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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนา 
ชุดการสอนที่เสริมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรยีนที่เรยีนรู้โดยชุดการสอนที่เสรมิ
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
การเรยีนโดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9
โรงเรียนบัวขาว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย   
1) ชุดการสอน เรื่อง ลิลติตะเลงพา่ย จ านวน 7 ชุด   
2) แผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา  
ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 7 แผน   
3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 7 ชุด  
ชุดละ 10 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ 
ค่า t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า  
ชุดการสอนที่เสริมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 
86.14/82.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to 
develop instructional packages to support learning 
management of co–operative learning on the topic 
“Lilittalengpai” of Thai Language Department for 
Matayom Suksa 5 students with the efficiency criteria 
of 80/80  2) to compare students’ learning achievement 
before and after learning by using the instructional 
packages and 3) to find out the satisfaction of the 
students who studied with the instructional packages.
 The sampling groups were 30 Matayom Suksa 
5/9 students in the first semester of academic year 
2015 by using cluster random sampling.  The tools 
used in the study were : 1) 7 volumes of the instructional 
packages 2) 7 lesson plans of co–operative learning in 
THA32101 of the Thai Language Department 3) 7 volumes 
of pre– and post test with 10 numbers in each volume 
4) the satisfaction questionnaires of students towards 
Thai learning.  The statistics used to analyze data 
were: mean, standard deviation, percentage and 
t–test. (Dependent Samples).  The results of study 
found the efficiency of the instructional packages 
to support learning management of co–operative  
learning on the topic “Lilittalengpai”, of the Thai 
Language Department for Matayom Suksa 5 students 
was 86.14/82.29 which was higher than the settled  
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criteria (80/80).  The learning achievement of post 
learning of students who studied with the packages 
was higher than pre learning with significant statistics 
at the level of .01. The satisfaction of the students 
towards the instructional packages was at a high level 
in overall. 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบตั ิ
ทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ 
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
ที่มีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันตสิุข  
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
กระบวนการคดิวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปญัญาของบรรพบุรุษดา้นวัฒนธรรม ประเพณี 
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรยีนรู้ อนุรักษ์  
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเปน็ก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่องทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระ
ของทักษะแต่ละชั้นปีโดยเดด็ขาดไม่จ าเป็นจะต้องมี
กระบวนการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ตอ่เนื่องกันไป เนื้อหา เช่น 
การอ่านและการเขียนสะกดค า การอ่านจับใจความ  

การเลือกใช้ค าให้ตรงตามความหมาย การเขียนแสดง
ความรูส้ึก ความคิด ประสบการณ ์ความต้องการ 
จินตนาการ การน าความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องสอนทุกช้ัน 
ในเรื่องของทักษะภาษา และแตล่ะชั้นจะมีเนื้อหาในการฝึก
ทักษะที่เพ่ิมความซับซ้อนและยากมากขึ้น เช่น จ านวนค า
เพิ่มมากข้ึน ประโยคที่ใช้ยาวและซับซ้อนข้ึน เรื่องที่น ามา
อ่านยาวขึ้น (กรมวิชาการ.  2544 : 22) จากข้อความที่
กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า หลักสตูรได้ให้ความส าคัญกับการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างชัดเจน ซึ่งการใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้องถือเป็นวิธีการส าคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย 
การที่ชาติไทย มภีาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ยังเป็น
เครื่องแสดงถึงความฉลาดปราดเปรื่องของบรรพบุรุษไทย 
แสดงถึงความเป็นเอกราชทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ท่ี 
สืบทอดมาช้านานหลายศตวรรษ ภาษาไทยจึงเป็นสมบตั ิ
ล้ าค่าของชาติ เป็นสมบัติของทุกคนในชาติ สมควรที่คนไทย
ทุกคนจะต้องสงวนรักษาให้คงอยูต่ลอดไป โดยอย่างน้อย 
คนไทยแตล่ะคนควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ท้ังในภาษาพูด
และเขียน ต้องศึกษาระบบระเบยีบของภาษา ควรใช้ค า 
ให้ตรงกับความหมายที่ต้องการจดัหรือสรา้งประโยค วลี  
ให้ถ้อยค าเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วางค าให้ถูกต้อง
ตามหน้าท่ีของค า ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับผู้ฟังและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ คนไทยควรรักภาษาไทยใช้ภาษา
ด้วยความรักและหวนแหน ระมัดระวัง เพื่อให้ภาษาท่ีใช้
ถูกต้อง 
 แม้ว่าภาษาไทยจะมคีวามส าคัญดงัที่ได้กล่าวมา
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัและพยายามจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 
ใหม้ีคุณภาพ แต่ปรากฏว่า ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง ก็ยังคง
มีอยู่ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในรายงานผล 
การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับชาติของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เกีย่วกับสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยยังไม่น่าพอใจ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยของกรมวิชาการ กองวจิัยทางการศึกษา (2541 : 
27–28) ได้สรุปตรงกันว่าสาเหตุทีผ่ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยต่ า พบว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชาภาษาไทย 
ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียงความ วิชาเขียนไทย วิชาหลักภาษาไทย 
ตลอดจนวิชาวรรณคดไีทย ผลกค็อื เด็กเรียนวิชาเหล่านี้
เพราะมีในหลักสตูร และเพื่อต้องการสอบได้คะแนนผ่านไป
แต่ละครั้งเท่านั้น ในท่ีสุดจึงเกดิความเบื่อหน่ายในวิชานี้  



อีกทั้งพฤติกรรมการสอนของครูสว่นใหญ่ยังคงเน้น  
การถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียน 
การสอนตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสตูร  
ตัวผู้สอนเองไม่มเีครื่องกระตุ้นให้ผูเ้รียนอยากเรียน จึงเกดิ
ความรูส้ึกว่าวิชานี้ไม่มีวิธีใด ที่จะสอนให้สนุก ครูชอบสอน
วิชาวรรณคดีมากกว่าวิชาหลักภาษาไทย ขาดแคลน
ครูผูส้อนที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา เทคนิค 
วิธีการสอนที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ 
ขาดทักษะการสอน การสอนของครูเป็นแบบเดิม คือ 
อธิบายแล้วให้นักเรยีนจด ปัญหาการสอนภาษาไทย
ส่วนมากคือขาดอุปกรณ์ประกอบการสอนและไม่ทราบ
วิธีการสอนที่ดี นอกจากนี้ครผููส้อนยังมีภาระงานมาก เช่น 
บางคนต้องสอนทุกวิชา/ทุกกลุ่มประสบการณ์ สอนคนเดียว
ทุกช้ันหรือท าหน้าท่ีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนอีกด้วย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสูตรการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ 
ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  
จากการส ารวจและรวบรวมสภาพปัญหาปัจจุบัน สรุปได้ว่า 
ด้านนักเรียน นักเรียนไม่มีนสิัยรักการอ่าน ขาดทักษะ 
การท างานเป็นกลุม่ นักเรียนบางคนไม่ชอบเรยีนภาษาไทย 
และนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ า ไม่เป็น 
ที่น่าพอใจ ด้านครูผูส้อน มีความรูค้วามเข้าใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครูขาดประสบการณ์ 
และเทคนิคบางประการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย ด้านสื่อและอุปกรณ์ ขาดแคลนหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย ขาดแบบฝึกเสริมทักษะ 
ขาดสื่อและเครื่องมือในการวัดจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขาดแบบทดสอบวดั และการประเมินผลทีม่ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และด้านขาดการนิเทศติดตาม ก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้รู้ว่าการจดักิจกรรม 
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยยังไม่เป็นไป
ตามหลักการ และจุดมุ่งหมาย รวมทั้งส่งผลให้ความส าคญั
และภาพพจน์ ของวิชานี้ลดลงเสื่อมลง จ าเป็นต้องปรบัปรุง
การจัดการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะครผูู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนบัวขาว ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน ์
ที่จะเกิดกับนักเรียนดังกล่าว จึงสนใจที่จะท าการพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกับจุดหมายของหลักสตูร 

เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สดุ ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้ของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน พบว่า ชุดการ
สอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็น 
สื่อประสม ท่ีจัดขึ้นส าหรบัหน่วยการเรยีนตามหัวข้อเนื้อหา
ที่ต้องการจะให้นักเรยีนได้รับ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะ
สอน และช่วยให้ผูเ้รียนกับผูส้อนมโีอกาสปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นกิจกรรมการเรยีนการสอน ท่ีตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเปดิโอกาสให้นักเรียน  
มีอิสระในการเรียนตามความสามารถและความสนใจ  
โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือ (บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  2542 : 
91–93) ท าให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้วิธีการท างาน 
เป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระบบได ้
อย่างเหมาะสม จากบตัรความรู้ บตัรกิจกรรม แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนเตรียมไว้
อย่างมีระบบ แล้วยังท าให้นักเรียนสามารถทราบผล  
การปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ต่อการเรียน (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า.  2545 : 51) 
ชุดการสอนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาที่นักการศึกษา
หลายท่านยอมรับกันว่าสามารถเสริมสร้างคณุภาพการศึกษา
ให้สูงข้ึน โดยที่ครไูม่จ าเป็นต้องสอนด้วยการพูดเองหมด 
ทุกอย่าง แต่ครูควรเป็นส่วนหน่ึงของสื่อการสอนที่จะ
เชื่อมโยงประสบการณ์ใหผู้้เรยีนเกดิการเรียนรู้ ดังเช่น  
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523 : 121) ลัดดา  ศุขปรดีี (2524 : 
31) สมทัด  ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2528 : 90) 
ได้กลา่วถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของชุดการสอน สรุปไดด้ังนี้ 
1) ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่
สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ซึ่งผู้สอน 
ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายไดด้ี 2) ช่วยเร้า 
ความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะชุดการสอน
จะเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนของตนเอง 
และสังคม 3) เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้แสดงความคดิเห็น  
ฝึกการตดัสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4) ช่วยสร้างความพร้อม
และความมั่นใจแก่ผูส้อน เพราะชดุการสอนผลติไว ้
เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะผู้ที ่
ไม่ค่อยมเีวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า 5) ผู้เรียน 
เป็นอิสระจากอารมณ์ของผูส้อนชุดการสอนท าใหเ้รียน 
ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอาจารย์ผูส้อนจะมีสภาพหรือ 
ความขัดข้องทางอารมณม์ากน้อยเพียงใดก็ตาม 6) ช่วยให ้
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การเรยีนเป็นอิสระจากบคุลิกภาพของครูผู้สอน เนื่องจาก
ชุดการสอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ครูจะพดู
หรือสอนไม่เก่ง ผู้เรียนก็สามารถเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากชุดการสอนทีผ่่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว  
7) ในกรณีครูขาด ครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนโดยใช้ 
ชุดการสอนที่มิใช่เข้าไปนั่งคมุชั้นปล่อยนักเรยีนให้อยู่เฉย ๆ 
เหมือนที่ครสู่วนใหญ่ท ากันอยู่อย่างในปัจจุบัน เพราะเมื่อ
เนื้อหาวิชาอยู่ในชุดการสอนเรียบร้อยแล้วครูผูส้อนแทน 
ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนัก 8) ชุดการสอนช่วยลดภาระ
ของผู้สอน เมื่อมีชุด การสอนแล้ว ครูผูส้อนจะด าเนินการ
สอนตามค าแนะน าท่ีมไีว้ให้ ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเสยีเวลา 
ท าสื่อการสอนใหม่ ท าให้ครูมีเวลาเตรยีมการสอน ทดลอง
และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเนื้อหาตามชุดการสอนก าหนด
ท าให้ครูมีประสบการณ์กว้างขวาง ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครู  9) ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในแนวเดียวกัน 
ครูผู้สอนแต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนอาจไดร้ับความรู้
รายละเอียดต่าง ๆ เป็นคนละแนวไม่เท่ากัน ชุดการสอน 
มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่เป็นพฤติกรรม (Behavioral Objective) 
มีข้อแนะน ากิจกรรมการใช้สื่อการสอนและข้อสอบ
ประเมินผลพฤติกรรมผูเ้รียนไว้อยา่งพร้อมมูล 
 นอกจากสื่อการเรียนรู้แล้ววิธีการจัดการเรียนรู้ 
ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
ของผู้เรียนในการเรียนรู้และแก้ปญัหาร่วมกัน การเรยีน 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 
เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ร่วมกันของกลุ่ม มุ่งเน้นการปฏิบตังิานช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน และทักษะทางสังคม ซึ่งโรเบิรต์ อี สลาวิน (Robert 
E. Slawin.  1990) ได้เสนอแนะไว้ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการจดัการเรยีนรู้โดยให้ผูเ้รียน
เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4–5 คน สมาชิกกลุ่มจะต้อง
ช่วยกันเรียนรู้ ร่วมกันปฏิบตัิกิจกรรมจนบรรลผุลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของกลุม่ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรยีนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้น ภมูิใจใจตนเอง ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนเองและของกลุ่มช่วยให้ผู้เรยีน 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 สลาวิน (Slawin.  1990, อ้างถึงใน ปราณี  จงศร ี
2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธิ์ (Student Team–Achievement 
division STAD) เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและทักษะทางสังคม 
เป็นส าคัญ ในการจัดการเรียนรู้จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  
4 คนโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ ต่างกัน เริ่มต้นด้วย 
ครูน าเสนอบทเรียน จากนั้นผู้เรียนทุกคนร่วมกันท างาน 
ในกลุ่มของตน สมาชิกทุกคนจะเรยีนรู้บทเรยีนนั้น ๆ แล้ว
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับการทดสอบในเวลาเดยีวกัน โดยไม่มี 
การช่วยเหลือกัน คะแนนจากการทดสอบจะถูกน ามา
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ผ่านมา คะแนนแต่ละกลุ่ม
ทีไ่ด้รับจะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถที่ท าคะแนนได้เท่าเดิม
หรือมากกว่าคะแนนท่ีได้จากครั้งกอ่น กลุ่มใดมีคะแนน
พัฒนาเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ตั้งไวจ้ะได้รับการชมเชยหรือรางวัล 
  จากเหตผุลดังกล่าวท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจ 
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะสร้างและพัฒนาชุดการสอนที่เสรมิ 
การจัดการเรยีนแบบร่วมมือกันเรยีนรู้ส าหรับน ามาใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ เพื่อน าไปแก้ปัญหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนท่ีเสริมการจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรยีนรู้ เรือ่งลิลติตะเลงพ่าย กลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยชุดการสอน 
ที่เสริมการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรยีนโดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนที่เสริม
การจัดการรู้เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในครั้งนี้ผู้รายงานได้ด าเนินตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี ้
 
 



 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีเรียนรายวชิา ท32101 ภาษาไทย 
จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 129 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนนักเรยีน 30 คน ได้มาโดย 
การสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยทางโรงเรียน
ได้จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของผู้เรียน ระหว่าง
เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 ชุด 
  2.2  แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอดคล้องกับชุด 
การสอนแตล่ะหน่วยการเรียน จ านวน 7 แผน 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ท32101 
ภาษาไทย จดัท าขึ้นเพื่อทดสอบกอ่นและหลังเรียนรายวิชา
ภาษาไทยในแตล่ะเรื่อง 
  2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการสอนที่เสรมิการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  2.5  แบบประเมินการใช้ชุดการสอนที่เสริม 
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ใช้สอบถามความคิดเห็นของครูที่น าชุดการสอนไปใช้ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรอสิระ คอื การเรยีนโดยใช้ชุดการสอน
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย  
  2.  ตัวแปรตาม คือ 
   2.1  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 

   2.2  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย 
   2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
การเรยีนโดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนและเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ในทุกข้ันตอน 
ดังนี ้
  3.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
ท32101 ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pre–test)  
  3.2  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
รายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
  3.3  บันทึกผลการท าชุดการสอนหนว่ยการเรยีนรู้
ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ท32101 ภาษาไทยของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
  3.4  ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน 
(Post–test) โดยใช้แบบทดสอบ ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
  3.5  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย  
  3.6  เผยแพร่ชุดการสอน 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการดังนี้ 
  4.1  วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
   4.1.1  หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   4.1.2  หาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
   4.1.3  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  4.2  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80  
  4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปีที่ 5 โดยใช้ t–test (Dependent Sample) (บุญชม  ศรสีะอาด.  
2543 : 109–111) 
  4.4  วิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาไทย
ของนักเรียน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  4.5  วิเคราะห์ผลการเผยแพร่ชุดการสอน 
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   
สรุปผล 
 1.  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.14/82.29 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน ที่เรยีน
โดยใช้ชุดการสอนที่เสรมิการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01  
 3.  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรยีนโดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อรายการที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดสามล าดับแรก คือ สื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับ 
เรื่องทีเ่รียน ล าดับที่สอง การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องที่ 
ข้าพเจ้าชอบ และล าดับที่สาม ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ สนุก 
เมื่อได้เรียนเป็นกลุ่ม 
 4.  ครูผู้สอนที่น าชุดการสอนที่เสรมิการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ไปใช้มีความเห็นว่าชุดการสอนมีความสมบรูณเ์หมาะสม 
ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการค้นพบของการศึกษาการค้นคว้าเรื่องผล
การพัฒนาชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถ
อภิปรายผลไดด้ังนี้  

  1.  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.14/82.29 
ซึง่หมายความว่า ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมระหว่างเรียนในชุด
การสอนทั้ง 7 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.14 และผู้เรยีน
สามารถท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 82.29 นั้นคือ ชุดการสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์  อุดมศักดิ์ (2548 : บทคัดย่อ) 
ทีไ่ด้ศึกษาการสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านศาลาล าดวน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนการอ่าน    
จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.67/86.67 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ณัฐกานต์ บุญสาลี 
(2552 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง 
ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 เรื่องชนิดของค าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีน
บ้านซาด (มงคลวิทยา) อ าเภอโนนนารายณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสรุินทร์ เขต 2 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
2) ชุดการสอนจ านวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เรื่อง ชนิดของค า ผลการวิจยัพบว่า ชุดการที่พัฒนา 
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 85.90/87.56  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 สมัย  จันทรังษี (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย เรื่อง ค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียน สาระการเรียนรูภ้าษาไทย เรื่อง ค า ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียน และ 
ความพึงพอใจของนักเรียน โดยท าการทดลองกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 
จังหวัดนครนายก จ านวน 42 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ค า 



จ านวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจยั
พบว่า ชุดการสอน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
88/80 และสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และนักเรียนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และภนิดา 
เกสรเจรญิกุล (2552 : บทคัดย่อ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุด
การสอนทั้ง 7 ชุด ทีส่ร้างขึ้น ไดร้ับการตรวจสอบจากคณะที่
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งผู้รายงานได้ปรับปรุงแก้ไขชุด 
การสอน ตามข้อเสนอแนะ จนท าให้ชุดการสอนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา และวตัถุประสงค์มีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี ตลอดจน
ได้มีการน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ในสภาพการสอนจริง ส่งผลให้ชุดการสอนที่เสริมการจัด 
การเรยีนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรือ่งลิลิตตะเลงพ่าย  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว ้
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ท32101 
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้
ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่าการสอนที่ใช้ชุดการสอนทั้ง 7 ชุด ท าให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุด 
การสอนทั้ง 7 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ท่ีตั้งไว้ ท้ังนั้นผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภนิดา  เกสรเจรญิกุล (2552 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา 
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของค า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบ 
ศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 หาดัชนีประสิทธิผลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านมหาชัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน  
2) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จ านวน 7 ชุด  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ผลการวิจัย 
พบว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.95/84.57 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และดัชนีประสิทธิผลมคี่าเท่ากับ 
0.624 หมายความว่า นักเรียนที่เรยีนด้วยชุดการสอน 

มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.40 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05 ผู้วิจัยได้น า
หลักการและทฤษฎีแนวการสอนแบบธรรมชาติที่เน้นการสอน
สิ่งที่มีความหมายแก่นักเรียน โดยใช้วัสดุของจริง ทีม่ีอยู่ใน
สภาพแวดล้อม หรือการใช้สิ่งทดแทนของจริง เช่น รูปภาพ 
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกดิความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความหมายของสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นั้น ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียน 
  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทีต่ั้งไว้ แสดงว่าการสอนโดยใช้ 
ชุดการสอนที่เสริมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีแก่ผู้เรียน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเหตผุลดังนี้ 
    3.1  การจัดการเรียนการสอน รายวิชา  
ท32101 ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มีล าดับขั้นตอน 
การสอนอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน และแต่ละขั้น
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบตัิทั้งกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ผู้เรียน 
มีโอกาสทราบความก้าวหน้าของตนเองจากข้อมูลย้อนกลับ
ทันที จึงเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจเรียน เมื่อรูส้ึกว่าตัวเอง
ประสบความส าเร็จ เจตคติที่แสดงออกมาในลักษณะพึงพอใจ
หรือชอบใจ ส่งผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    3.2  ชุดการสอนที่เสรมิการจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันเรยีนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างขึ้น
เป็นสื่อการเรียนที่เป็นส่วนเพิ่มเตมิ หรือเสริมหนังสือเรียน
ให้แก่นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการให้นักเรียนได้
ท าชุดการสอน ที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้
นักเรียนประสบความส าเร็จ การที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากชุด
การสอน ที่มีประสิทธิภาพจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรยีน  
  4.  ครูผู้สอนที่น าชุดการสอนที่เสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุม่สาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ไปใช้
มีความเห็นว่าชุดการสอนมีความสมบูรณเ์หมาะสมในระดับ
มากที่สดุ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูร้ายงานไดส้รา้งขึ้นตามกระบวนการ
และขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน ได้รับการตรวจพิจารณาแก้ไข
จากผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษาตลอดจนได้น าไปทดลองใช้ใน
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สภาพการสอนจริงในลักษณะสอนไปและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพรอ่งไปพรอ้ม ๆ  กนั จึงมผีลให้ชุดการสอนชุดนี้มีคณุภาพ
และประสิทธิภาพท่ีเชื่อถือได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1  ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย
ควรน าชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาไทย 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.2  ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ควรส่งเสริมให้
ครูผู้สอนน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ มาใช้ใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดการสอนที่เสรมิการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยก าหนดเนื้อหา 
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเอง 
   2.2  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุด
การสอน ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ 
เพื่อจะได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะสอดคล้อง
หรือไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 
  2.3  ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนท่ีมีปญัหาการเรียนวิชาภาษาไทย 
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