง 
เกม และแบบฝกึทกัษะการเขยีนสะกดคำา จงึทำาให้
ผู้เรียนมีทักษะมากขึ้น

2.5 การสอนในแต่ละครั้งได้มีความ
สัมพันธ์ของทั้ง 4 คือ ทักษะการฟัง การดู การ
อ่าน และการเขียน ทำาให้การเรียนรู้เป็นไปตาม
ลำาดบัขัน้ตอน ชว่ยใหผู้้เรยีนเขา้ใจเนือ้หามากยิง่ขึน้ 

2.6 การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิด 
ของนัก เรียน นัก เรียนมีความสนใจและมี  
ความกระตือรือร้นในการทำากิจกรรมก่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียน
มีทักษะการเขียนสะกดคำาที่ดียิ่งขึ้น 



Journal of Education, Mahasarakham University 177 Volume 16 Number 3 July - September 2022

2 .7  หลั งจาก นัก เ รี ยนทำ าแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคำาในแต่ละเรื่องนักเรียน
ทราบผลคะแนน ทำาให้นักเรียนสามารถรู้ความ
ก้าวหน้าของตนเอง และทราบถึงข้อบกพร่องซึ่ง
ทำาให้นักเรียนนำามาปรับปรุงแก้ไขในการเรียน
ในเรื่องต่อไปได้ นอกจากนี้ก่อนที่นักเรียนจะ
ทำาแบบฝึกทักษะทุกครั้งนักเรียนทุกคนจะได้
อ่านทำาความเข้าใจคำาสั่งหรือคำาชี้แจ้งจนเข้าใจ 
และครู เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อ
สงสัยก่อนทำาแบบฝึกทักษะทุกครั้ง ซึ่งทำาให้ 
การตอบคำาถามของนักเรียนมีความถูกต้อง 

จากเหตุผลข้างต้นได้สอดคล้องกับงาน
วจิยัของสงัวาลย ์จนัทรเ์ทพ (2562) ได้ศกึษาเรือ่ง
การใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะพัฒนาการอา่นตวัสะกด
ไม่ตรงตามมาตราด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่ม
มือเทคนินค STAD สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 
อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยผลการการ
วิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 18.26 มีความแตกต่างของคะแนน
ก่อนเรียนกับหลังเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ีงานวิจัยของพจนีย์  
บุญสว่าง (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
กิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่ 
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำาไม่ตรง
ตามมาตราตัวสะกดสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โดยผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการเขียนสพกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 มคีา่คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีน
เท่ากับ 11.54 และหลังเรียน 16.82 คะแนนตาม
ลำาดับและเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่าความสามารถทางการ
เขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตราหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ดังนั้นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา 

เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สามารถ
พฒันานกัเรยีนในทกัษะการเขยีนสะกดคำาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ครูควรศึกษารายละเอียดในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ดี รวมถึงการจัดการศึกษาถึงเทคนิควิธี
การและข้ันตอนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงกิจกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ในการดำาเนินการจัดกิจกรรมควร
เพิ่มเวลาในการทำากิจกรรมต่างๆ ให้มาก
ข้ึนเพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการลงมือปฏิบัติ
ตลอดการมีส่วนร่วมของกิจกรรมต่าง รวมถึงมี 
การยืดยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับการทำากิจกรรม
แต่ละอย่างเพื่อให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน

3. ครูควรตรวจแบบฝึกทักษะ แบบ
ทดสอบ โดยให้นักเรียนทราบผลโดยทันที ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
ครั้งต่อไป เพราะนักเรียนได้รู้จุดเด่น และจุดด้อย
ของตนเองในการเรียน

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรจัดทำาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

2. ควรจัดทำาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำา เรื่อง มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา 
เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในการพัฒนาทักษะการ
เขียนสะกดคำาที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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