โรงเรียนอัสสั มชัญ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี การศึกษา 2556

ชื่อผู้วจิ ยั
ม.จารึก แจ้ งเจริญ

ม.วิริยะ เกตุแก้ ว
ม.ต่ อศักดิ์ เขียวสะอาด

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ เคาะไม้ จงั หวะในการ
ฝึ กหัดโขนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้เคาะไม้จังหวะในการ
ฝึกหัดโขนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติร้อยละ 80 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือไม้เคาะ ผลการวิจัย พบว่า จากการสอนโขนโดยใช้
เคาะไม้จังหวะในการฝึกหัดโขน จากการสังเกตนักเรียน
สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏยศัพท์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ตามที่
กาหนด ทุกคน
การปรับเทคนิคการสอนโดยใช้ กจิ กรรมค้ นหาข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ตในเนือ้ หาทีส่ อนด้ วยโทรศัพท์ มอื ถือส่ วนตัวของ
นักเรียนเพือ่ ลดพฤติกรรม การแอบใช้ โทรศัพท์ มอื ถือเล่ นเกม
ออนไลน์ ในระหว่ างเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้น ม.6 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดพฤติกรรมการแอบใช้โทรศัพท์มือถือเล่น
เกมออนไลน์ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.6 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 1) คลิปวีดีโอต่างๆ www.youtube.com 2)
โทรศัพท์มือถือ 3)สื่อเทคโนโลยี/โปรแกรม
Power point 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการใช้กิจกรรมค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตใน
เนื้อหาที่สอนด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของนักเรียนไม่มี
นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมการแอบใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกม
ออนไลน์ในห้องเรียนดังนั้นกิจกรรมค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในเนื้อหาที่สอนด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของ
นักเรียนสามารถลดพฤติกรรมแอบใช้โทรศัพท์เล่นเกม

ชื่อผู้วจิ ยั
ม.ดารธาน รอดแก้ ว
ม.บุญสม ช่ วงโชติ

มิสศศิธร นวลจันทร์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ออนไลน์ในระหว่างเรียนวิชาดนตรี
การพัฒนาทักษะการเล่ นระนาดเอกด้ วยการตีกลอนระนาด
เบือ้ งต้ น
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการอ่านโน้ตไทย
2) พัฒนาผู้เรียนในเรื่องของจังหวะ 3) พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการ
เล่นระนาดเอก กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบฝึกหัด ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนา
ในเรื่องของการเล่นระนาดเอกด้วยการตีกลอนระนาดเบื้องต้น
ได้รับความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี
การศึกษาผลของการระบุเกณฑ์ การวัดผลในสื่อประกอบการ
สอนต่ อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนของนักเรียนห้อง ม.5/9 ใน
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 4 ศ30104 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ห้อง ม.5/9 เครื่องมือที่ใช้ คือ สื่อประกอบการเรียนการสอนที่
ระบุเกณฑ์ในการวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรมการตั้งใจเรียน
ผลการวิจัยพบว่า จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนหลังจัด
กิจกรรม 1)นักเรียนให้ความร่วมมือ ทาตามผู้นากลุ่มของตน
มากขึ้น งานเริ่มมือประสิทธิภาพ 2) ปริมาณนักเรียนเข้า
ห้องเรียนช้า ลดลงตามลาดับ 3)การแบ่งกลุ่มเริ่มเปิดโอกาสให้
เพื่อนต่างกลุ่มร่วมทากิจกรรม 4) มีนักเรียนร้อยละ 2.38 ที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม

ชื่อผู้วจิ ยั
ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ

มิสมนาปี คงรักช้ าง

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนแบบประเมินหลักการ
ออกแบบและจัดองค์ ประกอบศิลป์ ด้ วยเทคโนโลยี กรณีศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
สร้างองค์ความรู้วิชาศิลปะพื้นฐาน 3 สาขาทัศนศิลป์ด้วยวิชา
หลักการออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี มา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะได้ 2) สามารถรับรู้
วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ด้วยวิชาหลักการออกแบบและจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยีได้ 3) รวบรวมเนื้อหาใน
รายวิชาทั้งหมดให้เอื้อต่อการเรียนการสอนได้ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ผลการวิจัยพบว่า 1)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างองค์ความรู้วิชาศิลปะ
พื้นฐาน 3 สาขาทัศนศิลป์ ด้วยวิชาหลักการออกแบบและจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยีดีขึ้น 2) นักเรียนสามารถรับรู้
วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ด้วยวิชาหลักการออกแบบและจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)
นักเรียนสามารถรวบรวมเนื้อหาในรายวิชาทั้งหมดให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสารวจพัฒนาทางศิลปะตามลาดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะ
ของ โลเวนเฟลด์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทีเ่ รียนใน
รายวิชาศิลปะพืน้ ฐาน 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาระดับชั้น
พัฒนาการทางศิลปะตามช่วงวัย ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 จานวน 30 คน วิธีดาเนินการ
วิจัย ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างวาดภาพบุคคลหรือสถานที่ใน
หัวข้ออิสระในเวลาที่กาหนด คือ 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบผลงาน

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.ศรัณย์ สีนิลแท้

ม.ทัพไทย หลักศิลากุล

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ศิลปะของนักเรียนแต่ละคนกับลาดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะ
ของโลเวนเฟลด์ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีลาดับ
พัฒนาการทางศิลปะตามเกณฑ์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33 และมีนักเรียนที่มีลาดับพัฒนาการทางศิลปะต่ากว่า
เกณฑ์ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ม.1/9 ในการเรียน
วิชาศิลปะพืน้ ฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนม.1/9 มี
สมาธิในการเรียนวิชาศิลปะพื้นฐานมากขึ้น เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ 2) ให้นักเรียน ม.1/9 มีสมาธิใน
ฝึกฝนงานศิลปะมากยิ่งขึ้นและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน ม.1/9 ผลการวิจัย พบว่า จากการนา
นักเรียนที่ขาดสมาธิในการเรียนวิชาศิลปะมาผ่านกระบวนการ
โดยใช้เทคนิคการเสริมแรง สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผล
ปรากฏว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาศิลปะ
พื้นฐานมากขึ้น
การแก้ ปัญหานักเรียนอ่ านโน้ ตไม่ ได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
เพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎีของตัวโน้ตสากลให้กับผู้เรียน 2)
พัฒนาความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของ
ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/5 จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบทดสอบการอ่าน
โน้ตดนตรี ก่อนเรียน -หลังเรียน 2) แบบฝึกหัดทักษะการอ่าน
โน้ตดนตรี 3)หนังสือศิลปะพื้นฐาน ม.2 ตัวอย่างเพลงพระราช
นิพนธ์ ผลการวิจัย พบว่า จากการให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
และแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมซ้าๆ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยา

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.ทรงศักดิ์ งามศรี

ม.วิชาญ อันธพันธ์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ในการเรียนรู้ และมีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒนาทักษะทางด้ านดนตรีสากลโดยการปฏิบัตเิ ครื่อง
ดนตรี ไวโอลิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี
สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จากผลที่ได้สังเกตและการเก็บคะแนนจากการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีในแต่ละครั้ง พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่อง
การอ่านโน้ต และการจับคันสีของไวโอลิน ถ้าปล่อยไว้จะทา
ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาไปเรียนรู้เครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ
เพราะการอ่านโน้ตเป็นส่วนสาคัญต่อการเรียนดนตรีสากลเป็น
อย่างมาก โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะในการฝีกฝนอ่าน
โน้ตด้วยปากเปล่า และบรรเลงตัวโน้ตนั้นบนเครื่องดนตรี
ไวโอลินบ่อย ๆ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ และ
มีสมาธิในการอ่านโน้ตดนตรีสากลมากขึ้น สามารถอ่านโน้ต
แล้วเล่นเครื่องดนตรีไวโอลินได้ตรงทุกโน้ตและตรงทุกเสียง มี
การพัฒนาการบรรเลงแบบเดี่ยวและกลุ่มได้มากขึ้น นักเรียน
สามารถเล่นดนตรีประสานเสียงกันได้ถูกต้องและไพเราะมาก
ขึ้น
การสารวจและติดตามการส่ งงานวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนอัสสัมชัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความ
รับผิดชอบต่อการส่งงาน เพื่อให้เป็นนิสัยประจาตัวไปตลอด
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 คน ที่
ไม่มีความรับผิดชอบเรื่องการส่งงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสกัญญาพัชร์ ทานกระ
โทก

ชื่อเรื่องงานวิจยั
1) ใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ 2) แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนในการส่งงาน ผลการวิจัยพบว่า จากการติดตามผลการ
ส่งงานของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/8 จานวน 5 คน นักเรียนแต่ละคนในระยะเริ่มแรกไม่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มาจัดทา
ชิ้นงานตามใบงานที่ได้แจ้งก่อน 1-2 สัปดาห์ ในครั้งแรกต้องมี
การพูดคุยติดตาม ทวงถาม ทาความเข้าใจ จึงเริ่มดีขึ้นมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นเป็นขั้นบันไดจะเห็นได้ว่ามีจานวนนักเรียน
ทั้งหมด 3 คน ที่ทาการปรับปรุงตนเองมีความรับผิดชอบโดย
สามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ มาจัดทาชิ้นงานและส่งชิ้นงาน
ดังกล่าวได้ ตามที่นัดหมายภายในครั้งที่ 2 ตามที่ครูได้ให้เวลา
และโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ก็มีนักเรียนจานวน 1 คน ที่ขาดความ
รับผิดชอบต่อการทางานและส่งชิ้นงานไม่วา่ จะเพิ่มเวลา หรือ
ให้โอกาสมากขึ้น และใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการเปิดโอกาส
การแก้ ปัญหานักเรียนทีส่ ่ งงานไม่ ตรงต่ อเวลา มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้นักเรียนมีพฤติกรรมส่งงานตามเวลาที่กาหนด
วิธีดาเนินการวิจัย 1) สร้างข้อตกลงในการทางาน โดยการ
กาหนดคะแนนในการส่งงาน หากส่งงานช้าจะได้คะแนนต่า
กว่านักเรียนที่ส่งงานตามกาหนด 2) กาหนดบทลงโทษในการ
ที่นักเรียนไม่นาหนังสือมาโรงเรียน โดยการหักคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันทาใบ
งานให้สาเร็จ และมีคะแนนเพิ่มสาหรับนักเรียนคู่ที่ทาใบงาน
เสร็จตรงตามเวลา ผลการวิจัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่นา
หนังสือมาในชั่วโมงเรียน และทางานได้สาเร็จตรงเวลามากขึ้น
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มิสละออ
พลอย
โพลงสุ ข

มิสสุ ธาลินี ขาวศิริ

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ความเอาใจใส่ ของครู เพือ่ แก้ พฤติกรรมความรับผิดชอบการ
ทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา
2556
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัย พบว่า หลังจากครูติดตามการ
ทางานกลุ่มอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามกระบวนการกลุ่ม
นักเรียนมีความเข้าใจ ใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลการทางานร่วมกัน
เป็นอย่างดี ทาให้ผลงานกลุ่มออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกคนมีความสุขกับการทางานร่วมกัน
การศึกษาผลการออกแบบสร้ างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ เรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เบือ้ งต้ น โดยใช้ สื่อการสอนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม่ คี วามสามารถไม่
ถึงเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) พัฒนาความสามารถในการ
วาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่มีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลการวาดภาพ
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สื่อการสอนเรื่องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อัสสัมชัญ ที่มีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 5 คน และ 5/5 จานวน
5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ สื่อการสอนเรื่อง การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เบื้องต้น ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาผลการวาดภาพ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เบื้องต้น โดยใช้สื่อการสอนของนักเรียนใช้มัธยมศึกษาปีที่ 5
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มิสชลดา เถื่อนเนาว์
ม.โอภาส ธิราศักดิ์

ม.ฉัตรชัย เฉลิมอิสระชัย

ชื่อเรื่องงานวิจยั
โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่มีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังจากได้ทาการทดสอบหลังเรียนกับ
กลุ่มตัวอย่างนั้น คะแนนและผลงานของนักเรียนมีการพัฒนาที่
ดีขึ้นกว่าตอนทดสอบก่อนเรียน แสดงว่าสื่อการสอนเรื่อง
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น มีคุณภาพสามารถ
นาไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้
การพัฒนาแบบฝึ กเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับ
นักเรียนระดับชั้น ม.1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกายระหว่างก่อนและหลังการฝึกกิจกรรมการ
ออกกาลังกายของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)
แบบฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางการ
นักเรียนอายุ 13-15 ปี ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกายระหว่างก่อนเรียนและหลังการทากิจกรรม
ของผู้เรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายก่อนและ
หลังเรียนมีความแตกต่างกัน
การช่ วยเหลือนักเรียนทีม่ ที กั ษะการยิงประตูตา่ กว่ าเกณฑ์ ใน
การเรียนวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีทักษะการยิงประตูในกีฬา
บาสเกตบอลต่ากว่าเกณฑ์ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ม.ประเมียด สมานพร้ อม

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ หลังได้ฝึกปฏิบัติซ้าๆ อย่างถูก
วิธี กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง
5/1 และ 5/2 ห้องละ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบฝึกทักษะ
การยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล 2) ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติซ้า
ๆ ผลการวิจัย พบว่า จากการที่กาหนดให้นักเรียนห้อง 5/1 และ
5/2 ห้องละ 5 คน รวมเป็น 10 คน ทาการฝึกทักษะการยิงประตู
ตามแบบฝึกที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติซ้าๆ จนสามารถปฏิบัติได้
ดี เนื่องจากการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาทุกประเภท นักเรียนจะมี
ความสามารถดีต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติซ้า ๆ จนเกิดความ
ชานาญ ดังนั้นการที่นักเรียนมีทักษะการยิ่งประตูต่ากว่าเกณฑ์
จึงจาเป็นต้องได้รับการฝึกปฏิบัติซ้าๆ จนสามารถปฏิบัติได้
การศึกษาพฤติกรรมเพือ่ พัฒนาการเรียน วิชาสุ ขศึกษาและพล
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/9 และ 4/10
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ
4/10 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
และ 4/10 จานวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึก
พฤติกรรมนักเรียนผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมนักเรียน
หลังจากใช้แบบบันทึกพฤติกรรมแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมดี
ขึ้นดังนี้ นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีมาก 62.50% พฤติกรรมดี
29.17% พฤติกรรมพอใช้ 8.33% ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีการ
พัฒนาด้านพฤติกรรมดีมาก
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ม.วีรวัฒน์ สุ วรรณศร

ม.ภูริพนั ธ์ โชติหิรัญธน
นนท์

ม.เชี่ยวชาญ แพรขุนทด

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การติดตามดูแลอย่ างใกล้ ชิด เพือ่ พัฒนาความสนใจและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสนใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ด้วยเทคนิคการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 13 คน เครื่องมือที่
ใช้ คือ 1) แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า การ
พัฒนาความสนใจของนักเรียนโดยการใช้เทคนิคติดตามดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่า นักเรียนทั้ง 13 คน ได้มีการพัฒนา
ความสนใจและผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปัญหานักเรียนขาดทักษะการรับ-ส่ งลูกวอลเลย์ บอล
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและความ
คล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาของนักเรียนที่มีปัญหาขาด
ทักษะ การรับ-ส่งลูกวอลเลย์บอลของนักเรียน2) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
ประเมินความสามารถในการรับ-ส่ง ลูกวอลเลย์บอล
ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการฝึกพิเศษ มีนักเรียนจานวนหนึ่งที่
ขาดทักษะในการรับ-ส่ง ลูก ต้องทาการฝึกฝน และหลังการ
ฝึกสอนผลการประเมินเป็นที่หน้าพอใจ คือ เด็กทุกคนมีทักษะ
ในการรับ – ส่ง ผ่านเกณฑ์
ปัญหานักเรียนขาดทักษะการรับ-ส่ งลูกเทนนิส มีวัตถุประสงค์
เพื่อ
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ชื่อเรื่องงานวิจยั
1) พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่น
กีฬาของนักเรียนที่มีปัญหาขาดทักษะ การรับ-ส่งเทนนิสของ
นักเรียน2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาเทนนิสของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
ประเมินความสามารถในการับ-ส่งลูกเทนนิส ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่าก่อนการฝึกพิเศษ
มีนักเรียนจานวนหนึ่งที่ขาดทักษะในการรับ-ส่ง ลูก ต้องทา
การฝึกฝน และหลังการฝึกสอนผลการประเมินเป็นที่หน้า
พอใจ คือ เด็กทุกคนมีทักษะในการรับ – ส่ง ผ่านเกณฑ์
ม.สมชาย ยงอมรพันธุ์ ปัญหานักเรียนขาดทักษะการรับ-ส่ งลูกฟุตบอล นักเรียน
ม.ธงไชย มุขพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะ
ม.ประนุพงษ์ ปิ่ นสุ วรรณ กล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาของ
นักเรียนที่มีปัญหาขาดทักษะการรับ-ส่งฟุตบอล 2) พัฒนา
ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน100 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมิน
ความสามารถในการรับ-ส่งลูกฟุตบอล ผลการวิจัยพบว่า ก่อน
การฝึกสอนพิเศษมีนักเรียนจานวนหนึ่งที่ขาดทักษะในการรับส่งลูก ต้องทาการฝึกฝน หลังจากการฝึกฝน ผลการทดสอบ
นักเรียนทุกคนมีทักษะในการรับ-ส่งลูก ผ่านเกณฑ์
มิสนวลศรี ชื่นชม
ผลการใช้ แบบฝึ กเรื่อง Exponents ในวิชาคณิตศาสตร์ สากลของ
ม.ธีรภัทร เสมาทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้คุณสมบัติของเลขยกกาลังใน

ชื่อผู้วจิ ยั
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การแก้ปัญหาการคูณและการหารเลขยกกาลัง และเพื่อศึกษาผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของนักเรียนที่เรียนเรื่อง Exponents กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกาลัง 2)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการวิจัย พบว่า จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนพบว่า ก่อน
เรียนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 53.90 มีคะแนนจากการทดสอบย่อยของแต่ละแบบฝึก
ทักษะคิดเป็นร้อยละ 49.23 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ
73.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือร้อยละ 70 และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง
เลขยกกาลัง ปรากฏว่ามีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20
การพัฒนาทักษะการแก้ โจทย์ ปัญหาอสมการทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ การเรียนแบบร่ วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอสมการ
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 40 คนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบ ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังใช้การเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ
คะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( X =16.40 , S.D =
3.77) คิดเป็นร้อยละ 82 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนวิชา
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คณิตศาสตร์ ( X = 9.00 , S.D = 4.15)
ม.นพนรินทร์ พานิชชาติ การพัฒนาคะแนนสอบรายจุดประสงค์ วิชาคณิตศาสตร์
เพิม่ เติม 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/9 โดยใช้ วธิ ีการ
ทดสอบท้ ายคาบเรียน คาบเรียนละ 1 ข้ อ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 มีคะแนนสอบรายจุดประสงค์
สูงขึ้น 2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เกิดความสนใจในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละคาบเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 จานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนร้อยละ 86.67
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้คะแนนสอบราย
จุดประสงค์เกิน 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ม.นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์ การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
มิสพูนธิวา ลาปะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักเรียนมี
ม.โชคชัย สิริหาญอุดม การพัฒนาทักษะการแก้สมการและอสมการตามกระบวนการ
แก้ปัญหา 2) ให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนห้อง 1/7 จานวน 5 คน ,
1/8 จานวน 6 คน , 1/9 จานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ 1) แบบฝึกทักษะ 2 ชุด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2)
แบบฝึกหัดเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในเอกสาร
ประกอบการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค21102 ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวตามกระบวนการแก้ปัญหามากขึ้น 2) นักเรียนมีระดับ
ผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรื่องการแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 3) นักเรียนมีผลการเรียนในภาพรวมดีขนึ้ แต่
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ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ คือต้องสอบผ่านทุกคนและ
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตร้อยละ 80 ขึ้นไป
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรีโกณมิติ โดยใช้ ชุด
สื่อการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7-8 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสังเกตและ
แบบทดสอบ ผลการวิจัย พบว่านักเรียนร้อยละ 86.67 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้คะแนนสอบรายจุดประสงค์
เกิน 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
การแก้ ปัญหาการวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบฝึกหัด ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทาการบ้านและ
แบบฝึกหัดได้ถูกมากขึ้น มีความรอบคอบมากขึ้น มีความ
ระมัดระวังกับการสร้างโจทย์ปัญหาตามประสบการณ์ของ
ตนเองดีขึ้น
การแก้ ไขปัญหานักเรียนระดับชั้น ม.4/6 ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา คณิตศาสตร์ ตา่ โดยใช้ ผงั มโนทัศน์ (Concept Maps
หรือ Semantic Networks) วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/6 จานวน 4 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกจากนักเรียนที่เรียน
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อ่อน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สังเกตจากคะแนนสอบปลายภาค
การแก้ ไขปัญหานักเรียนระดับชั้น ม.4/7 ปี การศึกษา 2556 ทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตา่ โดยการใช้
แบบทดสอบทีม่ คี าถามย่ อยๆ ในโจทย์ แต่ ละข้ อตามขั้นตอน
กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยา (Polya) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่าให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จานวน 40
คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น สังเกตจากการเปรียบเทียบคะแนนคะแนน
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 20 คะแนนซึ่ง
มีนักเรียน 25 คน ได้คะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สูงกว่า
คะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 1
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนการ์ ตูน เรื่อง
ความสัมพันธ์ ของฟังชั้นทีม่ ตี ่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 50 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ใบความรู้
โดยใช้การสอน บทเรียนการ์ตูน เรื่องความสัมพันธ์ของ
ฟังก์ชัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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เรื่องความสัมพันธ์ของฟังก์ชันผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
การหาโดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์ โดยการใช้ กราฟ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการหาโดเมนและเรนจ์โดยการใช้
กราฟ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 25556 จานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบทดสอบผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาการหาโดเมน
และเรนจ์ของความสัมพันธ์โดยการใช้กราฟ มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเพราะใช้เวลาในการทาข้อสอบชุดเดียวกันน้อยกว่า
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry method 5e) เรื่อง ความน่ าจะเป็ น โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ในการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น 3) เพื่อศึกษาเจตคติที่ดีของ
นักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังสิ้นสุดการเสนอเรื่องความ
น่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
1) แผนจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความความรู้ 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดเจตคติ

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.ชณัฐ กะปิ ตถา

ม.วีรพันธ์ รัตนะวัน

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการทดสอบภายหลังการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 82.34
การช่ วยเหลือนักเรียนให้ มรี ะดับผลการเรียนสู งขึน้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท5ี่ /3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบฝึกเรื่อง
ความน่าจะเป็น 2) เรื่องกราฟเบื้องต้น ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 28 คน ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่าภาค
เรียนที่ 1 จานวน 4 คน ได้ระดับผลการเรียนเท่ากับภาคเรียนที่
1 จานวน 9 คน ได้ระดับผลการเรียนสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 แต่
ไม่ได้ระดับผลการเรียนเป็น 3 ถึง 4 จานวน 4 คน ได้ระดับผล
การเรียนสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 และระดับผลการเรียนเป็น 3 ถึง 4
จานวน 11 คน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหา
อัตราส่ วนร้ อยละโดยใช้ วธิ ีการเพือ่ นช่ วยเพือ่ นแบบกลุ่มย่ อย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนแบบกลุ่ม
ย่อย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน 2) แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อนแบบ

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสอมรรัตน์ สุ ดตา

มิสฐิฏิภรณ์ แทนเทือก

ชื่อเรื่องงานวิจยั
กลุ่มย่อย เรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนที่
เรียนอ่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการสอนสูงกว่า
ก่อนได้รับการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ วธิ ีการเรียนการสอน
แบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น วิชาคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน ค30104 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิธีการ
เรียนของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนมีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน เรื่อง ลาดับและอนุกรม 2) รูปแบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน3) เอกสารคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แบบฝึกหัด
เพิ่มเติม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
การพัฒนาความสามารถด้ านการคานวณทางฟิ สิกส์ โดยใช้
เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถใน
การคานวณสูตรทางฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิคการเขียนแผนผัง
ความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จานวน 43 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสจิราวัฒน์ วงศ์ เล็ก
มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุ ข
สันติ

ม.ภูติ ภูตเิ กียรติขจร
ม.เพิม่ ศักดิ์ กาญจนบุตร

ชื่อเรื่องงานวิจยั
1) แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2) แบบทดสอบวัดผล
ปลายภาคเรียน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบวิชา
ฟิสิกส์ก่อนการใช้แผนผังความคิด ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ
10.88 หลังจากใช้แผนผังความคิด ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ
12.80
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจากการทาโครงงาน ของนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
(อสช.) ปี การศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อสช.)
ปีการศึกษา 2556
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 จานวน
50 คน ผลการวิจัย พบว่า ในรายวิชาฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 2-3
ระดับผลการเรียน 3.0 เปลี่ยนแปลงแบบลดลง ร้อยะล 8.16
ระดับผลการเรียน 3.5 เปลี่ยนแปลงแบบลดลงร้อยละ 10.21
ระดับผลการเรียน 4.0 เปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37
รายวิชาเคมีประยุกต์ 2-3 ระดับผลการเรียน 0 เปลี่ยนแปลง
แบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 ระดับผลการเรียน 1.0 เปลี่ยนแปลง
แบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.17 ระดับผลการเรียน 1.5 เปลี่ยนแปลง
แบบลดลงร้อยละ 2.04 ระดับผลการเรียน 2.0 เปลี่ยนแปลง
แบบเพิ่มขึ้นี้อยละ 2.04 ระดับผลการเรียน 2.5 เปลี่ยนแปลง
แบบลดลงร้อยละ 14.29 ระดับผลการเรียน 3.0 เปลี่ยนแปลง
แบบลดลงร้อยละ 4.09 ระดับผลการเรียน 3.5 เปลี่ยนแปลง
แบบลดลงร้อยละ 6.12 ระดับผลการเรียน 4.0 เปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสวิไล ชัยวัฒน์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
แบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.21 รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2-3 ระดับ
ผลการเรียน 2.0 เปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ4.08 ระดับผล
การเรียน 2.5 เปลี่ยนแปลงแบบลดลงร้อยละ 10.2 ระดับผลการ
เรียน 3.0 เปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 ระดับผลการ
เรียน 3.5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับผลการเรียน 4.0 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ในภาพรวมผลการเรียนรายวิชาต่างๆ จะมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น ในทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ ใบงานที่
มีรูปภาพ การเติมคา และ Cross words ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของนักเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 จานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 1) ใบงานรูปแบบต่างๆ ที่เน้นให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจาคาศัพท์ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาชีววิทยาเรื่องพืช 3)
แบบบันทึกคะแนน ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ใบงานรูปแบบต่างๆ ที่เน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจาคาศัพท์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นในทุกครั้งที่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมนี้ทาให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้
ตั้งใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น อีกทั้งกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

ชื่อผู้วจิ ยั
มิสศิริลกั ษณ์ แก้วสมบูรณ์

มิสจันทร์ เพ็ญ
คุณวัฒนสุ ขสันติ

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การใช้ กจิ กรรมทาสมุดคาศัพท์ ช่วยในการเรียนรู้ และจาศัพท์
วิทยาศาสตร์ ในวิชาเคมี เรื่อง แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2556
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนใช้คาศัพท์
และรูปภาพต่างๆ มาเชื่อมโยงกับเนื้อหาความรู้ และเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ2) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จานวน 49 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) สมุดศัพท์วิชาเคมี เรื่องแก๊ส ของเหลว ของแข็ง 2)
แบบทดสอบเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการวัดผลด้าน
คาศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า จากการเปรียบเทียบคะแนนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนและด้านคาศัพท์ ของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในทุกหัวข้อ นักเรียนห้อง4/2 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่านักเรียนห้อง 4/5 และจากการสังเกต
พฤติกรรมขณะเรียน พบว่า นักเรียนห้อง 4/2 ที่ใช้กิจกรรมทา
สมุดศัพท์ ช่วยในการจาคาศัพท์และการเรียน มีความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียนโดยนักเรียนร้อยละ
95 ทาสมุดศัพท์ได้น่าสนใจ และมีรูปเล่มที่สวยงามระดับดีมาก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยการสอนแบบใช้
โปรแกรม Power Point กับการสอนโดยวิธีบรรยาย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีโดยการสอนแบบ
ใช้โปรแกรม Power Point กับการสอนโดยวิธีบรรยาย ของ

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสปานแก้ ว อักษรขา

ม.พิสันต์ เทียมทัศน์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นม.
6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จานวน 49 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียน
จากการสอนด้วยการบรรยายมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนจากการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรม Power Point และ
นักเรียนที่เรียนจากการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรม Power
Point กับที่เรียนจากการสอนด้วยการบรรยายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนแผ่นพับ เรื่อง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวติ ทีม่ ตี ่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนแผ่นพับ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแผ่นพับ
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การสอน บทเรียนแผ่นพับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม่ รี ะดับผลการเรียน
ต่ างกันมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสวรพรรณ คัคณาพร

มิสเบญจมาศ อุปพงษ์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
เรียนอัสสัมชัญ ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จานวน 30 คน โดยสุ่มเลือก
จากนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่า กลุ่มละ
10 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
ที่มีผลการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงเป็น
อันดับแรก นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและระดับ
ผลการเรียนต่า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รองลงมา
ตามลาดับ
การประยุกต์ การใช้ MV ช่ วยการเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนา
ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น 2) ให้นักเรียนเข้าวิชา
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบ
ใบงาน สื่อ MV ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนรวม
ก่อนใช้กิจกรรมเท่ากับ 76 คะแนน คะแนนรวมหลังใช้
กิจกรรมเท่ากับ 137 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กิจกรรม
เท่ากับ 3.80 คะแนนรวมหลังใช้กิจกรรมเท่ากับ 6.85 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความสนใจเรียนมี
ความสนุกสนานและเห็นความสาคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์
มากขึ้น

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน

ชื่อผู้วจิ ยั
มิสนภาพร วงศ์ เจริญ

มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
เรื่องโลกและการเปลีย่ นแปลง โดยการเขียนรายงานการค้ นคว้ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องโลก
และการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเขียนรายงานการค้นคว้า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 42 คน ใช้วิธีสุ่มแบบตามความสะดวก(Convenience
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียน
รายงานการค้นคว้า วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย พบว่า 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องโลก
และการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยรายงานการศึกษาค้นคว้า มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.26
คะแนน 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
การศึกษาการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ครัวเรือนก่อนและหลังมีโครงการประหยัดไฟ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/2 จานวน 53
ครัวเรือน ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างครอบครัวห้อง 3/1 จานวน

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสรัศมี เลิศอารมย์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
28 ครอบครัวทาได้ 24 ครอบครัว และทาไม่ได้ 4 ครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างครอบครัวห้อง 3/2 จานวน 26 ครอบครัวทาได้ 21
ครอบครัว และทาไม่ได้ 5 ครอบครัว จากกลุ่มตัวอย่าง 54
ครอบครัว สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
ต่อเนื่อง 3 เดือน ได้ 45 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 83.33 และไม่
สามารถทาได้ 9 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 16.67
การพัฒนาผลการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับผลการเรียน
ต่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) จานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จานวน 2 ชุด ประกอบด้วยชุดที่
1 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (โดยนักเรียนเป็นผู้กาหนด
เอง) ชุดที่ 2 การจัดเสนอกิจกรรม ในงานวันสาคัญประจาปี
การศึกษา 2556 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนด้านการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชา (ว21101) หลังการใช้
ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อเปรียบเทียบ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์(ว21101)
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม พบว่า คะแนนของผลสัมฤทธิ์

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสณัฏยาวดี หิรัญ
กาญจน์

มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ทางการเรียนหลังการใช้ชดุ กิจกรรมเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นอัตรา
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.29
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวติ และสิ่งแวดล้ อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จานวน 20 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ 1) แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาเพื่อพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
การพัฒนาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สากล โดยใช้ การทา
แบบฝึ กหัดทบทวน มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สากล โดยใช้การทาแบบฝึกหัดทบทวน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 ปีการศึกษา
2555 จานวน 20 คน โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการสอบ
กลางภาคและคะแนนสอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์สากล(ว

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสบุหงา เลิศศิล
ม.โกวิท เฮงประสาทพร

ชื่อเรื่องงานวิจยั
20204) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 62 มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สากล คือ
ทาข้อสอบไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจโจทย์ แปลโจทย์ไม่ได้ ร้อยละ
71 มีความเห็นว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจ เพราะแปลไม่ได้ ร้อยละ 76
มีความเห็นว่า ไม่เก่งภาษาอังกฤษทาให้มีปัญหาการอ่านเขียน
และจากการเปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาคและคะแนน
สอบปลายภาค นักเรียนจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15 มี
คะแนนสอบเพิ่มขึ้น 1-30 เปอร์เซ็นต์ มีนักเรียนจานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 15 มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์ และ
นักเรียนจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีคะแนนสอบไม่
เปลี่ยนแปลง
สีสัน รู ปภาพ กับการเพิม่ ทักษะการจดจา และการเรียนรู้ ผ่าน
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
21 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 2) ยืนยันความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ
ของทฤษฎีการจดจาแบบเนโมนิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และ 3/8 จานวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(โปรแกรม Power
point) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลัง

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.สมพงศ์ สินศาสตร์

มิสสุ มนมาลย์ กาญจน
ดาเกิง
ม.อัศวิน มณีราษฎร์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการสารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยรวม 77.56
เพิม่ ทักษะการบันทึกผลการทดลองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะและเทคนิคการเสริมแรง
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกผลการทดลองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการใช้แบบฝึกและเทคนิค
เสริมแรง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
จานวน 2 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ 1)
แบบฝึกทักษะ เรื่องการบันทึกผลการทดลอง 2) ใบความรู้ 3)
เทคนิคเสรอมแรง ผลการวิจัย จากการที่ผู้สอนนานักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบและสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึก
และใช้เทคนิคการเสริมแรง ปรากฏว่านักเรียนมีความเข้าใจใน
การบันทึกผลการทดลอง เพราะครั้งแรกก่อนการใช้แบบฝึก
นักเรียนทั้งสองคน บันทึกผลการทดลองไม่ถูกต้อง ทาผิด และ
ไม่เข้าใจ ซึ่งผู้สอนได้กาหนดหัวข้อ ให้ 5 เรื่อง นักเรียนไม่
สามารถบันทึกผลการทดลองที่เป็นสมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัว
แปรตามได้ แต่หลังการใช้แบบฝึกนักเรียนทั้งสองคนสามารถ
ทาได้ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการฝึ กพูดภาษาอังกฤษผ่าน
ทางกิจกรรมนาเสนอข้ อมูลต่ อสาธารณะชน Public Speech
Presentation ของนักเรียนหลักสู ตรส่ งเสริมความสามารถ
พิเศษ (Gifted) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบปริมาณการ
พูดให้เหตุผลของเด็กที่เรียนแบบนาเสนอข้อมูลในที่สาธารณะ
(ในชั้นเรียน)กับเด็กที่เรียนกับศูนย์ “The Bell English Centre”

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสเอกอนงค์ ชเลจร

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 2)ความพึงพอใจของผู้เรียนใน
การเรียนแบบนาเสนอข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปี
การศึกษา 2556 จานวน 6 คน สุ่มจากนักเรียนห้องที่มี
ความสามารถพิเศษ 2 ห้อง ห้องละ 3 คน และนักเรียนจาก
โปรแกรม Bell จานวน 6 คนจากนักเรียน 2 ห้องเรียนโดยใช้
วิธีการเลือกแบบอาสา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)
แบบสอบถาม 2) แบบประเมินการโต้วาที ผลการวิจัย 1)
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยกิจกรรม Public
Speech เช่น การทา Presentation หน้าชั้นเรียนและกิจกรรม
โต้วาที Debate นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด 2)นักเรียนชอบเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับน้อย
ถึงน้อยมาก เพียงแค่ 14.03% เท่านั้น
การแก้ ปัญหาการเปลีย่ นคาสรรพนามใน Reported Speech
ทีไ่ ม่ ถูกต้ องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ชุดฝึ ก
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักเรียนเขียนรูปประโยคของ Reported
Speech ได้ถูกต้องมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ ใบความรู้เรื่อง Reported Speech และชุดฝึก Reported
Speech จานวน 3 ชุด ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 15 คน สามารถทาชุดแบบฝึกทั้ง 3 ชุด และ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ คือ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้ทุกคนนั่นแสดงว่าชุด
แบบฝึกทั้ง 3 มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ทาให้

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.นิรันดร สุ รสิทธิ์
มิสศิริพร ศุระศรางค์
มิสสิริวรรณ ฉิมมุจฉา

มิสอภิรญา ยัง่ ยืนสิน

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นและส่งผลให้เพิ่มพูนความรู้จึง
สามารถทาแบบฝึกหัดได้มากขึ้น
การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “Non-Finite” โดยใช้
เพลง และ ใช้ แบบฝึ กหัดเพิม่ เติม สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ โดยใช้เพลง
และ ใช้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง “Non-Finite” กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 1)แบบทดสอบก่อนเรียน 2) แบบฝึกหัดเพิ่มเติม
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากผู้วิจัย ได้จัดการเรียนการสอนโดย
ให้มีการสอบก่อนเรียน ครูอธิบายกฎการใช้ Non-Finite ให้
นักเรียนอย่างช้าๆ ให้นักเรียนลงมือทาแบบฝึกหัด 4 ครั้ง และ
ทาแบบทดสอบหลังเรียนปรากฏว่านักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ใช้ Non-Finite มากขึ้นสามารถนาความรู้ไปเขียนเป็นประโยค
ได้ถูกต้องขึ้นมีความสุขในการเรียน Non-Finite กล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด
การร้ องเพลงเพือ่ ส่ งเสริมการอ่ านออกเสียงของนักเรียน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ทดสองการสอนด้วยการใช้เสียงเพลง
ในการฝึกออกเสียง 2) ตรวจสอบการอ่านออกเสียงที่ชัดเจน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ที่มีทักษะ
ภาษาจีนพื้นฐาน จานวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
1)เอกสารประกอบการสอนด้วยการใช้เสียงเพลงในการฝึก
ออกเสียง 2) การฝึกร้องเพลง และทดสอบตามสภาพจริง
ผลการวิจัย พบว่า ผลการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องในภาพรวม

ชื่อผู้วจิ ยั
มิสหทัยรัตน์ ไพศาล
พาณิชย์

มิสกุสุมา โง้ วอมราภรณ์

มิสอมราพันธ์ เสวิกลุ
มิสดุจดวงใจ พุทธ
สุ วรรณ

ชื่อเรื่องงานวิจยั
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นเพิ่มจากเดิม
การพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสียงด้ วยกิจกรรม Minimal Pair
เสียง [/S/] และ [/tS/] มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านออกเสียง[/S/] และ [/tS/] ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8จานวน 42 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 1)บทอ่าน แบบฝึกฟัง Diagnostic test เพื่อค้นหา
ว่าเสียงใดเป็นปัญหาของนักเรียน 2) แบบฝึกการอ่านออกเสียง
Minimal Pair 3) Repeat the words aloud by listening from
audio 4) Sentence stress
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านที่สูงขึ้น
ภายหลังได้รับการฝึกออกเสียงด้วยวิธีการ Minimal Pair,
Repeat the words aloud by listening from audio , Sentence
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4/4 โดยใช้ บทบาทสมมติ (Role Playing)
มีวัตถุประสงค์ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้บทบาทสมมติ (Role
Playing) กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จานวน
50 ผลการวิจัย พบว่า ความตั้งใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
ระหว่างการมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติจานวนนักเรียน
ที่ตั้งใจเรียน 48 คน ใน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 96
การพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสียงด้ วยกิจกรรม Minimal Pair
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
จานวน 48 คน และห้อง 5/6 จานวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
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มิสอมราพันธ์ เสวิกลุ

มิสลภัสนันท์ จันทน์
โรจน์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การวิจัย คือ 1) บทอ่าน แบบฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อเก็บ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบฝึกการอ่านออกเสียง
Minimal Pair ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการ
อ่านที่สูงขึ้นภายหลังได้รับการฝึกการออกเสียงด้วยวิธีการ
Minimal Pair
การแก้ ปัญหาการเรียนพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปี ที่ 5 (กรณีศึกษา) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนายสุคนธ์ กมล
สัมฤทธิ์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินผลทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนสามารถแก้ปัญหาการ
พูดไม่ชัดได้ดีขึ้น 75% นักเรียนสามารถอ่านบทความที่หามา
เพื่อเล่าได้ และนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นในการ
พูดภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการใช้ กริ ิยาในประโยคภาษาอังกฤษให้
สอดคล้ องกับประธานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนสามารถบอกหลักการใช้
กิริยาในประโยคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประธาน ได้ 2)
ให้นักเรียนสามารถเลือกใช้กิริยาในประโยคภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับประธานได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 20 คน ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ไม่สามารถเลือกใช้กริยาในประโยค
ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับประธานในประโยคได้ถูกต้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบทดสอบก่อนและหลังการ

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสผ่องศรี ชื่นพิศาล
มิสปฐมา สิมะวัฒนะ

ชื่อเรื่องงานวิจยั
เรียน ผลการวิจับพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท5ี่ /2 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความก้าวหน้าในการเลือกใช้กริยา
ประโยคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประธานเฉลี่ยร้อยละ 34
กล่าวคือก่อนการใช้แบบฝึกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการ
เลือกใช้กริยาในประโยคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประธาน
เฉลี่ยร้อยละ 46 ภายหลังการใช้แบบฝึกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนการเลือกใช้กริยาในประโยคภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับประธานเฉลี่ยร้อยละ 80
การเรียนพิเศษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาลักษณะการเรียนพิเศษเสริมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 189 คน โดย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556 ส่วน
ใหญ่เรียนพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โดยเรียนกับสถาบันกวดวิชา มีบางส่วนที่เรียน
พิเศษกับอาจารย์ส่วนตัว และมีจานวนน้อยที่เรียนภายใน
โรงเรียน ส่วนมากจะเรียน 1- 2 วิชา โดยวิชาที่เรียนมากที่สุด
ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต คือ คณิตศาสตร์
รองลงมา คือฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ส่วนแผนการเรียนศิลป์
คานวณ ศิลป์ออกแบบ และศิลป์ภาษา ส่วนมากจะเรียนพิเศษ
เสริมภาษาอังกฤษ รองลงมาคือคณิตศาสตร์ ส่วนผลการเรียน
หลังจากเรียนพิเศษเสริมแล้วส่วนใหญ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จะเพิ่มขึ้น

ชื่อผู้วจิ ยั
ม.ไพฑูรย์ ท้ วมกร

มิสนิภา ต่ างท้ วม

มิสพิมลณัฐ พภัทปัทม
อาพัน

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การศึกษาปัญหาพืน้ ฐานด้ านคาศัพท์ ทมี่ ผี ลต่ อผลสัมฤทธิ์ในการ
เขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัญหาพื้นฐานด้านคาศัพท์ที่มีผลต่อการเขียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/1-5 และ 6/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบทดสอบการเขียนบทความ Essay
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 8 คน ใน 10 คน มีการพัฒนาเรื่องการ
ใช้คาศัพท์เพิ่มขึ้น ในจานวนร้อยละที่ต่างกัน นักเรียน 2 คน
สามารถใช้คาศัพท์ครั้งที่ 1 ได้มากว่าครั้งที่ 2 และนักเรียนอีก 1
คน เขียนคาศัพท์ทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้เท่ากัน
การพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส โดยใช้ แบบฝึ ก
การอ่ านท้ ายบทเรียนทีเ่ น้ น phonetique,rythme,intonation
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษา
ฝรั่งเศสโดยใช้แบบฝึกการอ่านท้ายบทเรียนที่เน้น
phonetique,rythme,intonation กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2556
จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบฝึกอ่านท้าย
บทเรียน 8 บท 2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ผลการวิจัย
พบว่า การทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสที่เน้น
phonetique,rythme,intonation ดีขึ้น
การพัฒนาการอ่ านออกเสียงคาสัทพจน์ (การเลียนเสียง
ธรรมชาติ) ภาษาฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้สามารถอ่านออกเสียงคาสัทพจน์ (การเลียนเสียงธรรมชาติ)
ภาษาฝรั่งเศส ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ฝรั่งเศส ของ

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสชวัลรักษ์
แทนประเสริฐสุ ข

ชื่อเรื่องงานวิจยั
นักเรียน ชั้น 6/10 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น 6/10 แผนการ
เรียนฝรั่งเศส จานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ฝึกอ่านและแบบบันทึกการอ่านออกเสียง ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
อ่านออกเสียงคาสัทพจน์(การเลียนเสียงธรรมชาติ) ภาษา
ฝรั่งเศสถูกต้องชัดเจนขึ้นตามหลักการอ่านออกเสียงภาษา
ฝรั่งเศส
การสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษด้ านการฟัง การอ่ านและ
การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โดยแบบจาลอง
ทดสอบวัดความรู้ มาตรฐานภาษาอังกฤษ IELTS
มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง การอ่านและการเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โดยแบบจาลองทดสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ
IELTS กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น 4/1 จานวน 48 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความรู้มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ IELTS ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 จานวน 48 คน สามารถสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่านและการเขียน จากจาลอง
แบบทดสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ IELTS คะแนน
เต็ม 48 คะแนน ได้คะแนนสูงกว่า 24 คะแนน หรือร้อยละ 50
จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 โดยนักเรียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ 34 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 มีจานวน 8 คน หรือ
ร้อยละ 16.67 นักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 29 – 33 คะแนน
หรือร้อยละ 60-70 มีจานวน 27 คน หรือร้อยละ 56.28 นักเรียน

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสวนิดา นวกูล

ม.สัจจา พิชัยชาญเลิศ
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ที่ได้คะแนนต่ากว่า 28 คะแนน หรือต่ากว่าร้อยละ 60 มีจานวน
13 คน หรือร้อยละ 27.08
การพัฒนาทักษะการอ่ านจับใจความของนักเรียนระดับชั้น 2/7
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาความสามารถทางด้านการอ่านจับ
ใจความของนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการอ่าน
2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาทักษะการอ่านจับใจความไปใช้กับ
การเรียนในวิชาต่าง ๆ ได้ 3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาทักษะ
การอ่านจับใจความไปใช้ในชีวิตประจาวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็นนักเรียนระดับชั้นม.2/7 เครื่องมือที่ใช้ คือ 1)แบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ 9 ชุด 2) ใบงานการอ่านจับใจความ 9 ชุด
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นม.2/7 เท่ากับ 35 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 50 คะแนน
ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนโดยใช้ คาศัพท์ จาก
ตาราภาษาจีนหรรษาเล่ ม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) แก้ปัญหานักเรียนเขียนอักษรจีน
ไม่ถูกต้อง 2) ปรับปรุงลายมือนักเรียนให้สวยงาม กลุ่มตัวอย่าง
เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จานวน 41 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็นคาศัพท์จากตาราภาษาจีนหรรษาเล่ม 2 ผลการวิจัย
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการฝึกหัดคัดลายมือเป็นรายบุคคลระ
หว่าก่อนและหลังการฝึกคัดลายมือพบว่า มีนักเรียนที่เดิม
ลายมืออยู่ในขั้นพอใช้ พัฒนาขึ้นไประดับลายมือสวย จานวน
11 คน และมีนักเรียนที่เดิมลายมืออยู่ในขั้นควรปรับปรุง
จานวน 9 คน พัฒนาขึ้นไประดับลายมือพอใช้

ชื่อผู้วจิ ยั
มิสเหมพรรณ โนทะยะ
มิสเตือนใจ หลายรัตน์

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
การใช้ ข้อสอบวิชาภาษาไทยจากภายนอก มีวัตถุประสงค์
มิสผกาวัลย์ แทบประสิ ทธิ์ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/1 , 3/3 และ3/6 จานวน 145คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1)
แบบฝึกหัด 2) แบบทดสอบจากมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
ผลการวิจัย พบว่า จากการที่ผู้วิจัยนาข้อสอบภาษาไทยจาก
ภายนอกมาให้นักเรียนได้ฝึกทาและอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องการ
วิเคราะห์โจทย์เนื้อหา นักเรียนเกิดการพัฒนา ดังนี้ 1) นักเรียน
มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากขึ้น 2) นักเรียนชั้นม.3/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น 3) นักเรียนสามารถทาข้อสอบจากภายนอก อาทิ ข้อสอบ
จากมูลนิธเซนต์คาเบรียล(FSG) ข้อสอบโอเน็ตได้มากขึ้น
มิสภร คาทองสุ ข
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน เรื่อง คา
ไทย 7 ชนิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ เกม
ประกอบการสอน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องคาไทย 7 ชนิด โดยใช้
เกมประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/4 ปีการศึกษา 2556 จานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือวิธีการสอนที่ใช้เกมประกอบการ
สอน ผลการวิจัย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู้ โดยวิจัยพบว่า เกมเป็นเครื่องมือที่จะนาไปใช้ในการ
สอนได้เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ เกมใช้ง่ายและผู้เล่น
สนุกสนาน ทาให้ผู้เรียนก้าวหน้าในการเรียน ช่วยให้เกิดความ

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.คณาคร อนันตวงศ์
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เข้าใจที่สมบูรณ์ 2) การใช้เกมเป็นวิธีการเสริมแรงในการเรียน
มากกว่าการสอนแบบธรรมดาเพราะการสอนโดยใช้เกมเป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะกัน ทาให้เกิดการทางาน
ร่วมกัน และมีการแข่งขัน 3) นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมมี
ความสัมพันธ์กันดีกว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยวิธีการสอน
แบบธรรมดา 4) ผลการใช้เกมประกอบการสอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ใช้เกมประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทัศนคติต่อวิชาภาษาไทยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้
วิธีการสอนแบบธรรมดา
การพัฒนาทักษะการใช้ คาราชาศัพท์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการเรียนการสอนเรื่อง
ราชาศัพท์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คาราชาศัพท์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เรียนการสอนเรื่องราชาศัพท์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 2) แบบฝึกทักษะการเรียน
การสอนเรื่องคาราชาศัพท์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทักษะ
การใช้คาราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
แบบฝึกทักษะการเรียนการสอนเรื่องคาราชาศัพท์ ผู้เรียนศึกษา
และทาแบบทดสอบ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องคาราชาศัพท์ได้

ชื่อผู้วจิ ยั
มิสสถิตย์ แตงเกษม
มิสสุ ขจิตต์ สุ วรรณศร

มิสนิธิมา ปิ่ นสลัก

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน นุสสภูมิ ก่อนและหลัง
การใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 และ
6/7 จานวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) การจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E วิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องไตรภูมิพระร่วงตอนมนุสสภูมิ 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีผลสัมทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน
การศึกษาปัญหาของนักฟุตบอล ม.5/7-9 กับผลคะแนนวิชา
ภาษาไทยพืน้ ฐานเชิงเปรียบเทียบเทอม1และเทอม 2 ปี
การศึกษา 2556
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานกับผลคะแนนการเรียนเทอม 1 และเทอม 2
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7-9 จานวน 15
คน ผลการวิจัย พบว่า จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ทาให้ทราบว่านักกีฬาฟุตบอลมีผล
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงจานวนร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 13 ระดับปานกลางร้อยละ7 แสดง
ว่านักเรียนขาดความตั้งใจ และความรู้ในเนื้อหา และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามระดับความสามารถที่ควรมีการ

ชื่อผู้วจิ ยั

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ปรับปรุงให้ดีกว่านี้

มิสวรรณศิริ ผลประมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วชิ าการอ่ านกับวิชาการพินิจวรรณคดี
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทีไ่ ด้ รับการสอนโดยใช้
นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้ แบบสิบสองขั้นตอนสะท้ อน
ความคิด”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์วิชาการอ่านกับวิชาการพินิจวรรณคดีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้สิบสองขั้นตอนสะท้อนความคิด
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จานวน
46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบประเมินการพูด
นาเสนอผลงาน 2) แบบสังเกตลักษณะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 4) แบบ
ประเมินการวิเคราะห์สารวิจารณ์วรรณกรรม 5) แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 6) แบบทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ห้อง 4/6
ที่ได้รับการสอนโดยใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้สิบสอง
ขั้นตอนสะท้อนความคิด มีผลสัมฤทธิ์หลังสอบวิชาการพินิจ
วรรณกรรม สูงการหลังสอบวิชาการอ่าน
ม.เสกสรรค์ นิลสุ วรรณ เปรียบเทียบเจตคติทดี่ ตี ่ อวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วัดเจตคติของนักเรียน
ที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 2)เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนสายวิทย์
และศิลป์ภาษาที่มีต่อวิชาภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2และ4/10 จานวน 96 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ คือแบบสอบถามวัดเจตคติ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.ทัฬหธร ศรีบุญรอด

ม.เดชา สันต์ เสริมสุ ข

ชื่อเรื่องงานวิจยั
ห้อง 4/2 มีเจตคติต่อวิชาภาษาไทยโดยรวมที่ค่าเฉลี่ย 3.13 และ
นักเรียนห้อง 4/10 มีเจตคติต่อวิชาภาษาไทยโดยรวมที่ค่าเฉลี่ย
2.92
การแก้ ปัญหาการวิเคราะห์ โวหารภาพพจน์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ในงานเขียน งานคาประพันธ์
ประเภทต่างๆ ได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/3 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็น1) แบบฝึกหัดโวหาร
ภาพพจน์ที่เป็นบทเพลง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการวิจัย พบว่า การสอนโดยใช้เพลงเป็นแบบฝึกหัด
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโวหาร
ภาพพจน์สูงขึ้น เนื่องจากการเรียนโดยใช้เพลงประกอบการ
สอนนั้นบรรยากาศในการเรียนจะเป็นกันเอง สนุกสนาน
นักเรียนมีความสุข สบายใจ ผ่อนคลายอารมณ์ และเครียดต่อ
การคิด และยังสามารถทาให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากว่าการ
ใช้บทกลอนท่องจา
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ ไขวิชาการเขียน ท30204 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7-9 และ EP-M.5/3 ปี การศึกษา
2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมปัญหาด้านการ
เขียนวิชาการเขียน ท30204 2) เพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนของ
นักเรียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6-9 และ EP-M.5/3 ปีการศึกษา 2556
จานวน 70 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
1) แผนการสอนรายวิชาการเขียน ท30204 2) แบบสังเกต

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.บันลือ จินดาศรี

ชื่อเรื่องงานวิจยั
พฤติกรรมการเรียนรู้3) ใบงาน/แบบฝึกการเขียน 4)
แบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
ในด้านการเขียนดีขึ้นและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็น
ข้อบกพร่องของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนคาประพันธ์
ประเภทกาพย์สุรางคนางค์ 28 การเขียนบทอาเศียรวาท การ
เขียนรายงาน การเขียนคากล่าวคาอวยพรและคาอาลา การเขียน
สารคดี ซึ่งนักเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
การแก้ ปัญหานักเรียนไม่ ส่งงานวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน (ท
21102) ปี การศึกษา 2556 มีวัตถุปะสงค์ เพื่อศึกษาผลการ
แก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน(ท21102) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดยวิธีการสร้างข้อตกลงในการ
กาหนดตรายางกากับชิ้นงาน/การบ้าน และการลงชื่อบันทึกใน
การส่งงาน/การบ้าน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ไม่ส่งงาน/การบ้านเป็นประจา จานวน 18 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบบันทึกการส่งงาน ผลการวิจัย พบว่า ผลการ
แก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน(ท21102) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการสร้างข้อตกลงในการ
กาหนดตรายางกากับชิ้นงาน/การบ้าน และการลงชื่อบันทึกใน
การส่งงาน/การบ้าน จากผลการศึกษาในภาพรวมแล้วทั้ง 2 วิธี
สามารถทาให้จานวนการส่งงาน/การบ้านวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน ของนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยวิธีที่ 1 การสร้างข้อตกลงใน
การกาหนดตรายางกากับชิ้นงาน/การบ้าน สามารถสร้าง
แรงจูงใจทาให้นักเรียนมีจานวนการส่งงาน/การบ้านมากกว่า
วิธีที่ 2 การให้ลงชื่อบันทึกในการส่งงานการบ้าน

ชื่อผู้วจิ ยั
มิสศุภรัช งามรัศมีวงศ์

ม.นิวชั ตันดี

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่องเศรษฐศาสตร์ (การ
ผลิตและการลงทุน)โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อกลางในการสอน
ด้ วยวิธีการสอบย่ อยทุกสัปดาห์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์และกลุ่ม
ที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์และกลุ่ม
ที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้น ม.2/3และ 2/5 จานวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น1)
แบบสอบย่อย 2)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เศรษฐศาสตร์(การผลิต
และการลงทุน) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการในการสอนด้วย
วิธีทดสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ผลการเรียนของนักเรียนที่ใช้วิธีทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ไม่
แตกต่างกับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
หน้ าทีพ่ ลเมืองเกีย่ วกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
พัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่จัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสกมลพร วงษ์ งาม

ชื่อเรื่องงานวิจยั
เรื่อง หน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์โรงเรียน
อัสสัมชัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2556จานวน 24
เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถาบันทางสังคม
จานวน 2 แผนๆ ละ 50 นาที รวม 100 นาที ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 802) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง
หน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อการเรียนประวัติศาสตร์ 2) พัฒนาเทคนิคการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของการเรียนประวัติศาสตร์
สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 24 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดการสอนเรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและแบบฝึกหัด
ผลการวิจัย พบว่า แก้ปัญหาการเรียนประวัติศาสตร์ สมัย
อยุธยาโดยใช้ชุดการสอนเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ชื่อผู้วจิ ยั

ม.อุทยั ธารีจติ ร
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สมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ที่ควรปรับปรุง
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ15 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปลายภาคเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน
การศึกษาตาราเรียนวิชาสังคมศึกษา ภาคภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์ คาเลรียลแห่ งประเทศ
ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรียนอัสสัมชัญ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 2) เพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 425 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ตารากลางภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย 2) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ผลการวิจัย พบว่า ทาให้ทราบ
ว่าหลักสูตรตารากลาง ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอีกมากเพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เป็นตาราที่ได้มาตรฐาน นอกจากเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ข้อมูลในตารายังล้าสมัยเพราะอ้างอิงข้อมูลที่ผ่าน
มาแล้วกว่า 10 ปี ท่สาคัญคือขาดคู่มือครูที่จะช่วยให้ครูผู้สอนมี
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ชื่อเรื่องงานวิจยั
ความมัน่ ใจในการสอนมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีเฉลย
แบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยหลังการเรียนการสอน
มิสประภัสสร จันทร์ แดง การใช้ สื่อมัลติมเี ดียเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 เรื่อง พลเมืองภายใต้
รัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพลเมือง
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 2)
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/3 จานวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง พลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ 2)สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง
ประชาธิปตาย 3) คาถามวัดทักษะการคิดวิเคราะห์4)
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
นักเรียนสามารถทาคะแนนเฉลี่ยการตอบคาถามเชิงวิเคราะห์
ได้ 13.5 คะแนน
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มี
แรงจูงใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.80
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย
การศึกษาพุทธประวัตขิ องพระพุทธเจ้ าผ่านพระพุทธรู ปปาง
ต่ างๆ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) พัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง พุทธประวัติของพระพุทะเจ้า ที่
จัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 2)
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง
การศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 28 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเลือกห้องเรียนอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)
แผนจัดการเรียนรู้ เรื่องพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
2) แบบทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้เรื่อง พุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ทุกคน 2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
เรื่องการศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธรูป
ปางต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ด้ วย
วิธีการสอนแบบค้ นคว้ า ทีใ่ ช้ เทคนิควิธีการ Word Café กับการ
สอนแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ด้วยวิธีการสอนแบบค้นคว้าที่
ใช้เทคนิควิธีการ Word Café กับการสอนแบบบรรยาย เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ใช้วิธีการสอนแบบค้นคว้าที่ใช้
เทคนิควิธีการ Word Café และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)ใบงาน
2) แบบประเมินกลุ่ม 3) แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ด้วยวิธีการสอนแบบค้นคว้า ที่ใช้
เทคนิควิธีการ Word Café ที่ผู้เรียนแบ่งงานไปค้นคว้า โดย
ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกาหนดจุดประสงค์ วางแผน
ดาเนินงานปฏิบัติและประเมินผลงานร่วมกัน ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงผู้เรียนรู้จักหาวิธี
การศึกษาหาความรู้โดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้มีประสบการสูง
กว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย ซึ่งพบว่า ผู้เรียนมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย ผู้สอนกาหนดจุดมุ่งหมายในการสอน
เนื้อหาวิชานั้นให้ชัดเจน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ เป็ น
ภาษาอังกฤษโดยการใช้ ครู ฟิลิปปิ นส์ สอนร่ วมกับครู ไทยของ
นักเรียน ชั้น ม.3/9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2)
เพื่อให้นักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนได้ทันนักเรียนอื่นๆ ในชั้น
เรียน 3) ให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น ม.3/9 จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อการ
เรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า1) นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อได้ใช้สื่อ
การเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนและการใช้ครู
ฟิลิปปินส์ร่วมสอนกับครูไทย2) นักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนได้
ทันนักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนมากขึ้น เมื่อได้รับการเอาใจใส่
และการช่วยเหลือจากครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน 3) นักเรียน
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สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเมื่อใช้ครูฟิลิปปินส์ร่วม
สอนกับครูไทย
การแบ่ งกลุ่มพัฒนาผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
การสอบวัดประมวลผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 แผนสายศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4/6-10 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 แผนสายศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-10 2) เพื่อแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์การ
ประเมินผล นาไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น ม.4/6-10
จานวน 230คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ใบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สาหรับนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B 2) ใบความรู้และใบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับนักเรียนกลุ่ม C ผลการวิจัย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/6-10 แผนสายศิลป์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทางประวัตศิ าสตร์ ผ่าน
คาศัพท์ เกีย่ วกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยสมัยต่ างๆ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาการเรียนประวัติศาสตร์ ผ่าน
คาศัพท์เกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยสมัยต่างๆ โดยใช้
นวัตกรรมสื่อช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ เป็น 1) แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน 2)ใบงาน 3)แบบประเมินผลผลการวิจัย พบว่า การ
เรียนรู้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้คาศัพท์สร้าง
ความสนใจและเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ชัดเจนกว่าการใช้
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ข้อมูลแบบบรรยายอย่างเดียว
การสวดมนต์ และการบริหารจิตเพือ่ ปรับพฤติกรรมอันไม่ พงึ
ประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/8 ปี การศึกษา 2556
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ปรับปรุงพฤติกรรม ทางกาย วาจา ใน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ให้เป็นไปตามลักษณะพง
ประสงค์ของโรงเรียนและประเทศชาติ 2) ปลูกฝังนิสัยการ
ปฏิบัติธรรมและการบริหารจิตตามหลักของพระพุทธศาสนา
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 จานวน 20
คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นสมุดบันทึกพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ 2 ประเมินผลการ
ลดลงของพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และมีจานวนของ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิม่ ขึ้น ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น และขณะเดียวกันนักเรียนบางกลุ่มมี
พฤติกรรมที่ยังไม่พัฒนาตนเองในบางเรื่อง เช่น การขาดเรียน
การมาโรงเรียนสาย และไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
การปรับพฤติกรรมไม่ ส่งงานในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 ,5/9 และ 5/10
ปี การศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 , 5/9 และ 5/10 ให้ทางานส่ง 2)
ปรับพฤติกรรมไม่สนใจเรียนให้ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 , 5/9 และ 5/10 จานวน 22
คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบฝึกหัด ใบงาน ผลการวิจัย พบว่า
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นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานและส่งงานได้ตรงเวลา คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยทุกครั้งที่ทางานเสร็จแล้วต้องส่งงานนั้นทันที
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาโดยดารจัดการ
เรียนรู้ บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาพัฒนา
อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จานวน 477 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ
ผลการจัดนิทรรศการ ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการสอนบูรณา
การแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) กับการสอนแบบ
บรรยาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าการสอนแบบ
บรรยาย

ม.วรรณรัชต์ สองศรียนต์ การพัฒนาความสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นม.
6/9 จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น 1) ใบงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 2) สื่ออินเตอร์เน็ต ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาความ

ชื่อผู้วจิ ยั

M.Suchat Pinturuk
Miss Sutthawan
Sooknam

ชื่อเรื่องงานวิจยั
สนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต พบว่า นักเรียนมีความสนใจที่จะใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลมาใช้ในการประกอบการเรียนและทา
ใบงานกิจกรรมส่ง และสามารถทาการทดสอบผ่านเกณฑ์ทุก
คนคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
ประกอบการสอนทาให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น

Teaching and Instructional Design For the improvement
of the Students
The objective of This Classroom Research was 1) Make sure
students can understand the goals and benefits of a problembased approach for language learning. 2) Lectures and uses
audiovisual teaching aids to present subject matter to class.
Result : The results of the student’s actions are visible and
immediate. The give and take of sharing perspectives and
strategies during cooperative activity will be encouraged by
immediate feedback about the results of student’s actions.
The student show more improvement this term. As we have
the exam,worksheet and class participation.
มิสพึงพิศ บุญชู เลิศรัตน์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(ง21102) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีเ่ รียนรู้
ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(Tablet) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ง
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21102) เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 50 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)
สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่
(59%) มีคะแนนอยู่ในระดับควรปรับปรุง นักเรียนที่มีผลการ
เรียนพอใช้(23%) นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
(31.10%) ส่วนจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
(4%) นักเรียนที่มีผลการเรียนดี(8%) มีจานวนใกล้เคียงกับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก 2) หลังจัดการเรียนรู้ผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) นักเรียนส่วนใหญ่(81%)
มีผลการเรียนในระดับดีมาก รองลงมาคือนักเรียนที่มีผลการ
เรียนปานกลาง (6.7%) และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี
(15%) นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง(2%) มีจานวน
เท่ากับจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับพอใช้แสดงว่า
นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
การใช้ สื่อการสอนเรื่อง Working with Strings เพือ่ เสริมความ
เข้ าใจในการเรียน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการ
ใช้สื่อการสอนเรื่อง Working with Strings เพื่อเสริมความ
เข้าใจในการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อแก้ปัญหาเอกสาร
ประกอบการสอนมีเนื้อหาความรู้ไม่เพียงพอ 3) เพื่อส่งเสริม

ชื่อผู้วจิ ยั

มิสรัตนา จันทราวิรุธ

ชื่อเรื่องงานวิจยั
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
184คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) สื่อการสอนเรื่อง Working with
Strings 2)แบบสอบถามการใช้สื่อการสอน ผลการวิจัยพบว่า
สื่อการสอนเรื่อง Working with Strings สามารถทบทวน
ความรู้หลังการเรียนได้ กรณีนักเรียนเรียนในหัวข้อ Working
with Strings เป็นครั้งแรกครูควรเป็นผู้อธิบายประกอบการใช้
สื่อเนื่องจากเป็นหัวข้อการเรียนที่ยากต่อการศึกษาและจะทา
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ และควรต้องมีแบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้หลังศึกษาสื่อการสอน เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน
การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนไม่ สนใจฟังเวลาครู สอนและไม่
สามารถสร้ างชิ้นงานในการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) แก้ปัญหา
นักเรียนสมาธิสั้นให้สนใจการเรียนมากขึ้น 2) ให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้และสามารถทากิจกรรมตามที่ครูมอบหมายได้
3) ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6-9เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) สื่อ
การสอน 2) สมุดจดงาน 3) โปรแกรมการส่งงานของนักเรียน
ผ่านเครือข่าย Intranet ผลการวิจัย พบว่า จากการสังเกตการณ์
เรียนของนักเรียนในคาบ ช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรก นักเรียนขาด
ความสนใจไม่ค่อยนาอุปกรณ์การเรียนมา เช่น สมุดปากกา
และอุปกรณ์การจัดเก็บชิ้นงาน เวลาครูทาตัวอย่างชิ้นงานก็ไม่
สนใจ และไม่ปฏิบัติตามพอครูพูดจบนักเรียนก็จะถามคาถาม
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เดิม ๆ ซ้าแล้ว ซ้าอีก ว่าทาอย่างไร ถึงแม้มีสื่อขั้นตอนการ
ทางานให้ดู
การแก้ ปัญหาการไม่ ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนอัสสัมชัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาความ
รับผิดชอบ ในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)
ศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของ
นักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) วิธีการ
เสริมแรง 2) แบบบันทึกการส่งงาน ผลการวิจัย พบว่าความ
รับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนดีขึ้นส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.75
การเลือกหัวข้ องานตามความสนใจของนักเรียนเพือ่ แก้ ปัญหา
การส่ งงานและความตั้งใจในการทางาน ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานกราฟิ ก (ง30201) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/6 – 4/9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) แก้ปัญหาใน
การทางานของนักเรียน 2) ก่อให้เกิดทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกได้อย่างมีคุณภาพ 3) เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ถึง ห้อง 9 จานวน 154 คน เครื่องมือที่
ใช้ คือ 1) สื่อการสอนที่ปรับปรุง(job3 – job10) 2) แบบบันทึก
คะแนน ผลการวิจัย พบว่า หลังจากปรับหัวข้อของงานตาม
ความสนใจของนักเรียน และจัดทาไฟล์นาเสนองานเป็นแบบ
step-by-step แล้วผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น โดยสังเกตได้
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มิสเนติมา กมลเลิศ
มิสสุ ภา พร้ อมสถิตย์
มิสนุชนาท เนติพฒ
ั น์
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้

ม.กรวิชญ์ โสภา
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จากจานวนนักเรียนที่ไม่ส่งงานลดลง

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาโดยดารจัดการ
เรียนรู้ บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาพัฒนา
อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จานวน 477 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ
ผลการจัดนิทรรศการ ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการสอนบูรณา
การแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) กับการสอนแบบ
บรรยาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าการสอนแบบ
บรรยาย
ผลของการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
(Constructivism) ในด้ านของการสืบค้ นและการจัดการข้ อมูล
ผ่านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนอัสสัมชัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาและพัฒนาผล
ของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองใน
ด้านของการสืบค้นและการจัดการข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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จานวน 194 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การค้นหาข้อมูลทั่วไป นักเรียนทั้ง
4 ห้องเรียนสามารถตอบคาถามและค้นหาข้อมูลจากโจทย์ที่ให้
ไปได้ดีมาก โดยเมื่อกาหนดสิ่งที่นักเรียนต้องค้นหานักเรียน
ร้อยละ 100 สามารถค้นหาข้อมูลได้สาเร็จและถูกต้องสมบูรณ์
และการประมวลผลการนาข้อมูลนักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
ประมวลผลได้ดีมาก เนื่องจากเป็นคาถามปลายเปิดที่ให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามความคิดของ
นักเรียนเอง 2) การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจง นักเรียนทั้ง 4
ห้องเรียนสามารถอ่านโจทย์คาถามและสามารถดึงคาสาคัญ
(Keyword) ของโจทย์มาใช้ในการหาข้อมูลได้ประมาณร้อยละ
88 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนการนาข้อมูลมาใช้และ
ประมวลผลได้ร้อยละ 88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และนักเรียน
ร้อยละ 96 สามารถระบุแหล่งที่มาเว็บไซต์ของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ 3) การค้นหาความหมายของข้อมูล นักเรียน
ร้อยละ 98 สามารถค้นคว้าหาความหมายของคาศัพท์
ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยได้ ถูกต้องทั้งหมด ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมาก
การเพิม่ แรงจูงใจในการทางานของนักเรียนวิชาการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ รหัส ง30205 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพิ่มแรงจูงใจในการทางานของ
นักเรียน วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2) นักเรียนสามารถสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ 3) ให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมี
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มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
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ประสิทธิภาพ 4) ศึกษาปัญหา และเป็นข้อมูลสาหรับการ
พัฒนาวิธีการสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ออกแบบ จานวน 29 คน
โดยเลือกทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 2) คะแนนเก็บของนักเรียนจากการ
ประเมินชิ้นงาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินจากแบบ
สังเกตพฤติกรรม นักเรียนส่งงานครบตามจานวน 2) ผลจาก
การประเมินชิ้นงาน จากการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อใน
การทาชิ้นงานส่ง ทาให้นักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยวัดได้จากคะแนนของผลงาน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการขาดความสนใจในวิชาการ
ออกแบบโฆษณา 1 (ง30206) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนให้สนใจการเรียน และเชื่อฟังครูผู้สอน 2) ให้การเรียน
การสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ศึกษาปัญหาและ
เป็นข้อมูลสาหรับพัฒนาวิธีการสอนและการอยู่ร่วมกับ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการเรียนศิลป์ออกแบบ จานวน 1 คน ที่มีพฤติกรรมขาด
ความสนใจในการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 2) คะแนนเก็บของ
นักเรียนจากการประเมินชิ้นงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

ชื่อผู้วจิ ยั
ม.วรินทร จันสุ ปิน
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การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้ อง
คอมพิวเตอร์ อย่ างถูกวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง30205 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ และการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้
ดียิ่งขึ้น 2) ปลูกฝังลักษณะนิสัยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีความรับผิดชอบต่อ
สมบัติส่วนรวม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/4 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบบันทึกการสังเกต
ผลการวิจัยพบว่า จากการฝึกทักษะการปฏิบัติ เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ¾ ด้วยการจัดกิจกรรมการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามสื่อที่ครูสร้างขึ้น นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามขั้นตอนและมีความ
รับผิดชอบรู้จักรักษาสมบัติของส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

