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แนวคิดงานวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียน
“คือ การวิจัยทีท่ าโดยครู ผ้ สู อนในชั้ นเ รียน เพือ่ แก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชั้น
เรียนและนา ผลมาใช้ ในการปรับปรุ ง การเรียนการสอนหรือส่ งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนให้ ดียงิ่ ขึน้ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดกับผู้เรียน”
สุ วมิ ล ว่ องวานิช (2555)

การวัด
“การวัดคือขั้นตอนแรกสุ ดทีท่ าหน้ าทีน่ ากา รควบคุมและนาการปรับปรุ ง
ถ้ าคุณไม่ สามารถวัดสิ่ ง
ใด คุณก็ไม่ สามารถเข้ าใจสิ่ งนั้น ถ้ าคุณไม่ เข้ าใจสิ่ งนั้น คุณก็ไม่ สามารถ
ควบคุมสิ่ งนั้น และถ้ าหากคุณไม่ สามารถควบคุมสิ่ งใดได้ คุณก็ไม่ สามารถปรับปรุ ง
สิ่ งนั้นได้ ”
James Harrington
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แนวคิดสาหรับการวิจัยในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์ ของการทางานวิจยั ในชั้นเรียน
คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสอนให้ดีขึ้น โดยนางานที่
ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์หาสาระสาคัญของสาเหตุที่เป็นปัญหาอันเป็น เหตุให้งานที่ปฏิบัติ
นั้นไม่ประสบผลสาเร็จไปตามเป้าหมายที่ครูคาดหวังไว้ จากนั้นจะใช้แนวคิดทางทฤษฎี
และประสบการณ์การปฏิบัติที่ผ่านมา แสวงหาข้อมูลและวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้
แล้วนาวิธีการดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติกับกลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
แนวทางการทางานวิจยั ในชั้นเรียนของครู ผ้ สู อน
1. ครูผู้สอนทุกคนต้องทางานวิจัย
2. งานวิจัยที่ทาควรเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ครูผู้สอน)
3. ไม่เน้นการวิจัยเชิงสารวจ หากมีการสารวจข้อมูลก็เพื่อนาข้อมูลที่ได้นั้นมา
ประกอบการวิจัยต่อไป (เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรต่อไป )
การสารวจความพึงพอใจสามารถทาได้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหลัก
4. งานวิจัยที่ทาควรเป็นงานวิจัยที่ทาขึ้นอย่างมีคุณภาพ
5. ในหนึ่งปีการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง
6. การทางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาขั้นเงินเดือน และโบนัส
ลักษณะการทางานวิจยั ในชั้นเรียนที่มคี ุณภาพ
1. ปัญหาการวิจัยนามาจากปัญหาที่พบใ นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการค้นหา ทดลองนวัตกรรม (วิธีการสอน สื่อการ

สอน) สาหรับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2

2. สอดคล้องกับบันทึกการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้
3. มีเอกสารอ้างอิง เช่น บันทึกการสอน ตัวอย่างเครื่องมือ ตัวอย่างผลงานนักเรียน
เพื่อที่เมื่อมีผู้มาศึกษางานวิจัยจะได้อ่านประกอบเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. รูปแบบการวิจัยชัดเจน ถึงจะเป็นการวิจัยเพียงไม่กี่หน้ากระดาษแต่หากมี
ประเด็นครบตามกระบวนการวิจัยก็สามารถเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้
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กรอบการทาวิจัยในชั้นเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของการวิจัย
7.1 ประชากร
7.2 ตัวแปรที่ทาการวิจัย
7.3 ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
8. นิยายศัพท์เฉพาะ(ถ้ามี)
9. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
10. วิธีดาเนินการวิจัย
10.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
10.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
10.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
11. ผลการวิจัย
12. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
13. ข้อเสนอแนะ
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14. เอกสารอ้างอิง เช่น บันทึกการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน
หมายเหตุ :
ในกรณีทงี่ านวิจัยนั้นมีลกั ษณะเป็ นความเรียง ควรทีจ่ ะมีเนือ้ หาสาคัญตามหัวข้ อที่
ระบุไว้ และควรระบุแหล่ งทีม่ าของข้ อมูลทีน่ ามาสรุ ป พร้ อมแสดงตัวอย่าง
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งานวิจัยเพือ่ พัฒนาผลสั มฤทธิ์โดยปรับวิธีการสอน
แบบบันทึกการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ม.บุญสม ช่ วงโชติ ม.ดารธาน รอดแก้ ว
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎี และพื้นฐานวิธีการฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยให้กับผู้เรียน 2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้บทเพลง
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) นักเรียนมีความสนใจการเรียนดนตรีไทยมากขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างเป็น นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบฝึก
วิธีการฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงด นตรีไทยวิธีที่ 1 จากอัตราสามชั้นไปหาอัตราชั้นเดียว 2)
แบบฝึกวิธีการฝึกปฏิบัติบรรเลงดนตรีไทยวิธีที่ 2 จากอัตราจังหวะชั้นเดียวไปหาอัตราสา
มาชั้น 3) แบบประเมินการฝึกปฏิบัติบรรเลงของนักเรียนทั้ง 2 วิธี4) ฉิ่ง, กรับ ผลการวิจัย
พบว่า จากการที่ผู้สอนปรับวิธีการฝึก ปฏิบัติวิธีการตีซึ่งจากแต่เดิมมักจะสอนกันตาม
หลักการบรรเลง กล่าวคือ การฝึกตีตามครู ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอัตราจังหวะสามชั้นซึ่ง
เป็นอัตราที่ช้าและจะมีความยาวของเพลงมาก และในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับวิธีการโดยให้
ผู้เรียนเริ่มอ่านจากอัตราจังหวะชั้นเดียว ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วและมีความยาวของเพลงไม่มาก
ผลที่ออกมาคือการสอนในแบบเดิมจะทาให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนใจกับการ
เรียน เนื่องจากเพลงไทยแต่ละเพลงค่อนข้างจะยาวผู้เรียนบางคนอ่านไม่จบเพลงก็มี แต่
เมื่อผู้วิจัยใช้วิธีกลับกัน คือนาอัตราจังหวะชั้นเดียวเป็นตัวเริ่ม สอนให้กับผู้เรียนผลปรากฏ
ว่า ผู้เรียนกลับสนใจมากขึ้น เนื่องจากเพลงชั้นเดียวมีความยาวไม่มากทาให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจและมีกาลังใจในการพัฒนาการอ่านโน้ตดนตรีให้คล่องแคล่วขึ้น อีกทั้งการใช้
คาพูดที่สุภาพมีความเป็นกันเองกับผู้เรียนทาให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นมิตร กล้าพูด กล้าทา มี
ความต้องการที่จะเรียนบ่อยๆ การพัฒนาการเรียนรู้ที่เริ่มจากง่ายไปหายาก ทาให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงข้อบกพร่องทาให้ผู้เรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง
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การสอนกีต้าร์ โดยใช้ บทเรียนพืน้ ฐานเดียวกัน
ระหว่ างนักเรียนที่มพี นื้ ฐานกับนักเรียนไม่ มพี นื้ ฐาน
ม.ทัพไทย หลักศิลากุล
มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบแบบเรียนกีตาร์เรื่องการสอนโน้ตกีตาร์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
จานวน 10 คน ที่เล่นไม่เป็น กลุ่ มที่ 2 จานวน 10 คน ที่มีพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1/2558
เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบเรียนกีต้าร์เบื้องต้นที่ครูนามาจากหนังสือเรียน ของ
HALLONARD2) บทเพลงตัวอย่างที่มีการปรับวิธีการอ่านโน้ต ผลการวิจัย พบว่า จากผล
ในการวิจัยในเรื่องการสอนกีตาร์ โดยใช้บทเรียนพื้นฐานเดี ยวกันระหว่างนักเรียนที่มี
พื้นฐานกับนักเรียนไม่มีพื้นฐาน ผลปรากฏว่านักเรียนมีพื้นฐานกับนักเรียนไม่มีพื้นฐาน
คะแนนที่ออกมา มีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันคือ 92% และ78% มีช่วงห่างคะแนน 14 %
ถือว่าห่างกันไม่มาก ดังนั้นบทเรียนพื้นฐานที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับความ สามารถ
ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นามาใช้เรียนไปพร้อมกัน นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะในด้าน
การเล่นเพลงสากล

การเรียนกระบวนท่ ารบ (เสนายักษ์ ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนอัสสั มชัญโดย ใช้ วธิ ีสอนแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
ม.อัฐฉัตร ดุลยาฉัตร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 3) เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2558 จานวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนท่ารบ
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(เสนายักษ์ ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในวิชาศิลปะพื้นฐา น(โขนยักษ์ ) เรื่อง
การเรียนกระบวนท่ารบ (เสนายักษ์) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

การศึกษาผลของการใช้ วธิ ีการสอนแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ วิชาศิลปะพืน้ ฐาน2(
สาระดนตรี ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/8 เพือ่ นาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับเวลาเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2559
ม.วิริยะ เกตุแก้ ว
ม.ต่ อศักดิ์ เขียวสะอาด
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะพื้นฐานในภาคเรียนที่
2 ครบตามตัวชี้วัดใน 8 สัปดาห์
2) นาผลการวิจัยไป จัดการเรียนรู้วิชาศิลปะพื้นฐาน ศ 30102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /5 จานวน 42 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ใบงานที่ 1,2,3 และ4 2) สมุดจดงานของนักเรียน 3) แบบบันทึกการ
นาเสนอผลงาน 4) แบบบันทึกการส่งงา น ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/5 ร้อยละ 100 ส่งงานตามใบงานครบถ้วน หมายความว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ได้รับสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะพื้นฐานในภาคเรียนที่ 2 ครบตามตัวชี้วัดใน 8 สัปดาห์
ดังนั้นผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมก ารเรียนรู้วิชาศิลปะพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
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แฟ้ มสะสมผลงานทัศนศิลป์ สะท้ อนความติสท์ (Artist) พิชิตการจาแนกผลงานศิลปะ
กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึก ษาและรวบรวมปัญหาด้านการจาแนกผลงาน
ทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าในผลงานทัศนศิลป์ของตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 2 ) เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของ
นักเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ ด้วยการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ กลุ่
ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-9 ยกเว้น 5/8 จานวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบเจาะจงนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละห้อง ห้องละ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนวิชาศิลปะพื้นฐาน4 ศ30104 2) ผลคะแนนที่นักเรียนได้รับ
3) ใบงานโครงสร้างแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 4)ผลงานแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ร้อยละ 90 สามารถออกแบบความคิดได้ด้วยความ
มั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีพัฒนาการในด้านการปฏิบัติงานดีขึ้น และได้แฟ้มที่มีความ
สวยงามหลากหลายน่าสนใจ จัดผลงานทัศนศิลป์ ได้ตรงตามสาขาได้เพิ่มขึ้น ได้เห็น
ข้อบกพร่องของตนเองและของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น
การทาเอกสาร /ใบงาน วึ่งเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ของตนได้แล้ว จึง
สามารถจาแนกผลงานได้ตรงตามสาขางานทัศนศิลป์ได้ถูต้อง และนามาปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานของตนให้ดียิ่งขึ้นไป
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การพัฒนาทักษะการบริโภคปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่องหลัก 4 ล.
โดยใช้ วธิ ีการสอนแบบ Jig saw
มิสชลดา เถื่อนเนาว์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 2) ให้นักเรียนมีสุขภาพและน้าหนัก- ส่วนสูงเป็นไปตา มวัย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้อง 2/1 – 2/10 จานวน 100
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องความรู้ทาง
โภชนาการ และหลัก 4 ล. 2) แบบสอบถามทักษะการบริโภค 3) เครื่องชั่งน้าหนัก และ
ส่วนสูง ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดความรู้
ด้านโภชนาการ เรื่อง 4 ล. และทักษะการบริโภคปลอดภัย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Jig
saw ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าน้าหนัก และส่วนสูง
มีการพัฒนาขึ้น ความรู้ด้านโภชนาการ และทักษะการบริโภคปลอดภัย ก็มีการพัฒนาขึ้น
ด้วย
การพัฒนากล้ ามเนือ้ ช่ วงล่ างของนักเรียน
ม.ภูริพนั ธ์ โชติหิรัญธนนนท์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนมีการพัฒนากล้ามเนื้อช่วงล่าง 2) ให้นักเรียน
ใช้กล้ามเนื้อเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธย มศึกษาปีที่
3 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบฝึกทดสอบกล้ามเนื้อ ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน มีการพัฒนากล้ามเนื้อช่วงล่างเป็นที่น่าพอใจ และนักเรียน
มีความสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนาความรู้ในการ
พัฒนากล้ามเนื้อได้เองอย่างต่อเนื่องในขั้นต่อไป
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การใช้ กรวยทรงสู งแก้ ไขนักเรียนที่ไม่ ผ่านการทดสอบทักษะการยิงประตูด้วยข้ างเท้ าด้ านใน
ม.อภิรัตน์ วิมานรัตน์
ม.โอภาส ธิราศักดิ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2)
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1) กรวยทรงสูง 2) โปรแกรมการฝึก ผลการวิจัย พบว่า การนากรวยทรงสูงมาตั้งเป็นเฉียง
ไปทางซ้ายหรือทางขวาจึงเป็นกา รบังคับให้นักเรียนต้องบิดข้อเท้าให้หันไปในทิศทางที่
ต้องการน่าจะเป็นแนวคิดที่ถูกต้องสาหรับนักเรียนที่ขาดทักษะทางกีฬาเป็นอย่างยิ่ง
สังเกตจากการฝึกซ้อมหลังจากที่นากรวยมาตั้งเป็นแนวบังคับให้เตะบอลไปตามทิศทางที่
กาหนดไว้ ปฏิบัติเพียงไม่กี่ครั้งสามารถเตะได้ตรงทิศ ทางที่บังคับให้ลูกบอลไม่สัมผัส
กรวย ครูสอนนักเรียนให้จาจังหวะของการเตะบอลที่ถูกต้องลูกบอลพุ่งตรงตามทางที่
กาหนดให้ดีๆ หลังจากนั้นทาการทดสอบจริงตามกฎกติกา ผลปรากฏว่านักเรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกคน
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การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานพืน้ ฐาน 3
ด้ วยวิธีการสอนแบบสื บสอบ ที่ใช้ เทคนิคการเริมสร้ าง
มิสละออ
พลอยโพลงสุ ข
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานพื้นฐาน 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้น ม .6/5 จานวน 46 คน เครื่องมือที่
ใช้ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ นักเรียนชั้น ม .6/5 โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสอบ ที่ใช้
เทคนิคการเสริมสร้าง ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนม .6/5 ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 3
ด้าน คิดค่าสถิติเป็นร้อยละ คือ ด้านความรู้ ร้อยละ 84.78 ด้านทักษะ ร้อยละ 80.43 ด้าน
คุณลักษณะร้อยละ 100 กล่าวได้ว่า นักเรียนชั้นม.6/5 ผ่านเกณฑ์วัดจุดประสงค์การเรียนรู้
3 ด้าน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ ที่ใช้เทคนิคการเสริมสร้าง

การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเสิ ร์ฟลูกวอลเลย์ บอลมือบน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ปี การศึกษา 2558
ม.ประเมียด สมานพร้ อม
ม.ชาติกล้ า บุญชมภู
มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะ การเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน 2) ศึกษา
ความสามารถทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน 3) เปรียบเทียบความสามารถการเสิร์ฟ
วอลเลย์บอลมือบนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ ใช้ คือ 1) แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟ
วอลเลย์บอลมือบน 2) แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน ก่อนฝึกและหลัง
ฝึก ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือ
บน มีความสามารถในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบนก่อนฝึกเท่ากับ 5.5 หลังฝึก เท่ากับ 7.6
แสดงว่านักเรียนมีความสามรถเพิ่มขึ้น มีคะแนนความก้าวหน้าในการฝึกเท่ากับ
21.
คะแนน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็ นรายบุคคลในรายวิชาคณิตศาสตร์ สากล เรื่อง Surd
เพือ่ ให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่ดขี นึ้
ม.ธีรภัทร เสมาทอง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Surd
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสอนเป็นรายบุคคล
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการสอนเป็นรายบุคคล ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กระบวนการสอนเป็นรายบุคคล เรื่อง Surd สอบผ่านเกณฑ์จากการสอบ
วิชาคณิตศาสตร์สากล ทุกคน

การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ วธิ ีสอนแบบแก้ ปัญหาของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ม.โชคชัย สิ ริหาญอุดม
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสนแบบแกปัญหา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 จานวน 25 คนเป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/10 จานวน 25 คน เป็นกลุ่ มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมการ
สอนแบบแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการของโพลยา 2) แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
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ผลการจัดการเรียนการสอนซ่ อมเสริม เรื่อง ฟังก์ ชันตรีโกณมิติ ที่มตี ่ อผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นม.5
ม.ประจวบ ศรีภิลา
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์
ชั้นตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)ใบ
ความรู้โดยใช้การสอนซ่อมเสริม เรื่องฟังก์ชั้นตรีโกณมิติ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชั้นตรีโกณมิติ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การสอนซ่อมเสริม สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนการสอนซ่ อมเสริมเป็ นรายบุคคล เรื่อง ความน่ าจะแน ที่มตี ่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
มิสสุ นิสา แก้ วกระจ่ าง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนซ่อมเสริมเป็น
รายบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 10 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ใบความรู้โดยใช้การสอนซ่อมเสริม
เรื่อง เซต 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขอ งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
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ประสิ ทธิภาพของการยิงประตูแบบมือเดียวและสองมือ
ม.นันทวัจน์ สุ วรรณาพิสิทธิ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนรู้ถึงข้อแตก ต่างระหว่าการยิงประตูการยิง
ประตูแบบมือเดียวกับการยิงประตูแบบสองมือ 2) เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความแม่นยาในการ
ยิงประตูมือเดียวและสองมือกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1)ลูกบาสเกตบอล 2) ตารางบันทึกผล 3) นาฬิ กาจับเวลา
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการทดสอบการยิ่งแบบมือเดียวและสองมือ 10 ครั้งภายในเวลา
ที่กาหนด การยิงประตูแบบมือเดียวจะมีเปอร์เซ็นต์ในการลงดีกว่าการยิงประตูแบบสอง
มือ ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพของการยิงประตู้ควรสอนนักเรียนให้เน้นให้ใช้การยิงประตู
แบบมือเดียว

การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาขั้นสู ง 4
โดยใช้ วธิ ีการสอนแบบโครงงาน ที่ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
มิสจิราวัฒน์ วงศ์ เล็ก
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาขั้นสูง 4ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)ใบงาน 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมิน ผลการวิจัย พบว่า การเรียนวิชาชีววิทยาขั้นสูง 4 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานที่ใช้เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อน สามาร ถ
นามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความคิดเห็นของนักเรียนต่ อ
วิธีการเรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการเขียนสิ่ งที่ได้
เรียนรู้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มิสวรพรรณ คัคณาพร มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ
ม.สมพงษ์ สิ นศาสตร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อวิธีการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E)ร่วมกับการเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ของนักเรียนระดั บชั้น ม.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้าน
บวกต่อวิธีการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการ เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สูง
กว่าภาคเรียนที่ 1 ในทุกรายวิชา

การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5 (ว30225)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2,3 โดยใช้ การสอนแบบใช้ Power Point
มิสจันทร์ เพ็ญ คุณวัฒนสุ ขสั นติ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/2 , 3 , แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ วิชาเคมี 5 (ว30225)โดยใช้การสอน
แบบใช้โปรแกรม Power Point กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นม .6/2 ,3 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ จานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลัง
เรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนการใช้และ
หลังการใช้วิธีสอนแบบใช้โปรแกรม Power Point ไม่แตกต่างกัน
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การแก้ปัญหาของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ที่มีผลการเรียนอ่อน โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ STAD (student Teams – Achievement Division) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มิสรัศมี เลิศอารมย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) แก้ปัญหานักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ที่มีผลการเรียนอ่อน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (student Teams – Achievement Division) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101)
เรื่องการแยกสารและปฏิกิริยาเคมีก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผล
การเรียนอ่อน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (student Teams – Achievement
Division) 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนอ่อน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
STAD (student Teams – Achievement Division) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (student Teams – Achievement Division) ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผล
การสอบระหว่างภาคต่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) หลังจากการได้รับการฝึกโดย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (student Teams – Achievement Division) ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจและเจตคติที่ดีของพฤติกรรมการ
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์(ว 22101) สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT

มิสศศิธร ชาวระหาญ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤฤธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 40 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
4 MAT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังการสอนเทคนิค 4 MAT อยู่ในระดับดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
การสอนเทคนิค 4 MAT เท่ากับ 2.41 และ 6.05 ตามลาดับ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Games-Tournament sหรือ TGT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มิสจารุตา หลิน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Games-Tournament หรือ
TGT กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 แผนการเรียนศิลป์-คานวณ จานวน 44 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็น 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Team-Games-Tournament เรื่อง สารชีว
โมเลกุล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน
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ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สารชีว
โมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนโดยการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
Team-Games-Tournament หรือ TGT หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน

การศึกษาทักษะการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องการวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/6
ม.ศุภกิตติ ช่ อไสว
มีวัตถุประสง ค์ เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด (ความ
ยาวและพื้นที่ ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จานวน 38 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ องการวัด (ความยาวและพื้นที่ ) ผลการวิจัย
1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียน
สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและคาตอบที่ได้ถูกต้องสมบูรณ์และนักเรียนส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความสามารถในระดับน้อยในขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผ นการแก้ปัญหา 2)
นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
71.88 ของนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนส่วนน้อยมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.13 ของนักเรียนทั้งหมด 3) นักเรียนที่มีทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 ขึ้นไปมีจานวน 32 คน
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วิเคราะห์ ปัญหาของการแก้ โจทย์ ปัญหาสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5
ม.นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์
มิสพูนธิวา ลาปะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์ปัญหาการแก้ปัญหาโจทย์สมการเชิ งเส้นตัวแปร
เดียวของคณิตศาสตร์สากล 2) นักเรียนมีระดับผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สากลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จานวน 34 คน
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Algebraic Equations หัวข้อ Solve
following word problems ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแปลโจทย์ข้อความเป็นภาษาคณิตศาสตร์ไม่ได้ทาให้การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สากลของนักเรียนไม่ประสบความสาเร็จ

การปรับปรุ งผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตา่
ในเรื่องการแก้ สมการค่ าสั มบูรณ์ และการแก้ อสมการค่ าสั มบูรณ์
ของนักเรียน ม.6/4 ปี การศึกษา 2558 โดยการใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยา (Polya)
มิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่าให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สู งขึ้นในเรื่องการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จานวน 49 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นในเรื่องการ
แก้สมการค่าสัมบูรณ์และการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ สังเกตจากคะแนนทดสอบย่อยครั้งที่
2 คะแนนเดิม 7.5 คะแนน (หลังดาเนินการวิจัย ) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบย่อยครั่งที่ 1
ซึ่งมีคะแนนเต็ม 7.5 คะแนน เช่นกัน 1) นักเรียน 25 คน ได้คะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 1 2) นักเรียน 11 คน ได้คะแนนทดสอบย่อ ยครั้งที่
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ต่าลงกว่าคะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 1 3) นักเรียน 13 คน ได้คะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 2
เท่ากับคะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 1
ผลการจัดการเรียนรู้ แบบ STAD ที่มตี ่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง การแปรผัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรียนอัสสั มชัญ
มิสอังสุ มาลี สมป่ า
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแปรผัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4กับเกณฑ์ร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จานวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจั ดการเรียนรู้
แบบ STAD เรื่องการแปรผัน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปรผัน
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแปรผันสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง ฟังก์ ชันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การเรียนแบบร่ วมมือ
มิสณิชาภัทร สอนตะคุ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) การจัดการเรียนรู้ เรื่องฟังก์ชันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 2) ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบทดสอบเรื่อง ฟังก์ชัน ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลการวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล ที่ได้จาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 และมี
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นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ มี
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 2) ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการทา
กิจกรรม พบว่า นักเรียนมีการปรึกษากันก่อนลงมือปฏิบัติงานบ้าง ส่วนใหญ่นักเรียนจะ
ไม่ร่วมกันตัดสินใจ จะแบ่งงานกันรับผิดชอบ แต่หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็จะอภิปราย
และรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน นักเรียนส่วนใหญ่รับผิดชอบงาน ตั้งใจปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ให้การช่วยเหลือกันในการทางาน และส่วนใหญ่ทางาน
เสร็จภายในเวลาที่กาหนด คุณภาพของใบงานอยู่ในระดับดี มีการตรวจสอบ แ ละซักถาม
กัน จนเข้าใจตรงกันทุกคน สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการตอบคาถาม

การสอนวิชาชีววิทยาโดยใช้ เทคนิคการจาคาศัพท์ ด้ วยการสร้ างครอสเวิร์ค
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
มิสวิไล ชัยวัฒน์
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยาสูงขึ้น 2) เพื่อให้
นักเรียนจาคาศัพท์ต่างๆ ในวิชาชีววิทยาได้อย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/4 จานวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนห้อง 5/4 ที่เป็นกลุ่มทดลองใช้เทคนิคให้นักเรียน
สร้างครอสเวิร์ดที่หลากหลายมาทดสอบด้วยตนเองได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ดีกว่าห้อง 5/1 ที่
ใช้ครอสเวิร์ดที่ครูเตรียม 2) นักเรียนมีความสุข และให้ความสนใจกับการนาความรู้มา
สร้างครอสเวิร์ดในแต่ละหัวข้อ
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ในการเรี ยนโดยใช้ เทคนิคสรุ ปความรู้ ลงในกระดาษแผ่ นเดียว
ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
มิสปานแก้ ว อักษรขา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนเทคนิคสรุปความรู้ลงใน
กระดาษแผ่นเดียวประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)เนื้อหารายวิชาชีววิทยา เรื่อง
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสรุปความรู้ลงในกระดาษแผ่นเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

การแก้ ปัญหาโจทย์ เกีย่ วกับแสงและสมบัตขิ องแสง
ด้ วยทักษะการคานวณจากกิจกรรมเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับแสงและสมบัติของแสงได้
ถูกต้อง กลุ่มตัวอย่าง เป็นเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/5 จานวน 47 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบฝึกทักษ ะผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการฝึกทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกทักษะที่ครูกาหนดขึ้นซึ่งมีลาดับจากง่ายไปหายาก ปรากฏว่า
นักเรียนห้อง 2/5 มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาดีขึ้น
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การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มิสเบญจมาศ อุปพงษ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อวิธีการเรียนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และบทบาทของนักเรียนในการทางานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามความคิดเ ห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญเป็นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งทักษะทางสังคมการทางานร่วมกับผู้อื่นและทา
ให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้จากการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม

การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ แบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มิสบุหงา เลิศศิล
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการต่อตัวต้านทาน
ไฟฟ้า ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ 3/5 จานวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 1) การจั ดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ
5E 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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การพัฒนาการเรียนรู้ ผ่านสื่ อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ สถานการณ์
จาลองบนคอมพิวเตอร์ (CS)
มิสอนุรักษ์ สงัด
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาว
ฤทธิ์ และจักราศี ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้สถานการณ์จาลองบนคอมพิวเตอร์
(computer simulation) กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ 2) เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการณ์ผ่านสถานการณ์จาลองบนคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
(computer simulation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
และ 3/9 จานวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) สถานการณ์จาลองบน
คอมพิวเตอร์ (computer simulation) วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวฤทธิ์ และจักราศี 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวฤทธิ์ และจักราศี
จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบอัตนัย 3 ตอน 3) แบบสารวจความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนหลังการเรียนด้วยสื่อการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองบน
คอมพิวเตอร์ในแต่ละบทปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยคู่มือครูอ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อปฏิบัติการโดยใช้
สถานการณ์จาลองบนคอมพิวเตอร์ ดังนี้ คาสั่งในโปรแกรมอธิบายเข้าใจง่าย บท
ปฏิบัติการสมจริงและมีเนื้อหาน่าสนใจในการเรียนรู้ดี แต่ในด้านของไอคอนเครื่องมือใน
โปรแกรม และคาอธิบายเครื่ องมืออาจจะทาได้ไม่ดีมาก เนื่องจากโปรแกรมเป็น
ภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ทักษะด้านภาษาบ้างจึงจะสามารถสื่อสารด้วย
โปรแกรมได้
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การใช้ ไลน์ ช่วยในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1
มิสสุ มนมาลย์ กาญจนดาเกิง
ม.อัศวิน มณีราษฎร์
มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความคล่องแคล่วในการพูดซึ่งเป็นผลจากการ
เรียนทักษะการพูดแบบออนไลน์ในชีวิตประจาวันที่มีสานวนที่หลากหลายในชีวิตจริง ไม่
จากัดรูปประโยคตามโครงสร้างกับความคล่องแคล่วที่เกิดขึ้นจากการเรียนปกติในชั้น
เรียนธรรมดา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2558
จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ เป็นแบบทดสอบ มี 10 ข้อ ผลการวิจัย นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ไลน์ในการสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเป็นประจามีทักษะการพูด
โต้ตอบที่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่ใช่การพูดแบบท่องจา หรือพูดตามโครงสร้ าง เช่น “How are
you ?” “I’m fine , thank you , and you?” นักเรียนสามารถพูดสนทนาโต้ตอบตาม
ความรู้สึกนึกคิดจริงๆ ในขณะนั้น ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกและอารมณ์ที่เป็นจริง อย่าง
เป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 33 ศักยภาพทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่าง
น่าสนใจ
การพัฒนาการอ่ านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
จากแบบฝึ กการอ่ านออกเสี ยง Pronunciation จากหนังสื อเรียน Get Ahead นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และแบบฝึ กอ่ าน Aim High Student’s Book 3
ม.นิรันดร สุ รสิ ทธิ์
มิสศิริพร ศุระศรางค์ มิสสิ ริวรรณ ฉิมมุจฉา
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนอ่านและออกเสียง ตามหลัก
Phonetic
Pronunciation ได้ถูกต้อง 2) เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ได้ถูกต้อง 3)
เพื่อให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 คน ที่มี ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)แบบทดสอบ Pre-test , post-test 2) แบบ
Pronunciation 3) แบบฝึกการอ่าน ผลการวิจัย พบว่า หลังจากการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง
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การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่านออกเสียง Pronunciation จากหนังสือ
เรียน Get Ahead ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบฝึกการอ่าน Aim High Student’s Book 3
การให้นักเรียนฝึกออกเสียง จากแบบฝึก

การพัฒนาทักษะการอ่ านจับใจความของนักเรียนระดับชั้น 2/6
มิสวนิดา นวกูล
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถทางด้านการอ่าน จับใจความของ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับชั้นม .2/6 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ
1) แบบทดสอบการอ่านจับใจความ 5 ชุด 2) ใบงานการอ่านจับใจความ 5 ชุด
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยเป็น 37.9 นักเรียนที่อ่านเรื่องแล้วสรุปใจความสาคัญของ
เรื่อง ได้เกินค่าเฉลี่ยมีจานวน 8 คน จาก 10 คน

การพัฒนาทักษะการใช้ กริ ิยาในประโยคภาษาอังกฤษที่เป็ น
ประโยคเงือ่ นไข (Conditional Sentences) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
มิสลภัสนันท์ จันทน์ โรจน์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้นักเรียนสามารถบอกหลักการเขียนประโยค
ภาษาอัง กฤษที่เป็นประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) ได้ 2) ให้นักเรียนสามารถ
เขียนประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) ได้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2558 จานวน 20 คน ที่ไม่
สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ เป็นประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) ได้
ถูกต้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ใบงาน แบบฝึกทักษะ ผลการวิจัย พบว่า 1)
หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคเงื่อนไข
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(Conditional Sentences) ผลการทดสอบพบว่านักเรียนมีคะแนน หลังการพัฒนาสูงขึ้น 2)
จากการพัฒนาเขียนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ผ่านการเรียนตามกิจกรรม จากการทดสอบหลังเรียนนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยค
เงื่อนไข (Conditional Sentences) ได้ดีขึ้น

การแก้ ปัญหาความไม่ เข้ าใจในการเขียนประโยค Inversion
ของนักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดฝึก
มิสเอกอนงค์ ชเลจร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักเรียนเขียนประโยค Inversion ได้ถูกต้องมากขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
ใบความรู้ เรื่อง Inversion ชุดฝึกการสร้างประโยคจานวน 3 ชุด และแบบ Quiz
ผลการวิจัย พบว่า ในการทาแบบฝึกหัดชุดที่ 1 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ถึงร้อยละ
70 ครูจึงอธิบายและให้ทาซ้าพบว่านักเรียนทาได้ดีขึ้น และสามารถทาแบบฝึกชุดที่ 2
และ 3 ได้ดีขึ้น สาหรับนัก บางคนทาแบบฝึกหัดชุดที่ 3 ได้คะแนนน้อยกว่า ชุดที่ 2
เนื่องมาจากนักเรียนยังแม่นยาในการจดจาตัวบ่งชี้สาหรับเขียนประโยค Inversion แต่เมื่อ
ทบทวนตังบ่งชี้และฝึกทาซ้าพบว่านักเรียนทาผิดพลาดน้อยลง เมื่อทาการ Quiz พบว่า
นักเรียนเกือบทั้งหมดสามารถเปลี่ยนรูปประโยคได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ ทักษะเขียน Essay ที่เน้ นนักเรียนเป็ นสาคัญ
ม.ไพฑูรย์ ท้ วมกร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเขียน Essay ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ30206) กลุ่มตัวอย่างเ ป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนซ่อมเสริม จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น 1)ใบงาน
เขียนบทความ 2) แบบประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการจาก
ระดับปานกลาง (คะแนน5-6) สู่ระดับดี (7-8) จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และนักเรียน
มีพัฒนาการจากระดับ ดี (คะแนน 7-8) สู่ระดับ ดีมาก (9-10) จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
20 กล่าวได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ทาการซ่อมเสริมโดยการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะการเขียน ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน
เขียน(อ30206) นักเรียนได้รับคะแนนคิดค่าสถิติเป็นร้อยละ ในการพัฒนาที่ดีขึ้น ร้อยละ 16
และมีการพัฒนาจากกระดับปานกลาง ไปสู่ระดับดีร้อยละ 80 และจากระดับดีไปดีมากร้อย
ละ 20

การศึกษาวิธีการส่ งเสริมการอ่ านบทอ่ านภาษาอังกฤษให้ เกิดผลสั มฤทธิ์สูงสุ ดกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มิสชวัลรักษ์ แทนประเสริฐสุ ข
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษให้เกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบทดสอบบทอ่านจาน วน 4 บท
ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาวิธีการส่งเสริมการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 มีนักเรียนร่วมทาแบบทดสอบบทอ่าน
ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ครั้ง จานวน 36 คน และค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบบทอ่าน
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ภาษาอังกฤษบทอ่านที่ 1 เท่ากับ 7.78 คะแนน บทอ่านที่ 2 เท่ากับ 5.44 คะแนน บทอ่านที่
3 เท่ากับ 6.28 คะแนน และบทอ่านที่ 4 เท่ากับ 8.14 คะแนน

การพัฒนาการอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/9
โดยใช้ บทความ
มิสผกาวัลย์ แทบประสิ ทธิ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) นักเรียนมีพั ฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนที่ดี
ขึ้น 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน 2) บทความ ผลการวิจัย จากการที่ครูได้นาเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย บทความเพิ่มเติม และการนานักเรียนเข้าศูนย์วิทยบริการ
โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ได้ฝึกเขียนสรุปใจความสาคัญจากบทความที่
อ่าน นักเรียนมีการพัฒนาดังนี้ 1) นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทยดีขึ้ น 2) นักเรียนมีความ
รักในภาษาไทยมากขึ้น เพราะเรียนเข้าใจได้ฝึกฝนเพิ่มเติม 3) นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนดีขึ้น 4) นักเรียนชอบที่ได้เข้าศูนย์วิทยบริการ เพราะได้เลือก
หนังสือและบทความที่ตนเองชอบมาอ่านมีความสุขกับการอ่านหนังสืออิสระ ทาให้ มีการ
พัฒนาด้านภาษาไทยมากขึ้น
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การพัฒนาการคัดลายมือเพือ่ ฝึ กให้ นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
และส่ งผลให้ มผี ลสั มฤทธิ์ดขี นึ้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มิสเหมพรรณ โนทะยะ มิสเตือนใจ หลายรัตน์
มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) เพื่อ
ฝึกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 มีสมาธิในการเรียน 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ แบบ
คัดลายมือกระทรวงศึกษาธิการ แบบลายอาลักษณ์ตัวอย่างคัดลายมือและแบบฝึก
คัด
ลายมือ ผลการวิจัย พบว่า จากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มีการ
พัฒนาการคัดลายมืออยู่ในระดับดีและมีผลสอบปลายภาคข้อเขียนในระดับดีมาก

การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการสร้ างเจตคติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มิสสุ ขจิตต์ สุ วรรณศร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติ กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จานวน 38 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ กระบวนการสร้างเจตคติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในหนังสื ออ่ านนอกเวลา
โดยใช้ แบบฝึ กทักษะของชั้นมัธยมปี ที่ EP-M.5/1
มิสสถิตย์ แตงเกษม
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมปีที่ EPM.5/1 ที่เรียนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในหนังสืออ่านนอก
เวลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 1) แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2) แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤ ทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในหนังสืออ่านนอกเวลา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนเรื่องกาพย์ แห่ ชมเครื่องคาว
หวานโดยการสอนแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ม.คณาคร อนันตวงศ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องกาพย์แห่ชม
เครื่องคาวหวานโดยการสอนแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 1) แบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน 2) เอสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์แห่ชมเครื่องคาว
หวาน โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่า 1) การเตรียมบทเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนต่างๆ ได้มีการ
จัดเตรียมอย่างดี มีการทดลองเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงจน
เชื่อได้ เมื่อนาไปทดลองทาการสอนจริงๆ แล้วจะทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 2)
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กาเรียนแบบบูรณาการเป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มมีความสาคัญ
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการซักถามอภิปรายกันได้ ใช้ระบบเพื่อนสอนเพื่อน ทาให้
บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ นักเรียนจึงเกิดความสนใจในการเรียน และทาให้เข้าใจ
ในบทเรียนดีขึ้น 3) การเรียนแบบบูรณาการโดยใช้กร ะบวนการกลุ่มเป็นการเรียนการ
สอนที่เน้นบทบาทนักเรียนเป็นสาคัญ ลดบทบาทครูผู้สอนเป็นผู้แนะนา และสรุปเนื้อหา
ในบทเรียนแทน

การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ในการใช้ สานวนไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระหว่ างการสอนโดยใช้ แบบฝึ กกับการสอนแบบธรรมดา
มิสศิริวรรณ บารุ งธรรม
มีวัตถุประสงค์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้สานวนไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกกับการสอนแบบธรรมดา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้อง จานวน 75 คน ห้อง 1/7 จานวน
37 คน เป็นกลุ่มทดลอง ห้อง 1/10 จานวน 38 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ เป็น 1)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการใช้สานวนไทย
2) แบบฝึกการใช้สานวนไทย 3)
แผนการสอน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนกับการสอบแบบธรรมดา
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การใช้ เทคนิควิธีเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเรียน วิชาภูมศิ าสตร์
เพือ่ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1-10
ม.ภาณุวฒ
ั น์ จิตรจิระวาณิชย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์แก่
นักเรียนในลักษณะกลุ่ม (in group) เป็นคู่ (in pairs) ด้วยตนเอง (individual) 2) นักเรียน
เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาข้อมูล 3) นักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามเทคนิควิธี
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-10 ปีการศึกษา
2558 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนร้อยละ 50 สามารถสรุปความ และแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนร้อยละ 35 สามารถสรุปความ และแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนร้อยละ 10 สามารถสรุปความ และแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ นักเรียนร้อยละ 5 สามารถสรุ ปความ และแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ผ่าน

การใช้ สื่อการสอนมัลติมเี ดียที่มตี ่ อทักษะการแก้ ไขปัญหาในวิชาหน้ าที่พลเมือง(เพิม่ เติม)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มิสชิดชนก เจริญมงคลการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียที่มีต่ อทักษะการแก้ไข
ปัญหาในวิชาหน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 47 คน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการใช้สื่อมัลติมีเดีย มีทักษะการแก้ไข
ปัญหาในวิชาหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม ) อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของ
นักเรียนทั้งหมด
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การศึกษาพฤติกรรมไม่ ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/9
มิสพัชรีย์ ชุมสาชัย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/9 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 จานวน 10 คน ผลการวิจัย
พบว่า จากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ที่ได้รับการแนะนาใน
เชิงบวกการดูแลเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น ให้กาลังใจ ให้ทางานในช่วงพักกลางวันและหลัง
เลิกเรียนตอนเย็นผลปรากฏว่า นักเรียนในกลุ่มที่ยังค้างส่งงานทางานไม่ทันตาม
กาหนดเวลา สามารถทางานส่งเพิ่มเติมได้มากขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
ทางานมากขึ้น ผลงานสาเร็จตามกาหนดมากขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่า วิธีสอนเชิงบวกสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนได้อีกวิธีการหนึ่ง ทาให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีใน
การทางาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ของตนและยังสามารถนาวิธีการสอนแบบ
เชิงบวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ต่อไป

การพัฒนาการสอนวิชาสั งคมศึกษา โดยใช้ วธิ ีการสอนแบบแก้ ปัญหา
ที่ใช้ เทคนิคระดมสมอง
มิสมุกดา เปรมศรี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
ใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาที่ใช้เทคนิคระดมสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จานวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)ใบงาน 2) แบบประเมิน
กลุ่ม 3) แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบแก้ปัญหา ที่ใช้เทคนิคระดมสมอง มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ ในระดับ ดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 83.67 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12.24 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.04

35

การสอนสั งคมศึกษา เรื่อง กฎหมาย โดยใช้ Power Point เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทางกฎหมาย ของนักเรียน ชั้นม.6/5
ม.วัลลภ งามกิตติคุณ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางกฎหมายของนักเรียนชั้ นม.
6/5 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น ม .6/5 จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)
แผนการสอนและสื่อ Power Point 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 3) แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 4) แบบสัมภาษณ์ผลการวิจัย พบว่า การสอนสังคมศึกษาเรื่องกฎหมาย
Power Point เพื่อพัฒนาทั กษะการคิดวิเคราะห์ทางกฎหมายของนักเรียน ม .6/5 พบว่าใน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสั งคมศึกษาพืน้ ฐาน (ส30104 ) สาระ
เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรียนด้ วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) กับการสอนแบบปกติ
มิสเนติมา กมลเลิศ
มิสนุชนาท เนติพฒ
ั น์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน
(ส30104) สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอัสสัมชัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการ
สุ่ม (Sampling Unit) สุ่มห้องเรียนมา 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาก
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ทั้งหมด 10 ห้องเรียน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็น
แผนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน จานวน 10 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จานวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติที (t–test Independent) และกาหนดค่าความมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) กับการสอนแบบปกติระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาฯของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มควบคุม
กับนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม

การจับประเด็นวิเคราะห์ ข่าวเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ สาคัญเพือ่ เสริมสร้ างพัฒนาการ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทางประวัตศิ าสตร์ ไทย
มิสสุ ปรียา เอกอินทร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาการเรียนประวัติศาสตร์ ผ่า นเหตุการณ์ปัจจุบันโดย
อาศัยข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และรายการวิเคราะห์ข่าวที่กาลังมีกระแสอยู่ใน
ขณะนั้น นามาวิพาก วิ จารณ์ แสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ กับเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ ใบงานกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า การจับประเด็นวิเคราะห์ข่าวเปรียบเทียบผ่าน
รายการข่าวโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงรายการวิเคราะห์ข่าวที่กาลังมีกระแสอยู่ใน
ขณะนั้น สร้างความสนใจและเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย
ได้ชัดเจนกว่าการใช้ข้อมูลแบบบรรยายอย่างเดียว

37

การพัฒนาการคิดแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ผ่ านกิจกรรมการสร้ างเกมด้ วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ม.กรวิชญ์ โสภา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพื้นฐานการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)พัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6/1-5 จานวน 165
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2)แบบบันทึกผลคะแนน 3)
แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนส่วนมากที่ได้รับการฝึกฝนการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ดีมาก
ได้คะแนนเฉลี่ยการฝึกปฏิบัติงานในชั้นเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.54
2) ความคิดเห็นของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถใช้เครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
เท่ากับ 7.74 ซึ่งถือว่าค่อนข้างดี
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งานวิจัยเพือ่ ปรับพฤติกรรมการเรียน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ม.1/7 ในการเรียนวิชาศิลปะพืน้ ฐาน ให้
มีความสนใจในการเรียนมากยิง่ ขึน้ โดยใช้ เทคนิ คใหม่ ๆ ในการสอน
ม.ศรัณย์ สี นิลแท้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) แก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน ม .1/7 และส่งเสริม
ทักษะความสามารถ ของนักเรียนในการทางานศิลปะ กล้าแสดงความสามารถในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการและส่งงานทุกครั้งที่ให้ทา
2)
ฝึกฝนให้นักเรียน 1/7 มีทักษะและเกิดการเรียนรู้ด้านศิลปะและมีความรับผิดชอบในการ
ส่งงานมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน ม .1/7 ผลการวิจัย พบว่า จากการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานวิชาศิลปะพื้นฐานของนักเรียน ม .1/7 ปีการศึกษา 2557 พบว่า
สาเหตุของการไ ม่ส่งงานหรือส่งงานล่าช้า เนื่องจาก ไม่สนใจในสิ่งที่ครูสั่งให้ทางานใน
ชั้นเรียน ไม่มีสมาธิในการทางานในชั้นเรียน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อได้รับการแก้ไข
โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมาทางานในห้องปฏิบัติการศิลปะได้ในเวลาว่างทาให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น และทางานส่งได้ตรงเวลา มีความประณีตในการ
ทางานเพราะมีสมาธิมากกว่าอยู่ในห้องเรียนทาให้ผลงานนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิ อง เดวีส์ในการจัดการ
เรียนการสอนสาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบาอินเดีย เพือ่ พัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในรายวิชา ศ30105 ศิลปะพืน้ ฐาน 5
มิสศศิธร นวลจันทร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ในการจัดการเรียนการสอนทักษะทางนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่ างเป็นนักเรียนห้อง ม .6/2 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ , แบบบันทึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า
จากการสังเกตและบันทึกทักษะรายกลุ่ม ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวี ส์ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม คือ
นักเรียนกลุ่มทดลองสามารถเชื่อมโยงท่าทางจากลักษณะย่อย เข้าเป็นทักษะใหญ่โดยมี
ความถูกต้องสอดคล้องกับจังหวะเพลงในระยะเวลาที่จากัด ขณะที่นักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายสาธิต และฝึกปฏิบัติตามปกติ ต้องเพิ่ม
ระยะเวลาในการปฏิบัตินอกเวลาเพื่อให้มีทักษะปฏิบัติเท่ากับนักเรียนกลุ่มทดลอง

การปฏิบัตทิ ่ าราเพลงราวงมาตรฐาน 10 เพลง ที่ส่งผลต่ อทักษะการเรียนรู้ ด้านการ
เคลือ่ นไหวร่ างกาย ให้ สอดคล้ องกับทานองเพลงในรายวิชา ศ30103 ศิลปะพืน้ ฐาน (สาระ
นาฏศิลป์ )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่5/1
มิสมัลลิกา มีทอง
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไปได้ 2) ช่วยให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเพื่อแสดงศักยภาพในตัวให้ออกมา
อย่างสร้างสรรค์ 3) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างเป็นระบบและสามารถฟังจังหวะ ทานองเพลงและสามารถเคลื่อนไหว
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ร่างกายไปพร้อมกับดนตรีได้ 4) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของวิชานาฏศิลป์
ที่ช่วยในการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
นักเรียนชั้น ม .5/1 จานวน 47 คน ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษากิจกรรมการปฏิบัติ
ท่าราเพลงราวงมาตรฐาน 10 เพลง ในรายวิชา ศ 30103 ศิลปะพื้นฐาน 3 (สาระนาฏศิลป์ )
ที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคม ของนักเรียน กรณีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้วิจัยได้เห็น
ถึงทักษะของนักเรียนได้มีการพัฒนาได้ดีขึ้นเป็นลาดับ จากกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้นามาใช้กับ
นักเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถนาไปปรับและประยุกต์
ได้ดี ซึ่งผู้วิจัยได้นากิจกรรมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะกระบวนการการ
เคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/1 ซึ่งนักเรียนสามารถพั ฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติท่ารา เพลงราวงมาตรฐาน 10 เพลง และทักษะการเรียนรู้ด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับทานองเพลงได้ดีมากขึ้น

การพัฒนางาน Collage Art ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
ในรายวิชาการงานอาชีพพืน้ ฐาน1
ม.วรวุฒิ ปัญญาภู
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนวิชาการงาน
พื้นฐาน1 ของนักเรียนห้อง 4/1 (อสช.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการฝึกปฏิบัติจริง 2) การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3)เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงเทคนิคและรูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นม.4/1 จานวน
48 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ทาการวิจัยแต่ละคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์
ผลงานของผู้เรียนมีร่องรอยของการแก้ไขเพื่อพัฒ นาผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จาก
ข้อสังเกตของการวิจัย พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
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การพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสี ยงด้ วยกิจกรรม Phonemic sounds เสี ยง (/e/,/i/,/i:/)
มิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอ อกเสียงของนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบฝึกการ
อ่านออกเสียง ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านที่สูงขึ้นภายหลังได้รับ
การฝึกการออกเสียงด้วยวิธีการ Phonemic sounds

การพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “สถิต”ิ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนอัสสั มชัญ โดยใช้ การเรียนแบบร่ วมมือ
ม.บุญวัตร เมฆรัศมีธร
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้ก ารเรียนแบบร่วมมือที่ส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)
ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง สถิติ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยมี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติขั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
สถิติ ผลการวิจัย พบว่า ความสามรถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง กับเกณฑ์ 60% พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินจานวน 31 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.50 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 แสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ โดย ใช้การเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 60%
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การพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสี ยงด้ วยกิจกรรม Phonemic sounds เสี ยง (/e/,/i/,/i:/)
มิสหทัยรัตน์ ไพศาลพาณิชย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบฝึกการอ่านออก
เสียง ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านที่สูงขึ้นภายหลังได้รับการฝึกการ
ออกเสียงด้วยวิธีการ Phonemic sounds

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ งงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 5/9 รายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสั มฤทธิ์ อ30210
มิสอมราพันธ์ เสวิกลุ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 2) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียน
และการส่งงาน กลุ่มตัว อย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 5/9 จานวน 37 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 1) แบบทดสอบ ก่อนเรียน ชนิด 2
คาตอบ 2)แบบทดสอบหลังเรียนชนิด 4 คาตอบ ผลการวิจัย พบว่า การปรับพฤติกรรม
การเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 5/9 รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ อ30210 โดยวิธีการปรับพฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรง
ทางบวก โดยหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นลงโดยการถามคาถามจากเนื้อหาที่เรียนซึ่งถ้า
นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้องจะบวกคะแนนให้ 1 คะแนน และการทาสัญญากับผู้เรี ยน
โดยกาหนดให้นักเรียนจดบันทึกสรุปการเรียนในเนื้อหาของแต่ละคาบเรียนโดยให้ส่ง
ท้ายชั่วโมงทุกสัปดาห์ รวมถึงการบ้านโดยให้เขียนด้วยลายมือลงสมุดส่งก่อนเข้าเรียนใน
สัปดาห์ถัดไป พบว่านักเรียนมีความตั้งใจและใส่ใจในการเรียนมากขึ้น พูดคุยและเล่นใน
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ชั้นเรียนน้อยลงเข้าชั้ นเรียนเร็วขึ้น แต่ยังมีนักเรียนจานวน
พฤติกรรม

3 คน ที่ยังไม่ปรับเปลียน

การพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสี ยงด้ วยกิจกรรม Minimal Pair
มิสดุจดวงใจ พุทธสุ วรรณ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น 4/3 จานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทอ่าน แบบ
ฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อเก็บคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบฝึกการอ่านออกเสียง
Minimal Pair ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
มากขึ้น เมื่อฝึกอ่านออกเสียงด้วยกิจกรรม Minimal Pair 2) การอ่านออกเสียงด้วย
กิจกรรม Minimal Pair ในห้องเรียนทาให้นักเรียนรู้เรียนได้ดี เพราะนักเรียนเรียนใน
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่ซีเรียส และได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อน ได้ฟังทั้ง
ตัวอย่างที่ถูกและที่ผิด ทาให้เกิดการออกเสียงตามได้อย่างน่าพึงพอใจ 3) การฝึกโดยการ
ให้นักเรียนเล่นเกมส์และผ่อนคลายทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี 4) การฝึกแบบ interactive มี
การใช้เทคโนโลยีในการสอน ทาให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น
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ทาอย่ างไรให้ นักเรียนจาคาศัพท์ ได้ อย่ างแม่ นยา ตลอดปี การศึกษา 2558
มิสอภิรญา ยัง่ ยืนสิ น
วัตถุประสงค์ เพื่ อ 1)ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน และออกเสียง ได้อย่าง
ถูกต้อง 2) ให้นักเรียนจดจาคาศัพท์ให้ได้นาน และมากที่สุด กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5-10 ที่เป็นนักกีฬา จานวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบฝึกการ
อ่านออกเสียง ผลการวิจัยพบว่า หลั งจากให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบฝึกหัดทั้ง 2 ชุด
แล้วผลปรากฏว่า อยู่ในเกณฑ์ดี จานวน 4 คน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จานวน 9 คน

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมจีนโดยใช้ กจิ กรรม
ม.อัฐพร เนตรพรม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนของนักเรียน กลุ่ม
ตั วอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น 1)
แบบทดสอบ 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม ตัดกระดาษ เขียนพู่กันจีน ร้องเพลง
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะทางวัฒนธรรมจีนที่สูงขึ้นภายหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแล้ว

การพัฒนาทักษะการอ่ านสั ทอักษรภาษาจีนโดยใช้ แบบฝึ กอ่ านสั ญลักษณ์ สะกดเสี ยง
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มิสเบญจรัตน์ อมรพฤกษ์ ชัย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนเสียง z , zh , c , ch , s ,
sh 3 คู่เสียงของนักเรียน 2) ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียง z , zh , c , ch , s , sh
3 คู่เสียง ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/6
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จานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น 1) แบบอ่านออกเสียงเพื่อเก็บคะแนน 2) แบบฝึกการ
อ่านออกเสียง z , zh , c , ch , s , sh ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่าน
ออกเสียง z , zh , c , ch , s , sh 3 คู่เสียงที่สูงขึ้นภายหลังได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกอ่าน
สัญลักษณ์สะกดเสียงแล้ว

การพัฒนาการอ่ านอักษรจีนโดยไม่ ดูพนิ อินของนักเรียนชั้น ม.4/9
ม.สั จจา พิชัยชาญเลิศ
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยไม่ดูพินอินของ
นักเรียนชั้น ม.4/9 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ม.4/9 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจัน จานวน 10
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบการอ่านตัวอักษรและคาศัพท์ภาษาจีน จานวน 80 คา
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงได้ดีขึ้นและถูกต้องชัดเขนมากขึ้น แต่ก็
ยังมีบางเสียงที่นักเรียนยังอ่านได้ไม่ค่อยถูกต้องนัก โดยส่วนมากจะเป็นเสียงที่ภาษาไทย
ไม่มี เช่น zh ch sh และ r ผู้สอนได้คิดแนวทางการแก้ไขเอาไว้ปรับปรุงนักเรียนที่อ่าน
ออกเสียงไม่ถูกต้องแล้ว

พฤติกรรมการอ่ านกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พืน้ ฐาน(ส30104) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
มิสสุ ภา พร้ อมสถิตย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ฝึกฝนให้นักเรียนได้อ่าน และทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
ด้วยตนเอง 2) ปรับคะแนนการสอบระหว่างภาคเรียนให้สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-9ที่มีผลการสอบระหว่างภาคไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 212 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการงวิจัย แบบทดสอบอัตนัย จานวน
12 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1)
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นักเรียนที่อ่านและทบทวนบทเรียนก่อนการสอบ สามารถสอบได้คะแนนเกินเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 63.20 2) มีนักเรียนที่ส อบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 36.70 และนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมความก้ าวร้ าว
มิสสุทธาวัลย์ สุขนาม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนลดพฤติกรรมความก้าวร้าวต่อเพื่อน และคนรอบ
ข้าง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น ม.2/10 จานวน 1 คน ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เครื่องมือที่
ใช้เป็น 1) กิจกรรมคิดดี ทาดี พูดดี 2) แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัย พบว่า จากการ
สังเกตพฤติกรรมความก้าวร้าว ก่อนและหลังการทากิจกรรม คิดดี ทาดี พูดดี ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยร้อย ละของพฤติกรรมความก้าวร้าวในการสนทนาต่อผู้อื่น
ในลักษณะนี้ คือ มีความก้าวในการสนทนากลับเพื่อน และการสนทนาผ่าน social media
ในระดับที่ใช้คาหยาบคายปานกลาง ไม่มีการแสดงสีหน้าและท่าทางอึดอัด ยังมีความ
สนใจในการฟังการสนทนาตามสมควร และมีความก้าวร้าวในการสนทนากับครู และคน
รู้จัก ในระดับ 3 เป็นระดับที่คาหยาบคายมีน้อย มีความตั้งใจและสนใจฟังการสนทนา

การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์
มิสรัตนา จันทราวิรุธ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แก้ปัญหานักเรียนขาดสมาธิในการเรียนและสนใจการ
เรียนมากขึ้น 2) ให้นักเรียนหัดเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถทางานตามที่ครูมอบหมาย
ให้ 3) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1/8-9 จานวน 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) สื่อการสอน 2) สมุด
จดงานผลผลการวิจัย พบว่า นักเรียนยังต้องเรียนแบบการรับรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 จะช่วยให้นักเรียนเกิดสมาธิในการเรียนมากขึ้น และสามารถทางานได้ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้ วยตนเองอีกด้วย ผลปราฏว่า
นักเรียนสามารถทางานได้มากขึ้นและส่งงานได้มากขึ้นทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ส่ งเสริมแนวความคิดในการออกแบบ
วิชา การออกแบบ รหัส ง30204 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สาขาศิลป์ ออกแบบ โรงเรียนอัสสั มชัญ
มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ส่งเสริมแนวความคิดในการออกแบบชิ้นงาน 2) ให้
นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
3) การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) ศึกษาปัญหา และเป็นข้อมูลสาหรับพัฒนาวิธีการสอนในครั้งต่อไป กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ออกแบบ จานวน 10
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมแนวความคิด
ในการออกแบบ 2) แบบประเมินชิ้นงาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีแนวคิดในการ
ออกแบบชิ้นงาน 2)นักเรียนสามารถ สร้างผลงานที่หลากหลาย 3)ผลงานของนักเรียนมี
คุณภาพมากขึ้น 4) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน 5) ครูผู้สอนสามารถ
ดาเนินการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
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งานวิจัยเพือ่ แก้ ไขพฤติกรรมเพือ่ พัฒนาผลสั มฤทธิ์
ปัญหานักเรียนขาดทักษะการยิงประตู
ม.สมชาย ยงอมรพันธุ์ ม.ประนุพงษ์ ปิ่ นสุ วรรณ ม.ชาติกล้ า บุญชมภู
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและความเม่นยาในการเล่นกีฬา
ของนักเรียนที่มีปัญหาขาดทักษะการยิงประตูของนักเรียน 2) พัฒนาความสามารถในการ
เล่นกีฬาฟุตซอลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เ ป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินความสามารถในการยิง
ประตู ผลการวิจัยพบว่า จากผลการประเมินก่อนการใช้การฝึกสอนพิเศษมีนักเรียน
จานวน 60 คนไม่ผ่านเกณฑ์ ขาดทักษะในการรับส่ง หลังจากการฝึกพิเศษ ผลการประเมิน
นักเรียนทุกคนมีทักษะในการรับส่งผ่านเกณฑ์ จากการประเมินในครั้งนี้ ส่งผลให้เห็นถึง
ความสาคัญของการหมั่นฝึกซ้อม และดูแลเอาใจใส่นักเรียน

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-10 ที่มนี า้ หนัก
เกินเกณฑ์ มาตรฐานโดยใช้ กจิ กรรมการเคลือ่ นไหวร่ างกาย
ม.วีรวัฒน์ สุ วรรณศร
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย 2) ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพัฒนาการของเด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ผลการวิจั ย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีสมรรถภาพทางกายต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 10 คน สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ก่อนและหลังการทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย มีความแตกต่างกันในจานวนครั้งและเวลาที่ทาได้ ในรายการ นั่งงอเข่าไป
ข้างหน้า ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ วิ่ง 50 เมตร และลุกนั่ง 30 วินาที หลังจากฝึก
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายนักเรียนมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ทั้ง 10 คน
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว ความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขา
ความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ความคล่องแคล่วว่องไว และความอ่อนตัว
แก้ไขพฤติกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ ประเภทของใช้ จากวัสดุในโรงเรียนโดยใช้ วธิ ีการจัดการ
เรียนรู้ แบบกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/7
ม.วิชาญ อันธพันธ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ประเภทของใช้จากวัสดุมน
โรงเรี ยนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จานวน 38 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินผลงานและแบบบันทึกพฤติกรรม
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลงานกลุ่ม กลุ่ มที่ 3,5 และ6 ร้อยละ 100 กลุ่มที่ 4 ร้อยละ
80 การประเมินพฤติกรรม กลุ่มที่ 3 และ 4 ร้อยละ 100 กลุ่มที่ 1 และ 5 ร้อยละ 90

ผลการวิจัย พบว่า จากการสารวจการการส่งงานในวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน 2 (พ
21103) จากใบงานจานวน 20 ใบ พบว่ามีนักเรียนจานวนหนึ่งไม่ส่งงานตามกาหนด ครูจึง
มอบหมายงานให้นักเรียนทาและการกวดขันจากครูนักเรียนสามารถปรับปรุงความ
รับผิดชอบของตนเองในการส่งงานได้มากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเพือ่ ปรับปรุ งคุณภาพลายมือเขียนลงสมุดของ
นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558
มิสกุสุมา โง้ วอมราภรณ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงการเขียนรายมือตัวอักษรภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ที่
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จานวน 38 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบฝึกหัดผลการวิจัย พบว่า นักเรียนร้อยละ 89.47 ได้คะแนนประเมินการเขียนลายมือที่
ค่าเฉลี่ยเกิน 3.0 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนมากให้ความสาคัญกับการเขียนลายมือ
บรรจงเมื่อทางานลงสมุดส่งครู นักเรียนมีพัฒนาการในการทางานทั้ง 3 ครั้ง เมื่อพิจารณา
จานวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่างๆ มีนักเรียนจานวน 3 คน มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.0 คิด
เป็นร้อยละ 7.89 นักเรียนจานวน 15 คน ที่ไ ด้คะแนนประเมินการเขียนลายมือที่ค่าเฉลี่ย
เกิน 4.0 คิดเป็นร้อยละ 55.26 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพยายามในการทางานด้วย
การเขียนรายมือลงมุดส่งครู
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การพัฒนาการผันกริยาฝรั่งเศสรู ปอดีตกาล
มิสพิมลณัฐ พภัทปัทมอาพัน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)พัฒนานักเรียนชั้น 5/9 ให้สามารถเข้าใจหลักไวยากรณ์ใน
บทเรียนจากการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคตัวอย่างและนามาเปรียบเทียบกับโครงสร้าง
ประโยคภาษาไทยได้ 2) เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการผันกิริยารูปอดีตกาล
ในภาษาฝรั่งเศส 3) เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อต้องติดต่ อสื่อสารด้วย
การพูดกับชาวฝรั่งเศส 4)เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Rappele et revisions ของนักเรียนชั้น 5/9 ให้บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ไว้ 60% กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น 5/9 แผนการเรียน
ฝรั่งเศส จานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกผันกริยาฝรั่งเศสรูปอดีตกาล
และแบบประเมิน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6 คน สามารถผันกริยาฝรั่งเศส
รูปอดีตกาล ถูกต้องชัดเจนขึ้นตามหลักไวยากรณ์ดีขึ้นร้อยละ 47.66

การศึกษาปัญหาของนักเรียน English Program EP-M.5/3 กับคะแนนวิชาการเขียน
มิสนิธิมา ปิ่ นสลัก
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน
(Writing) English Program 2) นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะในรายวิชาการ
เขียนให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น 3) นั กเรียนแบ่งเวลาในการเรียนและทากิจกรรมให้
เหมาะสม 4) นักเรียนได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับทักษะภาษาไทยในรายวิชาการเขียนเป็น
พิเศษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน EP-M.5/3 จานวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุด
แบบฝึก การเขียนเรียงความ การเขียนสารคดี ผลการวิจัย พบว่า นั กเรียน EP-M.5/3 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง มีผลการเรียนในวิชาการเขียนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงร้อยละ 15.40 อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 7.6 และเกณฑ์ปานกลาง ร้อยละ 53.9 และอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ
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23.10 แสดงว่านักเรียนขาดความตั้งใจและความรู้ในเนื้อหา และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
การฝึ กหัดทบทวนการอ่ านทานองเสนาะจากอาขยาน
ม.เสกสรรค์ นิลสุ วรรณ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้ผู้เรียนรู้จักทานองเสนาะจากอาขยาน 2)เพื่อให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/5 จานวน 46 คน เครื่อง มือที่ใช้ คือคาประพันธ์ที่กาหนดให้เป็นอาขยาน ผลการวิจัย
พบว่า หลังจากการการฝึกหัดทบทวนการอ่านทานองเสนาะจากอาขยาน นักเรียนสามารถ
ท่องอาขยานเป็นทานองเสนาะได้ 10 คะแนน ได้มากกว่านักเรียนที่ท่องอาขยานไม่เป็น
ทานองเสนาะ แสดงว่า หากนักเรียนมีความพยายาม มีความสนใจห รือมีสิ่งล่อใจ จะช่วย
ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่มีอยู่ได้เต็มศักยภาพ

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ ไขวิชาการเพินิจวรรณคดี ท30202
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/7
ม.เดชา สั นต์ เสริมสุ ข
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมปัญหาด้านการเรียนวิชาการพินิจ
วรรณคดี ท30204 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 2) เพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนของ
นักเรียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการ
สอนรายวิชาการเขียน ท30202 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 3) ใบงาน/แบบฝึกการ
เขียน 4) แบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า จากที่ผู้วิจัยให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม
และให้ทาใบงาน/แบบฝึกหัดการเขียน พบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาดังนี้ 1) ในแต่ละ
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ข้อประกอบด้วยหลักการและกระบวนการเรียนรู้ที่ ดี เหมาะสม สามารถนาไปสู่ความ
เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นช่วยให้ทางานให้เป็นระบบมากกว่าเดิม รู้จักการวางแผนการ
ทางานล่วงหน้า รู้ขอบเขตที่จะศึกษา 2) จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างอิสระ
และอย่างกว้างขวาง การทางานร่วมกันเช่นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียน รู้จะทาให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้คาตอบ และรู้จักการค้นคว้าเพื่อหาคาตอบด้วยตนเอง
จะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ครูผู้สอน
จะต้องพยายามใช้งานวรรณคดีที่ผู้เรียนกาลังอ่านอยู่ในชั้นเรียนนั้นเป็นตัวก ระตุ้นและยั่ว
ยุให้ผู้เรียนเกิดความกระหายไผ่รู้ อยากจะติดตามอ่านเนื้อหาสืบเนื่องจากเรื่องที่กาลังอ่าน
อยู่เดิม หรือเห็นความสาคัญของการค้นหาความรู้ด้านอื่นๆ มาประกอบ หรือขยายความ
ให้งานวรรณคดีที่ตนกาลังอ่านอยู่เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 3) จะทาให้ผู้เรียนอยากหาโอกาส
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อในชั้นเรียนหรือคนอื่นๆ ที่เคยได้มีโอกาส
อ่านงานประพันธ์ชิ้นเดียวกันมาแล้ว เพื่อเป็นการขายโลกทัศน์ของตนให้กว้างขวาง
ออกไปยิ่งขึ้น 4) ทาให้ผู้เรียนมาความรับผิดชอบในบทเรียนร่วมกันมากขึ้น ฝึกการ
ทางานเป็นกลุ่ม ความรู้ควา มคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น งานจะสร้างผู้เรียนให้เป็นคนใจ
กว้าง มีความอดทนสร้างความรู้ร่วมกัน เมื่อนาความรู้มานาเสนอหน้าชั้น วิธีการนาเสนอ
บทเรียนจะทาให้บทเรียนบทนั้นๆ ไม่เครียด น่าเรียน เกิดความสนุก บรรยากาศผ่อนคลาย
ผู้เรียนจะขยันเรียนมากขึ้น
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การเสริมแรงทางบวกด้ วยเบีย้ อรรถกรที่มผี ลต่ อพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายในรายวิชาสั งคมศึกษาพืน้ ฐาน 1 สาระภูมศิ าสตร์ (ส21101)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5
ม.รัฐพงษ์ ชูตกิ นั ฑ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มีต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน
1
สาระภูมิศาสตร์ (ส21101 ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 2) นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีความรับผิดชอบในการทางานมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้น ม .1/5 จานวน 35 คน เครื่อง มือที่ใช้ ได้แก่ 1)ใบงาน แบบฝึกหัด 2) ตาราง
สาหรับติดแต้มสะสมคะแนน 3) แต้มสะสม (ปั้มแสตมป์ ) 4) สิ่งของแลกเปลี่ยน เช่น
กล่องดินสอ พวงกุญแจ ปากกา 5) แผ่นป้ายกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนตัวเสริมแรง
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าร้อ ยละ 72.142
แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา
สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลังการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกร และ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความตั้งใจในการทางานพฤติกรรม
การทางานเสร็จและส่งงา นตามกาหนดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรซึ่งสังเกตได้
จากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 72.14 และยังมีนักเรียนบางคนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขที่มีเป็น
ส่วนน้อย จานวน 4 คน
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การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3
ม.เอกมล สงวนนาม
ม.นิวัช ตันดี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/3ให้มีความเข้าใจเรื่องการเป็นพลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จานวน
10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แบบบันทึกการเป็นพลเมืองดี 2) แบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผล
ปรากฏว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้ดีขึ้น และ
สามารถนามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการดาเนินชีวิต แสดงให้เห็นว่าการให้คาชี้แนะ
และติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ ม สามารถช่วยส่งเสริมทักษะการเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ไขพฤติกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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งานวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่ อการสอน
ชุดการสอนเรื่อง Factorisation of Polynomial
ในวิชาคณิตศาสตร์ สากลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มิสศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแยกตัวประกอบพหุนามของ
นักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สากล โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความยาก
ง่ายพอเหมาะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2558 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/10 จานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า การใช้ชุดแบบฝึกวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามทาให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านการ
แยกตัวประกอบมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากผลของการทาแบบทดสอบในแต่ละชุด โดยชุด
ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 60.50 เฉลี่ยได้ 12 คะแนนจาก 20 คะแนน ชุดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 72.5
เฉลี่ยทาได้ 14.50 คะแนน จาก 20 คะแนน ชุดที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 81.50 เฉลี่ยทาได้ 16
คะแนน จาก 20 คะแนน ชุดที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 87.50 เฉลี่ ยทาได้ 17.5 คะแนน จาก 20
คะแนน ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการในการแยกตัวประกอบดีขึ้น
เรื่อย ๆ
การพัฒนาชุดแบบฝึ กทักษะ เรื่อง จานวนเชิงซ้ อน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
มิสวนิสา นิรมาณ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวน
เชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
จานวนเชิงซ้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
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จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แผนจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องจานวนเชิงซ้อน ที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ได้คะแนน
ร้อยละ 81.72

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มิสนภาพร วงศ์ เจริญ
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักเ
รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 ) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 เรื่องการใช้
พลังงานไฟฟ้า ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จานวน 44 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบประเมินชุดกิจกรรม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า 1)
นักเรียนห้อง 3/6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบ่งกลุ่ ม
ศึกษาเอกสาร อภิปรายสรุปหน้าชั้นเรียน และทาแบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่า ผล
จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
14 .10 และผลจากการทา
แบบทดสอบหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.10 คะแนนจาการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน E1 = 70.50 และ E2 = 80.50 หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน 2) จากการเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้อง 3/6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการทาแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันแสดงให้เห็ นว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ แต่หากนักเรียน
มีความตั้งใจ เข้าใจ ในเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการเรียน รวมไปถึงครูคอยเอาใจใส่
นักเรียน นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้และประสบความสาเร็จในการเรียนได้ดีขึ้น

การใช้ สื่อ Power point แก้ ไขปัญหาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตา่
ในเรื่องเส้ นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 2
ม.วีรพันธ์ รัตนะวัน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเส้นขนาน 2)
แก้ปัญหาการสร้างเส้นขนานสร้างขนาดของมุม 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Power point กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ใน ปีการศึกษา 2556 จานวน 22 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 2) สื่อ Power point
เรื่องเส้นขนาน 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Power point
จานวน 20 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 4.95 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 9.31 คะแนน จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และการสอบถามโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ สื่อ Power
point ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.81 ระดับคุณภาพดีมาก แสดงว่าการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ Power point เป็นแนวทางหนึ่งในการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องเส้นขนาน
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การพัฒนาแผ่ นสรุ ปสู ตรเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย เพือ่ ใช้ ในการสอนซ่ อม
เสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 ปี การศึกษา 2558
มิสชุธารินี ศรีปัญญา
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผ่นสรุปสูตรเรื่องเรขาคณิตและภาคตัดกรวย เพื่อใช้ใน
การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จานวน 5 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบเรื่องเรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 2) แผ่น
สรุปสูตรเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังจากการใช้
แผ่นสรุปสูตรเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริมเรื่อง
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยสูงขึ้น

การกระตุ้นให้ นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี ่ อการเรียนวิชาเคมีโดยให้ นักเรียนทาสื่ อการสอนใน
รู ปแบบการ์ ตูนที่สอดแทรกเนือ้ หาในวิชาเคมี
ม.เพิม่ ศักดิ์ กาญจนบุตร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ผลิตบทเรียนการ์ตูนประก อบการเรียนการสอน วิชา เคมี
เรื่อง สารชีวโมเลกุล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน
ก่อนและหลังเรียนเมื่อใช้บทเรียนการ์ตูนเป็นสื่อการสอนในรายวิชาเคมี เรื่องสารชีว
โมเลกุลกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/5 จานวน 150 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบันทึกพฤติกรรม 2) แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 3) สื่อ
การสอนในรูปแบบการ์ตูน ผลการวิจัย พบว่า เมื่อให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียน Pretest กับ Posttest เรื่องสารชีวโมเลกุล พบว่าผลคะแนนที่ได้
หลังจากให้นักเรียนทาการ์ตูนเป็นสื่อการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาเคมี นักเรียนมีผล
การเรียนที่ดีขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่นักเรียนทาสื่อการ์ตูน
ที่สอดแทรกเนื้อหาวิชาเคมี แล้วนาหนังสือการ์ตูนดังกล่าวมาใช้ร่วมกันทาให้นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเ รียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นและเข้าใจในเนื้อหา เรื่องสารชีว
โมเลกุลได้เร็วและมีความแม่นยาจดจาความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนาหุ่นยนต์ บีมวงจรทรานซิสเตอร์ เพือ่ การแข่ งขันตามแนวการศึกษา STEM
Education ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอัสสั มชัญ
ม.ประยุทธ น้ อยแก้ ว
ม.วรินทร จันสุ บิน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์บีมวงจรทรานซิสเตอร์เพื่อการแข่งขันตาม
แนวการศึกษา STEM Education ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า จาก
การศึกษาโครงการนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการศึกษาและ
ทดลองสร้างหุ่นยนต์บีม ถึง 11 คนและผลการแข่งขัน Robot BEAM Race 2015 ที่ห้าง
เซียร์รังสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บีม ได้รางวัลรองชนะเลิศ ถึง 2 รางวัล
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ง21102)
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนอัสสั มชัญ
มิสเสาวภา กลิน่ สู งเนิน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอ น เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และมีพื้นฐานความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ในการเรียนเรื่องเทคโน โลยี
สารสนเทศ จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติ
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้ น 2) นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
ด้วยการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ ดีมาก

ศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมเสริมสาหรับ Microsoft Power point
เพือ่ ใช้ ในการสร้ างแหล่ งเรียนรู้ ออนไลน์ ของโรงเรียนอัสสั มชัญ
มิสนงลักษณ์ สี นิลแท้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบโปรแกรมเสริมสาหรับ Microsoft Power
point เพื่อใช้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 2) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้โปรแกรมเสริม กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6-9 จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมเสริม
สาหรับ Microsoft Power point ได้แก่ 1) โปรแกรม Articulate Presenter 2) Adobe
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Presenter 3) Wondershare powerpoint to Flash 4) iSpring presenter ผลการวิจัย พบว่า
โปรแกรม iSpring presenter เป็นโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เพราะ 1)
สนับสนุนฟอนต์ภาษาไทย 2) การแปลงไฟล์ง่ายรวดเร็ว สะดวก โดยเฉพาะแปลงไฟล์
เป็นวีดีโอ 3) การแทรกไฟล์วีดีโอหรือ youtube ทาได้ง่ายและปสดงผลทันที 4) การสร้าง
แบบทดสอบทาได้ง่าย สามารถปรับเปลี่ยนให้แตกต่างกัน ได้ในแต่ละข้อ 5) คุณภาพของ
ไฟล์หลังจากแปลงแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งที่เป็น swf และ mp4 6) Animation และ
Interactive ของไฟล์ที่แปลงแล้วแสดงผลได้เหมือนไฟล์ต้นฉบับ

การพัฒนาสื่ อการสอน เรื่องการใช้ คาสั่ ง IF ในภาษา JavaScript รายวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มิสศิริพร อ่ อนกลา่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสื่อการสอน เรื่องการใช้คาสั่ง IF ในภาษา JavaScript
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 213 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) สื่อการสอนเรื่อง
การใช้คาสั่ง IF ในภาษา JavaScript รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า จากการสังเกตขณะทาการสอน นักเรียนที่ให้ความร่ม
มือในการฟังคุณครูอธิบาย มีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโนงความรู้ที่จาเป็นต้อง ใช้และ
นามาเขียนโปรแกรมตามที่ครูมอบหมายได้ด้วยตนเอง และยังพบนักเรียนบางส่วนขาด
ความสนใจในการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก นักเรียนไม่มีความรู้ในเนื้อหาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบทเรียน และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ ทั้งนี้ครูได้มอบหมายให้เพื่อนที่
นั่งใกล้กันอธิบายและแนะนาเพิ่มเติม
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ผลของการใช้ เกมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มตี ่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทัศนคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มิสพิมพ์ สิริ เวทปัญญาวงศ์
มีวัตถุปะสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนโดยการใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนโดยการใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จานวน 47 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็น 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 3) แบบสอบถาม
ทัศนคติ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนโดยใช้เกมในการจัดการ
เรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียนเฉลี่ย 8.12 คะแนนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เฉลี่ย 19.85 คะแนนแสดงว่าการใช้เกมคาถามในการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนน
พัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ 55.08 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนโดยใช้เกมในการ
จัดการเรียนการสอนมีทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเชิงบวก พบว่าหลังการทดลอง
ผู้เรียนมีความรู้สึกเชิงบวกโดยที่รู้สึกเบื่อการเรียนวิชาภาษาไทย จานวน 13 คน น้อยลง
กว่าก่อนเรียน 17 คน รู้สึกไม่ชอบเรียนภาษาไทย จานวน 5 คน น้อยลงกว่าก่อนเรียน 9
คน รู้สึกไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน จานวน 8 คน น้อยลงกว่าก่อนเรียน 10 คน รู้สึกเฉยๆ จานวน
2 คน น้อยลงกว่าก่อนเรียนจานวน 7 คน และรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่ไม่จาเป็นต้อง
เรียนจานวน 2 คน น้อยลงกว่าก่อนเรียน 3 คน แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้เกมคาถาม
มีผลต่อทัศนคติของนักเรียนในเชิงบวก
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการโดยการผลิตภาพยนตร์ ส้ ั นเพือ่ การเรียนรู้
เรื่อง ประชาธิปไตยในสั งคมไทย รายวิชา ส30210 หน้ าที่พลเมือง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มิสสุ กญ
ั ญา พุกกะเวส มิสฐิตาภา แก้ วกระจ่ าง มิสธัญญาภรณ์ รุ่ งเรืองรัตน์
ม.พรเทพ ตั้งมกรา ม.ธีรพงษ์ สิ งห์ ทอง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยการผลิตภาพยนตร์สั้นสะท้อน
การเมืองไทย ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในสังคมไทย ” 2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยการผลิตภาพยนตร์สั้นสะท้อนการเมืองไทย ในหัวข้อ “ประชาธิปไตย
ในสังคมไทย” รายวิชา ส30210 หน้าที่พลเมือง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 30210หน้าที่
พลเมือง 2) แบบประเมินภาพยนตร์สั้นสะท้อนการเมืองไทย เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
“ประชาธิปไตยในสังคมไทย ” 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดยการผลิตภาพยนตร์
สั้นสะท้อการเมืองไทย ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในสังคมไทย ” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 2)
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดก ารเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการผลิตภาพยนตร์สั้น
สะท้อนการเมืองไทยเพื่อการเรียนรู้เรื่อง “ประชาธิปไตยในสังคมไทย ” รายวิชา ส30210
หน้าที่พลเมือง
การพัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณและผลสั มฤทธิ์ในการเรียนวรรณกรรม
ปัจจุบัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ นวัตกรรม การ
จัดการเรียนรู้ แบบสิ บสองขั้นตอนสะท้ อนความคิด
มิสวรรณศิริ ผลประมูล
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณกรรมปัจจุบันผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 2) นักเรียนสามารถใช้วิจารณญาณประเมินค่าสิ่งที่อ่านเพื่อใช้
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แก้ปัญหา และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 จานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2)
สื่อการเรียนรู้ 3) แบบประเมิน 4) แบบทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า ผลของการใช้
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบสิบสองขั้นตอนสะท้อนความคิด ผลการประเมิน
คุณภาพของนักเรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิด ได้อย่างหลากหลายจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด ผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีปัจจุบัน นักเรียนสามารถทาข้อสอบปลาย
ภาค 20 คะแนน ผ่าน จานวน 39 คน ไม่ผ่าน 4 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมินร้อยละ 90
สื่อการเรียนการสอน

66

งานวิจัยเพือ่ ศึกษาสารวจ
การสร้ างวินัยในการเรียนและแรงจูงใจในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 ปี การศึกษา 2558
มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/4 ปี
การศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จานวน 46 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามและแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
จากผลการวิเคราะห์ข้อ มูลการสังเกตข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชาและการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยใช้คาชมเชยแกนักเรียน รวมทั้ง
ดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้า
สอนแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทาวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใ จเรียนมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
กาหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ
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การให้ ชิ้นงานที่เกีย่ วกับสมบัตขิ องของเหลวในชีวติ ประจาวัน
เพือ่ เพิม่ พูนความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่องกฎของแก๊ ส
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
มิสศิริลกั ษณ์ แก้ วสมบูรณ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจในการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของ
ของเหลว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/5 จานวน 45 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัด
ความพึงพอใจในการเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ
ให้งานในลักษณะนี้และชิ้นงานนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องสมบัติของ
ของเหลวในระดับสูง

การสารวจการไม่ ส่งงานของนักเรียนในรายวิชาสุ ขศึกษาพืน้ ฐาน 2 (พ21103)
ม.ธงไชย มุขพันธ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความ สาคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติที่
ดีต่อการส่งงานที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันและปลูกฝังความรับผิดชอบ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 6 คน ม.1/3 จานวน 14 คน ม.1/5
จานวน 17 คน รวม เป็น 37 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกการส่งงาน
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ผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่ านเครื่องมือ Edmodo
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ม.กรวิชญ์ โสภา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่าง
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน กับแบบออนไลน์โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์และระบบอีเลิร์นนิ่ง 2) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียนและการ
เรียนแบบระบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ระบบการจัดการเรียนการสอน Edmodo 2) แบบ
บันทึกคะแนน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านระบบ Edmodo นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนร้อยละ 100
เนื่ องจากนักเรียนต้องมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติอยู่แล้ว และการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ผ่าน Edmodo นักเรียนเข้าไปทากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการเรียนร้อยละ 82
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากระบบ Edmodo สามารถใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ และ SmartPhone นักเรียนส่วนมากมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย
ได้อยู่แล้ว จึงสามารถทากิจกรรมต่างๆ ทั้งตอบคาถาม พิมพ์ข้อความ ดาวน์โหลดไฟล์
ต่างๆ ได้ด้วยอุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ศึกษาสารวจ
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