
5 

 ง 

55255323 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คําสําคัญ :  การสรางคําในภาษาไทย/ การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย/ แบบฝกทักษะ 
  เสาวณีย  โพธิ์เต็ง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา , ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ และ รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา.  
175 หนา. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ          
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู         
แบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี                
จังหวัดราชบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 25 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ของนัก เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) แบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปที่  1  3 )  แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนของ นัก เรี ยนชั้ นมั ธยม ศึกษาปที่  1                    
เรื่องการสรางคําในภาษาไทย และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1            
ที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย  การวิเคราะห
ขอมูลใชคาสถิติ คาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน 
(t-test Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการสรางคํา            
ในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05             
 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
รวมกับแบบฝกทักษะ  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                             ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. .......................  2. .......................  3. ...................... . 
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55255323 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD: WORD FORMATION/ INDUCTIVE LEARNING  APPROACH/ LANGUAGE  EXERCISES  
 SAOWANI PHOTENG : A  DEVELOPMENT  OF  THAI  LANGUAGE  WORD FORMATION  
LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 7 STUDENTS USING INDUCTIVE LEARNING  APPROACH  
WITH  LANGUAGE  EXERCISES. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MEECHAII  EMJINDA, Ph.D., 
ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. AND ASSOC.PROF.NARIN  SUNGRUGSA. Ed.D.         
175 pp. 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement of  
thai language word formation of grade 7 students by using Inductive learning 
approach with language exercises between pretest and posttest 2) to investigate 
students' opinion towards learning activities by using inductive learning approach with 
language exercises. The sample of this research were 25 of grade 7 students from 
Tedsaban 3 (Tedsabansongkroh) School, Ratchaburi Municipality Ratchaburi Province 
in academic year 2014. The samples in this study was randomly, the classroom unit 
was used as research. The instruments of this research were 1) lesson plans based on 
inductive learning approach; 2) language exercises of thai language word formation;  
3) achievement test of thai language word formation; and 4) student opinion 
questionnaire on learning activities. The data was statistically analyzed by mean ( x̄ ), 
standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis. 
 Results were found as follows: 
 1) There was significant difference between learning achievement of thai 
language word formation of grade 7 students at the .05 level, which mean students’ 
learning achievement of thai language word formation of post-test higher than              
pre-test 
 2) Student’ opinions towards learning management through inductive 
learning approach with language exercises were at the higth level, which mean          
grade 7 students  were  satisfied  with  learning  activities. 
 
 
 

 
Program of Curriculum  and  Instruction           Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                 Academic Year 2014 
Thesis Advisors' signature 1.………......................  2.………......................  3.………...................... 
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กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

เรื่องการสรางคําในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับแบบฝกทักษะเลมนี้สําเร็จลุลวงไป
ไดดวยความกรุณาและความอนุ เคราะหจากผูชวยศาสตราจารย  ดร .มีชัย   เ อ่ียมจินดา                      
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ  และรองศาสตราจารย ดร.นรินทร  สังขรักษา  ซึ่งเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  และขอเสนอแนะตางๆ 
ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธเลมนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา  
เปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย  ดร.สุเทพ  อวมเจริญ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ  และผูชวยศาสตราจารย  ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร   ผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณา 
ใหคําปรึกษาแนะนํา  ตรวจแกไขขอบกพรองเพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยปุณจรีย  สรสีสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง                   
นางกนกกร  เกษมสุขจรัสแสง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  นางสาวเบญญาณิช  กิจเตง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน
เทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห)  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)  
ที่ใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือ  ขอขอบคุณ พ่ีๆ นองๆ ที่คอยใหคําปรึกษา                   
ความชวยเหลือ  คําแนะนําและเปนกําลังใจเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาอันเปนที่รักและเคารพสูงสุดในชีวิต  ผูใหกําเนิดและ
เปนครูคนแรกที่คอยอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต รวมทั้งใหการสนับสนุนและ              
เปนกําลังใจอยางดียิ่งแกผูวิจัย  คุณคาและคุณประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยขอมอบแด
บุพการีผูมอบชีวิต  และครูอาจารยทุกทานที่เปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูทําวิจัย 
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