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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทดสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เกณฑ์ร้อยละ 70  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่ สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 28  คน ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
 ผลการวิจัยพบว่า การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์
ที่ร้อยละ 70  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ  2.7 

ค าส าคัญ :  การเรียนแบบร่วมมือ/การอ่าน/การเขียน 

ABSTRACT 
  The purpose of this research is to test on Reading and Word Writing for Spelling by 
Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 1 Students at 70 percent criteria.  To compare the students’s 
learning achievement pre-test and post-test of Cooperative Learning on Reading and Word Writing 
for Spelling by Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 1 Students.  To explore of responsibility after of 
Cooperative Learning on Reading and Word Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 
1 Students. The sample used in this study. Prathomsuksa 1 Students Municipality School  
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(Krirk Krittaya Uppatham ) 2 nd  semester of academic year 2019 were 28 persons by a  Purposive 
Sampling.  
 The results showed that : Reading and Word  Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot 
Prathomsuksa 1 Students was Higher than the 70 percent threshold. The achievement post-test 
scores of Cooperative Learning on Reading and Word Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot was 
significantly higher than the pretest at .05 level. The responsibility after of Cooperative Learning  on 
Reading and Word   Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 1 Students was very 
high ( ) = 2.75 

Keywords:  Cooperative Learning / Reading/ Writing  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
   ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรยีนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551:37 ) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551:4 )  
  การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สู่การ
ปฏิบัติ ท้ังนี้ การที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกกรมเรียนรู้ 
ด้วยเหตุผลนี้ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจสิ่งท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ( 2551: 6 ) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงได้จัด
แนวทางการจัดการศึกษา ไว้ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 7)  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน และ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันท างาน
ร่วมกันเพื่อเป้าหมายกลุ่ม สมาชิกมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มีการฝึกและใช้ทักษะการท างาน
กลุ่มร่วมกัน ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มและสมาชิกต่างได้รับความส าเร็จร่วมกัน  
Johnson and Johnson ( 1992 )  อ้างถึงใน  ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์ ( 2559 : 183 ) ในการจัดการเรียนการสอน
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โดยทั่วไป เรามักจะมักให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลย
หรือมองขา้มไป ท้ังๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อ
การเรียนรู้มาก Johnson and Johnson ( 1994 : 31-32)  อ้างถึงใน  ทิศนา แขมมณี ( 2558 : 98-99 ) ดังนั้น การ
เรียนแบบร่วมมือเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งช้ันการที่นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้านักเรียนเก่งจะเกิดความคิดรวบยอด ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนท่ีเรียนช้าจะเรียนรู้ความคิดรวบยอดจากเพื่อนที่เรียนเก่งซึ่งใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันในการอธิบาย
ท าให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าเรียนกับครูอีกด้วย  จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ( 2543 : 38) อ้างถึงใน บุญเชิด จงกูล  
( 2554 : 19 ) 
 หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนเทศบาล 1  
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  พบว่า นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ า ท าให้ครูผู้สอนต้องให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีทักษะการอ่านและเขียนที่ค่อนข้างอ่อนและ
พัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลการอ่านและการเขียนให้มพีัฒนาการที่ดีมากยิ่งข้ึน 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเลือกการเรียนแบบร่วมมือเพื่อน ามาแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในเรื่องของการอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้มีความสอดคล้องกับสาระมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด ท่ีก าหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างแบบทดสอบการอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตวัสะกด โดยเลือกใช้ค า
จากบัญชีค าพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1และสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นอีกทั้งยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนให้สูงมากยิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อทดสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่กณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การ
อ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียน
ค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1  
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 3ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 78 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้เป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทยตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมีเนื้อหา เรื่อง 
มาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ดังนี ้

 2.1 มาตราตัวสะกดแม่ กง 
  2.2 มาตราตัวสะกดแม่ กน 
  2.3 มาตราตัวสะกดแม่ กม 
  2.4 มาตราตัวสะกดแม่ เกย 
  2.5 มาตราตัวสะกดแม่ เกอว 
  2.6 มาตราตัวสะกดแม่ กก 
  2.7 มาตราตัวสะกดแม่ กด 
  2.8 มาตราตัวสะกดแม่ กบ 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1         
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
      ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน
และการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ          

  1. การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 28 คน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 5-6 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
เรียนที่ต่างกัน สมาชิกกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รีบการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าเหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายกลุ่ม 
 2. การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หมายถึง การอ่านออกเสียงค าและเขียนค าที่มี
พยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์หรือค า ที่เป็นค าไทยแท้มักมีตัวสะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ 1) มาตราตัวสะกดแม่ กง มี ง 
เป็นตัวสะกด 2) มาตราตัวสะกดแม่ กน มี น เป็นตัวสะกด 3) มาตราตัวสะกดแม่ กม มี ม เป็นตัวสะกด 4) มาตรา
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ตัวสะกดแม่ เกย มี ย เป็นตัวสะกด 5) มาตราตัวสะกดแม่ เกอว มี ว เป็นตัวสะกด 6) มาตราตัวสะกดแม่ กก มี ก เป็น
ตัวสะกด 7) มาตราตัวสะกดแม่ กด มี ด เป็นตัวสะกด 8) มาตราตัวสะกดแม่ กบ มี บ เป็นตัวสะกด 
 3.  ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 28 คน หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ที่แสดงออกถึงความ
เอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่ในความดูแล 
ตลอดจนสั งคม อย่ าง เต็ มความสามารถ เพื่ อ ให้บรรลุผลส า เร็ จตามความมุ่ งหมายในเวลาที่ ก าหนด  
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 78  คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

                     ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 

 

   

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ านวน 10 ช่ัวโมง 
โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
 1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
 1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.5 สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน 
  
 

    การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือ 
เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด 

 

     การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1         
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 
 2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1โดยสร้างแบบทดสอบให้คลอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
โดยเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
 2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ  ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหาโดยเลือกใช้ค่า IOC ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป 
ผลปรากฏว่าแบบทดสอบใช้ได้ 20 ข้อ โดยมีค่า IOC เป็น 1 ทุกข้อ  
 2.4 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน แล้วน าแบบทดสอบมาหาค่าความ
ยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.9 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.91 และ ค่าการหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ (KR-20) คือ 0.95  
 2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ผ่านการหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 28 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 แบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน
และเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 13 ข้อ โดยมีวิธีการสร้างดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบ    
 3.2 ด าเนินการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
 3.3 น าแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่ านและ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 13 ข้อ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเลือกค่า 
ค่า IOC ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ผลปรากฏว่าแบบวัดความรับผิดชอบ ใช้ได้ทุกรายการ โดยมีค่า IOC เป็น 1 ทุกรายการและ
เลือกใช้จ านวน 10 รายการไปใช้จริง    
 3.4 น าแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 28  คน พบว่า ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.75  อยู่ในระดับมาก 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ ใช้สูตรดังนี้ 

      X  =       
N

X  

       เมื่อ   X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

         X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม่ 

    N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูรดังนี้  
 

                    )(

)(
..

1NN

XXN
DS

22






  

                              เมื่อ   S.D    แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                        X    แทน    คะแนนแต่ละคน 
                                        N    แทน    จ านวนนักเรียนในกลุม่เป้าหมาย 
 
  3. สูตรการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
Dependent Sample t-test 

t =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2

𝑁 − 1

 

        

    เมื่อ t แทน ค่าสถิติท ี

   ∑ D แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนและหลังเรียน 

   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุม่ 
 
  4.  การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)  

 

N
RIOC 

  

 
      เมื่อ       IOC     แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ  

               ระหว่างข้อทดสอบกับจุดประสงค ์

              R    แทน   ผลรวมคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญแตล่ะคน 
               N      แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

  5. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ใช้สูตรของ Kuder-Richardson Formula 20 คือ                 

r
tt=

k
k−1

[1−
∑ pq

S2 ]
 

 

  เมื่อ rtt      แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   K        แทน จ านวนข้อสอบ 

          ∑ pq แทน ผลรวมของผลคณูระหว่างสดัส่วนผู้ตอบถูกสดัส่วนผู้ตอบผดิจากก 
      จากการทดสอบ       
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             s2 แทน ความแปรปรวนของข้องสอบทั้งฉบับ 
 
  6. การหาค่าที่ใช้ค านวณค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
 สูตรการหาความยากง่าย 

P =
Ph+Pl

Nh + Nl
 

 

                          เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบรายขอ้ 

   Ph แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่สงู 

   Pl แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่ต่ า 

   Nh แทน จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนสูง 

   Nl แทน จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนน 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 การทดสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่กณฑ์ร้อยละ 70           
  ตารางที่ 1 แสดงค่าค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ
ทดสอบการอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 1 ที่เกณฑ์ร้อย
ละ 70    

จากตารางที่ 1 พบว่า การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.14 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.14 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบการ
อ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบการอ่านและเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  สูงกว่า เกณฑ์ที่ร้อยละ 70  
  
 ตอนที่ 2  ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ 

 

 

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. % of Mean t Sig (1-tailed) 
    การอ่านและการเขยีน 
ค าที่สะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดหลังเรียน 

28 100 81.14 11.76 81.14 5.01* 0.0000 
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เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ( n = 28 ) 

 
จากตารางที่ 2  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.50 คะแนน 
และ 15.25 คะแนน ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ตอนท่ี 3 ผลความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียน
ค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ตารางที่ 3 แสดงผลความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ี
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลการวิเคราะห์ รวม แปลผล 

ค่าเฉลี่ย 2.75 
มาก 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 

จากตารางที่ 3  พบว่า  แสดงผลความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและ
การเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 โดยในแต่ละหัวข้อรายการมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ 
เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

การทดสอบ N  S.D. t Sig (1-tailed) 

ก่อนเรียน 28 10.50 2.49 
10.84  * 0.0000 

หลังเรียน 28 15.25 2.96 

ข้อที ่
 

S.D. แปลผล 

1. เข้าเรียนตรงเวลา 2.93 0.26 มาก 

2. ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 2.79 0.42 มาก 

3. มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม 2.61 0.50 มาก 

4. ท ากิจกรรมกลุม่จนบรรลเุป้าหมาย 2.93 0.26 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
(     = 2.75 และ S.D. = 0.19 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  (     = 2.96 และ 
S.D. = 0.19 ) รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลาและท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย  (   = 2.93 และ S.D. = 0.26 ) 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  (     = 2.86 และ S.D. = 0.36 ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย  
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70   
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน 
และการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 จากผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง อ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ผลการศึกษาสามารถอภิปรายดังนี้  
 1. การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.14 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบการอ่าน
และเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมที่หลายหลากทั้งมีแบบทดสอบการอ่านและ
การเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสาร
หลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการแผนจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความรู้และวัยของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดาราณี โพธิ์ไทร ( 2552 : 77 ) ได้
ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี2  พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดค าที่

5. ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 2.54 0.51 มาก 

6. กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝเ่รียน ใฝรู่ ้ 2.57 0.50 มาก 

7. รู้จักหน้าท่ีและกระท างานอย่างเต็มความสามารถ 2.82 0.39 มาก 

8. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 2.96 0.19 มาก 

9. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.86 0.36 มาก 

10. รู้จักวางแผนและปฏิบัตติามแผน 2.54 0.51 มาก 

รวม 2.75 0.19 มาก 
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ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
87.07/85.56ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.50 คะแนน และ 15.25 
คะแนน ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเชิด จงกูล  
( 2554 : 118-119 ) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรง
ตามมาตราตัวสะกด ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ66.53  
 3. ความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.75 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.19 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีความ
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเร้าความสนใจ
ของนักเรียน เหมือนที่ ดาราณี โพธ์ิไทร ( 2554 : 28-29 ) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมยังช่วยให้สมาชิก
แต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะ
ช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ดังนั้นการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มท างานโดยทั่วๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรียน
แบบร่วมมือเพราะมักพบว่า นักเรียนที่เก่งเท่านั้นจะเป็นผู้จัดการให้เกิดผลงานในทีม สมาชิกอื่นๆ อาจไม่มีโอกาสใน
การแสดงออกซึ่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  กรรณิการ์ ชุมภู ( 2556: 67-68 ) ได้ศึกษา เรื่อง การ
สร้างชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่ใช้มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนร่วม ครูควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้และ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรภาพ บัตรค า 
เกมต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งเร้าใจให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสขุและเกิดปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม พร้อมช่วยเหลือ
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมให้ได้มากที่สุด 
 2. การจัดการเรียนรู้ครูควรค านึงถึงความสามารถของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อครูท าการ
แบ่งกลุ่มของนักเรียนครูจัดกลุ่มนักเรียนให้มีทั้งนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อการท างานให้มีศักยภาพที่เท่าเทียม
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กัน ครูคอยดูแลแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เน้นการให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนเก่งช่วยคนอ่อน ช่วยกัน
ท างานให้งานประสบผลส าเร็จ 
 3. ควรมีการเสริมแรง เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเหมาะสม การกล่าวค าชมเชย หรือการให้รางวัล 
และเมื่อครูตรวจแบบฝึกหัดควรแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบผลทันที จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เพราะ
นักเรียนจะได้รู้ผลคะแนนของตนเองและเกิดการพัฒนาการเรียนของตนเอง 
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