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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด  
ของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ที่ได้รบัการสอนโดย      

การเรียนแบบร่วมมือเทคนคิ TGT กับการสอนแบบปกต ิ
A Comparison of The Achievement in Thai language of Prathomsuksa 
Three Students on Section Spelling Subject at Watpromsakron School 

Taught by Using Cooperative Learning TGT Technique and Conventional 
Method 

 
นันตา  บรรณวรรณ1* และ ผศ. ดร.เด่นดาว ชลวิทย์2 

1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ 
 

Nanta Bannawan1* and Dendow Chonlawit2 
E-mail: phitakmath2535@gmail.com1, ajandendow@hotmail.com2 
1 Department of Education Teaching Thai, Faculty of Education, 

Ramkhamhaeng University, Thailand. 
2 Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand. 

*Corresponding author. 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถปุระสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอน
แบบปกต ิ(2) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และ      
(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัด
พรหมสาคร ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนจ านวน 
60 คน ได้มาจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกห้องจ านวน 3 
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ห้องเรียน มาวิเคราะหด์้วยสถิต ิANOVA พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน ท าการสุ่มอย่างงา่ย 
(Sample Random Sampling) โดยใช้วิธีจับสลากห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 
ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/1 จ านวน 30 คน สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และ
กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3/3 จ านวน 30 คน สอนแบบปกติ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกต ิและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples และ แบบ Independent Samples 

ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

โรงเรียนวดัพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
ปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
     (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได ้
รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
    (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
ได้รับการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด; การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT; การสอนแบบปกต ิ
 
Abstract 

This research aims to (1) Comparison of learning achievement in Thai subject on 
the spelling section of Prathomsuksa 3 students being taught by cooperative learning, TGT  
technique and normal teaching (2) Comparison of learning achievement in Thai subject on the 
spelling section of Prathomsuksa 3 students before and after learning taught by the TGT 
technique and (3) comparing learning achievement in language Thai, about the spelling of 
students in Prathom 3 during before and after classes that have been taught normally The 
sample group used in this research was students in grade 3, semester 2, academic year 2018, 
Watpromsakron School. Derived from testing Achievement in Semester 1. Year 2561 
every 3 classrooms analysis were analyzed using ANOVA showed that the grades of the students 
did not differ a simple random sampling (Sample Random Sampling) by means of a lottery 
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classroom 2 classroom divided into group 1 class is. students of grade 3/1 of 30 teaching 
cooperative learning techniques TGT and a control group of students at the grade 3/3 teacher 
of 30 years. Comments The research model is an experimental research (Experimental 
Research). The tools used in the research are 3 types of learning plans. By studying 
cooperative techniques TGT Plan withregular teaching and learning achievement test. The data 
were analyzed using mean (Mean), standard deviation (S.D.) and check the t test. (T-test) 
and a Dependent Samples Independent Samples. 

The research found that 
(1) Learning achievement in Thai subject, the spelling section of Prathomsuksa 3 

students, Watpromsakron School Who were taught by cooperative learning, TGT techniques 
were higher than those taught by conventional methods With statistical significance at the 
level of .05 

           (2) Learning achievement in Thai subject: The spelling section of Prathomsuksa 3 
students who were taught by cooperative learning after the TGT technique was higher than 
before learning. With statistical significance at the level of .05 

           (3) Learning achievement in Thai subject, subject of spelling of grade 3 students, 
received regular teaching After studying higher than before With statistical significance at the 
level of .05 

 

Key words : achievement in Thai language, subject of spelling ; Teaching by cooperative 
learning, TGT techniques ; Normal teaching 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือใชส้ื่อสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงความคดิ ความต้องการ และความรู้สึก ค าในภาษาไทยประกอบด้วยเสยีง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ์
และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการเรียงค าตามหลักเกณฑ์ของภาษา นอกจากน้ีค าในภาษาไทยยงัมีเสยีงหนัก
เบา มีระดับของภาษา ซ่ึงต้องใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ภาษามีการเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา ตาม
สภาพวฒันธรรม สังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผูใ้ช้ต้องฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ และต้องใช้ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม  

ตามแผนพฒันาการศึกษาจากหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลกัสตูรส าคัญที ่
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มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในหลายดา้น หลักสตูรได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะด้าน   
ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระที่เป็นพื้นฐานส าคัญของผู้เรียนทุกคน คือ วิชาภาษาไทย เพราะ
การศึกษารายวิชาภาษาไทยผู้เรียนจะไดเ้รียนรู้ในสาระทั้ง 5 สาระคือ การอ่าน การเขยีน การฟงั ด ูพูด หลักการ
ใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ  

จากการศึกษาหลักธรรมชาติของภาษาไทย ทฤษฎีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนหลัก
ภาษาไทย ผู้วิจัยมีความสนใจวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนร่วมกันตั้งเปา้หมาย พยายามไปถงึเป้าหมายด้วยกัน ช่วยฝึกให้สมาชิกแตล่ะคนมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
ได้พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนบกพร่องให้ดขีึ้น เพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากกลุ่ม เน่ืองจากนักเรียนบางคนไม่
เข้าใจเน้ือหา กระบวนการ คดิแก้ปญัหาไม่ได้ การสอนแบบเดิม ๆ ไม่น่าสนใจ เม่ือนักเรียนเบื่อหน่าย วิธีการสอน
ของครูจงึไม่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงูขึ้น ผูว้ิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TGT โดยมีขั้นน า กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ขั้นสอน เพื่อเชื่อมโยงเน้ือหาให้นักเรียนต้องสนใจและตัง้ใจฟัง 
เพื่อน าไปใช้แขง่ขัน ขั้นจัดทีม แบ่งกลุ่มคละความสามารถ ขั้นแข่งขัน นักเรียนไดแ้สดงความร่วมมือของทีม ขั้น
สรุป สรุปบทเรียนและมอบรางวัล ท าให้นักเรียนสนใจเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดย
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเปา้หมายและ
เพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้มีด้านความรู้เก่ียวกับหลักภาษาไทยที่สูงขึ้น และเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกต ิ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ  
 
สมมติฐานของการวจิัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนวดัพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
ปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด ้
รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัพรหมสาคร     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจ านวน 90 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวดัพรหมสาคร ชั้นประถมศึกษาปีที ่3     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนจ านวน 60 คน แบง่ออกเป็นกลุ่มทดลอง     
1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/1 จ านวน 30 คน สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 30 คน สอนแบบปกต ิ
           3. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ 
โดยมีเน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อบัตรค า ใบงาน เกม และเน้ือหาเร่ืองมาตราตัวสะกด  
 4. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
  4.1 ตัวแปรต้น คือ วธิกีารสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกต ิ
  4.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 5. ระยะเวลาในการทดลอง 
     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ชั่วโมง รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การวิจัยในคร้ังน้ีครูภาษาไทยในระดับชั้นอ่ืน ๆ สามารถน าวิธีการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผลของการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงการสอนของครู และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ดีขึ้น 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างที่เก่ียวข้องโดยน าเสนอผลการศึกษาดังน้ี 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กรมวิชาการ (2545, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนไว้ว่า หมายถึง ความส าเร็จ 

หรือความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่จะต้องอาศยัทักษะหรือมิฉะน้ันก็ต้องอาศยัความรู้ในวิชาใด วชิาหน่ึง
โดยเฉพาะ 

ไพศาล หวังพาณิช (2533, หน้า 137) ไดแ้บง่การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามจุดมุ่งหมายและ
ลักษณะวิชาที่สอน ซ่ึงสามารถวดัได้ 2 แบบ คือ 

1. การวัดด้านปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นใหผู้้เรียนแสดงความสามารถในรูปการกระท าจริง เช่น วชิาศลิปศึกษา พลศกึษา การช่าง เป็นต้น การวดั
แบบน้ีจึงต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบตัิ (Performance Test)  

2. การวัดด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
และพฤติกรรมความสามารถดา้นต่าง ๆ ของผู้เรียน วัดได้โดยใช ้“ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ”  

จากความหมายสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ คุณลักษณะความรู้ ความสามารถ ในการ
จดจ าเน้ือหาเร่ืองราวต่าง ๆ ความส าเร็จหรือความสามารถ มวลประสบการณ์ของผูเ้รียน ที่ต้องอาศยัทักษะดา้น
ต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน สง่ผลใหผู้้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ มีจดุมุ่งหมายเพื่อ
เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถสมองของผู้เรียน ซ่ึงเกิดจากการเรียนหรือการฝึกฝน 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับวธิกีารสอนแบบปกต ิ
ชาญชยั อินทรประวัต ิและพวงเพญ็ อินทรประวตัิ (2534, หน้า 23) กล่าวไว้ว่า ในการสอนปกติผู้สอน

มีล าดับขั้นการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. การวางแผนการสอน ซ่ึงเป็นการตัง้จุดมุ่งหมาย พิจารณาเลือกกิจกรรมที่จะสอน เทคนิควิธีสอน และ
การเตรียมสื่อการสอน 
 2. การปฏิบัติการสอนในห้องเรียน เม่ือรู้จุดมุ่งหมาย และรู้ว่าจะต้องใช้เทคนิควิธีใดแลว้ ต่อไปก็คือการ
ปฏิบตัิการสอนตามเทคนิควิธีน้ัน ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว ้
 3. การประเมินผล คือการที่ครูรวบรวมข้อมูลตา่ง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณา ว่าการเรียนการสอนที่ได้
ด าเนินการไปแล้วน้ัน ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายทีต่ั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 
 จากความหมายขา้งต้นสรุปได้วา่ วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
บรรยาย อธิบาย ซักถามให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม การสอนแตล่ะคาบอาจ
ใช้วิธีหลาย ๆ อย่างควบคู่กันไป โดยพิจารณาใหส้อดคล้องกับจดุประสงค์และเน้ือหา ซ่ึงด าเนินการสอนตาม
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนการสอน ขั้นปฏิบตัิการสอน และขั้นประเมินผล 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ เทคนิค TGT  
อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553, หน้า 124) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม  

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความ 
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ตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าใหง้านของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้
สุวิทย ์มูลค า และอรทัย มูลค า (2545, หน้า 134) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบง่กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
ต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างที่ชดัเจน มีการท างานร่วมกัน มีการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพึง่พาอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากค าจ ากัดความข้างต้นสรุปความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า หมายถงึ กระบวนการเรียนรู้ ที่
ผู้เรียนหรือสมาชิกกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือกันในกลุ่มของตน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
เพื่อท าให้ทุกคนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดได ้

ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 268) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ TGT (Team 
Games Tournament) มีการด าเนินการดงัน้ี  
 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ เก่ง-กลาง-อ่อน กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มน้ีว่า กลุ่มบ้านเรา 
(home group) 
 2. สมาชิกในกลุ่มบ้านเราได้รับเน้ือหาสาระ และศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกัน 
 3. สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา แยกย้ายกันเป็นตัวแทนกลุ่มไปรวมกัน คนอ่อนก็ไปรวมกับคนอ่อนกลุ่มอ่ืน 
กลุ่มใหม่ท่ีรวมกันน้ีเรียกว่ากลุ่มแข่งขันก าหนดให้มสีมาชิกกลุ่มละ 4 คน 
 4. สมาชิกในกลุ่มแข่งขันเร่ิมแข่งขันกัน 
 5. เม่ือแข่งขันเสร็จแล้ว สมาชิกกลุ่มกลับไปกลุ่มบา้นของเรา แลว้น าคะแนนที่แต่ละคนได้รวมเป็น
คะแนนของกลุ่ม 

ดังน้ันวิธีการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบง่
ผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน คละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ภาระงาน
ของกลุ่มคือ หลงัจากที่ผูส้อนน าเสนอบทเรียนทัง้ชั้นแลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มท างานตามท่ีครูก าหนด และเตรียมสมาชิก
ทุกคนให้พร้อมส าหรับการแขง่ขัน ในการแข่งขันผู้สอนจะจัดใหนั้กเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดยีวกันแขง่ขัน
กัน คะแนนที่สมาชิกท าได้จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ได้รางวลัคือกลุ่มที่ท าคะแนนได้สงูสุด มี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

1. ขั้นน า ผู้สอนจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพื่อเชือ่มโยงความรู้เข้าสู่เร่ืองที่จะสอน 
2. ขั้นสอน ผู้สอนสอนเน้ือหาให้ผู้เรียนทัง้ชั้นก่อน โดยใชเ้ทคนิควิธีที่เหมาะสมทบทวนความรู้เดิมของ

นักเรียนในเร่ืองที่จะเรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเน้ือหาใหม ่ผู้เรียนต้องสนใจและตั้งใจฟัง เพื่อที่จะได้น าความรู้ 
ความเขา้ใจในบทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 

3. ขั้นจัดทีม ผูส้อนแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน โดยคละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง 
อ่อน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันก่อนการปฏิบัติกิจกรรม และเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน 
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4. ขั้นการแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันตอบค าถามทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองที่เรียน โดยยดึหลัก
นักเรียนที่มีความสามารถทดัเทยีมกัน คือ นักเรียนเก่งของแตล่ะทีมแขง่ขันกัน นักเรียนปานกลางของแต่ละทีม
แข่งขันกัน และนักเรียนอ่อนของแตล่ะทีมแขง่ขันกัน ให้น าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนน
รวมของทีม 

5. ขั้นสรุป ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสงูสดุ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ ์(2553, หน้า 46) กล่าวไว้ว่า มาตราที่มีตัวสะกดคือ ค าที่มีพยญัชนะอยู่ท้าย

พยางค์ พยญัชนะที่อยู่ท้ายพยางค์ เรียกว่า ตัวสะกด มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา ดงัน้ี 
แม่กง มีพยญัชนะตัวสะกดคือ ง เช่น จูง โกง 
แม่กน มีพยญัชนะตัวสะกดคือ น ตัวสะกดตรงตามมาตรา สะกดด้วย น เช่น นอน บิน และตัวสะกดไม่

ตรงตามมาตรา สะกดด้วย ญ ณ ร ล ฬ เช่น เชิญ บริเวณ พาล สาร กาฬ 
แม่กม มีพยญัชนะตัวสะกดคือ ม เช่น เต็ม โคม ตอม 
แม่กก มีพยัญชนะตัวสะกดคือ ก ตัวสะกดตรงตามมาตรา สะกดด้วย ก เช่น นก แขก ปอก และ

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สะกดด้วย ข ค ฆ เช่น สุข โรค เมฆ 
แม่กด มีพยญัชนะตัวสะกดคือ ด ตัวสะกดตรงตามมาตรา สะกดด้วย ด เช่น มด พูด ปลอด โปรด และ

ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา สะกดด้วย จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส (ฉ ปัจจุบันไม่ใช้เป็นตัวสะกด)  
เช่น กิจ คช ก๊าซ กฎ กุฏ ิรัฐ วฒุิ เขต สูท อาวุธ โกศ เศษ โอกาส 

แม่กบ มีพยัญชนะตัวสะกดคือ บ ตัวสะกดตรงตามมาตรา สะกดด้วย บ เช่น ทุบ จับ โอบ และตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา สะกดด้วย ป พ ฟ ภ เช่น บาป ทัพ ยีราฟ โลภ 

แม่เกย มีพยญัชนะตัวสะกดคือ ย เช่น ยาย กล้วย สงสยั ยกเว้นค าที่ประสมสระไอ เอีย เช่น ไทย เมีย 
แม่เกอว มีพยัญชนะตวัสะกดคือ ว เช่น แวววาว ขาว เขยีว เลีย้ว ยกเว้นค าที่ประสมสระ อัว เช่น วัว  
สรุปได้ว่า มาตราตัวสะกด หมายถงึ ค าที่มีพยญัชนะอยู่ท้ายพยางค ์พยญัชนะที่อยู่ท้ายพยางค์ เรียกว่า 

ตัวสะกด มี 8 มาตรา แบง่ออกเป็น ตัวสะกดตรงตามมาตรา ไดแ้ก่ แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว และตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ได้แก่ แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กก 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธนพร ดวงพรกชกร (2559) ได้วิจัยเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสะกดค า หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับแบบฝึก สงูกว่าก่อนจัดการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTร่วมกับแบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 2) นักเรียนมี
ความคดิเห็น ต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกในภาพรวมมีความเห็น 
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เชิงบวกอยู่ในระดับมากที่สดุ  
สารสิน เล็กเจริญ (2554) ได้วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขยีนสะกดค า 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียน แบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองการเขยีน สะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่า กลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขยีน สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดย การ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05 3) ความคดิเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก 
 มณี บุญญาติศยั (2548) ได้วิจัยการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองประโยค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกต ิผลการวิจัย
ปรากฏดงัน้ี 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองประโยคของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05  โดยกลุ่ม
ที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวา่กลุ่มที่เรียนแบบปกติ และ 2) นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียน แบบร่วมมือเทคนิค TGT อยู่ในเชิงบวก 
 ดูบอยส ์(Dubois, 1990) ได้วิจัยเก่ียวกับ การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียน
แบบร่วมมือแบบ STAD กับการเรียนแบบ แขง่ขันเป็นกลุ่ม ผลการทดลองพบว่านักเรียนในกลุ่มที่ผ่านการอบรม 
และใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการสอนแบบ ร่วมมือกัน
เรียนรู้ แต่ไม่พบความแตกต่างด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 จากผลการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการจัด
ทีมแขง่ขัน (TGT) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มีทักษะทางสงัคม และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยดึนักเรียนเป็นส าคัญ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomize Control 
Group  Pretest - Posttest Design  มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และมีกลุ่มสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนตามล าดับดังต่อไปน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัพรหมสาคร ภาค 
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทัง้สิน้จ านวน 90 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมสาคร ชั้นประถมศึกษาปีที ่3     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนจ านวน 60 คน ได้มาจากการทดสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกห้องจ านวน 3 ห้องเรียน มาวิเคราะหด์้วยสถติิ 
ANOVA พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน ท าการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดย
ใช้วิธีจับสลากห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/1 จ านวน 30 คน สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 30 คน สอนแบบปกต ิ
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย               
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เร่ือง มาตราตัวสะกด 
จ านวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ โดยก าหนดเน้ือหาเร่ืองมาตราตัวสะกด มีสาระส าคัญของเน้ือหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00              
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการสอนแบบปกติ เร่ือง มาตราตัวสะกด จ านวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ 
โดยก าหนดเน้ือหาเร่ืองมาตราตัวสะกด มีสาระส าคัญของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
 3. แบบทดสอบวัดวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ความถูกต้องทางด้านเน้ือหา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบคา่ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 คัดเลือกข้อทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรับได้ น ามาทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าคะแนนมาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) ได ้0.25- 0.67 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ได้ 0.22-0.50 ค่าความเชื่อม่ันตามสูตร KR-20 เทา่กับ 0.88 คัดเลือกข้อทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ จ านวน 30 ข้อ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดงัต่อไปน้ี   
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด จ านวน 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
ควบคุม บันทึกผลคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง มาตราตัวสะกด กับนักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม ใช้เน้ือหา
เดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และ 
กลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกต ิ
 3. ท าการทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฉบับเดยีวกับแบบทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม บันทึกผลคะแนนเพื่อน าไป 
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วิเคราะห์ข้อมูล 
 4. ประเมินการปฏิบัตงิานจากผลงานของนักเรียนรายบุคคล การท าใบงาน และการท างานร่วมกันของ
สมาชิกในกลุ่ม และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิต ิเพื่อตรวจสอบ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผู้วิจัยได้ใช้สถติิในการวิเคราะหข์้อมูลดงัตอ่ไปน้ี 
1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกต ิโดยใชค้่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลงัการ
ทดลองของวิธีสอนทัง้ 2 วิธี โดยการใช้ทดสอบค่า (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
Independent Samples) 

2. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดย
วิเคราะห์คา่เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้ทดสอบค่า (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent Samples) 

3. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิโดยวิเคราะห์คา่เฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้ทดสอบคา่ (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวดัพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
ปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได ้
รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอน
แบบปกต ิ 
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กลุ่ม N (คน)  ̅ S.D. t Sig. 
สอนแบบ TGT 30 21.73 4.55 1.865 .067 
สอนแบบปกติ 30 19.43 4.99 

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของกลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีคา่เฉลี่ย 21.73 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เร่ือง มาตราตัวสะกด ของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกต ิมีค่าเฉลีย่ 19.43 กล่าวคือ ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิอย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ั้งไว ้
ตาราง 2 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  

คะแนน N (คน)  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 14.50 4.57 -17.944 .000 
หลังเรียน 30 21.73 4.55 

จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่ 14.50 และคะแนนหลงัเรียนมี
ค่าเฉลี่ย 21.73 กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ระหว่างก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ 

คะแนน N (คน)  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 14.10 5.93 -12.902 .000 
หลังเรียน 30 19.43 4.99 

จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบปกต ิคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.10 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 19.43 กล่าวคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ พบว่า
คะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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โรงเรียนวดัพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
ปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะผู้วจิัยได้จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT โดยแบง่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มร่วมมือกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
ประสบการซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ สุวิทย ์มูลค า และอรทัย มูลค า (2545, หน้า 134) ว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดใหผู้้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่
ชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน  มีความ
รับผิดชอบร่วมกันทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

   จากเหตุผลดังกล่าวจงึสรุปได้วา่ วิธีการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นเทคนิค วิธีที่
สามารถน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ มีเกมวิชาการให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ท าให้เกดิ
ความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น สง่ผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกต ิซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณี บญุญาติศยั (2548, หน้า 88-89) ได้วิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รับการสอนโดย
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏวา่ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง 
ประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอน
แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุ่มทีเ่รียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่ากลุ่มที่เรยีนแบบปกต ิ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     
ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
แข่งขัน มีการแขง่ขันระหว่างกลุ่ม เล่นเกมทางวิชาการ ได้ร่วมสนุก ตื่นเต้นและท้าทายความสามารถของนักเรียน 
เป็นการพัฒนานักเรียนรายบคุคล โดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการวางแผนการเรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยให้ผูเ้รียนมีความพยายามจะเรียนให้บรรลุเป้าหมาย และนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมองเห็นคุณค่า
ของการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง มีการก าหนดเป้าหมาย รางวัล บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
ภายในกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา เป็นผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูขึ้น และนักเรียนกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนที่เก่ง เป็นผลใหนั้กเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงูขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคดิของ ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 265) ทีก่ล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือจะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี การพึง่พาและเก้ือกูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชดิ ความ
รับผิดชอบทีต่รวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างาน 
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กลุ่มย่อย และการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 
    สรุปได้ว่า การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาร
สิน เล็กเจริญ (2554) ได้วิจัยเร่ือง การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียน แบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขยีน สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ที่ได้รับการสอนโดย 
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองมาจากการจดัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการบรรยาย อธิบาย ซักถามให้ผูเ้รียนท า
แบบฝึกหดั หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม การสอนแตล่ะคาบใช้วิธกีารหลายอย่างควบคู่กันไป โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงคแ์ละเน้ือหา ซ่ึงด าเนินการสอนตามขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนการสอน ขั้น
ปฏิบตัิการสอน และขั้นประเมินผล สอดคล้องกับค ากล่าวของ ชาญชยั อินทรประวัต ิและพวงเพญ็ อินทรประวัติ 
(2534, หน้า 23) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า ในการสอนปกติผู้สอนมีขั้นการด าเนินการ ดงัน้ี 1. การวางแผนการสอน ซ่ึงเป็น
การตั้งจดุมุ่งหมาย พิจารณาเลือกกิจกรรมที่จะสอน เทคนิควิธีสอน และการเตรียมสื่อการสอน 2. การปฏิบัติการ
สอนในห้องเรียน เม่ือรู้จดุมุ่งหมาย และรู้ว่าจะต้องใช้เทคนิควิธีใดแล้ว ต่อไปก็คือการปฏิบตัิการสอนตามเทคนิค
วิธีน้ัน ๆ เพื่อให้บรรลตุามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ 3. การประเมินผล คือการที่ครูรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
พิจารณา ว่าการเรียนการสอนที่ไดด้ าเนินการไปแลว้น้ัน ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไว้หรือไม่เพียงใด 

   จากเหตุผลดังกล่าวจงึสรุปได้วา่ ในการจัดการเรียนการสอนครูและนักเรียนแบบปกติน้ัน ครูจะต้องมี
การวางแผนการสอน ปฏบิัติการสอนตามขั้นตอน อาจจะมีการอภิปรายเน้ือหาร่วมกัน ท ากิจกรรมกลุ่มหรือ
รายบุคคล ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน และท าการประเมินผล ดงัน้ันนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนแบบปกติจึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้ที่จะน ารูปแบบการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปใช้ ควรศึกษาวิธีการสอนให้เขา้ใจ
ทุกขั้นตอนจนเกิดความช านาญ เน่ืองจากวิธีการสอนมีหลายขั้นตอน จึงต้องมีความเข้าใจ เพื่อที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นวิธีการสอนที่มีล าดับขั้นตอนหลายขั้น จงึต้องมี
การเตรียมสื่อการสอนให้พร้อม และเตรียมนักเรียนให้พร้อม ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะจัดการ
เรียนการสอน จะท าให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการน าการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปใช้ในระดับอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการน าการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปท าการวิจัยเปรียบเทยีบกับเทคนิค
การสอนแบบตา่ง ๆ 
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