
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเร่ืองการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   

เทคนิค STAD  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
DEVELOPMENT  OF  READING  AND  WRITING  SKILL  BASE  WORDS USING  COOPERATIVE  

LEARNING  ACTIVITIES STAD  TECHNIQUE  FOR  PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS 
จินตนา  สุวรรณทา   รองสาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา 

     สาขาวิชาหลักส฿ตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีความมุง่หมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย  ส าหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 ที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค า
พื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจาก
ประชากรได้แก่ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองเรือ  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรมัย์  
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์  เขต  4  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จ านวน  15  คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นจ านวน 6 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขยีนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ส าหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีน  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สตูรหาค่า E1 / E2  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
ทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples   ผลการวิจัยพบว่า 
          1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.78/84.44  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
          2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการเรียนแบบฝึกทักษะอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ, ค าพื้นฐาน, การเรยีนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 
Abstract: The purposes of this research were : 1) to  develop of reading and writing skill base 
words using cooperative learning activities for prathomsuksa 3 students to meet the criteria set at  
80/80 ; 2) to compare the learning achievement of students between before and after learning 



through the  reading and writing skill base words  using cooperative learning activities STAD 
technique for Prathomsuksa 3 students; and 3) to explore the satisfaction of the students 
towards learning through the  reading and writing skill base words using cooperative learning 
activities STAD technique for Prathomsuksa 3 students.The samples were 15 students of 
Prathomsuksa 3 of Bannongrue School, Banmaichaiyapot District, Buriram Province, Buriram 
Educational Service Area Office 4, in the second semester of  academic  year 2011;  The research 
instruments were : 1) 6 reading and writing skill base words using cooperative learning activities 
STAD technique for Prathomsuksa 3 students; 2) 6 lesson plans of reading and writing skill base 
words  using cooperative learning activities STAD technique for Prathomsuksa 3 students; 3) pre-
test and post-test of the reading and writing skill base words using cooperative learning activities 
STAD technique for Prathomsuksa 3 students which comprised of 30 items with 4 multiple 
choices ;and          4) a 5 – rating scale questionnaire asking for levels of the students’ 
satisfaction towards the  reading and writing skill base words using cooperative learning activities 
STAD technique for Prathomsuksa 3 students;. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean,standard deviation and  E1 / E2 The hypothesis was tested by using dependent 
samples t-test. The results of the study were as follows: 
 1. The reading and writing skill base words using cooperative learning activities STAD 
technique for Prathomsuksa 3 students  had the efficiency  of 81.78/84.44 which was higher than 
the criteria set at 80/80. 
 2. The learning achievement of the students after using the reading and writing skill base 
words using cooperative learning activities STAD technique for Prathomsuksa 3 students was 
higher than that before using those skill with statistically significant difference at the level of .05 
 3. The satisfaction of the students towards the learning through the reading and writing 
skill base words using cooperative learning activities STAD technique for Prathomsuksa 3 students 
as a whole was at a highest level. 
Keywords: Skill exercises base words, Cooperative learning activities STAD technique 
 
บทน า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  เป็นสมบตัิทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการตดิต่อสื่อสาร  เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆเป็นสื่อท่ีแสดงภูมิปญัญาของบรรพ
บุรุษ  ควรค่าแก่การเรียนรู้  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานใหค้งอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  การอ่านได้รับการประกาศให้เป็น
วาระแห่งชาติ ปี 2552  อีกทั้งคณะรัฐมนตรีมมีติให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน  การเขียนคือการ
ถ่ายทอดความรู้  ข้อมลู  ประสบการณ์  ผ่านตัว อักษรให้คนอื่นรับรู ้ ปัจจุบันสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทย  โดยเฉพาะสาระการอ่านและการเขียน  ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรดังเช่น  ประทีป  แสงเปี่ยม
สุข  (2546 : 15) ได้รายงานผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า  ซึ่งเกดิจากปัญหาการอ่านไม่ได้เป็นส าคัญ   



ในสภาพที่เป็นจริง  การสอนภาษาไทยมีปญัหาอยู่มาก  สาเหตุมาจากขาดอุปกรณ์  และสื่อการเรียน
การสอน  ปัญหาเกี่ยวกับตัวครู  เช่น  ความถนัด  ขาดประสบการณ์  ปัญหาเกีย่วกับตัวเด็ก  เช่น  ขาดความสนใจ  
ขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ  ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  ปกีารศึกษา  2553 นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ในสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  
4  พบว่าผลรวมมคี่าเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ  46.22  ระดับปรับปรุงเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  25.31 และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 4 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์  เขต 4  2554 : 3-4)  และผลการสอบระดับชาติ  
(NT) ปีการศึกษา  2553 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองเรือ ได้
คะแนน  เฉลี่ยร้อยละ 55.71 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลีย่ในระดับต่ า จ าเปน็ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อผลสมัฤทธ์ิที่สูงข้ึน ในปี
ต่อ ๆ ไป (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  เขต 4  2554 : 5)  ผู้วิจัยจึงไดส้ร้างแบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ เป็นสว่นเพ่ิมเติมหรือเสรมิหนังสือ  กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนใหม้ากที่สดุและมีกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  แบบฝึกที่ครูใช้เป็นแบบฝึกท่ีครูสร้าง
ขึ้นเอง  เหมาะกับความสามารถของเด็ก โดยเลือกกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
เน้นการให้ผูเ้รียนช่วยกันในการเรยีนรู้  มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  ท างานร่วมกันเป็นกลุม่  และมีการแบ่ง
หน้าท่ีรับผดิชอบร่วมกัน  ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน  มีเมตตากรณุาต่อเพื่อนท่ีเรียนอ่อนกว่า  และฝึกการแบ่งบทบาท
และหน้าท่ีกันท างานในกลุ่มเพื่อท าให้งานกลุ่มก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จ  (สมบัติ  กาญจนารักพงค์. 2547 : 
37 – 38)   

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา  เรื่อง การพัฒนาแบบฝกึ
ทักษะการอ่านและการเขียนค าพืน้ฐานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ที่จะ
มีส่วนช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง  
ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าแบบฝกึทักษะที่พัฒนานี้จะไดร้ับความสนใจจากนักเรียนในช้ันนี้ได้เป็นอยา่งดี  และมผีล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอา่นและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือ  
เทคนิค STAD 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD 

 
ขอบเขตการวิจัย เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  จ านวน  1,210  
ค า 
 



วิธีการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองเรือ อ าเภอบ้านใหมไ่ชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์  เขต 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จ านวน  15  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ใช้ประชากร  โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น  มี  
4  ชนิด  ประกอบด้วย 

 2.1  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอา่นและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  6  ชุด 

 2.2   แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  จ านวน  6  แผน   

2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือ  เทคนิค  STAD   ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ซึ่งเป็น
แบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.38  -  0.42  และค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.44 

 2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและการเขียนค า
พื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 15 ข้อ 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้เวลา  12  ช่ัวโมง  ไม่
รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง  และหลังการทดลอง  ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

       3.1  ปฐมนิเทศนักเรียนกอ่นเรยีน  เกี่ยวกับข้ันตอนในการเรียนแบบฝึกทักษะ  
 3.2   ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน  30  ข้อ  แล้วตรวจ

ให้คะแนนตามเกณฑ์ทีต่ั้งไว้  พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว ้
  3.3  ด าเนินการจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  จากแบบฝกึทักษะชุดที่ 1 – 6   โดย
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รวม 12 ช่ัวโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน 
  3.4  ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  หลังการทดลองเสร็จสิ้นลงด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง  ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ีทดสอบก่อนเรียน 
  3.5  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีนแบบฝึก โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติิในการวิเคราะหข์้อมูล  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

  4.1  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์  80/80  วิเคราะห์โดยการหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ  (E1)  และประสทิธิภาพของผลลัพธ์  (E2)  

  4.2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
วิเคราะหโ์ดยใช้  t – test  (Dependent  Samples)  ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  .01 



 4.3  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  
วิเคราะหโ์ดยการหาคา่เฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรากฏ  ดังนี้ 
 1.  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า  
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน เท่ากับ 49.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.17 คะแนน เฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 81.78 (E1) และมคีะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียน เท่ากับ 25.33คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.06 คะแนน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.44 (E2) 
ดังนั้นแบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 81.78 /84.44 
 2.  นักเรียนท่ีเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  มี
คะแนนเฉลีย่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .01 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยก่อนเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 12.73 จากคะแนนเตม็ 
30 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.34 และค่าเฉลีย่ของคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยหลังเรยีนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 23.60 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.38 

3.  นักเรียนท่ีเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในภาพรวมเท่ากับ 4.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50  แสดงว่านักเรยีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล  การวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  สามารถอภิปรายผลได้  ดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  3  มีประสิทธิภาพ  81.78/84.44  แสดงว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนค าพื้นฐาน  สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองเรือมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  อาจเนื่องมาจากการสร้างแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียนค า
พื้นฐาน สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารหลกัสูตร งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการสร้างแบบฝึก
ทักษะ ท้ังยังก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้อย่างชัดเจน แล้วน ามาสร้างแบบฝึกทักษะตามขั้นตอนให้มปีระสิทธิภาพ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับไพบลูย์  เทวรักษ์  (2540 : 30 ; อ้างอิงใน สุนันทา   สุนทรประเสริฐ  2544 : 4-5)  ที่ได้
กล่าวถึงกฎการฝึกหัดไว้ว่า  “การฝึกหัดให้บุคคลท ากิจกรรมต่าง ๆ นั้น  ผู้ฝึกจะต้องควบคุมและจัดสภาพการใช้ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตนเอง  นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด  โดยค านึ่งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล    
ซึ่งสอดคล้องกับ  สรุีพร  กุณา  (2541 : 24)  ที่กล่าวว่า  หลักการสร้างแบบฝึกที่ดตี้องสนองความสนใจใคร่รู้  และ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่  อีกท้ังสอด คล้องกับงานวิจัยของปิยาภรณ์  สร้อยระย้า (2547: 
บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดค ายาก  วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 



3  พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดค ายาก  วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
3  มีประสิทธิภาพ  87.70 / 84.13  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้   

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านและการเขียนค า
พื้นฐาน  สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โดยการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขยีนค าพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไดผ้่านการหาประสิทธิ ภาพทุกชนิด  ซึ่งได้ค่าประสทิธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้  ท าให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างครอบคลุมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว ้ แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น โดยได้ศึกษา
เอกสารหลักสตูร  ต าราที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน  เพื่อน าไปใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้เกิด
ประสิทธิภาพกับนักเรยีนมากที่สดุ  ในการเริ่มสอนแต่ละครั้ง มีการทบทวนความรู้เดมิ  เพ่ือเช่ือมความรู้เดมิให้
สัมพันธ์กับความรู้ใหม่  การเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูทุ้กแผน  นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้สื่อหลายชนิด  
ได้แก่  แผนภมูิเนื้อหา  บัตรค า  ใบงาน  เพลง  เกม  และแบบฝึกทกัษะ  จึงท าให้ผู้เรียนมีทักษะมากขึ้น  การเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะในแตล่ะชุด  นักเรียนได้ทราบผลคะแนนและสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขในการท าชุดต่อไปได้  
นอกจากน้ีก่อนท่ีนักเรียนจะท าแบบฝึกทักษะทุกครั้ง  นักเรียนได้อ่านและท าความเข้าใจค าสั่งหรือค าช้ีแจง  ครูเปิด
โอกาสให้นักเรยีนซักถามข้อสงสัยก่อนท าแบบฝึกทักษะทุกครั้ง  ท าให้การตอบค าถามของนักเรียนมีความถูกต้องซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิรลิกัษณ์  สกุลวิทย์ (2541 : 57) ได้ใช้แบบฝึกการอ่านออกเสยีง  และการเขียนค าท่ี
สะกดด้วยแม่กด  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัด
เชียงใหม่  ผลปรากฏว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกสงูกว่าก่อนการ
ใช้แบบฝึก  นอกจากน้ียังสอด คลอ้งกับงานวิจัยของ  สุภาพร  บัวดก  (2546 : 34)  ได้ใช้แบบฝึกการออกเสียง  
และการเขียนค าสั่งที่มีตัว สะกดตรงตามมาตรา ส าหรบันักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนบ้านแม่แดดน้อย  
อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ผลที่ได้คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน   

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักทฤษฏสี าหรับการสร้าง
ความพึงพอใจท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความเช่ือถือมากท่ีสดุคือ ทฤษฏีของมาสโลว์ (Maslow. 1970 : 66 - 70)  
นอกจากน้ีแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สามารถพัฒนาความ รู้ความสามารถในการอ่านและการเขียนให้กับผู้เรยีนสังเกตไดจ้ากคะแนนหลังฝกึสูงกว่าก่อน
ฝึก  และแบบฝึกท่ีนักเรียนท านั้นเน้นให้นักเรียนได้อ่านและเขียนซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติจริง  ก่อให้เกิดการเรยีน รู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแข่งขันภายในกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เกิดการเบื่อหน่าย  และแบบฝึกมีความหลากหลาย  มภีาพและสสีันสวยงาม  สื่อความไดด้ี  
น่าสนใจ  ท าให้เกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตกิิจกรรมเป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรัชการดา  เหลาแก้ว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยัเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขยีนสะกดค า
ภาษาไทยท่ีไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3  พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยท่ีไมต่รงตามมาตราตวัสะกด  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ เต็มดวง  ดวงมณี  (2552 : บทคัดย่อ) ได้



ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค ายาก  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย  เรื่อง
การอ่านและการเขียนสะกดค ายาก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาแบบฝกึทักษะการอ่าน
และการวจิัยในครั้งต่อไป ดังนี ้
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
       1.1  ครูผูส้อนต้องเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน  
       1.2  ครูผู้สอนควรศึกษาหลักสูตรและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
       1.3  การแบ่งกลุ่มนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมควรคละความสามารถ  มีการยืดหยุ่นเวลา 
       1.4  ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครผูู้สอนควรให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษา  ให้ก าลังใจ 
  2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1  ควรท าวิจัยโดยใช้แบบฝกึทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการอ่าน  เขียน ฟัง  และพูด  
       2.2  ควรมีการศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  ในเนื้อหาอ่ืน ๆ และ
ในสาระการเรยีนรู้อื่น ๆ  
       2.3  ควรมีการศึกษาและเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระหวา่งการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ  
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