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การศึกษาเกี่ยวกับรากฐานทางประวัติศาสตร ท่ีสําคัญคือการศึกษาถึงการใชภาษา ซ่ึงภาษาเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญท่ีเราใชในการตดิตอส่ือสารระหวางกัน ในแตละทองถ่ินก็จะมีภาษาเปนของตนเองแตกตางตาม
สภาพทางวัฒนธรรม วิจัยเลมนี้เปนวิจัยท่ีชวยสนับเร่ืองของการใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร ในท่ีนี้คือ  
ภาษาโคราช ซ่ึงเปนภาษาดัง้เดิมของชาวโคราช นับเปนภาษาทองถ่ินท่ีเราหรือเยาวชนรุนหลังควรท่ีจะอนุรักษ
ไวใหคงอยู ซ่ึงผูวิจัยเล็งเห็นถึงเปาหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สาระทองถ่ินของเราเปนปจจยัหลัก

ในครั้งนี้  
วิจัยนี้จะเปนประโยชนยิ่งในกระบวนการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับทองถ่ินโดยเฉพาะการใชภาษา

ทองถ่ิน วิจัยฉบับนี้จะสําเร็จลงไดดวยดีดวยความรวมมือจากหลายๆฝายท่ีสนับสนุนในขอมูลของจังหวัด
นครราชสีมา ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และประเด็นสําคัญคือตัวนักเรียนท่ีเปนผูไดลงมอืปฏิบัติจริง ทางผูวิจัยขอ
แสดงความขอบคุณเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของและขอบใจนกัเรียนทุกคนที่มีความเต็มใจและต้ังใจ
ในการปฏิบัตหินาท่ีของตนเองดวยความรับผิดชอบโดยเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญั 
 การเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆของทองถ่ินนับเปนเร่ืองสําคัญของคนในทองถ่ิน อีกท้ังยังเปน
อนุรักษสภาพของภูมิศาสตรของทองถ่ินใหคงอยูช่ัวอายคุน เพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดเกิดความรูความเขาใจใน
ทองถ่ินของตนเอง ตวัอยางสําคัญของความเจริญในทองถ่ินท่ีสําคัญก็คือ ภาษา แตละทองท่ีตางก็ตองมีกลุมชน
อยูแตกตางกัน การใชภาษาในการส่ือสารก็มีความแตกตางตามสภาพของทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีเราจะมีการ
ปลูกฝงคานิยมของการพูดภาษาทองถ่ินใหกับผูเรียนนัน้ เปนการเร่ิมตนถึงการแสดงออกซ่ึงความรักใน
ทองถ่ินท่ีมีภาษาใชในการตดิตอส่ือสารเปนของตนเอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปนปลูกฝงคานิยมของการรักทองถ่ินของตน 
 2.  เพื่อศึกษาถึงหลักฐานทางอารยธรรมโดยเฉพาะการใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 

3.  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดความภาคภมิูใจในภาษาของทองถ่ินและรวมอนุรักษสืบทอด 
การใชภาษาทองถ่ินตอเยาวชนรุนหลังไดอยางถูกตอง 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  ผูเรียนเกดิความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองมากยิ่งข้ึน 
 2.  ผูเรียนเกดิการเรียนรู มีความรูในการใชภาษาของทองถ่ินในการติดตอส่ือสารไดเปนอยางด ี
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากร  ( กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา ) 
  1.1  เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
ปการศึกษา  2551   จํานวน  6  หองเรียน จาํนวน  235 คน   
 2.  กลุมตัวอยาง 
  2.1  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  จํานวน  15  คน 
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 3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 

3.1 ตัวแปรอิสระ 

3.1.1  เนื้อหาและความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ินเมืองโคราช 
3.1.2วิธีการจัดการความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ิน 

3.2 ตัวแปรตาม 

3.2.1  พฤติกรรมการเรียนรูและการแสดงออกซ่ึงความรักในทองถ่ิน 
3.2.2  การใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 

3.3 เนื้อหา 
ภาษาทองถ่ิน  ( ภาษาโคราช ) 

4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนกันยายน 2551  -  เดือนกุมภาพันธ  2552 

ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจยัในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงวิธีการปลูกฝงซ่ึงคานิยมของการใชภาษาของทองถ่ินในการส่ือสาร 
ผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนีมิ้ไดเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในหองเรียนแตนําผลที่ไดมาปรังและพัฒนาถึง
ความรักและการใชภาษาทองถ่ินในคราวตอไป 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

ผลท่ีไดรับจากการวิจยัในคร้ังนี้ คือ การนําความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ินมาแนะนําความรูใหกับผูเรียน 
และยังทําใหผูเรียนไดนําความรูท่ีไดไปฝกพูดในการติดตอส่ือสาร เพื่อเปนการชวยอนุรักษเกีย่วกับการใช
ภาษาของทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน 
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 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 ผูเรียน  หมายถึง  ผูเรียนท่ีกาํลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ปการศึกษา  2551  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีไดถูกคัดเลือกเปนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษาในเกณฑดี ถึง ดีมาก จํานวน 15  คน 
 พฤติกรรมในการเรียนรู  หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงออกเพื่อเปนบงบอกถึงความเขาใจและไมเขาใจใน
ส่ิงท่ีครูถายทอด 
 ภาษาทองถ่ิน  หมายถึง  ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารเฉพาะของทองถ่ินอันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินท่ีควรอนุรักษไวสูเยาวชนรุนหลัง 
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บทท่ี  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

 -   การวจิัยในชั้นเรียน ชุดฝกอบรมดวยตนเอง ของกรมสามัญศึกษา 
-   สภาพทางภมิูศาสตรและประวัติศาสตรของเมืองโคราช 
-   www.google.com 
-   www.koratinfo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.koratinfo.com/
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงทดลอง  ในเรื่อง การปลูกฝงคานิยมและการอนุรักษการใชภาษาทองถ่ิน
ของผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 

1.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2551  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจํานวน  15  คน 
 
2.  ตัวแปร   

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 

1. ตัวแปรอิสระ 

1.  เนื้อหาและความรูเกี่ยวกบัทองถ่ินเมืองโคราช 
2.  วิธีการจัดการความรูเกี่ยวกับภาษาทองถ่ิน 

2. ตัวแปรตาม 

1.  พฤติกรรมการเรียนรูและการแสดงออกซ่ึงความรักในทองถ่ิน 
2.  การใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 

 

3.  รูปแบบของการทดลอง   
 ครูสรางเอกสารเก่ียวกับการใชภาษาทองถ่ิน โดยเฉพาะภาษาโคราช ครูนํานักเรียนไปศึกษา
สถานท่ีจริงท่ีสังคมท่ีสามารถหาดูไดจากการฟงเพลงโคราชท่ีจะแสดงถึงการใชภาษาทองถ่ินไดเปนอยางดี  
 ครูใหผูเรียนสงคําท่ีใชในการส่ือสารแบบภาษาทองถ่ิน ( ภาษาโคราช ) พรอมยกตัวอยางบท
สนทนากํากับ 
 ครูนําผลการเสนอตรวจสอบความถูกตอง 
 
 
 
 



6 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 

                   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
-  ใชสถิติท่ีเปนคาเฉล่ียเลขคณิตท่ีไดจากการบันทึกพฤตกิรรมของผูเรียนในแตละครั้ง 
-   สรางแบบทดสอบกอนศึกษาเพ่ือเปนการสรางองคความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับภาษาทองถ่ิน 

จํานวน 10 ขอ  
       -   แบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอ คะแนนท่ีไดรับนํามาซอมเสริมจุดท่ีบกพรอง 
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บทท่ี  4 

ผลดําเนินการวิจัย 
( ผลการวิเคราะหขอมูล ) 

 

 

ตารางท่ี  1  :  แสดงจาํนวนและเพศท่ีเปนกลุมตัวอยางในการวิจยัจากจํานวนประชากรช้ัน ม.3  
        จํานวน 235 คน เปนกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ดังนี้ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
5 10 

33.33 66.67 
 
จากตารางท่ี  1  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางโดยแบงออกเปนเพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

33.33 ในกลุมตัวอยางชาย และ 66.67 ในกลุมตัวอยางเพศหญิง และกลุมตัวอยางท่ีสุมมาจํานวน 15 คิดเปน
รอยละ 6.38 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
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ตารางท่ี  2  :  แสดงคาเฉล่ียของนกัเรียนกลุมตัวอยางจากการตรวจสอบแบบทดสอบกอนเรียน
จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ดงันี ้

กลุมตัวยางท่ี 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) คะแนนเฉล่ีย 

1 4 40.00 
2 5 50.00 
3 5 50.00 
4 6 60.00 
5 3 30.00 
6 3 30.00 
7 1 10.00 
8 6 60.00 
9 3 30.00 
10 6 60.00 
11 4 40.00 
12 8 80.00 
13 4 40.00 
14 5 50.00 
15 2 20.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 650.00 

คะแนนเฉล่ียมาตรฐาน 43.33 
 

จากตารางท่ี  2  ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการสอบกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน มีคะแนนเฉล่ีย
โดยรวม 650 และคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคิดเปนรอยละ 43.33 ซ่ึงมีจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไมผานเกณฑท้ังหมด  
8 คน จะมีการวัดผลอีกคร้ังภายหลังไดรับการพัฒนาความรูแลว 
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ตารางท่ี  3  :  แสดงผลคะแนนสอบหลังเรียน เร่ือง ภาษาทองถ่ิน จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน  ดงันี้ 

กลุมตัวยางท่ี 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) คะแนนเฉล่ีย 

1 6 60.00 
2 5 50.00 
3 10 100.00 
4 9 90.00 
5 8 80.00 
6 8 80.00 
7 7 70.00 
8 6 60.00 
9 10 100.00 
10 8 80.00 
11 7 70.00 
12 8 80.00 
13 9 90.00 
14 10 100.00 
15 9 90.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 1,200.00 

คะแนนเฉล่ียมาตรฐาน 80.00 

 
 
 จากตารางท่ี  3  คือผลสํารวจจากการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบเร่ือง ภาษาทองถ่ิน ( ภาษา
โคราช ) คิดเปนคะแนนเฉล่ียรวม 1,200 คะแนน และคิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด โดยม
จํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเฉลี่ยมาตรฐานจาํนวน 5 คน 
 ( แตทุกกลุมอยางผานเกณฑรอยละ 50 ทุกคน ) 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย / ขอเสนอแนะ 
 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อเปนปลูกฝงคานิยมของการรักทองถ่ินของตน 
 2.  เพื่อศึกษาถึงหลักฐานทางอารยธรรมโดยเฉพาะการใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 
 3.  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดความภาคภมิูใจในภาษาของทองถ่ินและรวมอนุรักษสืบทอด 
การใชภาษาทองถ่ินตอเยาวชนรุนหลังไดอยางถูกตอง 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

1.  กลุมตัวอยาง 
      เปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศกึษา  2551 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  จํานวน  6  หองเรียน  เลือกกลุมตัวอยาง
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.38 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 235 คน 
 

2.  เคร่ืองมือการวิจัย 
 -  แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ภาษาทองถ่ิน จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 

 -  แบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองภาษาทองถ่ิน ( ภาษาโคราช ) จํานวน  10 ขอ 10 คะแนน 
 

 
สรุปผลการศึกษา 

 

 1.  นักเรียนเกิดความรักและเขาใจในหลักการใชภาษาทองถ่ิน สามารถใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร
ซ่ึงกันและกันไดอยางสนกุสนานและถูกตอง 
 2. นักเรียนกลาท่ีจะใชภาษาทองถ่ินพูดกับเพื่อนๆในสังคมโดยไมรูสึกกระดากอาย 
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ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 
 

ส่ิงใดก็ตามท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ินท่ีควรอนุรักษนํามาใชในกจิกรรมการเรียนการสอนแลวสรางแบบ
ประเมิน อาจจะเปนตัวบงช้ีท่ีทําใหนกัเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาทองถ่ินไดมากยิ่งข้ึน ไดท้ัง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดข้ึีน และไดประโยชนท้ังการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ินดวย 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ผูวิจัยเล็งเห็นวาอยางไรก็ตามการศึกษาวิจยัในช้ันเรียนหรือการวิจยักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเปน
สําคัญในการสะทอนถึงผลของการดําเนนิการ ซ่ึงหัวขอในการนํามาวิจยัในแตละคร้ังนั้นสามารถนํามาศึกษา
พัฒนาใหมไดเนื่องจากประชากรหรือกลุมตัวอยางไมเหมือนกัน ท้ังนี้และท้ังนัน้หวัขอการวจิัยตองมีความ
ทันสมัย ทันตอเหตุการณเสมอ ไมซํ้าซาก จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ก 
รายงานวิจัยเร่ือง  การปลูกฝงคานิยมและการอนุรักษการใชภาษาทองถ่ินของผูเรียนในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
ผูวิจัย   นางอิงอร อุปถัมภโพธิวัฒน 
สาขาวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปการศึกษา   2551 
 
 

บทคัดยอ 
 
 จุดประสงคของการทําวิจยัในคร้ังนี้ เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมของการรักทองถ่ินของนักเรียนอีกท้ัง
ยังชวยในการศึกษาถึงหลักฐานทางอารยธรรมโดยเฉพาะการใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสารอีกท้ังยังชวยใน
การเสริมสรางใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภาษาของทองถ่ินและรวมอนุรักษสืบทอดการใชภาษาทองถ่ิน
ตอเยาวชนรุนหลังไดอยางถูกตอง 
 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน
ประชากร 235 คน เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 15 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชวัดผลการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน อันไดแก 

1. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ภาษาทองถ่ิน จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ภาษาทองถ่ิน จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
สถิติท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนการหาคาเฉล่ียและคามาตรฐานของรอยละ ( อยางงาย ) 

 
ผลการวิจัย มีดังนี ้

1. นักเรียนมีความรูและความเขาใจถึงหลักการใชภาษาประจําทองถ่ินคือภาษาโคราชในการส่ือสาร 
2. นักเรียนเรียนรูผลสําเร็จของตนดวยผลการบันทึกขอมูล กลาแสดงออกในทางท่ีสรางสรรค รูจัก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมไปถึงการปฏิบัติตนในหองเรียนดีข้ึน 
3. การบันทึกผลคะแนนรอยละของแตละคร้ัง กลุมตัวอยางผานเกณฑรอยละ 50 แตมีบางกลุม

ตัวอยางท่ียังมีเกณฑต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของการสอบกอนเรียนคิดเปนผลตาง 8 ตอ 15 และ
จากผลการทดสอบหลังเรียนเปนผลตาง 5 ตอ 15 

 
 



 

โครงการวิจัย 
 

ประจําปการศึกษา  2551 

ชื่อ  มิสอิงอร อุปถัมภโพธิวัฒน  ชวงชั้นท่ี  3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

1.  ชื่อโครงการ “การปลูกฝงคานิยมและการอนุรักษการใชภาษาทองถ่ินของผูเรียนในระดับ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา” 
 

2.  หลักการและเหตุผล ( ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ) 
 การเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆของทองถ่ินนับเปนเร่ืองสําคัญของคนในทองถ่ิน อีกท้ังยังเปน
อนุรักษสภาพของภูมิศาสตรของทองถ่ินใหคงอยูช่ัวอายคุน เพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดเกิดความรูความเขาใจใน
ทองถ่ินของตนเอง ตวัอยางสําคัญของความเจริญในทองถ่ินท่ีสําคัญก็คือ ภาษา แตละทองท่ีตางก็ตองมีกลุมชน
อยูแตกตางกัน การใชภาษาในการส่ือสารก็มีความแตกตางตามสภาพของทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีเราจะมีการ
ปลูกฝงคานิยมของการพูดภาษาทองถ่ินใหกับผูเรียนนัน้ เปนการเร่ิมตนถึงการแสดงออกซ่ึงความรักใน
ทองถ่ินท่ีมีภาษาใชในการตดิตอส่ือสารเปนของตนเอง 
 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปนปลูกฝงคานิยมของการรักทองถ่ินของตน 
 2.  เพื่อศึกษาถึงหลักฐานทางอารยธรรมโดยเฉพาะการใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 
 3.  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภาษาของทองถ่ินและรวมอนุรักษสืบทอดการใช
ภาษาทองถ่ินตอเยาวชนรุนหลังไดอยางถูกตอง 
  
4.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  ผูเรียนเกดิความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองมากยิ่งข้ึน 
 2.  ผูเรียนเกดิการเรียนรู มีความรูในการใชภาษาของทองถ่ินในการติดตอส่ือสารไดเปนอยางด ี
  
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากร  ( กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา ) 
  1.1  เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
ปการศึกษา  2551   จํานวน  6  หองเรียน จาํนวน  235 คน   



 2.  กลุมตัวอยาง 
  2.1  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  จํานวน  15  คน 
 3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 

3.4 ตัวแปรอิสระ 

3.1.1  เนื้อหาและความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ินเมืองโคราช 
3.1.2วิธีการจัดการความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ิน 

3.5 ตัวแปรตาม 

3.2.1  พฤติกรรมการเรียนรูและการแสดงออกซ่ึงความรักในทองถ่ิน 
3.2.2  การใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 

3.6 เนื้อหา 
ภาษาทองถ่ิน  ( ภาษาโคราช ) 

5.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนกันยายน 2551  -  เดือนกุมภาพันธ  2552 

6.  ขอตกลงเบือ้งตน 
 การวิจยัในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงวิธีการปลูกฝงซ่ึงคานิยมของการใชภาษาของทองถ่ินในการส่ือสาร 
ผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนีมิ้ไดเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในหองเรียนแตนําผลที่ไดมาปรังและพัฒนาถึง
ความรักและการใชภาษาทองถ่ินในคราวตอไป 
 
 
 
7.  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 ผูเรียน  หมายถึง  ผูเรียนท่ีกาํลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ปการศึกษา  2551  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีไดถูกคัดเลือกเปนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษาในเกณฑดี ถึง ดีมาก จํานวน 15  คน 
 พฤติกรรมในการเรียนรู  หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงออกเพื่อเปนบงบอกถึงความเขาใจและไมเขาใจใน
ส่ิงท่ีครูถายทอด 
 ภาษาทองถ่ิน  หมายถึง  ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารเฉพาะของทองถ่ินอันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินท่ีควรอนุรักษไวสูเยาวชนรุนหลัง 
8.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 



ผลท่ีไดรับจากการวิจยัในคร้ังนี้ คือ การนําความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ินมาแนะนําความรูใหกับผูเรียน 
และยังทําใหผูเรียนไดนําความรูท่ีไดไปฝกพูดในการติดตอส่ือสาร เพื่อเปนการชวยอนุรักษเกีย่วกับการใช
ภาษาของทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน 
9.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
 -   การวจิัยในชั้นเรียน ชุดฝกอบรมดวยตนเอง ของกรมสามัญศึกษา 

-   ภาษาทองถ่ิน ( ภาษาโคราช ) 
10.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551 
จํานวน  6  หองเรียน จํานวน  235  คน   

2. ตัวแปร 

2.1 ตัวแปรอิสระ 

2.1.1  เนื้อหาและความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ินเมืองโคราช 
2.1.2วิธีการจัดการความรูเกีย่วกับภาษาทองถ่ิน 

        2.2  ตัวแปรตาม 
2.2.1  พฤติกรรมการเรียนรูและการแสดงออกซ่ึงความรักในทองถ่ิน 
2.2.2  การใชภาษาทองถ่ินในการส่ือสาร 

 
3. รูปแบบของการทดลอง 

 ครูสรางเอกสารเก่ียวกับการใชภาษาทองถ่ิน โดยเฉพาะภาษาโคราช ครูนํานักเรียนไปศึกษา
สถานท่ีจริงท่ีสังคมท่ีสามารถหาดูไดจากการฟงเพลงโคราชท่ีจะแสดงถึงการใชภาษาทองถ่ินไดเปนอยางดี  
 ครูใหผูเรียนสงคําท่ีใชในการส่ือสารแบบภาษาทองถ่ิน ( ภาษาโคราช ) พรอมยกตัวอยางบท
สนทนากํากับ 
 ครูนําผลการเสนอตรวจสอบความถูกตอง 
 
                   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

       - ใชสถิติท่ีเปนคาเฉล่ียเลขคณิต ท่ีไดจากการบันทกึพฤติกรรมของผูเรียนในแตละคร้ัง 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ปฏิทินปฏบิัติงานวิจัย 

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 รางแนวทางการวิจัย สิงหาคม  2551  
2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สิงหาคม  2551  
3 เขียนโครงการวิจัย กันยายน  2551  
4 ศึกษากลุมประชากร กันยายน  2551  
5 การสุมกลุมตัวอยาง กันยายน – ตุลาคม 2551  
6 การสรางเคร่ืองมือ กันยายน – ตุลาคม 2551  
7 ทําแผนการวเิคราะหขอมูล พฤศจิกายน  2551  
8 เก็บรวบรวมขอมูล พฤศจิกายน  2551  
9 วิเคราะหขอมูล ธันวาคม  2551  
10 การเขียนรายงานการวจิัย ธันวาคม  2551  
11 พิมพรางรายงานวิจยั มกราคม  2552  
12 การตรวจทานรางรายงานการวิจัย มกราคม  2552  
13 จัดพิมพและเขารูปเลม กุมภาพนัธ  2552  
14 เสนอและเผยแพร กุมภาพนัธ  2552  

5.  งบประมาณ 



  การจัดพิมพเอกสาร  200 บาท 
  ศึกษาสถานท่ีจริง    50 บาท 
  รูปเลม      50 บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน 300 บาท 
6.  ผูรับผดิชอบโครงการวิจัย 

     มิสอิงอร     อุปถัมภโพธิวฒัน ผูสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชวงช้ันท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ปการศึกษา  2551 
 


	สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2551
	โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
	คำนำ
	สารบัญ
	เรื่อง          หน้า

	สารบัญตาราง
	เรื่อง          หน้า
	บทนำ

	ความเป็นมาและความสำคัญ
	บทที่  2
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ผลดำเนินการวิจัย
	บทที่  5

	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	สรุปผลการศึกษา
	ข้อเสนอแนะ
	โครงการวิจัย
	ประจำปีการศึกษา  2551

	ชื่อ  มิสอิงอร อุปถัมภ์โพธิวัฒน์  ช่วงชั้นที่  3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2



