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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล  ระหวางการเรียนดวย

วิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  กับวิธีสอนแบบปกติ  (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT) (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 

คําสําคัญ: TGT; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค; การเรียนแบบรวมมือ  
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ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน  3  หองเรียน รวม 123 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 จํานวน  2  หองเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากการ              

นําสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ANOVA  ท่ีมีผลคะแนน                

ไมแตกตางกัน จากน้ันสุมอยางงาย (Simple  random  sampling) โดยการจับสลากเพื่อเลือก 2 หองเรียน  

เปนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/9 จํานวน 40 คน  และ2/11 จํานวน 40 

คน รวม 80 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  (1) แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองชนิดของประโยคโดยใชวิธีการสอน

แบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  จํานวน 4 แผน แผนละ 2  คาบเรียน  (2) แผนการจัดการ

เรียนรูเ ร่ืองชนิดของประโยคโดยใชวิ ธีการสอนแบบปกติ จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบเรียน (3) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 2  ชุด  ไดแก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

เรียน  และหลังเรียน เร่ืองชนิดของประโยคของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยผานการตรวจสอบ

จากผูเช่ียวชาญ  และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย(𝑋𝑋�) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)  โดยใช t – test  แบบ  dependent  และ  t - test  แบบ  independent   

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ

เทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)สูงกวาวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                    

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ

เทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ท่ีระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ                   

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

Abstract 

 The purposes of this research were to. ( 1)  compare the learning achievement of 

the matthayomsueksa two students at Nawamintharachinuthit Satriwitthaya 

Phutthamonthon School learning sentences of Thai language between the groups instructed 

by the cooperative learning of teams – games – tournaments ( TGT)  and the conventional 

method. ( 2)  compare the learning achievement of the matthayomsueksa two students at 
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Nawamintharachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School learning sentences of Thai 

language between before and after learning by the cooperative learning teams – games – 

tournaments ( TGT) .  ( 3)  compare the learning achievement of the matthayomsueksa two 

students at Nawamintharachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School learning 

sentences of Thai language between before and after learning by the conventional method. 

 Using the simple random from the achievement first semester of year 2018.  

analyze the mean value of ANOVA with not different scores. Select two classrooms as 

controlled groups and experimental groups is matthayomsueksa 2/ 9 students total 40  and  

matthayomsueksa 2/11 students total 40.  Including 80 students. 

 The research instruments consisted of (1) The cooperative learning teams – games 

– tournaments (TGT) lesson Plans on sentences of Thai language including 80 plans. (2) The 

conventional method lesson Plans on sentences of Thai language including 80 plans. (3) An 

academic achievement test on sentences of Thai language to be administered prior to the 

commencement and after the completion of the study. The academic achievement test 

was examined by experts and tested for internal coherence using index of congruence (IOC) 

method. Analyze data using mean (𝑋𝑋�) . Standard deviation (SD).dependent t – test  and 

independent t – test. 

 Findings are as follows: 

1. Acadcmic achicment on sentences of the students instructed by cooperative 

learning teams – games – tournaments (TGT)  was higher than conventional 

methods at the statistical significance level of .05 

2. Acadcmic achicment on sentences of the students instructed by cooperative 

learning teams – games – tournaments (TGT)  was higher after the completion 

of the study than prior to its commencement  at the statistical significance 

level of .05 

3. Acadcmic achicment on sentences of the students instructed by conventional 

methods was higher after the completion of the study than prior to its 

commencement  at the statistical significance level of .05 

Keywords: TGT; Learning achievement on sentence; Cooperative Learning 
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บทนํา 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เนนใหบุคคลมีความรูและความสามารถ ฉะน้ันการศึกษาในยุคดังกลาว 

จึงเนนรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Community) เนนการศึกษาผานปวงชน (Education For 

all) เนนการรวมมือจากปวงชน (All for Education) เปนการศึกษาท่ีเนนการเรียนดวยวิธีการเรียนรู (Learn 

how to learn) เนนกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ  และการเรียนรูแบบรวมพลัง (Co-operative and 

collaborative Learning) การเรียนการสอนจึงเนนไปท่ีการสอนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (พิม

พันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข, 2557, หนา 43) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ครูจึงตอง

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง น่ันหมายถึงครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน

เปนรายบุคคล นอกจากน้ียังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2553) หมวด 4  แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 กลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

วิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมการแขงขัน (TGT)  เปนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  เพราะเปนการเรียนโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู  และลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง มีปฏิสัมพันธ  และชวยเหลือกันภายในกลุมเพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีคงทน  โดยผูสอนจะแบงผูเรียน

เปนกลุม  กลุมละ 4-5 คน  ตามความสามารถ เกง  ปานกลาง  ออน  สมาชิกของกลุมจะรวมมือกันเรียนรู

จนเปนผลสําเร็จของกลุมดวยการแขงขันเกม  การตอบคําถามจะเปนคําถามในเน้ือหาสาระท่ีเรียน  เมื่อจบ

เกมการแขงขัน  ผูสอนจะประกาศคะแนนของผูท่ีไดคะแนนสูงสุด  และกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด  มี 7 ข้ันตอน  

ดังน้ี 1.)ข้ันนํา  เปนข้ันท่ีผูสอนกระตุนความสนใจผูเรียนเพื่อเขาสูกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ  2.)ข้ัน

แบงกลุม  เปนข้ันท่ีผูสอนแบงกลุมผูเรียนออกตามความสามารถ  เกง  กลาง  ออน  3.)ข้ันสอนเปนข้ันท่ี

ผูสอนใหความรูในเน้ือหาสาระแกผูเรียน  โดยผูเรียนในกลุมจะรวมกันศึกษา  ชวยเหลือกันภายในกลุม  และ

ปฏิบัติ ใบงาน  ทดสอบความรูภายในกลุม  เพื่อเตรียมจัดทีมแขงขันตอไป  4.)ข้ันจัดทีม  เปนข้ันท่ีผูสอน          

ใหผูเรียนจัดกลุมเขาแขงขันเกมในโตะตางๆ  ดวยวิธีการเขาแขงขันตามความสามารถ  เกง-เกง  ปานกลาง-

ปานกลาง  และ  ออน-ออน  5.)ข้ันแขงขันเกม  เปนข้ันท่ีผูเรียนเขาแขงขันเกมในโตะตางๆ  ดวยวิธีการ        

เขาแขงขันตาม โดยเกมท่ีใช จะเปนเกมในรูปแบบการตอบคําถามทางวิชาการ  เมื่อแขงขันจบผูเรียนจะตอง

นําคะแนนท่ีไดรับ  เขากลุมของตนเองเพื่อสรุปเปนความสําเร็จของกลุม  6.)ข้ันสรุปบทเรียน  เปนข้ันท่ี

ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียนอีกคร้ัง 7.)ข้ันมอบรางวัลความสําเร็จ  เปนข้ันท่ีผูสอนประกาศ

คะแนนความสําเร็จของกลุม  และคะแนนของผูเรียนท่ีไดสูงสุด 

แมวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                      

ปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา  คะแนนของวิชาภาษาไทยแยกตามสาระเรียนรูท้ัง 5 สาระจะมีคาเฉลี่ย                    

ของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50  แตเมื่อพิจารณาตามรายสาระแลวพบวา  สาระการเรียนรูท่ี 4 หลักภาษา                       

มีคาเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่าสุด  คือ 54.69   
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จากประสบการณการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยในรายวิชาภาษาไทย4  ท22102  ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2560  

พบวา นักเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในเร่ืองชนิดของประโยค เชน  ไมสามารถแยกประโยค                   

ความเดียว  ประโยคความรวม  และประโยคความซอนออกจากกันได  อีกท้ังนักเรียนบางสวนยังขาด                

ความกระตือรือรน  และขาดการมีสวนรวมในการเรียน 

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษา  เร่ืองชนิดของ

ประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระหวาง                

การเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT) กับวิธีสอนแบบปกติ  เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  และพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการคิด

แกปญหาดวยการเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และยังสามารถสราง

ความรูดวยตนเองผานกระบวนการเรียนรูผานเกมการแขงขัน 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                           

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ระหวางการเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ

เทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  กับวิธีสอนแบบปกติ  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                           

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอน

แบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT) 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                           

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบ

ปกติ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมิน  

ทราชินูทิศ        สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีม

แขงขัน (TGT) สูงกวาวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมิน 

ทรา ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมิน 

ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง               

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน  3  หองเรียน รวม 123 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน  2  หองเรียน  ซึ่งผูวิจัยได

คัดเลือกกลุมตัวอยางจากการนําสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ANOVA  ท่ีมีผลคะแนนไมแตกตางกัน จากน้ันสุมอยางงาย (Simple  

random  sampling)  โดยการจับสลากเพื่อเลือก     2 หองเรียน  เปนกลุมควบคุม และกลุม

ทดลอง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2/9  จํานวน 40 คน  และ  2/11 รวม 40 คน                  

รวมท้ังสิ้น 80 คน  
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรตน (independent variables) ไดแก วิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT)  และวิธีสอนแบบปกติ 

2. ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองชนิดของประโยค  
 

ขอบเขตเนื้อหา 

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเน้ือหาในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 ท22102 ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ซึ่งประกอบดวย  ความหมาย

ของประโยคโครงสรางของประโยค  ชนิดของประโยค (ประโยคความเดียว, ประโยคความรวม, ประโยค

ความซอน) 
 

ระยะเวลา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คาบ  โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีม

แขงขัน (TGT)  จํานวน 8  คาบ  และใชวิธีการสอนแบบปกติ  จํานวน 8  คาบ  แตละคาบใชเวลา 50  นาที 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการนําการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมการแขงขัน (TGT)  ไปใชในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

2. เปนแนวทางใหผูสอนนําวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมการแขงขัน (TGT) ไปใชในการ

พัฒนาทักษะ     การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเองของนักเรียนในวิชา

ภาษาไทย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ชนิดของประโยค 

 นพคุณ  คุณาชีวะ  (2560,  หนา61-64)  กลาววา  ประโยคแตกตางกัน  3  ชนิด  คือ   

1.)  ประโยคความเดียว  คือประโยคท่ีมีเน้ือความเดียว  โดยมีกิริยาสําคัญในประโยคแหงเดียว 

เชน  ฉันไปตางจังหวัดเมื่อวานน้ี  เธอไมควรด่ืมนํ้าแกวน้ัน  เขาชอบเดินทางไปตางประเทศ 

ฯลฯ  

2.) ประโยคความรวม  คือประโยคท่ีมีเน้ือความหลายเน้ือความประกอบดวยประโยคความเดียว

ต้ังแตสองประโยคข้ึนไปรวมกันโดยมีคําสันธานเช่ือมประโยคความรวมสามารถแยกออกเปน

สองประโยคโดยไมตองอาศัยเน้ือความของอีกประโยคหน่ึงเลย   

ประเภทของประโยคความรวม  แบงไดดังน้ี  

1.) ประโยคท่ีมีเน้ือความคลอยตามกัน  สวนมากใชคําสันธานตอไปน้ี  และ  กับ  ก็  ท้ัง-และ 

แลว-จึง  แลว-ก็  คร้ัน-จึง  เช่ือมประโยค  ตัวอยางเชน  ฉันและเพื่อนไปสมัครงานท่ี

ธนาคารแหงหน่ึง  พอเชาฉันก็รีบต่ืนข้ึนลางหนาแลวก็ไปโรงเรียน 

2.) ประโยคท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน  สันธานใชเช่ือมประโยค  คือ  แต  แตทวา  ถึง-ก็  ถึง-

แต-ก็  กวา-แต-ก็  ตัวอยางเชน  ถึงเขาแกแตฉันก็รัก  

3.) ประโยคท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง  สันธานท่ีใชเช่ือมประโยค  คือ  หรือ

มิฉะน้ัน  หรือไมก็  ไมเชนน้ัน  ไมอยางน้ัน  ตัวอยางเชน  เธอจะไปหรือไมไป 

ใครๆก็ตองชวยตัวเองมิฉะนั้นก็สอบไมได ฯลฯ 

4.) ประโยคท่ีมีเน้ือความเปนเหตุเปนผลแกกัน  สันธานท่ีใชเช่ือมประโยค  คือ  จึง  ฉะน้ัน  

ดังน้ัน  เพราะเหตุน้ัน  เปนตน  ตัวอยางเชน  เขาทํางานหนักเขาจึงไมสบาย 

เพราะเขาเลนมากเขาจึงสอบไมได  ฉันอยากสอบไดดังนั้นจึงขยันเรียน  ฯลฯ   

3.)  ประโยคความซอน  คือประโยคท่ีประกอบดวยประโยคหลักกับประโยคยอย  ประโยคหลัก

เปนประโยคความเดียว  สวนประโยคยอยจะตองอาศัยความจากประโยคหลัก  จึงจะได

ใจความ  ตัวอยางเชน   ฉันมีตุกตาตัวหน่ึงซึ่งมีสีขาว 

ประโยคหลักคือ  ฉันมีตุกตาตัวหน่ึง, ประโยคยอยคือ  ตุกตาหมีสีขาว 

ประเภทของประโยคยอย  แบงไดดังน้ี  

ก.) ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนบทประธาน  บทกรรม  (นามานุประโยค)  เชน 

เปนบทประธาน เชน เธอขยันเชนนี้ยอมสอบได 

เปนบทกรรม  เชน ฉันใหเขาดื่มน้ํา  เขากลาววาเรื่องนี้ไมจริง  

ข.) ประโยคยอยทําหนาท่ีประกอบนามหรือสรรพนามในประโยคหลัก  (คุณานุประโยค)           

มีสรรพนามเช่ือมประโยค  ไดแก  ท่ี  ซึ่ง  อัน  เปนตัวเช่ือม  ตัวอยางเชน 

คนที่ใชจายฟุมเฟอยยอมเหมือนฝงทรัพยท้ิงจมดิน  “ท่ีใชจายฟุมเฟอย” เปนประโยค

ยอยขยาย  “คน”  
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ค.) ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนสวนประกอบกริยา  วิเศษณ  หรือขยายกริยา  หรือขยาย

วิเศษณ(วิเศษณานุประโยค)  อันเปนสวนหน่ึงของประโยคหลัก  มักมีสันธานเช่ือม

ประโยคคําวา  เมื่อ  จน  เพราะ  ตัวอยางเชน  เขามาหาเม่ือฉันไมอยู  (ขยายกริยาคําวา  

มาหา)  เขาพูดดีจนฉันเกรงใจ  (ขยายวิเศษณคําวา  ดี)   

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พวงรัตน  ทวีรัตน (2540,  หนา29)  กลาววา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คือคุณลักษณะความรู

ความสามารถของบุคคลท่ีไดจากการเรียนการสอน  และการตรวจสอบระดับความสามารถดานสมอง              

ของนักเรียนวาเรียนรูอะไรบางมีความรูมากนอยเพียงใด  

ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ 

Slavin (1983, p.203)  กลาววา  หลักการและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ  เปนการเรียนท่ีชวย

ใหนักเรียนไดพัฒนาความภูมิใจในตนเอง  คือนักเรียนจะเรียนดวยความสุข  และพัฒนาสติปญญาของตนเอง

อยางเต็มท่ีพรอมกับ    เกิดความรูสึกท่ีดีงามในทางสังคม  และจากกระบวนการทํางาน 

ความหมายของการเรียนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมการแขงขัน (TGT)   

ชนาธิป  พรกุล (2554, หนา 105) กลาววา เทคนิค TGT  เปนเทคนิคท่ีเหมือน STAD  ทุกประการ

ตางกันตรงท่ี STAD  ทดสอบรายบุคคลและเนนคะแนนความกาวหนา  สวน  TGT  เปนการแขงขันกัน                  

ดานวิชาการ   

องคประกอบของการเรียนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมการแขงขัน (TGT)  

ชนาธิป  พรกุล (2554, หนา 105-107)  ไดกลาวถึงองคประกอบของเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT 

5  ประการ  ดังน้ี  (1)การนําเขาสูบทเรียน (class  prentations)  เหมือน  STAD (2)ทีม  (team)  เหมือน  

STAD  (3)เกม  (games)  ประกอบดวยคําถามท่ีเกี่ยวกับบทเรียน  แตละโตะท่ีเลนเกมมีผูเลน 3 คนมาจาก

ทีมตางๆ  ผูเลนหยิบบัตรคําถาม  และตอบคําถาม  (4)การแขงขัน  (tournaments)  มักจะจัดเมื่อสอนจบ

หนวย  การแขงขันรอบแรกครูจัดผูไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับโตะละ 3 คน  แตละโตะมีความสามารถ

เทากันเปนการแขงขัน  ท่ีมีความเทาเทียมกัน  ผูไดคะแนนสูงสุด แตละโตะจะไดยายไปอยูโตะถัดไปท่ี

คะแนนสูง  ผูไดคะแนนตํ่าสุดจะยายไปอยูโตะถัดไปท่ีคะแนนนอยลง  ผูไดคะแนนลําดับ 2 อยูโตะเดิม  

(5)การรับรางวัลของทีม  (team recongnition)  เหมือน  STAD   

ความหมายของวิธีสอนแบบปกติ 

พัชรี  ลินิฐฎา. (2534, หนา11) กลาววา  การสอนแบบปกติ  หมายถึงการสอนของครูโดยใช

แผนการสอนปกติ  ซึ่งสวนมากจะเปนการบรรยายประกอบสื่อการสอนมีการอภิปรายแบงกลุมศึกษาคนควา

แสดงบทบาทสมมุติ 

ข้ันตอนของวิธีสอนแบบปกติ 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2532, หนา48) กําหนดข้ันตอนการสอน  ดังน้ี  (1)ข้ันนํา  ครูใช

คําถาม  หรือกิจกรรมตางๆเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน  และดึงดูดความสนใจของนักเรียน   

ใหมาอยูท่ีการสอน  และพรอมท่ีจะเร่ิมเรียน  (2)ข้ันสอน  ครูดําเนินการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู               
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ในเน้ือหา  โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญในการสอนน้ันอาจใชกิจกรรมตางๆ เชน  การอภิปราย  การแสดง

บทบาทสมมติสถานการณจําลอง  การแสดงละครเพื่อชวยใหการสอนนาสนใจ  และเราความสนใจ                      

ของนักเรียนมากย่ิงข้ึน  สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตลอดเวลา  และใหนักเรียนมีบทบาท                         

ในการเรียนการสอน  รวมท้ังทําใหการสอนและมีประสิทธิภาพ  (3)ข้ันสรุป  นักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหา

เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนมากย่ิงข้ึนและเห็นความสัมพันธของสวนประกอบตางๆ                  

ของเน้ือหาท่ีไดเรียนมาแลว  และยังเปนการยํ้าใหผู เ รียนได เกิดความใหเกิดการเรียนรู ท่ีดี ย่ิง ข้ึน                               

โดยการอภิปราย  การใชสื่อ  เปนตน  (4)ข้ันวัดและประเมินผล  เปนข้ันตอนท่ีทําใหครูทราบวานักเรียน                

ไดเรียนไดมากนอยเพียงใดโดยการทดสอบ  และการทําแบบฝกหัด 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

สุกานดา  สายวารี (2559) วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยคของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนวัดโสธรวราวรวิหาร  ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เทคนิค

การจัดทีมแขงขัน (TGT)  กับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย(inductive method) ผลการวิจัยพบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน TGT)  กับการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย

(inductive method)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง

ประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารท่ีสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน(TGT)  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารท่ี

สอนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย(inductive method)หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการสุมวัดกอนและ

หลัง การทดลอง (randomized control group-pretest posttest design) กลุมทดลอง คือ กลุมท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  กลุมควบคุม คือ กลุมท่ี

ไดรับการสอนแบบปกติ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                                                

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3  หองเรียน รวม 123 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน  2  หองเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกลุม

ตัวอยางจากการนําสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  วิเคราะหหาคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ 
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ANOVAท่ีมีผลคะแนนไมแตกตางกัน จากน้ันสุมอยางงาย (Simple  random  sampling)   โดยการ                  

จับสลากเพื่อเลือก 2 หองเรียน  เปนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/9  

จํานวน 40 คน  และ  2/11 จํานวน 40 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน 
 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. สรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองชนิดของประโยคโดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัด 

ทีมแขงขัน (TGT)  จํานวน 4 แผน แผนละ 2  คาบเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยเน้ือหาท่ี

เกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับประโยค  ชนิดของประโยค  ไดแกประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  และ

ประโยคความซอน   

2. สรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองชนิดของประโยคโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 4 แผน           

แผนละ 2 คาบเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับประโยค                    

ชนิดของประโยค  ไดแกประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  และประโยคความซอน 

3. นําแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองชนิดของประโยคโดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีม 

แขงขัน (TGT)  และแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองชนิดของประโยคโดยใชวิธีการสอนแบบปกติไปใหผูเช่ียวชาญ 

3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) สูงกวา 0.5 ข้ึนไป                   

ทุกประเด็น 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองชนิดของประโยค  ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และคัดเลือกแบบทดสอบขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) สูงกวา 0.5                       

ข้ึนไป จากน้ันนําแบบทดสอบไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

และนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยขอเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

ตอนท่ี1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัด

ทีมแขงขัน (TGT)  กับวิธีสอนแบบปกติ  หลังเรียนวิเคราะหโดยใชสถิติ t test แบบ Independent Sample 
 

กลุม 
N

(คน) 
𝐗𝐗� SD t Sig. 

วิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT) 

40 21.58 3.43 

5.82 .000* 

วิธีสอนแบบปกติ   40 16.90 3.76 

*p < .05 
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จากตารางตอนท่ี 1 แสดงคา t  ท่ีไดจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ชนิดของ

ประโยคหลังเรียนท้ัง 2 กลุม  จากการทดลองผลการวิเคราะห  คือ  กลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ

เทคนิคการจัดทีมแขง ขัน (TGT)  กับวิ ธีสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตางกัน                          

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  กลาวคือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนเร่ือง ชนิดของ

ประโยคดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  สูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอน               

แบบปกติ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

ตอนท่ี2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัด

ทีมแขงขัน (TGT)  กอนเรียนและหลังเรียนวิเคราะหโดยใชสถิติ t testแบบ dependent Sample 
 

คะแนน N(คน) 𝐗𝐗� SD t Sig. 

กอนเรียน 40 15.55 3.28 
12.32 .000* 

หลังเรียน 40 21.58 3.43 

*p < .05 
 

จากตารางตอนท่ี2 แสดงคา t  ท่ีไดจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ชนิดของ

ประโยคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                      

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 

ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยคของนักเรียน                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ                  

กอนเรียนและหลังเรียนวิเคราะหโดยใชสถิติ t test แบบ dependent Sample 
 

คะแนน N(คน) 𝐗𝐗� SD t Sig. 

กอนเรียน 40 14.18 3.33 
8.16 .000* 

หลังเรียน 40 16.90 3.75 

*p < .05 
 

ตอนท่ี 3 แสดงคา t  ท่ีไดจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค                

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ

เทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  สูงกวาวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            

ท่ีระดับ .05   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                     

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ

เทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ               

ท่ีระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                      

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

อภิปรายผล 

 ผูวิจัยขออภิปรายผลจากการคนพบในการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนนวมิ

นทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ระหวางการเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT)  กับวิธีสอนแบบปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว  โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธี   การสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  อาจเพราะการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีม

แขงขัน (TGT)  น้ันทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด  ประสบการณ

ตางๆซึ่งกันและกัน  มีการชวยเหลือกันภายในกลุม  เพื่อใหไดความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม  (2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียน  นวมินทราชินู

ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  หลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน  ซึ่งยอมรับในสมติฐานขอ 2 ท่ีกําหนดไวอาจเพราะวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคการจัด

ทีมแขงขัน (TGT)  ทําใหผู เรียนเห็นคุณคาในตนเอง เน่ืองจากรูวาตนเองเปนสมาชิกคนหน่ึงของทีม                   

และมีโอกาสทําคะแนนใหแกทีมจึงทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ถือเปนการสราง

แรงจูงใจในการเรียนอีกทางหน่ึง  (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชนิดของประโยค  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ                      

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งยอมรับในสมมติฐานขอ 3 ท่ีกําหนดไว  เน่ืองจากวิธีสอนแบบปกติท่ีผูวิจัย

นิยามข้ึนน้ัน  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน  ไดแกข้ันนํา  ข้ันสอน  ข้ันสรุป  และข้ันประเมินผล  ท้ังน้ีในแผน      

การจัดการเรียนรูของผูวิจัย  ไดเลือกข้ันนําท่ีหลากหลาย  มีท้ังการสังเกตบัตรคํา  ใหนักเรียนฝกคิดรวมกัน                  

หาคําตอบ  หรือแมแตการกระตุนใหผูเรียนแสดงออกหนาช้ันเรียน  จึงทําใหผูเรียนสนใจในบทเรียน                    

และพรอมตอการเรียนรู  เมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางทํากิจกรรม  พบวา เมื่อมีการถามคําถาม
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กระตุนใหตอบนักเรียนจะสนใจกระตือรือรนมาก  และเมื่อเขารวมกิจกรรมกลุมนักเรียนจะใหความรวมมือ

มากกวาท่ีครูบรรยายจึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

ครูควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน (TGT)  ใหเกิดความ

เขาใจอยางแทจริง  เพื่อประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และควรทําความเขาใจเร่ืองกติกากับ

ผูเรียนเร่ืองกติกาในการเลนเกมกอนเร่ิมการแขงขัน  อีกท้ังจัดผูเรียนตามความสามารถ  กระตุนผูเรียนให

เห็นความสําคัญของคะแนนการแขงขัน  กลาวช่ืนชมเสริมแรงผูเรียนใหเกิดความภูมิใจในตนเองท่ีเปนสวน

หน่ึงของทีม และควรเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  มากกวาการเนน

บรรยาย  เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย    
  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ครูควรศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการจัดทีมแขงขัน 

(TGT)  ไปใชกับหลักภาษาอื่นๆ เชน  การสรางคํา  คํายืมภาษาตางประเทศในภาษาไทย  เปนตน 
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