
 บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ครั้งน้ี ผูรายงานไดวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 

การประเมินกอนดำเนินการ มีการประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัยนำเขา (Input) ระยะที่ 2  

ประเมินระหวางดำเนินการ มีการประเมินดานกระบวนการ (Process)  และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุด

โครงการ มีการประเมินดานผลผลิต (Product) ผูรายงานนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี ้ 

 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ  (Process)  ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

   4.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใช   

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

             ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท (Context) เปนการประเมินกอนดำเนินการ ศึกษาจาก

ประชากรในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

จำนวน 9 คน หัวหนางาน จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 

4–1 ถึง 4–2 ดังนี ้

 

ตาราง 4–1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดานบริบท  (N = 31) 

 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

1.  เพศ   

ชาย 12 38.71 

หญิง 19 61.29 

รวม 31  100.00 



 
 
 

 
119 

ตาราง 4–1  (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป   จำนวน   รอยละ 

2. อาย ุ   

    นอยกวา 30 ป 13 41.94 

    30 – 40 ป 11 35.48 

    41 – 50 ป  6  19.35 

    มากกวา 50 ป  1    3.23 

รวม      31  100.00 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   

    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  24  77.42 

    ปริญญาโท  7  22.58 

รวม      31  100.00 

4. ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน   

นอยกวา 5 ป  3  9.68 

5 – 10 ป    21  67.74 

11 – 15 ป  4  12.90 

มากกวา 15 ป  3  9.68 

รวม      31  100.00 

5. ตำแหนงหนาที่ในสถานศึกษา   

รองผูอำนวยการสถานศึกษา  1  3.23 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  9  29.03 

หัวหนางาน  21  67.74 

รวม      31  100.00 

6. ทานเคยมีประสบการณเก่ียวกับงานวิจัยในลักษณะใดบาง   

ทำวิจัยในชั้นเรียน  31  100.00 

ทำปริญญานิพนธ หรือวิทยานิพนธ  18  58.06 

รวมเปนคณะวิจัยของสถานศึกษา  27  87.10 

ทำวิจัยเพ่ือขอตำแหนงทางวิชาการ  31  100.00 

ผูปฏิบัติงานอยูในหนวยงานวิจัย  8  25.81 
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 จากตาราง 4–1  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ดังนี ้

  1)  หญิง  รอยละ  61.29  ชาย รอยละ  38.71  

  2)  อายุนอยกวา 30 ป รอยละ  41.94 รองลงมา คือ อายุ 30–40 ป รอยละ 35.48 

อายุ 41–50 ป รอยละ 19.35 และมากกวา 50 ป รอยละ 3.23 ตามลำดับ 

  3)  วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 77.42 ระดับปริญญาโท  

รอยละ 22.58  

  4)  ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน 5–10 ป  รอยละ  67.74 รองลงมา 

คือ 11–15 ป รอยละ  12.90 นอยกวา 5 ป และ มากกวา 15 ป รอยละ 9.68  

  5)  ตำแหนงหนาที ่ในสถานศึกษา หัวหนางาน รอยละ 67.74 รองลงมา คือ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และรองผูอำนวยการสถานศึกษา รอยละ 29.03 และ 3.23 ตามลำดับ

  6)  ประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัย ทำวิจัยในชั้นเรียนและทำวิจัยเพื่อขอตำแหนง 

ทางวิชาการ รอยละ 100 รองลงมา คือ รวมเปนคณะวิจัยของสถานศึกษา และทำปริญญานิพนธ หรือ

วิทยานิพนธ รอยละ 87.10 และ 58.06 ตามลำดับ 
 

ตาราง 4–2  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม 

ดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน   

(N = 31) 
 

ขอที่ รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมาย

ของพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542 

4.90 0.30 มากที่สุด 

2 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ./ สพม.กท 2/ โรงเรียน 

4.55 0.68 มากที่สุด 

3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 

และภายนอก (สมศ.) 

4.81 0.40 มากที่สุด 

4 วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับสถานการณ

หรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

4.87 0.32 มากที่สุด 

5 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเปนสวนหนึ่ง

ของการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ

พัฒนาเปนผลงานทางวิชาการไดจริง 

4.71 0.46 มากที่สุด 
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ตาราง 4–2  (ตอ)   

ขอที่ รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

6 โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใชในการแกปญหา  และ

พัฒนาการเรียนการสอนไดจริง 

4.81 0.40 มากที่สุด 

7 โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์                

ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีพฤติกรรมในทางลบลดลง                 

ตามที่โรงเรียนกำหนดไว 

4.06 0.89 มาก 

รวม 4.67 0.29 มากที่สุด 

     

 จากตาราง 4–2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความสอดคลองและ

ความเหมาะสมดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.29) ผานเกณฑ

การประเมิน  

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 6 รายการ  เรียงลำดับ

จากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 1 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมายของ

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (X̅ = 4.90, S.D. = 0.30) ขอที่ 4 วัตถุประสงคของโครงการ 

มีความสอดคลองกับสถานการณหรือปญหาที ่เกิดขึ ้นในโรงเรียน (X̅ =  4.87, S.D. = 0.34) และมี

คาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ ขอที่ 3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก (สมศ.) และขอที่ 6 โครงการนี้สามารถที่จะ

นำไปใชในการแกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง (X̅ =  4.81, S.D. = 0.40) 

 

2.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมินกอนดำเนินการ ศึกษาจาก

ประชากรในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

จำนวน 9 คน หัวหนางาน จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 

4–3 ดังนี ้
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ตาราง 4–3   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานปจจัยนำเขา  (Input)  ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (N = 31) 
 

ขอที่ รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1 การกำหนดนโยบาย  หรือขอกำหนดตาง ๆ  ชัดเจน  4.61 0.56 มากที่สุด 

2 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน  

สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง  

4.65 0.55 มากที่สุด 

3 มีการบริหารจัดการที่ด ีโปรงใส เปนธรรม เอ้ือตอ 

การมีสวนรวม  

4.61 0.50 มากที่สุด 

4 ผูบริหาร คร ูและผูเก่ียวของใหความรวมมือ 

ในการดำเนินโครงการ  

4.90 0.30 มากที่สุด 

5 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน  4.81 0.40 มากที่สุด 

6 บุคลากรมีความเขาใจ ในวัตถุประสงค  และบทบาท

หนาที่  

4.32 0.54 มาก 

7 จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ  4.52 0.81 มากที่สุด 

8 การสนับสนุน ดานงบประมาณมีเพียงพอ  4.10 0.87 มาก 

9 เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี  

มีจำนวนเพียงพอตอการดำเนินโครงการ  

4.03 0.02 มาก 

 

10 เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ที่นำมาใชมีความเหมาะสมกับโครงการ  

4.52 0.57 มากที่สุด 

11 สถานที่ใชดำเนินโครงการเหมาะสม  4.48 0.72 มาก 

12 ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม  4.61 0.56 มากที่สุด 

 รวม 4.51 0.36 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 4–3  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานปจจัยนำเขา  (Input)  ของโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.51, S.D. = 0.36) ผานเกณฑการประเมิน  

 เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที ่สุด 8 รายการ เรียงลำดับ 

จากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 4  ผูบริหาร ครู และผูเกี ่ยวของใหความรวมมือในการดำเนิน 

โครงการ  (X̅ = 4.90, S.D. = 0.30)  ขอที ่  5 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน  (X̅ = 4.81,  
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S.D. = 0.40) และขอที่ 2 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน  สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง  

(X̅ = 4.65, S.D. = 0.55)  

 

3.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ  (Process)  ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

  ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ  (Process) เปนการประเมินระหวางดำเนินการ 

โดยมีประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน และกำหนดขนาดกลุ มตัวอยาง จากการเปดตาราง 

ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำการสุมโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive  Sampling)  (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์,  เตือนใจ  เกตุษา, และ บุญมี  พันธุไทย, 

2545) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 113 คน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 4–4 ถึง 4–5 ดังนี ้

 

ตาราง 4–4  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  (N = 113) 
 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

1.  เพศ   

ชาย  27  23.89 

หญิง  86  76.11 

รวม  113  100.00 

2.  อาย ุ   

นอยกวา 30 ป  31  27.43 

30–40 ป  43  38.05 

41–50 ป  24  21.24 

มากกวา 50 ป  15  13.28 

รวม  113  100.00 

3.  วุฒิการศกึษาสูงสุด     

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  80  70.80 

ปริญญาโท  33  29.20 

รวม  113  100.00 
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ตาราง 4–4  (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

4.  ประสบการณในการทำงาน   

    1–5 ป   46  40.71 

    6–10 ป   28  24.78 

    11–15 ป   19  16.81 

    16–20 ป   5  4.43 

    มากกวา 20 ป   15  13.27 

รวม  113  100.00 

จากตาราง 4–4  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ดังนี ้

  1) หญิง  รอยละ  76.11 ชาย รอยละ  23.89 

  2) อายุ 30–40 ป รอยละ  38.05 อายุ รองลงมา คือ อายุนอยกวา 30 ป และ  

อายุ 41–50 ป รอยละ  27.43  และ 21.24 ตามลำดับ 

  3) วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 70.80 ระดับปริญญาโท  

รอยละ 29.20 

  4) ประสบการณในการทำงาน 1–5 ป  รอยละ  40.71 รองลงมา คือ ประสบการณ 

ในการทำงาน  6–10 ป และ 11–15 ป รอยละ  24.78  และ 16.81 ตามลำดับ 

 

ตาราง 4–5   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ  (Process)  ของโครงการพัฒนาการจัด 

                   การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  (N = 113) 
 

ขอที่ รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม

  ขั้นเตรียมการ    

1 ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานโครงการ 4.65 0.65 มากที่สุด 

2 แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม 4.56 0.70 มากที่สุด 

3 กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานอยาง

เหมาะสม 

4.78 0.42 มากที่สุด 

4 ตรวจสอบเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการ 

–  ความพรอมดานผูบริหาร 

–  ความพรอมดานบริหารจัดการ 

4.78 0.52 มากที่สุด 
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ตาราง 4–5 (ตอ) 

ขอที่ รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

 

–  ความพรอมดานบุคลากร และการรับสมัคร 

   ครูเขารวมโครงการ 

–  ความพรอมดานงบประมาณ อาคาร สถานที่     

    เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี 

  

 

5 ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 4.65 0.65 มากที่สุด 

 รวม 4.68 0.59 มากที่สุด 

 ขั้นดำเนินการ    

6 ประชาสัมพันธและชี้แจงความเขาใจกับบุคลากรที่เก่ียวของ

และผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 

บทบาทหนาที่ของแตละคน 

4.78 0.42 มากที่สุด 

7 ใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเก่ียวกับ 

การทำวิจัยในชั้นเรียน 

4.93 0.26 มากที่สุด 

8 ครูดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน 4.71 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.81 0.48 มากที่สุด 

 ขั้นประเมินผล    

9 ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง “คลินิกวิจัย 

ในชั้นเรียน” เพื่อการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ เปนระยะ  ๆ 

ครูจะนำความกาวหนาของผลการทำวิจัยในชั้นเรียนมาสง  

และปรึกษาปญหาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำ 

4.63 0.49 มากที่สุด 

10 สรุป  และรายงานผลการดำเนินโครงการ 4.88 0.32 มากที่สุด 

 รวม 4.76 0.36 มากที่สุด 

 ขั้นปรับปรุงแกไข     

11 นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุม 4.60 0.52 มากที่สุด 

12 ที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 4.58 0.74 มากที่สุด 

 รวม 4.59 0.49 มากที่สุด 

 รวมทั้งหมด 4.69 0.53 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4–5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ  (Process)  ของ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา  โดยรวม มีความเหมาะสม

อยูในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.69, S.D. = 0.53)  ผานเกณฑการประเมิน 

 เม่ือพิจารณารายข้ันตอนการทำงาน พบวา 

   1)  ข้ันเตรียมการ  มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด (X̅ =  4.68, S.D. = 0.59)  ผานเกณฑ

การประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ =  4.56 – 4.78,  

S.D. = 0.42 – 0.70)    

 2) ขั ้นดำเนินการ มีความเหมาะสมอยู ในระดับใดมากที ่สุด  (X̅ =  4.81, S.D. = 0.48)  

ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

(X̅ =  4.71–4.93, S.D. = 0.26–0.48) 

 3) ขั้นประเมินผล  มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด  (X̅ =  4.76, S.D. = 0.36) 

ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที ่สุด  

(X̅ =  4.63–4.88, S.D. = 0.32–0.49) 

 4) ขั้นปรับปรุงแกไข  มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด  (X̅  = 4.59, S.D. = 0.49) 

ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที ่สุด  

(X̅ =  4.58–4.60, S.D. = 0.52–0.74) 

 

4.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต (Product) ประกอบดวย ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 

จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2562 ผลการพัฒนาครูกอนและ

หลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ผลการพัฒนา

นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปการศกึษา 2562 และ

ความพึงพอใจของครูที ่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน 

ตามลำดับดังนี้ 

 4.1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

ปการศึกษา  2562  

      ผลการวิเคราะหขอมูลผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา  2562 โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน ผลปรากฏ 

ดังตาราง 4–6  ดังนี ้
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ตาราง 4–6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

                  ปการศกึษา  2562  
           

กลุมสาระเรียนรู 
จำนวนครู 

 (คน) 

จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ภาษาไทย  17 1 17 

คณิตศาสตร  21 2 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 32 1 28 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 0 17 

สุขศึกษาและพลศึกษา  12 0 9 

ศิลปะ 10 1 10 

การงานอาชีพ 18 0 9 

ภาษาตางประเทศ 25 0 21 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 8 0 3 

รวม 160 5 134 

รอยละงานวิจัยของคร ู 3.13 83.75 

 

 จากตาราง 4–6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  2562 พบวา ครูจำนวน 160  คน ทำวิจัยในชั้นเรียน 134 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

83.75 จากจำนวนครูทั้งหมด ผานเกณฑการประเมิน และครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับปการศกึษา 2561 

 

 4.2  ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

       ผลการวิเคราะหขอมูลผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน และกำหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของเครซี ่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลว

นำมาทำการสุมโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์,  

เตือนใจ  เกตุษา, และ บุญมี  พันธุไทย, 2545) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 113 คน ผลปรากฏดังตาราง 

4–7 ดังนี้  
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ตาราง 4–7 คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  (N = 113) 
 
 

ขอที ่ รายการประเมิน 
กอน ระดับ 

ความเหมาะสม 

หลัง ระดับ 

ความเหมาะสม 
t sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 มีความรู  ความสามารถ 

ดานการวิจัยอยางถูกตอง  

4.50 0.81 มาก 4.89 0.31 มากที่สุด 6.27* .000 

2 มีความรูในเนื้อหาที่สอน   

และสามารถแกปญหาของ 

นักเรียนในการเรียนได  

4.38 0.60 มาก 4.59 0.61 มากที่สุด 5.50* .000 

3 เห็นคุณคาของการทำวิจัย 

ในช้ันเรียน  

4.09 0.61 มาก 4.20 0.72 มาก 3.09* .002 

4 มีความรับผิดชอบในบทบาท

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  

4.26 0.79 มาก 4.62 0.49 มากที่สุด 4.74* .000 

5 สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได

สำเรจ็ตามปฏิทิน 

การดำเนินงาน  

3.90 0.87 มาก 4.88 0.45 มากที่สุด 12.17* .000 

6 ผูบริหารใหการสนับสนุน

สงเสริมโครงการอยางตอเนื่อง  

4.61 0.60 มากที่สุด 4.84 0.47 มากที่สุด 4.90* .000 

7 มีคลินิกที่ปรึกษา  นิเทศ

ติดตาม  

4.10 0.93 มาก 4.78 0.42 มากที่สุด 8.54* .000 

8 เพ่ือนครูรวมสนับสนุนและ 

มีสวนรวมในการทำวิจัย 

ในช้ันเรียน  

3.98 0.87 มาก 4.84 0.37 มากที่สุด 10.55* .000 

9 งบประมาณในโครงการม ี

ความเหมาะสม  

4.34 0.84 มาก 4.79 0.41 มากที่สุด 6.56* .000 

10 มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ  2.98 0.95 ปานกลาง 4.59 0.61 มากที่สุด 14.75* .000 

11 สามารถนำเสนอเปนผลงาน

ทางวิชาการ  

3.96 0.86 มาก 4.72 0.47 มากที่สุด 8.26* .000 

12 สามารถเผยแพรสูสาธารณชน  4.24 0.67 มาก 4.28 0.59 มาก 1.68 .096 

13 สามารถพัฒนาการเรียน 

การสอน  หรือสามารถลด

พฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมของ

นักเรียนได  

3.24 0.62 ปานกลาง 4.12 0.75 มาก 11.46* .000 
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ตาราง 4–7 (ตอ) 
 

ขอที ่ รายการประเมิน 
กอน ระดับ 

ความเหมาะสม 

หลัง ระดับ 

ความเหมาะสม 
t sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

14 สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อ 

การสอนใหม ๆ  

4.34 0.78 มาก 4.36 0.72 มาก 1.35 .181 

15 มีความพึงพอใจ และ 

เกิดความภาคภมูิใจในผลงาน  

3.55 1.12 มาก 4.76 0.43 มากที่สุด 13.72* .000 

16 โครงการมีความเหมาะสม 

และควรดำเนินการอยาง

ตอเนื่อง  

4.28 0.71 มาก 4.36 0.72 มาก 2.79* .006 

รวม 4.33 0.63 มาก 4.60 0.13 มากที่สุด 11.43* .000 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

 จากตาราง 4–7  ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผลการพัฒนาครูกอนการดำเนินโครงการอยูในระดับมาก  

( X̅ = 4.33, S.D. = 0.63) และหลังการดำเนินโครงการอยู ในระดับมากที ่สุด  (X̅ = 4.60, S.D. = 0.13)   

เมื ่อนำผลมาเปรียบเทียบ พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนิน

โครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 11.43, sig. = .000 ) ผานเกณฑการประเมิน 

 เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอน 

การดำเนินโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 จำนวน 14 รายการ  (t = 2.79–14.75,  

sig. = .000–.006)  และผลการพัฒนาครูหล ังการดำเนินโครงการสูงกวากอนดำเนินโครงการอยางไม มี 

นัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 2 รายการ คือ 1) สามารถเผยแพรสูสาธารณชน (t = 1.68, sig. = .096 )  

และ 2) สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอนใหม ๆ (t = 1.35, sig. = .181 ) 
 

 4.3  ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562  

           ผลการวิเคราะหขอมูลผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน โดยศกึษาจากประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน ผลปรากฏดังตาราง 4–8  ดังนี ้

 

 
 



 
 
 

 
130 

ตาราง 4–8  ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครโูดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

                ปการศึกษา 2562 จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใช หลังใช 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 

 

 

 

การพัฒนาทักษะการแตงโคลงสี่

ส ุภาพโดยใช power point ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6    

ผูวิจัย : นางปราณี  ลาภเกิน 

ทักษะการแตงโคลงสี่สุภาพ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 อยูในเกณฑต่ำ 

ทักษะการแตงโคลงสี่สุภาพ ของ

นักเรียนดีขึ ้น และนักเรียนมี

ความรู ความเขาใจ และมีทักษะ

การแตงโคลงสี่สุภาพสูงกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว รอยละ 82.64  

2 การพัฒนาแบบฝกทักษะ วิชา
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ผูวิจัย : นางศริิกุล  กุลกิจกำจร 

ทักษะการเขียนสะกดคำ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 อยูในเกณฑต่ำ 

ทักษะการเขียนสะกดคำ ของ

นักเรียนดีขึ้น และนักเรียนจดจำ

คำศัพทได มีความรู ความเขาใจ 

และมีทักษะการเขียนสะกดคำ 

ดีขึ้นรอยละ 85.73  หลังจากได

รูจุดบกพรองของตนเอง  

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชางขุนแผน  

ตอน ขุนชางถวายฎีกา โดยใช

กระบวนการ 5 ขั้น ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 6/10 

ผูวิจัย : นางนอมนุช   

          ประเสริฐโกศลกุล 

ผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ี ยน

วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชาง

ขุนแผน ตอน ขุนชางถวาย

ฎีกา อยูในเกณฑตำ่ 

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 

ภาษาไทย โดยใชกระบวนการ 5 

ขั ้น มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชางขุนแผน 

ตอน ขุนชางถวายฎีกา สูงกวา 

กอนเรียนอยางมีน ัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบ

ปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใช หลังใช 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

4 

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย เรื ่อง กาพยเหเรือ  

 โดยใชกระบวนการ 5 ข ั ้น ของ  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 ผูวิจัย : นางทัศนีย  ดาหาญ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย เรื่อง กาพย 

เหเรือ ของนักเรียนอยูใน 

เกณฑต่ำ 

1) กลุ มทดลองที ่ไดร ับการจัด 

การเร ียนรู ภาษาไทย โดยใช

กระบวนการ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง 

กาพยเหเร ือ หลังทดลองสูงกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2) กลุ มทดลองที ่ไดร ับการจัด 

การเร ียนรู ภาษาไทย โดยใช

กระบวนการ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง

กาพยเหเรือ สูงกวากลุมควบคุม 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูภาษาไทย

แบบปกติอยางมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายว ิชา ภาษาไทย โดยการใช

แอพพลิเคชั ่นไลน (Line) ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2562 

ผูวิจัย : นางสาวภัสสร หมั่นตะค ุ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายว ิชา ภาษาไทย ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 5 อยูในเกณฑต่ำ 

แอพพลิเคชั่นไลน (Line) สามารถ

กระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือ 

รือรนในการเรียนมากขึ้น ทำให

นักเรียนสามารถสงงานไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน และมีความแปลกใหม

ในการทำชิ ้นงานสงครู จึงทำให

นักเรียนมีความสนใจที่จะสงงาน

มากยิ่งข้ึนและทำใหครูสามารถ  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

   ติดตามงานของนักเรียนไดงาย

ยิ่งข้ึนกวาเดิมท่ีจะตองรอจนกวา

จะถึงชั่วโมงเรียนถัดไป จึงจะได

พบและติดตามงานจากนักเรียน  

และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน 

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

6 การศึกษาพฤติกรรมการไมสง 

งาน/การบานตามกำหนด โดยใช

การเสริมแรงทางบวก ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10  

ผูวิจัย : นางสาวนิธิวรรณ   

         นุชนอย 

พฤติกรรมการไมสงงาน/

การบานตามกำหนดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    

ปที่ 5/10 อยูในเกณฑต่ำ

สาเหตุของการไมสงงาน/ 

การบานตามกำหนด คือ 

การใหการบานมากเกินไป 

รองลงมาเวลานอย 

พฤติกรรมการสงงาน/การบาน

ตามกำหนดของนักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 5/10 สูงขึ้น

โดยใชการเสริมแรงทางบวก 

อย างมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิที่  

ระดับ .05 นักเรียนมีความเขาใจ 

เร ียนร ู  ได เร ็ว สามารถทำแบบ 

ทดสอบได ถ ูกต องตามเวลา 

ที่กำหนด 

7 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกด

คำยาก โดยใชชุดพัฒนาทักษะ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4/5 โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

ผูวิจัย : นางสาวสุนิสา แกวพินิจ 

ทักษะการเข ียนสะกด 

คำยากของน ักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4/5 อยูใน

เกณฑต่ำ 

ทักษะการเขียนสะกดคำยาก

ของนักเรียนดขีึ้น และนักเรียน

สวนใหญจดจำคำศัพทได และ

มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ

การพัฒนาการเขียนสะกดคำ 

ดีขึ ้น หลังจากไดรูจุดบกพรอง

ของตนเอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

8 การพัฒนาทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4  ดวยเทคนิค

KWLH–Plus 

ผูวิจัย : นางสาวภารด ี

        ปญญาใส 

 ทักษะการอานอยางมวีิจารณญาณ  

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 อยูในเกณฑต่ำ 

ทักษะการอานอยางมวีิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH–

Plus หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา

กอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน 

มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู

ด วยเทคน ิค KWLH–Plus โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

9 การใชแบบฝกทักษะการอาน

จับใจความสำคญั 

ผูวิจัย : นางสาวอัมรินทร 

          เขียววงศใหญ 

ทักษะการอานจับใจความสำคัญ

ของนักเรียนอยูในเกณฑต่ำ 

 

 

 แบบฝกพัฒนาทักษะการอาน 

 จับใจความ สำหรับนักเร ียนชั้น  

 มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถ  

 ในการอานจับใจความดีขึ้น รอยละ  

 90.85 

10 การพัฒนาความสามารถการอาน 

เชิงวิเคราะห นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที ่ 3 โดยใชกิจกรรม

กลุมรวมมือแบบ  CIRC 

ผูวิจัย : นางสาวปารวี   

         วินทะไชย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 

สามารถการอานเชิงวิเคราะห 

อยูในเกณฑต่ำ เมื่อเทียบกับ

คาเปาหมายที่ตั้งไว 

 นักเรียนที่เรียนดวยกลุมรวมมือ 

 แบบ CIRC มีคาเฉลี่ยของคะแนน 

 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางม ี 

 นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ  

 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช   

 กิจกรรมกลุ มรวมมือแบบ CIRC  

 โดยรวมอยูใน ระดับมากที่สุด 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

11 การพัฒนาท ักษะการอาน คิด

วิเคราะห 

ผูวิจัย : นางประไพ  

          คนิตานนท 

ทักษะการอานคิดวิเคราะหของ

นักเรียนอยูในเกณฑต่ำ 

ผลการพัฒนาทักษะการอาน คิด

วิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้น 

 

12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียน รายวิชา หลักภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ดวยเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) กับ

การจัดการเรียนรูแบบปกติ 

ผูวิจัย : นางสาวสุกานดา 

          สายวาร ี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชา 

หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในเกณฑ

ต่ำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 

หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่เร ียนรูด วย

เทคนิคจิกซอว (Jigsaw) สูงกวากลุม

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  

13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

การอานจับใจความของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ

การสอนดวยเทคนิค KWL–Plus  

กับวิธีสอนแบบปกต ิ 

ผูวิจัย : นางสาวศรินิารถ    

         พรหมลา 

 ผลสัมฤทธิ ์การอานจับใจความ 

 ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

 ปที่ 2 อยูในเกณฑต่ำ 

ผลสัมฤทธิ ์การอานจับใจความ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิ KWL– 

Plus สูงกวากลุมที ่ไดรับการสอน

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที ่ระดับ .05 และนักเรียน 

มีความพึงพอใจตอการสอนของครู 

ดวยเทคนิค KWL– Plus โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

14 การพัฒนาท ักษะการอ าน 

จับใจความ โดยใชแบบฝก

พัฒนาทักษะการอานจับใจความ

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2/12 

ผูวิจัย : นางกองเงิน จันทาทุม 

ทักษะการอานจับใจความ

ของนักเรียนระดับชั ้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 2/12 อยูในเกณฑ

ต่ำ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน ของ

นักเรียน โดยใชแบบฝกพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความ พบวา 

นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

15 การพัฒนาความสามารถ ดาน

หลักการใชภาษาไทย เรื่อง วลี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1/13 โดยใชกลุ มรวมมือแบบ 

STAD 

ผูวิจัย : นางสาวสุภาลักษณ ตอป

ความสามารถดานหลักการใช

ภาษาไทยของนักเรียน เรื่อง 

วล ีอยูในเกณฑต่ำ 

ความสามารถดานหลักการใช

ภาษาไทย เรื่อง วลี ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/13 โดย

ใชกลุมรวมมือแบบ STAD ที่มี

ประสิทธิภาพ รอยละ 43.80/ 

79.74 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

16 การพ ัฒนาท ักษะการอ  าน 

จับใจความ โดยใชสื่อมัลติมีเดีย

ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 

ปที่ 2  

ผูวิจัย : นางสาวนิศารัตน       

          พันธโสร ี

ทักษะการอานจับใจความ

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 2 อยูในเกณฑต่ำ 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โดยใชสื่อมัลติมีเดีย พบวา 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ทักษะการอานจับใจความดีข้ึน 

รอยละ 80.89 

17 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง 

การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาป ท ี ่  1 ด านการอาน 

จับใจความ ด วยว ิธ ีการจัด 

การเรียนรูแบบ SQ4R   

ผูวิจัย : นางสาวสุวนันท 

          ถนอมดำรงศักดิ์ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

ดานการอานจับใจความ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 อยูในเกณฑต่ำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ด านการอานจับใจความ ดวย

วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  

พบวา หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

18 การศ ึกษาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน วิชา คณติศาสตร 

เรื ่อง มุมในวงกลม โดยใช

สื่อประสม 

ผูวิจัย : นางสาวสมใจ        

          จันทรังษี 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

วิชา คณิตศาสตร เรื ่อง มุม

ในวงกลม โดยใชวิธีการสอน

แบบปกติมีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที่ตั ้งไว นักเรียน 

ไมสนใจเรียน ทำแบบฝกหัด

ไมได 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตร เรื่อง มุมในวงกลม 

โดยใชสื่อประสมหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกระตือ 

รือรน สนใจเรียน ทำกิจกรรม

จากแบบฝกหัดไดถูกตอง 

19 การพัฒนาผลสัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน วิชา คณิตศาสตร

พ้ืนฐาน เรื่อง อัตราสวน โดย

ใชชุดฝกทักษะการคิดวิเคราะห

โจทยปญหากับกระบวนการ

แกป ญหาของโพลยา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1/1  

ผูวิจัย : นางสาวพรปวีร 

          ศรียะพันธ 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน               

วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง 

อัตราสวน โดยวิธีสอนแบบปกติ 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั ้งไว นักเรียนไมสามารถ

แกปญหาของโพลยา ไมสามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง ตาม

เวลาที่กำหนด 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เรื ่อง อัตราสวน 

โดยใชชุดแบบฝกทักษะการคิด

วิเคราะหโจทยกับกระบวนการ

แกปญหาของโพลยา หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมี

ความเขาใจ เรียนรูไดเร็ว สามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตองตามเวลา

ที่กำหนด 

20 รายงานการใชเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน เรื่อง ระบบ

สมการเชิงเสนและเมทริกซ  

 

ผูวิจัย : นางสาวตวงพร   

          พุมเสนาะ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

คณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการ

เชิงเสนและเมทริกซ โดยใช

วิธีการสอนแบบปกติ นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนไมเขาใจ 

ไมตั้งใจ เรียนรูชา ไมสามารถ

ทำแบบทดสอบไดถ ูกต อง  

ในเวลาที่กำหนด  

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา 

คณิตศาสตร เรื ่อง ระบบสมการ 

เชิงเสนและเมทริกซ โดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนเขาใจ 

ตั ้งใจ เรียนรูเร็ว สามารทำแบบ 

ทดสอบไดถูกตองในเวลาที่กำหนด  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

21 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเร ียน โดยใชชุดแบบฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหโจทย

กับกระบวนการแกปญหา  

ของโพลยา เรื ่อง อัตราสวน 

รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1/5  

ผูวิจัย : นางปาณีต บุญเหลือง   

 ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา 

 คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน โดย 

 วิธีสอนแบบปกติมีประสิทธิภาพ  

 ต่ำกวาเกณฑที ่ตั ้งไว นักเรียน 

 ไมสามารถแกปญหาของโพลยา 

 ไมสามารถทำแบบทดสอบได 

 ถูกตองตามเวลาที่กำหนด               

การพ ัฒนาผลส ัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน วิชา คณิตศาสตร เรื่อง

อัตราสวน  โดยใชชุดแบบฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหโจทย  

ก ับกระบวนการแก ป ญหา 

ของโพลยา หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  

22 การศ ึกษาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน รายวิชา คณิตศาสตร

พื้นฐาน เรื่อง ความนาจะเปน 

โดยใชแบบฝกทักษะ  

ผูวิจัย : นางสาวฉัตรวิไล   

          เปยมทอง 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 

คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ความนา 

จะเปน โดยไมใชแบบฝกทักษะมี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว 

นักเรียนไมเขาใจโจทยแกปญหา

ทางคณิตศาสตร ไมสามารถทำ

แบบทดสอบไดถูกตองตามเวลา

ที่กำหนด 

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ราย 

วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง 

ความนาจะเปน โดยใชแบบฝก

ทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีน ัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 นักเรียนเรียนรูไดเร็ว 

สามารถทำแบบทดสอบได

ถูกตองตามเวลาที่กำหนด 

23 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเร ียน โดยจัดการเร ียน 

การสอนแบบกลุ มเพื ่อนชวย

เพื่อน เรื่อง ความนาจะเปน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4/2  

 ผูวิจัย : นายสากล  คำทุม 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง 

ความนาจะเปน มีประสิทธิภาพ

ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียนขาด

ทักษะทางการคิด ทำแบบฝกหัด

ไมได 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน  

รายวิชา คณิตศาสตรพื ้นฐาน 

เรื ่อง ความนาจะเปน โดยจัด 

การเรียนการสอนแบบกลุมเพ่ือน

ชวยเพื่อนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะ 

สามารถทำแบบฝกหัดไดถูกตอง  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

24 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 

เรื ่อง เซต ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 4/6  

ผูวิจัย : นางสาวนริสา  

          สมราชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 

คณิตศาสตรพื ้นฐาน เรื่อง เซต  

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว นักเรียน ไมเขาใจโจทย

แก ป ญหาทางคณิตศาสตร   

ไมสามารถทำแบบทดสอบ

ไดถูกตองตามเวลาที่กำหนด 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง เซต 

โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห

โจทยกับกระบวนการแกปญหา 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

น ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .05 

นักเรียนมีความเขาใจ เรียนรูไดเร็ว 

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ตามเวลาที่กำหนด 

25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร 

เรื่อง ลิมิต และความตอเนื่อง

ของฟงกชั่น โดยใชเอกสาร

แนะแนวทางแบบฝกทักษะ

และวิธีการสอนแบบปกติ  

ผูวิจัย : นางถิรนันท ภูถอดใจ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

คณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และ

ความตอเนื่องของฟงกชั่น มี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ 

ที ่ตั ้งไว นักเรียนขาดทักษะ 

ทาง การคิดทำแบบฝกหัดไมได  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

วิชา คณิตศาสตร เรื ่อง ลิมิต และ

ความตอเนื ่องของฟงกชั ่น โดยใช

เอกสารแนะแนวทางแบบฝกทักษะ 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

นักเร ียนเกิดทักษะ สามารถทำ

แบบฝกหัดไดถูกตอง 

26 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียนโดยใชเอกสารประกอบ 

การเรียน คณิตศาสตร เรื ่อง 

สถิติ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/4 

ผูวิจัย : นายสมบุญ กาเมือง      

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

คณิตศาสตร เรื่อง สถิต ิของ

นักเรียน มีประสิทธิภาพต่ำกวา 

เกณฑที่ตั ้งไว นักเรียนขาด

ท ักษะทางการค ิดทำแบบ 

ฝกหัดไมได 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

คณิตศาสตร เรื ่อง สถิติ โดยใช

เอกสารประกอบการเรียน หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเร ียน 

มีความพึงพอใจ เขาใจ เรียนรูเร็ว  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

27 การศ ึกษาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง 

การเรียน รายวิชา คณิตศาสตร 

เรื่อง การหาผลบวกของเมทริกซ 

โดยใชบทเรียนสำเร็จรูป 

ผูวิจัย : นางสาวพัชร ี  

          สุขสำราญ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ราย               

วิชา คณิตศาสตร เรื ่อง การหา

ผลบวกของเมทริกซ โดยวิธี

สอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพ 

ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน

ไมสามารถตอบขอซักถามได 

และเมื่อตรวจการบาน นักเรียน

ทำผิด คิดเปนรอยละ 40          

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 

คณิตศาสตร เรื ่อง การหาผลบวก

ของเมทริกซ โดยใชบทเร ียน

สำเร็จรูปหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 นักเรียนสามารถตอบขอซักถาม

และสามารถทำกิจกรรมในบทเรียน

สำเร็จรูปไดอยางถูกตอง 

28 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน โดยใชชุดฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหโจทยปญหา

รวมกับกระบวนการแกปญหา

ของโพลยา เรื่อง การแจกแจง

ทวินาม รหัสวิชา ค33202 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6/7 

ผูวิจัย : นางสาววรารัตน 

          แสงสุข 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

คณิตศาสตรเพิ่มเติม โดยวิธี

สอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพ

ต่ำกวาเกณฑที่ตั ้งไว นักเรียน

ไมสามารถแกปญหาของโพลยา 

ไมสามารถทำแบบทดสอบ

ไดถูกตองตามเวลาที่กำหนด 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา คณิตศาสตรเพิ ่มเติม เรื ่อง 

การแจกแจงทวินาม โดยใชชุดแบบ

ฝกทักษะการคิดว ิเคราะห โจทย

ปญหารวมกับกระบวนการแกปญหา 

ของโพลยา หลังเรียนสูงกวากอน 

เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 นักเรียนมีความเขาใจ 

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ตามเวลาที่กำหนด 

29 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน รายวิชา คณติศาสตร 

เรื ่อง สถิติ โดยใช ร ูปแบบ 

การสอนซิปปา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2/11 

ผูวิจัย : นางสาวมณีนุช 

          คำเพียร 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

รายวิชา คณิตศาสตร เรื ่อง

สถิติ มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที ่ตั ้งไว นักเรียนขาด

ทักษะทางการคิด ทำแบบ 

ฝกหัดไมได 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

คณิตศาสตร เรื ่อง สถิติ โดยใช

รูปแบบการสอนซิปปา หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร

พื้นฐาน เรื ่อง การใหเหตุผล

โดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5/1 

ผูวิจัย : นายมนเฑียร  

         บุญประเสริฐ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา          

คณิตศาสตรพื ้นฐาน เรื ่อง 

การใหเหตุผล โดยใชวิธีสอน

แบบปกติ มีประสิทธ ิภาพ 

ตำ่กวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน 

ไมสามารถทำแบบฝกหัดได  

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา  

คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง การให

เหต ุผล โดยใช บทเร ียนแบบ

โปรแกรมหล ั งเร ี ยนส ู งกว า 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ระดับ .01 และนักเร ียน 

มีความสุข เรียนรูเร็ว สามารถทำ

แบบฝกหัดไดถูกตอง สามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเอง จนเกิด

ทักษะ สามารถทำแบบฝกหัดได

ถูกตอง 

31 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน โดยจัดการเรียน

การสอนแบบกลุมเพื่อนชวย

เพ่ือน เรื่อง  ความนาจะเปน 

รหัสว ิชา ค32202 รายว ิชา

คณิตศาสตร  เพ ิ ่มเต ิมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5/1 

ผูวิจัย : นายพัฒนพงษ  

         ลิ้มชวลิต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ราย 

วิชา คณิตศาสตรเพิ ่มเติม 

เร ื ่ อง ความน าจะเป น มี  

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั ้งไว นักเรียนขาดทักษะ

ทางการคิด ทำแบบฝกหัด

ไมได 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ราย 

วิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม เรื่อง 

ความนาจะเปน โดยจัดการเรียน

การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื ่อน

หล ังเร ียนส ูงกว าก อนเร ียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นักเรียนสามารถแลกเปลี ่ยน

เรียนรูกันเองจนมีทักษะ สามารถ

ทำแบบฝกหัดไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

32 การศึกษาการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน                 

วิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม                     

เรื่อง การตัดกรวย  

 

ผูวิจัย : นางสาวนพรัตน   

         สงวนทรัพย 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน                

ว ิชา คณิตศาสตรเพิ ่มเติม              

เรื ่อง การตัดกรวย โดยการสอน

แบบปกติ  มีประส ิทธ ิ ภาพ            

ตำ่กวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน 

ไมตั้งใจ ไมเขาใจ เรียนรูชา  

ไมสามารถทำแบบทดสอบ

ไดถูกตอง  

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

คณ ิตศาสตร  เพ ิ ่มเต ิม  เร ื ่อง  

การตัดกรวย โดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน การสอนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นักเรียนมีความพึงพอใจ เขาใจ 

เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ               

ไดถูกตอง  

33 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความสุขของนักเรียน 

รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

เรื่อง ความคลายโดยใชสื่อ

ประสม  

 

ผูวิจัย : นางสาวธิดารัตน   

          ตาปราบ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน และ 

ความสุขของนักเรียน เรื ่อง 

ความคลาย รายวิชา คณติศาสตร

พ้ืนฐาน  โดยวิธ ีการสอนแบบ

ปกติ มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั ้งไว นักเรียนเรียนชา 

ไมเขาใจบทเรียน และมีเจตคติ 

ไมดีตอวิชาคณติศาสตร                            

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนและ 

ความส ุขของน ักเร ียน เร ื ่อง  

ความคลาย รายวิชา คณิตศาสตร

พื้นฐาน โดยใชสื่อประสมประกอบ 

 การสอนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที ่ระดับ .05 นักเรียนมีความสุข  

มีความเขาใจ เรียนรู ไดเร็ว และ 

มเีจตคติที่ดีตอการเรียน             

34 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง 

การเรียนโดยใชเอกสารประกอบ 

การเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อ ัตราส วนตร ีโกณมิต ิ  ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 

3/6  

ผูวิจัย : นางสาวลฎาภา 

         รอไธสง 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน

ตรีโกณมิติ มีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที ่ตั ้งไว นักเรียน

ขาดทักษะทางการคิด ทำแบบ 

ฝกหัดไมได 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

คณิตศาสตร เร ื ่อง อัตราส วน

ตรีโกณมิติ โดยใชเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .05 น ักเร ี ยนมี  

ความพึงพอใจ เขาใจ เรียนรู เร็ว 

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

35 การพ ั ฒนาผลส ั มฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใชชุดฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหโจทย

ปญหารวมกับกระบวนการ

แกปญหาของโพลยา เรื่อง

การแจกแจงทวินาม รหัส

วิชา ค33202 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6/6 

ผูวิจัย : นายเลิศจักขณ     

         อัครเดชเวชวานิช 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

วิชา คณิตศาสตรเพิ ่มเติม

เรื ่อง การแจกแจงทวินาม  

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั ้งไว นักเรียนขาดทักษะ

ทางการคิด ทำแบบฝกหัด

ไมได 

การพ ัฒนาผลส ั มฤทธ ิ ์ ท าง 

การเร ียน ว ิชา คณ ิตศาสตร

เพ่ิมเติม เรื่อง การแจกแจงทวินาม 

โดยใชแบบฝกทักษะการคิด

วิเคราะหโจทยกับกระบวนการ

แก ป ญหาหล ังเร ียนส ูงกวา 

ก อนเร ียน อย างมีน ัยสำคัญ 

ทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเรียน 

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ตามเวลาที่กำหนด 

36 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียน วิชา คณิตศาสตร

เสริมทักษะ เรื่อง แคลคูลัส 

ชั้นมัธยมศกึษาปที ่6/5 โดย

ใชวิธีการสอนแลวสอบ 

ผูวิจัย : นางสาวรัตนา         

          สารชาต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

คณิตศาสตรเสริมทักษะ เรื่อง 

แคลคูล ัส  มีประสิทธิภาพ 

ต่ำกวาเกณฑที ่ตั ้งไว นักเรียน

ขาดท ักษะการค ิด ทำแบบ 

ฝกหัดไมได 

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา 

คณิตศาสตรเสริมทักษะ เรื่อง 

แคลคูลัส โดยใชวิธีการสอนแลว

สอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นักเรียนเกิดทักษะ สามารถ

ทำแบบฝกหัดไดถูกตอง 

37 การแกปญหาการไมสงงาน

โดยใชการเสริมแรงทางบวก

และหองเรียนออนไลน ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 

3/4  ในรายวิชา คณิตศาสตร

พ้ืนฐาน 

ผูวิจัย : นางสาวภัณฑิรา    

          หมั่นเหมาะ 

พฤต ิกรรมการไม ส  งงาน/

การบ านตามกำหนด ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี            

3/4 อยู ในเกณฑต่ำสาเหตุ

ของการไมสงงาน/ การบาน

ตามกำหนด คือ การใหการบาน

มากเกินไป รองลงมาเวลานอย 

พฤติกรรมการสงงาน/การบาน

ตามกำหนด ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที ่ 3/4 สูงขึ ้น อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

นักเร ียนมีความเข าใจ เร ียนรู 

ไดเร็ว สามารถทำแบบทดสอบได

ถูกตองตามเวลาที่กำหนด 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

38 เปร ียบเท ี ยบผลส ัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง ดาวเคราะห

วงใน และดาวเคราะหวงนอก 

วิชา วิทยาศาสตรกายภาพ

ชีวภาพ โดยใชแบบจำลอง

กับการสอนปกต ิ 

ผูวิจัย : นางสาวปณฑติา      

         นอยผาติ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื่อง 

ดาวเคราะหวงในและดาวเคราะห 

วงนอก วิชา วิทยาศาสตกายภาพ 

ชีวภาพ โดยใชการสอนแบบ

ปกติ มีประสิทธ ิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนไมเขาใจ

เนื้อหา ไมสามารถสรุปอธิบาย

ตำแหนงของดาวเคราะห ได

ถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เรื่อง 

ดาวเคราะหวงในและดาวเคราะห 

วงนอก โดยใชแบบจำลองหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเรียน

สามารถอธ ิบายตำแหนงของ 

ดาวเคราะหได และทำแบบทดสอบ

ไดเพ่ิมข้ึน  

39  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  

 ทางการเรียน วิชา ชีววิทยา  

 เรื ่อง การสังเคราะหดวยแสง  

 โดยใชชุดการฝกกับการสอน  

 ปกต ิ

ผูวิจัย : นางสาวบรรจงลักษณ  

         แจมพุม 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห

ดวยแสง โดยใชการสอนแบบ

ปกติมีประสิทธ ิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนเรียนรูชา 

ไมสามารถทำแบบทดสอบได

ถูกตอง  

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา 

ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห 

ด วยแสง โดยใช ช ุดการฝ ก 

หล ังเร ียนส ูงกว าก อนเร ี ยน 

อย างมีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิที่

ระดับ .05 นักเรียนสนใจตั ้งใจ

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง  

40  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน 

วิชา เคมี เรื ่อง พันธะเคมี  

โดยการจัดการเร ียนร ู แบบ 

ส ืบเสาะหาความร ู   สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

  ผูวิจัย : นางสาวจีราพร  

           แววสงา 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ี ยน 

วิชา เคมี เรื ่อง พันธะเคมี มี

ประสิทธิภาพต่ำกว าเกณฑ

ที่ตั ้งไว นักเรียนไมสามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

เคมี เรื ่อง พันธะเคมี โดยการจัด 

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จนมีทักษะ สามารถทำแบบฝกหัด

ไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

41 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร 

เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ใช บทเร ียนคอมพ ิวเตอร  

ชวยสอน CAI 

ผูวิจัย : นายอำนาจ  นิลกลัด 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน              

รายวิชา วิทยาศาสตร  เรื่อง 

ระบบนิเวศ โดยไมใชบทเรียน

คอมพิวเตอรช วยสอน CAI 

มีประสิทธิภาพ ต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั ้งไว นักเรียนไมตั้งใจ ไม

สนใจ เรียนรูชา ทำแบบทดสอบ

ไมถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา  

วิทยาศาสตร  เรื่อง ระบบนิเวศ 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน CAI หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสนใจ 

เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบ 

ทดสอบไดถูกตอง 

42  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  

 ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร 

 เรื ่อง การเจริญเติบโตของ  

 ส ัตว  โดยใช ช ุดการฝ กกับ 

 แบบปกต ิ

 

ผูวิจัย : นางสาวสุภัทราภรณ  

          เบ็ญจวรรณ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา     

วิทยาศาสตร เรื ่อง การเจริญ 

เติบโตของสัตว โดยใชการสอน

แบบปกติ มีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที ่ต ั ้งไว นักเรียน

เรียนรูชา ไมสามารถทำแบบ 

ทดสอบไดถูกตอง 

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

ว ิทยาศาสตร โดยใชช ุดการฝก 

เรื่อง การเจริญเติบโตของสัตว  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนสนใจ  ตั้งใจ สามารถทำ

แบบทดสอบไดถูกตอง 

43 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ช วยสอน ว ิชา เคมี  โดยเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ  เรื่อง ไฟฟา

เคม ี 

 ผูวิจัย : นายทยากร   

           สุขขวัญ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

เคมี โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เรื่อง ไฟฟาเคมี โดยวิธีสอน

แบบปกติ มีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑ ที่ตั ้งไว นักเรียน

ทำแบบฝกหัดหลังเรียนไม

ถูกตอง และไมเขาใจเนื ้อหา 

ที่เรียน 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

เคมี โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ

เรื่อง ไฟฟาเคมี โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิต ิท ี ่ระดับ .01 นักเร ียน 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

44 การศ ึ กษาผลส ั มฤทธิ์

ทางการเรียน วิชา ฟสิกส 

เรื่อง ปรากฏการณดอปเปอร 

โดยใช ช ุ ดการฝ กท ักษะ 

การแกปญหาโจทย  

ผูวิจัย : นายณัฐพล   

          สิทธิกุล 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

ฟส ิกส เร ื ่อง ปรากฏการณ 

ดอปเปอร โดยวิธีสอนปกติจาก

หนังสือเรียนมีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที่ตั ้งไว นักเรียนไม

สามารถอธ ิบายปรากฎการณ 

ดอปเปอรได สรุปผังความคิด

ไมได อธิบายปญหาโจทยไมได  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

ฟ ส ิ กส  เรื่ อง ปรากฏการณ  

ดอปเปอร โดยใชชุดการฝกทักษะ

การแกปญหาโจทยหลังเร ียน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเรียน 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

45 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง 

การเรียน เรื่อง แรงในธรรมชาติ

เมื่อจัดการเรียนรูแบบการสราง 

องคความรู  การถายทอด

องคความรู การพัฒนาองค

ความรูใหม สู ปญญาภิวัตน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 

ผ ู ว ิจ ัย : นางสาวส ุก ัญญา 

            คามวัลย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

ฟสิกส เรื ่อง แรงในธรรมชาติ

โดยใช การสอนแบบปกติ   

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ 

เกิดจากนักเร ียนแกป ญหา 

โจทยไมได  

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

ฟสิกส เรื ่อง แรงในธรรมชาติ

จ ัดการเร ียนรู แบบการสราง

องค  ความร ู   การถ  ายทอด  

การพัฒนาองคความรู  ใหมสู

ปญญาภิวัตนหลังเรียนสูงกวา

ก อนเร ียน อย างมีน ัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง  

46 ผลการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชเกมมิฟเคชัน เรื ่อง 

สมดุลกล สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัย : นพรัตน  

          สุนทรชีระวิทย 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

วิชา ฟสิกส เรื ่อง สมดุลกล 

โดยใชการสอนแบบปกติมี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที ่ต ั ้งไว เกิดจากนักเรียนแก 

ปญหาโจทยไมได  

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

ฟสิกส เรื ่อง สมดุลกล โดยใช

เกมมิฟเคชัน หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .05 น ักเร ียนมี 

ความพึงพอใจ สามารถทำแบบ

ฝกและแบบทดสอบไดถูกตอง  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

47 การพัฒนาการใชกิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุกบูรณาการ

เทคโนโลยี เรื่อง สารพันธุกรรม  

รายวิชา ว33245 ชีววิทยา 5 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 

ผูวิจัย : นางสาวสภุาพร 

          รักดวง 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

ชีววิทยา 5 เรื่อง สารพันธุกรรม 

โดยใชการสอนแบบปกติ มี

ประสิทธิภาพต่ำกว าเกณฑ

ที่ตั ้งไว นักเรียนไมสามารถทำ

แบบทดสอบไดถูกตอง  

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา

ชีววิทยา 5 เรื่อง สารพันธุกรรม 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรู เชิงรุก

บูรณาการเทคโนโลย ีหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน

สนใจ และตั ้งใจ สามารถทำแบบ 

ทดสอบไดถูกตอง  

48 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน วิชา วทิยาศาสตร  

 เร ื ่อง คาน โดยใชบทเร ียน  

คอมพิวเตอรช วยสอน CAI  

 กับแบบปกติ  

  

ผูวิจัย : นายไชยจิตร   

          ศรีมุล 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน              

วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง คาน 

โดยไมใชบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน CAI มปีระสิทธิภาพ 

ตำ่กวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน

ไมตั ้งใจ ไมสนใจ เรียนรูชา                        

ทำแบบทดสอบไมถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร เรื ่อง คาน โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

CAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิที่

ระดับ .05 นักเรียนมีความสนใจ 

เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ

ไดถูกตอง 

49 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดวยชุด

ก ิจกรรมโดยใช  เกม Quiziz 

เรื่อง บรรยากาศ อุณหภูมิ

ความดันและลม รหัสวิชา  

ว21102 วิชา วิทยาศาสตร 2 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที ่1/4 

ผูวิจัย : นางสาวชลธชิา  

          ศรีเอ่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

วิทยาศาสตร 2 เรื่อง บรรยากาศ  

อุณหภูมิ ความดันและลม มี

ประสิทธิภาพต่ำกว าเกณฑ

ที ่ต ั ้งไว น ักเร ียนไมสามารถ 

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร 2 เรื่อง บรรยากาศ 

อุณหภูมิ ความดันและลม โดยใช

ชุดกิจกรรมเกม Quiziz หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเรียน 

สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

50 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเร ียนโดยใช บทเร ียน

สำเร็จรูป  เรื่อง โครงสราง

และหนาที่ของเซลล รายวิชา

วิทยาศาสตร 1 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/5 

ผูวิจัย : นางสาวกฤษณา    

   นอยอามาตย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา  

วิทยาศาสตร 1 เรื่อง โครงสราง

และหนาที่ของเซลล ของนักเรียน

มีประสิทธิภาพต่ำกว าเกณฑ

ที่ตั้งไว นักเรียนรอยละ 50 ตอบ

คำถามไมถ ูกตอง และทำแบบ 

ฝกหัดหลังเรียนไมได  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  ว ิชา 

วิทยาศาสตร 1  เรื่อง โครงสราง 

และหนาที ่ของเซลล โดยใช

บทเรียนสำเร็จรูปหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสนใจ  

ตั้งใจ สามารถทำแบบทดสอบได

ถูกตอง 

51 เปรียบเทียบผลส ัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 

เรื ่อง ระบบประสาท โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติ 

มีเดียกับการสอนตามคูมือ

คร ูสสวท.  

 

ผูวิจัย : นายธิติณฐั  

          แกวบุญเรือง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท

โดยใชวิธีสอนตามแบบคูมือครู 

มีประสิทธิภาพต่ำกว าเกณฑ

ที่ตั้งไว นักเรียนรอยละ 50 ตอบ

คำถามไมถูกตอง และทำแบบ 

ฝกหัดหลังเรียนไมได  

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชา 

ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท โดย

ใชบทเร ียนคอมพิวเตอรมัลติ 

มีเดีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิที่

ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอสื่อนวัตกรรมที่ครูจัดทำขึ้น 

สามารถเรียนรู ทำใหเขาใจไดงาย 

และทำแบบฝกหัดไดถูกตอง  

52 การพัฒนาการเรียนรู วิชา เคมี 

เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง 

โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอน (CAI) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 5 
 

ผูวิจัย : นางสาวพรพิมล 

            ภูสีไม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

เคม ีเรื่อง การสังเคราะหดวยแสง 

โดยไมใชสื ่อคอมพิวเตอรชวย

สอน(CAI) มีประสิทธิภาพต่ำ

กว าเกณฑที ่ต ั ้งไว นักเร ียน 

ไมตั้งใจ ไมสนใจ และเรียนรู ชา 

ทำแบบทดสอบไมถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

เคมี เรื ่อง การสังเคราะหดวยแสง 

โดยใช บทเร ียนคอมพ ิวเตอร  

ชวยสอน CAI หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสนใจ

เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ

ไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

53 การศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียน วิชาเคมี เรื่อง สาร

และสมบัติของสาร  โดยใช

โปรแกรมออเธอะแวร 6.0  

 

ผูวิจัย : นางเมธาว ี  

          สุขขวัญ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 

 เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดย 

 ไมใชโปรแกรมออเธอะแวร 6.0  

 มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ 

 นักเรียนมีฤติกรรมขณะเรียน 

 ไมสนใจ ไมสงการบาน คัดลอก 

 การบาน และทำแบบทดสอบ 

 หลังเรียนตำ่กวาเกณฑ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 

เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช

โปรแกรมออเธอะแวร 6.0 หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเร ียน 

มีความกระตือรือรน เขาใจ เรียนรู

ไดเร ็ว สามารถทำแบบทดสอบ 

ดวยตนเองและถูกตองเพ่ิมข้ึน 

54 การศ ึกษาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน วิชา เคม ีเรื่อง สาร 

ประกอบของคารบอนโดยใช

แบบฝกกับแบบปกต ิ 

 

ผูวิจัย : นายพงศกร   

          นาคไทย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

เคมี เรื ่อง สารประกอบของ

คารบอนโดยใชการสอนแบบ

ปกติม ีประสิทธ ิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว เกิดจากนักเรียน

แกปญหาโจทยไมได ขาดทักษะ

การทำซำ้จนเกิดความชำนาญ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 

เรื่อง สารประกอบของคารบอน 

โดยใชแบบฝกหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สามารถทำแบบฝก

แบบทดสอบไดถูกตอง นักเรียน 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

55 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน ดวยวิธีการสอนโดย

ใชการทดลอง เรื่อง การไทเทรต

กรดเบสโดยใชอินดิเคเตอร 

รหัสวิชา ว23230 รายวิชา 

เสริมอัจฉริยภาพเคมี 6 ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3/1 

ผูวิจัย : นางสาวจิดาภา   

          น้ำแกว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

เสริมอัจฉริยภาพเคมี 6  เรื ่อง 

การไทเทรตกรดเบสโดยใช

อินดิเคเตอร โดยใชการสอน

แบบปกติมีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที ่ตั ้งไว เกิดจาก

นักเรียนขาดทักษะการทดลอง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เสริม

อัจฉริยภาพเคมี 6  เรื่อง การไทเทรต 

กรดเบสโดยใชอินดิเคเตอร ดวย

วิธ ีการสอนโดยใชการทดลอง

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

นักเรียนมีความพึงพอใจ สามารถ 

ทำการทดลองไดถูกตอง  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

56 การพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบ

ฝกทักษะ เรื ่อง การเคลื ่อนที่

และแรง ของน ักเร ียนชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 6 

 

ผูวิจัย : นายทิวากร แกนษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  

เรื่อง การเคลื ่อนที่และแรง 

โดยใชการสอนแบบปกติมี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที ่ตั ้งไว นักเรียนขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ วิชา วิทยาศาสตร 

กายภาพชีวภาพ  เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

และแรง โดยใชแบบฝกทักษะ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

นักเรียนมีความพึงพอใจ สามารถ

ทำแบบฝ กและแบบทดสอบได

ถูกตอง 

57 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร

กายภาพ (เคม ี) รห ัสว ิชา  

ว30102 เร ื ่อง สัญลักษณ

นิวเคลียรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4/13 โดย

รูปแบบการสอนแบบ CIPPA  

Model 

ผูวิจัย : นายฐาปกรณ  

          ศรียะนัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ราย 

ว ิชา ว ิทยาศาสตรกายภาพ 

(เคมี) เรื่อง สัญลักษณนิวเคลียร 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที ่ตั ้งไว นักเรียนไมสามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 

เรื ่อง สัญลักษณนิวเคลียร โดยใช

ร ูปแบบการสอนแบบ CIPPA 

Model หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 

.05 นักเรียนสามารถแลกเปลี ่ยน

เรียนรู จนมีทักษะ สามารถทำ

แบบฝกหัดไดถูกตอง 

58 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียน เรื ่อง การสลายสาร 

อาหารระดับเซลล  สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดยใชสื ่อการสอนประกอบ 

การจัดการเรียนรู  

ผูวิจัย : นางสาวพรรวินท  

          บุญมีพิพิธ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง 

การสลายสารอาหารระดับเซลล 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที ่ตั ้งไว นักเรียนไมสามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง  

การสลายสารอาหารระดับเซลล 

โดยใชสื่อการสอนประกอบการจัด 

การเรียนรูของนักเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะ 

สามารถทำแบบ ฝกหัดไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

59 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเร ียน เร ื ่อง การแยก

สวนประกอบและการยอย

ปญหา ดวยกิจกรรมเสริม

ท ักษะกระบวนการค ิดเชิ ง

คำนวณ รหัสวิชา ว30105 

รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4/4 

ผู ว ิจัย : นางสาวลัดดาวัลย      

           พิพิธกุล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การแยกสวนประกอบและ 

การยอยปญหาของนักเรียน 

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4/4 มี 

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ  

ที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง 

การแยกส  วนประกอบและ 

การยอยปญหา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 4/4  มีคะแนน

พัฒนาการสูงขึ ้น  และมีทักษะ

กระบวนการคิดเชิงคำนวณอยูใน

ระดับด ี

60 รายงานการใช ก ิจกรรม 

การเรียนรูแบบผสมผสาน  

ที่มีตอการแกโจทยปญหา

การเขียนโปรแกรม เร ื ่อง 

การรับและแสดงขอมูล วิชา 

การเขียนโปรแกรม 2 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6/9 

ผูวิจัย : นางสาวพรเพ็ญ  

          ตติยสกุลเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน            

การเรียนรูแบบผสมผสานที่

ม ีต อการแก โจทย ป ญหา 

การเขียนโปรแกรม เร ื ่อง 

การรับและแสดงขอมูล มี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐานที่ตั้งไว 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนใน  

การเรียนรูแบบผสมผสานที่มี

ตอการแกโจทยปญหาการเขียน

โปรแกรม เรื่อง การรับและแสดง

ขอมูล มีคาสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

61 ร าย ง านกา รพ ัฒนาผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

การออกแบบเว็บเพจ 4 โดย

ใชบทเร ียนคอมพิวเตอร

ผานเว็บไซตดวย google sites 

เรื ่อง การแทรกรูปภาพและ

มัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562 

ผูวิจัย : นางยุภาพร  

          บุษยเหม 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

วิชาการออกแบบเว็บเพจ 4          

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรผาน

เว็บไซตดวย google sites 

เรื่อง การแทรกรูปภาพและ

มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

การออกแบบเว็บเพจ 4 ใชบทเรียน 

คอมพิวเตอรผ านเว ็บไซตด วย 

google  sites เรื่อง การแทรกรูปภาพ

และมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน และมีคะแนนพัฒนาการ

สูงข้ึน 

62 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียน ดวยกิจกรรม 

เสร ิมท ักษะกระบวนการ

วิทยาการขอมูล เรื่อง วิทยาการ 

ข อม ู ล รห ั สว ิชา ว30106 

รายวิชา ว ิทยาการคำนวณ 2 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 5/3 

ผูวิจัย : วาที ่ร.ต. มหาดไทย  

           บุษยเหม 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 

5/3 เร ื ่อง ว ิทยาการขอมูล  

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ 

ที่ตั้งไว 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 

เรื่อง วิทยาการขอมูล มีคาเฉลี่ย

สูงขึ ้น และมีคะแนนพัฒนาการ

สูงข้ึน 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

63 รายงานการใช ว ิธ ีการจัด 

การเรียนรูแบบแผนที่ความคิด

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 

เรื่องขอมูลและการประมวลผล

ขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 1  

ผูวิจัย : นางสาวสุจินดา 

         คุมตลอด 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

การใชว ิธ ีการจัดการเร ียนรู

แบบแผนที่ความคิด รายวิชา 

ว ิทยาการคำนวณ 1 เรื ่อง

ขอมูลและการประมวลผล

ขอมูล  มีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑท่ีตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของ

นักเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู

แบบแผนที่ ความค ิด รายว ิชา 

วิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง ขอมูลและ

การประมวลผลขอมูล หลังเร ียน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

64 ผลการใชเครื่องมือการสื่อสาร

ดวย Google Meet และเฟซบุก 

ในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู 

ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัค 

ต ิว ิสต (Social Constructivist)  

รายว ิชา การออกแบบและ

เทคโนโลยี 3 การสรางงาน

นำเสนอดวย Google Site ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ผู ว ิจ ัย : นางสาวรัตนมณี 

           แสงอรุณ 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

การออกแบบและเทคโนโลยี 3 

โดยการใชเครื่องมือการสื่อสาร

ดวย Google Meet และเฟซบุก 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

การออกแบบและเทคโนโลยี 3 

โดยการใชเครื่องมือการสื่อสาร

ดวย Google Meet และเฟซบุก

ในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู

ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัค 

ติวิสต (Social Constructivist)  

รายว ิชา การออกแบบและ

เทคโนโลยี  3 การสร างงาน

นำเสนอดวยGoogle Site ของ 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3

หล ังเร ียนส ูงกว าก อนเร ียน 

อย างมีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิที่  

ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

65 รายงานการผลการใชการเรียน

การสอนด วยตนเองบน

อินเทอรเน็ต เรื่อง รูปแบบ

การถายภาพเพื่อการสื่อสาร 

สำหร ับน ักเร ียนช ั ้นม ัธยม 

ศึกษาปที่ 1/9   

ผูวิจัย : นางสาวลินิน   

         แสนปลื้ม 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน

โดยใชการเรียนการสอนดวย

ตนเองบนอินเทอรเน็ต เรื่อง 

ร ูปแบบการถ ายภาพเพื่อ

การสื ่อสาร มีประสิทธิภาพ

ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

การเรียนการสอนดวยตนเอง

บนอินเทอรเน็ต  เรื ่อง รูปแบบ

การถายภาพเพื่อการสื่อสาร  

มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมนีัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

66 รายงานการศึกษาการสราง 

และพัฒนาเอกสารประกอบ 

การเรียน เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 

และการประย ุกตปร ัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 

การดำเนินชีวิตสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

ผูวิจัย : นายชาตร ี โพธิ์ดก 

  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  เรื ่อง   

  ระบบเศรษฐกิจและการประยุกต 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน   

  อยูในเกณฑต่ำ 

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเรียน เรื ่อง   

ระบบเศรษฐกิจและการประยุกต 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน   

หลังเร ียนสูงกว าก อนเร ียน  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  

67 ผลการจัดการเรียนรูการสอน

วิชา ภูมิศาสตร เรื ่อง ทวีป

เอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 1  

ผู ว ิจัย : นางสาวชนกนาถ  

          สมสอาด 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ี ยน 

วิชา ภูมิศาสตร เรื ่อง ทวีป

เอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาป ที ่  1 มีระดับผลการ

เรียนต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว              

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภูมิศาสตร เรื ่อง ทวีปเอเชีย

ของนักเร ียนของนักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 1 มีระดับผล

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา

ระดับผลคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่

ระดับ .05  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

68 การเปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ์     

ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา                 

ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 วิชา ภูมิศาสตร ดวยวิธี 

การสอบยอยทุกสัปดาหกับวิธี

ทดสอบเมื่อจบหนวยการเรียน  

 

ผูวิจัย : นางนิรดา  บุญจิตร 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  วิชา 

ส ังคมศึกษา ของน ักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 วิชา ภูมิศาสตร 

ของนักเรียนอยูในเกณฑต่ำ  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา

สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 1 เร ื ่อง เวลา 

แผนท ี ่  และเครื่องม ือทาง

ภูมิศาสตร ดวยวิธีทดสอบยอย

ทุกสัปดาหกับวิธีทดสอบเมื่อจบ

หนวยการเร ียนของนักเร ียน 

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1/4  และ 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/13 จำนวน 

90 คน พบวา ผลการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1/4  ซึ่งมีการทดสอบยอยทุก

สัปดาหโดยรวมอยู ในเกณฑ

ดีกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่ 1/13 ที่ใชวิธีทดสอบเมื่อ

จบหนวยการเรียน 

69 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาอารยธรรมไทย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรู โดย

กระบวนการกลุม  

ผูวิจัย : นางใกลรุง สิริมีนนันท 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

อารยธรรมไทย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูใน

เกณฑต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

อารยธรรมไทย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรู โดย

กระบวนการกลุมหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

70  การพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง 

 การเรียน เรื ่อง ความสำคัญของ  

 หลักฐานทางประวัต ิศาสตร  

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  

 ผูวิจัย : นางสาวกิติยวด ี  

         อุทรักษ 

 

น ักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง               

การเรียนในเรื่อง ความสำคัญ

ของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

ไมผานเกณฑตามจุดประสงค

การเรียนรู ทั้งนี้อาจเพราะ

เนื้อหาบทเรียนที่มีจำนวนมาก 

ประกอบกับการจัดการเรียนรู

ขาดนวัตกรรมที่สงเสริมทักษะ 

ในเร ื ่องดังกลาว จ ึงทำใหผล 

สัมฤทธิ์ทางการเร ียนอยู  ใน

เกณฑต่ำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน เรื่อง ความสำคัญของ

หลักฐานทางประวัต ิศาสตร 

โดยใชแบบฝกเสร ิมทักษะ 

อยูในระดับผาน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียนของนักเร ียน 

เรื่อง ความสำคัญของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

71 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชา ประวัติศาสตร ของ 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  

โดยการจัดการเรียนรูแบบใช

คำถาม 

 

ผูวิจัย : นางสาวสุพินิจ  

          อัตมาตร 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

รายวิชา ประวัติศาสตร ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

มีระดับผลการเรียนต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว               

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

รายวิชา ประวัติศาสตร ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โดยการจ ัดการเร ียนรู  แบบ 

ใชคำถาม มีระดับผลคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาระดับ

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ .05 และ

นักเรียนสนใจ  ตั้งใจ สามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

72 รายงานการใชเอกสารประกอบ 

การเรียน วิชา ประวัติศาสตร  

เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร

ไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  

 

ผูวิจัย : นางสาวธิดารัตน  

          มีเพียร 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา ประวัติศาสตร ต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว               

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียน โดยใช

เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร

ไทยสมัยรัตนโกสินทร สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวากอนเรียนมีนัยสำคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

73 รายงานการศึกษาการใชและ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 

เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

วิชา พระพุทธศาสนา  สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5   

 

ผูวิจัย : นางสาวดวงใจ   

          เพชรสารพรม 

 

 

 

 

 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน

เรื ่อง หลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนาของนักเรียน ต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ี ยน          

ก อนเร ียนและหล ังเร ียนของ 

นักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื ่อง หลัก 

ธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชา 

พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 พบวา

ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน 

หลังเร ียนสูงกวากอนเร ียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน

ของการศึกษาท่ีกำหนดไว โดย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียนกอนเรียน 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

74 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

รายวิชา สังคมศึกษา ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวย

กิจกรรมการสอนในยุคนิวนอมอล 

 

ผูวิจัย : นายกฤษฎา สังวรณ 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

รายวิชา สังคมศึกษา ของ

นักเรียน มีระดับผลการเรียน 

ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว              

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

รายวิชา สังคมศึกษา ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4  ดวยกิจกรรมการสอน

ในยุคนิวนอมอล มีระดับผล

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สามารถทำแบบทดสอบได

ถูกตอง 

75 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร) 

และความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวย

ก ิจกรรมการเร ียนร ู  โดยใช

เทคนิค 4 MAT 

 

ผูวิจัย : นายพชร สายรัตน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร) 

และความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  มีผล 

การเรียนต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว              

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ส ังคมศ ึกษา (ภ ูม ิศาสตร ) 

และความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ดวย

กิจกรรมการเรียนรู โดยใช

เทคนิค 4 MAT มีระดับผล

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนสนใจ  ตั้งใจ สามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

76 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง เหตุการณ

สำคัญทางประวัติศาสตรที ่มี

ผลตอโลกปจจุบัน  รายวิชา

ประวัติศาสตรสากล รหัสวิชา                

ส32106 ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปที ่ 5/5  โดยการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคผังมโนทัศน  

ผูวิจัย : นางสาวชัชรว ี 

          ธรรมเกษตรศรี 

นักเรียนเกิดความเบื ่อหนาย

ในการเรียนการสอนที่เนน

เนื้อหาเรื่องราวในตำรามาก

เกินไปและครูขาดอุปกรณ

การเรียนการสอนที่นาสนใจ 

จนทำใหมองวาเปนเรื ่องยาก

ตอการเรียนและไมสนใจเรียน

ในรายวิชาประวัติศาสตร 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

ผังมโนทัศน เรื่อง เหตุการณ

สำคัญทางประวัติศาสตรที่มี

ผลตอโลกปจจุบัน สำหรับ

น ักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษา  

ปที ่ 5/5 พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

77 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา พระพุทธศาสนา ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช

กิจกรรมการเรียนรู แบบรวมมือ

เทคนิคจ๊ิกซอร 

 

ผูวิจัย : นายทวีพล   

          สารินทรานนท 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

ว ิชา พระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่ 6 มีระดับผลการเรียน

ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว              

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

ว ิ ชา พระพ ุทธศาสนา ของ

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่6 โดยใชกิจกรรมการเรยีนรู 

แบบรวมมือเทคนิคจิ ๊กซอร 

มีระดับผลคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

และน ักเร ียนสนใจ  ต ั ้ งใจ 

สามารถทำแบบทดสอบได

ถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

78 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการคิด

วิเคราะห เรื่อง กฎหมายอาญา 

ดวยการสอนโดยใช เทคนิค

ศึกษากรณีตัวอยางของนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3/5  

ผูวิจัย : นางสาวพิมพชนก  

          รับรองฤทธิ์อนันต 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา เร ื ่อง กฎหมาย

อาญา ของนักเรียนชั ้นมัธยม 

ศึกษาปที ่ 3/5 มีระดับผล

การเรียนต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว           

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา

สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมาย

ดวยการสอนโดยใชเทคนิค

ศึกษากรณีตัวอยางของนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3/5 มีระดับ

ผลคะแนนเฉล ี ่ยหล ังเร ียน  

สูงกวาระดับผลคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีน ัย สำคัญ 

ทางสถิติที ่ระดับ .05 และ

นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ  

ไดถูกตอง 

79  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

วิชา สังคมศึกษา 4  ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  

ร วมม ือเทคน ิคจ ิ ๊กซอร และ  

กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

ผูวิจัย : นายกันตพงศ  

          กอนนาค 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย วิชา 

สังคมศึกษา 4 ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 

อยูในเกณฑต่ำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

สังคมศึกษา 4 ของนักเร ียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

ที ่ไดร ับการสอนดวยเทคนิค  

จิกซอว (Jigsaw) สูงกวากลุมท่ี

ไดรับการสอนแบบปกติ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

  80 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

ดวยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

รายวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 6  

ผูวิจัย : นายฐาปนศักดิ์       

          อภิบาล 

ทักษะการคิด วิเคราะหดวย

วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

รายว ิชา พระพ ุทธศาสนา  

ช ั ้นม ัธยมศึกษาปที่ 6  มี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ทักษะการคิด วิเคราะหดวย

วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

รายว ิชาพระพุทธศาสนา  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะ

การคิดว ิเคราะหด วยว ิธี  

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

81 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

การสอนเศรษฐศาสตร โดยใช 

Power Point รายว ิชาสังคม

ศึกษา 6 รหัสวิชา ส23104 ของ

นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่  

3/6  

 

ผูวิจัย : นางวันดี สมพิทยาธร 

ทักษะการคิดวิเคราะห การสอน

เศรษฐศาสตร ของนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3/6 มี

ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ทักษะการคิดวิเคราะห การสอน 

เศรษฐศาสตร โดยใช Power 

Point ในการสอนรายวิชา

ส ั งคมศ ึ กษา 6 รห ั สว ิ ชา  

ส23104 ของน ักเร ี ยนชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 3/6  มีทักษะ

การคิดวิเคราะหเศรษฐศาสตร

ตามเกณฑที่ตั้งไว 

82 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

การสอนเศรษฐศาสตร  โดยใช  

Power Point วิชา สังคมศึกษา 4  

รหัสวิชา ส22104  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/5  

ผูวิจัย : นางสาวสุภรัศม์ิ  

          สืบกระพันธ 

ว ิธีการสอนแบบบรรยาย 

ทำใบงาน เปนผลทำใหนักเรียน

เกิดความเบื่อหนาย เหมอ ไม

อยากเรียน ไมตั ้งใจ ทำให 

ผลส ัมฤทธ ิทางการเร ียน

คอนขางต่ำ 

ผลส ั มฤทธิ์ ของน ั กเร ี ยน 

หล ังการใช   Power Point  

มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

กวากอนเรียน นักเรียนที่ผาน

เกณฑ ร อยละ 60 แสดงให

เห็นว าหล ังการใชแบบฝก

ทักษะการคิดว ิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตร ในการพ ัฒนา

ทักษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 

เรื ่อง เศรษฐศาสตรโดยใช 

Power Point นักเรียนมีทักษะ

การคิดว ิ เคราะหตามเกณฑ

ที่ตั้งไว 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

83 การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะ

การเลี ้ยงลูกฟุตบอล โดยใช

ตารางเกาชองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

  ผูวิจัย : นายพรชัย   

            คงเจริญนิวัต ิ

ความสามารถทางท ั กษะ 

การเล ี ้ ยงล ูกฟ ุตบอลของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่4  มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

ความสามารถทางทักษะ

การเลี้ยงลูกฟุตบอล โดยใช

ตารางเกาชองของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

84 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะ

การสงลูกสั้นและลูกยาวในกีฬา 

แบดมินตันสำหรับนักเร ียน 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

ผูวิจัย : นายสุวิทย 

          รจนาสันห 

การพัฒนาทักษะการสงลูกสั้น

และลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

การพัฒนาทักษะการสงลูกสั้น

และลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน 

โดยใช  แบบทดสอบของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

85 การพัฒนาร ูปแบบการจัด 

การเรียนรู ดวยเทคนิคการตั้ง

คําถามแบบ 5W1H เรื่อง ปญหา

ความร ุนแรงในส ั งคมไทย  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษาสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

 

ผูวิจัย : นางนิสาชล เอกันหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ปญหาความรุนแรงในสังคมไทย 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 5 มีระดับผลการเรียนต่ำ

กวาเกณฑท่ีตั้งไว               

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การตั้งคําถามแบบ 5W1H 

เร ื ่อง ปญหาความรุนแรง 

ในสังคมไทยของนักเร ียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีระดับ

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน

มีความสนใจมากขึ้น สามารถ

ทำแบบทดสอบไดถูกตอง 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

86 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดวยบทเรียนสําเร็จรูป ในการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือ เร ื ่อง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ทางบก วิชา สุขศึกษา 2 พ31102 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ผูวิจัย : นางสวีลีฟาตีมา  

          จันทรทอง 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย

บทเรียนสำเร็จรูปในการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ทางบก ของนักเรียนชั ้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 4 มีระดับผลคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียนต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว               

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

บทเรียนสำเร ็จร ูปในการจัด 

การเรียนรู แบบรวมมือ เรื ่อง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง 

ทางบก ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 4 มีระดับผลคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาระดับ

ผลคะแนนเฉลี ่ยกอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 และนักเรียนกระตือ 

รือรนในการเรียน 

87 การศึกษาระดับทักษะกีฬาเซปก

ตะกรอของนักเรียนชั ้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา 

 

ผูวิจัย : นายวันชัย ดีเสมอ 

ความสามารถทางทักษะเซปก

ตะกรอของนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2  ต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ความสามารถทางทักษะเซปก

ตะกรอ และระดับทักษะ

เซปกตะกรอของนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 2   

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

88 ผลการจัดการเรียนรูแบบการใช

เกม (Game) ที่มีตอความสามารถ  

ในการเลนกีฬายืดหยุนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

ผูวิจัย : วาท่ีรอยตรีหญิงสายไหม  

          เอ้ือเฟอ 

ความสามารถในการเลนกีฬา 

ยืดหยุ นของนักเรียน ระดับ 

ช ั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1/5 มี

ประสิทธิภาพ ต่ำกวาเกณฑที่ 

ตั้งไว 

ความสามารถในการเลนกีฬา

ยืดหยุนของนักเรียน โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบการใช

เกม (Game) ของน ักเร ี ยน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

ที่ตั้งไวนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

89 ผลการฝกทักษะการยิงประตู

แบบ Lay up โดยใชแบบฝก 

Lay up กีฬาบาสเกตบอล ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

ผูวิจัย : นางสาววันวิสาข  

          วงศพยัคฆ 

ทักษะการยิงประตูแบบ Lay 

up กีฬาบาสเกตบอล ของ

นักเรียนมีประสิทธิภาพ ต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

ความสามารถทางทักษะการยิง

ประตูแบบ Lay up ของนักเรียน

โดยใชแบบฝก Lay up กีฬา

บาสเกตบอล พบวา นักเรียนมี

ทักษะสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

90 ผลการใชแบบฝกพัฒนาทักษะ           

การเสิรฟลูกวอลเลยบอลมือลาง

ของนักเรียนชั้นธยมศึกษาปท่ี 

3/3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

ผูวิจัย : นายศริวิทย เชื้อสูง 

คะแนนคาเฉลี ่ยของทักษะ 

การเสิรฟลูกวอลเลยบอลมือลาง

ของนักเรียนมีประสิทธิภาพต่ำ

กวาเกณฑที่ตั้งไว 

คะแนนคาเฉลี ่ยของทักษะ

การเสิรฟลูกวอลเลยบอลมือลาง 

หลังทำการฝกมีคาเฉลี่ยสูงกวา

กอนทำการฝก อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

91  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 

 ใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

ผูวิจัย : นายวุฒิไกร ขันแกว 

พฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย

และความร ับผ ิดชอบของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 อยูในเกณฑต่ำ 

พฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย

และความรับผิดชอบของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 สูงข้ึนโดยใชการเสริมแรง

ทางบวก อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

92 คุณสมบัติของครูดนตรี ตาม

ความตองการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

 

 

 

ผูวิจัย : นางนุชรียพร  

          วชิาเดช 

วิชาดนตรีไทยเปนวิชาที่คอน 

ขางยาก ตองอาศัยการเรียนดวย

การปฏิบัติจริง ครูดนตรีไทย

สอนโดยวิธ ีการทําใหดูเปน

ตัวอยาง แลวใหผูเรียนฝกฝน

ทําตามจนสามารถทําไดเหมือน

ครู เพราะฉะนั ้นการสอนวิธ ีนี้ 

จําเปนตองอาศัยแบบอยางท่ี

ถูกตองเปนแนวทางในการฝกฝน 

ตองใชเวลามาก ทําใหผูเรียน

เกิดความทอถอย 

คุณสมบัต ิของครูดนตรี ตาม 

ความตองการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานคุณธรรม มีความตองการ 

อยูในระดับมากที ่สุด สวนดาน 

บ ุคล ิกภาพและด านการสอน 

มีความตองการอยูในระดับมาก 

และดานวิชาการ มีความตองการ 

อยูในระดับปานกลาง 

93 รายงานการพัฒนานักเรียน เพ่ือ

ความเปนเลิศดานศิลปะโดยใช

แบบทักษะแสงเงา สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

  

ผูวิจัย : นายปองพล  

          ทิพยสันเทียะ 

ความรูดานทฤษฎีของทัศนศิลป   

เบื้องตน มีทักษะ มคีวามสามารถ 

สรางสรรคงานศิลปะของผูเรียน 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

 1) การสงเสริมศักยภาพของ 

 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ด านศิลปะวาดภาพ มีผลงาน 

 สรางสรรคไดผลดีข้ึน  

 2) แบบฝกทักษะสามารถ

เสริมสรางความชำนาญ และ

ประสบการณ เพื่อใหผูเรียน

พัฒนาความสามารถของตน 

และเปนผูสรางสรรคงานศิลปะ

ที่มีคุณภาพได  

 3) นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

ในการสรางสรรคงานศิลปะวาด

ภาพเขารวมการฝกฝน เพ่ิมเติม

ดานเทคนิควิธีการสรางงาน 

และวิธีการเขียนภาพแบบตาง  ๆ
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

 เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

94 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

 

ผูวิจัย : นายสันติ  วิชาเดช 

 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ  

 นักเรียน รายวิชา ดนตรีไทย  

 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดย 

 ไมใชบทเรียนคอมพิวเตอร  

 ช วยสอน มีประสิทธิภาพ 

 ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน  

 ไมตั้งใจ  เรียนรูชา ทำแบบ  

 ทดสอบไมถูกตอง  

 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ  

 นักเรียน รายวิชา ดนตรีไทย  

 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดย  

 ใช บทเร ียนคอมพิวเตอร  

 ชวยสอน หลังเรียนสูงกวา  

 กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ  

 ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน  

 สนใจ เรียนรู เร ็ว สามารถ  

 ทำแบบทดสอบไดถูกตอง 

95 การพัฒนาทักษะการออกแบบ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6/11 โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา โดยใชแบบฝกทักษะ

เขากับการจัดการเรียนรูแบบ

ศิลปะเปนฐาน (Arts–Based 

Learning) 

ผูวิจัย : นายศักดิ์ชัย  

          ชรากาหมุด 

ความสามารถทางทักษะ 

การออกแบบของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11 

มีประสิทธิภาพ ต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

 ความสามารถทางทักษะ  

 ออกแบบ โดยใชแบบฝกทักษะ  

 เขากับการจัดการเร ียนรู  

 แบบศิลปะเปนฐาน (Arts– 

 Based Learning) ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11 

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

96 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ศิลปะ และความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โดยวิธีการสอนแบบบรรยายและ

วิธีสอนแบบปฏิบัติ  

ผูวิจัย : นางสาวญาดา  

         โพธิสาขา 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

ศิลปะ โดยวิธีการสอนแบบ

บรรยายและวิธ ีสอนแบบ

ปฏิบัติ มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา 

ศิลปะ โดยวิธ ีการสอนแบบ

บรรยายและวิธีสอนแบบปฏิบัติ 

คะแนนเฉลี ่ยหลังเรียนมีคา 

สูงกวากอนเรียน และนักเรียน

มีความพึงพอใจตอว ิธ ีการจัด 

การเรียนรู อยูในระดับมาก 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

97 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียน วิชา ศิลปะ โดยใช

ว ิธ ีการเร ียนการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 เรื่องการวาดภาพถายทอด

บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

ผูวิจัย : นางสาววณิชวรรณ  

           รัตนจารุพิทักษ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 

ศิลปะ เรื่อง การวาดภาพถาย

ทอดบุคลิกลักษณะของตัว

ละคร โดยวิธีการสอนแบบปกติ 

มีคาต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน

วิชา ศิลปะ โดยวิธีการเรียน 

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื ่อน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 เรื่องการวาดภาพถาย

ทอดบุคลิก ล ักษณะของ 

ตัวละคร หลังเร ียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  98 การพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียนปฏิบัติทารําเพลง

งามแสงเดือน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/9 โดย

ใชวิธีการฝกสอนแบบเพื่อน

ชวยเพ่ือน  

ผูวิจัย : นางสาวภคมน  

          นิธิศวรดา 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

ปฏิบัติทารำเพลงงามแสงเดือน  

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน

ปฏิบัติทารำเพลงงามแสงเดือน 

โดยใชวิธ ีการฝกสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน  

  99 การเปรียบเทียบความรู ทักษะ

ปฏิบัติ และความคดิสรางสรรค

ทางนาฏศิลปของนักเรียนชั้น  

มัธยมศึกษาปที ่ 3/3 ระหวาง 

การจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา 

ก ับการจ ัดการเร ียนร ู ปกติ                           

ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา 

2562  
 

ผูวิจัย : นางวิรัลรุง ไชยเลิศ 

ความรู ทักษะปฏิบัติและความคิด 

สรางสรรคทางนาฏศิลปของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ 

คะแนนเฉลี่ยดานความรู ทักษะ

ปฏิบัติ และความคดิสรางสรรค 

ทางนาฏศิลป  โดยใชการจัด 

การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

หลังเรียนสูงกวาการเรียนแบบ

ปกติ อยางนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

100 ผลการจ ัดการเร ียนรู โดยใช  

ชุดการสอน วิชา ดนตรีสากล 

รหัสวิชา ศ31101 

 

ผูวิจัย : นายภัทรพงษ  

          จิตบรรจง 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 

ว ิ ชา ดนตร ีสากล โดยว ิธี  

การสอนแบบบรรยายและ

วิธีสอนแบบปฏิบัติ มีคาต่ำ

กวาเกณฑท่ีตั้งไว 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

วิชา ดนตรีสากล โดยการจัด

การเร ียนรูด วยชุดการสอน

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา

สูงกวากอนเรียน และนักเรียน

มีความพึงพอใจตอวิธีการจัด

การเรียนรู 

101 การพัฒนาผลการใชชุดการสอน

ที่มีตอทักษะในการเปาขลุย 

รีคอรเดอร รหัสวิชา ศ22102 

ของนักเร ียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2  

ผูวิจัย : นายสรุเกียรติ สโรบล 

ทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอร 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอร

หลังจากใชชุดการสอน มีคา 

สูงกวากอนใชชุดการสอน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 102 การแกปญหานักเรียนไมเก็บ

อุปกรณในการจัดการเรียน 

การสอนใหเปนระเบียบ ของ

นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่  

4/13 

ผูวิจัย : นางวัฒนา  เหมโยธิน 

ความรับผิดชอบและพฤติกรรม  

ของนักเรียน ต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐานที่ตั้งไว 

ความรับผิดชอบและพฤติกรรม

ของนักเร ียนสูงขึ ้น และให

ความรวมมือในการปฏิบัติดีข้ึน 

103 รายงานผลการใชชุดกิจกรรม

การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการซอมแซมเสื ้อผ าของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1/6 

ผูวิจัย : นางณิชาภา หอมวิเชียร 

ทักษะการซอมแซมเสื ้อผา 

ของนักเรียนและความสามารถ 

ในการซอมแซมเสื ้อผาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1/6   

ผลการพ ัฒนาความสามารถ 

การซอมแซมเสื้อผาของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 

ระหวางหลังฝกสูงกวากอนฝก 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

104 การพัฒนาทักษะการทำงาน

เปนทีมโดยใชการจัดการเรียนรู 

แบบจิ ๊กซอวรวมกับสื ่อสังคม

ออนไลนสำหรับนักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัย : นางสาวประทิน    

          ตรีถัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบจิ๊กซอว 

รวมกับสื่อสังคมออนไลนสำหรับ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบจิ๊กซอว 

รวมกับสื่อสังคมออนไลนสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

105  การพัฒนาทักษะชุดฝกทักษะ  

 วิชางานบัญชี 1 เรื่อง การวิเคราะห  

 รายการคา สำหรับนักเรียนชั้น  

 มัธยมศึกษาปท่ี 6/6  

ผูวิจัย : นางสาวอารียอร  

           ขันสาคร 

 การพัฒนาทักษะ วิชางานบัญชี 1  

 เรื ่อง การวิเคราะหรายการคา  

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 ปที่ 6/6 มีประสิทธิภาพต่ำกวา 

 เกณฑที่ตั้งไว 

การพัฒนาทักษะ โดยใชชุดฝก

ทักษะ วิชา งานบัญชี 1 เรื่อง 

การวิเคราะหรายการคา สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 

หลังเร ียนสูงกวาก อนเร ียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ .05 

  106 รายงานการใชกิจกรรมกลุม

เพื ่อพัฒนาทักษะการทำงาน

รวมกัน รหัสวิชา ง31102 รายวิชา 

การงานอาชีพ 1 (งานธุรกิจ) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9  

 

ผูวิจัย : นางสาวยุพาภรณ สีวิกะ 

พฤติกรรมของนักเรียน มีคา 

ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว 

พฤติกรรมของนักเร ียนหลัง 

การใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนา

ทักษะการทำงานรวมกัน ชอบ

ทำงานกลุม สามารถแกปญหา 

ไดอยางรวดเร็ว และชวยกัน

จัดหาวัสดุ อุปกรณหรือปจจัย

ตาง ๆ  ท่ีใชในการทำงานรวมกัน 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

107 การแกไขปญหาการประดิษฐ

ดอกกุหลาบตระการ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5/13  ปการศึกษา 2562                             

ผูวิจัย : นางรตันาภรณ   

          วชริญานนท 

ท ักษะการประด ิษฐ ดอก

กุหลาบตระการของนักเรียน 

ช ั ้นม ัธยมศึกษาปท ี ่  5/13  

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ทักษะการประดิษฐดอกกุหลาบ

ตระการ ม ีการพัฒนาส ูงขึ้น 

นักเรียนปฏิบัติงานไดดี มีน้ำใจ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

108 การใช ภาพแสดงขั ้นตอน 

การเพาะเมล็ดในภาชนะและ

การยายกลาสำหรับการจัด 

การเรียนรู เรื่อง การปฏิบัติ 

การปลูกพืชของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  

 

ผูวิจัย : นายสุพจน ดีคาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

ภาพแสดงขั ้นตอนการเพาะ

เมล็ดในภาชนะและการยาย

กลาสำหรับการจัดการเรียนรู 

เรื ่อง การปฏิบัติการปลูกพืช

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการโดยใชภาพ

แสดงข ั ้นตอนการเพาะเมล็ด 

ในภาชนะและการยายกลาสำหรับ

การจัดการเรียนรู เรื่อง การปฏิบัติ 

การปลูกพืชของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที ่ 1 หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 

109 รายงานผลการใชชุดการสอน

เรื ่อง การปลูกพืชสมุนไพร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 

 

ผูวิจัย : นายปยวฒัน  

          หอมวิเชยีร 

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โดยใชชุดการสอน เรื่อง การปลูก

พืชสมุนไพร ของนักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5  ต่ำกวาเกณฑ

ที่ตั้งไว 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ี ยนของ 

นักเรียน โดยใชชุดการสอน เรื่อง 

การปลูกพืชสมุนไพร หลังเร ียน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

110 การสำรวจและพัฒนาความรู

ความเขาใจในการใชเครื ่อง

คำนวณของนักเร ียน ระดับ 

ช ั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4/5 แผน 

การเร ียนว ิศวกรรมการบิน 

ภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา 

2562 โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

ผูวิจัย : นางสาวธิติพร  

          นิลสาขา 

ความรูความเขาใจในการใช

เครื่องคำนวณของนักเรียน              

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ 

ความรูความเขาใจในการใช

เครื ่องคำนวณของนักเรียน               

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื ่อเทียบ

กับเกณฑการประเมินที่ตั้งไว 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

111 การพัฒนาความสามารถทาง 

การพูดภาษาฝรั่งเศสดวยรูปแบบ

การเรียนรูแบบ Active Learning 

ของน ักเร ียนระด ับชั้นม ัธยม 

ศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัย : นางสาวนันทนา 

          นันทภัทรพานิช 

น ักเร ียนไม กล าแสดงออก   

และไมสามารถนําเรื่องที่เรียน

ไปประยุกตใชในการพูดสื่อสาร 

ทำใหน ักเร ียนไมสามารถใช

ภาษาฝร ั ่ ง เศสในการพูดได  

อยางเหมาะสมตามโอกาส และ

สถานการณ  

ความสามารถทางการพูดภาษา

ฝรั่งเศส ดวยรูปแบบการเรียนรู 

แบบ Active Learning ของ

น ักเร ียนหล ังเร ียนส ู งกว า 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

112 การสอนเชิงรุก เพื ่อพัฒนา

ทักษะการพูดภาอังกฤษของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 

6/8 
 

ผูวิจัย : นางสาวกรณกันต   

          คลองแคลว 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6/8 อยูในเกณฑที่ต่ำ 

นักเรียนมีทักษะการพูดภาษา 

อังกฤษหลังการจัดการเรียนรู

เชิงรุกหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีน ัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

113 การสรางแบบฝกการอาน

จับใจความ โดยใชสารที่ตรง

กับความสนใจของนักเร ียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ผูวิจัย : นางศุกันญา   

          มนฑารัตน 

น ักเร ียนมีข อบกพร องใน                 

การอานจับใจความโดยใช

สารท่ีตรงกับความสนใจ 

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ในการอานจ ับใจความกอน

และหลังเรียน พบวา หลังเรียน 

สูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

114 การพัฒนาความรูทางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ เรื่อง Conditional 

Sentences ของนักเรียนชั้น   

มธัยมศึกษาปที่ 4 

 

ผูวิจัย : นางสาวรุงนภา  

          ตันหราพันธุ 

   ความรูทางไวยากรณภาษา    

   อังกฤษ เรื่อง Conditional     

   Sentences ของนักเรียน 

   ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 อยู   

   ในระดับต่ำ 

หลังการวิจัย พบวา ความรู

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื ่อง  

Conditional Sentences ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

เมื่อทำแบบฝกไวยากรณ ภาษา 

อังกฤษ หลาย ๆ  ครั้งในรูปแบบ

ที่แตกตางกัน นักเรียนมีความรู 

ความจำ ความเขาใจในเร ื ่อง 

Conditional Sentence สามารถ

ทำแบบทดสอบหลังเร ียนได

คะแนนเพิ่มขึ้น จะเห็นไดจาก

การเปรียบเทียบผลการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนเพิ่มข้ึน 

คิดเปนรอยละ 100  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

115 การแกไขพฤติกรรมไมสงงาน 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 รายวิชา ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน รหัสวิชา อ22102 โดย

อิงกลุ ม PLC ครูผ ู สอนภาษา 

อังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา

2562 กรณีศ ึกษา เด ็กชาย

อิทธิฤทธิ ์ คำลือ และเด็กชาย

ปยวัฒน ศรีงาม นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/11 

ผูวิจัย : นายอนุชิต ผิวขำ 

นักเรียนในชวงวัยนี้ เปนชวงวัย 

ที่ประสบปญหาเรื ่องการเรียน 

มากที่สุด เนื่องจากเปนชวงวัย

ของการเปลี ่ยนผานนักเรียน

มักใหความสำคัญและเล ือก  

รับฟงเพื่อนมากกวาผูปกครอง

และครู เริ่มคบหาเพศตรงขาม 

มีสังคมกลุมเพื่อนและกิจกรรม

เฉพาะตามความสนใจของตนเอง  

สงผลใหไมสนใจเรียน และขาด 

ความรับผิดชอบ เปนตน  

การดำเนินการวิจัยเพื ่อแกไข

ปญหาพฤติกรรมการไมสงงาน

ของนักเรียน ไมประสบความสำเร็จ 

เนื่องจากนักเรียนกลุมตัวอยาง

ทั ้งสองคนไมมาเรียนและออก

กลางคัน กลาวคือ ขาดแรงจูงใจ 

ในการเรียน ปญหาสวนตัวของ

ผูเรียนเอง และปจจัยพื้นฐานดาน

ครอบครัว  

116 การพัฒนาทักษะการเรียน

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง 

 If–clause รหัสวิชา  อ33102 

รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก 6                         

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6/5  

 

ผูวิจัย : นางสาวอรุณโรจน      

              จินตประยูร 

นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในเรื ่องไวยากรณภาษา 

อังกฤษ เรื่อง If–clause อยูใน

เกณฑที่ต่ำ 

ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของ 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 

6/5 กอนและหลังเรียน เรื ่อง  

If–clause มีคะแนนพัฒนาการ 

ร อยละ 90 โดยแบบฝ กหัด

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื ่อง  

If–clause  พ ัฒนาความคงทน 

ในการเข าใจไวยากรณภาษา 

อังกฤษ เรื่อง If–clause ของ

นักเรียนไดเปนอยางดี โดยผล

การทดสอบหล ังเร ียนของ

นักเรียนสูงข้ึน 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

117 ผลการใชก ิจกรรมแผนภูมิ 

เรื่อง (Story Mapping) เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

ผูวิจัย : นางสาวปาณิสรา 

         ขุมวัฒนา 

จากการจัดการเรียนรูนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ในภาค

เรียนที่ 2 มาเปนระยะเวลา 2 

เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2562) พบวา นักเรียนสวนมาก

มีปญหาการเรียนดานทักษะ

การอานเพื่อความเขาใจ  ซึ่งสังเกต

ไดจากคะแนนจากแบบทดสอบ

กลางภาคเรียน นักเรียนมากกวา

รอยละ 60 มีคะแนนไมผานเกณฑ 

รอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

การใชกิจกรรมแผนภูมิ เรื ่อง 

(Story Mapping) เพื่อพัฒนาผล 

สัมฤทธิ ์ทางการอานภาษา 

อังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 4  เมื่อเปรียบเทียบ

ผลคะแนนหลังเรียนระหวาง

กลุ มทดลองและกลุ มควบคุม  

โดยการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิต ิภาคบรรยาย ของกลุม

ตัวอยางจำนวน 92 คน พบวา 

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทางการอาน  

ภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง

ใชกิจกรรมแผนภูมิเรื่อง (Story 

Mapping) ส ูงกวาผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนของกลุมควบคุมตาม

สมมุติฐานการวิจัย 

118 การพัฒนาความสามารถ

ทางการพูดภาษาอังกฤษ

ด วยร ูปแบบการเร ี ยนรู  

แบบ Active Learning ของ  

น ักเร ียนระด ับชั้นม ัธยม 

ศึกษาปที่ 1/2 

ผูวิจัย : นางสาวชนกานต  

          ศิรินิกร 

น ักเร ียนไม กล าแสดงออก   

และไมสามารถนําเรื่องที่เรียน

ไปประยุกตใชในการพูดสื่อสาร 

ทําใหน ักเร ียนไมสามารถใช

ภาษาอ ั งกฤษในการพ ู ดได  

อยางเหมาะสมตามโอกาส และ

สถานการณ  

ความสามารถทางการพูด

ภาษาอ ังกฤษด วยร ูปแบบ     

การเรียนรูแบบ Active Learning  

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 



 
 
 

 
174 

ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

119 การเปรียบเทียบความสามารถ 

การเรียนรูและความพึงพอใจ

ในการเรียนรู คำศัพทภาษา 

อังกฤษโดยใชเกมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

ผูวิจัย : นางมุทิตา  

         กิตติอุดมสุข 

ความสามารถในการเรียนรูและ

ความพ ึงพอใจในการเร ียนรู

คำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ที่อยูในเกณฑต่ำ 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถ 

ในการเร ี ยนร ู  คำศ ัพทภาษา 

อังกฤษกอนเรียนของนักเรียน 

ที่ ได  ร ับการสอนโดยใช  เกม

ประกอบความสามารถใน 

การเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดย

ใชเกมประกอบหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญที่

ระดับ .05  

120 การแก  ไขพฤต ิกรรมไม  

ส  งงานของน ักเร ี ยนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 2 ในราย 

วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสวิชา อ22102 โดยอิง

กลุม PLC ครูผูสอนภาษา 

อังกฤษ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 

ผูวิจัย : นางสาวสุพรรณี  

              หนูประโคน 

นักเรียนในชวงวัยนี้เปนชวงวัย 

ที่มักประสบปญหา เรื่อง การเรียน 

ใหความสำคัญและเลือกรับฟง

กลุมเพื่อนมากกวาผูปกครองและ

ครู เริ่มคบหาเพศตรงขาม มีสังคม 

กลุมเพื่อนและกิจกรรมเฉพาะ

ตามความสนใจของตนเอง สงผล

ใหละเลย ไมสนใจเร ียน ขาด

ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

เปนตน 

การดำเนินการวิจัยเพื ่อแกไข

ปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของ

นักเรียนกลุ มตัวอยาง ประสบ

ความสำเร็จ มีความรับผิดชอบ 

มากขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียน  

สงผลใหการวิจัยในครั้งนี้ประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค 

ที่กำหนดไว 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

121 การศึกษาและเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอาน

จับใจความภาษาอังกฤษ 

ของน ักเร ียนระด ับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5/6 โดย

วิธี SQ 3 R และวิธีการสอน

ตามคูมือครู 

 

ผูวิจัย : นางสาวพิชานี  

         ภควิโรจนกุล           

ความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 5/6  

อยูในเกณฑต่ำ 

การจัดการเรียนรูการอานภาษา 

อังกฤษโดยใชวิธีการสอน แบบ 

SQ3R สงผลใหค าเฉลี ่ยของ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนสูงขึ้นกวาการสอน

ตามคูมือครู นักเรียนสามารถ 

การอานจับใจความภาษาอังกฤษ

ในระดับดี  

122 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

การเร ียนไวยากรณภาษา 

อังกฤษ เรื่อง comparison 

ดวยวิธีการสอน โดยบทเรียน

การต ูน ว ิชา ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2/1                                           

ผูวิจัย : นางสาวดรุณี  

          แพงพิมาย 

จากสภาพปญหาในการเร ียน

วิชาภาษาอังกฤษ พบวา เรื่อง 

โครงสรางไวยากรณเปนปญหา

ในการพัฒนาความรูและความเขาใจ

ในภาษาอังกฤษ นักเรียนมักมี

ความรูเกี่ยวกับไวยากรณคอนขาง

นอย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ เรื่อง comparison 

ดวยวิธีการ สอนโดยบทเรียน

การตูนของนักเรียนชั้นม ัธยม 

ศึกษาปที ่ 2/1 หลังเรียน เรื ่อง 

comparison สูงขึ ้น และทักษะ

ความรู เรื ่อง การใชไวยากรณ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน เรื่อง 

comparison อยูใระดับดี               
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

123 การพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ โดยใชร ูปแบบ

การจัดการเรียนรูใชปญหา

เปนฐาน (Problem Based 

Learning)  

 

ผูวิจัย : นางสาวอภิญญา  

          อุตมะชะ 

 การจัดกิจกรรมการสอนที่ผานมา 

ไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหน ักเร ียนใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

ถายทอดเนื ้อหาหรือการต ิดตอ 

สื่อสาร และไมไดกําหนดสถานการณ

ใหนักเรียนนําความรู และทักษะ

ในการติดตอสื่อสารไปใช เปนเพียง

การสอนถายทอดองคความรู ให 

นักเรียนรู จักการพูดภาษาอังกฤษ 

ในสถานการณตาง ๆ เพื ่อจดจํา

แล ว ไปทำแบบทดสอบว ัดผล

ปลายภาคเรียนเทานั ้น ซึ่งทําให

นักเรียนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ 

เพื่อการติดตอสื่อสาร หรือใชภาษา 

อังกฤษในการถายทอดความรู และ

นําไปใชในชีวิตประจำวันได ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงทักษะการพูดของนักเรียน

ยังไมไดรับการพัฒนา 

จากการวัดทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Life 

จำนวน 4 ครั้งของนักเรียน

ช ั ้นม ัธยมศึกษาปที่  3/3 

พบว า น ักเร ียนทั ้งหมด 

มีพัฒนาการดานการพูด

ภาษาอังกฤษ เรื ่อง My Life  

มีอยูในระดับดี 

124 การพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาจีน โดยใชหนังสือ

คำศัพท HSK ที่เนนวิธีการ

ออกเสียงของนักเร ียน 

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 5/9 

ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 

2562 

      ผูวิจัย : นางสาวสิริพร  

              เฉลิมชุติเดช 

นักเรียนมีความสามารถและทักษะ

การอานยังไมดีเทาที่ควร  

 

ผลจากการอานออกเสียง

ของนักเรียนหลังฝกอาน

สูงกวากอนการฝกอ าน

ออกเสียง ทั ้งนี้ นักเรียน 

ใหความรวมมือ ในการจัด 

การเรียนรูอยางมาก สงผลให

นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน

สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 

 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

125 การศึกษาการเรียนรู คำศัพท

ภาษาญี่ปุน โดยใชกิจกรรม

เพลงประกอบจังหวะ เพ่ือ

พัฒนาการเร ียนรู คำศ ัพท

ภาษาญี่ปุน วิชา ภาษาญี่ปุน

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ปที ่2/8  

ผูวิจัย : นางสาวธนัญชนก  

          พลาวุธ 

การเรียนรูคำศัพทภาษาญี่ปุน 

ของนักเรียนอยูในเกณฑต่ำ 

คะแนนหลังเร ียนของน ักเร ียน  

ดานคําศัพทภาษาญี่ปุน สูงกวา

เกณฑที ่กําหนดไว รอยละ 70 

โดยกิจกรรมเพลงประกอบจังหวะ 

สามารถชวยในการพัฒนาการเรียนรู 

และจดจําคําศัพทภาษาญี่ปุนได

ผูเรียนมีระดับเจตคติตอการเรียน

ภาษาญี่ปุน โดยใชกิจกรรมเพลง

ประกอบจังหวะในระดับมาก 

126 กิจกรรมการอานบทความ

เพื ่อพัฒนาและสงเสริม

ทักษะการอานคำศัพท

ภาษาญี่ปุ นของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10 

ผูวิจัย : นางสาวอภิชญาน  

          หอมสะอาด 

ทักษะการอานคำศัพทภาษา 

ญี่ปุนของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 5/10 อยูในเกณฑ

ต่ำ 

นักเรียนมีความสามารถในการอาน 

บทความเปนอยางดี และรูคําศัพท 

จะสามารถจับใจความสําคัญ และ

อธิบายบทความได นักเรียนทีมี

ความรู ในเรื ่องของคําศัพทนอย

สามารถอานบทความได และสามารถ

จับใจความสำคัญได 

127 การพัฒนาความสามารถ

ทางการพูดภาษาฝรั ่งเศส

ดวยร ูปแบบการเร ียนรู  

แบบ Active Learning ของ

นักเร ียนระดับชั้นม ัธยม 

ศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัย : นายสรร  

         เจษฎาโชคอุดม 

นักเรียนไมกลาแสดงออก   

และไมสามารถนําเรื่องที่เรียนไป

ประยุกตใชในการพูดสื ่อสาร 

ทําใหนักเรียนไมสามารถใช

ภาษาฝรั่งเศสในการพูดไดอยาง

เหมาะสมตามโอกาส และ

สถานการณ 

ความสามารถทางการพูดภาษา

ฝรั ่งเศสดวยรูปแบบการเรียนรู

แบบ Active Learning ของนักเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

128 การแกไขพฤติกรรมไมสงงาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

พื ้นฐานรหัสวิชา อ22102 

โดยอิงกลุ ม PLC ครูผู สอน

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2  

 

ผูวิจัย : นายวรรณศิลป     

          คงทว ี

นักเรียนในชวงวัยนี้เปนชวงวัย 

ที่มักประสบปญหาการเรียนมาก

ที ่ส ุด ม ักใหความสำคัญและ

เลือกรับฟงกลุมเพื่อนมากกวา

ครู และผูปกครอง เริ่มคบหากับ

เพื ่อนเพศตรงขาม มีสังคมกลุม

เพ ื ่อนและกิจกรรมเฉพาะตาม

ความสนใจของตนเอง สงผลให

ละเลยการเรียนขาดระเบียบ วินัย 

และความรับผิดชอบ เปนตน 

การดำเนินการวิจัยเพื่อแกไขปญหา

พฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน

กลุมตัวอยาง ไมประสบความสำเร็จ 

เนื ่องจากนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ทั ้งสองคนไมมาเร ียนและออก

กลางคัน ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

ปญหาสวนตัวของผูเรียนเอง และ

ปญหาดานสภาพครอบครัว สงผลให 

การวิจ ัยไมประสบความสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

129 ผลการพัฒนาความสามารถ

ในการเขียนภาษาฝรั ่งเศส

โดยใชเทคนิคเกมไพกระจาย

กริยาของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562  

ผูวิจัย : นายสรศกัดิ์  

         เจริญการคา 

นักเรียนมีปญหาการสะกดคํา

และกระจายกริยาผิด  

นักเรียนมีความสามารถในการเขียน

ภาษาฝรั่งเศสหลังเรียน โดยใชเทคนิค

เกมไพกระจายกริยาสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

130 การแกไขพฤติกรรมไมสงงาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา

ปที ่ 2  รายวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน รหัสวิชา อ22102 

โดยอิงกลุ ม PLC ครูผู สอน

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2  

 

ผูวิจัย : นางสาวพัทธนันท 

หนาแนน 

นักเรียนในชวงวัยนี ้เปนชวงวัย 

ที ่ม ักประสบปญหาการเรียน

มากที่สุด ใหความสำคัญและเลือก

รับฟงกลุมเพื่อนมากกวาผูปกครอง

และครู เริ ่มคบหากับเพื ่อน เพศ 

ตรงขาม มีสังคมกลุ มเพื ่อนและ

กิจกรรมเฉพาะตามความสนใจ 

ของตนเอง สงผลใหละเลย ไมสนใจ

เรียน ขาดระเบียบวินัย และขาด 

ความรับผิดชอบ เปนตน 

การดำเนินการวิจัยเพื่อแกไข

ปญหาพฤติกรรมการไมสงงาน 

ของนักเร ียนกล ุ มต ัวอย าง ไม

ประสบความสำเร็จ เนื ่องจาก

นักเรียนกลุมตัวอยางทั้งสองคน

ไมมาเรียนและออกกลางคัน 

กลาวคือ ขาดแรงจูงใจ ในการเรียน 

ปญหาสวนตัวของผู เร ียนเอง 

และปจจัยพ้ืนฐานดานครอบครัว  
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ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

131 การพ ัฒนาผลส ัมฤทธิ์

ทางการอาน โดยการใช

ชุดฝกทักษะการอานและ

การจดจำความหมายของ

คำศัพทภาษาเกาหลี รหัส

วิชา ต33201 รายวิชา ภาษา

เกาหลี 5 ของนักเรียนแผน

ภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 6/8  

ผูวิจัย : นางสาวลาวัณย 

         แสงเย็นพันธุ 

นักเรียนสวนใหญยังอานภาษา

เกาหลีไมคลองและไมสามารถ

จดจำความหมายของคําศัพท

ได  

 

ชุดฝกทักษะการอานและการจดจํา 

ความหมายของภาษาเกาหลี พัฒนา 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการอาน และ 

การจดจําความหมายได รอยละ 

97 น ักเร ี ยนม ี ผลส ัมฤทธิ์ ทาง 

การเรียนเพิ ่มขึ ้น คิดเปนรอยละ 

75 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6/8 มีความพึงพอใจตอการจัด 

การเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเพ่ือ

พัฒนาทักษะการอานและการจดจำ

ความหมายคําศัพทภาษาเกาหลี 

มคีาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.65 ผูเรียน

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   

   

132 การประเมินความพึงพอใจ

การจัดบริการแนะแนวของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ผูวิจัย : นางกมลทิพย 

            ทวีชัยนุกูลกิจ 

การประเมินความพึงพอใจ

การจัดบริการแนะแนวของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5 อยูในเกณฑต่ำ 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  

มีความพึงพอใจในการเร ียน

การจัดบริการแนะแนวอยู ใน 

ระดับดีมาก 

133 ผลของการใชชุดกิจกรรม

แนะแนวที ่ม ีต อแรงจ ูงใจ  

ในการเขาศึกษาระดับอุดม 

ศึกษาของนักเรียนชั ้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 4/6  

ผูวิจัย : นางสาวภัทรชนน  

          คุมครอง 

การใชชุดกิจกรรมแนะแนว

ที ่ม ีต อแรงจูงใจในการเขา

ศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4/6  มีประสิทธิภาพต่ำกวา

เกณฑที่ตั้งไว  

การใชชุดกิจกรรมแนะแนวที่มี

ตอแรงจูงใจในการเขาศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 สูงขึ้น

อยางมีน ัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 

 



 
 
 

 
180 

ตาราง 4–8  (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง/ผูวิจัย กอนใชกระบวนการวิจัย หลังใชกระบวนการวิจัย 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

134 การศ ึกษาความม ีว ิน ัยใน

ตนเองดานความรับผิดชอบ

และพฤติกรรมในหองเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2/11      

ผูวิจัย : นางสาวกนกวรรณ 

          เรื่อสีจันทร 

ความรับผิดชอบและพฤติกรรม

ของนักเรียนมีผลการประเมิน

ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 

ความรับผิดชอบและพฤติกรรมของ

นักเรียนสูงขึ้น และใหความรวมมือ 

ในการปฏิบัติดีข้ึน 

 

 จากตาราง 4–8 พบวา ในปการศึกษา 2562  ครูไดทำการวิจัยและใชงานวิจัยดังกลาวในการจัด 

การเรียนรู จำนวน 134 คน  มีงานวิจัยทั้งหมด 134 เรื่อง ครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู  พบวา หลังใชนักเรียนมีความสามารถ ทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมีพฤติกรรมการเรียนรูเหมาะสม ผานเกณฑ 

การประเมิน  

  4.4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

         ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน ผลปรากฏดังตาราง 4–9  ดังนี ้
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ตาราง 4–9 รอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คาเฉลี่ย

ที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละของ

คาเฉลี่ยที่

เพ่ิมขึ้น 

ปการศึกษา

2561 

ปการศึกษา 

2562 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

ภาษาไทย 2.74 0.94 2.78 0.82 0.04 +1.46 

คณิตศาสตร 2.47 2.99 2.49 0.98 0.02 +0.81 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.49 0.99 2.63 0.98 0.14 +5.62 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.80 0.98 2.85 0.92 0.05 +1.79 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.42 0.82 3.47 0.85 0.05 +1.46 

ศิลปะ 3.43 0.87 3.49 0.76 0.06 +1.75 

การงานอาชีพ 3.57 0.73 3.64 0.62 0.07 +1.96 

ภาษาตางประเทศ 2.80 0.99 2.87 0.98 0.07 +2.50 

รวมเฉลี่ย 2.96 0.63 3.03 0.80 0.07 +2.36 
 

   จากตาราง 4–9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

พบวา โดยรวม ปการศึกษา 2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 2.36 ผานเกณฑการประเมิน  

เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรูที ่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่เพ่ิมขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 

5.62 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รอยละ 2.50 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รอยละ 

1.96 กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รอยละ 1.79 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

รอยละ 1.75 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา รอยละ 1.46 

และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ 0.81 
 

 4.5  ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน  

      ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน และกำหนดขนาด

กลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำ

การสุมโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์,  เตือนใจ  เกตุษา, และ 

บุญม ี พันธุไทย, 2545) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 113 คน ผลปรากฏดังตาราง 4–10 ดังนี้  
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ตาราง 4–10  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัด 

                     การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (N = 113) 
 

ขอที ่ รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

  1 โรงเรยีนมีการวิเคราะหปญหาและความตองการของการดำเนินงานตามโครงการ 4.55 0.50   มากที่สุด 

2 การกำหนดวตัถุประสงคและเปาหมายของโครงการมีความสอดคลองกับ

ความตองการจำเปนและปฏิบัตไิด  

4.58 0.55   มากที่สุด 

3 ผูที่มีสวนเก่ียวของเห็นความสำคญัของโครงการและใหความรวมมือ  

ในการสงเสริมสนบัสนุนการดำเนินงานโครงการ  

4.56 0.50   มากที่สุด 

4 โรงเรยีนมีความพรอมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที ่

และการบริหารจัดการ  

4.68 0.49   มากที่สุด 

5 โรงเรยีนมีการวางแผนการดำเนินการเปนระบบ ขัน้ตอน และสามารถปฏิบัต ิ

ทุกกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการวิจัยในชั้นเรยีนไดอยางด ี

4.56 0.53   มากที่สุด 

6 กิจกรรมตามโครงการที่จดัมีความสอดคลองกับความตองการและ 

ความสนใจของคร ู

4.88 0.32   มากที่สุด 

7 บรรยากาศในการจัดการเรยีนรูเกิดความรวมมือมีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยน

เรียนรูตอกัน  

4.50 0.57   มากที่สุด 

8 กระบวนการจัดการเรียนรูของครเูกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ  4.59 0.51   มากที่สุด 

9 คุณภาพโดยรวมของนักเรยีนดีขึน้ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

4.57 0.52   มากที่สุด 

10 สามารถนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกตใชและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูไดจริงและมีประสทิธิภาพ 

4.55 0.53   มากที่สุด 

 รวม 4.60 0.22 มากที่สุด 
  

 จากตาราง 4–10 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม ครูมีความพึงพอใจตอตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.22) ผานเกณฑการประเมิน  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  (X̅ =  4.50 – 4.88, S.D. = 0.32 – 0.57) 

เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก  ขอที่ 6 กิจกรรมตามโครงการที่จัดมีความสอดคลองกับ 

ความตองการและความสนใจของครู (X̅ =  4.88, S.D. = 0.32) ขอที ่ 4 โรงเรียนมีความพรอมทั้งบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ (X̅ =  4.68, S.D. = 0.49) และขอที่ 8  

กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ (X̅ =  4.59, S.D. = 0.51) 


