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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค าของนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT และวิธีการสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ    
โดยใช้เทคนิค TGT (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้                      
ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน   
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จ านวน 25 คน ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กลุ่มควบคุม คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จ านวน 25 คน ได้รับวิธีการสอนแบบปกติ              
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้                    
การทดสอบค่า t test 

ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีความสามารถด้าน
การเขียนสะกดค าสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนที่ได้รับวิธี                 
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มีความสามารถด้านการเขียนสะกด
ค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ; วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT; วิธีการสอน                   
แบบปกติ 
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Abstract 

 The purpose of this research (1) was to compare the spelling ability. Of grade 1 students 
at Bang Chan School (Pleum Witthayanusorn) during receiving a collaborative teaching method 
using TGT technique and normal teaching method (2) to compare writing and spelling abilities. 
Of grade 1 students at Bang Chan School (Pluem Wittayanusorn) before and after the study 
received a cooperative teaching method using the TGT (3) technique to compare the spelling 
ability. Of grade 1 students at Bang Chan School (Pleuem Wittayanusorn) before and after 
learning with normal teaching methods. The sample groups used in this research are Grade 1 
student at Bang Chan School (Pluem Wittayanusorn), Bangkok, Semester 2, Academic Year 2020, 
2 classrooms 25 students in grade 1/1 were in an experimental group that organized learning 
with a cooperative teaching method using TGT techniques and 25 students in grade 1/9 as a 
control group. That organizes learning through a normal teaching method The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation. And compare the differences using t test 

 The results showed that (1) students who received a cooperative teaching method using 
the TGT technique had significantly higher spelling abilities at the .05 level. The collaborative 
teaching method using TGT technique has higher spelling ability after study. With statistical 
significance at the .05 level. (3) Students who study by normal teaching methods. Have a higher 
ability to write spelling after studying than before. With statistical significance at the .05 level. 

Keywords: ability to write, spell; A cooperative teaching method using the TGT technique; 
Normal teaching methods 
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บทน า 

การเขียนมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทยมาก เพราะการเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด 
การพัฒนาความคิด สติปัญญาและทัศนคติ การเขียนที่ดี และมีประสิทธิภาพมีความส าคัญต่อการศึกษา                 
หาความรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในระบบ
การศึกษาในโรงเรียน โดยครูผู้สอนต้อนสอนผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 
4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2538, หน้า 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนต้องสามารถเขียนสื่อสารด้วยค าหรือประโยคง่าย ๆ ได้ แต่เนื่องจากลักษณะของ
ภาษาไทยที่มีพยัญชนะ 44 ตัว แต่มีเสียงเพียง 21 เสียง ท าให้ค าภาษาไทยมีเสียงพ้องกัน แต่มีความหมายต่างกัน
เป็นจ านวนมาก ซึ่งถ้าจ าหลักเกณฑ์ในการเขียนไม่ได้ ก็มักจะเขียนสะกดค าผิด ใช้ค าไม่ถูกต้องท าให้ความหมาย
ผิดไป สื่อสารกันไม่เข้าใจ โดยสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเขียนสะกดค าผิด อาจเนื่องมาจากการไม่ทราบ
ความหมายที่แท้จริงของค าที่เขียน การออกเสียงค าผิด สุนันทา  โสรัจจ์ (2538, หน้า 87) และครูมักละเลยเมื่อ
พบว่านักเรียนเขียนสะกดค าผิด ไม่พยายามชี้แนะให้นักเรียนเห็นความส าคัญในการสะกดค าให้ถูกต้อง ประเทิน 
มหาขันธ์ (2539, หน้า 104) การเขียนถือเป็นรากฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
ถ้าหากเขียนค าผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือบกพร่องก็จะท าให้ความหมายของค าเปลี่ยนไป จากการประเมิน
ปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาในด้านการเขียน
สะกดค า สังเกตได้จากการตรวจงานในสมุดของนักเรียน การเขียนตามค าบอก พบว่านักเรียนบ้างคนเขียนสะกด
ค าไม่ถูกต้อง ทั้งที่ได้เรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ มามากพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การรับ
เอาตัวอย่างที่ผิด ๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นแบบอย่างในการเขียนสะกดค า โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีการเขียนสะกดค าภาษาไทยผิดอยู่เสมอ             
และมักถูกปล่อยปละละเลย ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการใช้รูปวรรณยุกต์  ตัวสะกด จากปัญหา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเขียนสะกดค าในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วง
ชั้นที่ 1) นั้นมีความส าคัญเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น หากไม่รีบแก้ไข             
จะท าให้เกิดผลเสียหายต่อบุคลากรของชาติได้ในอนาคต นอกจากสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีสาเหตุ
ส าคัญอีกประการ คือ ครูและวิธีสอนของครู เช่น ครูไม่มีวิธีการที่จะท าให้นักเรียนเห็นความจ าเป็นของการเรียน
ภาษาของตนเอง ครูละเลยในเรื่องความเอาใจใส่ หรือครูขาดความพยายามที่จะค้นคว้าวิธีการสอนใหม่ที่ได้ผล 
เช่น การผลิตอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน ไม่มีแบบฝึกเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                
การเขียนสะกดค า ถ้าครูสอนเพียงให้นักเรียนเขียนตามค าบอกลงในสมุดแล้วให้นักเรียนเขียนแก้ ค าผิดซ้ ากัน
หลาย ๆ ครั้ง อาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นวิธีสอนของครูจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก ครูควรพยายาม
หาวิธีสอนและหากิจกรรมในการสอนเขียนสะกดค าที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดทั้งความรู้และความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการจูงใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย และรักที่จะเรียนวิชา
ภาษาไทยสืบไป  
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การจัดการเรียนรูแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ยอมาจาก Team Games Tournament (ทิศนา              
แขมณี, 2554, หนา 268) มีลักษณะที่ส าคัญคือ นักเรียนทุกคนจะได้รวมสนุก ทาทาย ความสามารถของตนเอง 
ด้วยการเข้าร่วมเกมการแขงขันกับนักเรียนกลุมอ่ืนที่มีความสามารถใกลเคียงกัน ดังนั้น นักเรียนทุกคนมีโอกาส  
เทาเทียมกันในการท าคะแนนท าให้เกิดความภาคภูมิใจมั่นใจในความพยายามและความสามารถของตน                   
การแขงขันกันในเกมการเรียนแบบเผชิญหนากัน ท าใหเกิดความตื่นเต้นเป็นการกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูและช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2553, หนา 3-4)             
ซึ่งจากขอดีดังกล่าวข้างต้นท าใหมีผู้น าการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช้เทคนิค TGT ไปใชและได้ผลดี นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และมีคุณภาพเป็นไปตามที่คาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
และบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู  

จากเหตุผลดังที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สามารถท าใหเด็ก
เกิดการเรียนรูจากการเล่นเกิดแรงจูงใจกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่ายการเรียนและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน         
ซึ่งการเล่นเกมนั้น ยังสอดคลองกับความตองการของเด็กในวัยประถมศึกษารวมถึงเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 
ผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน              
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกติ 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGTและวิธีการสอนแบบปกติ              
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT                    
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษางานวิจัยของ รัตนา บุญอุดม (2559, หน้า 99) สารสิน  เล็กเจริญ (2554, หน้า 108)                  
และอังคณา  ชัยมณี (2540, หนา 97) สามารถตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้ ดังนี้  

 1. ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยา
นุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้ม
วิทยานุสรณ์) หลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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 3.  ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้ม
วิทยานุสรณ์) หลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ส านักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 256 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง  
             นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนบางชัน (ปลื้ม
วิทยานุสรณ์) ส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน ๒ ห้องเรียน
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งได้มาโดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1                   
ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 9 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียนที่มีผลคะแนน
ไม่แตกต่างกัน จากนั้นน ามาก าหนดประเภทวิธีสอนของกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (random cluster 
sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งได้ผล
ดังนี้ 
              กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จ านวน                
25 คน ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT     
 กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จ านวน 25 คน 
ได้รับวิธีการสอนแบบปกติ              

 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรต้น ได้แก ่วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิธีการสอนแบบปกติ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า 
 ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วิธีการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4-6 
คน สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกแต่ละ
คนของกลุ่มจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผลส าเร็จของสมาชิกคือ ผลส าเร็จของกลุ่ม 
 วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนี้เป็น               
กลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน คละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ภาระงานของกลุ่ม 
คือหลังจากที่ครูน าเสนอบทเรียนแล้ว ให้แต่ละกลุ่มท างานตามที่ครูก าหนด และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อม
ส าหรับการแข่งขัน ในการแข่งขันครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกัน วันแข่งขันคะแนนที่สมาชกิ
ท าได้จะน ามารวมกนี้เป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ได้รางวัลคือ กลุ่มที่ท าคะแนนได้สูงสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีขั้นตอน ดังนี้    
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ขั้นน า ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ เข้าสู่เรื่องที่จะสอน           
โดยการใช้เกม เพลงนิทานบทร้อยกรอง การบรรยาย การอภิปราย ฯลฯ 

ขั้นสอน ครูสอนเนื้อหาให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน โดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสม ทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาให้นักเรียนต้องสนใจและตั้งใจฟังครูเพื่อที่จะได้น าความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนไปใช้ในการแข่งขัน 

ขั้นจัดทีม ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนโดยคละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลางและ
อ่อน เพื่อให้นักเรียนเรียนร่วมกันก่อนการปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขัน 

ขั้นการแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนโดยยึดหลัก
นักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกัน คือ นักเรียนเก่งของแต่ละทีมแข่งขันกัน นักเรียนปานกลางของแต่ละทีม
แข่งขันกัน และนักเรียนอ่อนของแต่ละทีมแข่งขันกัน ให้น าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนน
รวมของทีม  

 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรู้ร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 
 วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญมี 3 ดังนี ้
  ขั้นน า ครูใช้ค าถามหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนและดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนให้มาอยู่ที่การสอนและพร้อมที่จะเร่ิมเรียน เช่น การใช้เกม บทบาทสมมติ นิทาน เพลงเป็นต้น 
  ขั้นสอน ครูด าเนินการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหา โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ                
ในการสอนอาจจะใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การอธิบาย การสนทนาซักถาม การแสดงละคร เป็นต้น 
ประกอบกับการใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัตรภาพ Power Point Youtube เพื่อช่วยให้การสอน
น่าสนใจส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา และให้นักเรียนมีบทบาทในการสอน รวมทั้งท าให้การ
สอนมีประสิทธิภาพ 
  ขั้นสรุป นักเรียนรวมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองได้เรียนไป เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้ว และยัง
เป็นการเน้นย้ าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ดียิ่งขึ้น โดยการอภิปราย ซักถาม เป็นต้น   
 ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า หมายถึง ความสามารถในการน าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และ
ตัวสะกดมาเขียนประสมเป็นค าที่สะกดไม่ตรงมาตรา ได้แก่ แม่กน แม่กก แม่กบ และแม่กด ประเมินได้จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสะกดค าแบบอัตนัย 30 ข้อ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Randomized Control Group Pretest- Posttest Design) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน แผนละ 2 

ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT จ านวน 4 แผน 8 ชั่วโมง  น าแผนการสอน

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย น ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
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ถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแม่กกหรรษา ประเมินค่าความสอดคล้องของ
แผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แม่กนหรรษา ประเมินค่าความสอดคล้อง
ของแผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองแม่กดหรรษาประเมินค่าความสอดคล้อง
ของแผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องแม่กบหรรษา ประเมินค่าความ
สอดคล้องของแผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการ
ทดลองได้   

   1.2 แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบปกติ จ านวน 4 แผน 8 ชั่วโมงน าแผนการสอนเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย น ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เนื้อหา (IOC) ดังนี้  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองแม่กกหรรษา ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แม่กนหรรษา ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการสอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองแม่กดหรรษาประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการสอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองแม่กบหรรษา ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการ
สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้   

   2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสะกดค า จ านวน 1 ฉบับ ใช้ทดสอบความสามารถ
ด้านการเขียนสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ โดยวิเคราะห์
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบจ านวน 60 ข้อ เพื่อคัดเลือกข้อที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมไปใช้จริง 30 ข้อ เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นน าไปเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน                
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และคัดเลือกค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.00 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ระบุไว้ ได้จ านวนข้อสอบทั้งสิ้น 30 ข้อ จากนั้นน าข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 50 คน ซึ่งเคยเรียนรู้เนื้อหามาก่อนแล้ว น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
หาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณาเลือกข้อสอบ 30 
ข้อ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.60 น า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น(Reliability) ตามสูตร KR – 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson) พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.916 

วิธีดาเนินการทดลอง  
1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดความสามารถ

ด้านการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน  
2. ด าเนินการทดลอง โดยใช้เนื้อหาสาระเดียวกันและระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 4 แผน 

แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง แต่ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน  
3. กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน                

การเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบอัตนัย จ านวน 30 ข้อ ด้วยข้อสอบชุดเดียวกันชุดเดิมที่ท าก่อน
เรียน 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน               

บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกติ       
ด้วยสถิติ t-test Independent 

2. เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบาง
ชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ด้วยสถิติ                   
t-test Dependent 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ด้วยสถิติ t-test Dependent 

 

ผลการวิจัย 

1. ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 (ดูตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบปกติ              

การจัดการเรียนรู ้ N X S.D. t P 

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT   

 

แบบปกติ 

25 

 

25 

25.88 

 

21.56 

2.81 

 

3.00 

 

9.649 

 

0.000 

 

 

** P < 0.05     
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค าสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.88 คะแนน 
และกลุ่มที่ได้รับวิธีการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.56 คะแนน 
2. ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ)์ 
หลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ดูตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT                    

วิธีการการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT 

N X S.D. t P 

               ก่อนเรียน 

               

               หลังเรียน 

25 

 

25 

22.88 

 

25.88 

2.92 

 

2.18 

 

-9.649 

 

0.000 

** P < 0.05  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่นักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนแบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.88 คะแนน และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.88 คะแนน 
3. ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน  (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
หลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดูตารางที 3) 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน 
(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

การสอนแบบปกติ N X S.D. t P 

                ก่อนเรียน 

                

                หลังเรียน 

25 

 

25 

16.64 

 

21.56 

1.41 

 

3.00 

 

-10.659 

 

0.000 

** P < 0.05  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ                

มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.64 คะแนน และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 21.56 คะแนน 

 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1. นักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค า             
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยแบ่งผู้เรียนนี้เป็นกลุ่มคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียน โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความร่วมมือกันให้
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ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
ซึ่งสอดคลองกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2547 : 1) ว่าการเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้น              
การร่วมกันปฏิบัติงานที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม และให้ทุกคน
รับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่มทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากันยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้สามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด                    
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี                  
มีการแข่งขันเกมวิชาการ ท าให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานน่าเรียน ผู้เรียนจะไม่รู้สึกเบื่อหน่าย                       
ต่อการเรียน ซึ่งการแข่งขันเป็นการแข่งขันเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยนักเรียนที่มีความสามารถ
ทัดเทียมกันจะแข่งขันกัน การที่นักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันของแต่ละกลุ่มแข่งขันกันจะท าให้ผู้แข่งขัน
แต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท าคะแนนจากการแข่งขันช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกัน 
 2. นักเรียนเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค า
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนค าศัพท์ตามค าบอกโดย
กิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม ทุกคนจะได้ร่วมสนุก ตื่นเต้นและท้าทายความสามารถของนักเรียนได้
ช่วยพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยเน้นการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการกลุ่มมี
การวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนให้บรรลุเป้าหมายเป็นผลให้ผลการเรียนรู้
สูงขึ้น ในการเรียนนักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนจะได้รับ การช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนที่เก่งเป็นผลให้
นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น ดังที่ Johnson (1991 : 7) กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นการเรียนที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มนักเรียน เช่น มีการอภิปรายร่วมกันการช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนความส าเร็จของกันและกันเพราะความส าเร็จของแต่ละ
คนก็คือความส าเร็จของกลุ่มนั้นเอง นอกจากนั้นองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมืออาจเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะองค์ประกอบของ               
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นองค์ประกอบที่สร้างขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมองเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกัน
และช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง มีการก าหนดเป้าหมายรางวัลบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนภายในกลุ่ม ซึ่งสมาชิก            
ทุกคนในกลุ่มต่างก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มีความสามารถด้านการเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การสอนแบบปกตินั้นเป็นกระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีได้ก าหนดไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอีก
วิธีหนึ่งโดยมีล าดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT       
จึงท าให้คะแนนความสามารถด้านการเขียนสะกดค าสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ สารสิน  เล็กเจริญ (2554, หน้า 
78) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียน                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 ที่ ได้ รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ                                   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
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และหลังเรียน โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 
ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน              ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มี
นักเรียน 120 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 60 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายและจับฉลาก ได้ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มทดลองเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 เป็นกลุ่มควบคุม เรียนแบบ
ปติ ใช้เวลาทดลอง 11 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตจากประสบการณ์ตรงที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 

ดังต่อไปนี้   
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. ครูผู้สอนจะน ารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ไปทดลองใช้ควรศึกษาวิธีการสอนให้
เข้าใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช านาญเพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เป็นวิธีการสอนที่มีล าดับขั้นตอน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้อง
เตรียมสื่อการสอน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการจดกิจกรรมรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะ
จดการเรียนการสอน  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดค า ระหว่างที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค TGT และวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น แบบกลุ่มช่วยสอนรายบุคคล (TAI) 
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ไปทดลองใช้เพื่อศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ 

เช่น ทักษะการท างาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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