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โดยใชกจิกรรมสือ่สารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 โรงเรยีนมธัยมสาธติสถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา
กรงุเทพมหานคร (THE STUDY OF AN ACHIEVEMENT ON LEARNING ENGLISH GRAMMAR
USING COMMUNICATIVE ACTIVITIES FOR MATHAYOM SUKSA ONE STUDENTS AT
THE SECONDARY DEMONSTRATION SCHOOL OF RAJABHAT INSTITUTE SUANSUNANDHA,
BANGKOK) อาจารยผูควบคมุวิทยานพินธ: ผศ. ดร. เสงีย่ม โตรตัน, ผศ. ดร. บาํรงุ  โตรตัน  และ
รศ. วัฒนา  เกาศัลย. 216 หนา. ISBN 974 – 653 – 867 – 5                

การวจัิยครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวยากรณภาษาองัฤษ
โดยใชกจิกรรมสือ่สารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 และศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนกลุมทดลอง
ทีม่ตีอการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมสือ่สาร

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจัิยครัง้นี ้คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 โรงเรยีนมธัยมสาธติ
สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา ทีเ่รยีนรายวิชาภาษาองักฤษหลกั 5 (อ 011) ในภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา
2546 จํานวน 3 หองเรยีน  จํานวน 150 คน  และทาํการสุมอยางงายโดยการจบัสลาก ไดมา 1 หองเรยีน
เปนกลุมทดลอง ซึง่มจํีานวน 50 คน ซึง่ไดรบัการสอนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมส่ือสาร
ใชเวลาสอน จํานวน 20 คาบเรยีน

เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูครัง้นี ้ประกอบดวย 1) แผนการสอน จํานวน 9 แผน
2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษแบบปรนยั 4 ตัวเลอืก  แบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษในสถานการณการสือ่สารดานการพดู และการเขยีน
3) แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมสือ่สาร

การวเิคราะหขอมลูใช t-test แบบ Dependent เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไวยากรณภาษาองักฤษกอนและหลงัการทดลอง   ใชคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่วิเคราะห
คาระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมสือ่สาร

ผลการวจัิย พบวา :
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรมสือ่สารของนกัเรยีน

กลุมทดลอง หลงัการเรยีนสงูกวากอนการเรยีน อยางมนียัสําคญัทีร่ะดบั 0.05
2. นกัเรยีนกลุมทดลองมคีวามคดิเหน็ตอการเรยีนไวยากรณภาษาองักฤษโดยใช

กจิกรรมสือ่สารอยูในระดบัทีด่มีาก
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The purposes of this research were to compare the English grammar learning achievement
of Mathayomsuksa one students using communicative activities and to survey students’ opinions toward
studying English grammar using communicative activities.

Subjects of the study were randomly selected from 150 Mathayom one students taking
English 5 (En 011) at the Secondary Demonstration School of Rajabhat Institute Suansunandha of
the academic year 2003. The subjects were taught English grammar using communicative activities
for twenty periods.

The instruments used for gathering data were; 1) nine lesson plans focused on teaching
grammar by using communicative activities, a questionnaire used for asking students’ opinions toward
studying English using communicative activities.

The t-test dependent was used to compare the scores on English achievement  focused on
grammar before and after the experiment.  Mean and standard deviation of the scores on the questionnaire
were used to report the student’s opinions toward studying English grammar using communicative
activities.

1. The score on English grammar achievement of the posttest was significantly higher than
that of the pretest at the 0.05 level.

2. The subject had highly positive opinions toward studying English grammar using
communicative activities.

Department of Curriculum and Instruction    Graduate School, Silpakorn University   Academic Year 2003
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กิตติกรรมประกาศ

              วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการใหคําปรึกษา
แนะนําและปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม  โตรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง  โตรัตน และรองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย  ตลอดจน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลยา  เบญจกาญจน  และ
อาจารยสุพาณี  วรรณาการ   จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ  อาจารย อมรา  รักษมณี  อาจารยสุวรีย  ยอดฉิม  อาจารย
Jeffrey David Postlethwaite และอาจารย Lerma  A. Jomitano ที่กรุณาใหความอนุเคราะห
ในการตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาตราจารย อําพร  มากรักษา ผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ที่กรุณาอนุญาตใหผูวิจัยดําเนินการทดลอง  และ
คณาจารยกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศโรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ทุกทานที่ใหความรวมมือและเอ้ือเฟออํานวยความสะดวกในการทดลอง และขอขอบใจนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใหความรวมมือใน
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีดวยดีโดยตลอด

ขอขอบพระคณุพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และนอง ๆ นักศกึษาปรญิญาโทสาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาตางประเทศทกุทานทีใ่หคําปรกึษาแนะนําแนวทางสิง่ทีเ่ปนประโยชน
ตอการวิจัยในครั้งน้ี

อน่ึง ผูวิจัยสําเร็จการศึกษาไดดวยการสนับสนุนและใหกําลังใจเปนอยางมากจาก
คุณพอแสนและคุณแมบัวไหล  วังใน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  อาจารยภูวิชญ  ง้ิวลาย  ผูเปนทั้งกําลังใจ กําลังกาย ใหคําปรึกษาแนะนําตาง ๆ
ตลอดทั้งใหความชวยเหลือเอ้ือเฟอแกผูวิจัยมาโดยตลอดดวยดี

ประโยชนอันใดก็ตามที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนสิ่งทดแทน
ผูมีพระคุณมีบิดา-มารดา ครู-อาจารย ทุกทานที่เปนผูใหกําเนิดและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
ใหกับผูวิจัยมาจนตราบเทาทุกวันนี้

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




