
 

50255304  :  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั    :  การเขียนสะกดค า / การเรียนแบบร่วมมือ 
 สารสิน   เล็กเจริญ  :   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า ของ
นกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบั การสอน
แบบปกติ.   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สมพร  ร่วมสุข,  ผศ.ดร.บุษบา   บวัสมบูรณ์  และ ผศ.ดร.
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  217 หนา้.  
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกด
ค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  กบั  การ
สอนแบบปกติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า   ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT    3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2     
ปีการศึกษา 2553 มีนกัเรียน  120  คน  จ านวน 2 หอ้งเรียน  หอ้งเรียนละ 60 คน  โดยการสุ่มอย่างง่ายและ
จับฉลาก ได้ห้องประถมศึกษาปีท่ี 1/3  เป็นกลุ่มทดลอง เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT และได้ห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1/4  เป็นกลุ่มควบคุม เรียนแบบปกติ ใชเ้วลาทดลอง 11 ชัว่โมง    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค า แบบทดสอบ  
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  การทดสอบค่าทีแบบอิสระ  (t-test Independent)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test  
Dependent)  และการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 

  ผลการวิจยัพบวา่   
 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

 2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค า  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1             
ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  อยูใ่นระดบัมาก  
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 The purposes of this research were to : 1) compare the learning achievement of the Prathomsuksa one 
students learning word spelling abilities of Thai language between the groups instructed by the cooperative 
learning of TGT technique and the conventional method.  2) compare the learning achievement of the 
Prathomsuksa one students learning word spelling abilities of Thai language between the pretest and the 
posttest by the cooperative learning of TGT technique.  3)  study the students’ opinions towards the cooperative 
learning of  TGT technique. The total sample of 120 Prathomsuksa one students of  ST. Gabriel School, 
Bangkok were selected by simple random sampling and drawing lots. The first 60 students were from 
Prathomsuksa one room three and were taught by using the cooperative learning of TGT technique. Another 60 
students were from Prathomsuksa one room four and were taught by using the conventional method. The 
research was conducted within the duration of the second semester of the academic year 2010 and covering the 
period of 11 hours.  

The instruments used to collect data were comprised of a lesson plan, on  word  spelling   abilities  an  
achievement test as an instrument of the pretest and the posttest, and a questionnaire inquiring the students’ 
opinions about  the employment of  the cooperative learning of TGT. The collected data were  analyzed  by  the  

statistical means of Mean ( ) , Standard  Deviation  (S.D.), t-test  Independent,  t-test  Dependent and Content 
Analysis.  

The research findings were as follows :      
 1)  With regard to the topic concerning word spelling abilities of the Prathomsuksa one students 
taught by using cooperative learning of TGT technique were significantly higher than the conventional method 
at the 0.05 level.   

2)  With regard to the topic concerning word spelling abilities of the Parthomsuksa one students after 
using cooperative learning of TGT technique were significantly higher than before using cooperative learning 
of  TGT  technique at the 0.05 level.         

3) The students’ opinions toward cooperative learning of  TGT  technique  were  at  a high  agreement  
level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

  วทิยานิพนธ์ เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  TGT           
กบัการสอนแบบปกติฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา  ความเอาใจใส่ การให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จาก รองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข                     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  
ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
  ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์มณฑนา  วฒันถนอม  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์   และรองศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา   แนะน า  แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้วามรู้เชิงวจิารณ์เพื่อความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 
  ขอขอบพระคุณ   อาจารย์สุวฒัน์  วิวฒัน์ชานนท์    รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  อาจารยจ์นัทร์เพ็ญ    ศรีคงอยู่  อาจารยโ์รงเรียนเซนต์คาเบรียล  และ
อาจารย์ศุภศิริ  บุญประเวศ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน      
การพิจารณาตรวจแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนใหมี้ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ขอขอบพระคุณ  ภราดา  ดร.อนุศกัด์ิ   นิธิภทัราภรณ์ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา       
ท่ีสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผูว้ิจยั   ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ท่ีให ้
ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน   ขอบคุณ
อาจารยปิ์ยะวลัย ์ จนัทรภูมี   อาจารยว์ราภรณ์   กฐินหอม  และอาจารยว์ฒิุพงษ ์ ฟุ้งสวรรณ  ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจในการท างานวจิยัคร้ังน้ี ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ  และใหก้ าลงัใจตลอดมา 
  ทา้ยท่ีสุด  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมบติั  และคุณแม่สาคร  เล็กเจริญ  
ผูเ้ป็นครูคนแรกอนัเป็นท่ีรักและเคารพอย่างสูงสุดในชีวิต ท่ีได้มอบความรัก  ความเมตตา ดูแล 
ห่วงใย และเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมา  คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็น
เคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา  ครูอาจารยทุ์กท่าน  ท่ีได้อบรมสั่งสอนและได้ประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ให ้ ซ่ึงส่งผลใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาจนส าเร็จตามท่ีไดมุ้่งหวงัไว ้  
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