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สุนันท  กลอมฤทธิ์  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  ท  32101    ภาษาไทย 
เรื่องขุนชางขุนแผน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ   (  A   COMPARATIVE   OF  AN  ACHIEVEMENT  STUDYING THAI 
32101  ON   “KHUNCHANG KHUNPHAN”  OF MATHAYOMSUKSA  2         LEARNING   BY 
INTEGRATED   INSTRUCTION   AND CONVENTIONAL TEACHING )      อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ : ผศ. สมพร  รวมสุข,  ผศ. อัมพร  แกวสุวรรณ และ  อาจารยสุนิดา  กิตติศรีธนานันท.  
257 หนา. ISBN  974-464-717-5

งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนวิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการเรียนรูแบบปกติ    และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่  2   โรงเรียนเสนา ”เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปการศึกษา  
2546 จํานวน 2 หอง หองละ 30 คน รวม 60 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  Random  
Sampling)   เปนกลุมควบคุม 1 หอง และ กลุมทดลอง 1 หอง     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
วิชาภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ          วิเคราะหขอมูลโดยใช 
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ( One – way  Analysis of Covariance – ANCOVA )

ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   และการจัดการเรียนรูแบบปกติ   มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101  ภาษาไทย   ไมแตกตางกัน
2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู    ในระดับดี

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา  2547
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SUNAN  KLOMRIT : A COMPARATIVE OF AN ACHIEVEMENT STUDYING THAI 32101 ON  
“KHUNCHANG KHUNPHAN”  OF MATHAYOMSUKSA  2  LEARNING  BY INTEGRATED  
INSTRUCTION AND  CONVENTIONAL TEACHING.  THESIS ADVISORS : ASST.PROF. SOMPORN  
RUAMSUK,  ASST. PROF. AMPORN  KAWSUWAN, AND  SUNIDA  KITTISRITHANANAN.  257  pp.  
ISBN  974-464-717-5

This  research  was  quasi – experimental research.  The purposes of this study were  to   
compare  learning achievement of Thai  32101 on   “Khunchang  Khunphan”  of   Mathayomsuksa  2
students  after being  taught  by Integrated  instruction and conventional teaching.  The sample  were   
60  Mathayomsuksa 2  students  in  Sena “senaprasit ”  school,   Amphur  Sena,    Phra  Nakhon Si 
Ayuthaya,  studying in the  2003  acadamic  year.  The sample  were  selected  using  simple  
random  sampling   and  divided  into  two  groups ;  experimental  group and control group.  There  
were  30  students in each group.   The  experimental  group  was  taught  by  integrated  instruction 
and control  group  was  taught  by  conventional  teaching. The  instruments  employed  were  
integrated  instruction  lesson  plan  for  Thai  32101,   tools of the research consisted of integrated 
learning lesson plan for Thai  32101,  conventional  lesson  plan  for  Thai  32101, achivement test  for  
Thai  32101  on “ Khunchang Khunphan”  and the questionaire about   Mathayomsuksa 2 students’ 
opinion on integrated  instruction.  The data were statistically  analyzed  by  the  One Way Analysis of 
Covariance – ANCOVA

The results  of the study indicated  that :
1. The  learning  achivement  of  the students were integrated instruction and the students

were taught by  conventional  instruction  was not  indifferent.
               2.  The  students’  opinion  on  integrated  instruction  got  at  good  level.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคไดดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะห
และคําแนะนําอยางดียิ่งจากทานคณาจารย  ดังรายนามตอไปนี้

ผูชวยศาสตราจารยสมพร  รวมสุข  ผูชวยศาสตราจารยอัมพร  แกวสุวรรณ  อาจารย       
สุนิดา  กิตติศรีธนานันท  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยมณฑนา วัฒนถนอม ประธาน
กรรมการสอบ    และ  ดร. สุจิตรา  คงจินดา   ผูทรงคุณวุฒิ

รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ นายสุชิน มั่นศีล  อาจารยพรพิมล  ผลวัฒนะ 
อาจารยอมรา  สุดลาภา   โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”   อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูเชี่ยวชาญกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหคําแนะนํา   และแกไขเครื่องมือในการ
วิจัยโดยตลอด  มา  ณ  โอกาสนี้

  นอกจากนี้ผูวิจัย     ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการตรวจ
เครื่องมือวิจัย     อาจารยสุนีย  เกิดเพิ่มพูล  หัวหนาฝายวิชาการ    อาจารยประไพศรี  สมัยมาก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2546 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ที่ใหความชวยเหลือในการทดลองเครื่องมือวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณ    คุณพอทวี  กลอมฤทธิ์  คุณแมเจริญ  กลอมฤทธิ์  ที่ใหกําลังใจ
ต้ังแตตนจนสําเร็จการศึกษา

ทายที่สุด  ขอขอบคุณ    เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยทุกทานที่
ชวยเหลือใหคําแนะนํา    เปนกําลังใจกันตลอดมาและผูเชี่ยวชาญที่ปรากฏนามในบรรณานุกรม
ทุกทานที่ผูวิจัยอางถึง  ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและเปนประโยชนตอการศึกษาตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




