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45255210  :  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คําสําคัญ  :  การเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD / รูปและเสียงในภาษาไทย  

สมศักดิ์  ทองบอ  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและ
เสียงในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. มณฑนา  วัฒนถนอม,  
ผศ. สมพร  รวมสุข  และ อ. ดร.นงนุช  โรจนเลิศ.  269 หนา.   

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลังศึกษา       
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 64 คน จาก 2 หองเรียน หองเรียนละ 32 คน กลุมทดลอง
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กลุมควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน เทคนิค STAD การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ
วิเคราะห คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบคาเฉลี่ยโดยใชการทดสอบ “ที” แบบกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันมีความคิดเห็นตอการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิค STAD ในระดับเหมาะสมมาก 

 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา  2549 
ลายมือช่ือนักศึกษา………………………………………………………………………………………… 
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45255210  :  MAJOR  :  TEACHING  THAI  LANGUAGE 
KEY  WORD  :  COOPERATIVE  LEARNING  TECHNIQUE – STAD / FORMS AND 

SOUNDS IN THAI LANGUAGE   
SOMSAK THONGBO : THE COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT OF 

MATAYOMSUKSA ONE STUDENTS LEARNING FORMS AND SOUNDS IN THAI 
LANGUAGE BETWEEN CLASSES TAUGHT BY THE COOPERATIVE LEARNING 
TECHNIQUE – STAD AND THE CONVENTIONAL. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. 
MONTANA  WATANATANOM, ASST. PROF. SOMPORN RUAMSUK, AND NONGNUCH  
ROTJANALERT, Ed.D. 269  pp. 

 
The  purposes  of  this  research  were  to :  1)  compare  learning  achievement  

of  Matayomsuksa  One  students  learning  forms  and  sounds  in  Thai  language  between  
classes  taught  by  cooperative  learning  technique – STAD  and  the  conventional,  and      
2)  study  the  opinions  of  Matayomsuksa  One  students  about  the  implementation  of  the  
cooperative  learning  technique – STAD.  The  sample  consisted  of  64  Matayomsuksa  
One  students  forming  as  an  experimental  group  of  32  students  having  treatment  of  
the  cooperative  learning  technique – STAD  and  a  controlled  group  of  32  students  of  
the  conventional  in  Wimutayaram – pitayakorn  School,  Bang  Plud  district,  Bangkok.  The  
research  was  conducted  within  the  second  semester  in  the  academic  year  2006. 

 
The  instruments  employed  to  collect  data  were  a  lesson  plan  around  the  

topic  of  forms  and  sounds  in  Thai  language,  an  achievement  test  as  a  tool  for  
pretest and posttest,  and  a  questionnaire  inquiring  the  opinions  of  students  about  the  
implementation  of  the  cooperative  learing  technique – STAD.  The  collected  data  were  
analyzed  by  the  statically  means  of  mean,  standard  deviation,  and  t – test  dependent. 

 
The  findings  were  as  follows  : 
1.  The  learning  achievement  produced  by  Matayomsuksa  One  students  

learning  forms  and  sounds  in  Thai  language  was  found  significantly  different  between  
the  class  of  the  cooperative  learning  technique – STAD.  And  the  class  of  the  
conventional  at  the  level  of  .05  whereas  the  scores  of  the  learning  achievement  
produced  by  the  students  of  the  cooperative  leaning  technique – STAD  were  found  
higher. 

 
2.  The  students  in  the  class  of  cooperative  learning  technique – STAD  

revealed  their  agreement  about  the  implementation  of  the  cooperative  learning  
technique – STAD  as  the  high  level  of  appropriateness. 
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วิทยานิพนธเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองรูปและเสียงใน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD  
กับการสอนแบบปกติ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนตรวจ
แกไขขอบกพรองจากผูชวยศาสตราจารยมณฑนา วัฒนถนอม ผูชวยศาสตราจารยสมพร รวมสุข และ
อาจารย ดร.นงนุช โรจนเลิศ ผูควบคุมวิทยานิพนธ  ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณอาจารยอธิกมาส  มากจุย ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  และอาจารย 
ดร. สุจิตรา  คงจินดา ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองและใหความรูเชิงวิจารณ
เพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธ 

ขอขอบคณุ ผูชวยศาสตราจารยประวิณ พูลทรัพย ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    อาจารยบุญสง     อุษณรัศมี  
อาจารย 3 ระดับ 9 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี          
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร อาจารยพิทักษ เอ็นดู ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนตุนสามัคคีศึกษา       
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัย 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ครูอาจารย โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ท่ีสนับสนุนชวยเหลือและ
เปนกําลังใจในการวิจัยเสมอมาจนทําใหงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณอาจารยสุนทรียภรณ สกุลหงสโสภณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
และคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกทานของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ที่ใหความสะดวก        
ในการทดลองเครื่องมือ และขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และนักเรียนโรงเรียนบางยี่ขัน
วิทยาคมทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี ขอบคุณพ่ี เพ่ือนรวมสถาบัน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา 

ขอขอบคุณอาจารยนุชรี บุญศรีงาม อาจารยสกุลการ สังขทอง อาจารยกาญจนา เมงตระกูล 
อาจารยสุทิน ชนะวงศ คุณคณิตตา ดานกลาง คุณเสาวนี แสงชาติ อาจารยนวรัตน สายวงศ และคณาจารย
โรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคมทุกทาน ท่ีใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจอันสําคัญทําใหผูวิจัยมีความเพียร
พยายาม  อดทนในการเผชิญอุปสรรคตาง ๆ 

ขอขอบคุณบิดา  มารดา คุณนา คุณอา พ่ีสาว นองสาว และนองชายทุกคนที่เปนกําลังใจ  ให
ความรัก ความหวงใย รวมทั้งครู อาจารยทุกทานที่ไดใหคําสั่งสอน  ใหความรูทําใหผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


