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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว 
ท่ีมีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยเปรียบเทียบเจตคติ
และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบจิ๊กซอวกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมแบบปกติ ประชากร คือ นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ กลุม
ตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 50 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) แบงเปนกลุมทดลอง ซึ่งจัดการสอนซอมเสริม 
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว จํานวน 25 คน และกลุมควบคุมซึ่งจัดการสอนซอมเสริมแบบปกติ จํานวน 
25 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดเจตคติและแบบสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใช
ภาษาไทย เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ  
4 คาบ รวมท้ังส้ิน 32 คาบ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบคานัยสําคัญของความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที  ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้  1) นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอม
เสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวมีเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบจิ๊กซอวมีเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ :  เจตคติตอหลักการใชภาษาไทย การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว  การสอนซอมเสริม  ผลสัมฤทธิ์การ 

เรียนรูหลักการใชภาษาไทย 
 

                                                           
1 อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study effects of a remedial instruction using cooperative 

learning of the jigsaw model on attitudes towards principle of usage of Thai language and learning 
achievement of sixth grade students and to compare attitudes towards principle of usage of Thai language 
and learning achievement of sixth grade students between the remedial instruction group by using 
cooperative learning of the jigsaw model and the remedial instruction group by conventional instruction. The 
population was sixth grade students at Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level), 
Ministry of Education. The subjects were 50 sixth grade students, who received a remedial instruction in the 
first semester of academic year 2011 at Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) 
in Bangkok. These subjects were divided into experimental and control groups, each of which comprised     
25 students. The instruments for data collection were attitudes towards principle of usage of Thai language 
test and learning achievement principle of usage of Thai language test. The instruments for experiment  were 
lesson plans. The duration of experiment was 8 weeks, 4 periods per week total of 32 periods. The collected 
data were analyzed by arithmetic means ( ), standard deviation (S.D.) and testing the significance of the 
difference with t – test.  The research findings were summarized as follows:  1) Students who had a remedial 
instruction using cooperative learning of the jigsaw model had the attitudes towards principle of usage of Thai 
language and learning achievement higher than before the experiment at 0.05 level of significance.               
2) Students who had a remedial instruction using cooperative learning of the jigsaw model had the attitudes 
towards principle of usage of Thai language and learning achievement higher than students who had a 
remedial instruction by conventional instruction at 0.05 level of significance. 

 

Keywords: attitudes towards principle of usage of Thai language, cooperative learning of the jigsaw model,  
remedial instruction, the principle of usage of Thai language learning achievement 

 
บทนํา 

การใชภาษาไทยใหถูกตองผูใชควรมีความรู
และความเขาใจพ้ืนฐานของระเบียบและกฎเกณฑของ
ภาษาไทยหรือหลักภาษาไทยซึ่งมีความสําคัญย่ิง 
เนื่องจากจะชวยทําใหผูใชภาษาในฐานะผูสงสารและ
ผูรับสารเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ดังท่ี ปรีชา (2517) 
ไดอธิบายวา ผูท่ีใชภาษาส่ือสารไดดี ตองรูหลักภาษา
อยางดี กลาวคือ ผูพูด ผูเขียน ตองรูหลักภาษาพอที่จะ
ถายทอดความคิดเห็นของตนอยางถูกตอง สวนผูฟง
และผูอ าน  ก็ตองมีความรูหลักภาษาพอท่ีจะแปล
ความหมายใหตรงกันได หลักภาษาจึงเปนส่ิงท่ีมีความ 
สําคัญเพราะเปนพ้ืนฐานของการส่ือสาร คําอธิบาย
ดังกลาวสอดคลองกับท่ี ฐะปะนีย (2553ข) ไดกลาววา 
“หลักภาษาไทย คือ ระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่มี
ไวเพ่ือใหผูใชยึดถือเปนหลักรวมกันในการใชภาษาไทย

ใหถูกตอง การมีหลักภาษาไทยเปนความจําเปนอยาง
ย่ิง หากขาด หลักภาษาไทยเสียแลวก็เทากับขาด 
“บรรทัดฐาน” ของภาษาจะเปนเหตุใหมีการใชภาษา
อยางบกพรอง ผิดพลาดและไขวเขวนานไปก็จะทําให
ภาษาเส่ือมสลายได” และสุจริต และ สายใจ (2538) ยัง
ไดกลาววา “หลักภาษาเปนระเบียบ แบบแผนของภาษา
ท่ีมีไว เ พ่ือใหผู ท่ี ใชภาษายึดถือเปนหลักในการใช
ภาษาไทยใหถูกตองและยังเปนหลักเกณฑท่ีจะชวย
ควบคุมใหคนไทยใชภาษาไทยใหเปนแบบแผน มีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ัวประเทศ การท่ีผูใชภาษา
พยายามใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษาจะเปน
การชวยอนุรักษภาษาไทยใหอยูยืนยงเปนเอกลักษณ
ของชาติ” ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยกําหนดหัวขอหลักภาษาไทยใหอยูในสาระ
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การเรียนรูท่ี 4 ใชชื่อวา “หลักการใชภาษาไทย” และ
กําหนดมาตรฐาน ท 4.1 วา “เขาใจธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว
เปนสมบัติของชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
มาตรฐานการเรียนรูขางตนแสดงใหเห็นวา ครูผูสอน
ภาษาไทยตองจัดการเรียนรูหลักการใชภาษาไทย โดย
เนนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเขาใจหลักภาษาไทย 
และตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะ
ภาษาประจําชาติ 

แมการจัดการเรียนรูหลักการใชภาษาไทยจะมี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนพ้ืนฐานในการใชภาษาเพ่ือ
ส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ แตพบวายังมีขอจํากัดอันเปน
ปญหาสําคัญในการเรียนรูหลักการใชภาษาไทยได ดังท่ี 
สุจริต และ สายใจ (2538) กลาววา “วิชาหลักภาษาไทย
เปนวิชาท่ีนักเรียนใหความสนใจนอยท่ีสุด ในบางกรณี
ครูถึงกับปรารภวา วิชาหลักภาษาไทยเปนยาขมสําหรับ
นักเรียน” สาเหตุสําคัญ คือ นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอ
การเรียนหลักภาษาไทย ดังท่ี ฐะปะนีย (2553ข) ได
กลาววา “นักเรียนสวนมากมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาหลัก
ภาษาไทย กลาวคือ มีความเบ่ือหนายในการเรียนวิชานี้ 
หากปลอยใหเปนเชนนี้ โดยไมมีการแกไขปรับปรุงใน
ดานการเรียนการสอนก็เปนท่ีนาวิตกวาจะเปนความ
เสียหายแกภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติ” ปจจัย
สําคัญ ท่ี ทํา ใหนัก เรี ยนเบื่ อหน ายการ เ รียนหลัก
ภาษาไทย สวนหน่ึงมาจากผูเขียนนําความรูภาษาบาลี
และภาษาอังกฤษมาอธิบายรายละเอียดในตําราหลัก
ภาษาหรือไวยากรณไทยจึงทําใหเขาใจยาก ดังท่ี 
พระวรเวทยพิสิฐ (2534) ไดกลาววา “เมื่อตองการใหมี
ตําราไวยากรณขึ้นจึงเปนหนาท่ีของผูถนัดภาษาบาลี
และภาษาอังกฤษเขียนตําราไวยากรณไทย ทานผูแตง
ตําราก็เอาระเบียบภาษาบาลีบาง ภาษาอังกฤษบาง มา
แตงเปนตําราขึ้น รูปความตลอดจนชื่อของคําก็ลวนแต
เปนภาษาอื่น เชน นาม สรรพนาม คุณศัพท เอกัตถ-
ประโยค อเนกัตถประโยค สังเขปาเนกัตถประโยค และ
อ่ืน ๆ ซึ่งเด็กไทยและคนไทย แมแตเปนผูใหญก็ไม
เขาใจเลย โดยเหตุนี้ การเรียนไวยากรณไทยจึงเปนการ
ยาก” นอกจากนี้ แบบเรียนและตําราหลักภาษาไทย     
สวนใหญยังคงอธิบายรายละเอียดตามตําราหลัก

ภาษาไทยแบบดั้งเดิม ดังท่ี สมพงศ (2540) กลาววา 
“การพิจารณาแบบเรียนและตําราไวยากรณไทย หลัก
ภาษาไทย และลักษณะภาษาไทยในดานวัตถุประสงค 
เนื้อหา และวิธีการสอน ทําใหมองเห็นภาพโดยรวมของ
สถานภาพการศึกษาระบบของภาษาไทยวา ยังคงยึด
มั่นอยูกับหลักการ วิธีการ และเนื้อหาแบบดั้งเดิมท่ีพบ
ในหนังสือหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร  ...
ผูสอนไวยากรณไทย หลักภาษาไทย และลักษณะ
ภาษาไทยยังคงพอใจแตงแบบเรียน ตํารา และสอนตาม
แนวเดิมอยูตลอดมา” ปจจัยสําคัญอีกประการ คือ 
ลักษณะของภาษาไทยท่ีเปนคําโดดทําใหนักเรียนไม
สนใจเรียนรูและใชส่ือสารอยางผิดพลาด ดังท่ี กาญจนา 
(2546) ไดกลาวไวซึ่งสรุปวา นักเรียนสวนใหญไมสนใจ
เรี ยนรู และจดจํ าห ลัก เกณฑหรื อไวยากรณของ
ภาษาไทย เพราะดวยลักษณะของภาษาที่เปนคําโดด 
และเห็นวาเพียงนําคํามาเรียงตอกันก็ยอมส่ือสารเขาใจ
ได จึงทําใหขาดความรู เรื่อง หลักภาษาไทยและใช
ภาษาไทยผิดพลาดเปนอยางมาก  

การสอนซอมเสริมเปนการแกไขการเรียนรู
ของนักเรียนท่ีอยูในระดับต่ํา ชวยขจัดอุปสรรคในการ
เรียนรู และพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ซึ่งครู
จําเปนตองชวยเหลือนักเรียนกลุมท่ีมีปญหา เชน เรียน
ออนและเรียนชา เพ่ือใหนักเรียนไดปรับตัวในการเรียน
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหสูงขึ้น (Blair, 1957) 
การสอนซอมเสริมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมี
ความสําคัญ เพราะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
หลักภาษาไทยและสามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ Ashlock (1982) ไดกลาวถึงความ 
สําคัญของการใชนวัตกรรมในการสอนซอมเสริมซึ่งสรุป
ไดวา ครูควรเลือกวิธีการสอนซอมเสริมท่ีแตกตางกับ 
วิธีเดิมท่ีเคยใชในหองเรียน เพราะหากวิธี การสอน
แบบเดิมอาจทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรูและการนํา
รู ปแบบการ เ รี ยนการสอนมาใช เป นนวั ตกรรม  
เนื่องจากเปนความใหมในดานการศึกษาท่ีมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรู (จันทรเพ็ญ, 
2549) 

Estes et al. (2011) ไดพัฒนารูปแบบจิ๊กซอว 
(The Jigsaw Model) ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative Learning Model) ซึ่งสงเสริมให
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ครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและทํา
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการกลุม รูป
แบบจิ๊กซอวจะแบงนักเรียนในชั้นเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมเชี่ยวชาญ (Expert Group) และกลุมเรียนรู (Learning 
Group) กลุมเชี่ยวชาญทุกกลุมศึกษารายละเอียดของ
เนื้อหาจากหัวขอท่ีครูกําหนด จากนั้นแตละกลุมสรุป
เนื้อหาและคิดวิธีการนําเสนอขอมูลใหเพ่ือนในกลุม
เรียนรูโดยอาจเขียนเปนโครงเรื่องหรือผังความคิด 
(Graphic Organizers) นักเรียนกลุมเชี่ยวชาญกลับไป
ยังกลุมเรียนรูของตนและนําเสนอขอมูล ขั้นตอนนี้ครู
อาจใหนักเรียนทดสอบยอย เขียนผังความคิด หรือทํา
กิจกรรมการเรียนรูจากใบงานเพื่อประเมินนักเรียนเปน
รายบุคคล  

ผู วิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูการสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือ พบวา งานวิจัยสวนใหญมีลักษณะเปนการใช
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Stevens and Slavin, 1995) 

และกลวิธี การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน (Kim et al., 2006) และกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ (Jenkins   et al., 2003) แตยังไมมีการนํา
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว ของ Estes et al., 
(2011) มาใชในการจัดการเรียนรูการสอนซอมเสริม
หลักการใชภาษาไทย ดังนั้น จึงสนใจที่จะนําการเรียนรู
แบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว ดังกลาวมาใชในการจัด 
การเรียนรูการสอนซอมเสริมหลักการใชภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วัตถุประสงคของการ
วิจัย 1) เพ่ือศึกษาผลการสอนซอมเสริมโดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวท่ีมีตอเจตคติและ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลักการใชภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติ
และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนซอม
เสริมโดยใช การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวกับ
การสอนซอมเสริมแบบปกติ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเ รื ่ อ ง นี ้ เปนก า ร วิ จั ย กึ ่ ง ท ด ล อ ง  
(Quas i -expe r imen ta l  resea rch ) โดยกําหนด
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ตองไดรับการสอนซอมเสริมในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป ที่  6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (ฝายประถม) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2554 ท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกลุมสาระ การ
เรียนรูภาษาไทย โดยอยูในระดับเกรด 1 และระดับเกรด 2 
รวมท้ังส้ิน จํานวน 50 คน การเลือกกลุมตัวอยางใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
การเรียนรูวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 5  ปการศึกษา 2553 แบงนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ผูตองไดรับการสอนซอมเสริมวิชาภาษาไทย 
จํานวน 50 คน เปนกลุมใหมีจํานวนเทากันโดยใชการ
สุมตัวอยางแบบงาย นักเรียนกลุมท่ี 1 มีจํานวน 25 คน 
และกลุมท่ี 2 มีจํานวน 25 คน แลวนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรูวิชาภาษาไทยมาวิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉล่ียโดยการทดสอบคาที พบวา ไมมีความแตกตางกัน 
จากนั้นกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย
วิธีการจับฉลาก โดยกลุมทดลองไดรับการสอนซอม
เสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว สวน
กลุมควบคุมไดรับการสอนซอมเสริมแบบปกติ  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภท ไดแก  
1) เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดเจตคติ 
ตอหลักการใชภาษาไทยมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย  
ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 30 ขอ 
มีคาความเท่ียงท้ังฉบับเทากับ 0.92 และคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง 1.77-6.57 และแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยมีลักษณะ
เปนแบบเลือก ตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 37 ขอ  
วัดความรูดานพุทธิพิสัย 6 ดาน คือ ดานความรู จํานวน 
2 ขอ ดานความเขาใจ จํานวน 8 ขอ ดานการนําไปใช 
จํานวน  9 ขอ ดานการวิเคราะห จํานวน 10 ขอ ดาน
การประเมินคา จํานวน 4 ขอ และ ดานการสรางสรรค 
จํานวน 4 ขอ มีความเที่ยงของแบบสอบทั้งฉบับ เทากับ 
0.77 คาความยากรายขออยูระหวาง 0.33-0.70 และคา-
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.88  และ 2) เครื่องมือ
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การทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการสอนซอม
เสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอว 
จํานวน 8 แผน และแผนการจัดการเรียนรูการสอน 
ซอมเสริมแบบปกติ จํานวน 8 แผน รวมท้ังส้ิน 16 แผน  

การดํา เนินการวิจัย  ผู วิจั ยวัด เจตคติตอ
หลักการใชภาษาไทยและวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
หลักการใชภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนการทดลอง แลวดําเนินการจัดการเรียนรูดวย
ตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลอง
จัดการเรียนรูการสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบจิ๊กซอว สวนกลุมควบคุมจัดการเรียนรู
การสอนซอมเสริมแบบปกติ ใชระยะเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 คาบ รวม 32 คาบ เมื่อจัดการเรียนรูครบ
ตามท่ีกําหนดแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมทํา
แบบวัดเจตคติตอหลักการใชภาษาไทยและแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทย จากน้ันนํา
คะแนนท่ีไดของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาหา
คา เฉ ล่ียมัชฌิมเลขคณิต  (  )  คาสวนเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย 
โดยการทดสอบคาทีเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติและผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กอนและหลังการทดลอง 

 
ผลการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมโดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวมีเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมโดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวมีเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยสูงกวา
นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สรุปและวิจารณผล 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
ซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวมี
เจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทย
สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการ

สอนซอมเสริม แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งสามารถพิจารณาได ดังนี้  1) การสอนซอมเสริม 
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวสามารถ
พัฒนาเจตคติตอหลักการใชภาษาไทย เนื่องจากการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวกําหนดใหนักเรียน
ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนและใหรวมกัน
กําหนดเปาหมายหรือผลการเรียนรูของกลุม ดังท่ี
ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของการจัดการ
เรียนรู กิจกรรมดังกลาวทําใหนักเรียนทราบจุดมุงหมาย
ในการเรียนรูและเห็นความสําคัญของบทเรียน ซึ่งสงผล
ตอการพัฒนาเจตคติ ดังท่ี Eggen and Kauchak (2007) 
กลาวไวสรุปไดวา เมื่อนักเรียนทราบจุดมุงหมายในการ
เรียนรูจะชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรู เห็นความสําคัญ
ของเรื่องท่ีศึกษา และมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู และ 
ฐะปะนีย (2553ก) กลาวไวสรุปไดวา เมื่อนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนซอมเสริมทราบจุดมุงหมายในการเรียนรู
จะทําใหเกิดความเขาใจและเห็นประโยชนของบทเรียน
ท่ีศึกษา ตลอดจนพยายามเรียนรูใหบรรลุจุดมุงหมาย 
ซึ่งปจจัยดังกลาวชวยพัฒนาเจตคติตอ  การเรียนรู
หลักการใชภาษาไทย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการทราบ
จุดมุงหมายในการเรียนรูยอมสงผลตอการพัฒนาเจตคติ
ตอการเรียนรูหลักการใชภาษาไทย 
 ขณะเดียวกัน เมื่อนักเรียนใชกระบวนการกลุม
ในการเรียนรูเพ่ือชวยกันศึกษาบทเรียนและทํากิจกรรม    
การเรียนรูดวยการอภิปรายยอมทําใหนักเรียนสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรู ดังท่ี Linzey and Aroson (1960) 
กลาวไวสรุปไดวา การอภิปรายภายในกลุมโดยเปด
โอกาสใหสมาชิกภายในกลุมเสนอความคิดเห็นของตน
จะทําใหทราบรายละเอียดของเรื่องท่ีศึกษา นักเรียน
สนใจและกระตือรือรน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนา
เจตคติ และกรมวิชาการ (2544) กลาววา “การใชกระบวน- 
การกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือจะสรางความสัมพันธ
ท่ีดีระหวางสมาชิก เพราะทุกคนรวมมือในการทํางาน
กลุม มีสวนรวมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการ
เรียน” ดังนั้น การใชกระบวนการกลุมในการเรียนรูจึงมี
สวนชวยพัฒนาเจตคติตอการเรียนรูของนักเรียน 
 นอกจากนี้  เมื่ อนัก เรี ยนนํ าความ รู เ รื่ อ ง
หลักการใชภาษาไทยไปส่ือสาร เชน การแตงประโยค 
การเขียน บทสนทนาและขอความ ตลอดจนการพูด
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วิเคราะหและอภิปรายหัวขอตางๆ ในบทเรียนยอมมี
สวนชวยพัฒนาเจตคติ ดังท่ี ฐะปะนีย (2553ข) ไดกลาว
ไวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนนําความรูเรื่อง
หลักการใชภาษาไทยเพ่ือไปส่ือสาร ยอมทําใหนักเรียน
เกิดความเขาใจ เห็นคุณคาวาสามารถนําความรูไปใชได
ในชีวิตจริง ทําใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูหลักการใช
ภาษาไทย และ Eggen and Kauchak (2007) กลาวไว
สรุปไดวา การนําความรู ท่ีศึกษาไปใชส่ือสารเพ่ือให
นักเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมได ฝกการใชทักษะ
ตาง ๆ โดยเฉพาะการส่ือสารภายในกลุมยอยจะชวยให
นักเรียนเห็นความสําคัญของบทเรียน กลาแสดงออก 
และชวยพัฒนาเจตคติของนักเรียน 

เมื่อพิจารณาขอมูลจากบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู ผูวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการ
สอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 
จิ๊กซอวกลาตอบคําถาม สามารถแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายประเด็นสําคัญในบทเรียนไดอยางหลากหลาย
มากกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนซอมเสริม
แบบปกติ เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูดังกลาวสงเสริม
ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมในการเรียนรู นักเรียน
ทุกคนภายในกลุมไดพ่ึงพาและชวยเหลือกันทําใหเกิด
ความเสมอภาค กลาแสดงออก และกระตือรือรนในการ
เรียนรู ขณะเดียวกัน นักเรียนไดนําความรูจากบทเรียน
ไปใช ส่ือสารทําใหเขาใจและเห็นความสําคัญของ
หลักการใชภาษาไทยซึ่งชวยพัฒนาเจตคติตอหลักการ
ใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

2. การสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบจิ๊กซอวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูหลักการใชภาษาไทย เนื่องจากการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบจิ๊กซอวใชกระบวนการกลุมในการเรียนรู 
ดังท่ีปรากฏ เมื่อแบงนักเรียนเปนกลุมเชี่ยวชาญและ
กลุมเรียนรู กิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหนักเรียน
ชวยเหลือกันเพ่ือศึกษาความรูจากบทเรียน และรวมกัน
อภิปรายประเด็นตางๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ดังท่ี Estes et al. (2011) กลาว
ไวสรุปไดวา เมื่อนักเรียนไดเรียนรูจากรูปแบบจิ๊กซอว
ทําใหไดฝกทักษะดานตาง ๆ ดวยการชวยเหลือกันของ
เพ่ือนในกลุม นอกจากนี้ การเรียนรูรวมกันภายในกลุม-
ยอยจะสงเสริมใหนักเรียนใชคําถามและการอภิปราย

อยางกวางขวางเพ่ือหาคําตอบซึ่งทําใหเกิดความ
กระตือรือรนจากการศึกษาบทเรียนและสงผลตอ        
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน สอดคลอง
กับท่ี Gillies (2007) กลาวไวสรุปไดวา การเรียนรูแบบ
รวมมือชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกัน การคิด
วิเคราะห ซึ่งชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดเปน
อยางดี และ Eggen and Kauchak (2007) กลาวไวสรุป
ไดวา เมื่อนักเรียนไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือจะทําใหนักเรียนไดใชกระบวนการ
กลุมในการศึกษาบทเรียน เพ่ิมโอกาสในการแลก 
เปล่ียนความคิดเห็น ชวยกันศึกษาและวิเคราะหความรู
อยางละเอียด ชัดเจน ดังนั้น การใชกระบวนการกลุม
ของการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวจึงมีสวนชวย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการ
สอนซอมเสริม 
 ขณะเดียวกัน การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ
จิ๊กซอวเนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู
ในใบงานรายบุคคลและใบงานกลุม เชน การระบุชนิด
หรือประเภทของคํา การวิเคราะหคําและประโยค 
ตลอดจนการแตงประโยค ดังปรากฏในการนําเสนอผล
การทํากิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนที่ 4 โดยนักเรียน
กลุมเชี่ยวชาญ ศึกษาและคิดวิธีการนําเสนอความรู ซึ่ง
นักเรียนทุกคนไดฝกปฏิบัติจนเขาใจเรื่องท่ีศึกษาใน
บทเรียนอยางชัดเจน และเมื่อนักเรียนกลุมเชี่ยวชาญ
ถายทอดความรูใหเพ่ือนในกลุมเรียนรู ในขั้นตอนที่ 5 
ทุกคนในกลุมยอมไดฝกปฏิบัติจากการทํากิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนสวนสําคัญของการ
สอนซอมเสริม ดังท่ี Ashlock (1982) กลาวไวสรุปไดวา 
การสอนซอมเสริมท่ีสงเสริมใหฝกปฏิบัติตามความ 
สามารถจะชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดีย่ิงขึ้น 
เนื่องจากนักเรียนคุนเคยกับเนื้อหาบทเรียนและใช
กระบวนการคิดอยางตอเนื่องจนทําใหเกิดการเรียนรู 
แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับท่ี ฐะปะนีย (2553ก) 
กลาววา “การสอนซอมเสริมภาษาไทยควรใหนักเรียน 
ฝกปฏิบัติซ้ําๆ อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียนอยางชัดเจน” และ Woolfolk (2004) กลาวไว
สรุปไดวา กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการฝกปฏิบัติมีสวน
ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เนื่องจากนักเรียน
เขาใจและปฏิบัติไดอยางชํานาญ ดังนั้น การฝกปฏิบัติ
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ในกิจกรรมการเรียนรูของการสอนซอมเสริมจึงมีสวน
ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน 
 นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนไดทํากิจกรรมการ
เรียนรูและนําเสนอความรูเปนรายบุคคลในขั้นตอนที่ 6 
ของการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวทําใหนักเรียน
เขาใจเรื่องท่ีศึกษาอยางชัดเจน ดังท่ี Estes et al. (2011) 
กลาวไวสรุปไดวา เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู
และนําเสนอความรูเปนรายบุคคลยอมแสดงถึงความ
เขาใจเร่ืองท่ีศึกษาไดอยางชัดเจนและชวยพัฒนาการ
เรียนรูย่ิงขึ้น และ Gillies (2007) กลาวไวสรุปไดวา การ
มอบหมายงานใหเปนรายบุคคลยอมทําใหนักเรียน 
ทุกคนภายในกลุมเกิดความรับผิดชอบ กระตือรือรน 
และพยายามชวยเหลือกันคนหาคําตอบหรือทํากิจกรรม
การเรียนรูท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ สงผลใหนักเรียน
เกิดมิตรภาพภายในกลุมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การ
เรียนรูใหเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ Ashlock (1982) กลาวไว
สรุปไดวา การสอนซอมเสริมท่ีใหนักเรียนทํากิจกรรม 
การเรียนรูและนําเสนอความรูเปนรายบุคคลจะชวย
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนท่ีไดรับ
การสอนซอมเสริมมีโอกาสศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง
อยางแทจริง เมื่อนักเรียนสงสัยหรือไมเขาใจบางหัวขอ
ของบทเรียน  ครูและเพ่ือนนักเรียนสามารถอธิบายและ
ใหนักเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได ดวยเหตุนี้ การทํา
กิจกรรมการเรียนรูและนําเสนอความรูเปนรายบุคคลจึง
มีสวนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนซอมเสริม  

เมื่อพิจารณาขอมูลจากบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู ผูวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการ
สอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 
จิ๊กซอวสามารถอธิบายและชวยกันวิเคราะหราย-
ละเอียดของหลักการใชภาษาไดอยางละเอียด ชัดเจน 
นอกจากนี้ สามารถอภิปรายและยกตัวอยางของเรื่องท่ี 
ศึกษาไดอยางหลากหลายโดยเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิมของตน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
เรื่องหลักการใชภาษาไทยอยางชัดเจน สวนนักเรียน
กลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนซอมเสริมแบบปกติ พบวา 
สามารถอธิบายรายละเอียดของหลักการใชภาษาไทย
ได อย า งชั ด เจน  แตมี ข อจํ ากั ด ในการวิ เ คราะห
รายละเอียดของหลักการใชภาษาไทยและยกตัวอยาง

ประกอบไดไมหลากหลายเทากับนักเรียนกลุมทดลอง 
ทําใหนักเรียนขาดเรียนรูและฝกฝนอยางตอเนื่อง 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนภาษาไทย 
1.1 เนื่องจากสาระการเรียนรูหลักการ

ใชภาษาไทยที่กําหนดในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
บางเรื่องมีรายละเอียดท่ีตองศึกษาใหเขาใจอยาง
ละเอียดชัดเจน เชน ชนิดของกลุมคําและประโยค 
ครูผูสอนควรศึกษาและวิเคราะหความสามารถเบื้องตน
ของนักเรียนแตละคนซึ่งอาจตางกัน เพ่ือเปนแนวทางใน
การสอนซอมเสริมใหตรงกับสภาพปญหาในการเรียนรู
ของนักเรียนยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาจากคะแนนสอบ 
การสอบถามจากเพื่อนครู ผูปกครองและนักเรียนผู
ไดรับการสอนซอมเสริม  

1.2 การเรียนรู แบบรวมมือรูปแบบ 
จิ๊กซอวแบงนักเรียนเปนกลุมเชี่ยวชาญ และกลุมเรียนรู
ในการจัด  การเรียนรูครั้งแรก (แผนการจัดการเรียนรู 
ท่ี 1) ครูควรอธิบายลักษณะของกลุมใหนักเรียนเขาใจ
อยางชัดเจน และควรกําหนดใหลักษณะของกลุม 
มีความหลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ 
แมจะเปนนักเรียนในกลุมท่ีไดรับการสอนซอมเสริม 
ซึ่งมีผลคะแนนในระดับใกลเคียงกัน แตการกําหนด
ลักษณะของกลุมยังคงตองมีความหลากหลาย โดยอาจ
คละเพศ ทักษะการส่ือสาร ความชํานาญ หรือความ
สนใจของนักเรียน 

1.3 การใชส่ือประกอบการเรียนรูควรมี
ลักษณะท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา
สาระ การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยแตละหัวขอ เชน 
รูปภาพ บัตรคํา แถบประโยค บทเพลง และวีดิทัศน 
เปนตน นอกจากนี้ ตัวอยางคําศัพท ประโยค หรือ
ขอความท่ีนําเสนอเพ่ือใหนักเรียนวิเคราะหเกี่ยวกับ
หลักการใชภาษาไทย ควรเปนตัวอยางท่ีมาจากแหลง
ความรู ท่ีนักเรียนพบไดในชีวิตประจําวัน เชน ขาว 
โฆษณา บทเพลง และอินเทอรเน็ต เปนตน ท้ังนี้ 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคุนเคยและเขาใจงาย  

1.4 การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
ควรใหนักเรียนรู สึกเปนกันเอง สงเสริมใหนักเรียนทุกคน
ไดแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลายและเชื่อมโยง
ความรู ใหมกับความรู เ ดิมของนักเรียนแตละคน 
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ตลอดจนกระตุนใหนักเรียนมีความพยายามและความ
เชื่อมั่นในการตอบคําถามและอภิปรายภายในกลุม
เชี่ยวชาญ และกลุมเรียนรู 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาผลของการสอนซอม

เสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวท่ี
มีตอตัวแปรตามอ่ืน ๆ เชน ความสามารถในการอาน 
ความสามารถในการเขียน ความสามารถในการพูด 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถใน
การคิดสรางสรรค เปนตน 

2.2 ควรศึกษาผลของการสอนซอม
เสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบจิ๊กซอวท่ี
มีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู หลักการใช
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอื่น 

2.3 ควรทําวิจัยเปรียบเทียบเ จตคติ
แ ล ะผลสัมฤทธิ ์ก า ร เ รียน รู  โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบจิ๊กซอวกับรูปแบบการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
พิจารณาและมอบทุนวิจัยประจําปการศึกษา 2554 
ใหแกผูวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณดานการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยาการดานการ
สอนภาษาไทยอันจะยังประโยชนใหแกครูภาษาไทย
และเยาวชนของชาติ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางยิ่ง 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย
นพคุณ  คุณาชีวะ  ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและประธาน
สาขาวิชาเอกภาษาไทยท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจ
แกไขขอบกพรองตางๆ ของการวิจัยเปนอยางดีย่ิง 
ตลอดจนเปน ผูเมตตาและใหโอกาสในการเรียนรูและ
ปฏิบัติหนาท่ีของความเปนครูภาษาไทยอยางเต็ม
ความสามารถ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ ท่ีนี้ ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ี
กรุณาสละเวลาตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนใหกําลังใจ
ในการทําวิจัย ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน
ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ท่ี ใหคํ าแนะนํา อันเปน
ประโยชนในการทําวิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน ท่ี
ใหความรวมมือเปนอยางดีในการทดลองและเก็บขอมูล 
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