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ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนภาษาไทย ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่ใช้ภาษาถ่ินใน
ชีวิตประจําวันหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านโนนแฝก อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 32 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนและแบบ
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบที แบบ t – test Dependent 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินใน
ชีวิตประจําวัน หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวันหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ใน
ระดับสูงมาก 
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ / เทคนิคTGT / ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare reading and writing Thai 
language language achievement before and after Co – operative learning 
management  with TGT technique and to study group working behaviors of  
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Prathomsuksa I students used local language in daily life after Co – operative learning 
management with TGT technique through drill package of reading and writing Thai 
language. The purposive sampling of 32 Prathomsuksa I students in the first semester 
of academic year 2014 at Bannoonfak School, Kunhan District, Sisaket Provice. The 
research instruments were Lesson plans of Co -operative learning management with 
TGT through drill package of reading and writing Thai language,  achievement Test on 
Reading Thai language, achievement Test on Writing Thai language and group 
workings behaviors Observation form. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation (SD) and t - test (t -test Dependent) 
 The results of research were: 
 1. Reading Thai words spelling achievement after Co – operative learning 
management with TGT technique through drill package of reading and writing Thai 
language of Prathomsuksa I students used local language in daily life is higher than 
before one at the statistical significance of .01 level. 
 2. Writing Thai words spelling achievement after Co – operative learning 
management with TGT technique through drill package of reading and writing Thai 
language of Prathomsuksa I students used local language in daily life is higher than 
before one at the statistical significance of .01 level. 
 3. Group working behaviors of Prathomsuksa I students used local language in 
daily life after Co – operative learning management with TGT technique through drill 
package of reading and writing Thai language are at the high level. 
Keywords: Co – operative learning / TGT technique / package of reading and 
writing Thai language 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสําคัญกับวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 มีใจความสําคัญว่า วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิด
ความชํานาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิต
จริง ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิด มีวิจารณญาณ และมีทักษะในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนภาษาไทยต้องใช้ทักษะ
ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และจะต้องทําการฝึกฝนทุกทักษะอย่างจริงจัง จึงจะทํา
ให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้น จากความสําคัญดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนานักเรียน ในด้านความสามารถ
และทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซ่ึงเป็นช้ันที่จําเป็นต้องปูพ้ืนฐานความสามารถ และ
ทักษะการอ่านออก เขียนได้  และช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จะต้องพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจน
สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง  (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น.4) การอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมที่สําคัญ
ของนักเรียน ครูจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญของการสอนอ่านและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า
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ความสําคัญของการอ่านมีความเข้าใจในการอ่านมากข้ึน ขณะเดียวกันการเขียนก็จําเป็นต้องสอน
ควบคู่ไปกับการอ่าน เพราะถ้านักเรียนอ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วก็จะช่วยให้นักเรียนเขียนได้ถูกต้อง
คล่องแคล่วตามไปด้วยเช่นกัน 
 จากการสังเกตของผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแฝกใช้ภาษาเขมร ในการ
ติดต่อสื่อสารและใช้ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงภาษาเขมรจะมีลักษณะแตกต่างจากภาษาไทยท้ังในด้านเสียง
และด้านคําศัพท์การพูดและการออกเสียงในการติดต่อสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างลําบาก
โดยเฉพาะในเด็กเล็กระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มักไม่เข้าใจความหมายคําใน
ภาษาไทย ดังท่ีบุษบา ประภาสพงศ์ (2554,น.18)ได้กล่าวไว้ว่า สําหรับเด็กท่ีคุ้นกับภาษาเล็กภาษา
น้อยมาก่อน เม่ือมาเรียนรู้ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาลําดับที่ 2 นับจากการเรียนรู้ภาษาแรกจากพ่อแม่ 
และครอบครัวชุมชนนั้น เป็นความยากลําบากใจอย่างย่ิง ดังน้ันเม่ือนักเรียนมาฝึกเปล่งเสียงใน
ภาษาไทยย่อมทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการออกเสียงโดยที่นักเรียนออกเสียงพูดไม่ชัดจึงทําให้เกิด
ปัญหาตามมา เช่น อ่าน คําว่า กระโปรง เป็น กําโปรง,ครู เป็น กรู และ เขียนตามที่ตัวเองอ่านออก
เสียง เช่น กระดาษ เขียนเป็น กระดา เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ใน
ด้านการอ่านออกเสียงตัวสะกด นักเรียนจะออกเสียงโดยเลียนแบบลักษณะของภาษาแม่ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เม่ือนักเรียนออกเสียงผิดนักเรียนก็มักจะเขียนผิดไปด้วย ตรงตามหลักที่ว่าออกเสียง
อย่างไรก็เขียนอย่างนั้นเม่ือเด็กไปเรียนภาษาไทย ในโรงเรียน จึงเกิดปัญหาด้านการเรียนการสอนขึ้น 
(ชลารินทร์ สุรินจักร์, 2554, น.3) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 กล่าวถึงทักษะการอ่านออกเสียงที่นักเรียนต้องปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และในสาระที่ 2 มาตรฐาน ท 2.1. กล่าวถึงทักษะการเขียนด้านต่าง ๆ 
รวมท้ังทักษะการเขียนสะกดคําด้วย ซ่ึงทั้งสองสาระและมาตรฐานนี้ มีความสําคัญท่ีสัมพันธ์กัน คือ
เม่ือนักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้อง ก็จะทําให้เขียนสะกดคําได้ถูกต้องเช่นกันการแก้ปัญหาการอ่าน
ออกเสียง และการเขียนสะกดคําภาษาไทยเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความชํานาญสามารถอ่านและเขียนสะกดคําได้อย่างถูกต้อง  แบบฝึกทักษะเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยฝึก
ทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําได้ดีขึ้น เพราะแบบฝึกทักษะถือเป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู้ที่
เร้าใจให้นักเรียนได้ฝึกซํ้า ยํ้าทวนได้ ซ่ึงนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถ
นํามาทบทวนและทําความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาได้ดีย่ิงขึ้น และจดจํา
เนื้อหาได้คงทน(ศศิธร สุริยวงศ์,2555,น.105) และการใช้รูปแบบการสอนที่ดี เข้าใจง่ายก็ 
เปรียบเสมือนสื่อหรือตัวกลางอันหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะท่ีดีขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุ่มการทํางาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ใช่วิธีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม
รวมกันแบบธรรมดา แต่เป็นการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจน กล่าวคือสมาชิกแต่ละคนในทีมจะ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะช่วยเหลือ 
และเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ซ่ึงทักษะดังกล่าวถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างนักเรียนให้มี
ทักษะในด้านการมีส่วนร่วม (Participation Skill) ซ่ึงทักษะการมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ภูมิใจ เรียนรู้โดยการร่วมมือกัน (cooperative learning) จะเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างคนรุ่น
ใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเข้าสู่มาตรฐานสากล
(ณรงค์ ขุ้มทอง,2556,น.1) การเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค ซ่ึงแต่ละเทคนิคจะมีวิธีการแตกต่าง
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กันออกไป เทคนิค TGT เป็นเทคนิคหน่ึงของการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT ย่อมาจาก Team Games 
Tournament  (ทิศนา แขมณี, 2554,น.268) มีลักษณะที่สําคัญคือ นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมสนุก ท้า
ทายความสามารถของตนเอง ด้วยการเข้าร่วมเกมการแข่งขันกับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ที่มีความสามารถ
ใกล้เคียงกัน ดังน้ันนักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทําคะแนน จึงทําให้มีความภาคภูมิใจ 
ม่ันใจในความพยายามและความสามารถของตน และการแข่งขันกันในเกมการเรียนแบบเผชิญหน้า
กัน ทําให้เกิดความต่ืนเต้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ และ
ช่วยเหลือกันมากย่ิงขึ้น(สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์,2553,น.3-4) ซ่ึงจากข้อดีดังกล่าวข้างต้น ทําให้มีผู้นํา
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ไปใช้และได้ผลดี เช่น อังคณา ชัยมณี(2540,น.97) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย เพ่ือความเข้าใจ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน หลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่า
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ห ลั ง เ ข้ า ร่ ว ม โ ป ร แ ก ร ม อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะ ดั บ . 01ซ่ึ ง  ม ณี  
บุญญาติศัย(2548,น.90)กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กับการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้ง อัจฉราพร เนียมมีศรี(2545,น.81) ได้ศึกษาผลของการเรียน
แบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบการ
เรียนแบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทยหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามที่คาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ตามตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่
ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ที่
ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้
ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้
ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน ที่เรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน สูงกว่า
ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน สูงกว่า
ก่อนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ใน
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5โรงเรียนได้แก่ (1)โรงเรียนบ้านระหาร (2)โรงเรียนบ้านบัก
ดอง (3)โรงเรียนบ้านเด่ือ (4)โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  และ(5)โรงเรียนบ้านโนนแฝก  ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินใน
ชีวิตประจําวัน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ใน
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนแฝก ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 1 ห้องเรียนได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน จํานวน 12 แผน  
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น คํานวณหาค่าเฉลี่ย และระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการจัดการเรียนรู้  
แต่ละชุดได้ค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.72 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 4.51 - 5.00 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด 

2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
จํานวน 12 ชุด  คํานวณหาค่าเฉลี่ย และระดับความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
สะกดคําภาษาไทย แต่ละชุด ได้ค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากับ 4.72 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 4.51 - 5.00 มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดคําวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวันหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสันจากสูตร K R – 20 โดยใช้เกณฑ์ค่าความ
เช่ือม่ันต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไปได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.88 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
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1.00 และหาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสันจากสูตร K R – 20 โดยใช้เกณฑ์ค่าความ
เช่ือม่ันต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไปได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.84 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
ภาษาไทย ที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT จํานวน 12 ข้อ หาค่า IOC ซ่ึงได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 จากนั้นหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ัน .86 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่

ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน 

 
ตารางท่ี 1การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทย 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ  n ̅ SD. t p. 

การอ่าน 
ก่อนเรียน 32 15.19 10.57 

7.444** .000 
หลังเรียน 32 25.09 4.55 

p .01 
 จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ เม่ือนักเรียนได้เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มที่ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวันสูงขึ้น 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทย 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ  n ̅ SD. t p. 

การเขียน 
ก่อนเรียน 32 6.53 4.78 

15.719** .000 
หลังเรียน 32 14.56 3.01 

p .01 
 จากตารางพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
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ชีวิตประจําวัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ เม่ือนักเรียนได้เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวันสูงขึ้น 

3. การศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน ที่เรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ตารางท่ี 3 การศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนท่ี 

พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
1.ด้ า น บ ท บ า ท
ความเป็นผู้นํากลุ่ม 

2.ด้านบทบาทความ
เป็นสมาชิกกลุ่ม 

3. ด้านกระบวนการ
ทํางานเป็นกลุ่ม 

รวม สรุป 

̅ SD. ̅ SD. ̅ SD. ̅ SD. ระดับ 
1 2.96 0.56 2.96 0.47 3.09 0.28 2.99 0.37 ปานกลาง 
2 3.15 0.41 3.34 0.39 3.56 0.34 3.34 0.38 ปานกลาง 
3 3.72 0.39 3.59 0.39 3.53 0.39 3.61 0.39 มาก 
4 3.91 0.14 3.56 0.32 3.81 0.13 3.76 0.19 มาก 
5 3.91 0.26 3.91 0.49 3.94 2.20 3.92 0.32 มาก 
6 4.00 0.13 4.00 0.55 4.16 0.19 4.05 0.29 มาก 
7 4.19 0.23 4.19 0.40 4.38 0.13 4.25 0.25 มาก 
8 4.28 0.26 4.31 0.40 4.63 0.00 4.41 0.22 มาก 
9 4.41 0.26 4.44 0.25 4.50 0.00 4.45 0.17 มาก 
10 4.41 0.32 4.41 0.31 4.50 0.00 4.44 0.21 มาก 
11 4.47 0.19 4.50 0.26 4.50 0.00 4.49 0.15 มาก 
12 4.50 0.34 4.47 0.33 4.63 0.15 4.53 0.27 มากที่สุด 
รวม 3.99 0.29 3.97 0.38 4.10 0.32 4.02 0.27 มาก 
อันดับ 2 3 1   

 
 
 จากตารางพบว่า พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนโดยรวมมีพฤติกรรมการทํางาน

กลุ่มอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 โดยอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.10 คือด้านกระบวนการ
ทํางานกลุ่มอันดับ 2 ค่าเฉล่ีย 3.99 ด้านบทบาทความเป็นผู้นํากลุ่ม และอันดับ 3 ค่าเฉล่ีย 3.97 คือ
ด้านบทบาทความเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึก
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ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ ใ ช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ ใ ช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านทางการเขียนและพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่มต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน  
 1. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน ซ่ึงผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจําวัน ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดย ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมาจาก 
วิธีการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ที่กล่าวว่าการสอนโดยแบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เด็กเก่งได้
ช่วยเหลือเด็กอ่อนและเด็กอ่อนได้ดูแบบอย่างเด็กเก่ง (กรรณิการ์  พวงเกษม,2535, น.35-37) และ
เทคนิค TGT จะช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ทําให้นักเรียนไม่น่าเบื่อหน่ายในการเรียน 
เกมการศึกษาช่วยเร้าความ สนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี แม้ว่าเป็นการเล่นแข่งขันกันแต่ก็ไม่มี
ความขัดแย้ง ยังช่วยให้เกิดความสามัคคีขึ้นภายในกลุ่ม และผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ดังเช่น
ผลการวิจัยของ อัจฉราพร เนียมมีศรี(2545, น.81) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยการใช้
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมท่ีมีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ
โดยการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยหลังการสอนสูง
กว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05รวมถึงเม่ือมีการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนภาษาไทย เข้าไปในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
สูงขึ้นโดยนักเรียนทุกคนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังที่วิชัย  วงษ์
ใหญ่ (2525, น.192-193) และ บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530, น.84) ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดฝึกทักษะ
ว่าชุดฝึกทักษะจะช่วยให้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเอง และการฝึกทักษะแบบกลุ่มย่อย
ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์หลายอย่าง มีการต่ืนตัวอยู่เสมอได้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิดา  เรืองวิเศษ (2550, น.78) ที่
ได้ทําการวิจัยเรื่องพัฒนาทักษะการสะกดคํายากโดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคํา กลุ่มสาระ
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ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การสะกดคํามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสุขุมาลย์  ฐานม่ัน (2547, น.87) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนและแบบฝึกทักษะการสะกด
คํายาก วิชาภาษาไทยเรื่องไชยเชษฐ์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแผนและ
แบบฝึกทักษะการสะกดคํายากวิชาภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผลของแผนและแบบฝึกทักษะการสะกดคํายากมีค่าเท่ากับ 0.73 ซ่ึง
หมายความว่า แผนและแบบฝึกทักษะการสะกดคํายากมีความเป็นไปได้ที่ทําให้ผลการเรียนของ
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นร้อยละ 73 
 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียน ซ่ึงผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ4 คนคละความสามารถด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง ตํ่า ในสัดส่วน 1:2:1 
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีการร่วมมือกัน ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ที่ดีต่อกัน จึงส่งผลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด 
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงก็จะช่วยนักเรียนที่มีความสามารถน้อยกว่าสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ 
ทําให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องกับคํากล่าวของ วัชรา เล่าเรียนดี (2547, น.1) ว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบหนึ่ง เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกัน
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงานท่ีมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม และให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของ
ตนเองและของกลุ่ม ทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพ่ึงพากันยอมรับความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกให้สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อมรัตน์ คงสมบูรณ์ (2536, น.59) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและความสนใจ
ในการเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เคยสอนโดยใช้เกมและแบบฝึก กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จํานวน 60 คน ผลการวิจัยนักเรียนที่
เรียนการเขียนสะกดคํายากโดยใช้เกมและแบบฝึก มีความสามารถและความสนใจในการเขียนสะกด
คํายากแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 และการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนส่งผลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด นักเรียนท่ีมี
ความสามารถสูงก็จะช่วยนักเรียนท่ีมีความสามารถน้อยกว่าสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ ทําให้เกิด
ความเข้าใจและได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอและจริงจัง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2525, น.185) กล่าวว่าการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จําเป็นต้องมีสื่อ
ประเภทชุดฝึกทักษะ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ซ่ึงมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับ ชัยยงค์ 
พรหมวงษ์(2539ก, น.117 – 118)และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521, น.228)กล่าวถึงว่า ชุดฝึกทักษะ
เป็นสื่อประสมที่ได้จากกระบวนการผลิตและนําสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิชาการ หน่วย 
หัวเร่ือง และวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนให้มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับ (สุนิษา รื่นเริง,2545, น.6) กล่าวว่าชุดฝึกทักษะ
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เป็นสื่อท่ีนํามาใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดข้ึนสําหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเน้ือหา
และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับและมีความสําคัญสําหรับผู้สอนที่เกิดความ
ม่ันใจและพร้อมที่จะสอนอีกด้วยจากเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่าเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
TGT สามารถส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนของนักเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากเป็นวิธีที่สามารถนําไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับทุกกลุ่มสาระ ที่สําคัญการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGTมีเกมทาง
วิชาการทําให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุก ทําให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดคําหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สารสิน 
เล็กเจริญ(2554, น.68)ซ่ึงได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบ
ปกติพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มณี บุญญาติศัย (2548, น.90)ได้วิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGTกับการสอนแบบปกติพบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 3. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของ
นักเรียนโดยรวมมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 โดยอันดับ 1 มี
ค่าเฉล่ีย 4.10 คือด้านกระบวนการทํางานกลุ่ม อันดับ 2 ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านบทบาทความเป็นผู้นํา
กลุ่ม และอันดับ 3 ค่าเฉลี่ย 3.97 คือด้านบทบาทความเป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุขมีการจัดโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มสําหรับการแข่งขัน โดยคละความสามารถของนักเรียนใน
ด้านการเรียน ซ่ึงทําให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กันในทุกข้ันตอน ตามลําดับของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT ทําให้นักเรียนกล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทําเกิดความสนุกสนานในขณะแข่งขัน สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์
(2542, น.34)ที่กล่าวลักษณะเด่นของการเรียนแบบน้ีว่า  เน้นทักษะการคิด  การร่วมมือร่วมแรง
ระหว่างสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  สมาชิกแต่ละคนมีหน้าท่ีจะเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและเน้ือหาท่ี
ร่วมกันทํา  เพราะถ้าครูเรียกให้สมาชิกคนใดคนหน่ึงตอบ  หรืออธิบายกระบวนการแก้ปัญหา  สมาชิก
ผู้นั้นต้องสามารถอธิบายได้  การเรียนแบบนี้สมาชิกทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนที่ครูสอน  
และช่วยสอนเพ่ือนด้วย  เพ่ือจะได้รับความสําเร็จร่วมกัน  และในการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ไม่เน้นการ
แข่งขันในกลุ่มแต่จะช่วยให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม  โดยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพันทิพา ทับเที่ยง(2550, น.101) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม และความคงทนในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)พบว่าผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม และความคงทนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) นี้ไม่แตกต่างกัน น่ันหมายความว่าการจัดการเรียนแบบร่วมมือท้ัง
สองแบบ เป็นวิธีการเรียนที่ให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน 
เพราะเป็นการคละความสามารถของนักเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้นําศักยภาพของ
ตนเองมาสร้างความสําเร็จของกลุ่มทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหาและหา
คําตอบ รู้หน้าท่ีของตน ฝึกความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนกล้าแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จึงทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนของตนเอง และต่อผลการเรียนของกลุ่ม นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือทั้งสองกลุ่ม จะได้พัฒนาทักษะการคิดจากกระบวนการทํางานร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของการเรียน นักเรียนทุกคนจะต้อง
มีบทบาท และแต่ละคนจะต้องทําหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถที่มีของตนให้เต็มที่ รวมถึง
งานวิจัยของ ลิขิต สุเมธานุสรณ์(2556, น.98)ที่ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
สมการ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของโพลยา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติการกลุ่ม อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดย
ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนสะกดคําสูงขึ้น ดังน้ันครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จึงควรนําการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
  2. ครูผู้สอนท่ีจะนําการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ไปทดลอง ควรศึกษาให้ 
เข้าใจขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้น เพ่ือจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นวิธีสอนที่จะต้องเตรียมการ
สอนมาอย่างดีทั้งตัวครูผู้สอน และสื่อจะต้องมีความพร้อม ครูควรกําหนดเวลาให้เพียงพอสําหรับการ
ทํากิจกรรมแต่ละเรื่องและยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
  3.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทย ครูควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ครูจะต้องคอย
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนเพราะนักเรียนมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะนักเรียนอ่อนครู
ต้องช้ีแนะให้การช่วยเหลือ เพ่ือให้การสอนได้บรรลุตามขั้นตอน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวันด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
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กับเทคนิคการสอนแบต่างๆ เช่น แบบกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล(TAI) แบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ(STAD)เป็น
ต้น 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 
เช่น เจตคติต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
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