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คํานํา

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เปนกระบวนการที่ครูตองมุงศึกษา คนควา
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในบริบทของชั้นเรียน ผลงานวิจัยของครูจึงเปนการนําเสนอ
กระบวนการทํางานและการลงมือปฏิบัติจริง (Authentic Performance)ของครู หรืออาจกลาวไดวา
การวิจัยในชั้นเรียนชวยใหครูมีวัฒนธรรมการทํางานอยางเปนระบบ มองเห็นภาพของงานตลอดแนว
มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีเหตุผล และสามารถพัฒนาการทํางานไปสูความเปนครูมืออาชีพ
(Professional Teacher) การทําวิจัยของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรูจึงกอใหเกิดการสรางองคความรูอยาง
ตอเนื่องและเชื่อมโยงตลอดเวลา สงผลใหโรงเรียนไดมีการพัฒนาวิชาชีพครูอยางแทจริง
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน จึงได
กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหครูมีการใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น จากการสรางและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณคาทาง
วิชาการโดยผานเวทีทางวิชาการในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปและได
ดําเนินการตอเนื่องมาถึงปจจุบันนับเปนปที่ 4 นับเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุรุสภาสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูใชศาสตรแหงการวิจัยเพื่อพัฒนางานจนเกิดผลสําเร็จ และเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนกระบวนทัศนดานการวิจัย ตลอดจนรวมชื่นชมผลงานซึ่งกันและกัน
ขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่ไดสงผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณคาเขารวมในการประชุมครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป 2550
ทุกๆทาน ที่ไดชวยพิจารณาและคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อการนําเสนอทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
และทายสุดนี้ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดทุมเทและสละเวลาอันมีคายิ่งเพื่อเขียนบทความ
ทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาหวัง
เปนอยางยิ่งวาคุณคาและความสําคัญของการวิจัยที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้ จะเปนแหลงขอมูล
ใหทุกทานที่สนใจไดคนควา ศึกษาเรียนรู และนําไปใชเพื่อชวยกันพัฒนาศาสตรการวิจัยอันจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและพัฒนาวิชาชีพอยางแทจริง

(ดร.จักรพรรดิ วะทา)
เลขาธิการคุรุสภา

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
กําหนดการประชุมวิชาการ“การวิจัยในชั้นเรียน”ประจําป 2550
บทความทางวิชาการ
ครูกับการใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
การสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ:
รูปแบบใหมของการวิจัยในชั้นเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค
เขตภาคกลาง
1. การพัฒนาแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นางสาวกฤษณา ทิมสี
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ชวงชั้นที่ 4) โดยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย
นายเจษฎา เนตรสวางวิชา
3. ผลการใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวชวัลรัตน แจมสุข
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เขตภาคเหนือ
1. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เรื่องการแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางจารุณี สุทธิสวรรค
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการปองกันเอดส โดยใชกิจกรรมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
นางสุพินณา ตระกูลทิพย
3. รายงานการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวม เรื่อง พืช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรองเบอวิทยา
นางสาวสุวารีย ภูรีโรจน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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1. การปฏิวัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร
51
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นางแกนจันทร ทอนศรี
2. การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนางานเขียนเชิงสรางสรรค
53
วิชาภาษาไทย รหัส ท.3110 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสุภาพร พจนชนะชัย
3. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการจัดกิจกรรม
55
ตามแนววัฏจักรการเรียนแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรู เรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นายรวิชุตม ทองแมน
เขตภาคใต
1. รายงานการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 57
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางกัลยา เวทยาวงศ
2. การพัฒนาทักษะการทําโครงงาน รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชแบบฝก
58
โครงงานศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
นางนาตยา ชวยไชยศรี
3. การพัฒนาความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 59
รร.บานตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห) โดยใชแบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณจากสื่อสิ่งพิมพ
นางพรทิพย ธงไชย
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ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการของเขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
ระดับปฐมวัย
1. การพัฒนาระเบียบวินัยในชั้นเรียน โดยการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียนในระดับ
ชั้นอนุบาล 3/2 ประจําปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปยแหวนรังสรรค)
นางสาวนุสรณจิต ธรรมศิริ
2. เด็กสงเสียงดังขณะทํากิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางสาวนันทภัค สารเนตร
3. การสงเสริมการใชกลามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
นางสาวกันตปวีร จิรเฉลิมวรกุล
4. เด็กแขวนผลงานไมเปนระเบียบ
นางพีรจิตตา วิงเวียน
5. การสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชนิทาน
นางเกศินี สิทธิโชติ
6. นักเรียนขาดความอดทนในการรํานาฏศิลปไทยของนักเรียนชวงชั้นปฐมวัย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางรัตนา งามสุข
7. การศึกษาการใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางสุปรียา เจริญสรรพพืช
8. การศึกษาผลของการแกปญหาการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 และ 3
นางจุติพร สุขสิงห
9. การศึกษาและพัฒนาการอานและการเขียน โดยใชรูปภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
นางสาววัชรี น้ําจันทร
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. การพัฒนาการอานและการเขียนคําควบกล้ําโดยใชแบบฝกทักษะ
นางจารุณี บุญชุม
2. การศึกษาปริมาณการอาน การขยายเครือขายคนอาน และความสนใจในการอานหนังสือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
โดยใชกิจกรรมรักการอานแบบ MLM
นางนันทิยา สุวรรณรัตน
3. รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชหลักปฏิบัติการแบบไคเซน (KAIZEN)
เรื่อง สรางนิสัยการอาน โดยใชนิทานไทยเปนสื่อนําการปฏิบัติ
รองศาสตราจารยจริยา สมประสงค
4. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
นางจงวัฒนา เศรษฐจันทร
5. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3
ที่สอนโดยใชชุดการสอนการอานออกเสียงคําควบกล้ํา และการสอนปกติ
นางปาริชาติ ดงพระจันทร
6. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานโดยใชการฝกแบบเทคนิคสองประสาน
กับการฝกปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวอัมพร พุยศิริ
7. พัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําไมชัดเจนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1
นางกุลวดี ทัฬหวรรัตน
8. การศึกษาความสามารถในการแตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชสถานการณจากประสบการณจริง
นางสาวพฤกษวรรณ ทองมาก
9. การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยดวยวิธีใชเกมปญหาสนุกกับภาษาไทย
นางวัฒนา จาบทอง
10. พัฒนาการเขียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นางกาญจนา ปรึกษา
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11. ความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมแบบ CIRC กับการเรียนดวยวิธีการตามปกติ
นางฐานิตย นาคศิริ
12. การพัฒนาการอานเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก
นางจินดา บํารุงราษฎร
13. การศึกษาหนังสือแผนเดียวเพื่อฝกทักษะการอานเชิงคิดวิเคราะห
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี
14. ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการเพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรูรายวิชา ท 305 หลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นางสาวกัลยากร มั่นถาวรวงศ
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. การพัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนสื่อความภาษาอังฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางสาวรัชนี หงสวะชิน
2. การพัฒนาความสามารถในการทองคําศัพท
นายขวัญไชย รุงเรืองผล
3. การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ ที่ใชเทคนิค KWLR
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค
นางทิพยพรรณ สําราญจิตร
4. การพัฒนาการจําคําศัพทจํานวน 0-9 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ
นางเทียนพร วงศหอม
5. ความคิดของฉัน (My opinion)
นางสาวสุวรรณา ธีระพงษวัฒนา
6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครู
และวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ วิชา อ30204 SMART LEARNING
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
นางวิบูลยศิริ คงพูล
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7. การศึกษาพัฒนาการเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชโครงงาน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแสมดํา
นางสาวมณีรัตน ชุมขุนทด

94

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. การศึกษาและพัฒนาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
นายหัสชัย ทวีผล
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญา
นางปราณี ยอมเยาว
3. การแกปญหาพฤติกรรมความไมตั้งใจเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
โดยใชเกมทายบัตรบวก – ลบจํานวน
นางสาวทิพาพร จันทร
4. อิทธิพลของการเลนเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณที่มีผลตอการกระตุนความสนใจ
ในการทองสูตรคูณของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
นางสาวนันธิดา รัตนพิทักษ
5. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยการเรียนรูแบบรวมมือ
นางพัชุดาญ อินทรทัต
6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
2 มิติ และ 3 มิติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวปยะฉัตร นุชเทศ
7. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบจัดคูเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการแกระบบสมการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
อ.พานทอง จ.ชลบุรี ปการศึกษา 2548
นางสุพร สาครสุคนธ
8. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เรื่อง การแกไขโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร
ค 32101 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549
นางสายชล จันทรแทน
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9. การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การลบจํานวนนับ
ที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
นางสาวศิริรัตน กลัดเทศ
10. การใชแบบฝกพัฒนาทักษะการคิดคํานวณเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางสาวอัญชลี มุงเจริญวัฒนกุล

107

108

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรม เรื่อง การควบแนนของไอน้ํา
109
บูรณาการกับรูปแบบซิปปา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางสมพิศ เพชรานนท
2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
111
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
นายพิษณุ ปานนี้
3. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิทยาศาสตร
112
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางปาริชาต ปานนี้
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาชีววิทยา 4
113
ว 40244 เรื่อง พฤติกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิควิธีการเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning)
นางลดาวัลย หรรษาพันธุ
5. แผนการจัดการเรียนรูเคมีพื้นฐาน
114
นางทัศนีย สินอุดม
6. การสรางบทเรียนโปรแกรม เรื่อง บรรยากาศ เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
115
ของนักเรียนชั้น ม.1/6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพานทองอุปถัมภ
นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
7. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
116
นายประยูร คําภา

ช

8. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรสัตว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4
นางกิติมา ธีรสรเดช
9. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและวัฏจักรของหิน ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาววีระวรรณ เลขนาวิน
10. การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
ควบคูกิจกรรมฝกทักษะการคิด รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (โลก ดาราศาสตร และอวกาศ)
รหัส ว 40104 สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1
นางวันทนีย รักเกียรติ
11. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ยาฆาแมลง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรม
และการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค Jigsaw II
นางสมพิศ เพชรานนท
12. การสอนแบบการจัดการ(เนนการวางแผน การจัดการ และการบริหารเวลา)
นางชูศรี พนภัยพิบัติ
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123

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติศาสนกิจในวันอาทิตย ของนักเรียนคาทอลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นายอันเร ไชยเผือก
2. ผลของการใชวิธีการสอนแบบสืบคนขอมูลที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นายปกรณ เทศกาล
3. การสรางชุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
เรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยาง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
นางศุภวัน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
4. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางนัทกาญจน รัตนวิจิตร
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5. การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุดวิถีชีวิตทองถิ่นเมืองระยอง
ชุดจังหวัดระยองกับประวัติศาสตรชาติไทย และชุดระยองถิ่นทอง
นางนันทกาญจน รัตนวิจิตร
6. หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา
นายอนุสิฎฐ กิจวิสาละ
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
1. การทดสอบสมรรถภาพ
นายสํารวม ไชยเผือก
2. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณ) อําเภอเมือง จ.ชลบุรี
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
3. การศึกษาพัฒนาการเรียนรูทางพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รร. จันทรหุนบําเพ็ญ ที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบขามขั้นวอลเลยบอล
จาสิบเอกสุธรรม สอนเถื่อน
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นายวิชิต ตงศิริกุล

133
136

137

139

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การสงเสริมทักษะความประณีตในกระบวนการทํางาน โดยใชกิจกรรมแกะสลักผลไม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นายสถาพร พวงแกว
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปแบบบูรณาการ
ที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน
นายธิติวุฒิ บุญกอ
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการสอน
โดยใชสื่อหนังสือเลมเล็กกับการสอนปกติ
นางศรีนอย ลาวัง
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4. การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการไมสงงาน สําหรับ
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นางสาวสมถวิลรัตน อาษาดี
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. การใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียน โรงเรียนวัดแสมดํา
สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายสุนาท ชินประเสริฐ
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กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีตอการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549
นางพวงทิพย ศิริเจริญ
2. การพัฒนาการอบรมคุณธรรมโดยการเขียนแผนการอบรมแบบ 3 P
นางสาวสมลักษณ สุเมธ
3. การวิเคราะหผูเรียนจากการใหการบานระหวางปดภาคเรียน
นางประไพศรี โวหาร
4. การแกไขปญหาพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวบุญชู จันทรทิพยวารี
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ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
1. การสํารวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาพิมพดีดไทยของนักเรียนแผนกวิชาการขาย
ระดับชั้น ปวช.ปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
นางผกาแกว สุคะโต
2. การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2
นางสาวพนิดา บุญลึก
3. การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชาการขาย 1
ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/3
นายแสงเพชร สังสีแกว

ญ
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152
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4. การใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ “การเรียนแบบรวมมือ”
ในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายวิทยา ศิริดํารง
5. การแกปญหาความรูความเขาใจในการใชสูตรทางคณิตศาสตรของนักเรียน ปวช.1/10
นายพรเทพ บันลือทรัพย
6. การพัฒนาทักษะการพิมพดีดไทยของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/8
นางสาวจุฑามาศ ลือโลก
7. THE DEVELOPMENT OF LEARNING VOCABULARIES
นายพัทธ ทันนิเทศ
8. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เรื่องการไมสงงาน/การบาน
นางสาวรัชฎากร ชะโกทอง
9. การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง (SOT)
ในวิชางานกระบวนการเครื่องมือกล รหัสวิชา 3102-2001 เรื่อง งานกลึงดามจับตาป
ของผูเรียนระดับชั้น ปวส.1
นายกฤษณ ทองคํา

หนา
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ผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคุรุสภา ประจําป 2549
งานวิจัยสถานศึกษา
1. การศึกษากิจกรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
161
ของผูเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ
โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ จังหวัดอุบลราชธานี
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค

163

ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
3. การศึกษากระบวนการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนบานแมจอง
โรงเรียนบานแมจอง จังหวัดเชียงใหม

166

ฎ

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง “ยอนรอยชนเผาเมี่ยน”
โดยการสอนแบบบูรณาการ และผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
โรงเรียนบานขุนแมบง ตชด. จังหวัดเชียงราย
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ
โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบานหนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1
โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดสุรินทร
6. การพัฒนากระบวนการคิดโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมสําหรับนักเรียนโรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม จังหวัดเลย
7. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
8. ผลการใชชุดกิจกรรมสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี
9. การพัฒนาฐานความรู เรื่อง ”เคมี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก

หนา
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173

176

178
180
182

188

คณะกรรมการบริหารโครงการประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป 2550
โครงการประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” ครั้งที่ 4 ประจําป 2550
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร ประจําป 2550
เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
เขตภาคกลาง
เขตภาคเหนือ
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต

ฏ

กําหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจําป 2550
เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน “
วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2550
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
โดย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหนาหองคอนเวนชันฮอลล

09.00 – 10.00 น.

กลาวรายงาน
โดย ดร. จักรพรรดิ วะทา
เลขาธิการคุรุสภา
พิธีเปดการประชุม และพิธีมอบรางวัล
“ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค”
โดย ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ราชบัณฑิต
ประธานกรรมการคุรุสภา
ณ หองคอนเวนชันฮอลล ABC

10.00 – 12.00 น.

การเสวนา เรื่อง “ การวิจัยในสถานศึกษา ”
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร.ชนะ กสิภาร
ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูดําเนินรายการ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
เลขาธิการคุรุสภา
ณ หองคอนเวนชันฮอลล ABC

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน หองออรคิด ชั้น 3

ฐ

13.00 – 14.30 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูกับเครือขายการวิจัย”
โดย ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ณ หองคอนเวนชันฮอลล ABC

13.00 – 16.00 น.

คลินิกวิจัย บริการใหคําปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
โดยผูทรงคุณวุฒิ
ณ หองคอนเวนชันฮอลล D
1. รองศาสตราจารย ดร.สุพักตร พิบูลย
2. รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา
3. รองศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา พูลสุวรรณ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
5. อาจารยประวิทย บึงสวาง
6. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย
7. ดร.สุภัทรา คงเรือง
8. ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ

14.50 – 17.00 น.

หองศาลาไทย ชั้น 3
การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(จํานวน 6 เรื่อง)
หองคอนเวนชันฮอลล ABC
การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร
(จํานวน 5 เรื่อง)
หองการเดนท 1 ชั้น 2
การนําเสนอผลงานวิจัยของผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคุรุสภา
(จํานวน 6 เรื่อง)

ฑ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน /รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหนาหองคอนเวนชันฮอลล
09.00 – 10.30 น.
การเสวนา เรื่อง “การใชประโยชนจากงานวิจัยในชั้นเรียน”
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. ดร.สมลักษณ สุเมธ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพมหานคร
ผูดําเนินรายการ
ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการคุรุสภา
ณ หองคอนเวนชันฮอลล ABC
หองคอนเวนชันฮอลล A การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา/ศิลปะ/ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10.30 – 16.30 น.
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ อินทรถมยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. อาจารยสุมาลี ปยศิวาพร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หองคอนเวนชันฮอลล B การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร/
วิทยาศาสตร
10.30 – 16.30 น.
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
1. รองศาสตราจารย ศิลปชัย บูรณพาณิช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. ผูชวยศาสตราจารย ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฒ

หองคอนเวนชันฮอลล C
10.30 – 15.30 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับปฐมวัย/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา พูลสุวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารยสมควร วรสันต
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
3. ดร.สุภัทรา คงเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หองคอนเวนชันฮอลล D

คลินิกวิจัย บริการใหคําปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
โดยผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร. สุพักตร พิบูลย
2. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
3. รองศาสตราจารย จินตนา สรายุทธพิทักษ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
5. ดร.ศศิธร เขียวกอ
6. ดร.อุมาภรณ หลอสมฤดี
7. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย
8. ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ

13.00 – 16.00 น.

หองการเดนท 1 ชั้น 2
10.30-15.30 น.

ณ

การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี /ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี.
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญาพิมพ อุสาโห
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หองศาลาไทย ชั้น 3
10.30 – 16.30

16.30 น.

หมายเหตุ

การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/
ภาษาตางประเทศ
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร พานทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน รุงเรืองธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ดร.กรรณิการ ภิญญาคง
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
พิธีปดการประชุม
โดย นายองคกร อมรสิรินันท
รองเลขาธิการคุรุสภา
ณ หองคอนเวนชันฮอลล

เชิญชมนิทรรศการวิชาชีพทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบนิทรรศการ
ณ บริเวณดานหนาหองคอนเวนชันฮอลล ABCD

ด

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550
หองคอนเวนชันฮอลล ABC ผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร ( ระดับภูมิภาค )
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง

รศ. ศิลปชัย บูรณพาณิช

เวลา

ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอผลงานวิจัย

14.50 – 15.15 น.

ผลการใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวชวัลรัตน แจมสุข
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิม่ เติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
(ชวงชั้นที่ 4) โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย
นายเจษฎา เนตรสวางวิชา
รายงานการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวมเรื่อง พืช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรองเบอวิทยา
นางสาวสุวารีย ภูรีโรจน
การปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นางแกนจันทร ทอนศรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการจัดกิจกรรม
ตามแนววัฏจักรการเรียนแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรูเรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นายรวิชุตม ทองแมน
14.30 – 14.50 รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองคอนเวนชันฮอลล

15.15 – 15.40 น.

15.40 – 16.05 น.

16.05 – 16.30 น.

16.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ

ต

หองการเดนท 1 ชั้น 2
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยของผูร ับทุนอุดหนุนการวิจัยของคุรุสภา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

เวลา

ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอผลงานวิจัย

14.50 – 15.15 น.

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวมเรื่อง “ยอนรอยชนเผาเมี่ยน” โดยการสอนแบบบูรณาการ
และผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
ดร.อุทัย ปญญาโกศ และคณะ

15.15 – 15.40 น.

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ของกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทอง
นายพเยาว เกตานนท และคณะ

15.40 – 16.05 น.

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
นายสมคิด วงษพิพัฒน และคณะ
การบริหารจัดการโรงเรียนแบบรวมพัฒนาตามวิถีธรรม – วิถีไทย และรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : กรณีศึกษา

16.05 – 17.00 น.

- โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ( นายอนันต ทรัพยวารี และคณะ)
- โรงเรียนวัดหนาไม จังหวัดปทุมธารี (นางจินตนา ทองใบ และคณะ)
- โรงเรียนพิชญศึกษา กรุงเทพมหานคร (นางสุนงนาท สูตะบุตร และคณะ)

หมายเหตุ

14.30 – 14.50 รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มหนาหองคอนเวนชันฮอลล

ถ

หองศาลาไทย ชั้น 3
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
เวลา

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ผศ.สุมานิน รุงเรืองธรรม และ ผศ.ดร.บังอร พานทอง
ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอผลงานวิจัย

14.50 – 15.15น. การพัฒนาแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
15.15 – 15.40น.

15.40 – 16.05น.

16.05 – 16.30น.
16.30 – 16.55น.

16.55 – 17.30น.

หมายเหตุ

ท

นางสาวกฤษณา ทิมสี
การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนางานเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทย รหัส ท.3110 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสุภาพร พจนชนะชัย
การพัฒนาความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห) โดยใชแบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณจากสื่อสิ่งพิมพ
นางพรทิพย ธงไชย
การพัฒนาการอานและการเขียนคําควบกล้ําโดยใชแบบฝกทักษะ
นางจารุณี บุญชุม
ศึกษาปริมาณการอาน การขยายเครือขายคนอาน และความสนใจในการอานหนังสือของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
โดยใชกิจกรรมรักการอานแบบ MLM
นางนันทิยา สุวรรณรัตน
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชหลักปฏิบัติการแบบไคเซน (KAIZEN)
เรื่องสรางนิสัยการอาน โดยใชนิทานไทยเปนสื่อนําการปฏิบัติ
Reading for Life using Thai Narratives as a Treatmen
รองศาสตราจารยจริยา สมประสงค
14.30 – 14.50 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองคอนเวนชันฮอลล

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
หองคอนเวนชันฮอลล A ผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรู(สุขศึกษา และพละศึกษา/ศิลปะ/
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง ผศ.ดร.ทิวัตถ มณีโชติ,ผศ.สมบูรณ อินทรถมยา และ อาจารยสุมาลี ปยศิวาพร
เวลา

ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอผลงานวิจัย

10.30 – 10.55 น.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการปองกันเอดสโดยใชกิจกรรมทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5
นางสุพินณา ตระกูลทิพย
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานสวน(จัน่ อนุสรณ) อําเภอเมือง จ.ชลบุรี
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
การศึกษาพัฒนาการเรียนรูทางพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบขามขั้นวอลเลยบอล
จาสิบเอกสุธรรม สอนเถื่อน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นายวิชิต ตงศิริกุล
การใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ของนักเรียนโรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กทม.
นายสุนาท ชินประเสริฐ
พักรับประทานอาหารกลางวัน หองออรคิด ชั้น 3
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางจารุณี สุทธิ์สวรรค
การพัฒนาทักษะการทําโครงงาน รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชแบบฝกโครงงานศาสนพิธี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
นางนาตยา ชวยไชยศรี
การศึกษาผลการประเมิน การปฏิบัติศาสนกิจในวันอาทิตยของนักเรียนคาทอลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นายอันเร ไชยเผือก
ผลของการใชวิธีการสอนแบบสืบคนขอมูลที่มีตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นายปกรณ เทศกาล
การสรางชุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา
และชาวพุทธตัวอยาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
นางศุภวัน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางนัทกาญจน รัตนวิจิตร
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองคอนเวนชันฮอลล

10.55 – 11.20 น.

11.20 – 11.45 น.

11.45 – 12.10 น.
12.10 – 12.35 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 13.55 น.

13.55 – 14.20 น.

14.20 – 14.45 น.

14.45 – 15.10 น.

15.10 – 15.35 น.

15.35 – 16.00 น.
หมายเหตุ

ธ

หองคอนเวนชันฮอลล B
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
เวลา
10.30 – 10.55 น.

10.55 – 11.20 น.

11.20 – 11.45 น.

11.45 – 12.10 น.

12.10 – 12.35 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 13.55 น.
13.55 – 14.20 น.

14.20 – 14.45 น.
14.45 – 15.10 น.

15.10 – 15.35 น.
15.35 – 16.00 น.

16.00 – 16..25 น.
หมายเหตุ

น

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร
รศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช ,ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ และ ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอผลงานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือ (Coopertive Learning) ควบคูกิจกรรมฝกทักษะ
การคัด รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) รหัส ว 40104 สําหรับนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1
นางวันทนีย รักเกียรติ
เรื่องแกปญหาพฤติกรรมความไมตั้งใจเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใช
เกมทายบัตรบวก – ลบจํานวน
นางสาวทิพาพร จันทร
อิทธิพลของการเลนเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณ ที่มีผลตอการกระตุนความสนใจในการทองสูตรคูณ
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
นางสาวนันธิดา รัตนพิทักษ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยการเรียนรูแบบรวมมือ
นางพัชุดาญ อินทรทัต
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเลขาคณิต 2 มิติ
และ 3 มิติในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวปยะฉัตร นุชเทศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน หองออรคิด ชั้น 3
การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การลบจํานวนนับที่มีผลลัพธ และตัวตั้งไมเกิน 100
นางสาวศิริรัตน กลัดเทศ
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางปาริชาต ปานนี้
แผนการจัดการเรียนรูเคมีพื้นฐาน
นางทัศนีย สินอุดม
เรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมเรื่องบรรยากาศเพื่อพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ นักเรียน
ชั้น ม. 1/6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพานทองอุปถัมภ
นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
ศึกษาและพัฒนาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
นายหัสชัย ทวีผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ยาฆาแมลง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียน โดยใชบทเรียนโปรแกรมและการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
Jigsaw II
นางสมพิศ เพชรานนท
การสอนแบบการจัดการ(เนนการวางแผนการจัดการ และการบริหารเวลา)
นางชูศรี พนภัยพิบัติ
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองคอนเวนชันฮอลล

หองคอนเวนชันฮอลล C
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยระดับปฐมวัย/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผศ.ดร.ศิริยุพา พูลสุวรรณ ,อ.สมควร วรสันต , ดร.สุภัทรา คงเรือง

เวลา

ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอ

10.30 – 10.55 น.

การพัฒนาระเบียบวินัยในชั้นเรียนโดยการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 3/2
ประจําปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปยแหวนรังสรรค)
นางสาวนุสรณจิต ธรรมศิริ
การสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชนิทาน
นางเกศินี สิทธิโชติ

10.55 – 11.20 น.
11.20 – 11.45 น.
11.45 – 12.10 น.

12.10 – 12.35 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 13.55 น.
13.55 – 14.20 น.
14.20 – 14.45 น.

14.45 – 15.10 น.
หมายเหตุ

การศึกษาผลของการแกปญหาการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 และ 3
นางจุติพร สุขสิงห
การศึกษาและพัฒนาการอานและการเขียน โดยใชรูปภาพของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2
นางสาววัชรี น้ําจันทร
การศึกษาการใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
นางสุปรียา เจริญสรรพพืช
พักรับประทานอาหารกลางวัน หองออรคิด ชั้น 3
การพัฒนาการอบรมคุณธรรมโดยการเขียนแผนการอบรมแบบ 3 P
นางสาวสมลักษณ สุเมธ
การวิเคราะหผูเรียนจากการใหการบานระหวางปดภาคเรียน
นางประไพศรี โวหาร
ผลการใชคําปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีตอการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียน ในระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549
นางพวงทิพย ศิริเจริญ
การแกไขพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวบุญชู จันทรทิพยวารี
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองคอนเวนชันฮอลล

บ

หองการเดนท 1 ชั้น 2
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง
เวลา

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี/
อุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ผศ.ดร.ชญาพิมพ อุสาโห, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ, ดร. ผดุงชัย ภูพัฒน
ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอ

10.30 – 10.55 น. การแกปญหาความรูความเขาใจในการใชสูตรทางคณิตศาสตรของนักเรียน ปวช 1/10
นายพรเทพ บันลือทรัพย
10.55 – 11.20 น. การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง (SOT)
ในวิชางานกระบวนการเครื่องมือกล รหัสวิชา 3102-2001 เรื่อง งานกลึงดามจับตาป
ของผูเรียนระดับชั้น ปวส. 1
นายกฤษณ ทองคํา
11.20 – 11.45 น. การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน
นางสาวพนิดา บุญลึก
11.45 – 12.10 น. การพัฒนาทักษะการพิมพดีดไทยของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/8
นางสาวจุฑามาศ ลือโลก
12.10 – 12.35 น. การใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ “การเรียนแบบรวมมือ”
ในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายวิทยา ศิริดํารง
12.30 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน หองออรคิด ชั้น 3
13.30 – 13.55 น. การสํารวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาพิมพดีดไทยของนักเรียนแผนกวิชาการขาย
ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
นางผกาแกว สุคะโต
13.55 – 14.20 น. การสงเสริมทักษะความประณีตในกระบวนการทํางานโดยใชกิจกรรมแกะสลักผลไมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นายสถาพร พวงแกว
14.20 – 14.45 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อหนังสือเลมเล็ก
กับการสอนปกติ
นางศรีนอย ลาวัง
14.45 – 15.10 น. การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการไมสงงานสําหรับเด็กเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นางสาวสมถวิลรัตน อาษาดี
หมายเหตุ
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองการเดนท ชั้น 2

ป

หองศาลาไทย ชั้น 3
ผูทรงคุณวุฒิประจําหอง

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ผลงานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ
ผศ.ดร.บังอร พานทอง , ผศ.สุมานิน รุงเรืองธรรม และ ดร.กรรณิการ ภิญญาคง

เวลา

ผลงานวิจัย/ผูนําเสนอ

10.30 – 10.55 น.

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชชุดการสอน
การอานออกเสียงคําควบกล้ําและการสอนปกติ
นางปาริชาติ ดงพระจันทร
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยดวยวิธีใชเกมปญหาสนุกกับภาษาไทย
นางวัฒนา จาบทอง
พัฒนาการเขียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่1
นางกาญจนา ปรึกษา
ความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมแบบ CIRC กับการเรียนดวยวิธีการตามปกติ
นางฐานิตย นาคศิริ
ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชา ท305
หลักภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นางสาวกัลยากร มั่นถาวรวงศ

10.55 – 11.20 น.
11.20 – 11.45 น.

11.45 – 12.10 น.

12.10 – 12.35 น.

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน หองออรคิด ชั้น 3

13.30 – 13.55 น.

การพัฒนาการอานเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก
นางจินดา บํารุงราษฎร
รายงานการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางกัลยา เวทยาวงศ
การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ ที่ใชเทคนิค KWLR สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค
นางทิพยพรรณ สําราญจิตร
การพัฒนาการจําคําศัพทจํานวน 0-9 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ
นางเทียนพร วงศหอม
ความคิดของฉัน (My opinion)
นางสาวสุวรรณา ธีระพงษวัฒนา
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครูและวิธีการเรียนการสอน
แบบรวมมือ วิชา อ30204 SMART LEARNING ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
นางวิบูลยศิริ คงพูล
ศึกษาพัฒนาการเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชโครงงาน : นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแสมดํา
นางสาวมณีรัตน ชุมขุนทด
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม หนาหองศาลาไทย ชั้น 3

13.55 – 14.20 น.

14.20 – 14.45 น.

14.45 – 15.10 น.
15.10 – 15.5 น.
15.35 – 16.00 น.

16.00 – 16.25 น.

หมายเหตุ

ผ

ครู กับ การใชประโยชนงานวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทบาทของครูที่เกี่ยวของกับการวิจัยตามที่สังคมไทยคาดหวังโดยนัยแหงการปฏิรูปการศึกษา
ไดแก บทบาทของครูในการคนควาศึกษางานวิจัย นําผลงานวิจัยมาใชประโยชน และทํางานวิจัยโดย
ตองสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู นั่นคือ ครูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรูทั้งของผูเรียนและของครูเอง สามารถใชประโยชนงานวิจัยในการพัฒนาผูเรียน
และการพัฒนาตนเองดานความรูความสามารถ ทั้งทางวิชาการ ทางการเรียนการสอน และการทําวิจัย
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ กลาวไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
เปนกฎหมายการศึกษาที่คาดหวังใหครูปฏิรูปตนเอง และพัฒนาตนเองในดานการวิจัยและการพัฒนา
พันธกิจของครูทุกดาน โดยเฉพาะพันธกิจดานวิชาการโดยใชกระบวนการวิจัยและงานวิจัย
กอนการปฏิรูปการศึกษาการวิจัยดูจะเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของสัมพันธกับครู แตเกี่ยวของกับ
อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทานั้น หลังการปฏิรูปการศึกษา ครู กับ การวิจัย
โดยเฉพาะการใชประโยชนจากงานวิจัย ดูจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกันชนิดแยกขาดจากกันไมได
Warger and Brunettt (2003) สรุปวา คําวา ครูนักวิจัย (researcher teacher) เปนคําเรียกขานครูที่
เหมาะสมตามสภาพจริง เพราะนโยบายระดับชาติประกอบกับการสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานตน
สังกัดและผูบริหารสถานศึกษา ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(classroom action research = CAR) และ / หรือ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory
action research =PAR) กันมากขึ้น เปนผลใหมีรายงานการวิจัยปฏิบัติการอยูเปนจํานวนมาก
เมื่องานวิจัยมีจํานวนมากขึ้น จึงสงผลใหครูตองทํางานวิจัยประเภทการสังเคราะหงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนตามหลักการวิเคราะหอภิมาน (meta - analysis) ผลจากการสังเคราะหงานวิจัย
ทําใหครูไดสาระอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานสอนของครู และไดขอคนพบที่มีความกวางขวาง
ลึกซึ้งสูงกวาผลที่ไดจากการสรุปรวมผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ตนเองของครูนักวิจัย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542; ทิศนา แขมมณี และนงลักษณ วิรัชชัย, 2546)
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทุกวันนี้จึงมีทั้งดานปริมาณ คือ มีงานวิจัยจํานวนมาก และมีลักษณะ
หลากหลายแตกตางกันครบทั้ง 3 ประเภท ตามที่ Glass (1976) ระบุไว คือ มีงานวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนทั้งที่เปนรายงานวิจัยปฐมภูมิ (primary analysis) อันเปนงานวิจัยที่ครูรวบรวมขอมูลมาทําวิจัย
ดวยตนเอง งานวิจัยที่เปนรายงานวิจัยทุติยภูมิ (secondary analysis) อันเปนงานวิจัยที่ครูนําขอมูล
ที่มีผูอื่นรวบรวมไวแลวมาทําวิจัยและงานวิจัยที่เปนสังเคราะหงานวิจัย ตามหลักการวิเคราะหอภิมาน
(meta-analysis) อันเปนงานที่ครูศึกษาและประมวลสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
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บทบาทของครูในยุคปจจุบัน จึงเปนบทบาทที่ตองเกี่ยวของกับงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
จํานวนมากและมีลักษณะหลากหลาย
บทความนี้มุงนําเสนอสาระเกี่ยวกับบทบาทของครูในการใช
ประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยแยกนําเสนอเปน 3 ตอน ตอนแรก สังเขปสาระเรื่องการ
วิจัยและการใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตอนที่สอง ครูกับการใชประโยชนงานวิจัยใน
ฐานะผูบริโภค หรือผูใชงานวิจัย (research consumer) ตอนที่สาม ครูกับการใชประโยชนงานวิจัยใน
ฐานะผูผลิต หรือผูทําวิจัย (research producer) ดังตอไปนี้
1. สังเขปสาระเรื่องการวิจัยและการใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
วิธีวิทยาการวิจัยปฏิบัติการ ไดรับการพัฒนาเปนครั้งแรกโดย Kirt Lewin เมื่อป ค.ศ. 1973
มีลักษณะสําคัญสองประการ คือ 1) กระบวนการวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญสองกิจกรรม
คือ การวิจัย (research) และการปฏิบัติ (action) การวิจัยเปนการเรียนรูโดยการจัดการดวยตนเอง
(self-managed learning) จากการวิจัยทดลองกับสภาพปญหาจริงในองคการ และมีการนําความรูจาก
ผลงานวิจัยไปใชปฏิบัติใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนด(plannedchange)จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาในองคการ 2) กระบวนการวิจัย เปนการดําเนินการตามวงจรวิจัย (research cycle)
ซ้ําๆ กันหลายรอบ โดยแตละวงจรประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 4 กิจกรรม คือ การระบุปญหาวิจัย
(problem identifying) การวางแผนงานวิจัย (research planning) การปฏิบัติการ (acting) และการ
ประเมินผล(evaluating) 3)กระบวนการวิจัยเนนความสําคัญของมุมมองที่แตกตางระหวางผูรวมงาน
วิจัยทุกฝาย ในการทํางานการแลกเปลี่ยนความคิดอันจะทําใหไดขอคนพบซึ่งกอใหเกิดการเรียนรูและ
การนําความรูที่ไดรับไปใชประยุกตปฏิบัติใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ 4) ผลที่ไดรับจากการวิจัยนอก
จากจะไดความรูเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา และตรวจสอบทางทฤษฎีและหลักวิชาแลว ตอง
ไดความรูที่สามารถนําไปประยุกตปฏิบัติไดจริงเปนประโยชนโดยตรงตอองคการแบบทันใจ และเปน
ประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมในชีวิตประจําวันในสังคม (Kemmis,1988; Krogh, 2001; Selwood
and Twining,2005)
ตอมาวงจรวิจัยปฏิบัติการไดรับการพัฒนาขึ้นจนมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เชน Kemmis
(1988) ไดมีการพัฒนาวงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอันเปนที่รูจักกันดีในชื่อของ วงจรการวิจัย
P–A–O–R ประกอบดวย 1) ขัน้ วางแผน (Plan = P) ขั้นตอนการรับรูปญหา และสํารวจตรวจตราเพื่อ
ทําความเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแนวทางและ
วางแผนการดําเนินงานตามประเด็นวิจัยซึ่งอาจเปนประด็นวิจัยบริสุทธิ์ หรือประเด็นวิจัยประยุกต 2)
ขั้นปฏิบัติการ (Action = A) ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว โดยใชเวลาดําเนินการ
ตอเนื่องหรือทําซ้ําๆ จนกวาจะสามารถแกปญหา/ตอบคําถามวิจัยได 3)ขั้นการสังเกต (Observation
=O)ขั้นตอนการสํารวจสังเกตรวบรวมบันทึกขอมูลอยางมีระบบใหทราบถึงสภาพและผลการปฏิบัติงาน
ระหวางการดําเนินงานและภายหลังการดําเนินงา รวมทั้งผลการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่พัฒนาตาม
แผนงานที่กําหนดไว ผลที่ไดจากการสังเกตของนักวิจัยนับเปนองคความรูที่นักวิจัยไดเรียนรูจากการ
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วิจัย 4)ขั้นการคิดสะทอน (Reflection =R) ขั้นตอนการนําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นการสังเกต
มาพิจารณาไตรตรอง ทบทวน ใชความคิดสะทอนวานักวิจัยทําการวิจัยไดผลอยางไร ไดเรียนรูอะไร
จากการดําเนินงานวิจัย ไดนําผลการวิจัยไปใชปฏิบัติอยางไร เมื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเกิด
การพัฒนางานอยางไร มีการดําเนินการวิจัยตอเนื่องอยางไรมีการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู(sharing)
งานวิจัยเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางกวางขวางอยางไร
วงจรการวิจัยปฏิบัติการ อาจแตกตางจากวงจรวิจัย 4 ขั้นตอน ก็ได ดังวงจรวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 6 ขั้นตอน ของ Freeman (1996) ไดแก 1)ขั้นตอนการตั้งขอสงสัย (inquiry) เปนขั้นตอน
เริ่มสนใจและตั้งตนกระบวนการวิจัย 2)ขั้นตอนการกําหนดคําถาม (question) เปนขั้นตอนของการ
ทําความเขาใจสิ่งที่เปนปญหา และจํากัดขอบเขตของปญหาในรูปของคําถามที่สามารถทําการวิจัยได
3)ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล (data collection) เปนขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลสารสนเทศดวย
วิธีการที่มีระบบเกี่ยวกับคําถามวิจัย 4)ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (data analysis) ซึ่งเปนขั้นตอน
การแยกแยะจัดระเบียบหรือจัดหมวดหมูและสังเคราะหสรุปขอมูล (disassembling and reassembling
data) เพื่อตอบคําถามวิจัย 5) ขั้นตอนการทําความเขาใจ (understanding) เปนขั้นตอนคิดสะทอน
ใหไดแงคิดและมุมมองใหม ที่จะชวยแกปญหา และนําไปใชประโยชนได และ6)ขั้นตอนการพิมพและ
การเผยแพร(publishing and dissemination) เปนขั้นตอนของการเผยแพรงานวิจัยใหผูเกี่ยวของ
ไดรับทราบและ ใชประโยชน
Krogh (2001) กลาววา หัวใจสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน อยูที่กิจกรรมการ
วิจัย(research) และกิจกรรมที่เปนการกระทํา(action) ซึ่งตองมีการสะทอนผลหรือการคิดสะทอน
(reflection) ถึงการกระทํา โดยมีการเรียนรูจากการกระทํา (action learning) เปนเปาหมายนั่นคือ เมื่อ
เสร็จสิ้นการวิจัย กิจกรรมสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ตองกระทํา คือ การนําผลการวิจัย
ไปใชปฏิบัติ นักวิจัยตองคิดสะทอนถึงผลงานวิจัยวา ไดเรียนรูอะไร จะนําผลงานวิจัยไปใชปฏิบัติ
อยางไร จะดําเนินการวิจัยตอเนื่องอยางไร จะดําเนินการใหมีการเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู(sharing)
งานวิจัย เพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางกวางขวางอยางไร Caro-Bruce and Zeichner
(1998); Hutchinson and Huberman (1993); Estabrooks (1999) สรุปวาหลังจากมีการทําวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูนักวิจัย โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินงานตอเนื่อง คือ สงเสริม
สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย (research dissemination) และการใชประโยชนงานวิจัย
(research utilization) Southwest Educational Development Laboratory (SEDL), Research
Utilization Support and Help (RUSH) (2007) และ Estabrooks (1999) ใหนิยามศัพทคําวา การ
เผยแพรงานวิจัยและการใชประโยชนงานวิจัย ไวแตกตางกันคอนขางชัดเจน โดยใหนิยามวา การ
เผยแพรงานวิจัย หมายถึง กระบวนการถายทอดความรู (knowledge transfer process) ที่เนนการ
ถายทอดสาระเรื่อง “ใครทําวิจัยอะไร ทําเรื่องอะไร ทําเมื่อไร และทําแลวไดผลอยางไร” จากงานวิจัย
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ไปสูผูรับ สวนการใชประโยชนงานวิจัย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่นักวิจัยตองการใหผูรับหรือ
ผูใชงานวิจัยไดรับรูเรื่องผลการวิจัยและกระบวนการติดตามวา ผูรับหรือผูใชงานวิจัย ไดนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่นักวิจัยตองการ ดังนั้น กิจกรรมการใชประโยชนงานวิจัยที่ดี นักวิจัย
ตองสามารถระบุตัวผูใช(user) เหตุผลที่ผูใชควรตองใชงานวิจัย และมีวิธีการดําเนินงานที่สามารถ
ติดตามวาผูใชไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริง
Southwest Educational Development Laboratory (SEDL), National Center for the
Dissemination of Disability Research (NCDDR) (1996) สรุปสาระจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของไววา แนวคิดการใชประโยชนงานวิจัยแบงเปน 3 ยุค ตามกระแสการปฏิบัติ ยุคแรก ชวง
คริสตทศวรรษ 1920-1960 เปนยุคของการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปของการจัดพิมพและนําเสนอ
งานวิจัยโดยนักวิจัย ยุคที่สอง ชวงคริสตทศวรรษ 1960-1980 เปนยุคของการจัดพิมพ การแจกจาย
การจัดเวทีประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย โดยองคการภาครัฐหนวยงานเอกชนผูสนับสนุนการวิจัย
และ ยุคที่สาม ชวงคริสตทศวรรษ 1980-ปจจุบัน เปนยุคของการทําความเขาใจและการสงเสริมทั้งการ
การเผยแพรงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยการดําเนินงานของนักวิจัย องคการ
ภาครัฐ และหนวยงานเอกชนผูสนับสนุนการวิจัย เนนความสําคัญของการสื่อสารอีเล็กโทรนิกสและ
ยุทธวิธีเพื่อการเผยแพรงานวิจัยนําผลงานวิจัยไปถึงมือของกลุมเปาหมาย และมีมาตรการใสใจวากลุม
เปาหมายไดรับรู เรียนรูผลงานวิจัยจนเกิดการยอมรับนํางานวิจัยไปใชประโยชนจริง
2.ครูกับการใชประโยชนงานวิจัยในฐานะผูบริโภค หรือผูใชงานวิจัย
ในฐานะผูใชงานวิจัยโดยนํางานวิจัยที่มีผูอื่นทําไวแลวไปใชประโยชน ครูมีบทบาทสําคัญใน
การคนควา เสาะแสวงหา และศึกษาทําความเขาใจงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อนําความรูที่ได
จากงานวิจัยมาพัฒนางานในหนาที่ของตนและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน สิ่งที่ครูควรกระทํา (action)
ในการใชประโยชนงานวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม คือ การแสวงหางานวิจัย
การศึกษาทําความเขาใจงานวิจัย และการนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน ดังสาระตอไปนี้
2.1 การแสวงหางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปจจุบันมีงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้งของไทย และตางประเทศเปนจํานวนมากไดรับการ
เผยแพร ทําใหการเสาะแสวงหางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาศึกษาและใชเปนประโยชนไมใช
เรื่องที่ยากลําบากอีกตอไป เนื่องจากวามีหนวยงานทางการศึกษาหลายแหง เชน สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา สภาการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสาขาการศึกษา และเครือขาย
วิจัยการศึกษา ลวนแตมีฐานขอมูลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหครูไดศึกษาเปนจํานวนมาก สําหรับ
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของตางประเทศ หากครูสามารถจัดสรรเวลาใชอินเตอรเน็ทสักชั่วโมง
หนึ่ง ยอมสามารถเขาถึงงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได ตัวอยางฐานขอมูลที่ปรากฎใน website
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http://www.facs.gov.au/internet;http //www.uea.ac.uk/care/carn/;
http://www.parnet.org/ ;http://www.actionresearch.net.au/;
http://inet.ed.gov/~kstubbs/free/internal/ccre.html;
2.2 การศึกษาทําความเขาใจงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เมื่อครูแสวงหางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ตองการมาไดแลว กิจกรรมขัน้ ตอไป คือ การ
อาน/ศึกษา และทําความเขาใจงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามกรอบความคิดในการอานรายงาน
การวิจัย การศึกษาและการใชประโยชนจากผลงานวิจัย ของ Freeman (1998) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอน what-why-where-who-how-when และ so what ดังรายละเอียดแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
อะไร (what)? เปาหมายของงานวิจัย ปญหาวิจัย คืออะไร
ขั้นตอนที่ 2
ทําไม (why)? ทําไมจึงทํางานวิจัย (เหตุผล ความจําเปน ความสําคัญ)
ขั้นตอนที่ 3
ที่ไหน (where)? ทําวิจัยที่ไหน (สถานที่ หรือ พื้นที่ที่ใชในงานวิจัย)
ขั้นตอนที่ 4
ใคร (who)? นักวิจัยและผูมีสวนรวมคือใคร และ มีบทบาทอะไรในงานวิจั
ขั้นตอนที่ 5
อยางไร (how)? วิธีการรวบรวม วิเคราะหขอมูล และผลงานวิจัยเปนอยางไร
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อไร (when)? นักวิจัยทําวิจัยเมื่อไร (ชวงเวลา กําหนดการดําเนินงานวิจัย)
ขั้นตอนที่ 7
แลวอยางไรตอไป (so what)? นักวิจัยทํา (action) อยางไรเพื่อพัฒนางาน
เมื่อครูอานทําความเขาใจงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแลว ครูควรบันทึกสาระจากงานวิจัย
ซึ่งอาจทําไดเปนสองแบบ แบบแรก สําหรับกรณีมีงานวิจัยประเภทเดียวกันเพียง 4-5 เรื่อง อาจบันทึก
เปนตารางสรุปงายๆ ดังตัวอยางในตาราง 1 แบบที่สอง สําหรับกรณีที่มีงานวิจัยจํานวน 20-30 เรื่อง
ซึ่งการทําตารางสรุปไมสะดวก นักวิจัยอาจบันทึกขอมูลลงการด เรื่องละ 5-7 การด ตามประเด็นที่ได
จากการอานแลวอาจสรางเปนไฟลขอมูลสําหรับการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อประมวลองคความรูตอไป
ตาราง 1 สรุปสาระจากงานวิจัย
ขอมูล
ปญหาวิจัย - ตัวแปรตาม
- ตัวแปรตน
ทําไมจึงทํา
ทําที่ไหน
ทําอยางไร - จํานวนเด็กมีปญหา
- อุปกรณที่ใช
- จํานวนวันที่ทดลอง
- จํานวนเด็กที่แกปญหาได
ทําเมื่อไร
กิจกรรมตอเนื่อง

ลดา

บุญมี

สุชาติ

การเขียน
ทําซ้ําๆ
มีปญหา
ป. 2
12 คน
แบบฝก
15 วัน
10 คน
พค.
ติดบอรด

ออกเสียง ร
ฝกทุกวัน
พูดไมชัด
ป. 1
20 คน
ไมมี
30 วัน
18 คน
มิย.
เสนอที่ประชุม

แกลงเพื่อน
ทําสัญญา
ไมเรียบรอย
ป. 4
3 คน
สัญญา
7 วัน
3 คน
พค.
ไมระบุ

นภัส
การคูณ
ฝกทุกวัน
เด็กสอบตก
ป. 4
5 คน
ไมมี
25 วัน
5 คน
สค.
พิมพเผยแพร

จรุง
การเขียน
เรียงความ
เด็กสอบตก
ป.3
7 คน
แบบฝก
30 วัน
5 คน
มิย.
พิมพเผยแพร

ที่มา: ทิศนา แขมมณี และนงลักษณ วิรัชชัย. (2546). นงลักษณ วิรัชชัย (2550)

5

จากตารางขางตนสามารถสรุปสังเคราะหไดวา งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง เปนงานวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนเพื่อมุงแกปญหาพฤติกรรมของนักเรียนในกระบวนการเรียนของนักเรียนจํานวน 4 เรื่อง และ
เปนงานวิจัยแกปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ทําใหชั้นเรียนวุนวายจํานวน 1 เรื่อง เรื่องที่ศึกษาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการแกปญหาการออกเสียง ร ไมชัด การเขียนคําผิด การเขียนเรียงความไมถูกตอง การคูณ
เลขผิด และการชอบแกลงเพื่อน สําหรับวิธีการแกปญหาที่ใชในการวิจัยทั้ง 5 เรื่อง เปนการใชกลวิธี
การฝกใหทําซ้ํา ๆ กันจนสามารถแกปญหาได รวม 4 เรื่อง และใชกลวิธีการทําสัญญาวาจะไมแกลง
เพื่อนอีกจํานวน 1 เรื่อง ผลการวิจัยพบวาการแกปญหาการเรียนการสอน สามารถทําไดสําเร็จใน
ชวงเวลา 15-30 วัน สามารถแกปญหาในตัวนักเรียนไดเกินกวารอยละ 80 งานวิจัยทั้งหมดทําในชวง
ภาคตน การดําเนินการตอเนื่องสวนใหญเปนการเผยแพรโดยการพิมพ ติดบอรด และเสนอในที่ประชุม
2.3 การนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน
ความรูที่ไดจากการอาน ทําความเขาใจ และการสังเคราะหงานวิจัยดังกลาว นอกจากครูจะ
สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาการเรียนการสอนของครู และใชประโยชนในการเขียนตํารา
หรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแลว ครูยังสามารถใชงานวิจัยดังกลาวเปนตัวอยางใน
การทําวิจัยปฏิบัติการ หรือใชเปนฐานสําหรับทํางานวิจัยปฏิบัติการตอยอดไดอีกดวย ถาครูไดลงมือทํา
วิจัย บทบาทของครูในการใชประโยชนงานวิจัยจะเปลี่ยนจากบทบาท ผูบริโภค เปนบทบาท ผูผลิต
งานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบในการใชประโยชนงานวิจัยที่หลากหลายดังที่จะไดนําเสนอในหัวขอตอไป
3. ครูกับการใชประโยชนงานวิจัยในฐานะผูผลิต หรือผูทําวิจัย
ในฐานะผูทําวิจัย ครูมีบทบาทสําคัญทั้งในฐานะผูเรียนรูจากงานวิจัย (research) และจากการ
กระทํา (action) ในฐานะผูเผยแพรงานวิจัย และในฐานะผูใชประโยชนงานวิจัย เพื่อนําความรูที่ไดจาก
งานวิจัยมาพัฒนางานในหนาที่ของตน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน สิ่งที่ครูควรกระทํา (action)
ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม คือ การเรียนรูจากการวิจัยและการกระทํา การเผยแพร
งานวิจัย และการใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนดังสาระตอไปนี้
3.1 การเรียนรูจากการวิจัยและการกระทําในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ครูนักวิจัยทุกคนควรไดรับประโยชนโดยตรงจากการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยเฉพาะ
ประโยชนดานความรูเกี่ยวกับจุดเดน/ปญหาของผูเรียน ความรูดานวิธีจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
ความรูดานการพัฒนาการเรียนการสอน ความรูดานการบริหารจัดการศึกษา ประโยชนที่สําคัญที่ครู
นักวิจัยไดรับคือ การเรียนรูและการพัฒนาตนเองทั้งในดานความรูที่ไดรับ ดานวิธีการเรียนรู และดาน
การพัฒนางานในหนาที่ความรับผิดชอบ Krogh (2001) กลาววา การเรียนรูของครูเกิดขึ้นจากการทํา
วิจัย และจากการกระทํา เพราะ การวิจัยเปนกระบวนการทําใหครูเกิดการเรียนรูและไดแนวทางสําหรับ
กระทํา การกระทําเปนกระบวนการทําใหครูเกิดการเรียนรูและไดแนวทางสําหรับการวิจัย วนเวียนเปน
วงจรตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด วงจรการเรียนรูที่เกิดจากการวิจัยและการกระทํานี้จัดวาเปนการใชประโยชน
งานวิจัยโดยตรงของครูนักวิจัย Weiss (1979) ไดสรุปลักษณะของการใชประโยชนงานวิจัยดังกลาวไว
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หลายโมเดล เชน โมเดลการแกปญหา (problem-solving model) เปนการดําเนินงานเปนวงจร
ตอเนื่องเริ่มจากการวิจัยเพื่อหาทางแกปญหา ตอดวยการนําผลงานวิจัยไปปฏิบัติลดปญหา การนําผล
การปฏิบัติไปใชวิจัยตอยอดเพื่อหาวิธีปรับปรุง และการนําผลวิจัยไปปฏิบัติ... โมเดลการขับเคลื่อน
โดยความรู (knowledge-driven model) เปนการดําเนินงานเปนวงจรตอเนื่องเริ่มจากการวิจัย
สํารวจใหไดสภาพปญหา การวิจัยบริสุทธิ์เพื่อแสวงหาแนวทางแกปญหา การนําแนวทางแกปญหาไป
ใชปฏิบัติและทําวิจัยประเมินประสิทธิผลของแนวทางแกปญหา การนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
สถานการณใหม โดยเริ่มจากการวิจัยสํารวจใหไดสภาพปญหาโมเดลปฏิสัมพันธ(interaction model)
เปนการดําเนินงานวิจัยรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นวิจัยทุกฝาย ไมวาจะเปนครู ผูบริหาร
นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา โดยรวมกันทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ ติดตามผล
การปฏิบัติ และนําผลที่ไดมาวิจัยตอเนื่อง....โมเดลการวิจัยในฐานะเครื่องมือแสวงหาความรู (research
as an inquiry tools) เปนการดําเนินงานในหนาที่ความรับผิดชอบของครูนักวิจัย หรือสมาชิกของ
องคการ โดยใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ครูอาจดําเนินการสอนโดยใชกิจกรรมวิจัย
สมาชิกองคการอาจใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในพัฒนางานเปนตน
3.2 การเผยแพรงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เมื่อมีการเผยแพรงานวิจัยไปสูผูรับ การใชประโยชนงานวิจัยอาจจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได
การเผยแพรงานวิจัย จึงมิใชเพียงแตการพิมพเผยแพรงานวิจัย การสงงานวิจัยไปลงพิมพ การแจกจาย
งานวิจัย และ/หรือการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยเทานั้น เพราะการเผยแพรงานวิจัยดังกลาวทําให
เกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยไดนอย Selwood and Twining (2005) ไดเสนอแนวคิดวา นักวิจัย
ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีสวนรวมในการเผยแพรงานวิจัยรวมกับการกระตุนใหเกิด
ความตองการใชประโยชนจากงานวิจัยเปนฐาน โดยใชเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ(information
communication technology = ICT) มาใชเปนเครื่องมือ
Selwood and Twining ไดมีการนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานในรูป “การสื่อสารกับครูเรื่อง
งานวิจัย (communicating with teachers about research)” โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา ครูสวนใหญไม
สนใจงานวิจัย และไมสามารถเขาถึงฐานขอมูลงานวิจัยได มีครูบางสวนสนใจที่จะใชผลงานวิจัย แต
สวนใหญไมคิดจะทําวิจัย และออกแบบกิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญรวม 4 กิจกรรม ซึ่งตองทํา
ควบคูกันไปพรอมกัน ดังนี้
1) กิจกรรมสรางความสนใจในงานวิจัย (creating research interest) ไดแก กิจกรรมการ
บรรยาย การยกตัวอยางครูที่ประสบความสําเร็จในการทําและใชประโยชนงานวิจัย การใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่พึงมีพึงไดจากการวิจัย และการกําหนดนโยบายรวมกันใหครูทุกคนพรอมใจ
กันทําวิจัย

7

2) กิจกรรมการเปดโอกาสใหครูเขาถึงงานวิจัย (creating accessibility of research) ไดแก
กิจกรรมการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ใหครูทุกคนมีโอกาส
เขาถึงงานวิจัย การจัดกิจกรรมสนทนากลุมเกี่ยวกับผลงานวิจัย การแจก
CD Rom งานวิจัย พรอมกับการจัดตั้งวงเสวนาเรื่องงานวิจัย
3) กิจกรรมการสรางความเขาใจและการตรวจสอบงานวิจัย (creating understanding and
testing research) ไดแก กิจกรรมการรวมกลุมศึกษาและวิพากษวิจารณงานวิจัย การสรางเครือขาย
การทดลองนําผลงานวิจัยไปตรวจสอบ การระดมความคิดในการปรับปรุงผลงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น การ
ประชุมนําเสนอแนวทางการใชประโยชนงานวิจัย เชน การนําผลงานวิจัยเปนเนื้อหาในการสอน การนํา
ผลงานวิจัยไปใชปฏิบัติเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน การใชผลงานวิจัยเปนพื้นฐานใน
การวิจัยตอเนื่องใหมีคุณภาพดีขึ้น และขยายขอบเขตกวางขึ้น เปนตน
4) กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชโดยตรง (enhancing research
usage) ไดแก การกําหนดนโยบายรวมกันในการใชผลงานวิจัย การใหทุนสนับสนุนการใชประโยชน
งานวิจัย การจัดทําโครงการวิจัยปรับปรุง/พัฒนางานโดยใชองคความรูจากการวิจัย หรือโดยใชการวิจัย
เปนกิจกรรมสําคัญของโครงการ ไดแก การใชการวิจัยเปนกิจกรรมขั้นตนเพื่อแสวงหาแนวทางการ
พัฒนา การใชการวิจัยเปนโครงการนํารองเพื่อทดสอบวาสิ่งที่พัฒนาไดผลจริง และการใชการวิจัยเพื่อ
ติดตามตรวจสอบสิ่งที่พัฒนา
3.3 การใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
อันที่จริง นักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทุกคนถือเปนพันธกิจที่จะตองนําผลการวิจัยลงสูการ
ปฏิบัติหรือการกระทํา (action) และการรายงงานผลการปฏิบัติในรูปแบบการวิจัยประเมินหรือติดตาม
ดังนั้นการใชประโยชนงานวิจัยจึงมิใชปญหาสําหรับตัวนักวิจัยเอง แตนักวิจัยปฏิบัติการมักจะมีปญหา
ในการขยายขอบเขตการวิจัยใหมีเพื่อนครูมารวมใชผลการวิจัยปฏิบัติการ และรวมลงมือทําการวิจัย
ปฏิบัติการรวมกัน การใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการจะไดผลดีถามีการสงเสริมทุกระดับ ทั้งในระดับ
ครู ระดับผูบริหาร ระดับสถานศึกษา และระดับนโยบาย ในที่นี้ผูเขียนสรุปแนวทางการใชประโยชน
งานวิจัยปฎิบัติการเฉพาะสวนที่ครูควรทําดังนี้
1) ควรสรางกลุมงานวิจัยจากเพื่อนครูที่มีจุดมุงหมายใกลเคียงกัน สรางความตระหนัก และ
การยอมรับเรื่องความสําคัญของงานวิจัยปฏิบัติการ และมีการกําหนดภาระงานในการเขาถึงงานวิจัย
ใหมๆ การศึกษา และการวิพากษงานวิจัยรวมกัน การสรางเครือขายการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การสรางฐานขอมูลงานวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําเว็บเพจ หรือ โฮมเพจ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2550; สุวิมล วองวาณิช, 2545)
2) ควรสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันแบบเปนทีมหรือเปนหมูคณะ โดยที่สมาชิกของทีม
ไดรับประโยชนรวมกัน เกิดการรวมมือรวมพลัง และความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกัน ควร
ฝกใหเปนคนเปดรับแนวคิดใหม มีใจกวาง พรอมที่จะทดลองใชสิ่งใหมๆ ที่ไดเรียนรูจากงานวิจัย โดย
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ใชกระบวนการวิจัยหรือพรอมที่จะทําวิจัยโดยใชความรูที่ไดรับจากการวิจัยและ/หรือความรูที่ไดจาก
การปฏิบัติงาน
3) ควรมีการวางแผนการวิจัยที่ครอบคลุมเรื่องการสังเคราะหงานวิจัยปฏิบัติการ เพื่อใหได
องคความรูใหมมีกิจกรรมการเผยแพรงานวิจัยใหเขาถึงกลุมเปาหมาย และสนับสนุนใหกลุมเปาหมาย
ไดใชประโยชนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกระดับ
4) ควรมีการคํานึงถึงปจจัยสําคัญในการใชประโยชนจากงานวิจัย ไดแก ผูเผยแพรงานวิจัย
(dissemination sources)สาระของงานวิจัย (content) สื่อในการเผยแพร (medium) และกลุมเปาหมาย
หรือผูใช (users)ทุกปจจัยตองสอดคลองเกี่ยวของกัน จึงจะทําใหการใชประโยชนงานวิจัยเกิดขึ้นโดย
สมบูรณ (Southwest Educational Development Laboratory (SEDL), National Center for the
Dissemination of Disability Research (NCDDR), 1996)
ความสงทาย
ครู กับการวิจัย และการใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน นับวันจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกันอยางแยกกันไมได เมื่อครูทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน บทบาทที่สําคัญที่ขาดไมได คือ
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ผลจากการวิจัยและการใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ทําใหครูเกิดการเรียนรู มีการพัฒนางาน สงผลใหโรงเรียนและองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ในทางที่ดีขึ้น นําไปสูการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ลึกซึ้งดิ่งเดี่ยวและเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น ในทุก
วงจรวิจัยที่ครูทํา การใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูทั้งในฐานะผูใชและผูทําวิจัย
กอใหเกิดการพัฒนาครูและงานในหนาที่ครู อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กลาวไดวาครูที่ทําวิจัยและใชประโยชนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ ครูผูทํา
หนาที่ครูอยางแทจริง
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การสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวาณิช
ผูอํานวยการศูนยเครือขายวิจยั การศึกษาแบบบูรณาการ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสงเสริมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหลายไมวาจะเปน
สถาบันอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพ(คุรุสภา) หนวยงานในระดับนโยบาย เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน
สถานศึกษาไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จนมาถึงจุดที่ตองมีการประสานงานใหระบวนการวิจัย
ของครูนําไปสูการเรียนรูที่มีความหมายมากกวาเดิม ดวยการสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(classroom action research network) เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลัง
เครือขายวิจัยของครู
เครือขายวิจัย คือ การรวมตัวกันของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกัน มาเขารวมกระบวนการแกไข
ปญหาหรือแสวงหาแนวทางการพัฒนาโดยใชหลักการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง และใชกระบวน
การวิจัยเปนกลไกในการคนหาคําตอบเพื่อใหไดขอสารสนเทศที่นําไปใชในการพัฒนางานไดจริง และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งลักษณะของการดําเนินงานของเครือขายวิจัยนี้จึง
เปนการดําเนินงานภายใตหลักการตอไปนี้
 การพึ่งพาตนเอง (self-dependence)
 การทํางานแบบเชื่อมโยง (networking) ศักยภาพหรือจุดแข็งขององคกรตาง ๆ เพื่อบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน
 การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง (collaboration research) ในรูปแบบที่เทาเทียมกัน
 การแสวงหาแนวทางการแกปญหาที่สอดคลองกับบริบทของของทองถิ่น
(area-based research)
จากหลักการดังกลาวขางตน หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองผลักดันแนวคิดการสรางเครือขาย
วิจัยของครูใหเกิดขึ้นในวงกวาง โดยเฉพาะเครือขายในโรงเรียน เพื่อเปนกลไก (mechanism) ในการ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียนของแตละโรงเรียนใหสูงขึ้นกวาเดิม ดวยพลังของผูเกี่ยวของทุกฝายใน
โรงเรียน ทั้งนี้ลักษณะของการใชเครือขายการวิจัยในการคนหาแนวทางการพัฒนาจึงขึ้นอยูกับความ
ตองการจําเปน (needs) ของโรงเรียนหรือพื้นที่นั้น ๆ
ความจําเปนของการสรางเครือขายวิจัยของครู
เครือขายการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู เกิดขึ้นเพื่อชวยใหครูสามารถทําวิจัยไดอยางมี
คุณภาพมากขึ้น และสามารถคิดคนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สงผลทางบวกกับผูเรียนแนนอน การ
สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองมีกลุมบุคคลที่มีความสนใจ
รวมกัน มาแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองสรางเครือขายวิจัยของครูดวย
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เหตุผลความจําเปนตอไปนี้
1. ทําใหงานวิจัยของครูไดรับการตรวจสอบในเชิงคุณภาพของนวัตกรรมที่ครูมีการพัฒนาขึ้น
ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่นาเชื่อถือ
2. ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน ซึ่งสงผลตอการขยายผลการวิจัยในวงกวาง
ทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย
3. ทําใหมีฐานขอมูลจากการวิจัยของครู ซึ่งจะเปนแหลงเผยแพรหรือฐานขอมูลวิจัยที่เปน
ประโยชนตอเพื่อนครู
4. ทําใหเกิดชุมชนทางวิชาชีพ ซึ่งหมายถึงชุมชนครูที่มีการเรียนรูรวมกัน อันสงผลใหเกิด
ความเขมแข็งของศาสตรทางวิชาชีพครู
รูปแบบของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ลําพอง กลมกูล (2549) ไดศึกษาวิธีการสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโดย
การสังเคราะหเอกสาร และการศึกษาจากกรณีศึกษา พบวารูปแบบของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนสามารถกําหนดได 3 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในโรงเรียน
รูปแบบเครือขายวิจัย ที่เกิดจากการประสานความรวมมือกันในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนโดยแกนนําของเครือขาย คือ บุคคลที่มีความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือ
เปนผูที่มีความตั้งใจในการทําวิจัย มีการรวมตัวของครูในโรงเรียนเปนกลุม ๆ แกนนําเหลานี้จะมีการ
สรางเครือขายโดยการประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ไดแก นักวิจัย และศึกษานิเทศก
เพื่อพัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการประสานความรวมมือของรูปแบบเครือขายภายในโรงเรียน
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รูปแบบที่ 2 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระหวางกลุมโรงเรียน
รูปแบบเครือขายวิจัยที่เกิดจากการประสานความรวมมือในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
โดยมีการเนนการดําเนินงานของเครือขายระหวางกลุมโรงเรียน และแกนนําของเครือขาย คือ โรงเรียน
เครือขายที่มีความสามารถในการทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือเปนโรงเรียนเครือขายที่มีความ
ตั้งใจในการทําวิจัยเพื่อมุงแกปญหาและพัฒนาผูเรียน โดยมีการประสานงานรวมกับบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ไดแก นักวิจัย ศึกษานิเทศกและอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับบุคลากรภายนอกกลุมโรงเรียน ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 โครงสรางการประสานความรวมมือของรูปแบบเครือขายระหวางกลุมโรงเรียน
รูปแบบที่ 3 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา
รูปแบบเครือขายวิจัยที่เกิดจากการประสานความรวมมือในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา แกนนําของเครือขาย คือ กลุมโรงเรียนเครือขายที่มีสมาชิกภายในกลุม
โรงเรียนมีความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ และเปนกลุมโรงเรียน
กลุมโรงเรียนเครือขายแกนนําจะทําหนาที่
เครือขายที่มีการบริหารงานของเครือขายอยางตอเนื่อง
ประสานงานกับบุคลากรภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก นักวิจัย และอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กับบุคลากรภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 โครงสรางการประสานความรวมมือของรูปแบบเครือขายภายในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
การสรางงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพจากการเรียนรูรวมกัน
McNiff (1995) ไดเสนอกระบวนการ 3 ขั้นตอนในการทําใหการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี
ความตรงดังตอไปนี้
1. การทําใหเกิดความตรงโดยตัวครูเอง โดยครูจะเปนผูตีความหมายในการปฏิบัติงานของ
ตนเองและตัดสินวาจะปรับปรุงงานอยางไร ดวยความตั้งใจ
2. การทําใหเกิดความตรงโดยเพื่อนรวมงาน โดยอาศัยขอมูลที่ครูนักวิจัยเตรียมไวให แลว
กลุมเพื่อนรวมงานตรวจสอบ เพื่อขยายความคิด และวิพากษเพื่อใหไดขอสรุปและตีความหมายในสิ่งที่
คนพบจากหลักฐานที่แสดง กลุมเพื่อนจะมีการใชวิธีการถามและการตอบ ทั้งนี้กระบวนการวิพากษที่มี
คุณภาพตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ ตองทําใหสิ่งที่พูดคุยกันเปนเรื่องจริง มีความเขาใจตรงกัน
ในสิ่งที่กําลังอภิปราย มีความจริงใจ และไมหลอกลวง และสิ่งที่ถกอภิปรายกันอยูในสถานการณที่มี
ความเหมาะสมกับกลุมผูปฏิบัติ
3. การทําใหเกิดความตรงโดยตัวผูเรียน ในกระบวนการนี้จะมีการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนซ้ําโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบผลดวย ซึ่งสวนใหญจะมีการบันทึกเทป
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น แลวนํามาเปนหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง
เมื่อทําการวิเคราะหขั้นตอนของการทําใหงานวิจัยของครูมีคุณภาพ พบวาขั้นตอนที่สองให
ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปนกระบวนการเรียนรูในองคกรที่
จําเปนที่ผูบริหารตองสนับสนุนใหเกิดขึ้นใหบอยที่สุด เนื่องจากเปนการเรียนรูจากประสบการณของผูที่
ไดมาจากการปฏิบัติงาน เปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางอยางยืน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของเครือขายวิจัย
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเครือขายวิจัยสามารถมีไดหลายรูปแบบ เชน การสรางฐานขอมูลงานวิจัย
ของเครือขายวิจัยเพื่อการสืบคน การจัดทําจดหมายขาวของสมาชิกในเครือขาย การดําเนินการวิจัย
รวมกันในรูปของชุดโครงการวิจัย แตกิจกรรมสําคัญของเครือขายวิจัยที่ไดประโยชนสงผลตอคุณภาพ
ของงานวิจัย คือ การสะทอนผลการวิจัย (reflection) ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของวงจรการ
วิจัยปฏิบัติการ คือ Plan, Act, Observe และ Reflect (Kemmis, 1988)
การสะทอนผลการวิจัยกับเครือขายวิจัย
เกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบไมเปนทางการ มี
ความแตกตางจากการวิจัยเชิงวิชาการหรือการวิจัยแบบเปนทางการ ในลักษณะที่การวิจัยเชิงวิชาการ
ใหความสําคัญกับการกําหนดกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย
การกําหนดตัวแปรวิจัยที่มีความ
สมเหตุสมผลโดยมีทฤษฎีรองรับหนักแนน การออกแบบการวิจัยที่เนนการควบคุมตัวแปรภายนอก
และปจจัยแทรกซอนตางๆอยางรัดกุมเพื่อใหขอสรุปมีความตรง และสามารถสรุปอางอิงไปยังประชากร
อื่นไดดวย นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย เครื่องมือวิจัย การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเสนอผลการวิจัย คุณภาพของงานวิจัยเชิงวิชาการจึงขึ้นอยู
กับหลักฐานที่ผูวิจัยแสดงใหเห็นวาในทุกขั้นตอนของการวิจัยมีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ คุณภาพ
ของวิธีการวิจัยที่ระบุในรายงานวิจัยจึงเปนการปกปองตัวเองไดอยางดี จะเห็นวาหากนําเกณฑดังกลาว
ขางตนมาใชในการประเมินคุณภาพของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ก็จะพบจุดออนในงานวิจัย
มากมาย เนื่องจากแนวคิดและขั้นตอนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเนนการทําวิจัยควบคูกับการ
ปฏิบัติที่เปนกระบวนการเดียวกันโดยไมไดเนนแผนแบบการวิจัยที่เครงครัด ประกอบกับเปาหมายของ
การวิจัยก็คอนขางแตกตางกัน
ดังนั้นในการออกแบบการวิจัยจึงใหความสําคัญกับกระบวนการ
วิพากษวิจารณและตีความ/แปลความหมายในสิ่งที่คนพบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความกระจาง
การขยายความรูความคิดของผูปฏิบัติ (สุวิมล วองวาณิช. 2550)
คุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียน ขึ้นอยูกับการแสดงหลักฐานที่เกี่ยวกับกระบวนการสะทอน
(reflection)ผลการวิจัย กระบวนการที่ใชในการปรับปรุงวิธีการแกไขแนวปฏิบัติของครูนักวิจัย และ
ความสามารถในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ ครูตองเขาใจวากระบวนการสะทอนผลใน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้ไมใชการเขียนชื่นชมผลงาน การแสดงความยินดี หรือการใหกําลังใจ
ครูที่กําลังทําวิจัยแบบที่หลายคนกําลังเขาใจผิด แตเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและตรวจสอบขอ
คนพบกับเพื่อนรวมงาน โดยในกระบวนการนี้ครูนักวิจัยและเพื่อนครูจะตองมั่นใจวาขอบเขตของการ
สื่อสาร การอภิปรายรวมกันตองเปดกวาง และอยูบนพื้นฐานของความเขาใจรวมกัน
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บทสรุป
ผูเขียนเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองสรางเครือขายการวิจัยเพื่อชวยเหลือกันในเชิง
วิชาการโดยอาจมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน เครือขายการวิจัยของครูที่อยูภายในโรงเรียนเดียวกัน
เครือขายการวิจัยของครูระหวางโรงเรียน หรือเครือขายการวิจัยของครูที่เกิดจากการรวมตัวกันโดย
อาจมีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน เครือขายวิจัยของครูในกลุมสาระเดียวกัน เชน เครือขายวิจัยของครู
คณิตศาสตร เครือขายวิจัยของครูสังคมศึกษา เครือขายวิจัยสําหรับการสอนแบบบูรณาการ เครือขาย
วิจัยของครูที่สนใจเรื่องการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครือขายวิจัยการพัฒนานวัตกรรมคุณ
ลักษณศึกษา (character education innovation) เครือขายวิจัยของครูตนแบบ เครือขายวิจัยของครู
และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เปนตน
ไมวาจะเปนการสรางเครือขายวิจัยแบบใด กิจกรรมสําคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกัน สมาชิกของเครือขายวิจัยสามารถกําหนดวิธีการที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยรูปแบบที่
หลากหลาย เชน การใชกระบวนการจัดการความรู (knowledge management) การจัดประชุมกลุม
สนทนา การสื่อสารผานเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต (หรือบล็อค) การจัดประชุมวิชาการ สําหรับ
บทความนี้ผูเขียน เนนกิจกรรมการสนทนาในลักษณะของการสะทอนผลการวิจัย เพื่อใหครูนักวิจัยได
มีฐานขอมูลที่นําไปใชในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการวิจัย และกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง
ตลอดจนการไดขอมูลที่นําไปใชประโยชนจากงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ผานมุมมองของสมาชิกในเครือขาย
ทั้งนี้กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อ สมาชิกในเครือขายตองมีการแสดงบทบาททั้งในฐานะ
ผูใหและผูรับอยางสมดุล
กระแสของแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) และ
แนวคิดการวิจัยแบบรวมมือ (collaborative research) ที่เกิดขึ้นในปจจุบันสามารถนํามาบูรณาการ
เขาดวยกันไดอยางเหมาะสม เพราะแมจะเปนการวิจัยที่ทําดวยตัวครูเอง แตก็ไมใชการทําวิจัยอยาง
โดดเดี่ยวคนเดียว มีกลุมเพื่อนครูที่รวมมือกันในทุกขั้นตอนของวงจรการทํางาน PAOR (Plan, Act,
Observe,Reflect) ทําใหผลการวิจัยถูกตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงจากผูปฏิบัติที่มีความเขาใจปญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไดอยางตอเนื่องและแทจริง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเปนกระบวนการที่มี
ความคุมคาในการดําเนินงาน เพราะผูวิจัยสามารถกลาวไดอยางมั่นใจวาขอคนพบที่ไดจากการวิจัยได
นําไปใชประโยชนในหองเรียนไดอยางแทจริง
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
รองศาสตราจารย ดร. บุญเรียง ขจรศิลป
ประธานสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 30 (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ,2542) ระบุวา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” ดังนั้นครูทุกคนควรจะไดมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนที่ตนเองสอนอยู ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือ ครูไมรวู า ถาครูจะทําวิจัย ครูจะตองทําอะไร
และทําอยางไร ดังนั้นขั้นตอนแรก ครูควรจะทําความเขาใจใหชัดเจนกอนวา ถาจะทําวิจัย หมายถึง
การทําอะไร และ จะตองดําเนินการอยางไรบาง
คําวา “การวิจัย” หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรูเพื่อตอบคําถาม หรือปญหาที่มี
อยูอยางเปนระบบและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการที่ครูจะตองรูวาคําถามที่ตองการคําตอบ
คืออะไร ขอมูลที่จะนํามาตอบคําถามเหลานั้น ไดแกขอมูลอะไรบาง จะใชเครื่องมืออะไรในการรวบรวม
ขอมูลดังกลาว เครื่องมือเหลานั้นจะดําเนินการสรางอยางไร เมื่อไดขอมูลมาแลวจะวิเคราะหอยางไร
และจะแปลความหมายผลการวิเคราะหอยางไร เพื่อที่จะตอบคําถามที่มีอยู โดยสรุปขั้นตอนการวิจัย
จะประกอบขั้นตอนใหญ ๆ ดังตอไปนี้
1. การกําหนดคําถาม หรือเปาหมายของการวิจัย
2. การวางแผนการทําการวิจัย หรือ การเขียนโครงการวิจัย (Research proposal)
3. การรวบรวมขอมูล ซึ่งรวมถึงการสรางเครื่องมือ และการกําหนดวิธีการที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. การสรุปผล และแปลความหมายของผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะอยางไร?
วิธีการวิจัยที่ใชกันอยูในวงการศึกษานั้นมีหลายประเภท มีงานวิจัยประเภทหนึ่งที่ใชในการ
พัฒนาคุณภาพของงานที่กําลังปฏิบัติอยู คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ
เพื่อตอบคําถาม (ปญหา)ที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ปฏิบัติอยูโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
งานที่กําลังปฏิบัติอยูและผูวิจัยคือผูปฏิบัติงาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะที่ตางไปจากงานวิจัย
ลักษณะอื่น ๆ ในประเด็นที่วา งานวิจัยโดยทั่วไปนั้น ผูวิจยั ยังไมทราบวาผลการวิจัยจะเปนอยางไร
เพียงแตจะไดคําตอบของคําถามวิจัยที่กําหนดไว เชน ผูวิจัยตองการทราบวา ครูมีปญหาอะไรในการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผลการวิจัยที่ไดก็คือ ปญหาของครูที่เกิดขึ้นจากการสอนที่เนนผูเรียนเปน
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สํา คัญ ซึ่ งปญหาของครูในการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สํา คัญที่ เป นขอค นพบนั้น นั กวิจัยไมสามารถ
กํ า หนดล ว งหนา ได ว า จะมี อะไรบ า งในขณะที่ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร มี ก ารกํ า หนดเป า หมายของ
ผลการวิจัย (Goal) ที่ชัดเจนอยูแลววา ผูวิจัยตองการที่จะพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายอะไร ถายังไม
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ถือวากระบวนการวิจัยยังไมเสร็จสิ้น จะยังคงมีการดําเนินการตอไปเรื่อย
ๆ โดยมีการปรับปรุงกลวิธี หรือวิธีการพัฒนางานใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว ดังจะเห็นไดจากวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน ภาพที่ 1 ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
(Kemmis and Wilkinsonม, 1998: 21-22)
1. การกําหนดประเด็นที่ตองการปรับปรุงแกไขและ/หรือสรางขึ้นมาใหม
โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้นกวาเดิม
2. การวางแผนการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
4. การตรวจสอบ/สะทอนผลการปฏิบตั ิงานวาไดผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม
มีประเด็นใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข
5. นําผลการตรวจสอบ/การสะทอนผล ไปแกไขปรับปรุงโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ใหม และดําเนินการตามขั้นที่ 3-5 ไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ขั้นตอนการดําเนินการทั้ง 5 ขั้นตอน ผูปฏิบัติงานจะเปนผูดําเนินการเอง และการดําเนินการ
นั้นจะหมุนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งบรรลุเปาหมาย ดังภาพที่ 1

วงจรที่ 1

วงจรที่ 2

นําผลไปปรับปรุง
วางแผน

ตรวจสอบ/
สะทอนผล

ปฏิบัติ

นําผลไปปรับปรุง
ตรวจสอบ/
สะทอนผล

ปรับแผน

ปฏิบัติ

ภาพที่ 1 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาลักษณะของการดําเนินงานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีลักษณะ
คลายกับเกลียวสวาน
โดยเริ่มจากผูวิจัยและผูปฏิบัติงานรวมกันกําหนดประเด็นที่ตองการปรับปรุง
แกไขและ/หรือคิดขึ้นมาใหม วางแผนการปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ/สะทอนผลการ
ปฏิบัติ และนําผลการตรวจสอบ/สะทอนผล ไปแกไขปรับปรุง โดยการปรับแผนการปฏิบัติงานใหม แลว
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ปรับ ตรวจสอบ/สะทอนผลการปฏิบัติ และนําผลการตรวจสอบ/สะทอนผลไป
แกไขปรับปรุง ซึ่งจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งเปรียบเสมือนยอด
แหลมสุดของปลายสวาน ดังนั้นจึงกลาวไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง
ตายตัว จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนบรรลุเปาหมาย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมีลักษณะอยางไร?
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) หมายถึง กระบวนการแสวงหา
ความรูเพื่อแกปญหา หริอพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอยางมีระบบ โดยมี
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนผานกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง คือ มีการวางแผนการปฏิบัติ
หลังจากที่มีการกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการแกไขปรับปรุง ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
ตรวจสอบและสะทอนผลการปฏิบัติวาไดผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม มีประเด็นใดบางที่ตอง
ปรับปรุงแกไข นําผลการตรวจสอบไปแกไข ปรับปรุงโดยมีการวางแผน การปฏิบัติงานใหม และ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ปรับไว ตรวจสอบและสะทอนผลการปฏิบัติงาน นําผลการตรวจสอบไปปรับปรุง
แลววางแผนปฏิบัติงานใหม ดําเนินการเปนวงจรเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่ง
ผูวิจัย คือ ครูผสู อนนั่นเอง
โดยสรุปขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนประกอบดวย (1)เลือกประเด็นคําถาม
วิจัยที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน (2) กําหนดเปาหมายของการวิจัย (3)ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (4)
วางแผนการวิจัย (5) ดําเนินการตามแผน (6) รวบรวมขอมูล (7) วิเคราะหขอมูล (8)สรุปผล และ(9)
แลกเปลี่ยนขอคนพบกับผูอื่น หรือทําการเผยแพรผลการวิจัย
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การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตางจากงานวิจัยโดยทั่วไปอยางไร
ความแตกตางระหวางการวิจัยแบบเปนทางการ (Formal research (FR)) กับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research (CAR) สรุปไดดังนี้
ประเด็น

FR

CAR

1. เปาหมายของการวิจัย ไดองคความรูที่สามารถสรุปอางอิงไปสู
กลุมอื่นได

ไดองคความรูที่จะนํามา ปรับปรุง แกไข
งานที่ปฏิบัติอยู

2. วิธีการกําหนด
ประเด็นปญหาหรือ
คําถามวิจัย

สวนใหญไดจากการตรวจสอบเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ไดจากประเด็นปญหาปจจุบันที่พบ

3. วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร

เนนการตรวจสอบเอกสารอยางเขมขน
เนนการศึกษาจากแหลงปฐมภูมิ

ไมเนนการตรวจสอบเอกสารมากนัก
อนุโลมใหศึกษาจากแหลงทุติยภูมิ

4. การสุมตัวอยาง

เนนการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความนาจะ ไมเนนการสุมตัวอยาง กลุมที่นํา
เปน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน มาศึกษา มักจะเปนนักเรียน หรือผูที่
ของประชากร
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

5. การวิเคราะหขอมูล

ใชอนุมานสถิติในการทดสอบความมี
นัยสําคัญ

6. การนําผลไปใช

เนนความสําคัญในเชิงทฤษฎี

ไมเนนการทดสอบความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ใชเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนนความสําคัญที่เปนผลจากการปฏิบัติ

ตัวอยางงานวิจัยในชั้นเรียน
ครูสมศรี ซึ่งเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สังเกตวามีนักเรียนพูดคําควบ
กล้ําไมไดสูงถึง รอยละ 25 ของนักเรียนทั้งหอง (10 คน จาก 40 คน) ครูสมศรีพยายามคิดหาวิธีที่จะ
แกไขปญหาเรื่องการออกเสียงคําควบกล้ําไมไดของนักเรียนที่ครูสมศรีสอนอยู ครูสมศรีเกิดคําถามขึ้น
วา “ทําอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง” ครูสมศรีไดหาเวลาไปหองสมุดเพื่อ
คนควาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการแกปญหาการออกเสียงคําควบกล้ํา และครูสมศรีไดอานรายงาน
การวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาการออกเสียงคําควบกล้ําดวย จากการตรวจสอบเอกสารดังกลาว
ครูสมศรีไดขอสรุปวา มีวิธีการสอนการออกเสียงคําควบกล้ําอยูหลายวิธี และมีครูหลายคนที่ประสบ
ปญหาเชนเดียวกับครูสมศรี และครูเหลานั้นไดแกไขปญหาดังกลาวดวยวิธีการตางๆ ดังนั้นครูสมศรีจึง
ไดแนวคิดที่จะนําวิธีการตาง ๆ มาใชกับนักเรียน 10 คน ที่มีปญ
 หาการออกเสียงคํา ควบกล้ําไมได ครู
สมศรีไดกําหนดเปาหมายไววาจะพยายามชวยใหนักเรียนทั้ง 10 คน นั้นสามารถพูดคําควบกล้ําใหได
ครูสมศรีไดนําแนวคิดที่รวบรวมมาไดนั้นมาวางแผนวาจะใหนักเรียนทําอะไรบาง และครูสมศรีจะชวย
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นักเรียนอยางไร หลังจากนั้นครูสมศรีไดมอบหมายใหนักเรียน 10 คน นั้น ไปหาคําควบกล้ําและแตง
ประโยคสั้นๆมาคนละ 2 ประโยค และมาพูดใหครูสมศรีฟงทุกวัน ในแตละวันครูสมศรีจะสังเกตการ
ออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนและบันทึกไววา นักเรียนแตละคนตองพูดซ้ําจนถูกตองกี่ครั้ง มี
ประเด็นอะไรบางที่ตองแกไข และมีคําใดบางที่นักเรียนไดนํามาแตงประโยคแลว คําใดยังไมเคย
นํามาใช วิธีการอยางไรที่ชวยใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง วิธีใดที่ใชแลวไมไดผล ครู
สมศรีปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา ครูสมศรีดําเนินการอยูหนึ่งภาคการศึกษาพบวานักเรียนทั้ง 10 คน
นั้นสามารถพูดคําควบกล้ําไดอยางถูกตอง จากนั้นครูสมศรีไดนําบันทึกที่จัดทําไวแตละวันมารวบรวม
สังเคราะหเขียนเปนรายงานการวิจัย แลวนําผลการศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูภาษาไทยคนอื่นๆ
ที่อยูในกลุมโรงเรียนเดียวกัน และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
แบบฝกหัด
1. ใหพิจารณาวากิจกรรมตอไปนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียนใชหรือไม
1.1 การศึกษาประวัติความเปนมาของโรงเรียน
1.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
1.3 การศึกษาประวัติของผูกอตั้งโรงเรียน
1.4 การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมกลุม
1.5 การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการสอนแบบรวมมือ
2. จากตัวอยางงานวิจัยในชั้นเรียนขางตน จงวิเคราะหวากิจกรรมตอไปนี้ เปนขั้นตอนใดของการ
วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
2.1 ครูสมศรีตั้งคําถามกับตนเองวา “ทําอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําได
ถูกตอง” ครูสมศรีไปคนควาเอกสารตาง ๆ
2.3 ครูสมศรีกําหนดเปาหมายไววาจะพยายามชวยใหนักเรียนทั้ง 10 คนนั้นสามารถพูดคํา
ควบกล้ําใหได
2.4 ครูสมศรีไดนําแนวคิดที่รวบรวมมาได มาวางแผนวาจะใหนักเรียนทําอะไรบาง
2.5 ครูสมศรีไดมอบหมายใหนักเรียนทั้ง 10 คน ไปหาคําควบกล้ําและแตงประโยคสั้นๆมา
คนละ 2 ประโยค และมาพูดใหครูสมศรีฟงทุกวัน
2.6 ครูสมศรีบันทึกในแตละวันวา นักเรียนแตละคนตองพูดซ้ําจนถูกตองกี่ครั้ง
มีประเด็นที่ชวยใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง วิธีใดที่ใชแลวไมไดผล
2.7 ครูสมศรีพิจารณาวาวิธีการอยางไรที่ชวยใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง
วิธีใดที่ใชแลวไมไดผล
2.8 ครูสมศรีทําการปรับปรุงแกไขวิธีการที่ใชแลวไมไดผลอยูตลอดเวลา
2.9 ครูสมศรีไดนําบันทึกที่จัดทําไวแตละวันมารวบรวมสังเคราะหเขียนเปนรายงานการวิจัย
2.10 ครูสมศรีไดนําผลการศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับครูภาษาไทยคนอื่นๆที่อยูในกลุม
โรงเรียนเดียวกัน และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
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เฉลยแบบฝกหัด
กิจกรรมขอ 1.1 และ 1.3 ไมใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แตกิจกรรมขอ 1.2 1.4 และ
1.5 เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
กิจกรรมขอที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
การกําหนดประเด็นคําถามวิจัย
การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ
การกําหนดเปาหมายของการวิจัย
การวางแผนการดําเนินงาน
การดําเนินการตามแผน
การรวบรวมขอมูล
การสะทอนผล
การปรับปรุงแกไข
การวิเคราะหขอมูล
การแลกเปลี่ยน และการเผยแพรผลการวิจัย
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การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ :
รูปแบบใหมของการวิจัยในชั้นเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษดา กรุดทอง
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.การวิจัยในชั้นเรียน : ความเหมาะสมที่จะเปนรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนของครู
แตเดิมการวิจัยในชั้นเรียนมีการใชรูปแบบของการวิจัยทางวิชาการ ดวยการวิจัยแบบนี้ครูตอง
ศึกษาและนําระเบียบวิธีวิจัย แบบแผนการวิจัย และรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรมาใชในการวิจัย
ของตนอยางเครงครัด เพื่อใหผลการวิจัยเกิดความนาเชื่อถือและอางอิงผลไปใชทั่วไปได แตมีครูจํานวน
ไมนอยที่ไมไดศึกษาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยมาโดยตรง รูปแบบการวิจัยทางวิชาการจึงไดรับการพิจารณา
วา เปนรูปแบบการวิจัยที่ไมเหมาะสมกับการวิจัยงานของครู การวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เหมาะสมตอง
ยืดหยุนตามสภาพความแตกตางและสถานการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ครูตองสามารถดัดแปลงรูปแบบ
การวิจัยใหเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียน กับนักเรียนเฉพาะบุคคล กับเนื้อหาเฉพาะเรื่อง และกับ
สถานการณเฉพาะแบบได
คําถามก็คือ ทําอยางไรครูผูสอนจึงจะมีการวิจัยที่มีรูปแบบยืดหยุนมากขึ้น เปนรูปแบบที่ครู
สามารถปรับใชตามสถานการณการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไดอยางสะดวก ทําไดงาย งายตอการเรียน
รูของครู และงายตอการนําไปใชงาน สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาสั้น สามารถแกปญหาที่กําลัง
เผชิญอยูได ไมเปนภาระแกการสอน สามารถทําไดพรอมกับการสอนในชั้นเรียนตามปกติและสามารถ
แกปญหาในชั้นเรียนแกครูไดอยางทันทวงที คําตอบคือการใชแนวคิดของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2.จุดเปลี่ยนของการวิจัยในชั้นเรียน : จากการวิจัยในชั้นเรียนสูการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีการพัฒนาครูให
มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับระดับและความสามารถของนักเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยในความหมายที่แทจริง หมายถึง การวิจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูกับ
นักเรียนของครู และขณะเดียวกันก็ตอ งการใหเกิดการเรียนแกตัวครูเองดวย เมื่อครูทําวิจัยในชั้นเรียน
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูดีขึ้นจากการวิจัยนั้น และขณะเดียวกันครูก็เกิดการเรียนรูมากขึ้นจากการวิจัย
นั้นเชนกัน ตางกันเพียงนักเรียนไดเรียนรูเปนความรูใหม แตครูไดเรียนรูสิ่งที่เปนวิธีปฏิบัติทางการสอน
ใหม เมื่อการวิจัยมีความสําคัญเชนนี้ จึงจําเปนที่ครูตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถในการ
วิจัย แตถาใหครูทําวิจัยแบบนักวิชาการแลว การวิจัยในชั้นเรียนก็เปนยาขมหมอใหญของครูจํานวน
มากการวิจัยนั้นจะนําพาครูออกไปไกลจากหองเรียนของตนมากขึ้นเรื่อยๆ คําถาม คือ รูปแบบการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางไร คําตอบคือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
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3. รูปแบบใหมของการวิจัยในชั้นเรียน : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เมื่อชวงป ค.ศ. 1950 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยการศึกษาไดนําเอารูปแบบการวิจัย
ปฏิบัติการมาเสนอใหครูใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตอมาเมื่อชวงป ค.ศ.1970 ในประเทศ
อังกฤษ นักวิจัยการศึกษาไดนําเอารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการมาเสนอใหครูใชในการพัฒนาครูใหเปน
นักวิจัยตามโครงการ Teacher as a Researcher ตอมาในชวงป ค.ศ.1990 ประเทศออสเตรเลียได
นําเอาการวิจัยปฏิบัติการไปใชในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการสอนของครู สุดทายเมื่อราวๆป ค.ศ. 2000
ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มีขอเสนอใหครูใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู
ของนักเรียนและปฏิรูปการสอนของครู
รูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการที่ไดรับการเสนอใหครูนํามาใชทําวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามวงจรแบบ PAOR(Plan-Act-Observe-Reflect) ซึ่งเปนรูปแบบที่งาย
แกครูผูสอน ทําไดสะดวกและยืดหยุนมาก เหมาะกับปญหาขนาดเล็ก ครูทําวิจัยไดตอเนื่อง สามารถ
ตอบปญหาเฉพาะเรื่องของครูได จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับงานการสอนของครูในชั้นเรียน แตจาก
การวิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบนี้ที่ผานมา ครูใชตีความพฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตัวครูเองและแตกตาง
กันไปตามความคิดของครูแตละคน การวิจัยตามรูปแบบนี้จึงไดรับการวิพากษวาเปนงานวิจัยที่ขาด
ความเปนปรนัย และขาดความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตร สวนรายงานผลการวิจัยใชเขียนพรรณนา
ความที่ยืดยาวเกิดเปนภาระแกครูผูวิจัย และครูผูอานที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนทางการ
สอนของตน
คําถามที่ตองตอบตอเนื่อง คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหการวิจัยปฏิบัติการเปนปรนัยและมีเหตุมี
ผลเชิงวิทยาศาสตรมากขึ้น คําตอบ คือการประยุกตรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพงานแบบ PDCA มา
ใชพัฒนาการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน
4. รูปแบบใหมของการวิจัยในชั้นเรียน : แบบจําลองคุณภาพ
นักวิจัยเชิงปริมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาสองทาน ไดเสนอรูปแบบการวิจัยขึ้น เรียกวา
การสรางทฤษฎีจากขอมูล(Grounded Theory) โดยรูปแบบการวิจัยแบบนี้ไดรับการนําเสนอเขามาเปน
รูปแบบการวิจัยทางเลือกเพื่อแกไขจุดออนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ทั้งนี้ทฤษฎีนี้มีความเชื่อ
พื้นฐานวา ความรูจากการปฏิบัติสามารถนํามาสรุปสรางเปนทฤษฎีได ซึ่งเรียกวา ทฤษฎีจาก
การปฏิบัติ
นักพัฒนาองคกรไดพัฒนารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพขึ้นมาใชเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของ
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ และสามารถนําไปใชไดผลดีเกิดความสําเร็จอยางสูง รูปแบบการปรับปรุง
คุณภาพงานนี้ใชกระบวนการแกปญหาตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action)และรูปแบบนี้ยังได
พัฒนาตอเนื่องไปเปนเทคนิคการควบคุมคุณภาพแบบ QC(Quality Control) และกิจกรรมกลุมคุณภาพ
QCC(Quality Control Circle) ตามลําดับ รวมเรียกวา แบบจําลองคุณภาพ(Quality model) การ
ปรับปรุงคุณภาพงานตามรูปแบบนี้ มีความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติ ขั้นตอน และเปนวิทยาศาสตร
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ทําใหการปรับปรุงคุณภาพงานไดรับความสําเร็จอยางสูงและไดรับการนําไปประยุกตใชอยางกวางขวาง
การสอนของครูเปนการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง ครูจึงสามารถนําแบบจําลองคุณภาพมาประยุกตใชในงาน
เพื่อปรับปรุงการสอนของตนเองได
คําถามถัดมา คือ จะมีวิธีการประยุกตแบบจําลองคุณภาพไปสูการวิจัยปฏิบัติการอยางไร
คําตอบคือ รูปแบบการวิจัยและแบบจําลองคุณภาพ
5.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ : รูปแบบและแบบจําลองการวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใชรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการที่ดําเนินการตามวงจร PDCA
รวมกับแบบจําลองคุณภาพ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเริ่มตนดวย(ก)ครูมีปญหาในชั้นเรียน (ข)แลวครู
นําไปปฏิบัติการแกไขดวยวงจร PDCA (ค)เมือ่ วิจัยเสร็จสิ้นลง ปญหาที่มีนั้นก็จะไดรับการแกไขไปทันที
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประยุกตใชแบบจําลองคุณภาพ มาใชเปนแบบจําลองของการ
วิจัย แบบการวิจัยประกอบดวย(ก)กิจกรรมการวิจัย 7 กิจกรรม (ข)เครื่องมือการวิจัย 7 ชนิด และ(ค)
เรื่องราวการวิจัย 7 ตอน

(1)คิดคน

(8)วิจัย
รอบใหม
(7)เสนอ
ระบุ
วิธีปฏิบัติ
สาเหตุ
(6)
เสนอ
ตรวจสอบ

ปญหา

(2)ศึกษา
สภาพ
(3)

(4)
(5)ปฏิบัติ วิธีแกไข

ไ
กิจกรรมการวิจัย 7 กิจกรรมเปนกิจกรรมการแกปญหา ประกอบดวย (1)การคิดคนปญหา (2)
การศึกษาสภาพปจจุบันของปญหา (3)การวิเคราะหหาสาเหตุ (4)การเสนอวิธีแกไขสาเหตุ (5)การ
ปฏิบัติการแกไข (6)การตรวจสอบผลเปาหมาย และ (7) การเสนอวิธีการที่ดีไปใชงาน
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เครื่องมือการวิจัย 7 ชนิดเปนแบบนําเสนอขอมูลจากชั้นเรียน ไดแก ใบสํารวจรายการ กราฟ
ผังฮิสโตแกรม ผังพาเรโต เหตุและผล ผังควบคุมและผังกระจาย
เรื่องราวการวิจัย 7 ตอน เปนการเลาเรื่องราวการวิจัย ประกอบดวย เรื่องราวการปฏิบัติตาม
กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมๆละ 1 ตอน เรื่องราวแตละตอนประกอบดวย(ก)วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆดวยวิธีการตางๆ (ข)การคํานวณและแสดงขอมูลของกิจกรรมดวยเครื่องมือวิจัยและ(ค)การเขียน
สรุปผลของกิจกรรมนั้น ทีละกิจกรรมจนครบทั้ง 7 กิจกรรม
คําถามถัดมา คือ ครูจะนําแบบจําลองการวิจัยนี้ไปสูการปฏิบัติการสอนและวิจัยในชั้นเรียนได
อยางไร คําตอบคือกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ
6.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ : กระบวนการวิจัย
ในขณะที่ครูกําลังดําเนินการการสอนสาระการเรียนรูตามแผนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ครู
สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ 1-7 ได อาจจะในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม ดวย
ขั้นตอนดังนี้
(1)การคิดคนปญหา ครูคนหาวา(ก)ในวิชาที่กําลังปฏิบัติการสอน นักเรียนมีปญหาการเรียน
เรื่องใดบาง ใหระบุปญหาสําคัญมา 4-5 ประเด็น (ข)หาขอมูลวามีนักเรียนจํานวนเทาไรที่เปนปญหาแต
ละประเด็น (ค)จัดลําดับวาปญหาประเด็นใดที่มีความสําคัญอันดับแรก และ(ง)นําประเด็นที่เลือกมาตั้ง
ชื่อเรื่องการวิจัยนี้
(2)การศึกษาสภาพปจจุบันของปญหา ครูศึกษาวา (ก)จําแนกปญหาการวิจัยที่เลือกออกเปน
3-5 ลักษณะ (ข)นักเรียนที่มีปญหาในแตละลักษณะมีจํานวนเทาไร (ค)ครูมีเวลาดําเนินการวิจัยนาน
เทาไร และ(ง)ครูตั้งเปาหมายจะลดจํานวนนักเรียนแตละลักษณะลงเทาไร
(3)การวิเคราะหหาสาเหตุ ครูวิเคราะหวา (ก)ปญหานั้นแตละลักษณะเกิดจากสาเหตุอะไรบาง
(ข) รวบรวมสาเหตุและจัดสาเหตุใหเปนหมวดหมู ตามประเด็นครู นักเรียน เนื้อหา/อุปกรณ เทคนิค
วิธีการ (ค)คัดเลือกสาเหตุที่สําคัญไปดําเนินการ 5 สาเหตุ
(4)การเสนอวิธีแกไขสาเหตุ ครูเสนอวา (ก)สาเหตุแตละขอนั้นสามารถแกไขไดดวยวิธีการ
ใดบาง (ข)มีนวัตกรรมใดบาง ที่นํามาใชเปน (ค)กําหนดเวลาที่ใชดําเนินการ (ง)เสนอขั้นตอนการปฏิบัติ
และการตรวจสอบผล
(5)การปฏิบัติการแกไข ครูปฏิบัติการตามแผน (ก) ใชวธิ ีการ/นวัตกรรมในชั้นเรียน (ข)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (ค)ปรับปรุงวิธีการ/นวัตกรรม (ง)ตรวจสอบผลซ้ํา
(6)การตรวจสอบผลเปาหมาย ครูตรวจสอบ (ก)ผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล (ข)
ผลของการแกไขปญหากอนและหลังการใชนวัตกรรม (ค)ผลการปฏิบัติกับเปาหมายที่กําหนดในขอ(2)
(7)การเสนอวิธีการที่ดีไปใชงาน ครูเสนอวา (ก)วิธีการแกไขปญหานี้ดีหรือไมอยางไร (ข)
นวัตกรรมดีหรือไมอยางไร
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คําถาม คือ ครูจะปฏิบัติกิจกรรมของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางไร คําตอบคือ
ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
7.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ : ขั้นตอนการวิจัย
ขณะที่ครูกําลังดําเนินการวิจัยตามกิจกรรมที่ 1-7 ในแตละกิจกรรม ใหครูปฏิบัติการตาม
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บขอมูลจากชั้นเรียน ครูเก็บรวบรวมขอมูลจากชั้นเรียน แหลงขอมูลไดแก ตัว
ครูเอง นักเรียนและชิ้นงานหรือเอกสารตางๆ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอาจใชการสนทนา การสังเกต
การสอบถาม เปนตน การวิเคราะหขอมูลใชการนับจํานวน หาคารอยละ หาผลรวม หาคาเฉลี่ย เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 แสดงขอมูลดวยเครื่องมือจากขอมูลในขั้นตอนแรก ครูคํานวณผลและนําไป
แสดงดวยเครื่องมือวิจัยชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสม เชน ใบสํารวจรายการ กราฟ ผังฮิสโตแกรม ผัง
พาเรโต เหตุและผล ผังควบคุมและผังกระจาย
ขั้นตอนที่ 3 เขียนเลาเรื่องของกิจกรรมจากวิธีการในขั้นตอนแรกและเครื่องมือแสดงขอมูลใน
ขั้นตอนที่สอง ผูวิจัยจะนํามาเขียนเปนเรื่องราวเลาถึงวิธีการและขอมูล รวมทั้งผลที่สรุปไดจากขอมูล
นักวิจัยจะดําเนินการกับกิจกรรมที่ 1 กอน แลวเขียนเรื่องราวการวิจัยของกิจกรรมที่ 1 ทีละกิจกรรม
เมื่อเสร็จแลวจึงดําเนินการกับกิจกรรมที่สอง ตอเนื่องไปตามลําดับ จนครบ 7 กิจกรรม
11

คําถาม คือ ครูจะเขียนรายงานเรื่องราวของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางไร คําตอบ
คือ เขียนเปนเรื่องราวการวิจัย 7 ตอน
8.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ : การเขียนเรื่องราว
เมื่อดําเนินการวิจัยครบ 7 กิจกรรมแลวแสดงวาครูไดแกไขปญหาของนักเรียนเสร็จเรียบรอย
ครูตองเขียนเรื่องราวของการแกปญหาในชั้นเรียนหนึ่งปญหานั้น โดยนําเรื่องราวกิจกรรมที่ 1-7 มา
เขียนเรียบเรียงและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องราวของการ
• ชื่อเรื่อง
แกปญหาในชั้นเรียนหนึ่งเรื่อง
• การวิจัยหนาเดียว
สวนประกอบของเรื่องราวการวิจัยฉบับสมบูรณ
• บทนํา-สภาพทั่วไปของชั้นเรียน
ประกอบดวย สวนที่ 1 ชื่อเรื่องการวิจัย สถานที่วิจัย
• เนื้อหา-เรื่องราวของกิจกรรมวิจัย 7 ตอน
ชั้นเรียนและวิชาที่วิจัย ปที่วิจัย สวนที่ 2 เรื่องราว
• ภาคผนวก –นวัตกรรม คะแนน ภาพถาย
การวิจัยหนาเดียว เขียนเหมือนเปนบทคัดยอการ
วิจัย สวนที่ 3 เรื่องราวการวิจัยของกิจกรรม 7
กิจกรรมที่เขียนไวแลวในการปฏิบัติกิจกรรม และสวนที่ 4 ภาคผนวก ไดแก นวัตกรรม ชิ้นงาน คะแนน
การวัด ภาพถาย ดูตัวอยางบางสวนในขอ 11 และขอ 12

29

9.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ : การทดลองใชงาน
จะเห็นไดวา รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพไดรับการออกแบบ
ใหมีกิจกรรมการวิจัย เครื่องมือการวิจัยและเรื่องราวการวิจัยที่ชัดเจน ครูสามารถเรียนรูและเขาใจได
งาย สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับความตองการการวิจัยในชั้นเรียนของครู
จากการนํารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพนี้ใหนักศึกษาครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และครูในโรงเรียนสังกัด
ตัวอยางหัวของานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (1) การ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําไปทดลองใชปฏิบัติใน
พัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มทักษะการคิดในวิชาคณิตศาสตร
การทําวิจัยในชั้นเรียน ตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.
ของนักเรียน ชั้นป.3
2545-2549 พบวาครูและนักศึกษาสามารถทํา (2) การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน
วิจัยในชั้นเรียนไดตามรูปแบบที่กําหนด เมื่อนํา ชั้นป.3
ผลไปนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ และจัด (3) การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
วิพากษในหลายๆโอกาส ทําใหรูปแบบการวิจัยนี้ ตัวพิมพเล็ก-ใหญของนักเรียนชั้น ป.5/1
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนามาอยางตอเนื่อง แต (4) การลดปญหาการไมสงงานตามเวลาที่กําหนด
ของนักเรียน ชั้น ป.3
รูปแบบการวิจัยนี้จะเหมาะสมกับการปฏิบัติการ
(5) การแก ป ญ หาการเขี ย นคํ า ภาษาไทยผิ ด ของ
ในชั้นเรียนของครูหรือไมนั้น ก็ตองมีการวิจัยและ นักเรียนชั้นป.1/1
พัฒนาตอไป
ครูและนักศึกษาครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบการวิจัยนี้เสร็จแลว มีความเห็นวา “'เปน
รูปแบบที่เหมาะสมและคาดวาจะประสบความสําเร็จในระดับโรงเรียน เพราะระดับประถมศึกษาควรปู
พื้นฐานการวิจัยหนาเดียวกอน แลวจึงขยายผลเปนวิจัย 5 บท สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได
เปนประโยชนตอผูสอนและผูเรียน ไดใชนวัตกรรมเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหรูปญหาและมีโอกาสในการ
แกปญหาจริง ผลที่ไดจะตกกับนักเรียนและเกิดการเรียนรูใหมๆ”
10.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ : บทสรุป
ในบทความนี้ผูเขียนไดนําเสนอรูปแบบใหมของการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีจุดประสงคใหเปน
รูปแบบการวิจัยที่ครูผูสอนในโรงเรียนไดนําไปใชปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติการทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเนื่องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่นําเสนอเรียกวา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลอง
คุณภาพ โดยเปนรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนที่ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 2 แนวทาง แนวทางหนึ่ง คือ
แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ และอีกแนวทางหนึ่ง คือ แนวคิดของแบบจําลองคุณภาพ
การวิจัยปฏิบัติการเปนการวิจัยที่ใชกระบวนการแกปญหา ซึ่งเปนวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียนที่
งาย สะดวก และรวดเร็วกวาการวิจัยตามรูปแบบเดิม สวนแบบจําลองคุณภาพเปนแบบแผนของการ
ปรับปรุงงานอยางเปนระบบ ตอเนื่องและควบคุมผลใหเกิดตามที่คาดหวัง ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหการวิจัย
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ในชั้นเรียนเปนระบบ ชัดเจน เปนวิทยาศาสตรและนาเชื่อถือไดมาก เมื่อนําสองหลักการมารวมกัน ทํา
ใหการวิจัยในชั้นเรียนของครูเปนการวิจัยขนาดเล็ก ทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว เปนระบบ เชื่อถือไดและ
สอดคลองกับงานของครูตามเจตนารมณของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
11.ตัวอยางรายงานเรื่องราวการวิจัยหนาเดียว
ตอไปนี้ขอเสนอตัวอยางของรายงานการวิจัยหนาเดียว ตามที่ไดกลาวไวใน ขอ 8 เพื่อให
มองเห็นภาพงานของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง ปที่วิจัย พศ.2545
******************
ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนวิชาการวิจัยในชั้นเรียนแกนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ของสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา ในการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2544 พบวา นักศึกษาไมสามารถเสนอปญหาการวิจัยในชั้นเรียนตามกิจกรรมประกอบรายวิชาได
จํานวน 18 คนจากจํานวนทั้งหมด 19 คน ผูวิจยั จึงไดทําวิจัยใน ชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการวิจยั
ในชั้นเรียนดวยการวิจัยปฏิบัติการ โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนที่ทําวิจัยในชั้นเรียนใหครบ
100% นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยครัง้ นี้ใชเวลา
ดําเนินการตลอดภาคเรียนที่ 2/2544 จํานวน 1 ภาคเรียน
ผูวิจัยไดเขียนเอกสารขึ้นมา 3 เลม ประกอบดวย เอกสารแนวคิดและหลักการ 1 เลม แบบฝก
ปฏิบัติกิจกรรม 1 เลมและกรณีตัวอยาง 3 เรื่องและนําไปใชสอนในชั่วโมงบรรยายและฝกปฏิบัติทําจาก
แบบฝกปฏิบัติเปนเวลา 1 เดือน และมอบหมายใหนักศึกษาไปทดลองทําวิจัยในชั้นเรียนจริงรวมกับ
อาจารย รร.บานทาเสด็จ จ.สุพรรณบุรีเปนเวลา 1 เดือน ผูวิจัยไดตรวจสอบผลการปฏิบัติของนักศึกษา
โดยการประชุมรวม พบปะเปนรายบุคคล และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษาเปนระยะ
จํานวน 3 รอบ ไดนําปญหาทีพ่ บในรอบแรกไปแกไขใหดขี ึ้น เมื่อการปฏิบัติการวิจัยแลวเสร็จ ผูวิจัยได
ใหนักศึกษานําเสนอรายงานการวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เลม
ผลการวิจัย พบวานักศึกษาสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดครบทุกคนตรงตามเปาหมายที่ผูวิจัย
กําหนดไวไดจํานวน 19 หัวเรื่อง
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12.ตัวอยางรายงานเรื่องราว 1 กิจกรรม
พรอมนี้ขอเสนอตัวอยางของการเขียนเรื่องราวการวิจัย 1 กิจกรรมของการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนตามขอ 11 ถาผูอานประสงคจะศึกษาฉบับสมบูรณ ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
http://researcher.in.th/planet/car
กิจกรรมที่ 1 คิดคนปญหาที่ตองการวิจัย
ในสัปดาหที่ 3 ของการบรรยายรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ผูวิจัยกับนักศึกษาไดอภิปราย
ชั่วโมงเรียน ถึงปญหาการเรียนและการสงงานภาคปฏิบัติชิ้นแรก คือ การเสนอกรอบการวิจัยในชั้น
เรียน 1 หัวขอเพื่อใชเปนกิจกรรมภาคปฏิบัติของรายวิชานี้ ภายหลังอภิปรายแลว ผูวิจัยไดมอบให
นักศึกษาแตละคนเขียนปญหาที่สําคัญมาคนละ 3 ปญหา จากการตรวจสอบคําตอบของนักศึกษาทั้ง 19
คน นําไปคํานวณหาคารอยละ รอยละสะสมและเขียนผังแสดงลําดับความสําคัญของปญหา ปรากฏดัง
แผนภูมิที่1

แผนภูมิ-1 รอยละของปญหาการเรียนของนักศึกษา 19 คน

รอยละ

รอยละสะสม

35-

19 คน
25- 36%
-60
15ปญหา
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-90
15 คน
28%

11 คน
18%

7 คน13%

-30

จากผังพาเรโตพบวา ปญหาการเรียนนักศึกษาที่ระบุ 4 หัวขอ คือ นักศึกษาไมสงงาน
ของรายวิชา นักศึกษาไมอานหนังสือตําราของรายวิชา นักศึกษาไมรวมอภิปรายในชั้นเรียน
และนักศึกษาไมมีโรงเรียนฝกปฏิบัติทําวิจัย
ปญหา ‘นักศึกษาไมสงงานตามกําหนด’เปนประเด็นที่มีความสําคัญสูงสุด จําเปนตอง
ไดรับการปรับปรุงกอน ผูวิจัยจึงไดกําหนดหัวขอการวิจัยขึ้น ไดแก ‘การพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการศึกษา : โดยใชการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน’
13.บรรณานุกรม
ก.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
กรมวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 2545
กรมวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูฯ 2545
ชูศรี วงศรัตนะและคณะ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 2544
ข.การวิจัยในชั้นเรียน
บุญมี พันธุ ไทย การวิจัยในชั้นเรียน 2538
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล การวิจัยในชั้นเรียน 2544
นอมศรี เคท การวิจัยในชั้นเรียน ระดับอนุบาล 2545
ค.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
กฤษดา กรุดทอง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ 2545
เลขา ปยะอัจฉริยะและนงลักษณ วิรัชชัย แนวทางการวิจัยปฏิบัติการ 2544
ประวิตร เอราวรรณ การวิจัยปฏิบัติการ 2545
ง.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สุวิมล วองวาณิช การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2543
กุลยา ตันติผลาชีวะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ 2545
จ.แบบจําลองคุณภาพ
วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุลและคณะ คูมือการปรับปรุงคุณภาพงาน 2543
วีระพงษ เฉลิมจีระรัตน(แปล) การแกปญหาแบบคิวซี 2544
ขอเชิญครูอาจารยที่สนใจการปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน สมัครเปนสมาชิกของ
ประชาคมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ http:// http://researcher.in.th/planet/car
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การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

การแกปญหาการตัดสินใจที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบนั้น ทุกวงการยอมรับใน
กระบวนการแกปญหาหรือการพัฒนาที่ไดจากการวิจัย เพราะการวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรู
หรือขอเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร
และใชกระบวนการทางสถิติเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาความรูตางๆ
อยางเปนระบบ ดังนั้นการวิจัยทางการบริหารจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูบริหารไดคําตอบหรือ
ขอเท็จจริงเพื่อใชตัดสินใจในการบริหารจัดการ “ถาการตัดสินใจใดๆใชการวิจยั เปนฐานในการตัดสินใจ
แลวการตัดสินใจนั้นจะมีคุณคานําไปสูการปฏิบัติที่ทุกคนยอมรับได”
การจัดการศึกษาในปจจุบัน จะสงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนไดใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู และสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษา ในทางการบริหารการศึกษาก็เชนเดียวกัน ผูบริหารตองมีความรูและความสามารถ
ในการวิจัยและสงเสริมใหครูสามารถทําวิจัยและนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน หรือ
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพได ทั้งนี้ตองตระหนักวาการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และตองเปนการวิจัยที่มีพื้นฐานของขอมูลและการวิเคราะหที่เที่ยงตรง
ความรูสึกของผูบริหารที่เปนอุปสรรคตอการเริ่มตนวิจัย
ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษามักจะไมใหความสําคัญกับการวิจัย เนื่องจาก
คิดวาเปนเรื่องที่ไกลตัว การวิจัยมีความยุงยากในการนํามาปฏิบัติ เสียเวลา ไมเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน การวิจัยเปนเรื่องของอาจารยในมหาวิทยาลัย และเปนงานที่แสดงเพียงตัวเลขหรือสถิติ
เทานั้น จุดออนของผูบริหารกับการวิจัย มีดังนี้
1. ความเชื่อวาการวิจัยเปนงานยากและใชเวลามาก
2. ภาระงานและความรับผิดชอบมาก ไมมีเวลาสืบคนเอกสาร
3. ผูบริหารขาดการพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร
4. การทํางานขาดการคิดวิเคราะหและสังเคราะห
5. ขาดผูรูและผูมีความสามารถในการวิจัยมาชวยเหลือหรือใหคําปรึกษา
6. มองไมเห็นคุณคาหรือประโยชนของการทําวิจัย
จุดเริ่มตนของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ถานึกยอนถึงกิจวัตรประจําวันมักจะพบวา มีหลายเรื่องที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาอยู
ตลอดเวลา บางเรื่องตองใชขอมูลมาก บางเรื่องไมตองใชขอมูลมาก การเริ่มตนการวิจัยจําเปนตองฝก
การปฏิบัติใหเปนวิถีชีวิตอยางนอยในเรื่องตอไปนี้
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1. การบันทึกเหตุการณ เปนการบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจําวันใหเปนระบบ
สามารถสืบคนได โดยแยกเหตุการณสวนตัวและเหตุการณสําหรับงานใหชัดเจน
2. การสังเกตุพฤติกรรม
เปนการแสวงหาความรูจากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมนํามากําหนดปญหา หรือการหาคําตอบดวยกระบวนการวิจัย
3. การวบรวมขอมูล เปนการสํารวจสืบคนและสงขอมูลตางๆที่จะนํามาวิเคราะห
สังเคราะหเปนผลการวิจัย ทั้งแหลงขอมูลที่เปนบุคคล องคกร เอกสาร ตํารา รายงาน และการประชุม
เปนตน
4. การทดลองหรือสํารวจตรวจสอบขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลที่จะนําไปสู
คําตอบของการวิจัย ดวยวิธีการตางๆ เชน การทดสอบ การสอบถาม การสัมภาษณ เปนตน
5. ฝกการสงสัยและตั้งคําถาม วา “อะไร” “ทําไม” มากกวาคําวา “อยางไร” เมื่อ
พบปญหา อยากแกปญหาและหาวิธีการสืบคนหาคําตอบ
ทั้งนี้ผูบริหารตองเขาใจกอนวา การวิจัย มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
เปนระบบ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและวิธีการที่นาเชื่อถือได
กระบวนการวิจัยทางการบริหาร
โดยทั่วไปการวิจัยจะเริ่มตนจาก การกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้
1. กําหนดปญหาและวัตถุประสงค
2. ออกแบบการวิจัย
3. ตั้งสมมติฐาน / กําหนดตัวแปรที่ศึกษา
4. กําหนดกลุมประชากร / กลุมตัวอยาง
5. สรางเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล
6. วิเคราะหขอมูล
7. สรุปและรายงานผลการวิจัย
บทบาทของผูบริหารกับการสงเสริมการวิจัย
1. กําหนดใหการทําวิจัยเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมใหครูใชกิจกรรมการแกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัย
3. สนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพื่ออํานวยความสะดวกใหครูทําวิจัย
4. ยกยอง สงเสริมครูหรือผูวิจัยใหมีโอกาสกาวหนาทางวิชาชีพและทางวิชาการ
5. จัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัย หรือเขารวมเวทีวิชาการที่สงเสริมการวิจัย
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ลักษณะงานวิจัยที่มีคุณคาและนํามาใชประโยชนได
การวิจัยที่มีคุณคาและนํามาใชประโยชนไดนั้น ผูวิจัยควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การวิจัยที่เปนปญหาเกี่ยวของกับผูวิจัย หรือมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
2. มีสาระเกี่ยวกับกระบวนการทํางานหรือระบบงาน
3. มีการรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและใชวิธีการที่นาเชื่อถือ
4. มีการวิเคราะหความเที่ยงตรง
5. ผูมีสวนเกี่ยวของไดรับประโยชน และสวนรวมไดประโยชน
การวิจัยที่เหมาะสําหรับผูบริหารนั้นพบวา จะมีลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มากกวาการวิจัยเชิงทฤษฎี โดยมีกระบวนการวิจัย ดังนี้
รวบรวมประเด็นปญหา
กําหนดปญหาการวิจัย

ตั้งสมมติฐาน(ถามี)

กําหนดขอบเขตการวิจัย

ประชากร/ตัวแปร

สรางเครื่องมือวิจัย

หาความตรง/ความเที่ยง
ความยากงาย/อํานาจําแนก

เก็บรวบรวมขอมูล

สํารวจ/สัมภาษณ/ทดลอง/สังเกต

วิเคราะหขอมูล

กําหนดสถิติที่ใชวิจัย

สรุปผล/รายงาน

รูปแบบรายงานวิจัย

โดยสรุป การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการเปนมิติของการทํางานของผูบริหารมืออาชีพ
ที่ตองมีการแสวงหาขอเท็จจริงหรือคําตอบจากการวิจัย และนําไปสูการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเชิง
วิทยาศาสตร การเริ่มตนการวิจัยของผูบริหารที่ดีที่สุดนั้นควรตระหนักวา วิถีการทํางานปกติของ
ผูบริหารที่ตองแกปญหา ตองเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และตองประเมินทั้งคนทั้งานนั้น คือ
กระบวนการวิจัย และเริ่มจากปญหางายๆไปสูปญหายากๆและซับซอนมากขึ้น จึงจะทําใหไมเกิด
ความรูสึกวาการวิจัยเปนภาระหนัก ใชเวลา หรือมีความยุงยากอีกตอไป ลองทําดูสักครั้งจะทําให
ผูบริหารเห็นคุณคาและประโยชนของการวิจัยไดอยางแทจริง
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ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค
•
•
•
•

เขตภาคกลาง
เขตภาคเหนือ
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต
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ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม “เขตภาคกลาง”
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นางสาวกฤษณา ทิมสี
โรงเรียนเทศบาลวัดชองลม (เปยมวิทยาคม) จังหวัดสมุทรสาคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย
แบบฝกการแตงกลอนสี่ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกการแตงกลอน
สี่หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย แบบ One – Group – Pretest – Posttest Design
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538. หนา 249) มีลักษณะดังตารางตอไปนี้
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชองลม
(เปยมวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 32 คน
กลุมเปาหมาย หรือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชอง
ลม (เปยมวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 18 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(คือนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 60)
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ การแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 4
ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 คําคลองจอง 2 พยางค
จํานวน 5 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 คําคลองจอง 3 พยางค
จํานวน 5 ชั่วโมง
ชุดที่ 3 คําคลองจอง 4 พยางค
จํานวน 5 ชั่วโมง
ชุดที่ 4 การแตงกลอนสี่
จํานวน 5 ชั่วโมง
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกการแตงกลอนสี่
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระยะเวลาในการศึกษา
ดําเนินการทลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน
ถึง 7 กรกฎาคม 2549 รวม 20 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 4 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 คน ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแตงกลอนสี่ 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 4 ชุด ชุดละ 5 ชั่วโมง
รวม 20 ชั่วโมง 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 คน
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแตงกลอนสี่ ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอน
เรียน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชคาเฉลี่ย และคารอยละ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกการแตงกลอนสี่ ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจัย
ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงกลอนสี่สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ปรากฏผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทุกชุดมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ผูวิจัยกําหนดไว โดยมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ชุดที่ 1 คํา
คลองจอง 2 พยางค 89.55/83.88 ชุดที่ 2 คําคลองจอง 3 พยางค 86.99/83.33 ชุดที่ 3 คําคลองจอง 4
พยางค 86.55/82.22 และชุดที่ 4 การแตงกลอนสี่ 83.21/84.44
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2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกการแตง
กลอนสี่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกการแตงกลอนสี่ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การนําแบบฝกการแตงกลอนสี่ไปใช ครูผูสอนควรศึกษาคูมือ หรือคําชี้แจงการใช
อยางละเอียด และทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการนําไปใชใหชัดเจน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการแตงกลอนสี่ไดถูกตองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตองมีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง
เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงพัฒนาการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา
2. การทํากิจกรรมแตละแบบฝกของนักเรียนในตละขั้นตอน ควรฝกปฏิบัติกิจกรรม
ไปตามลําดับอยางตอเนื่อง ไมควรขามขั้นตอน เพราะแบบฝกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความรู ความคิด
จากงายไปหายาก ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และไมสับสน
3. เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละคน ครูควรยึดหลักความแตกตาง
ระหวางบุคคล รวมทั้งสามารถยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรสรางแบบฝกการแตงบทรอยกรองประเภทกลอน กาพยฯลฯ โดยใชภาพการตูน
เปนสวนประกอบของแบบฝก เพราะจากการทําวิจัยพบวา เด็กๆ ชอบอานหนังสือที่มีภาพการตูนจึง
นาจะสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดและจินตนาการจากภาพ แลวนํามาเรียงรอยถอยคําใหเกิดความ
ไพเราะ และเพิ่มทักษะในการแตงบทรอยกรองที่มีความยากในระดับสูงตอไป
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ชวงชั้นที่ 4 ) โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบทดลอง
ดวยกิจกรรมหมอดินนอย
ชื่อผูวิจัย
นายเจษฎา เนตรสวางวิชา
สถานที่ติดตอ โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม จังหวัดสุพรรณบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมการทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย
2.เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูใหมๆใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพใน
การเรียนในรายวิชาเคมี
3.เพื่อใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการการเรียนรูในหองเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
แนวคิด / ทฤษฎี / กรอบแนวคิด
การเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น จําเปนตองเรียนรูโดยผานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific process) ประกอบไปดวย วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรหรือวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร(Scientific Method) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Skill) และ เจต
คติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) ซึ่งเปนระเบียบวิธีในการเรียนรูเฉพาะกลุมสาระ การสังเกต
การทดลองเปนหัวใจของการเรียนวิทยาศาสตร เพื่อผูเรียนจะไดเกิดการเรียนรูไดดวยการปฏิบัติ ได
คิด ไดวิเคราะหและแกปญหาโดยการเรียนรูดวยตนเองอยูบนพื้นฐานของความสนใจ และศักยภาพ
ของผูเรียนเอง และผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดในชีวิตจริง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน
มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 23 คน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทุงแฝก
พิทยาคม อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ซึ่งโรงเรียนจัดนักเรียน
แบบแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 1 หองเรียน ผูวิจัยสุมนักเรียนมา 1 หองเรียน
จํานวน 23 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนทางวิทยาศาสตร
ผลการวิจัย
คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนกอนไดรับการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอยเทากับ 28.30 และ 7.13 ตามลําดับ
และหลังจากไดรับการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 44.96 และ 5.94 ตามลําดับ
เมื่อมีการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การเรียนทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการ
ทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอยหลังเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และเมื่อพิจารณาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวามีคาลดลงจาก 7.13 เปน
5.94 แสดงวาการกระจายของคะแนนมีคาลดลง ซึ่งทําใหมีความแตกตางระหวางบุคคลนอยลง คือ
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนทางวิทยาศาสตรใกลเคียงกัน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใชการทดลองดวยกิจกรรม
หมอดินนอยมีผลตอผลสมฤทธิ์การเรียนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนสนใจ
กระตือรือรนอยากเรียนเพราะกิจกรรมหมอดินนอยนั้นไดเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ดังนั้น
ครูผูสอน ผูบริหาร และผูมีหนาที่เกี่ยวของทางการศึกษา ควรใหโอกาสสงเสริมและสนับสนุนใหครูได
สรางสื่อกิจกรรมเพื่อใชประกอบการสอน และเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย ครูผูสอนควรมีความรูใน
การทํากิจกรรมและการทดลองตางๆ เพื่อจะใชในการแกไขปรับปรุงชุดกิจกรรมไดตามความสามารถ
และความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
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3. ในการจัดการเรียนการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย ครูผูสอนควรเตรียม
ความพรอมสารเคมีและอุปกรณจะใชสอนใหพรอมและเพียงพอกับผูเรียน
4. ในการจัดการเรียนการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย ครูผูสอนเตรียมความ
พรอมของผูเรียนในการใชอุปกรณและสารเคมีกิจกรรมหมอดินนอยกอนการเรียนจริง ซึ่งจะทําใหการ
เรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรียบรอย ไมเกิดอันตรายและรวดเร็วตามเวลาที่กําหนด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาผลการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอยของนักเรียน กับตัวแปร
อื่นๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค ความคงทนในการเรียนรู
2. ควรมีการศึกษาวิจัยที่ใชการสอนแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย กับนักเรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํา ปานกลาง สูง
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ชื่อผลงานวิจัย ผลการใชกิจกรรมทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผูวิจัย
นางสาวชวัลรัตน แจมสุข
สถานที่ติดตอ โรงเรียนคลองบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมฝกทักษะการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดรบั
การฝกโดยใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน โดยใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 153 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนนาคดี
อนุสรณ กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน1 หองเรียน มีนักเรียน 52 คน ไดมา
โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling)
ตัวแปรวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู
เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจําวัน
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชุด ไดแก
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมฝกทักษะการแก
ปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 8 ชุด
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร เปนขอสอบที่กําหนดสถานการณใหคําตอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ขอ มีคาความยากระหวาง 0.32 – 0.80 คาอํานาจจําแนก 0.21 – 0.55 และ คาความเที่ยง 0.76
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การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่นํามาวิเคราะห
ไดจากการวัดผลแบบทดสอบ ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร นํามาหาคาคะแนน
เฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนเรียน
และหลังเรียนของกลุมตัวอยางโดยใช t-test dependent
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนทํา
การฝกเทากับ 21.37 คะแนนเต็ม 40 คะแนน แตหลังจากใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรแลวนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเปน 30.33 คะแนน ซึ่งสูงกวาเดิม แสดงวานักเรียนมีความ
เขาใจและสามารถใชความคิดในการแกปญหาไดสูงขึ้น เมื่อนําคาความแตกตางของคะแนนมาหาคาที
(t-test)ภายหลังจากใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร พบวาความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนดวยกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามจุดประสงคและสมมุติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไปใชไดกับ
นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 ซึ่งเปนกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมากกวาผลสัมฤทธิ์ดานการ
เรียนรู
2. นําไปใชฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเปน
พื้นฐานในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
3. สงเสริมใหครูผูสอนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสงเสริม และพัฒนาทักษะให
กับนักเรียนอยางแพรหลาย
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ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม “เขตภาคเหนือ”
ชื่อผลงานวิจัย การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-book) ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เรื่อง การแสงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชื่อผูวิจัย
จารุณี สุทธิสวรรค
สถานที่ติดตอ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) จังหวัดเชียงใหม
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-book) ตามเกณฑมาตรฐาน
80/80
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนภาคความรูของนักเรียน กอนและหลังการอานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(e-book)
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก)
อ.แมอาย จ.เชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 63 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) อ.แมอาย จ.เชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling)
หรือโดยวิธีจับฉลาก
ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่จะนํามาสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ครั้งนี้ เปนเนื้อหา
ภาคความรูสาระนาฏศิลป เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 เรื่องยอย ไดแก ฟอนเมือง ฟอนสาวไหม ฟอนไต ฟอนเงี้ยว ฟอนดาบ ฟอนเจิง ระบําซอ
กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง และซอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาลักษณะการแสดง
เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย และโอกาสที่ใชในการแสดง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การแสดง
พื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ จํานวน 10 เรื่องยอย แบบทดสอบภาคความรูกอนเรียนและหลังเรียน
จํานวน 50 ขอ แบบฝกหัดประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) จํานวน 10 เรื่อง แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ
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ผลการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ มี
ประสิทธิภาพ 80.13 / 80.25 ตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 ที่กําหนดไว
2. การอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ทําใหคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) พบวา นักเรียนสวนใหญ
รอยละ 88.96 มีความคิดเห็นในเชิงบวก โดยชอบการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
เนื่องจากมีความนาสนใจทั้งในดานการนําเสนอเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ
เมื่ออานแลวไดรับความรู มีความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดจนรูสึกภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ โดยนักเรียนอยากแสดงในชุดตางๆเพื่อสืบทอด
และอนุรักษใหคงอยูคูทองถิ่นตอไป อีกทั้งยังไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจไววา อยากใหจัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(e-book) เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือในชุดอื่นๆเพิ่มเติมอีก และ
หนังสือเกี่ยวกับการแสดงของทุกภาคในประเทศไทยเพราะเปนหนังสือที่นาสนใจ อยากใหครูใชหนังสือ
แบบนี้ในการเรียนการสอนทุกป นักเรียนบางสวนอยากเปนผูประดิษฐชุดการแสดงขึ้นใหมและอยาก
แสดงออกในชุดการแสดงตางๆที่ไดอาน เพื่อสืบทอดและอนุรักษใหคงอยูคูทองถิ่นจนถึงเยาวชนรุน
หลังตอไป ตลอดจนนักเรียนยังไดแสดงความขอบคุณครู และทุกคนที่มีสวนรวมในการทําหนังสือดีๆที่
มีคุณคาอยางนี้ และอยากใหทุกคนไดมีโอกาสชื่นชม
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสรางหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เกี่ยวกับดานการแสดงพื้นเมืองของ
ทองถิ่นภาคเหนือ ในเรื่องอื่นๆ หรือทองถิ่นอื่นๆ เพื่อใหความรู ความเขาใจ ปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิด
ความรักความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นตน ตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริม สืบ
ทอด และอนุรักษศิลปะแขนงนี้ไวตอไป
2. ควรมีการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในกลุมวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ เพื่อให
นักเรียนมีหนังสืออานมากขึ้น สอดคลองกับความสนใจ และความตองการของนักเรียน
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการปองกันเอดสโดยใชกิจกรรมทักษะชีวิต สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชื่อผูวิจัย
สุพินณา ตระกูลทิพย
สถานที่ติดตอ โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ปที่วิจัย
2549
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการปองกันเอดส โดยใชกิจกรรม
ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการปองกันเอดส โดยใชกิจกรรมทักษะชีวิต ทดลองใชชุดกิจกรรมการปองกัน
เอดส โดยการเปรียบเทียบพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยของนักเรียนกอนและหลังใชชุดกิจกรรม
การปองกันเอดสโดยใชกิจกรรมทักษะชีวิต และเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการปองกัน
เอดส โดยใชกิจกรรมทักษะ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Sampling) และจับฉลากแบบ
แผนการทดลองครั้งนี้ เปนแบบ One – Group Pretest – Posttest Design
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ครั้งนี้แบงออกเปน2สวน เครื่องมือที่ในการทดลอง ประกอบดวย
ชุดกิจกรรมการปองกันเอดส และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบวัดทักษะ
ชีวิตดานพุทธิพิสัย และดานทักษะพิสัย แบบวัดทักษะชีวิตดานจิต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
t-test x และ SD
ผลการวิจัย
1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการปองกันเอดส โดยการใชกิจกรรมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการปองกันเอดส พบวา
ชุดกิจกรรมการปองกันเอดส ทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 82.20/89.53
2.การทดลองใชชุดกิจกรรมการปองกันเอดส
โดยใชกิจกรรมทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลการทดลองใชชดุ กิจกรรม นักเรียนไดความรูสูงขึ้นกวากอนการทดลองทุกดาน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ดานพุทธิพิสัย เรื่อง ความคิดวิเคราะหวิจารณ และความคิดสรางสรรค พบวา
นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นกวาเดิม 2. ดานจิตพิสัยเรื่อง ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอื่น และ
ความภาคภูมิใจในตนเอง พบวา ผลการเรียนรูดานจิตพิสัยของนักเรียนหลังเรียนสงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ดานทักษะพิสัย ในการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร การ
ตัดสินใจและการแกไขปญหา และการจัดการกับอารมณและความเครียด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการปองกันเอดส โดยใชกิจกรรมทักษะชีวิตใน
ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากทุกดาน
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ชื่อผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวม
เรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชื่อผูวิจัย
สุวารีย ภูรีโรจน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนรองเบอวิทยา จังหวัดเชียงราย
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวม
2. เพื่อสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนที่ใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตร
โดยการมีสวนรวม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษาไดแก นักเรียนโรงเรียนรองเบอวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1 ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ (Interviews)
2. แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion)
3. หนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง พืชสมุนไพรลานนาและดอกไมสมุนไพรลานนา
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรโดยการมี
สวนรวม เรื่อง พืชสมุนไพรลานนาและดอกไมสมุนไพรลานนา
5. แบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิ ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวม
เรื่อง พืชสมุนไพรลานนาและดอกไมสมุนไพรลานนา
ผลการวิจัย
ดานกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยการมีสวนรวม
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการมีสวนรวม ไดมีการ
แลกเปลี่ยนความคิด ระดมความคิด และรวมกันตัดสินใจ ทําใหไดทราบความตองการ เนื้อหาที่ชุมชน
ตองการสืบทอด วิธีดําเนินการ ราชชื่อปราชญชาวบาน แหลงเรียนรู วัสดุ อุปกรณ การวัดผล
ประเมินผล ระยะเวลาในการดําเนินงาน กระบวนการเขามามีสวนรวมของแตละฝายสําหรับนักเรียนที่
ออกไปสัมภาษณผูที่มีความรูดานพืชสมุนไพร ผลจากการสัมภาษณทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
รายชื่อพืชสมุนไพรที่มีในทองถิ่น สรรพคุณของพืชสมุนไพรแตละชนิดการเขียนสรรพคุณพืชสมุนไพร
แตละชนิดเปนภาษาลานนา และที่สําคัญยังเปนการปลูกฝงใหกับนักเรียนรูจักการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ฝกกิริยามรรยาท มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูสูงอายุในชุมชนของตนเอง ในขณะเดียวกันผูสูงอายุก็
มีความภาคภูมิใจในองคความรูของตนเอง
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การสอนที่ใหแหลงเรียนรูและปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยยึด
มาตรฐานการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเปนการสรางความตระหนักในการเปน
เจาของรวมกันในการจัดการศึกษาของทุกๆฝายที่เกี่ยวของ สําหรับหนังสืออานเพิ่มเติมประเภทสาร
คดีสําหรับเด็ก ไดรวบรวมภาพถายจากของจริงที่มีอยูในทองถิ่น จึงทําใหเด็กมีความสนใจเพราะเปน
การเรียนจากสิ่งที่อยูใกลตัว รูปเลมไดมาตรฐานเหมาะสมสําหรับเด็กมีสีสันสวยงาม เนื้อหาและสํานวน
ภาษาที่ใชเหมาะสําหรับเด็ก เมื่อเด็กนักเรียนอานแลวทําใหมองเห็นคุณคาและประโยชนจากเรื่องที่ได
ศึกษาในหนังสือมากขึ้น ทั้งยังไดนําเอาความรูดานอักขระภาษาลานนาที่ทางโรงเรียน และทางชมรม
ผูสูงอายุไดรวมกันจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมาแลวนั้น มาถายทอดเพื่อเปนการสงเสริม
และอนุรักษองคความรูดานภาษาลานนาไวอีกทางหนึ่งดวย
ดานการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม
หนังสืออานเพิ่มเติมที่จัดทํามี 2 เลม เลมแรกเรื่อง พืชสมุนไพรลานนา และเลมที่สองเรื่อง
ดอกไมสมุนไพรลานนา ซึ่งทั้งสองเลมเปนหนังสืออานเพิ่มเติมประเภทสารคดีมีภาพถายประกอบ โดย
ภาพถายนั้นจากของจริงในทองถิ่นของนักเรียน มีสีสันสวยงามภาษาที่ใชก็เหมาะกับวัยของเด็ก มี
อักขระภาษาลานนาที่นักเรียนและปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดทํา สงผลใหนักเรียนและ
ชุมชนมีความภาคภูมิใจ มีความตระหนักในการเปนเจาของรวมกัน สงผลใหนักเรียนชอบอานหนังสือ
อานเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ทั้ง 2 เลมนี้ และเกิดการชักชวนเพื่อนๆมาอานอยูเสมอ เปนการสงเสริมนิสัย
รักการอานในขณะเดียวกัน
สวนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมนั้น ภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก
ขอที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาพมีความสัมพันธกับเนื้อเรื่องเปนอยางดี เนื้อหาอิงหลักสูตรสวนใดสวนหนึ่ง
เปนหนังสืออานเพิ่มเติมที่สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา และเปนแนวทางหรือตัวอยางในการ
จัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับครูและผูที่สนใจ ทั้งยังชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูจากการอานดวย
ความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเติมนั้น ภาพรวมอยูในเกณฑที่นักเรียนชอบ
มาก ขอที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ นักเรียนไดเห็นคุณคาและประโยชนของพืช สมุนไพรลานนาและ
ดอกไมสมุนไพรลานนา ไดเรียนรูอักขระภาษาลานนาซึ่งเปนภาษาทองถิ่นของตนเองและนักเรียนชอบ
ภาพในหนังสืออานเพิ่มเติมนี้
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากเกิดองคความรูพื้นบานและปราชญชาวบานที่มากมายหลายดาน ที่กลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆ สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนได โดยใชแนวทางหรือกระบวนการ
มีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ สามารถนําไปสรางนวัตกรรมอื่นๆที่ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม “เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ชื่อผลงานวิจัย การปฏิวัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชื่อผูวิจัย
นางแกนจันทร ทอนศรี
สถานที่ติดตอ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตรชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกับการสอนแบบปกติ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 135 คน จําแนกเปน 3
หอง หองละ 45 คน ดําเนินการเลือกแบบเจาะจง เพื่อเปนกลุมทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 14 กิจกรรม 2) แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ ซึ่งมีคาความยาก อยูระหวาง .51-.78
และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .27-.81 และมีความเชื่อมั่นเทากับ .95 3)แบบบันทึกเหตุการณขณะ
ทําการสอนของครู 4) แบบสัมภาษณนักเรียน 5) แบบบันทึกเหตุการณขณะเรียนของนักเรียน 6)
แบบบันทึกแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติ One Way ANOVA
(F–test)วิเคราะหการแปรปรวนของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนสอนของประชากร
เพื่อเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการทดสอบระหวางกอน
และหลังการสอนของแตละกลุมโดยการทดสอบ t แบบสองกลุมสัมพันธ ( Dependent Sample)
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการทดสอบกอนสอนและหลังการสอนระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยทดสอบ t แบบสองกลุมอิสระ ( Independent Samples)
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ผลการวิจัย
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.1. ขั้นวางแผน ผูวิจัยกับครูผูรวมวิจัย 2 คน ลงความเห็นวาปญหาที่ตองไดรับการ
พัฒนา คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ จาก
ขอสรุปดังกลาวไดนํามาพิจารณาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้ง 13 ทักษะ ซึ่งไดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปน 1
วงจร จํานวน 14 กิจกรรม
1.2. ขั้นปฏิบัติและสังเกต ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร กับนักเรียนกลุมทดลอง นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตลอด
กระบวนการ โดยครูผูสอนตรวจและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน โดยที่ครูผูรวมวิจัยคอย
สังเกตและบันทึกผลการสังเกตในแบบบันทึก
1.3. ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ การใหขอคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูวิจัยมีความเห็นวานักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียน มีความสนุกสนานกับการ
ปฏิบัติกิจกรรม และพยายามปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลสําเร็จ นักเรียนใหความสนใจในการเรียนดี
มาก การใหขอคิดเห็นของปญหา คือ การปฏิบัติกิจกรรมไมคอยทันเวลา และไมคอยกลาใชอุปกรณ
การทดลองและยังมีนักเรียนบางคนที่ยังอานหนังสือไมคอยออก สําหรับขอเสนอแนะ เห็นวาควรปรับ
กิจกรรมบัตรงานในชั่วโมงใหนอยลงหรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมใหทันเวลา
สําหรับการใชอุปกรณการทดลอง ครูผูสอนควรแนะนําวิธีการใชใหนักเรียนเกิดความมั่นใจกอนทดลอง
จริง สวนครูรวมวิจัยใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ยังมีนักเรียนบางคนเฉื่อย ครูควรจะใหความสนใจกับ
นักเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ และคอยติดตามผลงานของนักเรียนทุกกลุมทุกคนอยางใกลชิด สําหรับ
นักเรียนทุกคนอยางใกลชิด สําหรับนักเรียนใหขอคิดเห็นวาชอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหเกิดความสนุกสนานไดเรียนรูในสิ่งที่ไมเคยรู
และไดจินตนาการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
และผลลัพธเทากับ 81.44/80.55 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด (80 / 80)
2.การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายหลัง
จากสอนแลว นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนางานเขียน
เชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย รหัส ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชื่อผูวิจัย
นางสุภาพร พจนชนะชัย
สถานที่ติดตอ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร
ปที่วิจัย
2549
บทคัดยอ
การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนางานเขียนเชิงสรางสรรควิชา
ภาษาไทย รหัส ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 1)เพื่อสรางแบบฝก
ทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ความสําคัญของการศึกษาคนควา คือ 1) ไดแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ไวพัฒนาความคิดสรางสรรคทางภาษาเพื่อใหนักเรียนเขียนเรียงความ
ไดดีขึ้นและเปนสื่อในการใชสอนความเรียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 2) เปนการสงเสริมการสราง
แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค และเปนแนวทางใหครูภาษาไทย จัดทําสื่อไปพัฒนาการ
เขียนเชิงสรางสรรคในระดับชั้นอื่นๆ ขอบเขตของการศึกษาคนควา 1. เนื้อหาวิชา คือ วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรค ที่ผูสอนคนควาสรางขึ้น จํานวน 4 เรื่อง คือ 1.1
การเขียนคํา 1.2 การเขียนประโยค 1.3 การเขียนขอความ 1.4 การเขียนเรื่องระยะเวลาในการ
ทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมหา
ชนะชัยวิทยาคม อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2
หองเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้รวมนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน การดําเนินการ
ทดลอง ผูสอนเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยกอนทดลองสอนไดทําการทดสอบกอนเรียน ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชุด ไดแก แบบทดสอบความคิดเชิงสรางสรรคทางภาษา
และแบบทดสอบการเขียนเรียงความเรียง เมื่อทดลองสอนตามแผนการสอนเสร็จไดทําการทดสอบหลัง
เรียนอีกครั้งหนึ่ง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม
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การวิเคราะหขอมูล 1)หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 2) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีสอบซ้ํา (Test-retest Method) นําผลสอบทั้งสองครั้ง มาคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 3) คาความเชื่อมั่นของผูตรวจ 2 คน ในการตรวจแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน ดานการเขียนความเรียง นําผลคะแนนการตรวจ 2 คน มาคํานวณหาคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน 4) วิเคราะหหาสัมประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียน
เชิงสรางสรรค ตามเกณฑ 80/80 5) วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียน
เชิงสรางสรรค 6) วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิง
สรางสรรค วิชาภาษาไทย รหัส ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย รหัส ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.43/82.18
2.ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู ที่เกิดจากการใชแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทย รหัส ท 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.69 หมายความวา นักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้นหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 69
3.นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค โดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสรางแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกับแผนการเรียนรูที่ใชนวัตกรรมอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
กับเรียนโดยใชนวัตกรรมอื่นๆ
4. ควรนําแบบฝกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางขึ้นไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุม
อื่นๆหรือโรงเรียนอื่นๆเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 เปนตน
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรม
ตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรู เรื่อง การตวง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชื่อผูวิจัย
นายรวิชุฒม ทองแมน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดสุรินทร
ปที่วิจัย
2550
บทคัดยอ
การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการและนําไปทดลองใชเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT
หนวยการเรียนรูเรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4MAT
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตาม
แบบ 4 MAT ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองสอนครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นระถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหนองบัว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใชในการทดลองสอนครั้งนี้มี 3 ชนิด ไดแก ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรู
เรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 4 ชุดยอย รวมเวลา 13 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ 24 ขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนี
ประสิทธิผล
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ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักร
การเรียนรูแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรู เรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดสรางขึ้น พบวามี
ประสิทธิภาพ 84.77 / 83.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักร
การเรียนรูแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรู เรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.7723 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 77.23
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ
บูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรู เรื่อง การตวง ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยการจัด
กิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 และ
มีประสิทธิผล ดังนั้น ครูผูสอนที่รับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
สามารถนําไปใชสอนได นอกจากนี้ครูผูสอนในระดับชั้นอื่นๆและกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ สามารถ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาใชในการจัดการเรียนรูได
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรใหความ
สนใจในการจัดอบรม เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
แบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT
1.3 ครูผูสอนที่จะนําแนวคิดนี้ไปใชควรมีการวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมกอนทําการสอน
เชน การศึกษาและทําความเขาใจผูเรียน การจัดเตรียมสภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ และสื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน กิจกรรมและใบงานควรมีความหลากหลาย ผูสอนควรให
การเสริมแรง เพื่อชวยใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยการจัด
กิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ในหนวยการเรียนรูและกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และ
ระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรใหมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
แบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอทักษะกระบวนการความ
รับผิดชอบ ทักษะทางสังคม ความคงทนในการเรียนรู ความสนใจในการเรียนรู ความรูสึกเชิงปริภูมิ
และความรูสึกเชิงจํานวน เปนตน
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ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม “เขตภาคใต”
ชื่อผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ชื่อผูวิจัย
กัลยา เวทยาวงศ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. นครศรีธรรมราช ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ที่เรียนภาษาอังกฤษสาระเพิ่มเติม รายวิชา 31201 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ชีวิตประจําวัน จํานวน 3 กลุมตัวอยางซึ่งไดมาโดยเจาะจง
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest - Posttest Desing ใชเวลาทดสอบ 10
สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษจํานวน 10 แบบฝก และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การใชแบบฝกทักษะการอาน จํานวน 50 ขอ ซึ่งมีคาเชื่อมั่น .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก t-test (dependent)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการทําโครงงาน รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชแบบฝก
โครงงานศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
ชื่อผูวิจัย
นางนาตยา ชวยไชยศรี
สถานที่ติดตอ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปที่วิจัย
2550
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาทักษะการทําโครงงาน รายวิชาพระพุทธศาสนา สํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกโครงงานศาสนพิธีโดยใชเกณฑ
80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยแบบ
ฝกโครงงานศาสนพิธี
สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระพรหมพิทยา
นุสรณ หลังการใชแบบฝกโครงงานศาสนพิธีสูงขึ้น
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 จํานวน 26 คน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองกลุมเดียว (One Group
Pretest Posttest Design) ดําเนินการวิจัยโดยการสรางเครื่องมือการวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบฝกโครงงานศาสนพิธี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเอง โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมขอมูล นําแบบทดสอบวักผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนใหนักเรียนสอบ
แลวสอนเรื่องศาสนพิธี
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใชแบบฝกทักษะการทําโครงงาน โดยมีการประเมินผลแบบฝกทักษะการทําโครงงาน 5 เรื่อง และ
นําเสนอโครงงาน เมื่อเรียนจบแลว ใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน นําผลมา
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาประสิทธิภาพ (E1/E2) คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกโครงงานศาสนพิธี
กอนและหลังทําแบบฝก พบวากระบวนการตอผลลัพธ มีคาเทากับ 85/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑหรือ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกโครงงานศาสนพิธี มี
ผลการทดสอบกอนการฝกทักษะการทําโครงงานมีคาเฉลี่ยเปน 13.69 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.58 และผลการทดสอบภายหลังการฝกโครงงานศาสนพิธี มีคาเฉลี่ย 24.38 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปน 4.47 จะเห็นไดวา นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกโครงงานศาสนพิธี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นปที่ 3
โรงเรียนบานตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห) โดยใชแบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ
จากสื่อสิ่งพิมพ
ชื่อผูวิจัย
นางพรทิพย ธงไชย
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปที่วิจัย
2549
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชแบบฝกการคิดอยางมี
วิจารณญาณจากสื่อสิ่งพิมพ
กลุมประชากรที่ใชในการวจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การคิด
อยางมีวิจารณญาณ 2) แบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t-test
ผลการวิจัย
1) แบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณจากสื่อสิ่งพิมพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3
มีประสิทธิภาพ 80.28 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห) ที่เรียนดวยแบบ
ฝกคิดอยางมีวิจารณญาณจากสื่อสิ่งพิมพ มีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห) มีความพึงพอใจ
เห็นดวยมากที่สุดตอการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ
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ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ
เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ระดับปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา

ระดับปฐมวัย
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาระเบียบวินัยในชั้นเรียนโดยการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียน
ในระดับชั้นอนุบาล 3/2 ประจําปการศึกษา 2549
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปยแหวนรังสรรค)
ชื่อผูวิจัย
นางสาวนุสรณจิต ธรรมศิริ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปยแหวนรังสรรคค) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการฝกระเบียบวินัยโดยการใชกิจกรรม
กลุมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 ประจําปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัด
ธรรมมิการาม (ปยแหวนรังสรรค)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ประจําปการศึกษา 2549 โรงเรียน
เทศบาลวัดธรรมิการาม (ปยแหวนรังสรรค) จํานวน 21 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย แบบสังเกตพฤติกรรมกอน – หลัง การใช
กิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียนที่ใชในการดําเนินการวิจัย มี 4 กิจกรรม คือ
กิจกรรม ที่ 1 กิจกรรมปรบมือ กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมเวรทําความสะอาด กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรม
เดินแถว และ กิจกรรม ที่ 4 กิจกรรมเวรรดน้ําตนไมยามเชา
ผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมกอน – หลัง การใชกิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 21 คน ผลที่ไดรับคือ นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้น จากการที่เขาแถวไมเปนระเบียบ ไมมีความรับผิดชอบในตนเอง ไม
รูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง ก็เปลี่ยนเปนพฤติกรรมในทางบวก สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได
อยางเหมาะสมในการดําเนินชีวิตประจําวัน นวลศิริ เปาโรหิตย (2549:60) กลาววา ในการฝกเด็ก
เรื่องวินัยนั้น การใหคําอธิบายหรือเหตุผลในการที่เราตั้งเกณฑใดนั้น เปนสิ่งจําเปนที่เราจะตองบอกให
เด็กรูเสมอเพราะการสรางวินัยไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตเปนเรื่องที่มนุษยเปนผูบัญญัติขึ้น
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยจะไดเกิดแกสังคมที่เราจะอยูรวมกัน
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ชื่อผลงานวิจัย เด็กสงเสียงดังขณะทํากิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นางสาวนันทภัค สารเนตร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยปที่1/2
ประชากร
นักเรียนระดับปฐมวัย 1/2 จํานวน 30 คน
กลุมตัวอยาง
สุมกลุมตัวอยางจากนักเรียนระดับปฐมวัย 1/2 ที่สงเสียงดัง
เครื่องมือวิจัย
แบบสังเกตพฤติกรรม
การเก็บรวมรวมขอมูล
- การสนทนา แนะนํา สรางขอตกลง
- การสังเกตพฤติกรรม
ผลการวิจัย
หลังจากการนําเครื่องมือและวิธีการในการแกไขและปรับพฤติกรรมของเด็กในการไมสงเสียงดังขณะ
ทํากิจกรรม พบวาเด็กที่มีพฤติกรรมในการไมสงเสียงดังขณะทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ปญหาตางที่เกิดขึ้นกับเด็กสามารถดําเนินการแกไขได แตตองขึ้นอยูกับผูใหญที่มีความตั้งใจ
จริงที่จะรวมกันฝกฝน และสงเสริมใหเด็กไดมีพฤติกรรมตางๆที่เหมาะสม และสามารถอยูรวมสังคมได
เปนอยางดี ซึ่งในการที่จะสงเสริมใหเด็กสามารถปฏิบัติไดนั้นก็ควรมีการบอกซ้ําๆ ย้ําใหกระทําบอยๆ
เพื่อใหเกิดผลและเด็กกระทําตาม
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ชื่อผลงานวิจัย การสงเสริมการใชกลามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นางสาวกันตปวีร จิรเฉลิมวรกุล
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสงเสริมการใชกลามเนื้อเล็กในการทํากิจกรรมสรางสรรค ของนักเรียนระดับปฐมวัยปที่
2/1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) ที่เกี่ยวกับการใชกลามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษใหเปน
รูปรางที่ชัดเจน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวมจํานวน 2 หองเรียน
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวมจํานวน 2 หองเรียน
โดยผูวิจัยไดศึกษานักเรียนในหองเรียนปฐมวัยปที่ 2/1 จํานวน 5 คน จากนักเรียนทั้งหมด 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- แบบสังเกตการใชกลามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษ
ผลการวิจัย
จากวิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษ
ผูวิจัยพบวาเด็กมี
พัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กที่ดีขึ้นจนเปนที่นาพอใจ การตัดกระดาษเปนเสนตรงมีขนาดยาวมาก
ขึ้น การตัดตามแบบเปนรูปที่เห็นเดนชัด มีจินตนาการในการตัดในรูปแบบตาง ๆ พรอมยังสงผลใน
การทํากิจกรรมดานอื่นที่เกี่ยวของกับการใชกลามเนื้อเล็ก เด็กมีสมาธิในการทํากิจกรรมและเกิดความ
ตั้งใจในการทํางานมากขึ้น ดังนั้นครูจึงใชวิธีนี้ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กในการตัด
กระดาษ
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

เด็กแขวนผลงานไมเปนระเบียบ
นางพีรจิตตา วิงเวียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
2548

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาใหเด็กไดแขวนผลงานอยางเปนระเบียบ
ระเบียบวิธีวิจัย
สังเกตพฤติกรรมของเด็กในการแขวนผลงานทั้งกอนและหลังการวิจัย โดยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กทันทีที่เด็กไมเกิดระเบียบ จากการแตงตั้งตัวแทนนักเรียนชาย 1 คน หญิง 1 คน
ชวยดูแลเพื่อนๆขณะแขวนผลงาน ใหรางวัลโดยการปรบมือ และกลาวคําชมเชย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. จํานวนประชากรนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 1/2 จํานวน 30 คน
2. กลุมตัวอยางสุมกลุมตัวอยางจากนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 1/2 จํานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสังเกตพฤติกรรมการแขวนผลงานของเด็ก
ผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาโดยการสนทนา อบรม และใหตัวแทนนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงชวยคุณครูดูแลเพื่อนๆ และใหรางวัลดาวเด็กดีกับนักเรียนที่แขวนผลงานไดอยางเปน
ระเบียบ พบวาพฤติกรรมการแขวนผลงานของนักเรียนมีระเบียบมากขึ้นอยางชัดเจน คุณครูจึงใชวิธีนี้
พัฒนาพฤติกรรมการแขวนผลงานของนักเรียนตอไป
ขอเสนอแนะ
การที่จะทําใหเด็กเกิดระเบียบวินัยนั้น ก็ควรจะมีการกระตุนใหเด็กไดเกิดการกระทําที่ถูกตอง
และเหมาะสม ซึ่งก็คงจะมาจากการแนะนํา ตักเตือน และที่สําคัญควรจะใหคาํ ชมเพื่อใหเด็กเกิดกําลังใจ
และเกิดความภาคภูมิใจ
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชนิทาน
นางเกศินี สิทธิโชติ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํากิจกรรม
สมมติฐานการวิจัย
การใชนิทานชวยใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํากิจกรรมตางๆ
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน
เด็กระดับปฐมวัยอนุบาล3/1
ตัวแปรตาม
เด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํากิจกรรม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับปฐมวัยปที่ 3 / 1 จํานวน 32 คน
กลุมตัวอยางครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5-6 ป ซึ่งกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)จํานวน 32 คนซึ่งไดรับ
การสุมอยางงายโดยการจับฉลากไดนักเรียนที่สุมตัวอยาง 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสังเกตความคิดสรางสรรค
การดําเนินงาน
ครูใชวิธีการเลานิทานประเภทตางๆ เชน การเลานิทานประกอบภาพ โดยใหเด็กไดลองเดา
เหตุการณจากภาพและใหเด็กชวยกันแตงนิทานจากภาพที่ครูใหดูเปนกลุมกอน หลังจากนั้นจึงใหเด็ก
เลาเรื่องจากภาพเอง เมื่อเด็กเลาเรื่องไดครูมีการเสริมแรงใหกับเด็กโดยการปรบมือ และการกลาวคํา
ชมเชยกับเด็กเพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็ก
ผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมเพื่อแกปญหาโดยการการเลานิทานใหเด็กฟงในรูปแบบตางเชน เลาเรื่อง
จากภาพ การเลาไปวาดไป การเลาไปตัดไป และนอกจากนี้ครูยังมีการเสริมแรงใหกับเด็กโดยมีการ
กลาวคําชมเชยใหกับเด็ก เพื่อเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กในการทํากิจกรรม เด็กมี
ความคิดสรางสรรคมากขึ้น โดยสามารถเลาเรื่องจากภาพไดเปนเรื่องราวดีขึ้นและสามารถสรางผลงาน
ไดแปลกใหมมากขึ้น

65

ชื่อผลงานวิจัย นักเรียนขาดความอดทนในการรํานาฏศิลปไทย ของนักเรียนชวงชั้นปฐมวัย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นางรัตนา งามสุข
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทรบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความอดทนในการรํานาฏศิลปไทย
สมมติฐานการวิจัย
การสงเสริมใหนักเรียนมีความอดทนในการรําเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยที่จะชวยให
นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดวยความตั้งใจและมั่นใจในตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
- ประชากร
นักเรียนปฐมวัยปที่ 3/2 จํานวน 15 คน
- กลุมตัวอยาง นักเรียนปฐมวัยปที่ 3/2 จํานวน 15 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
- ตัวแปรตน
การสงเสริมใหนักเรียนมีความอดทนในการรํานาฏศิลปไทย
- ตัวแปรตาม นักเรียนมีความอดทนในการรํา และมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมมากขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสังเกตพฤติกรรมความอดทนในการรํานาฏศิลปไทย
ผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมเพื่อแกปญหาโดยการการฝกดัดตนในทาตางๆกอนเริ่มรําอยูบอยๆ และ
ใหการเสริมแรงโดยการชมเชย หรือใหเพื่อนปรบมือใหเมื่อนักเรียนมีความอดทน รําไดดวยความมั่นใจ
พบวาพฤติกรรมความอดทนในการรําของนักเรียนดีขึ้น ครูจึงใชวิธีการนี้สงเสริมพฤติกรรมความอดทน
ในการรํานาฏศิลปไทย
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาการใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นางสุปรียา เจริญสรรพพืช
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาวิธีการใชเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางการเรียนรู การคนควา การสื่อสาร
ระบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูชวงชั้นที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 จํานวน 23 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ จํานวนประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด จํานวน 3 ขอใหญ
ผลการวิจัย
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมของครูผูสอบพบวา ครูสวนใหญใหความสําคัญในการใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยไดนําความรูจากการอบรมไปใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนคิดเปน รอยละ 95.20 ทั้งยังไดนําความรูไปใชสอนที่เนนใหนักเรียนสรางงานอยางอิสระ
คิดเปนรอยละ 100 การบูรณาการเทคโนโลยีเขาสูการสอนรอยละ 91.20 การชวยใหนักเรียนรูจักการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานรอยละ 84.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
หลักสูตรรอยละ 100 การนําทักษะการใชโนโลยีการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูอื่นรอยละ 97.60
การจัดทําชิ้นงานนําเสนอแบบมัลติมีเดียและการใชเทคโนโลยีในการผลิตผลงานรอยละ 84.00 การใช
โปรแกรมไมโครซอตฟเวิรดรอยละ 100 การใชโปรแกรมไมโครซอตฟเพาเวอรพอยตรอยละ 96.00
ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา เมื่อครูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แลว ครูผูสอนสามารถนําความรูที่ตนเองมีอยูไปประยุกตใชกบั วิชาที่ตนเองสอนได อีกทั้งยังเปนการ
บูรณาการเทคโนโลยีเขาสูการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน โดยผูเรียนไดรูจักการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการทํางาน มีความภูมิใจกับผลงานของตนเอง รูจักการศึกษาคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน และไมเบื่อหนายตอการเรียน
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลของการแกปญหาการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ 2 และ 3
ชื่อผูวิจัย
นางจุติพร สุขสิงห
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการแกปญหาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่
2 และ 3 ดวยวิธีการ 3 วิธีประกอบกันดังตอไปนี้
1. ขอความคิดเห็นกับผูปกครองของนักเรียน
2. จัดกิจกรรมตามขั้นตอนของสื่อการสอนที่ครูผลิต
3. ฝกออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกอนเริ่มเรียนทุกครั้ง
สมมุติฐานการวิจัย
การวิจัยนี้ สามารถชวยแกปญหาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปที่ 2 และ 3 ใหมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมภาษาอังกฤษมากขึ้นได
ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการจัดกิจกรรมโดยการผลิตสื่อการสอน
เฉพาะเรื่องที่สอน
ประชากร
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1,2/2,3/1,3/2 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
กลุมตัวอยาง
นักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 2/1 และ 3/2
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามผูปกครอง
2. สื่อการเรียนการสอนที่ครูผลิต
3. การฝกออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกอนเริ่มเรียนทุกครั้ง
ผลการวิจัย
ไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการแกปญหาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กปฐมวัย
ทําใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพในการเขียน การพูด การฟง การอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการ
จัดการเรียนการสอน
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาและพัฒนาการอานและการเขียนโดยใชรูปภาพของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 2
ชื่อผูวิจัย
นางสาววัชรี น้ําจันทร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาและแกไขการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 โดย
การใชแบบฝกการอานภาษาไทยโดยมีภาพประกอบคํา จํานวน 1 ชุด การเขียนตามเสนประ จํานวน
1 ชุด การโยงพยัญชนะไปหารูปภาพ จํานวน 1 ชุด และการเติมพยัญชนะใหตรงกับรูปภาพ จํานวน 1
ชุด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประชากร
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนลาซาลจนทบุรี ( มารดาพิทักษ ) อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 20 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบฝกการเติมพยัญชนะใหตรงกับรูปภาพใชกอนและหลังการทดลองจํานวน 1 ชุด
2.2 แบบฝกการอานภาษาไทยโดยมีภาพประกอบคําจํานวน 1 ชุด
2.3 การเขียนตามเสนประจํานวน 1 ชุด
2.4 การโยงพยัญชนะไปหารูปภาพจํานวน 1 ชุด
2.5 แบบบันทึกการประเมินผล
ผลการวิจัย
จากการศึกษาศึกษาพัฒนาการอาน และการเขียนพยัญชนะภาษาไทยโดยการใชรูปภาพของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ทั้ง 2 คน โดยการใชแบบประเมินผลการทดลองในแบบตางๆ พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการฝกพัฒนามีพัฒนาการอานและการเขียนพยัญชนะไทยที่ดีขึ้นกวาเดิม
ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาวิธีการ หรือนําเกมที่เกี่ยวกับพยัญชนะไทยมารวมในการทดลอง
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาการอานและการเขียนคําควบกล้ํา โดยใชแบบฝกทักษะ
นางจารุณี บุญชุม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
2550

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชแบบฝกทักษะการพัฒนาการอาน
และการเขียนคําควบกล้ําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 จํานวน 51 คน ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) อําเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 ปการศึกษา 2549 ของ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) จํานวน 51 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 ซึ่งจับฉลากสุมจํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกที่ใชในการแกปญหาทักษะการอานและเขียนคําควบกล้ํา
2. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
ผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การอานและการเขียนคําควบ
กล้ํา พบวา ภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. การสรางแบบฝกในงานวิจัย สามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน
2. งานวิจัยในชั้นเรียนสามารถจัดทําไดทุกวิชาตามสภาพและปญหาของผูเรียน
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาปริมาณการอาน การขยายเครือขายคนอาน และความสนใจในการอาน
หนังสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
โดยใชกิจกรรมรักการอานแบบ MLM
ชื่อผูวิจัย
นางนันทิยา สุวรรณรัตน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณการอานหนังสือของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยใชกิจกรรม
“รักการอานแบบ MLM”
2. เพื่อศึกษาปริมาณการขยายเครือขายคนอานหนังสือ และปริมาณหนังสือที่อาน โดยใช
กิจกรรม “รักการอานแบบ MLM”
3. เพื่อศึกษาความสนใจในการอานหนังสือของนักเรียน โดยใชกิจกรรม
“รักการอานแบบ MLM”
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2549 จํานวน 14 หองเรียน รวม 690 คน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2549 ไดแก ม.1/3, 1/4, 1/6, 1/10, 1/13
และ ม.1/mep จํานวน 280 คน เปนนักเรียนที่โรงเรียนมอบหมายใหผูวิจัยเปนผูสอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. คูมือการดําเนินกิจกรรมรักการอานแบบ MLM
2. แบบสอบถามวัดความสนใจในการอานหนังสือ
ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีปริมาณการอานหนังสือ เฉลี่ยคนละ 42.27 เลม ตอ 3 เดือน หรือคนละ 14.09
เลม ตอเดือน หรือคนละ 0.47 เลม ตอวัน
2. นักเรียนมีปริมาณการขยายเครือขายคนอานหนังสือ โดยเฉลี่ยคนละ 2.13 คน และมี
เครือขายคนอานหนังสือของนักเรียน มีปริมาณการอานหนังสือเปนรายบุคคล เฉลี่ยคนละ 1.77 เลม
r
3. ความสนใจในการอานหนังสือของนักเรียนอยูในระดับสนใจมาก โดยมีคา x = 3.68 และ
คา S.D = 0.85
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ขอเสนอแนะ
1. กอนที่จะใหนักเรียนทํากิจกรรมนี้ ครูตองสอนหลักการอานเพื่อจับใจความและการบันทึก
สรุปใจความเรื่องที่อานใหกับนักเรียน พรอมทั้งแนะนําวิธีการอานหนังสือกอน
2. การทํากิจกรรมนี้นักเรียนไมจําเปนตองอานหนังสือทุกตัวอักษร แตใหสรุปในภาพรวมให
ไดวาหนังสือดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เพราะตองทํายอดการอานอาจจะ
ไมมีเวลาอานรายละเอียดทั้งหมด
3. ควรมีการตั้งเปาหมายวาในแตละเดือนหรือแตละสัปดาห นักเรียนควรจะอานหนังสือไดกี่
เลม เพื่อเปนการกระตุนอยูเสมอ
4. ควรมีการเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมนี้ไดอยางตอเนื่องจนกวาจะจบการศึกษา โดย
มีคุณครูที่รับผิดชอบในระดับชั้นตอไปเปนผูสานตอ เพื่อเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานของนักเรียนให
คงทน
5. มีการใชแรงจูงใจโดยเฉพาะคะแนนในกลุมสาระที่นักเรียนเรียนอยู จะมีผลตอการอานของ
นักเรียนมาก
6. กิจกรรมรักการอานแบบ MLM นี้ สามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตางๆในแต
ละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
7. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่มีการทํากิจกรรมรักการอาน
แบบ MLM กับนักเรียนที่ไมไดทําวามีความแตกตางกันหรือไม
8. ควรมีการศึกษารวมกับตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก นิสัยรักการอาน ความสามารถใน
การเขียน ความคิดสรางสรรค เปนตน
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ชื่อผลงานวิจัย รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชหลักปฏิบัติการแบบไคเซน (KAIZEN)
เรื่อง สรางนิสัยการอานโดยใชนิทานไทยเปนสื่อนําการปฏิบัติ
ชื่อผูวิจัย
รองศาสตราจารยจริยา สมประสงค
สถานที่ติดตอ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง“สรางนิสัยการอาน โดยใชนิทานไทยเปนสื่อนําการปฏิบัติ” ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ ใหนักศึกษาอานหนังสือประกอบบทเรียนมากขึ้น สรางเสริมนิสัยการรรักการอาน
โดยใชนิทานไทยเปนสื่อนําการปฏิบัติการ (treatment)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะนิเทศศาสตร กลุมเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา
ที่ 1/2549 จํานวน 91 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบกรอกขอมูลรายงานนิทานเรื่องที่อาน (ผลงานเดี่ยว:มีคะแนน) แบบกรอกจํานวนนิทาน
และชื่อเรื่องนิทานที่นักศึกษาไดเลือกอาน e-mail ของผูสอน สําหรับนักศึกษาสงสรุปงานตามหัวขอที่
กําหนด แบบกรอกคะแนนผลงาน (งานเดี่ยว/งานกลุม)
ผลการวิจัย
นักศึกษาอานหนังสือประกอบบทเรียนมากขึ้นกวาที่กําหนดให เมื่อใชนิทานไทยเปนสื่อนํา
การปฏิบัติ(treatment) โดยใชวิธีการที่ประยุกตจากหลักปฏิบัติการแบบไคเซน (KAIZEN) มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาอานหนังสือประกอบบทเรียนมากขึ้นกวาที่กําหนดให เนื่องจาก
ไดเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับความสนใจของแตละบุคคล
นักศึกษามีความสนใจอานนิทานเรื่องสั้นๆ
มากกวานิทานเรื่องที่มีความยาวมาก
นักศึกษามีความสนใจอานนิทานที่มีโครงเรื่องเดียวมากกวา
นิทานที่มีโครงเรื่องสลับซับซอน นักศึกษาสามารถเขาใจคติธรรมสอนใจไดดวยตนเองจากการอาน
นักศึกษาสามารถนําคติธรรมสอนใจที่ศึกษาดวยตนเองจากการอาน นํามาประยุกตใชไดกับนิทานที่
กลุมของตนรวมกันแตงขึ้นใหม และนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูความคิดความเขาใจเนื้อหา
คติธรรมตลอดจนโครงสรางของนิทานนํามาหลอมรวมประมวลขึ้นเปนนวัตกรรม คือนิทานเรื่องใหมขึ้น
ไดจากการอาน
ขอเสนอแนะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการดวยแนวคิดแบบไคเซน(KAIZEN) สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนเสริมสรางนิสัยการรักการอาน และอานหนังสือประกอบบทเรียนเพิ่มขึ้น
โดยเลือกสื่อนํามาปฏิบัติการ (treatment) ที่เหมาะสม
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
นางจงวัฒนา เศรษฐจันทร
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค จังหวัดระยอง
2550

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
ของเด็กหญิงพรนภา พวงใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการอานสะกดคํา ของเด็กหญิงพรนภา พวงใหม กอนและ
หลังการใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กหญิงพรนภา พวงใหม ซึ่งเปนนักเรียนที่มีปญหา
ทางการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่1/2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหญิงพรนภา พวงใหม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. แบบประเมินแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน ไปใชกับเด็กหญิงพรนภา
พวงใหม ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการวิจัยดวยตนเอง โดยดําเนินการวิจัยในปการศึกษา 2550 จํานวน
10 สัปดาห และไดทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหญิงพรนภา พวงใหม ทั้งกอนและหลังการ
ใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน แลวนําผลการใชแบบฝกทักษะมาเปรียบ
เทียบพัฒนาการในการอานสะกดคําโดยใชแบบฝกทักษะของเด็กหญิงพรนภา พวงใหม ระหวางกอน
และหลังการใชแบบฝกทักษะ
ผลการวิจัย
เด็กหญิงพรนภา พวงใหม ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตรตัวสะกด
แมกน ใหผลตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว กลาวคือมีพัฒนาการทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะสูง
กวากอนการใชแบบฝก
ขอเสนอแนะ
กอนนําแบบฝกไปใชควรมีการศึกษาวัตถุประสงค เนื้อหา และการจัดกิจกรรมใหละเอียดโดย
จัดเตรียมสื่อการสอนใหครบถวนกอนดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด ครูผูสอนควรคิดจัดทําแบบฝกทักษะขึ้นในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และมีแบบฝกทักษะไวใชอยางหลากหลาย
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3
ที่สอนโดยใชชุดการสอนการอานออกเสียงคําควบกล้ํา และการสอนปกติ
ชื่อผูวิจัย
นางปาริชาติ ดงพระจันทร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชชุดการสอนและการสอนปกติ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 74 คน โรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2549 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 1 หองเรียน และใชวิธีสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ชุดการสอนการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูปกติ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับใชสอนกลุมควบคุม แบบทดสอบการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
ผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใชชุดการสอนการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
กับการสอนปกติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบึงบัว สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ในการนําชุดการสอนการอานออกเสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 ไปใชนั้น สามารถพัฒนาผูเรียนไดจริงและควรมีการสรางชุดการสอนในหนวยอื่น ๆ
2. การนําชุดการสอนการอานออกเสียงคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ไปใชจัดการเรียนการสอน ควรมีการปรับปรุงขอมูลยอนกลับโดยการนํามาพิจารณารวมกับการเปลี่ยน
แปลงตางๆจากสภาพแวดลอมรอบตัวนักเรียน เพื่อใหชุดการสอนมีความสอดคลองกับสภาพปญหา
ความตองการ และเจตนารมณของหลักสูตร
3. ควรมีการวางแผนกิจกรรมสํารอง ใหผูเรียนรายบุคคลไดปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ตามความสนใจ
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ชื่อผลงานวิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอานโดยใชการฝกแบบเทคนิคสองประสาน
กับการฝกปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชื่อผูวิจัย
นางสาวอัมพร พุยศิริ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานของนักเรียน ที่ไดรับการฝกแบบเทคนิคสอง
ประสานกับการฝกแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานกอนและหลังการทดลองของนักเรียน ที่ไดรับ
การฝกแบบเทคนิคสองประสาน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานกอนและหลังการทดลองของนักเรียน ที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 120 คน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 35 คน และ กลุมทดลองกลุมที่ 2จํานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เทคนิคแบบสองประสานของครูอัมพร พุยศิริ กับแบบปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาไทย แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานของนักเรียน
ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการฝกแบบเทคนิคสองประสานกับนักเรียนที่ไดรับการฝกแบบปกติ พบวา
มีความสามารถในการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการอานของนักเรียนที่ไดรับการฝกแบบเทคนิคสองประสานนั้น กอนและ
หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถในการอานของนักเรียนที่ไดรับการฝกแบบปกติกอนและหลังการการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ครูควรนําเทคนิคแบบสองประสานไปใชกับทักษะดานการฟง การพูด และการเขียน ใน
ระดับชั้นอื่นๆ เพื่อที่จะไดรับการพัฒนาความสามารถทักษะดังกลาวใหสูงขึ้น
2. ครูผูสอนควรนําเทคนิคอื่นๆที่มีความแปลกใหมและมีความเหมาะสม มาใชในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของนักเรียนใหสูงขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย พัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําไมชัดเจนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1
ชื่อผูวิจัย
นางกุลวดี ทัฬหวรรัตน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร- สุน พานิชเฮง) กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1
กลุมอานไมคลอง จํานวน 6 คน ใหชัดเจน
2. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 33 คน มีนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 19 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. “ เซียมซีหมอภาษา ” เซียมซีใบที่ 1 - 6
2. แบบบันทึกผลการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ํา
3. แบบบันทึกผลการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําของนักเรียนกลุมอานไมคลองกอนพัฒนา
4. แบบบันทึกผลการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําของนักเรียนกลุมอานไมคลองหลังพัฒนา
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทดสอบการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําโดยใชกิจกรรม “เซียมซีหมอภาษา” กับ
นักเรียนทุกคนแลวนําผลการทดสอบการอานออกเสียงมาจัดเปน 3 กลุม คือ กลุมอานไดคลอง อานได
อานไมคลอง แลวนํานักเรียนกลุมอานไมคลองมาใหเพื่อนชวยเพื่อน ชวยฝกทักษะการอานออกเสียง ร
ล ควบกล้ํา โดยใชเวลาวางหรือพักกลางวันในการฝกทักษะเปนเวลา 4 สัปดาห นําขอมูลมาวิเคราะห
สรุปผลที่ไดเพื่อพัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1ให
ชัดเจนและชวยทําใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ผลปรากฏวายังมีนักเรียนที่อานออก
เสียง ร ล ควบกล้ําไมชัดเจนอีก 2 คน คือ เด็กชายสุจิตรพงษ พุมแสง และเด็กชายบุญถาวร ผลชู
ซึ่งจะตองทําการพัฒนาตอไป
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาความสามารถในการแตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชสถานการณจากประสบการณจริง
ชื่อผูวิจัย
นางสาวพฤกษวรรณ ทองมาก
สถานที่ติดตอ โรงเรียนคลองลําเจียก กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2547
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ภายหลังการใชสถานการณจากประสบการณจริง
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังการใชสถานการณจากประสบการณจริง
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการฝกแตงประโยค โดยใชสถานการณจากประสบการณจริงมีความสามารถ
ในการแตงประโยคถูกตองมากขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยทําการทดลองแบบ One Group
Pretest-Posttest Design
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี สํานักงานเขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 จํานวน 65 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี
สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ที่ไมสามารถแตงประโยคไดถูกตอง
จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบฝกการแตงประโยคจากประสบการณจริง แบบทดสอบความสามารถในการแตงประโยค
ผลการวิจัย
1. ภายหลังจากการฝก พบวานักเรียนที่ไมสามารถแตงประโยคไดมีความสามารถในการแตง
ประโยคอยูในระดับปานกลาง
2. ความสามารถในการแตงประโยค ภายหลังการฝกโดยใชสถานการณจากประสบการณจริง
สูงขึ้นกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําของนักเรียน เพราะนักเรียนยังมีการเขียนสะกด
คําผิดอยูบาง ควรมีการนําวิธีการสอนไปปรับใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยดวยวิธีใชเกมปญหาสนุกกับภาษาไทย
นางวัฒนา จาบทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดวยวิธีใชเกมปญหาสนุกกับภาษาไทย ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง 1 ประจําปการศึกษา 2549
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง 1 จํานวน 54 คน ในคาบเรียนวิชา
ภาษาไทย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบบันทึกประจําคาบเรียนของนักเรียนที่ใชเกมปญหา สนุกกับภาษาไทย
2. การสังเกต ความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
3.แบบบันทึกประจําคาบสอนของครู
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย นักเรียนจํานวน 54 คน มีการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยดีขึ้น
นักเรียนสามารถตอบคําถามของเกมปญหาภาษาไทยไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 73.66 ตอบผิด คิดเปน
รอยละ 26.33 ตามความเหมาะสมของความยากงายในแตละเกมปญหา ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย ทําใหเกิดความสนุกสนานในเวลาเรียน ไดมีโอกาสฝกทักษะ
กระบวนการคิดทางภาษาอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาผลของการวิจัยนั้นสําเร็จลุลวงตามจุดประสงค
ทุกประการ
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ชื่อผลงานวิจัย พัฒนาการเขียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชื่อผูวิจัย
นางกาญจนา ปรึกษา
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการเขียนใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณของงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนในดานการเขียนกอน และหลังการใชการใชชุดฝก
3. เพื่อสรางเจตคติทีดี มีความรัก ความสนใจในการเขียนภาษาไทย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ชุดฝกทักษะการเขียนสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย
1) แบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับใหนักเรียนใชเปนสื่อในการฝก
จํานวน 20 แบบฝก
2) คูม ือฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับใหครูใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมและจัดหาสื่อที่ใชในการฝก
ผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยการใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย ความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมแบบ CIRC กับการเรียนดวยวิธีการตามปกติ
ชื่อผูวิจัย
นางฐานิตย นาคศิริ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนสุนทรภูพิทยา จังหวัดระยอง
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ โดยการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ CIRC (cooperative
integrated reading and composition) กับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการตามปกติ
2. เพื่อศึกษาความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ที่เรียนแบบ
รวมมือโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ CIRC (cooperative integrated reading and
composition)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุนทรภูพิทยา
จังหวัดระยอง จํานวน 166 คน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุนทรภูพิทยา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดหองเรียนแบบคละผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ( purposive sampling )
เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูที่เนนวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมรูปแบบ CIRC
2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC(cooperative
integrated reading and composition) มีความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหลังเรียน
สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ควรนําวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC ไปทําการวิจัยกับนักเรียนในระดับชั้น
อื่นๆ หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาคลายกัน เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาการอานเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1โดยใชแบบฝก
นางจินดา บํารุงราษฎร
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพมหานคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียน
พระมารดานิจจา– นุเคราะห จํานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบทดสอบความรูภาษาไทยดานการอานและเขียน จํานวน 20 ขอ ใชทดสอบกอนและ
หลังการฝก แบบฝก “มารักการอานเขียนภาษาไทยอยางงายกันเถอะ” จํานวน 6 กิจกรรม และแบบ
วัดเจตคติที่มีตอการใชแบบฝก
ผลการวิจัย
หลังจากที่นักเรียนไดรับการฝกอานเขียนภาษาไทย
โดยใชแบบฝกมารักการอานเขียน
ภาษาไทยอยางงายกันเถอะ พบวากลุมนักเรียนที่อยูในระดับปรับปรุงกอนการใชแบบฝกมีนักเรียน
จํานวน 11 คน เมื่อใชแบบฝกทดสอบแลวมีนักเรียนจํานวน 4 คน แสดงวานักเรียนที่ตองพัฒนาดีขึ้น
7 คน สวนนักเรียนกลุมที่อยูในระดับดี กอนการใชแบบฝกมีจํานวน 12 คน หลังจากใชแบบฝก
ทดสอบแลวมีจํานวน 8 คน ลดลง 4 คน และนักเรียนในระดับดีมาก กอนการใชแบบฝกมีจํานวน 22
คน หลังจากใชแบบฝกแลวมีจํานวน 33 คน แสดงวามีนักเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบเพิ่มขึ้น 11
คน สําหรับคะแนนเฉลี่ยกอนการใชแบบฝก = 14.33 และหลังการฝก = 16.07 นอกจากนี้ผูวิจัยยัง
ไดวิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยแยกเปน 2 ดาน คือ ทักษะการ
อานและทักษะการเขียนเพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาตอไป ในดานเจตคติพบวา ผูเรียนทุกคนที่
สอบถามใหคําตอบวา ชอบการใชแบบฝก เพราะไดรับความรูภาษาไทยเพิ่มขึ้น สนุก ทําใหอาน
หนังสือไดงายขึ้น ไดฝกการใชคําในมาตราตัวสะกดตางๆ มีแบบทดสอบความเขาใจและมีรูปภาพ
ประกอบใหระบายสีดวย
ขอเสนอแนะ
1. การทําแบบฝกทําใหครูทราบถึงปญหาและขอบกพรองในการอานและเขียนของนักเรียน
เปนรายบุคคล ซึ่งครูจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวในการพัฒนานักเรียนตอไป
2. การชวยเหลือแนะนํานักเรียนในเรื่องการอานการเขียน ครูควรใชวิธีการจัดหาหนังสือ สื่อ
แบบฝก ใหนักเรียนมีโอกาสฝกทําบอยๆ อยางสม่ําเสมอ จะชวยใหนักเรียนอานไดดีขึ้น และลดการ
เขียนหนังสือผิดใหนอยลง
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาหนังสือแผนเดียวเพื่อฝกทักษะการอานเชิงคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชื่อผูวิจัย
นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี
สถานที่ติดตอ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค จังหวัดระยอง
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาหนังสือแผนเดียวสงเสริมการอานเชิงคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่3
2. ทดลองใชหนังสือแผนเดียวที่พัฒนาขึ้นสงเสริมการอานเชิงคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. ศึกษาทักษะการอานเชิงคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 10 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยหนังสือแผนเดียว เปนนิทานอีสปเรื่องสั้นๆ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
หนังสือแผนเดียวจํานวน 15 เรื่อง เปนเนื้อหานิทานอีสปเรื่องสั้นๆ และแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาวัดความเบี่ยง แบนมาตรฐาน (SD) และคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยหนังสือแผนเดียวนั้น มี
ผลการเรียนรูการอานเชิงคิดวิเคราะหสูงขึ้นและอยูในระดับดีมาก
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ชื่อผลงานวิจัย ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรูรายวิชา ท305 หลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชื่อผูวิจัย
นางสาวกัลยากร มั่นถาวรวงศ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2547
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาท 305 หลักภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง ตอเอกสารประกอบการเรียนพรอม
แบบฝกหัดบูรณาการ รายวิชา ท 305 หลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2547
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2547 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียน 174 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดจากการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 174 คน โดย
ทั้งหมดเปนนักเรียนที่ผูวิจัยเปนผูสอนเอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แผนการสอนวิชา ท 305 หลักภาษาไทย จํานวน 12 แผน ใชเวลาสอน 14 คาบ เปนแผน
การสอนที่ใชเอกสารประกอบการเรียน พรอมแบบฝกหัดบูรณาการซึ่งสอนโดยครูผูสอนเพียงคนเดียว
2.เอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการวิชา ท 305 หลักภาษาไทย สําหรับ
ไวใชในการทดลองสอน
3.แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน วิชา ท 305 ภาษาไทย เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน
ทั้งหมด 30 ขอ
4.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในดานทักษะการใชภาษาไทย กิจกรรม“ดอกไมแหง
ความคิด รอยลิขิตอักษรไทย”
5.แบบประเมินความคิดเห็นนักเรียนตอเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการ
รายวิชา ท 305 หลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานความรูความเขาใจพัฒนาขึ้น ทั้งรายหองและโดยรวม
โดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียน 12.68 คาเฉลี่ยหลังเรียน 18.70 คาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการเรียนรู 6.02
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการใชหลักภาษาไทย กิจกรรม “ดอกไมแหง
ความคิดรอยลิขิตอักษรไทย” นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในระดับดีมาก จํานวน 25 คน ระดับดี
จํานวน 13 คน ระดับปานกลาง จํานวน 12 คน ระดับพอใช จํานวน 3 คน และระดับต่ํากวาเกณฑ
จํานวน 13 คน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนตอเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการ อยูใน
ระดับมากจํานวน 9 ขอ คือ เปนเอกสารชวยใหนักเรียนมีผลกระทบการเรียนรูสูงขึ้น เปนสื่อนวัตกรรม
ที่ใหความรูและความเขาใจใหนักเรียนสนใจในการเรียน ชวยจูงใจใหนักเรียนสนใจการเรียน ชวยแก
ปญหาและพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล ใหความรูคูคุณธรรม สงเสริมใหนักเรียนมี
ความสุขในการเรียน และชวยใหนักเรียนเกิดการคนพบ สวนความคิดในระดับปานกลางมี 2 ขอ คือ
ความรูความเขาใจกอนเรียน และเปนสื่อนวัตกรรมที่ชวยแกปญหาความไมสนใจเรียนของนักเรียน
4. ความคิดเห็นของผูปกครองจากกิจกรรมปจฉิมลิขิตทายเอกสารประกอบการเรียน พบวา
เปนเอกสารที่ใหความรู ฝกวินัยความรับผิดชอบ สงเสริมความคิดสรางสรรคมีการบูรณาการ นักเรียน
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการสรางพื้นฐานใหนักเรียนรักวิชาภาษาไทย เพราะมีวิธีการนําเสนอ
ที่นาสนใจ เชน คํากลอน บทเพลง นิทาน ฯลฯ ซึ่งแสดงวาอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถในการ
สอนที่ดี มีการวางแนวการสอนลวงหนาตลอดป และมีความรับผิดชอบในการสอนเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
1. เนื้อหาที่จะนํามาสรางเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการ ไมควรมีมาก
เกินไปเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
2. การกําหนดกรอบกิจกรรมใหนักเรียนฝกปฏิบัติไมควรมีมากจนเกินไป และควรใหนักเรียน
มีสวนเลือกปฏิบัติ เพื่อตัดความกังวลที่จะตองทําใหครบตามกิจกรรมที่ครูกําหนด
3. การใสภาพประกอบเนื้อหาควรมีสีสันเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจ
4. การใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ควรคํานึงถึงความแตกตางในดานความรู ความสามารถ
ของนักเรียน
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการอานการคิดวิเคราะหและการเขียนสื่อความภาษาอังฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นางสาวรัชนี หงสวะชิน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามลักษณะการใชจริงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) และเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) ที่
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 101 คน และไดแบงกลุมตัวอยางเปนกลุม
ทดลอง 3 กลุม ตามโปรแกรมการเรียนตางๆ กัน ดังนี้ กลุมที่ 1 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน
46 คน กลุมที่ 2 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร จํานวน 30 คน กลุมที่ 3 ศิลป-ภาษาจีน จํานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ใชเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที แบงออกเปน
4 ตอน ดังนี้ คือ การเขียนบันทึกยอสั้น ๆ จํานวน 1 ขอ การเขียนบอกทิศทาง จํานวน 1 ขอ จดหมาย
สมัครงาน จํานวน 1 ขอ และกรอกแบบฟอรมสมัครงาน จํานวน 1 ขอ
ผลการวิจัย
นักเรียนมีสรรถวิสัยในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามลักษณะการใชจริง โดยผาน
เกณฑ 50% คิดเปนรอยละ 51.49 จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว แสดงใหเห็นวานักเรียน
ของแตละโปรแกรมมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไมเหมือนกัน และจากการ
วิเคราะห Multiple comparison นักเรียนทั้ง 3 โปรแกรม มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การติดตอสื่อสารตามลักษณะการใชจริงไมตางกัน
ขอเสนอแนะ
ควรเปนการทดลองเปรียบเทียบใหกลุมทดลองไดรับการฝกและคุนเคยกับเอกสารจริง และ
กลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝก แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุมเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา และควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความเขาใจเอกสารจริงประเภทเสียงดวย
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาความสามารถในการทองคําศัพท
นายขวัญไชย รุงเรืองผล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
2548

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อใหนักเรียนพัฒนาการทองคําศัพทของตนเองใหดีขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนเห็นประโยชนและความสําคัญของการทองคําศัพท
3. เพื่อใหนักเรียนนําทักษะที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 จํานวน 3 หอง
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 จํานวน 3 หอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบรวบรวมขอมูลจํานวนนักเรียนที่ทองคําศัพทตามเกณฑที่กําหนด จากครูที่รับทอง
คําศัพท
2. แบบรวบรวมขอมูลจํานวนนักเรียนที่ทองคําศัพทตามเกณฑที่กําหนด จากการตรวจสอบ
สมุดคําศัพท
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่นักเรียนไมทองคําศัพท
4. ขอมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจัย
1. นักเรียนสนใจทองคําศัพทมากขึ้น
2. นักเรียนสามารถนําความรูจากการศึกษาความหมาย ชนิด และวิธีการใชคําชนิดตางๆ ไป
ใชใหเกิดประโยชนในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. การชี้แจงใหนักเรียนไดเห็นขอเท็จจริงของความสําคัญ และประโยชนที่นักเรียนพึงไดรับ
จากการทองคําศัพท จะชวยใหนักเรียนเขาใจและเห็นความสําคัญของการทองคําศัพทมากขึ้น
2. การฝกใหนักเรียนไดใชคําศัพทที่ไดทองบอยๆ ชวยใหนักเรียนจําและนําไปใชในการเรียน
และในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น
3. การใชภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธรวมกัน ระหวางครูและนักเรียนบอยๆเทาที่สามารถ
ทําไดในขณะสอน จะชวยใหทั้งครูและนักเรียนมีโอกาสไดใชคําศัพทที่ทองมากขึ้น นักเรียนจะสามารถ
เล็งเห็นถึงประโยชนและหันมาสนใจที่จะทองคําศัพทมากขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ
ที่ใชเทคนิค KWLR สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค
ชื่อผูวิจัย
นางทิพยพรรณ สําราญจิตร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค จังหวัดระยอง
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ตาม
เกณฑที่ตั้งไว
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค
ที่มีตอชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัด
สุวรรณรังสรรค
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน โดย
การเลือกกลุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling )
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดแบบฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ และแผนการจัดการเรียนรูที่
ใชเทคนิค KWLR สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 แผนๆละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
จํานวน 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ จํานวน
5 ฉบับ สําหรับใชวัดความสามารถทางการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ กอน และหลังการ
ใชชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียน
ภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR
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ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค
KWLR สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค” สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ = 81.06/80.00 สูง
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ความสามารถทางการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 หลังการใชชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR สูงกวากอน
การใชชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค มีความคิดเห็นที่ดีตอ
ชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค
KWLR กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนแบบปกติ กับการสอนดวยชุดฝกทักษะการอาน
คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษที่ใชเทคนิค KWLR ในการพัฒนาทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียน
ภาษาอังกฤษ
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาการจําคําศัพทจํานวน 0-9 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รายวิชา อ 31101
ภาษาอังกฤษ
ชื่อผูวิจัย
นางเทียนพร วงศหอม
สถานที่ติดตอ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู
เพิ่มเติมที่ 1 เรื่อง จํานวน 0 – 9
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกเพิ่มเติมที่ 1 เรื่อง จํานวน 0 – 9
ระเบียบวิธีการวิจัย
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research And Development) โดยการนําแผนการจัดการเรียนรู
เพิ่มเติมที่ 1 เรื่อง จํานวน 0-9 ที่สรางขึ้น พรอมทั้งสื่อนวัตกรรม คือ แบบฝกเพิ่มเติมที่ 1 เรื่อง จํานวน
0-9 ไปทดลองใชกับนักเรียน มีการทดสอบความรูกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1,1/3,1/5,1/7 และ 1/9 ที่ไดคะแนนจากการ
ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบการเขียนคําศัพท จํานวน 0–9 ต่ํากวา 14 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 22 คะแนน รวมจํานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมที่1 เรื่อง จํานวน 0–9 ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค
การเรียนรูทั้งจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทาง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู วัสดุ
อุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู และการวัดและการประเมินผล
2. แบบทดสอบการเขียนคําศัพทจํานวน 0–9 ประกอบดวยคําศัพท จํานวน 0– 9 ใหนักเรียน
เขียนจํานวน 11 คํา
3. แบบฝกเพิ่มเติมที่ 1 เรื่อง จํานวน 0 – 9 ซึ่งประกอบดวยแบบฝกยอย 11 ชุด
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ผลการวิจัย
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน พบวานักเรียนทุกคนไดคะแนนภายหลังการจัดการเรียนรูตามแผน
การจัดการเรียนรูเพิ่มเติมที่ 1 สูงกวากอนการจัดการเรียนรู โดยมีคาความกาวหนาเปนบวก ระหวาง
7.93–13.94 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการจัด
การเรียนรู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาเฉลี่ยหลังการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการใชแบบฝก
เพิ่มเติมที่ 1 ดวย
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจําคําศัพทแบบ “ นกแกวนกขุนทอง” เชน การที่นักเรียน
จะสะกดคําวา ”seven” ได นักเรียนตองเริ่มจากคําวา “ one,two,three,…” กอน ลักษณะเชนนี้นาจะ
บงบอกถึงความไมรูจริงของนักเรียนหรือการขาดความแมนยําในการจดจํา ดังนั้นหากมีเวลาควรได
วิจัยในปญหานี้
2. ขอเสนอแนะเพื่อการจัดการเรียนรูของนักเรียน งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่จะ
จําใหนักเรียนจดจําคําศัพทไดโดยไมเบื่อ สนุกสนานไปกับการจํา คือ การใหนักเรียนไดทบทวนบอยๆ
มีการพักหลังการทําแบบฝกเปนระยะๆ ดังนั้นควรมีการเปลี่ยนวิธีการในแบบฝก เชน อาจใหนักเรียน
เติมคําศัพทในตาราง หรือใช “ ปริศนาอักษรไขว ” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กิจกรรมในแบบ
ฝกควรเปนเกมการจําคําศัพท
3. ควรนําวิธีการจัดการเรียนรูนี้ไปใชในการจัดการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือรายวิชาอื่นที่เปนการ
จํา ไดแก การจําคําศัพทและความหมายของคําราชาศัพท เปนตน
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

ความคิดของฉัน ( My opinion )
นางสาวสุวรรณา ธีระพงษวัฒนา
โรงเรียนราชดําริ กรุงเทพมหานคร
2550

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถพูดแสดงความคิดเห็น และชวยใหผูเรียนออกเสียงไดถูกตอง
ตามหลักภาษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1 ชั้น ม.4/3-4/7 ของโรงเรียน
ราชดําริ ตั้งอยูที่เฉลิมพระเกียรติ ซอย 28 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 153 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นโดยใชชุดฝกสื่อรูปภาพจํานวน
10 ภาพ และใหนักเรียนเลือกพูดแสดงความคิดเห็นเพียง 5 ภาพ คิดเปน 10 คะแนน
ผลการวิจัย
ผลของการศึกษาวิจัยและพัฒนาพบวา ผูเรียนมีระดับความสามารถในการพูดแสดงความ
คิดเห็นอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการใหความรูเรื่องโครงสรางประโยคทางภาษาที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อใหเกิดความ
แมนยํายิ่งขึ้น
2. รวมมือบูรณาการความรูเรื่องโครงสรางทางภาษากับครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
3. ใหความรูและใหการฝกฝนพัฒนาทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง
4. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกภาพหรือหัวขอที่จะพูดแสดงความคิดเห็นตามความสนใจ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
5. ใหผูเรียนฝกการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความสัมพันธในทักษะทั้ง 4
ดาน คือ ฟง พูด อาน และ เขียน
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครู
และวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ วิชา อ30204 SMART LEARNING
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ชื่อผูวิจัย
นางวิบูลยศิริ คงพูล
สถานที่ติดตอ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงและการพูด วิชา อ 30204 Smart Learning
หลังการใชวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ วิชา อ30204 Smart Learning เพื่อศึกษา
ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครูผูสอน วิชา อ30204 Smart Learning
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 1, 2, 6 และ 10
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงในหองที่ผูวิจัยทําการสอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ แบบประเมินการฟง การพูด
และแบบประเมินระดับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนแบบรวมมือและครูผูสอน วิชา อ 30204
ผลการวิจัย
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงและการพูด วิชา อ30204 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา หลังเรียนเทากับ 78.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65
2.ระดับความคิดเห็นที่มีตอวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ วิชา อ 30204 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ
3.ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครูผูสอน วิชา อ30204 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก
ทุกขอยกเวน ขอ11 ครูมีความรูความสามารถในการสอนอยูในระดับ มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบศูนยการเรียน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขบวนการ
คิดและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบศูนยการเรียนในสาระ
การเรียนรูที่หลากหลาย
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาพัฒนาการเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใชโครงงาน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแสมดํา
ชื่อผูวิจัย
นางสาวมณีรัตน ชุมขุนทด
สถานที่ติดตอ โรงเรียนแสมดํา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
ในการศึกษาพัฒนาการเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช
โครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพัฒนาการการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยโครงงาน และเพื่อศึกษา
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยโครงงาน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 42 คน ของโรงเรียน
วัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษานี้ประกอบดวย แผนจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ, แผนจัดกิจกรรม
โครงงาน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , แบบสอบถามวัดเจตคติ และแบบบันทึกการสอน
การเก็บขอมูลดําเนินการโดยการจัดการเรียนรูตามแผนจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน และแผนการ
จัดการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษ จํานวน 2 แผน พรอมทั้งบันทึกพฤติกรรมระหวางการจัดการ
เรียนรู และบันทึกผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น รอยละ 70 นั่น
หมายถึง นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาสูงขึ้นหลังจากผานการจัดกิจกรรมทางภาษาโดยใชโครงงาน
และจากการตอบแบบวัดเจตคติตอการเรียนโดยโครงงาน นักเรียนใหความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรู
โดยโครงงานนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูจัดการเรียนรูดว ยตนเอง การทํางาน
รวมกันและสามารถนําประสบการณที่ไดไปใช
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

ศึกษาและพัฒนาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
นายหัสชัย ทวีผล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) ปการศึกษา 2549
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) โดยใชแบบเรียนสําเร็จรูป
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ประจําปการศึกษา
2549 ในโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)โดยการมีตัวอยาง 40 คนจากนักเรียนมัธยมศึกษาปที่
2 ทั้งหมด 202 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู และ
แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว
ผลการวิจัย
ถึงแมคะแนนเฉลี่ยที่ได กลุม B ซึ่งเรียนเรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากการเรียน
ในหองเรียนปกติ จะไดคะแนนเฉลี่ยมากกวากลุม A ซึ่งเรียนดวยการศึกษาเอกสารดวยตนเอง แตจะ
เห็นวา มีคาใกลเคียงกันไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะสรุปไดวาการเรียนทั้ง
สองวิธีการมีผลไๆมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ความรู
พื้นฐานของนักเรียนแตละคน ความตั้งใจในการเรียน และการทําขอสอบ
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญา
ชื่อผูวิจัย
นางปราณี ยอมเยาว
สถานที่ติดตอ โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญาใน
ดานจํานวนนักเรียนที่ทําคะแนนไดตามเปาหมายในการทําสัญญา
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ใช
เทคนิคการเรียนแบบคูสัญญา โดย
1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนการทดลองและ
หลังการทดลอง
1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดระดับ
ผลการเรียนสูงระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง
1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
ต่ําระหวางกอนการเรียนและหลังการทดลอง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปการศึกษา 2549 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค 41202 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เพื่อสอนเกี่ยวกับเรื่อง “ฟงกชัน”
2. แบบทดสอบยอยวิชาคณิตศาสตร
3. แบบคูสัญญา
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ผลการวิจัย
1. จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญา สามารถ
ทําคะแนนไดตามเปาหมายในการทําสัญญาครั้งที่ 1-4 มีจํานวนรอยละ 93.18,81.82,75.00 และ 77.27
ตามลําดับ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค 41202 ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญาไดขอสรุปดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 41.07
2.2 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางวิชาคณิตศาสตรสูง มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 50.00
2.3 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางวิชาคณิตศาสตรต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 39.60
ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการวิจัยผลการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญาในรายวิชาและระดับชั้นอื่นๆ
2.ควรมีการวิจัยผลของการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญาในดานอื่นๆ เชน ดาน
ความรับผิดชอบ เจตคติตอการเรียน ฯลฯ
3.ครูสามารถนําเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญาไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูกับนักเรียน
เปนรายบุคคล หรือใชกับนักเรียนเปนกลุม เพราะจากการวิจัยพบวา นักเรียนที่ใชเทคนิคการเรียนแบบ
คูสัญญาทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
4.ควรมีการวิจัยโดยเทคนิคตางๆ ในการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การใหแรงเสริมโดย
การใหรางวัล,การรายงานประจําวันหรือการรายงานประจําสัปดาหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนให
ผูปกครองทราบ เปนตน
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ชื่อผลงานวิจัย การแกปญหาพฤติกรรมความไมตั้งใจเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใช
เกมทายบัตรบวก – ลบจํานวน
ชื่อผูวิจัย
นางสาวทิพาพร จันทร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดแสมดํา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่เรียนคณิตศาสตรเรื่องการบวก-ลบจํานวน
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน
3. เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรในเรื่องตอไป
4. เพื่อใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร
5. เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงคในหองเรียน
6. เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมดานความใฝรูใฝเรียนและความรับผิดชอบ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 103 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 จํานวน 34 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก
1. สื่อ บัตรบวก-ลบ
2. แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชบัตรบวก-ลบ มีลักษณะ
เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชบัตรบวก-ลบ มี
ลักษณะเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือบัตรบวก-ลบ เมื่อนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 นั้น เห็นไดวาผลจากการเลนเกมนั้น ทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนาน
ในการเรียน มีการเตรียมความพรอมโดยฝกซอมทายบัตรบวก-ลบจํานวนเมื่อมีเวลาวาง เพื่อทายบัตร
บวก-ลบจํานวนใหไดจํานวนมากขึ้น มีความกระตือรือรนในการทํางาน สงการบานทันเวลา อีกทั้งยัง
เต็มใจทําแบบฝกหัดที่ครูมอบหมายใหหรืออาสาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมอีกดวย
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2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และจากการนําผลการตอบมาวิเคราะห
พบวาแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรผานบัตรบวก-ลบนั้น มีคาความเชื่อมั่น =
0.8055 และมีคา เฉลี่ย 28.4375 แสดงวาแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่นสูง
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และจากการนําผลการตอบมาวิเคราะห
พบวาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนผานบัตรบวก-ลบนั้น มีคาความเชื่อมั่น =
0.7285 และมีคา เฉลี่ย 14.0625 แสดงวาแบบสังเกตที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมัน่ สูง
ขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาวิจัยกลุมตัวอยางที่อยูในระดับชั้นอื่น หรือเนื้อเรื่องอื่น
2. ควรมีการศึกษาผลการเปลี่ยนพฤติกรรมการไมตั้งใจเรียนของนักเรียนโดยใชกิจกรรมอื่น
หรือนําบัตรบวก-ลบจํานวน มาปรับเปนบัตรคูณหรือบัตรหารการศึกษาผลการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ไมตั้งใจเรียนของนักเรียนตอไป
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ชื่อผลงานวิจัย อิทธิพลของการเลนเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณ ที่มีผลตอการกระตุนความสนใจ
ในการทองสูตรคูณของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ชื่อผูวิจัย
นางสาวนันธิดา รัตนพิทักษ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดแสมดํา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะจดจําสูตรคูณตั้งแตแม 2–12 ไดดวยตนเอง
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการจดจําสูตรคูณ เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานทาง
การเรียน เรื่อง การคูณในสาระคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้นตอไป เพื่อใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการ
ทองจําสูตรคูณทั้ง 12 แม และเพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 38 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สื่อ เกมบิงโกพิชิตสูตรคูณ แบบทดสอบวัดการจําสูตรคูณแม 2 – 12 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
มีลักษณะเปนแบบทดสอบ แบบจํากัดคําตอบ จํานวน 132 ขอ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มี
ตอการทองจําสูตรคูณ ในวิชาคณิตศาสตรผานการเลนเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณ มีลักษณะเปนแบบวัด
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ
ผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของเครื่องมือเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณเมื่อนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 นั้น เห็นไดวาผลจากการเลนเกมนั้นจะเปนแรงกระตุนใหนักเรียน
กลับไปทองจําสูตรคูณที่บานดวยตนเอง โดยที่เราไมตองไปบังคับใหเขากลับไปทอง
ขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาวิจัยกลุมตัวอยางที่อยูในระดับชั้นอื่น หรือเนื้อเรื่องอื่น
2. ควรมีการศึกษาผลการกระตุนใหนักเรียนทองจําสูตรคูณกับวิธีอื่น วาวิธีใดจะพัฒนาผูเรียน
ไดสูงสุดแตเปนการไปทองเองดวยความสมัครใจ ดังนั้นเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณจึงมีประสิทธิภาพและอยู
ในเกณฑที่นาพอใจ ชวยใหนักเรียนขยันทองสูตรคูณมากยิ่งขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตร
เบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหา
โดยการเรียนรูแบบรวมมือ
ชื่อผูวิจัย
นางพัชุดาญ อินทรทัต
สถานที่ติดตอ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน กอน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยการเรียนรู
แบบรวมมือดวย รูปแบบ “ JIGSAW ”
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน
แบบแกปญหาโดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยรูปแบบ “ JIGSAW ”
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
บดินทรเดชา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร รายวิชาคณิตศาสตร
เพิ่มเติม 1 ค 41201 ปการศึกษา 2550 จํานวน 7 หองเรียน รวม 337 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร
เพิ่มเติม1 ค 41201 ปการศึกษา 2550 ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9 จํานวน 1 หองเรียน
รวม 50 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )
รูปแบบของการวิจัย
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองแบบ The One Group Pretest Posttest Design กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผล เปนแบบทดสอบมี
ลักษณะแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน เปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดย
การเรียนรูแบบรวมมือดวยรูปแบบ “ JIGSAW ” วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 ค 41201 ในหัวขอของเรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน มีลักษณะแบบมาตรประมาณคาแบบลิเคริ์ท จํานวน 25 ขอ
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ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/9 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยการเรียนแบบรวมมือดวยรูปแบบ “ JIGSAW ”
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/9 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยการเรียนแบบรวมมือดวยรูปแบบ “ JIGSAW ” กอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ควรทําการวิจัยในลักษณะที่คลาย ๆ กันนี้กับกลุมตัวอยางประชากรในระดับชั้นอื่น ๆ ให
ครอบคลุมทุกระดับชั้น โดยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อฝกใหนักเรียนคิดเปน แกปญหาเปน อันจะ
เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2. ควรทําการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เมื่อมีกระบวนการ
แกปญหาที่ตางกัน เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนคิดแกปญหาดวยตนเอง
3. ควรทําการศึกษาวิธีการสอนแบบบูรณาการ คือเนื้อหาแตละตอน แตละบท อาจมีการใช
วิธีการสอนไดหลากหลาย สวนโจทยปญหาควรสอดแทรกดวยวิธีการแกปญหาตามแนวโพลยา อาจจะ
ใหผลดีกวาการสอนดวยวิธีแกปญหาตลอดทั้งเนื้อหาหรือทั้งบท
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเลขาคณิต
2 มิติ และ 3 มิติในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
ชื่อผูวิจัย
นางสาวปยะฉัตร นุชเทศ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานเขาใหญ จังหวัดชลบุรี
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทียบกับเกณฑ 80/80
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบานเขาใหญ ตําบล
พลวงทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ สามมิติ
จํานวน 10 ขอ และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิจัย
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 มีดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา และดานสื่อมัลติมีเดีย
มีคุณภาพในระดับดี ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปน 86.96 / 84.96
ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการพัฒนารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใหมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงวัยและความชอบของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเขามาชวย
ในการออกแบบบทเรียนใหนาสนใจ
2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงความพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กับการสอนแบบตางๆ โดนศึกษาถึงความมั่นใจ ความกังวลในการเรียน และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการเรียนแบบตางๆ

103

ชื่อผลงานวิจัย การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบจัดคูเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการแก
ระบบสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
อ.พานทอง จ.ชลบุรีปการศึกษา2548
ชื่อผูวิจัย
นางสุพร สาครสุคนธ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ จังหวัดชลบุรี
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาเรื่องการแกระบบสมการของนักเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2548
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2548 ที่มีปญหาเรื่องการแกระบบสมการ จํานวน 22 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบทดสอบการแกระบบสมการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ในการจัดการเรียนการสอนสาระการแกระบบสมการนั้น ผูวิจัยไดมีการวัดผลประเมินผลหลัง
เรียนและบันทึกผลคะแนนไว ทําใหทราบวามีนักเรียนที่มีปญหาการแกระบบสมการ
2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบจับคูเพื่อนชวยเพื่อนจบแลว ไดมีการวัดผลประเมินผลหลัง
เรียนอีกครั้ง และบันทึกผลคะแนนไว
3. นําผลคะแนนของทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบหาความแตกตาง
ผลการวิจัย
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนแบบจับคูเพื่อนชวยเพื่อนสามารถแก
ระบบสมการได และสอบผานจุดประสงคการเรียนรูเรื่องการแกระบบสมการครบ 100%
ขอเสนอแนะ
ควรนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนไปใชในการแกปญหากับนักเรียน
ในรายวิชาอื่นๆ
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง การแกไขโจทยสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวสําหรับ นักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร ค 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549
ชื่อผูวิจัย
นางสายชล จันทรแทน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ E1 / E2 = 80/80
2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนเรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน ซึ่งเปน
นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาคณิตสาสตร ค 32101 ระดับ 1 - ระดับ 1.5
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครจํานวน 51 คน ซึ่งเปน
นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาคณิตสาสตร ค 32101 ระดับ 1 - ระดับ 1.5 ซึ่งไดมาจากกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน
3. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
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ผลการวิจัย
1. สื่อประการสอน คือ ชุดการเรียนการสอน คณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว สําหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ E1/E2 = 80 /80 กลาวคือ ผลการวิเคราะหสื่อประกอบการสอน มีประสิทธิภาพเฉลี่ย
80.29/ 80.49 ดังนั้นสื่อประกอบการสอน คือ ชุดการเรียนการสอน คณิตศาสตร เรื่องการแกโจทย
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสําหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 มีระสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาการใชสื่อประกอบการสอนคือชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชา คณิตศาสตร ค 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลองอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
1. ควรใชกับนักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร ค 32101 ซึ่งเปนนักเรียนที่มีผลการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร อยูในระดับ 1 - ระดับ 1.5 การใชสื่อประกอบการสอน คือ ชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรกอ นใชกับกลุมดังกลาว ผูสอนควรมีเวลาอธิบายและทําความเขาใจกับผูเรียนถึงการนํา
เอกสารดังกลาวมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชสื่อประกอบการสอน เปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง และเมื่อนักเรียนพบปญหาที่สงสัยอาจไมกลา
ซักถามเพื่อน หรือ ครูผูสอน ดังนั้น ครูผูสอนควรดูแลและคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนที่เปนนามธรรม และทําใหผูเรียนไมสามารถหา
ขอสรุปได ครูผูสอนควรยกตัวอยางสถานการณที่ใกลตัวนักเรียนมาอธิบายเพื่อสรางความสนใจ และ
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเร็วขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การลบจํานวนนับที่มีผลลัพธ
และตัวตั้งไมเกิน 100
ชื่อผูวิจัย
นางสาวศิริรัตน กลัดเทศ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนคลองลําเจียก กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2550
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่องการลบจํานวนนับที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนคลองลําเจียก สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ที่ทําให
นักเรียนมีความคิดรวบยอดและทักษะในการคิดคํานวณเรื่องการลบจํานวนนับที่มีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน 100
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 จํานวน 32 คน ชาย 17 คน หญิง 15 คน
โรงเรียนคลองลําเจียก สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 จํานวน 10 คน ชาย 6 คน หญิง 4 คน
โรงเรียนคลองลําเจียก สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกผลการปฏิบัติการสอน แบบบันทึกการตรวจแบบฝกหัด
และแบบทดสอบ แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน แบบบันทึกการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
ผลการวิจัย
จํานวนนักเรียนประมาณ รอยละ 90 มีความคิดรวบยอดและทักษะในการคิดคํานวณ เรื่อง
การลบจํานวนนับที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ไดอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะ
1. ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเขามามีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรูตางๆอยางตื่นตัว รวมทั้งเปดโอกาสให
นักเรียนไดสรุปสาระสําคัญในความคิดรวบยอดของเรื่องตางๆดวยตนเอง
2. ครูควรใชหลักการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมในเรื่องที่สามารถใชสื่อการเรียนการสอน
รูปธรรมประกอบไดเพื่อใหนักเรียนมองเห็นความสัมพันธและสามารถเชื่อมโยงองคความรูตางๆไดงาย
3. ครูควรใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด หรือวิธีการสอนแบบอุปนัยเขามาชวยในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่ไดเรียนรูจนสามารถนําความคิด
รวบยอดที่ไดไปประยุกตใชไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และแมนยํา
4. ครูควรใหนกั เรียนไดฝกทักษะในเนื้อหาของทุกเรื่องในชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ชํานาญและเกิดความคลองแคลวในเนื้อหาของเรื่องนั้นๆมากขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การใชแบบฝกพัฒนาทักษะการคิดคํานวณเศษสวนประถมศึกษาปที่ 5
นางสาวอัญชลี มุงเจริญวัฒนกุล
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค กรุงเทพมหานคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชแบบฝกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษสวน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 37 คน ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนต่ํากวารอยละ 50
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกการบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษสวน จํานวน 5 ชุด
2. แบบทดสอบกอน - หลังเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. กฎการฝกหัดของธอรนไดด การฝกหัดบอยๆ จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะและความเขาใจ
2. ฝกผูเรียนเปนศูนยกลางใหเพื่อนชวยเพื่อนฝกแกปญหารวมกัน
3. ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร ครูเสริมแรงโดยใหกําลังใจและใหรางวัลเมื่อทําถูกตอง
ผลการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยกอนการฝกมีคาเทากับ คะแนนเฉลี่ยหลังการฝกมีคาเทากับแสดงวา แบบฝก
สามารถทําใหนักเรียนมีทักษะในการบวก การลบ การคูณและการหารเศษสวนดีขึ้น
2. คะแนนเฉลี่ยในแตละแบบฝกมีคา 5.47-8.03 และสวนเบี่ยงบนมาตรฐาน มีคา 0.67 - 1.48
3. การเปรียบเทียบผลทักษะการคิดคํานวณกอนและหลังการฝก พบวา คะแนนกอนและหลัง
การฝกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ระหวางการดําเนินการฝก ควรใหนักเรียนทําแบบฝกดวยตนเองเปนรายบุคคล โดยมีครู
เปนเพียงผูคอยชี้แจงและแนะนํานักเรียนเมื่อเกิดขอสงสัย
2. เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จในแตละแบบฝก ครูและนักเรียนควรรวมกันอภิปรายถึง
ขั้นตอนวิธีการและคําตอบที่ถูกตองทุกครั้ง เพื่อสรุปความรูที่ไดใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. ควรสรางแบบฝกในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น
4. ควรพิจารณาผลการใชแบบฝกในดานความคงทนของการเรียนรู
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรม เรื่อง การควบแนนของ
ไอน้ําบูรณาการกับรูปแบบซิปปา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชื่อผูวิจัย
นางสมพิศ เพชรานนท
สถานที่ติดตอ โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการควบแนนของไอน้ําโดยใช
บทเรียนโปรแกรมบูรณาการกับรูปแบบซิปปา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบ Random Control Group Pretest – Posttest Design
ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สํานักงานเขตบางกะป สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 2549 จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดเทพลีลา จํานวน 200 คน โรงเรียนลําสาลี
จํานวน 110 คน โรงเรียนสุเหราหัวหมากนอย จํานวน 98 คน โรงเรียนสุเหราวังใหญ จํานวน 35 คน
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) จํานวน 86 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากประชากรของแตละโรงเรียน ทั้งนี้โดยใหแตละโรงเรียน
ใชวิธีการสุมอยางงาย(Sample Random Sampling ) โรงเรียนละจํานวน 10 คน ใชเกณฑในการสุม
เด็กเกง 2 คน ปานกลาง 5 คน ออน 3 คน รวม 5 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอนบทเรียนโปรแกรม เรื่องการควบแนนของไอน้ําบูรณาการกับรูปแบบซิปปา
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีเรียน
ตามแผนการจัดการเรียนรูวิธีเรียนบทเรียนโปรแกรมบูรณาการกับรูปแบบซิปปา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบวา คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังการเรียนมีคา 6.58 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยทดสอบกอนเรียนซึ่ง
มีคา 2.72
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ขอเสนอแนะ
1. วิธีเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ลวนเปนนวัตกรรมทางการสอนทั้ง 2 รูปแบบ อาจจะเปนสิ่งแปลก
ใหมทําใหผูเรียนสนใจ จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้น
2. สําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการทราบวาการนํานวัตกรรมสองชนิดมาบูรณาการ
จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นตรงตามวัตถุประสงค แตการทําบทเรียนโปรแกรมเปนนวัตกรรม
ที่ตองใชคาใชจายสูง ดังนั้น การเลือกสื่อใชในการจัดการเรียนรูควรจะเลือกใหเหมาะสมซึ่งสามารถ
ศึกษาไดจาก อันเลน (Allen อางถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2544,81) ไดจัดทําตารางประสิทธิภาพของ
สื่อชนิดตางๆ เพื่อใหผูสอนเลือกสื่อการสอนใหสัมพันธกับวัตถุประสงค และประสบการณเรียนรูที่จะ
ทําใหการเรียนการสอนมีคุณคาและไดผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โรมิซาวสกี (Romiszowski อางถึงใน
อรนุช ลิมตศิริ 2544,82) ไดเขียนแผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาเลือกใชสื่อตามประเภทของสื่อประเภท
จักษุสัมผัส โดยมีการวิเคราะหเนื้อหากอนวามีความจําเปนตองใชสื่ออะไรบาง เพื่อการเลือกใชสื่อแต
ละประเภทอยางมีประสิทธิภาพ
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นายพิษณุ ปานนี้
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา
2548 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) กอนและหลังการใชแบบทดสอบที่สรางขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีจํานวนทั้งหมด 4
หองรวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 163 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้คือ แบบทดสอบ (Test) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาใหตรง
กับมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มี 1 ชุดจํานวน 30 ขอ โดยใช
แบบทดสอบทดสอบกอนเรียนกอนแลวก็ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรู
หลังจากนั้นก็ทําการ
ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยที่ไดกอนเรียน อยูในระดับต่ํากวาครึ่งซึ่งเทากับ 12.10 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังจากทดสอบหลังเรียนแลวไดเทากับ 17.14 คะแนน
เกินครึ่งเพียงเล็กนอยถือวายังไมประสบผลสําเร็จ สวนเปอรเซ็นตที่ไดกอนเรียนมีคาเทากับ 29.68%
และหลังเรียนเทากับ 42.72% จะเห็นวาไดไมถึง 50% ถือวาการวิจัยนี้ไมไดผลตามที่คาดหวังมากนัก
ขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบขึ้นมา 1 ชุด จํานวน 30 ขอ และใชทําการ
ทดสอบกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว ซึ่งในกลุมตัวอยางนี้อาจมีบางกลุมที่ตั้งใจทําขอสอบ บางกลุมที่ทํา
เพื่อใหเสร็จๆสงผลใหคะแนนที่ไดไมใชคะแนนที่แทจริง ผูวิจัยจึงเสนอแนะวาถาสนใจที่จะนํางานวิจัย
เรื่องนี้ไปทําการศึกษาตอ ควรมีการทดสอบกับกลุมตัวอยางหลาย ๆ กลุม แลวนําคะแนนแตละกลุม
มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะทําใหทราบวาการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดจาก
แบบทดสอบไมไดมาตรฐาน หรือเกิดจากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นางปาริชาต ปานนี้
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาปญหาพฤติกรรมของนักเรียนในการรับผิดชอบในการนําวัสดุอุปกรณมาทํา
กิจกรรมปฏิบัติการทดลองวิชาวิทยาศาสตร
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนใหมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรในทางที่ดี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 202 คน จํานวน 5 หองเรียน
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. คาเฉลี่ยการสงงานแตละหอง = จํานวนครั้งที่นักเรียนสงงาน X 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน
2. จํานวนการสงงาน
= คาเฉลี่ยการสงงานแตละหอง x 100
จํานวนหอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบพิมพรูปกุงสําหรับประเมินการสงงานแตละครั้ง โดยแบบพิมพ 1 ตัวตอการสงงาน 1 ครั้ง
ผลการวิจัย
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 หอง นักเรียน 202 คน ทั้งเทอม
1 และเทอม 2 ความรับผิดชอบของนักเรียนเทอม 1 เปนคาเฉลี่ยของแตละหอง ดังนี้ ม.1/1 คาเฉลี่ย 9,
ม.1/2 คาเฉลี่ย 7, ม.1/3 คาเฉลี่ย 3, ม.1/4 คาเฉลี่ย 12 , ม.1/5 คาเฉลี่ย 6 สวนเทอม 2 ดังนี้ ม.1/1
คาเฉลี่ย 15,ม.1/2 คาเฉลี่ย 12 , ม.1/3 คาเฉลี่ย 10, ม.1/4 คาเฉลี่ย 17 , ม.1/5 คาเฉลี่ย 12 จากการ
วิจัยจะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของเทอม 1-2 มีความแตกตางกันมาก ซึ่งมาจากการเสริมแรง ทําใหความ
รับผิดชอบของนักเรียนมีคาเพิ่มขึ้น สงผลใหการทํากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรมีความ
สนุก นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรทําใหผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนดีขึ้นมาก
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียน วิชาชีววิทยา 4
ว 40244 เรื่องพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิควิธีการเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning)
ชื่อผูวิจัย
นางลดาวัลย หรรษาพันธุ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปที่วิจัย
2547
วัตถุประสงคการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาชีววิทยา4 ว 40244 เรื่องพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิควิธีการเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6/1 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
จํานวน 43 คน ที่เรียนแผนกวิทยาศาสตรภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2547
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมิน
พฤติกรรมการทํางานและเจตคติ
ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ผานการเรียนวิชาชีววิทยา4 ว 40244 เรื่องพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค
วิธีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ 6.98 คะแนน
2. นักเรียนที่ผานการเรียนวิชาชีววิทยา4 ว 40244 เรื่องพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
วิธีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) จะมีความตั้งใจตอการเรียนในระดับดี และ มีเจตคติตอ
การเรียนวิชาชีววิทยา 4 ว 40244 ในระดับมาก
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

แผนการจัดการเรียนรูเคมีพื้นฐาน
นางทัศนีย สินอุดม
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
2550
บทคัดยอ

ในการจัดทําแผนจัดการเรียนรูรายวิชา ว 42103 เคมีพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่ ระยอง เขต 1 จํานวน 7 หองเรียน รวมจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 216 คน ผูรายงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ว
42103 เคมีพนื้ ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสูงขึ้นมีขั้นตอน ดังนี้
ขอ1. ทําการวิเคราะหผูเรียน เพื่อใหทราบขอมูลทางดานพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียนในดานตางๆ และ
ทดสอบกอนเรียนโดยใชขอสอบเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ2. จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ว 42103 เคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชแบบวัดทักษะกระบวนการ 3 ดาน คือ การปฏิบัติการทดลอง การ
คิดวิเคราะห และการสื่อความหมาย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 3 ดาน คือ ความซื่อสัตย
กระบวนการกลุม และการใฝรู-ใฝเรียน ควบคูไปกับการใชแผนการเรียนรู ขอ3. ทดสอบหลังเรียน
โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ขอ4.นําขอมูลมาวิเคราะห โดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู ความเขาใจ กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชคา t-test สําหรับดาน
ทักษะกระบวนการและดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใชคารอยละ ขอ 5.ผลการวิเคราะหขอมูลเมื่อ
ทดลองหาความมีนัยสําคัญของความกาวหนาของคะแนนกอนและหลังสอน ปรากฏวามีความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังสอนของการใชแผนการเรียนรู 11 สัปดาห จํานวน 12 แผนการเรียนรู
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ดังนั้น จึงกลาวไดวา แผนการเรียนรู 11 สัปดาห ที่ผูรายงานสรางขึ้นทําใหผูเรียนมีความรู
สูงขึ้น อีกทั้งมีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมรอยละ
84.70 และ 85.40 ตามลําดับ
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ชื่อผลงานวิจัย เรื่องการสรางบทเรียนโปรแกรมเรื่องบรรยากาศเพื่อพัฒนาการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของ นักเรียน ชั้น ม. 1/6 ปการศึกษา 2548
โรงเรียนพานทองอุปถัมภ
ชื่อผูวิจัย
นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
สถานที่ติดตอ โรงเรียนพานทองสถาชนูปถัมภ จังหวัดชลบุรี
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมเรื่อง บรรยากาศ โดยเทียบกับเกณฑ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม
ประชากร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ ภาคเรียนที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2548
กลุมตัวอยาง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2548 ของโรงเรียน
พานทองสภาชนูปถัมภ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 38 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรศาสตร
ผลการวิจัย
1. บทเรียนโปรแกรมเรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2548 มีประสิทธิภาพ 84.13/82.14
2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ ภายหลังจากไดรับการเรียนโดย
ใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. บทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งครูสามารถนําบทเรียน
โปรแกรมนี้ ไปใชในการสอนซอมเสริมวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชแกปญหานักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําได
2. บทเรียนโปรแกรมเปนบทเรียนที่เรียนดวยตนเอง ดังนั้นจะใชไดผลดีกับนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งมีสมาธิที่ดีในการอาน
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
นายประยูร คําภา
โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เรื่อง ระบบนิเวศหาดหินหาดทราย ของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บานฉาง
จ.ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองๆ ละ 40 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม
(Cluster random sampling) ใหกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติในชั้นเรียน ใชเวลาในการสอนกลุมละ 12
คาบๆ ละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบเรื่อง “ระบบนิเวศหาดหินหาด
ทราย” และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ผลการวิจัย
1.ผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเรื่อง “ระบบนิเวศหาดหินหาดทราย” ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการใชเทคนิควิธีการเรียนแบบมีสวนรวมสืบเสาะหา
ความรู(inquiry) โดยการสํารวจศึกษาในสถานที่จริงและใหผูเรียนชวยเหลือกันเองในขั้นการทํากิจกรรม
ขั้นสรุป และการนําไปใช
2.คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลในกลุมทดลอง หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางเห็นไดชัด (มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01) และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง ที่ไดรับการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญกับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติในชั้นเรียนแตกตางกันอยางเห็นไดชัด (มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01) โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ระบบนิเวศหาดหินหาดทราย”
สูงกวากลุมควบคุม นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีความกระตือรือรน มีความสนุกสนานในการเรียน มี
ปฏิสัมพันธที่ดีภายในกลุม และมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีนี้
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องอาณาจักรสัตว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อผูวิจัย
นางกิติมา ธีรสรเดช
สถานที่ติดตอ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรสัตว เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนกอนการสอนและหลังการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมของกลุมทดลอง เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยหนังสืออาน
เพิ่มเติม กับการสอนปกติ และเพื่อหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์การกระจายของ
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทียบกับเกณฑ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร จํานวน 380 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองซึ่งไดมาจากการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งแตละกลุมมีจํานวนนักเรียน 50 คน และจากการสุม นักเรียนชั้น ม.4/2 เปน
หองทดลอง นักเรียนชั้น ม.4/1 เปนหองควบคุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรสัตว หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาชีววิทยา
จํานวน 2 เลม เรื่องอาณาจักรสัตว แบบฝกหัดเรื่องอาณาจักรสัตว จํานวน 6 ชุด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องอาณาจักรสัตว แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอหนังสืออานเพิ่มเติม
ผลการวิจัย
1. หนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องอาณาจักรสัตว พบวามีประสิทธิ์ภาพ ( E1/E2 ) มีคาเทากับ
75/70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70
2. คารอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑที่กําหนดไว มีคารอยละ 72 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว คือนักเรียนรอยละ 70 ไดคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมฤทธิ์การกระจายของคะแนนหลังเรียน มีคาเทากับ
7.00 0.97 13.89 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ คาเฉลี่ยรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
สวนเบี่ยงเยนมาตรฐานต่ําและสัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนนอยูในระดับปานกลาง
4. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

117

ชื่อผลงานวิจัย การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและวัฏจักรของหิน
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชื่อผูวิจัย
นางสาววีระวรรณ เลขนาวิน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ในรูปแบบตางๆโดยการใชเอกสาร
ประกอบการเรียน ใบงาน และสื่อการสอนเรื่องหินมาเปนนวัตกรรมในการศึกษา
ประชากรและประชากร
ประชากรไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 / 4 และ 2 / 8 จํานวน 101 คน
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 / 4 และ 2 / 8
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนเรื่องชนิดของหิน
3. ใบงานเรื่องชนิดและวัฏจักรของหิน
ผลการวิจัย
จากการทําวิจัยเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและวัฏจักรของหิน ที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ มี
การใชนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน จากการทดลองทั้ง 2 ครั้ง พบวาเมื่อใหนักเรียนแตละคน
ทําใบงานเรื่องหินโดยศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนและสื่อการสอนเรื่องหิน หลังจากนั้นครูและ
นักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบพรอมเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัย
สุดทายครูจึงอธิบาย
เพิ่มเติม ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องชนิดและวัฏจักรของหินไดดีขึ้น ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยดูไดจากผลการสอบหลังเรียนและผลตางของคะแนนสอบกอนเรียน
และหลังเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุด
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ชื่อผลงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
ควบคูกิจกรรมฝกทักษะการคิดรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน(โลกดาราศาสตรและ
อวกาศ) รหัส ว 40104 สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1
ชื่อผูวิจัย
นางวันทนีย รักเกียรติ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) ควบคูกิจกรรม
ฝกทักษะการคิด รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน(โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) รหัส ว 40104 ภาคเรียน
ที่ 2 ระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน – หลังเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) ควบคูกิจกรรมฝกทักษะการคิด
3. เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1 โรงเรียนหอวัง จํานวน 6 หองเรียน
กลุมตัวอยางไดแก จํานวนนักเรียน 267 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1 โรงเรียนหอวัง จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 50 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โดยใชวิธีการสุมแบบกลุมดวยการจับฉลากชื่อหองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) ควบคูกิจกรรมฝกทักษะ
การคิด จํานวน 8 ชุดกิจกรรม และเอกสารเพิ่มเติมสําหรับครูเรื่อง “เกร็ดความรูและนิทานดาว”
2. แบบบันทึกการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
3. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
( Achievememt test ) มีจํานวน 2 ฉบับดังนี้
3.1 แบบทดสอบเรื่อง “ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ”
(สาระที่ 6) เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ
3.2 แบบทดสอบเรื่อง “ ดาราศาสตรและอวกาศ” (สาระที่ 7) เปนแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 60 ขอ
5. แบบประเมินเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ควบคูกิจกรรม
ฝกทักษะการคิดเปนนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไปในวงกวางได และผลการทดสอบกอน
เรียน-หลังเรียนของทั้ง 2 สาระ (สาระที่ 6 และสาระที่ 7) มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
รวมทั้งคารอยละเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนอยูในระดับสูงเปนที่นาพอใจ
ขอเสนอแนะ
1. ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ไปสราง
เปนชุดกิจกรรมในรายวิชาอื่นๆดวย เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการเรียนรวมกันเปนกลุมได
มากขึ้นจนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งการไดทํากิจกรรมที่หลากหลายจะทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น
2. ควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการคิดที่สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูมาก
ขึ้น เนื่องจากกระบวนการคิดของสมองเปนความสามารถที่สําคัญของมนุษย ที่มีคุณภาพมากกวา
ความสามารถดานอื่นๆ รวมทั้งสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูทางวิทยาศาสตรใหนักเรียนเรียนรู
ไดอยางมีความสุข อันจะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูการพัฒนาปญญา
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ชื่อผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง ยาฆาแมลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนโดยใช
บทเรียนโปรแกรมและการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคJigsaw II
ชื่อผูวิจัย
นางสมพิศ เพชรานนท
สถานที่ติดตอ โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) กรุงเทพมหานคร
ที่วิจัย
2548-2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องยาฆาแมลง
ตามเกณฑ 80/80
2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ยาฆาแมลง
ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรม และการเรียนแบบรวมมือ
โดยใช เทคนิค Jigsaw II
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และ 5/2 จํานวน
2 หองเรียน โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) หองละ 40 คน รวม 80 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ใชการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยการ
จับสลาก ไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เปนกลุมทดลอง และ 5/2 เปนกลุมควบคุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนโปรแกรม เรื่องยาฆาแมลง แบงออกเปน 3 เลม ไดแก เลมที่ 1 เรื่องแมลงคือ
อะไร เลมที่ 2 เรื่องการกําจัดแมลง และเลมที่ 3 เรื่องการใชยาฆาแมลงชนิดสารสังเคราะห
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัย
1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมเรื่องยาฆาแมลง ประสิทธิภาพที่หาไดมีคา
84.67/80.13 ซึง่ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
2. เมื่อนําบทเรียนโปรแกรม เรื่องยาฆาแมลงไปทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบวาไมทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .05 และถาดูจาก
คะแนนเฉลี่ย คา Χ ทดสอบหลังเรียนของทั้งสองกลุม จะเห็นไดวามีคาใกลเคียงกัน คือ กลุมทดลอง
ได 17.68 และกลุมควบคุมได 17.38
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ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัยจะพบวาการเรียนทั้งสองแบบที่เสนอในงานวิจัยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนนั้นพอ
ๆ กัน ดังนั้น การที่จะเลือกใชสื่อในการจัดการเรียนรูนั้น จะตองวิเคราะหใหเหมาะสม บางครั้งสื่อที่ทํา
ยากอาจจะไดผลนอยกวาสื่อที่หาไดงายๆ อยางเชน งานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดทําบทเรียนโปรแกรม
เรื่องยาฆาแมลง และแผนการสอนใหผูเรียนไดใชวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิคJigsaw II ซึ่งวิธีการทั้ง 2
แบบจัดเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน (อรนุช ลิมตศิริ) สําหรับผูวิจัยสังเกตพบวา วิธีเรียนแบบ
รวมมือ การจัดทําบทเรียนโปรแกรมเรื่องยาฆาแมลงตองใชเวลาจึงจะไดบทเรียนโปรแกรมที่ดี และ
งบประมาณในการจัดทําสูง
สวนการจัดทําแผนการสอนใหผูเรียนไดใชวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค
Jigsaw II ปจจัยสําคัญ คือ การหาสื่อการสอน ไดแก เอกสาร หนังสือ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
อยางเพียงพอ และสามารถหาไดจากหองสมุด ซึ่งไดเปรียบกวาบทเรียนโปรแกรมในดานการใชเวลา
และงบประมาณ
2. สําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการทราบวา นวัตกรรมใดที่จะใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีกวากัน แตการวิจัยพบวา นวัตกรรมทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพพอ ๆ กัน ดังนั้น
การเลือกสื่อใชในการจัดการเรียนรูควรจะเลือกใหเหมาะสม ซึง่ สามารถศึกษาไดจาก อันเลน (Allen
อางถึงใน อรนุช ลิมตศิริ 2544, 81) ไดจัดทําตารางประสิทธิภาพของสื่อชนิดตาง ๆ เพื่อให
ผูสอนเลือกสื่อการสอนใหสัมพันธกับวัตถุประสงค
และประสบการณเรียนรูที่จะทําใหการเรียนการ
สอนมีคุณคา และไดผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โรมิซาวสกี (Romiszowski อางถึงใน อรนุช ลิมตศิริ
2544, 82) ไดเขียนแผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาเลือกใชสื่อตามประเภทของสื่อประเภทจักษุสัมผัส
โดยมีการวิเคราะหเนื้อหากอนวามีความจําเปนตองใชสื่ออะไรบาง เพื่อการเลือกใชสื่อแตละประเภท
อยางมีประสิทธิภาพ
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การสอนแบบการจัดการ (เนนการวางแผน การจัดการ และการบริหารเวลา)
นางชูศรี พนภัยพิบัติ
โรงเรียนกบินทรวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
2547-2548

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถในการวางแผน การจัดการ และการบริหารเวลา
2. เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงตามแผนการเรียนรูปฐมนิเทศจํานวน 11 กิจกรรม
3. เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม จากการกระตุนการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะปลายเปด ไดคิดในกรอบเดียวกันอยางอิสระแบบหลากหลาย ใหคนพบสื่อใหมๆและมีความรูคู
คุณธรรมนําเศรษฐกิจพอเพียง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 240 คน เปนนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมีจํานวน
154 คน และนักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพจํานวน 96 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 240 คน เปนนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี จํานวน
154 คน และนักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพจํานวน 96 คน เปนกลุมที่
ทดลองสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการจัดการ (เนนการวางแผน การจัดการ และการ
บริหารเวลา )
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบประเมินความรูความสามารถโดยใชเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
2. ดูจากนักเรียนทั้ง 2 กลุม รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน 240 คน สามารถจัดการเรียน
การสอนรวมกับครูผูสอนโดยการใชวิธีบรรยาย อธิบาย วิเคราะห และพยายามทําความเขาใจระหวาง
ผูเรียนและผูสอน
3. การสังเกตการณของครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 240 คนนักเรียนในรายวิชา
เคมี จํานวน 154 คน และนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพจํานวน 96 คน รวมกัน
อภิปรายนําผลการอภิปรายมาวิเคราะหขอมูลและนํามาสัมมนา การสนทนากลุม ประชุม แสดงความ
คิดเห็น เพื่อประเมินวามีขอสนับสนุนหรือขอขัดแยงหรือไม จากนั้นผูสอนใหการแนะนําและสรุป
ผลการวิจัยรวมกันอีกครั้ง
4. การรวมกลุมแลววิจารณและการประเมินผลโดยวิธีในรูปแบบการรายงาน และสงผลงาน
วิจัยการสังเกตอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นของผูเรียน สรางคุณคาหาความหมายที่ไดจากผล
ของงานที่นักเรียนคิดเพิ่มคุณภาพ
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5. เกณฑในการกําหนดคุณภาพของความรู ผูสอนพิจารณาที่ความถูกตองวาการจับประเด็น
ที่ตองการจะวัดผลผูเรียนหรือไม
ผลการวิจัย
คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของความคิดเห็นตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา มีคามัชฌิมเลข
คณิตระหวาง 3.94 - 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 - 0.83 แสดงวานักเรียนมีความเห็นวา การ
จัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการเรียนแบบการจัดการ มีกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการวางแผนการเรียน การจัดการ และการบริหารเวลา นักเรียนไดทํางานกลุม ครูจัดกิจกรรมได
ปฏิบัติจริง นักเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ นักเรียนมีโอกาสเสนอผลงานตัวเอง
นักเรียนมีโอกาสวิจารณงานของเพื่อน นักเรียนสรุปขอความรูไดดวยตนเอง นักเรียนและเพื่อน ๆ
รวมกันสรุปผลงานของกลุม นักเรียนมีโอกาสสรุปขั้นตอนการทํางาน ครูใชสื่อการสอนที่นักเรียนมีสวน
รวมฝกปฏิบัติ นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูใชวิธีวัดและประเมินผล
หลายวิธี นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน ครูสนับสนุนใหนักเรียนนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนของนักเรียน ในทุกกิจกรรมดังกลาว นักเรียนมีความเห็นวา ครูผูสอนจัด
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมระดับมาก กิจกรรมที่นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู ขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชน นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู และขอมูลขาวสารจากแหลงความรู หรือวิทยากรทองถิ่น
เปนกิจกรรมที่ครูจัดใหนักเรียนระดับมาก เปนตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปน
รูปธรรมทุกกิจกรรมการสอน

124

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลการประเมิน การปฏิบัติศาสนกิจในวันอาทิตย ของนักเรียนคาทอลิก
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นายอันเร ไชยเผือก
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจในวันอาทิตยของนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชายและหญิงคาทอลิก ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จํานวน 20 คน เปนนักเรียนชาย 9 คน
นักเรียนหญิง 11 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตารางบันทึกการมาวัด แบบบันทึกประจําคาบสอน การสังเกต และการสัมภาษณผูปกครอง
ผลการวิจัย
จากการใชแบบบันทึกประจําคาบสอน บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล และจากการ
สอบถามจากผูปกครอง รวมทั้งการขอความรวมจากหลายฝาย ทําใหเห็นการเปลี่ยนการมารวม
ปฏิบัติศาสนพิธีในวันอาทิตย ของนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีแนวโนมไปในทางที่ดีขึ้น
ถาเราเปรียบเทียบการปฏิบัติในเดือนธันวาคม 2548 กับเดือนมกราคม 2549 จะไดดังนี้ คือ ในเดือน
ธันวาคม 2548 นักเรียนมารวมปฏิบัติศาสนพิธีคิดเปน 48.75 % สวนในเดือนมกราคม 2549 คิด
เปน 80.00 %
ขอเสนอแนะ
1. คานิยมในสังคมปจจุบันตองยอมรับวา มีการพัฒนาทางดานวัตถุมีมากกวาทางดานจิตใจ
ทําใหนักเรียนบางกลุมบางคนคิดวาศาสนาเปนเรื่องนาเบื่อ ไรสาระ ไมสนุกเหมือนกับการไปเที่ยวหรือ
เลนเกมส ศาสนาเปนเรื่องของคนแกเทานั้น ทําใหนักเรียนไมคอยสนใจกิจกรรมของศาสนาเทาที่ควร
ดังนั้นการเชิญชวนใหนักเรียนปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาของตนเอง จึงตองไดรับความรวมมือจากทุก
ฝาย ทั้งจากครอบครัว โรงเรียน ครูผูสอน ทางวัด รวมทั้งสภาพแวดลอมทางสังคม โดยเฉพาะ
สังคมของเพื่อน
2. การติดตามผลนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ควรมีการตามผล
อยางใกลชิดและตอเนื่อง มีการใชวิธีการที่หลากหลาย การพบนักเรียนเปนรายบุคคลจะชวยใหเขาใจ
ปญหาของนักเรียนไดเปนอยางดี
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ชื่อผลงานวิจัย ผลของการใชวิธีการสอนแบบสืบคนขอมูลที่มีตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
ชื่อผูวิจัย
นายปกรณ เทศกาล
สถานที่ติดตอ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามสภาพจริงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เชิงปฏิบัติการ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนใหดีขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีจํานวน 78 คน โดยการสุม แบบเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากโดยธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนแลวจะแยกเด็กนักเรียนมาทําการสอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญในการเรียน ปฏิบัติจริงระหวางเรียนในวิชาสังคม
ศึกษา เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนของวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/2 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง ที่ผูเรียนไดรับการสอนแบบ สืบคนขอมูลมีระดับคะแนนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอยางตอเนื่อง และควรมีการทําการวิจัยในเรื่องอื่นเพิ่มเติม
ในวิชาสังคมศึกษา และ วิชาอื่นๆตอไป
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ชื่อผลงานวิจัย การสรางขุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
เรื่องประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอยางของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
ชื่อผูวิจัย
นางศุภวัน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
สถานที่ติดตอ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการสรางชุดการสอนเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยาง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาว
พุทธตัวอยางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดการสอน และเพื่อประเมินเจตคติของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 38 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดการสอนเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 จํานวน 6 ชุด มีเนื้อหา ดังนี้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอนเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
และชาวพุทธตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบศูนยการเรียนดวยชุดการสอนเรื่อง
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale )
ตามวิธีของลิเคอรท ( Likert ) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ชุดการสอนเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยางที่สรางขึ้นจํานวน
6 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ซึ่งชุดการสอนทั้ง 6 ชุดมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
81.47/80.78
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนรอยละ 43.28
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาพระพุทธศาสนาในระดับมากที่สุดรอยละ 78.95 และมีความ
คิดเห็นวาการเรียนแบบศูนยการเรียนดวยชุดการสอนเปนกิจกรรมที่ดีในระดับมากที่สุดรอยละ 60.53
ระดับมากรอยละ 34.21

127

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชื่อผูวิจัย
นางนัทกาญจน รัตนวิจิตร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานเขายายชุม จังหวัดระยอง
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม เพื่อทําการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค การมีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนพัฒนาและหลังพัฒนา โดยมีการใชคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม และเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคการมี
วินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังพัฒนาตามเกณฑการ
ผานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ
1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ไดแก นักเรียน 1 คน กลุมเล็ก จํานวน 6 คน และกลุมใหญ จํานวน 30 คน เพื่อใชหา
คุณภาพของคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอนุบาลระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง ปการศึกษา 2547
จํานวน 37 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินพื้นฐานทางจิตใจ
ซึ่งประกอบดวยดานสติปญญา สุขภาพจิตที่ดี และประสบการณทางสังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับคุณลักษณะอันพึงประสงคการมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมครั้งนี้ เปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง ปการศึกษา 2547
จํานวน 149 คน ไดแก โรงเรียนวัดเขาสําเภาทอง โรงเรียนวัดแกลงบน โรงเรียนวัดเภตราสุขารมณ
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง และโรงเรียนวัดสามัคคีราษฎรบํารุง
2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ คือ
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2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามทฤษฎี
ตนไมจริยธรรม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายายชุม
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานเขายายชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จํานวน 38 คน ปการศึกษา 2548
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม ประกอบ
ดวยแผนกิจกรรมจํานวน 18 แผนแผนละ 1 ชั่วโมง แบงเปน 2 ระดับ คือ (1) แผนพัฒนาลักษณะที่
เปนพื้นฐานทางจิตใจโดยการเผชิญสถานการณ จํานวน 10 แผน และ(2) แผนพัฒนาจิตลักษณะที่
เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค การมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมโดยการ
เสริมสรางคานิยม จํานวน 8 แผน ที่มีคาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญมากกวา .05
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจํานวน 5 ฉบับ 60 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ตั้งแต .20 ขึ้นไปและมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ดังนี้ .88 .86 .85 .80 และ.93
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1
ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยรวม
ของคูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค พบวามีคาดัชนีความสอดคลองของความถูกตองของเนื้อหา และรูปแบบของคูมือการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค สวนใหญพบวามีความพอใจในคุณภาพของคูมือ กิจกรรม
สามารถทําใหนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ทุกคน คิด
เปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ดังนั้นผลการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคการมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม พบวา มี
นักเรียนผานแตละกิจกรรมรวม รอยละ 87 แสดงวาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่สรางขึ้น มีคุณภาพดีสามารถนําไปใชพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนได
ผลการหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามทฤษฎี
ตนไมจริยธรรมที่ผานการหาคุณภาพ มีผลคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค จากการใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค มีคาความเชื่อมั่น .88 .86 .85 .80 .93
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2
ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชคูมือการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมในครั้งนี้พบวา ผลการพัฒนา
ลักษณะที่เปนพื้นฐานทางจิตใจ(ราก) และผลการพัฒนาจิตลักษณะ(ลําตน) ของนักเรียน จําแนกราย
กิจกรรม หลังพัฒนาสูงกวากอนพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรียนผานเกณฑ
การประเมินแตละกิจกรรมและโดยรวม รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
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ชื่อผลงานวิจัย รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมชุดวิถีชีวิต
ทองถิ่นเมืองระยอง ชุดจังหวัดระยองกับประวัติศาสตรชาติไทย ชุดระยองถิ่นทอง
ชื่อผูวิจัย
นางนันทกาญจน รัตนวิจิตร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานเขายายชุม จังหวัดระยอง
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีคุณภาพที่นักเรียนสามารถใชเปนสื่อการเรียนรู
ได
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนกอนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของนักเรียนที่เรียนจากการใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุดวิถีชีวิต
ทองถิ่นเมืองระยอง ชุด จังหวัดระยองกับประวัติศาสตรชาติไทย และ ชุด ระยองถิ่นทอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาย
ชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายายชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง ปการศึกษา 2548
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. หนังสืออานเพิ่มเติม ประกอบการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน 3
2. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชประกอบหนังสืออานเพิ่มเติม ประกอบดวยแผนการจัดการ
เรียนรู จํานวน 27 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนหนวยการเรียนรู ชนิดเลือกตอบ จํานวน 5 ฉบับ 60 ขอ ดังนี้
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา (1) หนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีคุณภาพที่ใชเปนสื่อการเรียนรูได (2) ผล
การเรียนของนักเรียนชั้นระถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 ที่เรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด
วิถีชีวิตทองถิ่นเมืองระยอง ชุด จังหวัดระยองกับประวัติศาสตรชาติไทย และ ชุด ระยองถิ่นทอง มีผล
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา
นายอนุสิฎฐ กิจวิสาละ
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จังหวัดชลบุรี
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา สําหรับโรงเรียนเมือง
พัทยา 7
2. เพื่อพัฒนาแผนการสอนสาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บานหนองพังแค) ระดับชั้น อนุบาล- ม.3 ครูจํานวน
76 คน นักเรียนจํานวน 2,059 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ
2. สาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา 8 กลุมสาระ สาระเพิ่มในกลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ
4. แบบทดสอบวัดความรูนักเรียนที่ครูในกลุมสาระตางๆจัดทําขึ้น
5. แบบสอบถามความคิดเห็น ครู นักเรียน ผูปกครองเกี่ยวกับสภาพปญหาเมืองพัทยา
6. แบบประเมินเครื่องมือ
ผลการวิจัย
1.หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูทองถิ่น เมืองพัทยา ในระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สรางครบตามกลุมสาระ คิดเปน 100%
2. สรุปจากการสงแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระตาง 8 กลุมสาระตามระดับชั้น พบวาระดับ
ปฐมวัย สงครบ 100 % ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.-ม.3 สงแผนการจัดการเรียนรู 91.6% ซึ่งยัง
ขาดในกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชวงชั้นที่ 3 ม.2-3 ในกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับป.2-3 ในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับป.2-3
3. การประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย ผลปรากฏวาคะแนนเฉลี่ย
4 ซึ่งสรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก จากการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการ
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ผลปรากฏวาไดคะแนนเฉลี่ย 3.82 ซึ่งสรุปไดวาแผนการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุมสาระพบวากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีคุณภาพอยู
ในระดับปานกลาง
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4. ผลการประเมินความคิดเห็นนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ใน 8 กลุมสาระซึ่งประเมิน
4 ดาน คือดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการสอน ดานการประเมินผลการเรียนรู
ผลปรากฏวาไดคะแนนเฉลี่ย 4.11 ซึ่งสรุปไดวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
5. จากการจัดกิจกรรมนิทรรศการสาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม
โดยให 8 กลุมสาระใชกิจกรรมที่เขียนในแผนจัดนิทรรศการ เชน กลุมสาระภาษาไทย จัดในหัวขอ
ประเพณีวันไหล กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดในหัวขอประเพณีกองขาว กลุม
สาระภาษาตางประเทศ จัดในหัวขอประเพณีวันไหล(ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระคณิตศาสตร จัดใน
หัวขอการยายถิ่นประชากร กลุมสาระวิทยาศาสตร จัดในหัวขอปญหาสิ่งแวดลอม โลกรอน การ
ถนอมอาหาร การทําปลาเค็ม การทําหอยตากแหง วิเคราะหสารอาหารในทองถิ่น แจงรอน กลุม
สาระการงานและเทคโนโลยี จัดในหัวขอการทําอาหารในทองถิ่น การทําแจงรอน การทําขนมกลวย
การดองแมงกะพรุน การดองหอยเสียบ กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดในหัวขอ กีฬาใน
ทองถิ่น มวยกระดิ่ง กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป จัดในหัวขอศิลปะในวัด และครูในสายชั้น
อนุบาล - ม.3 ไดรวมกันจัดนิทรรศการบอรดโดยจัดในหัวขอตอไปนี้ แหลงทองเที่ยวในเมืองพัทยา ,
กีฬาทางน้ํา,เมืองพัทยา ,ปญหาสิ่งแวดลอม การขาดแคลนน้ํา,ประเพณีวันไหล,ประเพณีกองขาว,
ปญหาอาชญากรรม,ปญหายาเสพติด,โรคเอดส,,ปญหาการยายถิ่นประชากร,การลวงละเมิดสิทธิเด็ก
จากการประเมินความสําเร็จของงานในดานตาง ๆคิดเปน100%
ขอเสนอแนะ
1. ติดตามแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระที่ขาดไดแก
กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากชวงที่ทํามีเวลานอย
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา
4. ดําเนินการสอนเปนประจําทุกป และตรวจคุณภาพในแตละป
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพละศึกษา
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นายสํารวม ไชยเผือก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) จังหวัดจันทบุรี
2548

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6
2. สรางเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา
ปที่ 6 แยกเปนนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 จํานวน 76 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 36 คน
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 32 คน รวมนักเรียนชายทั้งหมด 144คน เปนนักเรียนหญิง ชั้น
มัธยมศึกษาปที่4 จํานวน117 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 72 คนและชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 65 คน รวมนักเรียนหญิงทั้งหมด 254 คน รวมนักเรียนตัวอยางชายและหญิง จํานวน 398 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน จํานวน 5 รายการ
คือ ยืนกระโดดไกล,ความออนตัว,ความจุปอด,แรงบีบมือ และแรงดึงหลัง
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชาย - หญิง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 พบวา
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่4 มีน้ําหนักเฉลี่ย 58.35 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย168.57
เซนติเมตร ยืนกระโดดไกลมีคาเฉลี่ย 196.51เซนติเมตร ความออนตัวมีคาเฉลี่ย 7.96 เซนติเมตร
ความจุปอดมีคาเฉลี่ย 2391.59 ลูกบาศกมิลลิลิตร แรงบีบมือมีคาเฉลี่ย 38.57 กิโลกรัม แรงดึงหลังมี
คาเฉลี่ย 112.19 กิโลกรัม
นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีนา้ํ หนักเฉลี่ย 50.95 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย
155.09 เซนติเมตร ยืนกระโดดไกลมีคาเฉลี่ย 144.64 เซนติเมตร ความออนตัวมีคาเฉลี่ย 8.47
เซนติเมตร ความจุปอดมีคาเฉลี่ย1797.44 ลูกบาศกมิลลิลิตร แรงบีบมือมีคาเฉลี่ย 28.98 กิโลกรัม
แรงดึงหลังมีคาเฉลี่ย 64.41 กิโลกรัม
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีน้ําหนักเฉลี่ย 58.38 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย
170.92 เซนติเมตร ยืนกระโดดไกลมีคาเฉลี่ย 191.63 เซนติเมตร ความออนตัวมีคาเฉลี่ย 10.52
เซนติเมตร ความจุปอดมีคาเฉลี่ย 2535.89 ลูกบาศกมิลลิลิตร แรงบีบมือมีคาเฉลี่ย 38.59 กิโลกรัม
แรงดึงหลังมีคาเฉลี่ย 113.10 กิโลกรัม
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นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนา้ํ หนักเฉลี่ย 50.43 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย
158.80 เซนติเมตร ยืนกระโดดไกลมีคาเฉลี่ย149.51 เซนติเมตร ความออนตัวมีคาเฉลี่ย10.46
เซนติเมตร ความจุปอดมีคาเฉลี่ย 1811.76 ลูกบาศกมิลลิลิตร แรงบีบมือมีคาเฉลี่ย 27.50 กิโลกรัม
แรงดึงหลังมีคาเฉลี่ย 64.91 กิโลกรัม
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีน้ําหนักเฉลี่ย 55.42 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย
168.68 เซนติเมตร ยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ย 201.59 เซนติเมตร ความออนตัว มีคาเฉลี่ย 8.37
เซนติเมตร ความจุปอด มีคา เฉลี่ย 2207.64 ลูกบาศกมิลลิลิตร แรงบีบมือ มีคาเฉลี่ย 34.92
กิโลกรัม แรงดึงหลัง มีคาเฉลี่ย 99.63 กิโลกรัม
นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนา้ํ หนักเฉลี่ย 49.51 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย
159.52 เซนติเมตร ยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ย 134.46 เซนติเมตร ความออนตัว มีคาเฉลี่ย 6.91
เซนติเมตร ความจุปอด มีคา เฉลี่ย 1642.91 ลูกบาศกมิลลิลิตร แรงบีบมือ มีคาเฉลี่ย 25.43
กิโลกรัม แรงดึงหลัง มีคาเฉลี่ย 61.84 กิโลกรัม
เกณฑสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชาย - หญิง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 พบวา
นักเรียนชาย
ยืนกระโดดไกล :1.6 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก,1.4 -1.5 อยูในระดับดี,1.1 -1.3อยูในระดับพอใช
, 0.9 - 1.0อยูในระดับคอนขางต่ํา,ต่ํากวา 0.9 อยูในระดับต่ํา
ความออนตัว :12เซนติเมตรขึ้นไปอยูในระดับดีมาก,9-11 เซนติเมตรอยูในระดับดี,6- 8
เซนติเมตรอยูในระดับพอใช,3-5 เซนติเมตรอยูในระดับคอนขางต่ํา,ต่ํากวา3 เซนติเมตรอยูในระดับต่ํา
ความจุปอด : 74 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก,66- 73 อยูในระดับดี,47-65 อยูในระดับพอใช,4046 อยูในระดับคอนขางต่ํา,ต่ํากวา40 อยูในระดับต่ํา
แรงบีบมือ :0.8 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก,0.7 อยูในระดับดี,0.6 อยูในระดับพอใช, 0.5อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา,ต่ํากวา 0.5 อยูในระดับต่ํา
แรงดึงหลัง : 2.1 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก,1.8–2.0 อยูในระดับดี, 1.1–1.7 อยูในระดับพอใช,
0.7– 1.0 อยูในระดับคอนขางต่ํา , ต่ํากวา 0.7 อยูในระดับต่ํา
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นักเรียนหญิง
ยืนกระโดดไกล : 1.3 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก, 1.1 - 1.2 อยูในระดับดี, 0.9 - 1.0 อยูในระดับ
พอใช, 0.7 - 0.8 อยูในระดับคอนขางต่ํา,ต่ํากวา0.7 อยูในระดับต่ํา
ความออนตัว : 11 เซนติเมตรขึ้นไปอยูในระดับดีมาก,8 -10 เซนติเมตรอยูในระดับดี, 5 - 7
เซนติเมตรอยูในระดับพอใช, 2 -4 เซนติเมตรอยูในระดับคอนขางต่ํา,ต่ํากวา2เซนติเมตรอยูในระดับต่ํา
ความจุปอด : 61 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก, 55 - 60 อยูในระดับดี, 40 - 55 อยูในระดับพอใช,
32 - 39 อยูในระดับคอนขางต่ํา, ต่ํากวา 32 อยูในระดับต่ํา
แรงบีบมือ : 0.7 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก, 0.6 อยูในระดับดี, 0.5 อยูในระดับพอใช,0.4 อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา , ต่ํากวา 0.4 อยูในระดับต่ํา
แรงดึงหลัง : 1.5 ขึ้นไปอยูในระดับดีมาก, 1.2 – 1.4 อยูในระดับดี, 0.8 – 1.1 อยูในระดับ
พอใช, 0.5 – 0.7 อยูในระดับคอนขางต่ํา, ต่ํากวา 0.5 อยูในระดับต่ํา
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณ) อําเภอเมือง จ.ชลบุรี
ชื่อผูวิจัย
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) จังหวัดชลบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กอนและหลังการใชชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานสวน (จั่น
อนุสรณ) ที่กําลังเรียน วิชา พ 43101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2549 จํานวน 3 หอง รวมนักเรียนทั้งหมด 61 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.ชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา จํานวน 6 ชุดการเรียน
2.ทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษากอนและหลังการใชชุดการเรียนการสอน
ผลการวิจัย
1. ชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ
85.09 / 82.66 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา หลังการใชชุดการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาสูงกวากอนการใชชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1.จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังนั้นการสรางและนําชุดการเรียนการสอนมาใชในวิชาสุขศึกษา จึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ควรไดรับการสงเสริมใหมีการผลิต และนํามาใชเพื่อใหเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2.ในการนําชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอน
จะตองเตรียมตัวใหพรอม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนการสอน และตรวจสอบสื่อ
การเรียนรู ตาง ๆ ไวใหพรอมกอนที่จะดําเนินการสอนทุกครั้ง เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
เปนไปตามลําดับ
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาพัฒนาการเรียนรูทางพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ ที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบขามขั้น
วอลเลยบอล
ชื่อผูวิจัย
จาสิบเอกสุธรรม สอนเถื่อน
สถานที่ติดตอ โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวอลเลยบอลของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบขามขั้นวอลเลยบอล
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวอลเลยบอลของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง
3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวอลเลยบอลของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ รอยละ 70
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวอลเลยบอลของนักเรียน
ในแตละดาน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนจันทร
หุนบําเพ็ญ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2548 ที่เรียนวิชา พ 33101 วอลเลยบอล จํานวน 5
หองเรียน รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 163 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนจันทร
หุนบําเพ็ญ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2548 ที่เรียนวิชา พ33101 วอลเลยบอล จํานวน 1
หองเรียน ที่ไดมากจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากเลือกโดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม ไดหอง 3/2 รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 43 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชา พ33101 วอลเลยบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ใชการจัด
กิจกรรมตามโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบขามขั้นวอลเลยบอล
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนวิชา พ33101 วอลเลยบอลของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ครอบคลุม 5 ดานไดแก
2.1 แบบทดสอบดานความรูความเขาใจ
2.2 แบบทดสอบดานสมรรถภาพและความแข็งแรงของรางกาย
2.3 แบบทดสอบดานทักษะกีฬาพื้นฐาน
2.4 แบบประเมินดานคุณธรรม น้ําใจนักกีฬา ระเบียบวินัย
2.5 แบบประเมินดานทัศนคติที่ดี เห็นคุณคาการออกกําลังกาย
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3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชา พ33101 วอลเลยบอลโดยใชโปรแกรม
ประยุกตการเรียนแบบขามขั้นวอลเลยบอล
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบ
ขามขั้นวอลเลยบอลทุกดานและโดยรวม ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบ
ขามขั้นวอลเลยบอลทุกดาน และโดยรวมหลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบ
ขามขั้นวอลเลยบอลทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก ยกเวนดานสมรรถภาพความแข็งแรงของ
รางกายกับดานความรูความเขาใจ , ดานทักษะกีฬาพื้นฐาน และดานทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกาย
ที่มีความสัมพันธกันทางลบ สวนดานคุณธรรม น้ําใจนักกีฬา ระเบียบวินัยกับดานทัศนคติที่ดีตอการ
ออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกัน
ขอเสนอแนะ
1. ดานสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของรางกายในระหวางเรียน ผูวิจัยใชการสังเกต
ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายของนักเรียน แทนการทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งอาจจะ
เปนการวัดที่ไมตรงประเด็น แตทั้งนี้ก็มิไดนําผลมาใชในการวิจัย
2. ในการทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในบางครั้ง นักเรียนบางคนมีสภาพรางกายหรือจิตใจ
ไมพรอม อาจสงผลตอผลคะแนนที่ไดไมสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงของนักเรียนได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยกับนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมปลาย
2. รูปแบบการเรียนแบบขามขั้น เดิมสรางขึ้นเพื่อแกไขปญหาการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตผูวิจัยไดพยายามนํามาประยุกตใชสอนในรายวิชาพลศึกษา
ซึ่งประสบผลสําเร็จไดดีระดับหนึ่ง จึงเชื่อวารูปแบบการเรียนแบบขามขั้น สามารถดัดแปลงนําไป
ประยุกตใชกับรายวิชาที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือทักษะพื้นฐานตางๆ ที่นักเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู
วางแผนขั้นตอนการศึกษา เรียนรูไดดวยตนเอง ยกเวนรายวิชาที่ตองใชทักษะในการคํานวณทาง
คณิตศาสตรหรืออื่นๆ ดังนั้นผูที่จะนําไปประยุกตใชจึงควรทําการศึกษาและทําความเขาใจเสียกอน
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นายวิชิต ตงศิริกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2548

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อตองการรูสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่เรียนวิชาฟุตบอลและบาสเกตบอล
2. เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนผานเกณฑมากขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมที่ศึกษานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 29 หมู 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110 ภาคเรียนที่ 1 - 2 / 2548 ในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดเลือกนักเรียนที่ศึกษากลุมนี้เนื่องจากเปน
ครูผูสอนวิชาพลศึกษา เพราะไดติดตามพฤติกรรมนักเรียนไดอยางตอเนื่อง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เกณฑแบบบันทึกประจําของครู หมายถึง การที่ครูสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
2. ใบบันทึก การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแตละคน
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมที่เลือกเรียน
วิชาฟุตบอลพบวา การทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 ผานเกณฑเพียง 3 คน จาก 10 คน
สวนกลุมที่เลือกเรียนวิชาบาสเกตบอล ผานเกณฑเพียง 3 คน จาก 10 คน เหมือนกัน แสดงให
เห็นวากลุมที่เลือกเรียนแตละวิชาไมตางกันในเรื่องของสมรรถภาพทางกาย
2. หลังจากไดรับการฝกฝนตอไป สมรรถภาพทางกายของแตละคนดีขึ้นอยางเห็นไดชัด
แสดงวานักเรียนไดมีการพัฒนาทางดานสมรรถภาพทางกายดีขึ้นเรื่อยๆ
ขอเสนอแนะ
1. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่เรียนวิชาฟุตบอลและบาสเกตบอล จะเห็นวาไดผาน
เกณฑอยูในระดับนอยมากในการทดสอบครั้งที่1 แตไดมีการพัฒนาขึ้นในการทดสอบครั้งที่ 2
2. จากผลการวิจัยแสดงวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนในรายวิชาฟุตบอลและ
บาสเกตบอลไมแตกตางกัน ซึ่งครูผูสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถ
นําไปใชเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทาง
กายไดอยางถูกตองเหมาะสมตามเพศและวัย
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัย การสงเสริมทักษะความประณีตในกระบวนการทํางานโดยใชกิจกรรมแกะสลักผลไม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชื่อผูวิจัย
นายสถาพร พวงแกว
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานขลอด จังหวัดชลบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสงเสริมทักษะความประณีตใหเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
2. เพื่อสงเสริมกระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
3. เพื่อแกปญหาดานกระบวนการทํางานของนักเรียนใหมีความประณีตและเรียบรอยขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ นักเรียนทั้งชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบานขลอด ตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 25 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ นักเรียนทั้งชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบานขลอด ตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 10 คน จากจํานวนนักเรียน 25 คน โดยใชวิธีการสุมคัดเลือก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดฝกปฏิบัติการแกะสลัก
2. แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการแกะสลัก / ทักษะความประณีคในกระบวนการทํางาน
ผลการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมแกะสลักพบวามีทักษะความประณีตในการทํางานดีขึ้น
รวมถึงทํางานไดละเอียดเรียบรอยมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. นักเรียนควรไดรับการสงเสริมทักษะความประณีตในการทํางานอยางตอเนื่อง
2. ระยะเวลาการทํางานวิจัยควรมีมากกวานี้ เพื่อที่ผูวิจัยจะไดศึกษาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับ
งานวิจัยที่ทําใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. อาจใชกิจกรรมการทํางานประดิษฐการจักสาน การรอยมาลัย การทําอาหาร ฯลฯ นํามาใช
สงเสริมทักษะความประณีตในการทํางานของนักเรียน
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปแบบบูรณาการ
ที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน
ชื่อผูวิจัย
นายธิติวุฒิ บุญกอ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2547-2548
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปแบบ
บูรณาการที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรืน ที่พัฒนาขึ้น
2.เพื่อศึกษาผลของการเรียนรูของผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทักษะปฏิบัติ
ทางการเรียนคุณลักษณะผูเรียนทักษะการทํางานของผูเรียนจากการเรียนรูงานชางพื้นฐานโดยเฉพาะ
รูปแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนมีสวนในการเรียนรูที่กระตือรือรน
3.เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐานโดยเฉพาะ
รูปแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน
4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูงานชางพื้นฐานของผูเรียน ภายหลังการเรียนรูโดยใช
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
กระบวนการศึกษาวิจัยในขั้นนํารูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปแบบ
บูรณาการที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรนไปทดลองใชนั้น ไดใชแบบแผนการวิจัย
(One-group posttest design)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการทําการศึกษาวิจัย คือผูเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1,600 คน ปการศึกษา 2/2547
กลุมตวอยาง
1. กลุมเปาหมายในการนํารอง ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาพิจารณากระบวนการเรียนรูปญหา
อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใชเรียนรูคือ นักเรียน โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม ชวง
ชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 คน ในภาคเรียนที่ 2/2546
2. กลุมเปาหมายในการนํารองครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาลําดับขั้นตอนกิจกรรมการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู การใชแบบสังเกต และแบบประเมินตางๆ ในสภาพจริง รวบรวมปญหาอุปสรรค
นํามาปรับแกไย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิธาราม ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 25 คน
ในภาคเรียนที่ 1/2547 ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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3. กลุมเปาหมายทดลองภาคสนามในการใชรูปแบบ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูชางพื้นฐาน
โดยเฉพาะรูปแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน คือ นักเรียนโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 หองเรียน ไดแก ม5/1 จํานวน 51 ม 5/2
จํานวน 46 คน ม5/3 จํานวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน ในภาคเรียนที่ 2/2547 ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบประเมินในรูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน
แผนการเรียนรูงานชางพื้นฐาน
แบบทดสอบหาคาประสิทธิภาพของรูปแบบฯE1/E2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูงานชางพื้นฐาน
แบบวัดผลความคงทนในการเรียนรูงานชางพื้นฐาน แผนผังมโนทัศน แบบประเมินทักษะปฏิบัติของ
ผูเรียน แบบประเมินคุณลักษณะของเรียน แบบประเมินทักษะการทํางานของผูเรียน แบบประเมิน
ทักษะการทํางานตามโครงงาน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการเรียนรูของผูเรียน บันทึกการ
เรียนการสอนของผูสอน แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบวัดสังคมมิติ
ผลการวิจัย
1. ไดรูปแบบฯ ที่ผเู ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาอยูในเกณฑเหมาะสมมาก (x = 4.8) สวน
ผูเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนรูและขั้นตอนการเรียนรูมีความเหมาะสม
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาสรางขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80 จากการ
ประเมินผลของคะแนนแบบฝกทักษะในบทเรียนของรูปแบบฯ และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
โดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละของคะแนนเฉลี่ยไดผลที่ 82.35/80.84 ซึ่งสูงกวาเกณฑมที่กําหนด
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามรูปแบบฯ สูงกวาเกณฑที่กําหนด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนด (รอยะละ 80) มีลักษณะและทักษะที่
พึงประสงคดีขึ้น ปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกันของผูเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
4. ผูเรียนผานการเรียนรูจากรูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปแบบ
บูรณาการที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน มีความพึงพอใจตอรูปแบบฯ ในระดับดี
5. ผูเรียนที่ไดเรียนตามรูปแบบฯ มีความคงทนในการเรียนรู กลาวคือ คะแนนผลการทดสอบ
ภายหลังการเรียน 2 สัปดาห ไมแตกตางจากหลังจบการเรียนทันที
นอกจากนี้ยังพบวา การเรียนรูตามรูปแบบฯ ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการ
เรียนรู สงเสริมสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน และผูเรียนมีความสุข ในการทํางาน เกิดความมุงมั่นรักการ
ทํางาน และนําทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน ผลจากกระบวนการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนา
รูปแบบฯ ในครั้งนี้ทําใหไดรูปแบบฯ ฉบับนี้สามารถนําไปใชจดั การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ชื่อผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่2 กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อ
หนังสือเลมเล็กกับการสอนปกติ
ชื่อผูวิจัย
นางศรีนอย ลาวัง
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางหนังสือเลมเล็กขึ้นใชเปนสื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อหนังสือเลมเล็กกับการสอนปกติ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา ครั้งนี้มี 2 กลุมไดแก
กลุมตัวอยางสําหรับหาคุณภาพของเครื่องมือ
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งชายและหญิง
โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จํานวน 112 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร สํานักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 2 หอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง เครื่องมือ
1 กลุม ไดแกเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 ทั้งชายและหญิง จํานวน 38 คน กลุมควบคุม 1
กลุม เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 ทั้งชายและหญิง จํานวน 39 คน
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ซึ่ง
มีผลการเรียนที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากโรงเรียนไดจัดหอยเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู
2. หนังสือเลมเล็ก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีประถมศึกษาปที่ 2 ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
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ชื่อผลงานวิจัย การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการไมสงงาน
สําหรับเด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
อ.พานทอง จ. ชลบุรี
ชื่อผูวิจัย
นางสาวสมถวิลรัตน อาษาดี
สถานที่ติดตอ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ จังหวัดชลบุรี
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับการอานหนังสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี ที่มีปญหาเกี่ยวกับการอานหนังสือ มีงานและผลงานสงตามกําหนดนัดหมาย
3. เพื่อใหชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ที่มีปญหาเกี่ยวกับการอานหนังสือ ผานสาระการเรียนรู ระเบียนการเงิน (รหัส ง30251 )
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี จํานวน 39 คน
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรีที่มีปญหาเกี่ยวกับการอานหนังสือ จํานวน 5 คน ที่ไดจากการทําแบบสอบถามที่ได
จากการสังเกตในเวลาเรียน และทดสอบการอานหนังสือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
2. แบบบันทึกการสงงานรายงาน แบบฝกหัด การบาน
ผลการวิจัย
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงงานระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
เพื่อนชวยเพื่อน สูงกวากอนการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 45.6 %
ขอเสนอแนะ
นําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ไปใชในการแกปญหากับนักเรียนใน
รายวิชาอื่นๆ ได
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชื่อผลงานวิจัย การใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน
ชื่อผูวิจัย
นายสุนาท ชินประเสริฐ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวัดแสมดํา กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาบทเรียนบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุเทพมหานคร
2.เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเข
เบื้องตนสําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน สําหรับนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุเทพมหานครโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน
ประชากรกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดแสมดํา
ปการศึกษา 2549 จํานวน 20 คน
ผลการวิจัย
1.การหาประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา บทเรียนสําเร็จรูปทั้ง 8 หนวยเมื่อทดลองกับกลุม
ใหญ ผานเกณฑประสิทธิภาพระดับ 80 / 80 ทุกหนวยการเรียน
2.การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและลังเรียนพบวาบทเรียนทุกบทเรียนมีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางนอยมีคานัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ทีค่ รูผูสอนประสบปญหาการขาด
การเรียนซอมเสริมหรือเวลาเรียนไมพอ
2. บทเรียนสําเร็จรูปใชเปนสื่อซอมเสริมที่ดีมากดังนั้นควรมีการสรางและพัฒนามาใชกับทุก
รายวิชา
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กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชื่อผลงานวิจัย ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีตอการปฏิบัติตน
ตอเพื่อนตางเพศของนักเรียน ในระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549
ชื่อผูวิจัย
นางพวงทิพย ศิริเจริญ
สถานที่ติดตอ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีตอการ
ปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศของนักเรียนกอนการทดลองและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมในหองรับคําปรึกษาที่มีตอการปฏิบัติ
ตนตอเพื่อนตางเพศของนักเรียนกอนการทดลองและหลังการทดลอง
3. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศของนักเรียนที่ไดรับคําปรึกษาแบบกลุม
ผานเครือขายอินเตอรเน็ตกับนักเรียนที่ไดรับคําปรึกษาแบบกลุมในหองรับคําปรึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ( Quasi - experimental Research) โดยใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2549 จํานวน 736 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ปการศึกษา 2549 จํานวน 16 คน ซึ่งมีขั้นตอนในการสุมกลุมตัวอยางดังนี้
ผลการวิจัย
1. ในการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศของนักเรียนภายหลังการไดรับคําปรึกษาแบบกลุมผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ดีกวากอนการไดรับคําปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศของนักเรียนภายหลังการไดรับคําปรึกษาแบบกลุมในหอง
รับคําปรึกษาดีกวา กอนการไดรับคําปรึกษาแบบกลุมในหองรับคําปรึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. นักเรียนที่ไดรับคําปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเตอรเน็ตมีการปฏิบัติตนตอเพื่อนตาง
เพศดีกวานักเรียนที่ไดรับคําปรึกษาแบบกลุมในหองรับคําปรึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาการอบรมคุณธรรมโดยการเขียนแผนการอบรมแบบ 3 P
นางสาวสมลักษณ สุเมธ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพมหานคร
2549-2550

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการอบรมคุณธรรมโดยการเขียนแผนการอบรมแบบ 3P
2. เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการใชแผนการอบรมคุณธรรมแบบ 3P
ประชากร
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห มี จํานวน
54 หองเรียน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 จํานวน1หองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 นักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 จํานวน1หองเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/6 นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน1หองเรียน
คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 กลุมตัวอยางทั้ง 3 หองเรียน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจงและตามความ
สมัครใจของครู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการอบรมคุณธรรมแบบ 3P เรื่อง ความเอื้ออาทร จํานวน 3 แผน ใชสอนนักเรียน
ชวงชั้นที่ 1 – 3 ชวงชั้นละ 1 แผน
2. แบบบันทึกหลังการอบรมสําหรับครู
3. แบบบันทึกการนิเทศสําหรับครู
ผลการวิจัย
ชวงชั้นที่ 1 การจัดแผนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะเชนนี้ ใหความสะดวกแกครู
ผูสอน เนื่องจากมีขั้นตอนและรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน มีสื่อ ใบงาน พรอมดวยเรื่องที่
นํามาเปนตัวอยาง ก็สอดคลองกับความหมายของความเอื้ออาทร แมเปนเรื่องที่นํามาจากพระวรสาร
แตเด็กในชวงชั้นนี้ก็เขาใจได
ชวงชั้นที่ 2 การจัดทําแผนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะเชนนี้ ทําใหผูเรียนมีความ
สนใจและอยากเรียนจริยะมากยิ่งขึ้น การใหผูเรียนไดแสดงออกในกิจกรรมบทบาทสมมติ ทําใหเกิด
ความสนุกสนานเหมาะสมกับวัยของผูเรียน แตตองไดขอสรุป /ขอคิดจากการแสดงดวย
ชวงชั้นที่ 3 ในการจัดกิจกรรม ผูเรียนใหความรวมมือดีมาก มีความสนุกสนานและใหความ
สนใจในการทํากิจกรรม มีความกลาในการแสดงความคิดเห็น โดยการยกตัวอยางและประสบการณ
ตรงของผูเรียนประกอบ สําหรับการใหผูเรียนเขียนบันทึก ไมสามารถจัดทําและติดตามได เนื่องจากมี
กิจกรรมการเตรียมไปเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมอื่นๆ ในชวงเดือนธันวาคม

147

ขอเสนอแนะ
1. การจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหไดผลดี เกิดความเจริญงอกงามแกจิตใจของผูเรียน
ครูผูสอนจําเปนอยางยิ่งตองมีการเตรียมการ มีลําดับขั้นของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน มีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีสื่อ อุปกรณ เรื่องเลาตางๆ ที่สามารถนํามาประกอบการอบรมได
2. แผนการอบรมที่เตรียมไวแลว ครูอาจปรับไดตามความเหมาะสมในบางกิจกรรมที่เปน
รายละเอียดปลีกยอย แสดงถึงความพรอมในการอบรมของครู แตควรยึดขั้นตอนการสอนหลักทั้ง 3
ขั้นตอนไว และสอนใหครบกระบวนการทั้งสามขั้นตอน เพราะจุดมุงหมายสูงสุดของการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คือ การใหผูเรียนปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตจริง มิใชเพียงแครูความหมายหรือไดรับ
ประสบการณโดยออม
3. ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูตองสามารถถายทอดคุณธรรม
ความดีงามจากชีวิตครูสูชีวิตของผูเรียนได นั่นคือ ครูตองฝกปฏิบัติคุณธรรมตางๆ ในชีวิตดวยเชนกัน
ครูจึงจะไดชื่อวาเปนผูทําหนาที่อยางสมบูรณ ไมไดเปนแคผูใหความรูแตเปนผูนําทางจิตวิญญาณใหแก
ศิษยอยางแทจริง
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การวิเคราะหผูเรียนจากการใหการบานระหวางปดภาคเรียน
นางประไพศรี โวหาร
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพมหานคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใชเวลาระหวางปดภาคเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียน
พระมารดานิจจานุเคราะห
2. เพื่อวิเคราะหผลงานนักเรียนเปนรายบุคคลจากสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูระหวางปดภาคเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห จํานวน 44 คน
แยกเปนนักเรียนชาย 23 คน นักเรียนหญิง 21 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูระหวางปดภาคเรียน ซึ่งประกอบดวย การบรรยายและ
การเขียนภาพประกอบ
2. แบบวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะหการบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนพระมารดานิจจา
– นุเคราะห พบวา ในชั้นเรียนนี้มีนักเรียนชาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 52.27 นักเรียนหญิง
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 47.73 สามารถแบงตามหมวดหมูตามกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูเปนลําดับ
สูงสุด คือ การไปทัศนศึกษา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 63.60 รองลงมาคือ การไปเรียน
เพิ่มเติม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9 และการไปรวมกิจกรรมทางศาสนา การอานหนังสือเพิ่มเติม
และการทําการบาน จํานวน 3 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ
จากการใหการบานระหวางปดภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนพระ
มารดานิจจานุเคราะห ระหวางปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 พบวา การประเมินผลใน
หัวขอตางๆ สวนใหญมีทักษะการเขียน การเลาเรื่อง การวาดภาพ การวาดภาพที่ตรงกับเรื่องที่
เขียน ความประณีตเรียบรอย ความคิดเปนระบบ และการประเมินจากผูปกครองอยูในเกณฑระดับดี
คิดเปนรอยละ 69.16 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.72 และระดับควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ
8.12 ตามลําดับ

149

ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การแกไขปญหาพฤติกรรมรบกวนในชั้นรัยนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวบุญชู จันทรทิพยวารี
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
2550

วัตถุประสงคการวิจัย
การแกปญหาพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชเทคนิคการเตือนตนเอง เพื่อแกปญหาพฤติกรรม
รบกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย A นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
กรณีศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 คน
ระยะเวลาที่ใช
ใชเวลา 4 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือเก็บขอมูล ใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนที่เกิดระหวาวงระยะแรกกับระยะติดตามผล
2. ผลการประเมินพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนตนเอง
ผลการวิจัย
จากผลการแกปญหาพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน ของเด็กชาย A ที่มีพฤติกรรมพูดคุยเสียง
ดังนอกเนื้อหารเฉลี่ย 4 ครั้ง ตอ 30 นาที หยอกลอเฉลี่ย 0.6 ครั้ง ตอ 30 นาที และกาวราวดวยวาจา
หรือกําลัง 0.5 ครั้ง ตอ 30 นาที เมื่อใชเทคนิคการเตือนตนเอง เปนเวลา 2 สัปดาห พบวา สามารถ
แกปญหาไดอยางดี พฤติกรรมพูดคุยเสียงดังนอกเนื้อหาไมปรากฏอีก พฤติกรรมหยอกลอและกาวราว
ดวยวาจาหรือกําลังไมปรากฏอีกเชนกัน
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ระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา
ชื่อผลงานวิจัย การสํารวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาพิมพดีดไทยของนักเรียนแผนกวิชาการ
ขายระดับชั้นปวช.ปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ชื่อผูวิจัย
นางผกาแกว สุคะโต
สถานที่ติดตอ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว จังหวัดสระแกว
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาและคนหาปญหาดานการเรียนวิชาพิมพดีดไทย ของนักเรียนแผนกวิชาการขาย
ระดับชั้นปวช. ปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว และเพื่อหา
แนวทางการแกไขปญหา และนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เกิดประสิทธิผลใหมากขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงแผนกวิชาการขาย ระดับชั้นปวช. ปที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2549 จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ และผลการเรียนที่ผานมา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
เรียนวิชาพิมพดีดไทย จํานวน 30 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนแผนกวิชาการขายระดับชั้น ปวช. ปที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคสระแกว มาดําเนินการวิเคราะหดวยการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน โดยการหาความถี่
และหาคารอยละ
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล พบวานักเรียนแผนกวิชาการขาย ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 มีความ
พึงพอใจมาก ก็คือ ในดานบุคลิกภาพของครูผูสอน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และ
สําหรับในดานความรู ความสามารถ ในวิชาที่สอน นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องของการประเมิน
การปฏิบัติงานของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมในแตละชั่วโมง จํานวน 26 คน คิดเปนรอย
ละ 86.67 และสิ่งที่นักเรียนไมมีความพึงพอใจหรือควรปรับปรุงมากที่สุด ก็คือ การใชสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการสอน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2
นางสาวพนิดา บุญลึก
โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
1) นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง 2) ชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจในสิ่งที่
เรียนรูตามหลักสูตรใหกวางขวางขึ้น 3) เปนนักเรียนที่มีทักษะในทุกๆ ดาน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่กําลังศึกษาอยูปที่
1/6 – 1/10 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. อธิบายใหนักเรียนเขาใจทีละขั้นตอน อยางชัดเจน โดยไมรวบรัดเนื้อหา พรอมสอดแทรก
ขอคิดสําหรับให นักเรียนฝกทักษะ การคิดไดดวยตัวเอง
2. แบบฝกหัดทายบท แบบฝกหัดเพิ่มเติม
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูจัดทําไดทําการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบฝกหัด
2. วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาการฝกทักษะการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 สําหรับ
นักเรียนชั้น ปวช. 1/6 – 1/10 (จากตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวา โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก โดย
ระดับคะแนนเฉลี่ย(x)ได 3.61 และผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานเรื่องสั้นหลังจาก
นักเรียนไดทําแบบฝกหัดทายบท โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 86.76 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74 จากการ
วิเคราะหผลการทําแบบฝกหัดทายบท พบวา โดยรวมนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดโดยมีคะแนน
เฉลี่ย 60.74 จาก คะแนนเต็ม 70 คะแนน 3. จะเห็นไดวาจากการที่นักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการ
เรียน จะชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาการคิด และเสริมสรางทักษะและนิสัยรักการอานมากขึ้น
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ชื่อผลงานวิจัย การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชาการขาย 1
ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/3
ชื่อผูวิจัย
นายแสงเพชร สังสีแกว
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปญหาการเขาหองเรียนสายของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียน
ปวช.2/3 เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม ความสนใจในการเรียนวิชาการขาย 1
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ชั้น ปวช. 2/3 จํานวน 46 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สมุดบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับเวลาในการเขาหองเรียน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการตั้งใจในการเรียน
3. งานมอบหมาย/ใบงาน/การเขียนแผนธุรกิจ/แบบฝกหัด
ผลการวิจัย
ผลการจาการวิจัย พบวา กอนการปรับพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับเวลาในการเขาเรียนและ
ความตั้งใจเรียน ปรากฎวา มีนกั ศึกษาเขาเรียนในสัปดาหที่ 1 มีนักศึกษาเขาเรียนกอนเวลาเรียน 10
นาทีในเวลา 6 สัปดาห จํานวนคนที่มาเรียนหลังเวลา 10 นาที มีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ
54.28% รองลงมาคือนักศึกษาที่เขาเรียนหลังเวลา 10 นาทีไปแลวมีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ
72.68% และนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนมีจํานวนรวมทั้งหมด 210 คนคิดเปนรอยละ 96.6% และ
จํานวนนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนมีทั้งหมด 66 คน คิดเปนรอยละ 30.36% ดังนั้นจะเห็นไดวา
นักศึกษาที่เขาหองเรียนชากวา 10 นาที ในสัปดาหที่ 1,2,3,4,5,6 เรียงตามลําดับ มีจํานวน
16,21,26,28,31,36 เรียงตามลําดับจะเห็นไดวาพฤติกรรมการมาเขาหองเรียนกอน 10 นาทีของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/3 มีการปรับปรุงตัวดีขึ้นตามลําดับและนักศึกษาที่เขาเรียนหลัง 10 นาที ไป
แลวในสัปดาหที่ 1,2,3,4,5,6 มีจํานวนนักศึกษาคือ 30,25,20,17,15,10 เรียงตามลําดับและเปนการ
ปรับปรุงพฤติกรรมไดดีขึ้นตามลําดับเพราะนักศึกษาเขาเรียนหลังเวลา 10 นาที นอยลงและในสัปดาห
ที่1,2,3,4,5
ของนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนมีการปรับปรุงดีขึ้นตามลําดับ
ตามจํานวนนักศึกษาดังนี้
25,30,35,38,40,42 และเปอรเซ็นตของนักศึกษาที่ไมตั้งใจเรียนทั้ง 6 สัปดาหมีดังนี้ คิดเปนรอยละ
30.36% ของนักเรียนทั้งหมด
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ชื่อผลงานวิจัย การใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ “การเรียนแบบรวมมือ”
ในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
ชื่อผูวิจัย
นายวิทยา ศิริดํารง
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อการแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสํานักงาน ของนักเรียนชั้น ปวช.
3/5 ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2549
โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา
กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้น ปวช.3/5 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่กําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบชุดที่ 1 วัดผลเรื่อง เทคโนโลยีสํานักงาน กอนใชกระบวนการเรียนการสอน
แบบรวมมือ เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ
2. ใชกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ในคาบเรียนเทคโนโลยีสํานักงาน มาใชในการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษา แตละสัปดาห ไปจนครบ ทั้ง 10 วิธี
3. นักศึกษาฝกทํากิจกรรมและฝกทักษะ จากกิจกรรมดังกลาว
4. แบบทดสอบชุดที่ 2 วัดผลเรื่อง เทคโนโลยีสํานักงาน หลังใชกระบวนการเรียนการสอน
แบบรวมมือ เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย การวางแผนพัฒนาระบบสํานักงาน 7 ขั้นตอน จํานวน 1 ขอ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการใชกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ สามารถแกปญหาดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสํานักงานของนักเรียนชั้นปวช.3/5 โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจรามอินทรา
10 คน ได
ขอเสนอแนะ
1. ในการใชกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ มีผลในการแกปญหาในเรื่องเทคโนโลยี
สํานัก งานไดผลเปนที่พอใจในระดับหนึ่ง นาจะใชวิธีการนี้กับการเรียนการสอนคอมพิวเตอรวิชาอื่นๆ
2. เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุม ดังนั้นอาจจะเกิดเสียงดังรบกวนตอกัน
ดังนั้นอาจารยควรควบคุมดูแลอยางดี และบางคนถือโอกาสนั่งเฉย ๆ ไมสนใจเรียน
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ชื่อผลงานวิจัย การแกปญหาความรูความเขาใจ ในการใชสูตรทางคณิตศาสตร
ของนักเรียน ปวช 1/10
ชื่อผูวิจัย
นายพรเทพ บันลือทรัพย
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในการใชสูตรทาง
คณิตศาสตรในแตละบทใหได เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่นักศึกษาจะตองมีความเขาใจถึงจะทํา
แบบฝกหัด และ ทําแบบทดสอบได ในการเรียนการสอนทุกครั้งจะมีการใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดสง
และ ทําแบบทดสอบหลังจบการเรียนการสอน แตละบท เพื่อเก็บเปนคะแนนเก็บ นักศึกษาจะไดฝก
ทักษะในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1/10 ที่เรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต ปการศึกษา 2/2549 จํานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกหัดทายบทที่ใหนักศึกษาทําสงในแตละบท ตั้งแต บทที่ 1 - 7
2. แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังจากจบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตตั้งแตบทที่ 1 - 7
3. แบบสังเกตพฤติกรรม ในการใชสูตรทางคณิตศาสตร โดยทดลองสุมตัวอยาง
4. ขอมูลสถิติ
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหขอมูล ในชวงครั้งที่ 1 – 2 พบวานักศึกษา ปวช 1/10 จํานวน 50 คน ทํา
แบบทดสอบไดไมดีมากนัก เพราะวานักศึกษามีพื้นฐานคณิตศาสตรคอนขางนอย แทนคาสูตรทาง
คณิตศาสตรไมได จาการสังเกตุของผูวิจัยพบวา นักศึกษาในหอง ปวช 1/10 ไมมีความตื่นตัวที่จะเรียน
วิชาคณิตศาสตร เพราะวิชาคณิตศาสตรตองอาศัยความเขาใจ เมื่อมีการใหคะแนน เพิ่ม ก็จะทําให
นักศึกษา เกิดความตื่นตัวที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหชวงครั้งที่ 3 – 4 ผานเกณฑ
ขอเสนอแนะ
นักศึกษาหองปวช 1/10 มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรคอนขางนอย ควรตองไดรับการฝกฝนคิด
เลข และทองสูตรทางคริตศาสตรจากการทําแบบทดสอบ ตั้งแตบทที่ 1 – 7 นั้นครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ย
จะทําไดไมดี ดังนั้นหองปวช. 1/10 ควรไดรับการฝกทักษะการแทนคาสูตรทางคณิตศาสตรในแตละบท
อยางนอย 3 ครั้ง
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

การพัฒนาทักษะการพิมพดีดไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/8
นางสาวจุฑามาศ ลือโลก
โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาวิธีการสอนพิมพสัมผัสที่เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ทักษะการพิมพของนักเรียนใหกาวหนาขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายไดแก นักศึกษาชั้นปวช. 1/8 ปการศึกษา 2549 จํานวน 49 คน มีทักษะในการ
พิมพดีดอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1)แบบฝกพิมพแปนพิมพดีดไทย 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพิมพดีด 3) สื่อประกอบการ
ฝกแผนภูมิการกาวนิ้วแปนอักษรพิมพดีดไทย แบบฝกพิมพแปนอักษรพิมพดีดไทย
ผลการวิจัย
ภายหลังการใชนวัตกรรมแบบฝกพิมพแปนอักษรพิมพดีดไทย ในการพัฒนาฝกทักษะการ
พิมพดีดไทย ของนักเรียน เปนเวลา 4 สัปดาห ผลปรากฏวานักศึกษาระดับชั้นปวช. 1/8 มีการพัฒนา
ทักษะการฝกพิมพแปนอักษรพิมพดีดไทยอยูในเกณฑที่ดีและถูกตองขึ้นจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ
61.22 จากนักเรียนทั้งหมด 49 คน ซึ่งเมือพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม และการใหคะแนนใน
แบบฝกแตละครั้งนั้น พบวานักเรียนมีการจดจําเปนอักษรพิมพดีดไทยไดเปนอยางดี และจํานวนการ
มองแปนอักษรลดลง แตนักเรียนยังคงขาดสมาธิ ตื่นเตน และมีความกังวลทุกครั้งเมื่อมีการทดสอบ
การพิมพจับเวลา เปรียบเทียบจากการฝกที่ไมจํากัดเวลานั้น นักเรียนจะมีสมาธิ ไมมีความกังวลใหเห็น
และจํานวนการมองแปนอักษรลดลงกวามีการทดสอบจับเวลา
ผูวิจัยพบวาผลของานวิจัยนี้ยังคง
ประสบผลสําเร็จเพียงรอยละ 61.22 ซึ่งยังคงมีนักศึกษาอีจํานวนรอยละ 38.77 จากจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ยังไมสามารถแกไขในเรื่องของการพัฒนาทักษะการพิมพดีดไทย และยังมีเจตคติในทางลบ
กับรายวิชาพิมพดีด ผลจากการวิจัยนี้พบวานวัตกรรมแบบฝกพิมพแปนอักษรพิมพดีดไทยนี้ สามารถ
พัฒนาฝกปฏิบัติการพิมพไดเปนลําดับขั้นตอน โดยการฝกพิมพแบบพิมพงายไปหาการพิมพที่ยากขึ้น
เรื่อยๆ ตามลําดับไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
1. ควรฝกเพิ่มเติมในกับนักเรียนที่ยังมีขอบกพรองในการพิมพดีดไทย โดยควรมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการฝกพิมพ หรือพัฒนานวัตกรรมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. นําแนวทางการพัฒนาไปประยุกตใชเขากับการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆได
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ
ปที่วิจัย

THE DEVELOPMENT OF LEARNING VOCABULARIES
นายพัทธ ทันนิเทศ
โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
2549

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในทักษะกระบวนการ การฟง พูด อาน และ
เขียน คําศัพทตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพิ่มขึ้นจาก 50 % เปน 90 %
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางครั้งนี้คือ นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่
3 / 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 เปนนักเรียนหญิง โรงเรียนวิบูลย
บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดความรูกอนเรียน (Pre-Test)
2. แบบฝกหัดเกี่ยวกับกระบวนการ การเรียนรูคําศัพท
3. เกมโดมิโน คําศัพทภาษาอังกฤษ
4. แบบทดสอบวัดความรูหลังเรียน (Post-Test)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนนั้น แสดงใหเห็นวานักเรียน
นักศึกษายังมีพื้นฐานความรูคําศัพทดานตางๆนอย แตหลังจากนักเรียนไดเรียน และเลนเกม โดมิโน
คําศัพท และทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม ทําใหนักเรียนมีความรู ความจําเกี่ยวกับคําศัพท และสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแมวาจะพบวามีนักเรียนบางคนที่มีคาคะแนนจากการทํา
แบบฝกหัดไมคอยดีเทาที่ควรนั้น ก็อาจเปนเพราะวานักเรียนยังขาดความตอเนื่อง ในการทําความ
เขาใจ และเนื่องจากผูวิจัยเองก็มีโอกาสไดพบกับผูเรียนเพียงสัปดาหละ 1 ครั้งเทานั้น และในบางครั้ง
ก็มีกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียนมาคั้นความตอเนื่องของการเรียนรูและดึงความสนใจของนักเรียน
ไปดวย และอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจากนักเรียนทําใหผูวิจัยไดพบขอมูลเพิ่มเติมวานักเรียน
ไมไดกลับไปทบทวนและทําความเขาใจเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาปญหานี้ควรจะ
นําไปพัฒนาในครั้งตอไป
ขอเสนอแนะ
ในการสรางแบบฝกตอ ๆ ไปควรจะใชรูปแบบเกมที่ตองเคลื่อนไหวรางกาย จะทําใหนักเรียน
ที่ชอบวิชาพละหรือชอบออกกําลังกาย หันมาสนใจในทักษะการเรียนรูมากขึ้น และในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรมีเวลาในการพบและติดตามผลจากนักเรียนมากกวานี้
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เรื่องการไมสงงาน/ การบาน
ชื่อผูวิจัย
นางสาวรัชฎากร ชะโกทอง
สถานที่ติดตอ โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 2/2
2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน / การบานของนักเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาโรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ (รามอินทรา) ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2/2 ในภาคการเรียนที่ 2
ประจําปการศึกษา 2549 จํานวนนักศึกษา 26 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถาม
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ในเรื่องการไมสง
งาน / การบาน แสดงใหเห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน / การบาน ลําดับที่ 1 คือ การใหการบานมาก
เกินไป และแบบฝกหัดยากทําไมได โดยคิดจากนักศึกษา 26 คน ที่เลือกเปนสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2
จํานวน 15 คน คิดเปน รอยละ 57.69
ขอเสนอแนะ
1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 2/2 ในเรื่องการไมสงงาน / การบาน อาจจัดทํากับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเปนการศึกษา
ในภาพรวม เพราะการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางเปนเพียงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปที่ 2/2 เทานั้น ซึ่งอาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได
2. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักศึกษาในระดับชั้นปอื่นๆตอไป และอาจ
แยกหัวขอเปนรายวิชาตางๆเพื่อใหไดขอมูลที่ระเอียดขึ้น ซึ่งจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหา
ในการไมสงงาน / การบานของนักศึกษาตอไป
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ชื่อผลงานวิจัย การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง
( SOT ) ในวิชางานกระบวนการเครื่องมือกล รหัสวิชา 3102-2001
เรื่อง งานกลึงดามจับตาปของผูเรียนระดับชั้น ปวส. 1
ชื่อผูวิจัย
นายกฤษณ ทองคํา
สถานที่ติดตอ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
ปที่วิจัย
2549
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาเจตคติของผูเรียน ระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ที่มีตอวิธีการสอนแบบ
บูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต รหัสวิชา 31022001 เรื่อง งานกลึงดามจับตาป มีจํานวน 60 คน
ตัวแปร
1. ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง(SOT)
2. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนเปนกลุม คุณภาพของงาน ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการเรียนการสอน วิชางานกระบวนการเครื่องมือกล รหัสวิชา 3102-2001 เรื่อง งาน
กลึงดามจับตาป ของผูเรียนระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ครั้งนี้ มี 3 ประเภท คือ 1) แบบประเมินผลการเรียน
การสอนใหกลุมจัดการกันเอง(SOT) มีจํานวน 8 ขอ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมนําเสนองานกลุม 3)
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานระหวางเรียน
ผลการวิจัย
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลจากคะแนนพัฒนาพฤติกรรมนําเสนองานกลุม ของผูเรียนใน
ระดับชั้นปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในวิทยาลัยเทคนิคระยอง หลังจากที่เรียนดวยวิธีการสอน
แบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง (SOT) ในภาพรวมทุกกลุมโดยการประเมินผล
การใหคะแนนจากการนําเสนอระหวางกลุมเพื่อนตอเพื่อน มีคะแนนอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 75
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลจากคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระหวางเรียน
ของผูเรียนระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในวิทยาลัยเทคนิคระยอง หลังจากที่เรียนดวย
วิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง(SOT)ในภาพรวมทุกคน มีความ
รอบคอบและคํานึงถึงความปลอดภัย อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.02 มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน อยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.85 มีความรวมมือรวมใจทํางานเปนทีม อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.92 และมี
สัมมาคารวะตอครู อาจารย อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย3.52 มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน อยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.22
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3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเรียน ระดับชั้นปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต ในวิทยาลัยเทคนิคระยองที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการ
กันเอง (SOT) ซึ่งจะตองพิจารณาเปนรายขอในภาพรวมทุกคน พบวา ผมชอบการเรียนการสอน
แบบให กิจกรรม(แบงกลุมนําเสนอระหวางเพื่อนตอเพื่อน)มากกวานั่งฟงบรรยายจากครู มีระดับการ
เห็นดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 บรรยายกาศของการแขงขันระหวางกลุมในชวงการอภิปราย
กลุมรวมกันทุกกลุม ผมเห็นวาวุนวายมากเปนขอเสียของการสอนวิธีนี้ มีระดับการเห็นดวยอยูในระดับ
นอย มีคาเฉลี่ย 2.43 ชอบใหครูอธิบายใหพวกผมฟงมากกวาใหพวกผมหาวิธีแกปญหาเอง มีระดับ
การเห็นดวยอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย2.68 การเรียนวิธีนี้ยากเกินไปสําหรับผม มีระดับการเห็นดวย
อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.98 และคิดวาการทํางานเปนทีมมีความสําคัญตองานของผมในโรงงาน
อุตสาหกรรมในอนาคต มีระดับการเห็นดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.27 ถาครูบอกพวกเราวา
คําตอบเปนอยางไรนาจะดีกวาใหคนหาคําตอบดวยตัวของเราเอง มีระดับการเห็นดวยอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย 2.60 ผมเริ่มจะทราบวาการประเมินผลงานดวยทีมงานเองมีความเปนไปได มีระดับ
การเห็นดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 ผมชอบทํางานเปนทีม เพราะวามันเปดโอกาสใหผม
สามารถเสนอแนะวิธีแกปญหาไดมากขึ้นมีระดับการเห็นดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.10
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ผลงานวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยของคุรุสภาประจําป 2549
งานวิจัยสถานศึกษา
ชื่อผลงานวิจัย ศึกษากิจกรรมทางพุทธศาสนา ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ กองการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ สังกัดกองการศึกษา
สถานที่ติดตอ โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนในชวงชั้นที่ 2
โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ ในดานความมีระเบียบวินัย มีความซี่อสัตย มีความรับผิดชอบ และ
เพื่อศึกษาถึงกิจกรรมทางพุทธศาสนา ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่นักเรียนใหความ
สนใจ รวมกิจกรรมดวยความสุข ใชเวลานอย และสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได
ดีที่สุด ผูศึกษาไดศึกษาถึงกิจกรรมทางพุทธศาสนา คือ กิจกรรมฝกการไหว การกราบ ฝกสวด
มนตและสวดพระคาถา กิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา และกิจกรรมเขาคายธรรมะ ฝกสมาธิ
ภาวนา จํานวน 410 คน โดยใชแบบสอบถามเลือกตอบจํานวน 7 ขอ ใหนักเรียนชวงชั้นที่ 2
เลือกกิจกรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวิเคราะหผลโดยใชคาความถี่ และ
รอยละ และสะทอนผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จากผูป กครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ถึงระดับการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สอบถาม
กอนและหลังดําเนินการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน
15 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตย และดานความมีระเบียบวินัย และ
วิเคราะหผลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรอบแนวคิดของการศึกษา
ในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ ศึกษาถึงกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา ที่มีความเหมาะสม ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 เพื่อพัฒนา
ใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในดาน ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ โดยใช
กิจกรรมทางพุทธศาสนา ดังนี้
1. ฝกการไหว การกราบ
2. ฝกสวดมนตและสวดพระคาถา
3. กิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา
4. กิจกรรมเขาคายธรรมะ ฝกสมาธิ ภาวนา
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ผลการวิจัย
ความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เห็นวา กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ควรใชในการจัด
กิจกรรม คือ กิจกรรมเขาคายธรรมะ ฝกสมาธิ ภาวนา สถานที่ที่มีความเหมาะสม คือ พุทธสถานที่
ตั้งอยูในโรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ วิทยากรที่มีความเหมาะสม คือ พระ วันที่เหมาะสามใน
การจัดกิจกรรม คือ วันสําคัญทางพุทธศาสนา และจํานวนวันที่มีความเหมาะสม คือ มากกวา 1วัน
สําหรับการสะทอนผลการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตย และดาน
ความรับผิดชอบ ผูปกครองนักเรียน เห็นวา มีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดี โดยมีรายขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดในการประเมินหลังดําเนินการ คือ ลูกหลานของทานเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครอง
ลูกหลานของทานไมหยิบฉวยของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตลูกหลานของทานมีความออนนอมถอมตน
และมีสัมมาคารวะ
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยา
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ติดตอ โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทอง
วิทยา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนโรงเรียนหมองทองวิทยา ตั้งแตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 508 คน ดําเนินการ
วิจัยในปการศึกษา 2549 ตั้งแตสัปดาหที่ 1 – สัปดาหที่ 4 ของเดือนกันยายน พุทธศักราช 2549
โดยคณะครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหมอนทองวิทยา
ดําเนินการสอนทุกรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทอง
วิทยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
และแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
การวิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนจากการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยาทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานมีระเบียบวินัย ดานมีความซื่อสัตย
สุจริต ดานมีความกระตือรือรน และเอาใจใสกิจกรรมการเรียนรู และดานมีความมุงมั่นในกิจกรรม
การเรียนรูใหประสบความสําเร็จ มาเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่กําหนดไวคือ ผลการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ของกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยา ตองไมมีนักเรียนไดผลการประเมินระดับปรับปรุง
และผลการประเมินอยูในเกณฑเฉลี่ยระดับดีเยี่ยม
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยา
¾ การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของกลุมสาระการเรียนรากรงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหมอนทองวิทยา ในกิจกรรมการเรียนรูทุกรายวิชา
ของกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ตัวแปรตาม
ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนหมอนทองวิทยา
¾
¾
¾
¾
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1.
2.
3.
4.

ดานมีระเบียบวินัย
ดานมีความซื่อสัตยสุจริต
ดานมีความกระตือรือรนและเอาใจใสในกิจกรรมการเรียนรู
ดานมีความมุงมั่นในกิจกรรมการเรียนรูใ หประสบความสําเร็จ

จากผลการวิจัยพบวา
1. ดานมีระเบียบวินัย ไมมีนักเรียนไดรับผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในระดับ
ปรับปรุง และนักเรียนไดรับผลกาประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 84.40
ของนักเรียนทั้งหมด จํานวน 508 คน
2. ดานมีความซื่อสัตยสุจริต ไมมีนักเรียนไดรับผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
ระดับปรับปรุง และนักเรียนไดรับผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ
84.85 ของนักเรียนทั้งหมด จํานวน 508 คน
3. ดานมีความกระตือรือรนและเอาใจใสในกิจกรรมการเรียนรู ไมมีนักเรียนไดรับผลการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในระดับปรับปรุง
และนักเรียนไดรับผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 83.94 ของนักเรียนทั้งหมด จํานวน 508 คน
4. ดานมีความมุงมั่นในกิจกรรมการเรียนรูใหประสบความสําเร็จ ไมมีนักเรียนไดรับผลการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในระดับปรับปรุง
และนักเรียนไดรับผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 84.67 ของนักเรียนทั้งหมด จํานวน 508 คน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเขาแถวกอนและหลังการเรียนรูอยางเปนระเบียบทุกครั้ง
2. ควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทของตนเองตอกิจกรรมการเรียนรู และคูณธรรม
จริยธรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
3. ควรชี้แจงใหนักเรียนเขาถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการปลูกฝงใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
4. ควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมการเรียนรู
5. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของคนไทย
6. ควรมีการศึกษาวิจัยการสรางเครื่องมือประเมินคุณธรรมจริยธรรมของตนเองวาอยูใน
ระดับใด และระดับใดดี ไมดี ควรจะปรับปรุงอยางไร
7. ควรมีการศึกษาวิจัยกับกลุมสาระการเรียนรูอ่นื หรือทั้งระบบโรงเรียนตอไป
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ชื่อผลงานวิจัย การศึกษากระบวนการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนบานแมจอง
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนบานแมจอง ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานแมจอง ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ
ผลกระทบของการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนบานแมจอง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายกับโรงเรียนวิถีพุทธ
ในโรงเรียนบานแมจอง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.
4-ป.6) ผูปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) คณะกรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีจํานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คือ แบบสํารวจขอมูลเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนและขอมูลรายละเอียดการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบาน
แมจอง ชุดที่ 2 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอการดําเนินงาน และผลการ
พัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบานแมจอง
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจขอมูลเบื้องตนและขอมูลรายละเอียดการ
ดําเนินงานทําโดยการเรียบเรียงขอมูลรายละเอียด
แลวนําเสนอเปนความเรียงบอกเลาเรื่องราวใน
รูปแบบกลวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice) สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป B – Index & Non 0 – 1 Mcthod Item Analysis Program Version 7.0 พัฒนาโดย
อาจารยสาคร แสงผึ้ง ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
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ขั้นตอนการบริหารการจัดการแสดงดังแผนภาพตอไปนี้
1. เตรียมการ (ศรัทธาและฉันทะ)
1.1 หาที่ปรึกษา แหลงศึกษา
เอกสารขอมูล
1.2 เตรียมบุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา
1.3 เตรียมนักเรียน
1.4 เตรียมผูปกครอง ชุมชน
1.5 กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา
1.6 จัดแผนปฏิบัติการ
ฯลฯ

2. ดําเนินการจัดสภาพและ
องคประกอบ (ปญญาวุฒิธรรม)
2.1 จัดหลักสูตรสถานศึกษา/
หนวยการเรียนรู/
แนวการจัดการเรียนรู
2.2 เตรียมกิจกรรมนักเรียน
2.3 จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา
2.4 จัดบรรยายภาคปฏิสัมพันธ
ฯลฯ

6. ประเมินผล และเผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน (ปติและชื่นชมรวมกัน)

3. ดําเนินการพัฒนา (ไตรสิกขา)
3.1 นักเรียน
3.2 บุคลากรและผูเกี่ยวของ

5. ปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง
(อิทธิบาท 4 อุปญญาตธรรม)

4. ดูแลสนับสนุนใกลชิด (กัลยาณมิตร)
4.1 นิเทศ ติดตาม
4.2 สนับสนุน
4.3 รวบรวมขอมูลและประเมินผล
ระหวางดําเนินงาน
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนบานแมจองไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาตั้งแตป พ.ศ.
2546 มีการดําเนินงานภายใตแนวคิด “วิถีพุทธ คือ วิถีชีวิต” โดยมีกิจกรรมการพัฒนาการ กิน อยู
ดู ฟง ตามแนววิถีพุทธที่หลากหลาย จํานวน 20 กิจกรรม รวมทั้งไดนําหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
ปญญา)มาบูรณาการลงสูกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทาง กาย ศีล สมาธิ
ปญญา ดวยกลวิธีปฏิบัติที่เปนรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนบานแมจอง โดยใชนวัตกรรมดานการบริหาร
จัดการที่โรงเรียนไดพัฒนาขึ้นชื่อ “การบริหารเชิงพุทธรูปแบบแมจองบวร” มาบริหารจัดการโครงการ
ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ โรงเรียนไดรับเลือกใหเปนแหลงเรียนรูคุณธรรมตนแบบ มีผู
มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอยูเสมอ
สําหรับความพึงพอใจตอการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธใน
โรงเรียนบานแมจองของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย พบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกดาน ทั้งใน
ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต(Output) แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบที่ไดจากการดําเนินโครงการในทุกขั้นตอนของระบบ กอใหเกิดคุณภาพและความพึงพอใจ
เปนอยางดียิ่งตอผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนบานแมจอง
ขอเสนอแนะ
หนวยงานและผูบริหารระดับสูง ควรใหความสําคัญตอการดําเนินงานของโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ โดยการกําหนดแนวทางสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธอยางชัดเจน มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ
และมาตรการใหนําลงสูการปฏิบัติจริงในทุกสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองดวยการ
สรางเครือขายการทํางานดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน และ
องคกรทุกสวนตองเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยอยางจริงจัง
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ชื่อผลงานวิจัย วิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยอนรอยชนเผาเมี่ยน” โดยการสอนแบบบูรณาการ
และผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนบานขุนแมบง ตชด. จังหวัดเชียงราย
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานขุนแมบง ตชด. จังหวัดเชียงราย
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง “ยอนรอยชนเผาเมี่ยน” โดยการสอนแบบบูรณา
การและผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ
1) เพื่อใหนักเรียนชนเผาเมี่ยนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของตนเอง
และชนเผาเมี่ยน
2) เพื่อสรางทักษะการแสวงหาความรู และสรุปความรูดวยตนเองของผูเรียน
3) เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู และ
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอโครงการวิจัย โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูมีสวนรวมในโครงการวิจัยคือ นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูนําดานวัฒนธรรม
ใชสถิติคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา พื้นที่
วิจัยคือ โรงเรียนบานขุนแมบงตชด.จังหวัดเชียงราย ใชระยะเวลา ในการดําเนินการวิจัย 1 ปการศึกษา
คือ ปการศึกษา 2549
ผลการวิจัย
1. ครูและนักเรียนยังมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกลุมชาติพันธุ
“ชนเผาเมี่ยน” คอนขางนอย โดยครูมีความรูเฉพาะขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตองใชเปนสารสนเทศของ
โรงเรียน สวนนักเรียนพอมีความรูบาง สวนใหญเปนตํานาน นิทาน ที่เคยไดยินไดฟงมาแตไมรู
รายละเอียดมากนัก ผลการดําเนินการวิจัย ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
ตนเองและชนเผาเมี่ยนมากขึ้น โดยสามารถใชหลักฐาน ขอมูล แหลงอางอิงในชุมชนเพื่อสรุปขอมูล
เปนความรูใหมได เกิดความรักและเชื่อมั่นในปูยาและบรรพบุรุษชนเผาเมี่ยนมากขึ้น
2. ผูเรียนสามารถวางแผนการทํางาน เพื่อสืบคนประวัติความเปนมาของชนเผาเมี่ยนผาน
หลักฐานและแหลงขอมูลที่หลากหลายมากขึ้น กลาวคือ นอกจากนิทานและตํานานที่เกี่ยวกับความ
เปนมาของชนเผาเมี่ยนที่ไดออกไปสอบถาม สัมภาษณ กับกลุมผูอาวุโสแลว ทําใหนักเรียนคนพบ
หลักฐานใหมที่สามารถเชื่อมโยงประสบการณเกา ซึ่งทําใหมั่นใจมากขึ้นวา นิทาน ตํานานมีเคาโครง
ความเปนจริงมากขึ้นคือ หนังสือ โจวโตว (บันทึกที่ฝงศพของบรรบุรุษ) จะฟนตาน (ทะเบียนสมาชิก
สกุล) เกีย เซ็น ปอง (หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต (Passport) )มีทักษะการทํางานกลุม ทักษะทาง
สังคม และทักษะการนําเสนองานมากขึ้น
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3. ครูมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู
ที่ผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูมากขึ้น
แมจะมีครูบางทานยังสงสัยกับความรูและ
ทักษะของผูเรียนที่จะออกไปสอบแขงขันกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ผลการวิจัยจึงมีทั้งภาพความสําเร็จ
ดานที่ตองปรับปรุงแกไข และทําใหครูสวนใหญมองเห็นแนวทางการพัฒนาตอยอดของโครงการ และ
นํามาเปนผลงานเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ
4. ทั้งครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง
“ยอนรอยชนเผาเมี่ยน” โดยการสอนแบบบูรณาการ และผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจสูงสุดดานวัตถุประสงคและกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ซึ่งแสดงวา ครูยอมรับและเห็นความสําคัญของการสอนแบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู สวนนักเรียนมีความพึงพอใจดานเนื้อหาสาระมากสูงสุด
ซึ่งแสดงถึงความพอใจที่ไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและชนเผา
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน
1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีหลักสูตรเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
นักเรียน เพราะภารกิจหลักของโรงเรียนคือ การบริการวิชาการ ดังนั้นโรงเรียนตองพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
โดยการไดมาของหลักสูตรควรผานกระบวนการ
วิเคราะหรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียกับการศึกษา ไมวาจะเปนนักเรียน ครู ตลอดถึงผูปกครอง
การศึกษาบริบทของโรงเรียน นโยบายการพัฒนา ฯลฯ เพื่อใหการศึกษาสนองความตองการและ
แกปญหาของชุมชนไดอยางแทจริง ดังนั้น การศึกษาที่ดีควรตั้งอยูบนฐานการเรียนรูและสอดคลองกับ
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนายแพทยเกษม วัฒนชัย (2548) ที่ไดกลาวา
การจัดการศึกษาที่ดีควรตั้งอยูบนฐานของวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ
จึงจะทําใหการจัดการเรียนรู
ประสบผลสําเร็จที่ดีได
นอกจากนั้นการจัดการศึกษาแกเยาวชนที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เพื่อเขาจะไดเขาใจและภูมิใจใน
ตนเอง ขณะเดียวกันก็ตองใหเขารูจักผูอื่น เรียนรูที่จะอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางเทาเทียม หรือ “รูเรา รู
เขา เทาเทียม” จึงจะเปนการศึกษาที่ดี
ดังนั้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง “ยอนรอยชนเผาเมี่ยน” โดยการ
สอนแบบบูรณาการ
และผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูจึงเปนการจัดการศึกษาที่
สนองตอบความตองการและพยายามแกปญหาของชุมชนแหงนี้ ซึ่งมีทั้งภาพความสําเร็จ ภาพความ
ลมเหลว และภาพแหงอนาคตที่เปนความหวังในการสานตอโครงการนี้ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
บริบทของโรงเรียนแหงนี้ หากโรงเรียนหรือชุมชนอื่น ๆ ที่มีสภาพบริบทคลายกัน จะนําแนวคิดหรือ
โครงการวิจัยนี้ไปปรับใช ควรตองมีการหาจุดเหมือน จุดตาง และดําเนินการปรับใหเหมาะสมกับบริบท
นั้นๆ เพื่อใหโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

170

2. การพัฒนานักเรียนเปนงานที่ไมมีที่สิ้นสุด เพื่อให”คุณภาพของเยาวชนเมี่ยน”เปนที่
พึงประสงคของทุกฝาย
ดังนั้นโรงเรียนตองมียุทธศาสตรพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีของชุมชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน (2548) ไดเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กในมิติ
วัฒนธรรมที่จะนําพาไปสูเปาหมายแหงการเรียนรูและการพัฒนาเยาวชน ดังนี้
ยุทธศาสตรการสราง “ที่” ใหเด็กแสดงออกและเรียนรูวัฒนธรรมในชีวิตจริงที่ เด็กไมรูเลยวา
“ที่” ของเขาอยูตรงไหนในครอบครัว ผูใหญไมเห็นเขา เห็นตัวแตไมเห็นใจ ไมรูวาจะวางตนเองอยูที่
ไหน ฉะนั้นโรงเรียนและชุมชนตองรวมมือกัน เพื่อสรางยุทธศาสตรชวยใหเยาวชนเมี่ยนมีที่ยืน ที่อยู
ที่หวังที่ยั่งยืนเพื่อใหเปนคนดีของสังคมเมี่ยน จากความหมายดังกลาวก็คือ การสงเสริมศักยภาพของ
เด็กเปนรายบุคคล เพื่อดึงความสามารถตามศักยภาพของเด็กออกมา เชน การสงเสริมและสนับสนุน
เด็กที่มีอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี หรือความสามารถดานศิลปะ เชน การทอผาชุดประจําเผาเมี่ยน
ใหเขาโดดเดนขึ้นมา ซึ่งจะทําใหใหเขามีที่ (Place) ยืนบนสังคม เปนตน
ยุทธศาสตรการชี้ “ทิศ” รัฐ ครอบครัว โรงเรียน สื่อ ควรดําเนินการสรางจุดยืนและคานิยม
ทางวัฒนธรรมแกเด็กซึ่งเรียกวา ทิศ เด็กสมัยนี้ไมรูเลยวาตัวเองอยูทิศไหน เด็กเรียนเพื่อใหไดผลการ
เรียนที่ดี เพราะคิดวานี่คือทิศที่เขาแสดงความสําเร็จแตไมมีเข็มทิศที่จะมาเปนตนแบบในการประพฤติ
ปฏิบัติ
ความหมายดังกลาวก็คือ โรงเรียนควรรวมมือกับชุมชนสรางเปาหมายของเด็กใหชัดเจน
ซึ่งอาจตองมีตนแบบความสําเร็จเปนเข็มทิศใหกับเด็ก เชน การยกตัวอยางบุคคลที่เปนชนเผาเมี่ยน ที่
ประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยใหเด็กถอดบทเรียนของบุคคลเหลานั้น เพื่อใหนํามาเปนตนแบบในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย เปนตน
ยุทธศาสตรการคิด “ทาง” มีกจิ กรรมการเรียนรูที่โดนใจที่จะทําใหเด็กมีทิศ ผูใหญกรุยทาง
ใหเขาไดไหมวา ชวย หรือรวมคิดทาง ถาอยากเปนคนเกง มีเสนทางกี่เสน คือคนหาศักยภาพของ
นักเรียนแตละคนและสงเสริมพวกเขาใหเต็มศักยภาพ กลาวคือ เมื่อนักเรียนไดมีที่ ทิศ แลว โรงเรียน
และชุมชนจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหเยาวชนเมี่ยนไดมีเสนทางเดินไปสูฝงฝนนั้น เชน เสาะหาแหลง
ทุนใหกับเด็กที่มีความสามารถแตยากจน สรางการแนะแนวที่ดีและแสวงหาแนวรวมกับหนวยงานอื่น
เพื่อใหเยาวชนเมี่ยนมีทางเดินไปสูเปาหมายของแตละคน
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาครู
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาครู ควรเปนโครงการพัฒนาตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการอบรม
และพัฒนาครูที่ผานมานั้น เปนการทําตามนโยบายเรงดวนและทําตามจุดประสงคของหนวยงานผูให
งบประมาณแมโรงเรียนจะเปนโรงเรียนนิติบุคคลก็ตาม แตในความเปนจริงโรงเรียนไมมีอิสระในการ
ดําเนินการพัฒนาครบวงจรที่โรงเรียนตองการได โดยจะพบอยูบอยครั้งวา โครงการพัฒนาครูมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะปญหาและความตองการของเบื้องบน ซึ่งอาจไมสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดแคลนครู อีกทั้งชุมชนในเขตบริการยังมีความยากจน
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ดังนั้นโครงการพัฒนาโรงเรียน ควรใหโรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรของตนเองและวางแผน
พัฒนาผูเรียน โดยมีโครงการหรือกิจกรรมใหชัดเจนและของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานผูดูแล
ซึ่งงบประมาณนี้ควรเปนกอนที่ใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเอง อาจเปนในรูปแบบ “คูปองทาง
การศึกษา”ที่มอบใหกับครูสําหรับการพัฒนาตนเอง
โดยอาจประเมินเปรียบเทียบกับรูปแบบการใช
งบประมาณที่ใชอยูในปจจุบัน วารูปแบบใดสามารถพัฒนาครูไดตอเนื่องและยั่งยืน
4. การกําหนดยุทธศาสตรนโยบายทางการศึกษา สําหรับชุมชนที่มีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมควรเปนแบบพหุภาคียุทธศาสตร กลาวคือ การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา
ในชุมชนที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง ควรใชกระบวนการรวมมือแบบมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะหนวยงาน องคกรในชุมชน ผูนําดานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมหมูบาน กลุมพอ
แมและเยาวชน เพื่อการประสานการทํางานทุกดาน โดยใชทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เปนฐาน
ของการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันกับชุมชนภายนอก ซึ่งจะทําใหปญหาชองวางระหวาง
วัย ระหวางวัฒนธรรม ความแปลกแยกอื่นๆที่อาจกอใหเกิดปญหาได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบความรวมมือระหวางโรงเรียน บาน ชุมชน ที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม
เปนของตนเองเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
2. ควรสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาครู ดานความรูและทักษะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
และผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
3. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ ”เกง ดี มีสุข” โดยใชวัฒนธรรม
ชุมชนชนเผาเปนฐาน
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ชื่อผลงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
แบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบานหนองบัว
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดสุรินทร
สถานที่ติดตอ โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดสุรินทร
บทคัดยอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาที่ผานมา
ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรคือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับ
ที่ไมนาพอใจและนักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ปญหาที่พบบอยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนคือ ครูผูสอนสวนใหญยังใชกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมและไมไดเตรียมการสอน
ปญหาดังกลาวจึงสงผลใหนักเรียนไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT
มาจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
ซึ่งจะชวยใหนักเรียนรูจักการผสมผสานเชื่อมโยงความรูและ
ทักษะตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสบการณ พรอมที่จะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิด
ประโยชนไดอยางเต็มตามศักยภาพ
การวิจยั และพัฒนาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอ
ประสบการณการเรียนรู และความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 เพื่อพัฒนา
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
กิจกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ตอการเรียนรู
กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก นักเรียนและครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 16 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดสุรินทร จํานวน 174 คน โดยใช
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผนปฏิบัติ ขั้นปฏิบัติ ขั้น
สังเกต และขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับผูรวมวิจัยเพื่อปรับปรุง
แกไขและพัฒนาในวงจรปฏิบัติการตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
ไดแก ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการ
เรียนรูแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 2) เครื่องมือที่ใชในการวัดและ
ประเมินผล ไดแก แบบทดสอบยอยทายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรค และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูทายชุดกิจกรรมแตละชั้น 3)
เครื่องมือที่ใชสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบ
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บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ แบบประเมินการทํางานกลุม แบบ
บันทึกประจําวันของนักเรียน และแบบบันทึกการสะทอนผลการใชชุดกิจกรรม
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนี
ประสิทธิผล และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัย
1. ผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยจัด
กิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอประสบการณการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ใหความ
รวมมือในการเรียนเปนอยางดี มีความสนใจใฝรูและกระตือรือรนในการเรียนตลอดเวลา มีการพูดคุย
ซักถาม อภิปรายกับเพื่อนในกลุมและในชั้นเรียน นักเรียนกลุมเกงและกลุมออนใหความชวยเหลือซึ่ง
กันและกันเปนอยางดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกเพิ่มมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันไดทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันและมีทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและไดแสดงความคิดอยาง
สรางสรรค จึงทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยูในระดับ
ที่นาพอใจ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT มีคา เฉลี่ยของ
คะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรแตละระดับชั้นเทากับ 42.24, 41.58, 42.35, 30.94,
41.48 และ 31.50 ตามลําดับ
3. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตาม
แนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.82/84.31,
83.49/82.95,84.51/83.19, 84.77/83.75, 83.67/82.27 และ 85.33/82.29 ตามลําดับ
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ
บูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มีดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.7843, 0.7551, 0.7467, 0.7723, 0.7564 และ 0.7310 ตามลําดับ
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยการใชชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ
4 MATอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.52, 4.62, 4.55, 4.57, 4.63 และ
4.61 ตามลําดับ
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สรุปไดวา
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตาม
แนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามีประสิทธิภาพและใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เสริมสราง
การเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดสรางสรรค มีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดีและประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรู ครูผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคการเรียนรูได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดย
จัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80
และมีประสิทธิผล ดังนั้นครูผูสอนที่รับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
สามารถนําไปใชสอนได และครูผูสอนระดับชั้นอื่น ๆ และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ สามารถนําไป
ปรับปรุงใชในการจัดการเรียนรูได
1.2 ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรใหความ
สนใจในการจัดอบรมเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
แบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT
1.3 ครูผูสอนที่จะนําแนวคิดนี้ไปใช ควรวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมกอนทําการ
สอนเชน การศึกษาและทําความเขาใจผูเรียน การจัดเตรียมสภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณและสื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน กิจกรรมและใบงานควรมีความหลากหลาย ผูสอนควรให
การเสริมแรง เพื่อชวยใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดย
จัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ในหนวยการเรียนรูและกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
และระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
แบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีตอทักษะกระบวนการ
ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม ความคงทนในการเรียนรู ความสนใจในการเรียนรู ความรูสึก
เชิงปริภูมิ และความรูสึกเชิงจํานวน เปนตน
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนากระบวนการคิดโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สําหรับนักเรียนโรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม จังหวัดเลย
สถานที่ติดตอ โรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม จังหวัดเลย
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการคิด สําหรับนักเรียนโรงเรียนเหมือง
แบงวิทยาคม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2) ศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูผูสอน จํานวน 8 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 245 คน ปการศึกษา 2549
เครื่องที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาครูผูสอน ใชแบบฝกเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม,แบบฝกเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด นักเรียนใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด แบบฝกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2)เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ครูผูสอน
ใชแบบทดสอบกอนและหลังการพัฒนา
แบบสังเกตพฤติกรรมสําหรับนักเรียนใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพัฒนากระบวนการคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบบันทึก
พฤติกรรมการเรียน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใชวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร คือ วงจรที่1 พัฒนา
ครูผูสอน วงจรที่ 2 พัฒนากระบวนการคิดสําหรับนักเรียน วงจรที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสําหรับนักเรียน
ในแตละวงจรคณะผูวิจัยและครูผูรวมวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู,แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ขอมูลที่ใชแบบทดสอบกอนและหลังการพัฒนาของครูผูสอน,
แบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนากระบวนการคิด, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t – test
ผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดได ประกอบดวย
6 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสงสัย เปนการสรางสถานการณใหนักเรียนไดคิดตั้งคําถามในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ (2) ขั้นวางแผน นักเรียนเปนผูวางแผนคนหาคําตอบ (3) ขั้นคนหาคําตอบ นักเรียนใช
กระบวนการคิด เพื่อคนหาคําตอบ (4) ขั้นสะทอนความคิด นักเรียนใชทักษะการคิด ไตรตรองสิ่ง
ที่ไดเรียนรูและนําเสนอความคิดตอสมาชิกในกลุมยอย (5) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียน
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สรุปความคิดเปนองคความรูนําเสนอตอสมาชิกในชั้นเรียน (6) ขั้นนําไปปฏิบัติจริง นักเรียนนํา
ความรูไปใชแกปญหาในสถานการณที่แตกตางกัน
การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใชเวลา 4 ชั่วโมง
พัฒนากระบวนการคิดโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ที่
ประกอบดวย เนื้อหาและแบบฝกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการพัฒนากระบวนการคิดเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คือ กระบวนการคิดวิเคราะหในรายวิชาฟสิกส, คณิตศาสตร กระบวนการคิดสังเคราะหในรายวิชา
วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สวนกระบวนการคิดสังเคราะหในรายวิชาสังคมศึกษา และกระบวนการคิดสรางสรรคในรายวิชาศิลปะ
ไมแตกตางกัน ระยะที่ 2 ใชเวลา 4 – 8 ชั่วโมง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ที่ประกอบดวยเนื้อหารายวิชาและสอดแทรกการ
พัฒนากระบวนการคิด พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 คือ รายวิชาฟสิกส คณิตศาสตร(ม.6/1) สังคมศึกษา ศิลปะ
และภาษาไทย สวนรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (ม.1/1) และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยไม
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1) การพัฒนากระบวนการคิดสําหรับนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ชั้นใดชั้นหนึ่ง ควรไดรับการ
พัฒนาหลากหลายกระบวนการคิด โดยการสอนสอดแทรกในเนื้อหาวิชาตามความเหมาะสมและดําเนิน
การอยางตอเนื่อง จนนักเรียนเกิดทักษะสามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง
2) การใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมใน
การจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญ การจัดกิจกรรมจึงจะเกิดประสิทธิผล
3) ครูผูสอนควรสะทอนผลการประเมินใหนักเรียนไดรับรู และชี้จุดที่นักเรียนแตละคนควร
ตองพัฒนาใหชัดเจน ทั้งดานการพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1) ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอื่นๆ ในการ
พัฒนากระบวนการคิด
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนากระบวนการคิด โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีอื่นๆ
3) ควรศึกษาพัฒนาการของนักเรียนที่เกิดจากผลการพัฒนากระบวนการคิดในแตละชั้นปของ
ชวงชั้นที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการเรียนรูพฤติกรรมการแกปญหาเปนตน
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
สถานที่ติดตอ โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
บทคัดยอ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเลือกเรียน หรือเลือกเรื่อง ที่
จะเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ ดังนั้นสื่ออิเล็คทรอนิคส หรือที่เรียกวาสื่อ ICT เปนสื่อเสมือน
จริง สามารถเปนไดทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT จึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
ของครู และกระบวนการเรียนการรูที่มีคุณภาพของผูเรียนตอไป
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT และเพื่อ
ศึกษาผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
กลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัย ประกอบดวย ครูโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด จํานวน 168 คน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ดชวงชั้นที่ 2 จํานวน 1,600 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวย
สื่อ ICT ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการปรับจากแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียน ICT ของสํานักเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT พบวา การพัฒนาทั้ง 3 ดาน
ตาม ที่กําหนดไว ไดแก
1. ดานการพัฒนาครูใหรูจักใชสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู
2. ดานการออกแบบและประยุกตใชสื่อICT เพื่อการจัดการเรียนรูของครู
3. ดานการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ ICTของครูและดานภาพความสําเร็จ
ของการดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลสภาพทั่วไปกอนมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ผลปรากฏวา อยู
ในระดับดี เพียงหนึ่งดาน คือ ดานที่ 2 คือการออกแบบและประยุกตใชสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู
ของครู มีคารอยละอยูที่ 50.00 มีคาเฉลี่ย คือ 2.00 สวนดานที่ 1 คือการออกแบบและประยุกตใชสื่อ
ICT เพื่อการจัดการเรียนรูของครู มีคารอยละอยูที่ 43.17 มีคาคะแนนเฉลี่ย คือ1.73 และดานที่ 3 คือ
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ ICT ของครู มีคารอยละอยูที่ 46.20 คาคะแนนเฉลี่ย
คือ 1.85 รวมทั้งดานภาพความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
มีคารอยละอยูที่ 42.71 มีคาคะแนนเฉลี่ย คือ 1.71 ซึ่งอยูในระดับพอใช ภายหลังจากการลงมือ
พัฒนาดานตางๆตามที่กําหนด และทําการเก็บและวิเคราะหขอมูล ผลปรากฏวา ทุกดานพัฒนาขึ้นมา
อยูในระดับดีมาก ยกเวน ดานที่ 2 อยูในระดับดี แตมีคารอยละและคาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกลาว คือ
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ดานที่ 1 มีคารอยละอยูที่ 78.34 และคาคะแนนเฉลี่ย คือ 3.13, ดานที่ 2 มีคารอยละอยูที่ 70.66 คา
คะแนนเฉลี่ย คือ 2.83 ดานที่ 3 มีคารอยละอยูที่ 79.23 และคาคะแนนเฉลี่ย คือ 3.17 และสําหรับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT กอนดําเนินการตามโครงการ
อยูในระดับพอใช คือมีคารอยละอยูที่ 42.71 มีคาคะแนนเฉลี่ย คือ 1.71 แตหลังดําเนินการการพัฒนา
และเก็บวิเคราะหขอมูลพบวาอยูในระดับดีมาก คือมีคารอยละอยูที่ 86.48 มีคา คะแนนเฉลี่ย คือ 3.46
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1. ควรใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในสถานศึกษา จะเห็นไดวาบางดานแมวาใน
วิเคราะหขอมูลในครั้งที่ 2 จะอยูในระดับดี หรือ ดีมาก แตคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดไมไดอยูในระดับสูงสุด
เนื่องจากมีเงื่อนไขเรื่องของระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้น หากใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นและตอเนื่องไปตลอด
จะทําใหคาเฉลี่ยในทุกดานมีแนวโนมเขาสูระดับสูงสุด ซึ่งผลดีจะเกิดขึ้นกับบุคลากรทั้ง 3 ฝาย ใน
สถานศึกษาคือ คณะผูบริหาร ครู และที่สําคัญที่สุด คือ นักเรียน
1.2. ควรใหมีการเผยแพรรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT
ไปสูโรงเรียนอื่นที่มีความพรอม ในเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดและโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนา
2.1. ควรใหมีการทําการวิจัยในระยะยาว เชน 3 ป โดยใชกลุมประชากรและกลุม
ตัวอยางในชวงชั้นเดียวไปจนจบงานวิจัย เพื่อจะไดทราบถึงผลพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ
ICT ของครูและผูเรียนในรอบ 1 ชวงชั้น
2.2 ควรมีการทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันเปนรายกลุมสาระการเรียนรู อยางนอย
1 ปการศึกษา และมีการวิจัยตอเนื่องจนครบรอบ 1 ชวงชั้น
2.3 ควรมีการทําการวิจัยเปนรายวิชา โดยครูผูสอนแตละวิชาเปนผูวิจัย เพื่อเจาะลึก
ในประเด็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดวยสื่อ ICT เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย
สถานที่ติดตอ

ผลการใชชุดกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
คณะครูโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี
บทคัดยอ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถดานความคิดสรางสรรค ของนักเรียนใหพรอมในการเรียนรู
เนื้อหาวิชาในสาระการเรียนรูตางๆ ได
2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบความคิดสรางสรรค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังใชชุดฝกกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค
สมมุติฐานของการวิจัย
คาเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชชุดฝก
กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดกลุมประชากร
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ม. 1) ปการศึกษา
2549 ของโรงเรียนพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
การเลือกกลุมตัวอยาง มีวิธีการดําเนินการดังนี้
ทําการสุมตัวอยางนักเรียนในกลุมประชากรเพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยโดยใชการสุม
แบบจับฉลากเลือกหองเรียนจํานวน 2 หองจาก 8 หองเรียน และนํานักเรียนในหองที่ทําการสุมได
จํานวน 2 หองเรียนนั้น 80 คน ทําการทดลองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบทดสอบความ คิดสรางสรรค ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดัดแปลงปรับเปลี่ยนจากหนังสือ
เอกสารตําราทางวิชาที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมคัวอยาง
2. ชุดกิจกรรมสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่ผูวิจัยสราง
วิธีการดําเนินการทดลอง
1. ทําการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค(Pretest) ดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการวิเคราะหคุณภาพมาแลว จํานวน 1 สัปดาห 5 คาบเรียน วันละ
1 คาบเรียน คือ คาบกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ , คาบกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี, คาบกิจกรรม
แนะแนวคาบกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม และคาบกิจกรรมศึกษาคนควา
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2.ดําเนินการฝกโดยใชชุดฝกกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการ
หาประสิทธิภาพมาแลว จนจบสิ้นกระบวนการตามที่ชุดฝกกิจกรรมกําหนดไวจํานวน 4 สัปดาห
สัปดาหละ 2 คาบเรียนไดแกคาบเรียนกิจกรรมแนะแนว และ กิจกรรมศึกษาคนควา คาบเรียนละ 2
ชุดกิจกรรม (ชุดกิจกรรมที่เปนการปฏิบัติใช 1 คาบเรียน)
3.ทําการทดสอบเพื่อวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมสงเสริม
ความคิดสรางสรรค (Posttest) ดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นฉบับเดิม จํานวน
1 สัปดาห 5 คาบเรียน
ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้หลังจากดําเนินกิจกรรมการทดลองจนเสร็จสิ้นกระบวนการแลวพบวา
คาเฉลี่ยคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว ,ความคิดยืดหยุน , ความคิด
ริเริ่ม ,ความคิดละเอียดลออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง กอนและหลังใชชุดฝก
กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียน
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังใชชุดฝกกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคสูงกวา
กอนการใชในทุกรูปแบบความคิด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวาการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนนั้นสามารถทําไดโดยใช
ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะสามารถไดรับการพัฒนาเปนระบบ รูจักวิธีคิดที่แตกตาง
หลากหลาย และสามารถประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได ซึง่ เปนประโยชนอยางยิ่งใน
การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคลากรแหงการเรียนรู
มีคุณสมบัติพึงประสงคตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติกําหนดไว ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพื่อการวิจัยคนควาในเรื่องความคิด
สรางสรรคของผูเรียนใหกวางขวางขึ้น ดังนี้
1. ครูผูสอนควรจัดทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนในแตละกลุม
สาระการเรียนรูโดยสอดแทรกกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคลงในแผนการจัดการเรียนรูของสาระ
การเรียนรูนั้นๆ
2. ควรมีการพัฒนาชุดฝกกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนทุก
วัยและทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัย
3. คณะครูในโรงเรียนควรมีการจัดทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรค มีการพัฒนาการ
ตรวจสอบดําเนินการเพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น
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ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาฐานความรูเรื่อง “เคมี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผูวิจัย
คณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ติดตอ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอน และความตองการฐานความรู เรื่อง เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาฐานความรู เรื่อง เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนําฐานความรูที่พัฒนา
แลวไปใชในการเรียนการสอน ของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3. เพื่อศึกษาผลการใชและความพึงพอใจของผูสอนที่มีตอฐานความรู เรื่อง เคมี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ
สํารวจความตองการในการใช
ฐานความรูเรื่อง เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ขั้นพัฒนา

ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนา
ฐานความรู เรื่อง เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรางฐานความรู เรื่อง เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเมินฐานความรู โดยการ
3. ขั้นประเมิน (ทดลองใช)
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1. ศึกษารูปแบบการใชฐานความรู
เรื่อง เคมี ของครู
2. ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ
ฐานความรู เรื่อง เคมี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยจะใชในการวิจัย ประกอบดวย
1.ฐานความรูเรื่องเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย กิจกรรมการ
เรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการเรียนรู บทความทางวิชาการ ตําราเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส เกมสและ Web site ตาง ๆ
2.แบบประเมินความเหมาะสมของลักษณะโครงสรางของฐานความรู
เรื่องเคมีระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.แบบบันทึกรูปแบบการใชฐานความรู เรื่องเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่สอนเคมี เกี่ยวกับการใชฐานความรู เรื่อง เคมีระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยใชโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 โรงเรียน ทั่วประเทศเปนกรณีศึกษาในการ
ทดลองเพื่อการพัฒนาฐานความรู เรื่อง เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช
ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียมการพัฒนา สรุปการดําเนินการไดเปน 6 ขั้นตอนยอย คือ
1. ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเคมี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและพิจารณาเนื้อหาสาระและประเด็นตาง ๆ ที่ชวยในการพัฒนาเรื่องเคมีของ
ผูเรียนหลังจากนั้นจึงรวบรวมประเด็นตาง ๆ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเพื่อ
ความตองการ ของกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา แนวโนมและวิธีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เพื่อประโยชนทางการศึกษาทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ โดยศึกษาจากเอกสารตําราสิ่งพิมพ
ตาง ๆ รวมทั้งแหลงขอมูลในเครือขายโลก หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมา สรุปประเด็นสําคัญ เพื่อ
นําไปใชในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
3. ทําการสุมตัวอยางเพื่อเลือกกลุมตัวอยางในขั้นเตรียมการและพัฒนา เปนการสุมตัวอยาง
เพื่อเลือกอาจารยที่เปนตัวแทนของกลุมประชากร ซึ่งเปนอาจารยในกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย9 โรงเรียน ที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย’’
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4. ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในขั้นการเตรียมการและพัฒนาฐานความรู เพื่อทําการสํารวจ
ความตองการดานเนื้อหาที่ตองการใหบรรจุไวในฐานความรู ประกอบไปดวยเครื่องมือ คือ แบบสอบ
ถามเพื่อสํารวจความตองการดานทักษะที่ตองการใหบรรจุไวในฐานความรูสําหรับอาจารย
5. หลังจากที่มีการสํารวจความตองการแลว จึงนําผลการสํารวจมาวิเคราะหเพื่อศึกษา
แนวทางในการออกแบบฐานความรู เรื่อง เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชการแจกแจง
ความถี่ รอยละ และหาคาเฉลี่ย ในสวนที่เปนแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
จับประเด็นแลวนําเสนอในรูปความเรียง
6. พัฒนาเนื้อหาดานการสอนเรื่องเคมี หลังจากวิเคราะหขอมูล จากการสํารวจความ
ตองการแลว ผูวิจัยไดพิจารณาขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจ เพื่อนํามาใชเปนขอมูล ในการพัฒนา
ฐานความรู โดยเรียบเรียงหัวขอใหเหมาะกับการนําเสนอในรูปแบบของการนําเสนอบนเครือขายโลก
แลวนําหัวขอที่ผูวิจัยเรียบเรียงขึ้น ใหคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
และผูวิจัยปรับแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนา ผูวิจัยดําเนินการพัฒนา และตรวจสอบฐาน ความรู ดังนี้
1. ผูวิจัยไดศึกษาหลักการออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซด เพื่อใหทราบแนวทางการ
ออกแบบเว็บไซด (Web Design) กระบวนการพัฒนาเว็บไซด (Website Development Process)
ขอควรระวังในการพัฒนาเว็บไซดและขอมูลอื่นๆ ที่มีประโยชนตอการพัฒนาเว็บไซดจากเอกสารตํารา
สิ่งพิมพตาง ๆ และแหลงขอมูลบนเครือขายโลก
2. นําความรูที่ไดจากการศึกษาในขอ 1 ออกแบบและเขียนโครงสรางและสงใหคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบใหคําแนะนํา ผูวิจัยแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษางานวิจัย
3. ดําเนินการสราง storyboard โดยนําเนื้อหาทั้งหมดที่จัดระบบขอมูลแลว นํามาเสนอ
ในรูปแบบของเว็บเพจตามที่ไดออกแบบและเขียนโครงสรางไวในขอ 2 เปนการนําเสนอ storyboard
ที่มีลักษณะเหมือนหนาเว็บเพจและมีการเชื่อมโยงเสมือนจริงทุกประการเพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
งานวิจัยตรวจสอบรูปแบบโครงสรางและเนื้อหาสาระบนกระดาษกอน เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
4. สรางฐานความรู ในขั้นนี้ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาโฮมเพจ (Home Page) และเว็บเพจ
ทุกหนา (Web Page) ตาม storyboard ที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย
โดยใชโปรแกรมตาง ๆ ในการพัฒนา
5. ตรวจสอบคุณภาพของฐานความรู เมื่อดําเนินการพัฒนาแลวเสร็จ จึงทําการตรวจสอบ
คุณภาพของฐานความรูโดยคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 2 ชุด
และแบบประเมินฐานความรูดาน
คือ แบบประเมินฐานความรูดานเนื้อหาและคุณภาพของขอมูล
รูปแบบการนําเสนอและเทคนิค
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช แบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การนําฐานความรูไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ อาจารยผูสอนวิชาเคมี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรงเรียน ดังนี้ จาก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
จํานวน 2 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
จํานวน 1 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ
จํานวน 1 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
จํานวน 1 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ
จํานวน 1 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี
จํานวน 1 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
จํานวน 1 คน
2. การประเมินหลังการใชเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใช ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินความพึงพอใจและรูปแบบการใชฐานความรูของอาจารย และ แบบ
ประเมินความพึงพอใจและรูปแบบการใชฐานความรู
3. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ ความถี่ และคาเฉลี่ย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย ดังนี้
1.ฐานความรู เรื่องเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยจะนําไปหาคุณภาพเบื้องตน
โดยการหาคาเฉลี่ย(X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการประเมินความเหมาะสมของ
ลักษณะโครงสรางของฐานความรู
2.ขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกการใชฐานความรูเรื่องเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูวิจัยแจกแจงความถี่และวิเคราะหเนื้อหา
3.ขอมูลที่ไดจากแบบรายงานผลการเรียนรูของนักเรียน ที่เรียนรูจากการใชฐานความรู
เรื่องเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูผูสอน ผูวิจัยแจกแจงความถี่และวิเคราะหเนื้อหา
4.ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนเคมี เกี่ยวกับการใชฐานความรูเรื่อง
เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยแจกแจงความถี่และวิเคราะหเนื้อหา
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาฐานความรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หลังจากที่ผูวิจัยไดออกแบบโครงสรางฐานความรูที่ผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว
ผูวิจัยจึงไดดําเนินการการออกแบบฐานความรู เรื่อง เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดผลดังนี้
เมื่อเขาไปในฐานความรูนี้ ผูเยี่ยมชมจะไดพบกับ โฮมเพจ เปนหนาแรกของฐานความรูที่มี
ขอความเชิญชวนใหครูผูสอนและผูที่ตองการพัฒนาความรู เรื่อง เคมี โดยหนานี้จะประกอบไปดวย 9
เมนูหลัก อยูทางดานบนของจอ คือ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุและสารประกอบ
พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปโตรเลียม พอลิเมอรชีวโมเลกุล แนะนําการใชและผูพัฒนา
2. รูปแบบการนําฐานความรูไปใช
สรุปไดวา ดานรูปแบบการนําไปใชอาจารยผูสอนไดนําฐานความรูนี้ไปใชหลายรูปแบบ
เชน มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม บางเมนูอาจารยไดนําไปใชเปนสื่อการ
สอนในหองเรียนทั้งในรูปของกิจกรรมและแบบทดสอบ และไดมีการมอบหมายงานใหทําที่หลากหลาย
นอกจกนี้อาจารยยังใชฐานความรูนี้เปนแหลงความรูในการพัฒนาตนเองอีกดวย
3. ผลการประเมินฐานความรู
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอฐานความรูพบวา อาจารยจากกลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ทั้ง 9 โรงเรียน มีความพึงพอใจตอฐานความรูในระดับ
มากทั้งดานเนื้อหา ดานการเรียนการสอน และดานรูปแบบการนําเสนอ นอกจากการประเมินดังกลาว
อาจารยไดใหขอเสนอแนะวา การนําฐานความรูเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเปนเรื่องที่ดีมาก
เนื่องจากครูสามารถใชเปนสื่อการสอนเพิ่มเติมจากตําราที่มีอยูแลว เปนการชวยประหยัดเวลาในการ
จัดเตรียมแบบฝกหัด เกม บทอาน ฯลฯ และทําใหการเรียนการสอนนาสนใจขึ้น ยิ่งไปกวานั้น
ฐานความรูนี้ยังชวยใหครูไดรับประโยชนโดยตรง คือ เปนการเพิ่มความรูและชวยพัฒนาตัวครูเองทํา
ใหครูไดรับความรูใหมๆที่ครูไมเคยรูมากอน เชน เทคนิคการสอนแบบตางๆ และทําใหรูจักแหลงขอมูล
ที่หลากหลายและสะดวกตอการคนหามากยิ่งขึ้น และใหขอคิดเห็นวาควรมีการปรับปรุงฐานความรูใหมี
ความทันสมัยอยางตอเนื่องอยูเสมอ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําฐานความรูไปใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําฐานความรูไปใช อาจารยผูสอนควรสํารวจเนื้อหาสาระใน
ฐานความรูดวยตัวเองกอนเพื่อทําการออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน
ใชเปนสื่อประกอบการสอนในหองเรียน
อาจทําไดโดยคัดเนื้อหาในฐานความรูที่ตรงกับหัวขอตาม
หลักสูตร มาเรียบเรียงเปนบทเรียน หรืออาจเลือกบางหัวขอมาใชในหองเรียน หรือใชเปนสื่อเสริม
นอกหองเรียน โดยการมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองเปนตน เมื่ออาจารยผูสอนรูจัก
ฐานความรูนี้ดีแลว จึงแนะนําวิธีการใชฐานความรู ใหนักศึกษาทราบกอนที่จะมีการมอบหมายงานให
นักศึกษาหรือใหนักศึกษาสามารถคนควา ความรูไดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําฐานความรูไป
ใช อาจารยผูสอนจึงควรสํารวจเนื้อหาสาระในฐานความรูดวยตนเองกอน เพื่อออกแบบวิธีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน ใชเปนสื่อประกอบการสอนในหองเรียนอาจทําไดโดยการคัดเลือก
เนื้อหาในฐานความรู ที่ตรงกับหัวขอตามหลักสูตรมาเรียบเรียงเปนบทเรียน หรืออาจเลือกบางหัวขอ
นํามาใชสอนในหองเรียน หรือใชเปนสื่อเสริมนอกหองเรียนโดยการมอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวย
ดวยตนเอง เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสะดวกและไดประโยชนอยางแทจริงในการศึกษาคนควาขอมูล
นอกจากนี้ อาจารยควรเปนผูรูและสามารถเลือกนําเนื้อหาความรูที่มีอยูในฐานความรูไปใชใน
รูปแบบตางๆรวมทั้งสามารถแนะนําใหนักศึกษาสามารถเลือกใชความรูเปน เนื่องจากฐานความรูถือ
เปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีสาระความรูมาก
และสามารถนําไปใชไดหลากหลายวิธีการเพื่อชวย
ปรับบทบาทการเรียนรูของนักศึกษาจากการเปนผูรับความรูมาเปนผูแสวงหาความรู ซึ่งจะนําไปสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะทําใหเกิดการใชฐานความรูอยางเกิดประโยชนสูงสุด ดังที่ ครรชิต (2542) ได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของอาจารยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไววา อาจารย
ตองเขาใจแนวทางในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา อาจารยผูสอนตอง
รูจักการแสวงหาประโยชนจากขอมูลในอินเทอรเน็ต
และตองพิจารณาวาจะประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดอยางไร และจะเปนการดีอยางยิ่ง
หากครูผูสอน สามารถประยุกตงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษาไดดวยตนเอง
ซึ่งสอดคลองกับ นาตยา,มธุรส และ ศิริรัตน (2542) ที่กลาวถึงบทบาทของครูในการนําเทคโนโลยีมา
ใชเปนสื่อในการจัดการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานความรูเรื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนแหลงขอมูลที่
เปนประโยชนและกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูเพื่อใหทราบวา มีรูปแบบการเรียนรูแบบใด
บางที่เหมาะสมกับการใชฐานความรูในการจัดการเรียนการสอน
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โครงการประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป 2550
หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การ
ปฏิรูปการเรียนรูซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการ
บริหารจัดการและความรูใหมๆทางการศึกษา ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนรูกับการทํางานของสมอง การ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ และการประเมินผลตามสภาพจริง ครูจึงตองรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียนวัย
ตางๆได และกระบวนการหนึ่งที่จะเสริมสรางใหครูไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอน คือ การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน( Classroom Action Research ) เพื่อประเมินการปฏิบัติงานสอนของตนเอง
และสืบคนแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอน ใหนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับการจัดประชุมวิชาการสัญจร ประจําป 2550 นับเปน ครั้งที่ 4 คุรุสภายังคง
ตระหนักในความสําคัญของ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” ของครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ผลงานวิจัย
ของครูตามกลุมสาระการเรียนรูยังคงเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา เพื่อสรางองคความรูสําหรับ
การพัฒนาวิชาชีพใหมีความเขมแข็ง และจากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตองการ
ใหมีการจัดประชุมวิชาการในสวนภูมิภาคในลักษณะของ”การประชุมแบบสัญจร” เพื่อใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมาย และ ”เปดตลาดทางวิชาการ” ไดกวางขวางและทั่วถึง รวมทั้งผูเขารวมประชุมจะได
ประหยัดคาใชจา ยและสะดวกในการเดินทางเขารวมประชุม
คุรสุ ภาจึงเห็นควรใหมีการดําเนินงาน “โครงการประชุมวิชาการสัญจร” ประจําป 2550 ขึ้น
โดยจะจัดที่สวนกลางและสวนภูมิภาค รวม 5 แหง รวมกับเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ เครือขายครู
นักวิจัยของคุรุสภา สถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา ในการสรางและเผยแพร
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณคาทางวิชาการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความมั่นใจ
แกครูในการพัฒนางานวิจัยใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแกครู
2. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางและเผยแพรผลงานวิจัยของเครือขายครูนักวิจัย
3. เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจแกครูใหมีความมั่นใจและสามารถพัฒนางานวิจัยใหเกิด
ประโยชนตอ การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน
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เปาหมาย
1. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดรับการนําเสนอในการประชุม
ทางวิชาการในระดับภูมิภาค ไมนอยกวา 250 เรื่อง
2. ผูเขารวมประชุมไมนอ ยกวา 3,000 คน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดาน
การวิจัยจากมุมมองของนักวิจัย นักวิชาการ ทรงคุณวุฒิ และผูรวมประกอบวิชาชีพ
3. ครูสามารถพัฒนาผูเรียนและวิชาชีพดวยกระบวนการวิจัยที่มีคุณคาทางวิชาการ
4. ครูเกิดการเรียนรูกระบวนการมีสวนรวมกับเครือขายทางวิชาชีพ ในการสรางและเผยแพร
ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมวิชาการฯประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ
และตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการสัญจร 5 ภูมิภาค เพื่อกําหนดแนวทางและ
ทิศทางการดําเนินการจัดประชุมฯในสวนกลางและสวนภูมิภาค กําหนดขอบเขตและประเด็นการวิจัย
แผนการดําเนินงาน หลักเกณฑการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ
2. คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการสัญจรทั้ง 5 ภูมิภาค ประชุมวางแผนการดําเนิน
งานและประชาสัมพันธการรับสมัครผลงานวิจัยใน 5 ภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยตามเกณฑ
ที่กําหนด ตลอดจนจัดประชุมวิชาการในแตละภูมิภาคเปนระยะเวลา 2 วัน และจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานประชุมวิชาการในแตละภูมิภาค
3. สําหรับสวนกลาง จัดโดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เปนการจัดประชุมวิชาการในภาพรวม
ประกอบดวย การมอบรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค การนําเสนอผลงานวิจัยของครูใน
กรุงเทพมหานครและตะวันออกภาคทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ ผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม
ของแตละภูมิภาค
ผลงานวิจัยของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ
คุรุสภา นิทรรศการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการบรรยาย/การอภิปราย/การเสวนาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัย
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการใหบริการปรึกษางานวิจัยในรูปของ ”คลินิกวิจัย”
4. สรุปรายงานผลโครงการประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป 2550
ประโยชนที่ไดรับ
1. เกิดเวทีทางวิชาการเพื่อการนําเสนอ / เผยแพร / และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารหารศึกษา ศึกษานิเทศก นักวิชาการ นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป
2. ผูเรียน / วิชาชีพไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. เกิดความเขมแข็งและการมีสวนรวมของเครือขายการพัฒนาวิชาชีพและเครือขายครูนักวิจัย
การติดตามประเมินผล สัมภาษณ / สังเกต / แบบประเมินโครงการ/ แบบรายงานผลการดําเนินงาน
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เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน
การพิจารณาผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่สงเขารวมคัดสรรเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้
1. องคประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย ดังนี้
1.1 ปญหาวิจัย
1.3 การนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1.2 ระเบียบวิธีวิจัย
1.4 คุณภาพของรายงานการวิจัย
2. การกําหนดน้ําหนักคะแนนของรายการประเมินตัวบงชี้คุณภาพผลงานวิจัย ดังนี้
ปญหาวิจัย : ระเบียบวิธีวิจัย :การนําผลการวิจัยไปใช:คุณภาพของรายงานการวิจัย คือ 2:3:4:1
3. เกณฑการตัดสิน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยตองมีคะแนนผานเกณฑการพิจารณารายดานและ
ภาพรวม อยางเปนเอกฉันท
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน
3 คือ มากที่สุด
2 คือ ปานกลาง
1 คือ นอยที่สุด

รายการประเมิน
1. ปญหาวิจัย
(ชื่อเรื่อง/ หลักการ/ ความเปนมา/ แนวคิด / ทฤษฎี / กรอบ/
แนวคิดการวิจัย/ วัตถุประสงค)
2. ระเบียบวิธีวิจัย
(ระบบแผนการวิจัย/ ประชากร/ กลุมตัวอยาง/ กรณีศึกษา/
กลุมเปาหมาย/ ตัวแปร/ เครื่องมือการวิจัย/ การเก็บรวบรวม
ขอมูล/ การวิเคราะหขอมูล /การสรุปผล/ ขอเสนอแนะ)
3. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
(การนําไปใชแกปญหาไดจริง/ การนําไปประยุกตใช)
4. คุณภาพของรายงานการวิจัย
(ความสมบูรณของภาษา/ ความสมบูรณของขอมูล/
ความสมบูรณของกระบวนการวิจัย/ รูปแบบ/ วิธีการนําเสนอ)

น้ําหนัก

คะแนนรวม
(30 ะแนน)

2

3

4

1

รวมคะแนน
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รายการประเมิน / ตัวบงชี้/ ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
1. ปญหาวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง

ระดับ 3 (มากที่สุด)

มีความใหม นาสนใจ สื่อถึงตัว สื่อถึงตัวแปร ประชากร / กลุม
แปร ประชากร กลุมตัวอยาง / ตัวอยาง / กรณีศึกษาไดชัดเจน
กรณีศึกษาไดชัดเจน

1.2 หลักการ
ความเปนมา
ที่มาของปญหา

เปนปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หองเรียน มีขอมูลนําเสนอปญหา
วิเคราะหถึงสาเหตุที่มาอยาง
หลากหลาย เปนปญหาที่แทจริง

1.3 แนวคิด ทฤษฏี
กรอบแนวคิด

ระบุแนวคิด ทฤษฎี ที่นํามาเปน
กรอบการวิจัยไดสมเหตุ
สมผล มีการใชแนวทาง ใหม ที่
นําไปสูผลที่ตองการไดจริง
กําหนดวัตถุประสงคไดสอดคลอง
กับชื่อเรื่องและปญหา ตรง
ประเด็นที่ตองการคําตอบในการ
วิจัย

1.4 วัตถุประสงค
การวิจัย

2. ระเบียบวิธีวิจยั
2.1 แบบแผน
การวิจัย
2.2 ประชากร /
กลุมตัวอยาง/
กรณีศึกษา /
กลุมเปาหมาย
2.3 ตัวแปร

2.4 เครื่องมือวิจัย
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ระดับ 2 (ปานกลาง)

เปนปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หองเรียน มีขอมูลสภาพปญหา
ไดจากหลายแหลงที่มา
เห็นปญหาทั่วไปแตยังไม
ครอบคลุม
ระบุแนวคิด ทฤษฎี ที่นํามาเปน
กรอบการวิจัยไดชัดเจนแตเปน
วิธีการแบบเดิม ๆ

ระดับ 1 (นอยที่สุด)
ไมสื่อถึงตัวแปร
ประชากร/ กลุมตัวอยาง
/ กรณีศึกษา และไม
สอดคลองกับปญหาวิจัย
เปนปญหาที่หาคําตอบ
ได โดยไมตองทําวิจัย

ระบุแนวคิด ทฤษฎี ที่
นํามาเปนกรอบการวิจัย
ไมชัดเจน

กําหนดวัตถุประสงคได
สอดคลองกับชื่อเรื่องและปญหา
แตยังไมตรงประเด็นที่ตองการ
คําตอบ

กําหนดวัตถุประสงค
กวางเกินไป หรือไมตรง
ประเด็นที่ตองการ
คําตอบ

ออกแบบและระบุแบบแผนการ
วิจัยไดเหมาะสมกับเรื่องที่ทํา
ชัดเจน เขาใจงาย
ระบุประชากร กลุมตัวอยาง หรือ
กรณีศึกษาที่ใชในการวิจัยได
ชัดเจน มีรายละเอียดครบถวน

ระบุแบบแผนการวิจัย
ไดเหมาะสมกับเรื่องที่ทํา

ระบุแบบแผนการวิจัยที่
ใชในการวิจัยไมชัดเจน

ระบุประชากร กลุมตัวอยาง หรือ
กรณีศึกษาที่ใชในการวิจัยได
ครบถวน แตมีรายละเอียดนอย

ระบุประชากร กลุม
ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ที่ใชในการวิจัย
ไมชัดเจน

สิ่งที่ตองการศึกษาเปน เรื่องใหม
ระบุไดชัดเจนสอดคลอง
กับเรื่องที่วิจัย
ออกแบบเครื่องมือ มีความชัดเจน
ถูกตองตามหลักวิชา เหมาะสม
กับตัวแปรที่ศึกษา

สิ่งที่ตองการศึกษาระบุไดชัดเจน
สอดคลองกับเรื่องที่วิจัย

สิ่งที่ตองการศึกษาไม
สอดคลองกับเรื่องที่ทํา
วิจัย
นําเครื่องมือของผูอื่นมาปรับปรุง เลือกใชเครื่องมือของ
ใชใหเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา ผูอื่นที่มีอยูแลวในการ
เก็บขอมูล

รายการประเมิน

ระดับ 3 (มากที่สุด)

ระดับ 2 (ปานกลาง)

ระดับ 1 (นอยที่สุด)

มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่สัมพันธกับเรื่องที่ทํา
วิจัย ไดขอมูลบางสวน

การเก็บรวบรวมขอมูลไม
เปนระบบ ขอมูลที่ไดไม
นาเชื่อถือ

ใชวิธีการที่เหมาะสมแตขาดเทคนิค
ที่ดีกวาที่จะทําใหไดขอคนพบเชิง
ลึก

วิธีการวิเคราะหขอมูลไม
ถูกตองหรือไมเหมาะสมกับ
ขอมูลที่มี

ผลการวิจัยไดจากขอมูลจริง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มี
การสะทอนความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องที่ทําและใหขอ เสนอแนะใน
เรื่องที่จะทําวิจัยตอยอดออกไป

ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค มี
การสะทอนความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่
ทําและใหขอเสนอแนะในเรื่องที่จะ
ทําวิจัยตอไป แตอยูในวงจํากัด

ไดผลการวิจัยแตยังไมสอด
คลองกับวัตถุประสงคและ
ไมใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชน

สามารถแกปญหาไดตรงจุดและ
ทันเวลา

แกปญหาไดตรงจุด แตไมทันเวลา

แกปญหาไดนอยไมตรงจุด
และยังใชไมไดทันเวลา

เปนแบบอยางและนําไป
ประยุกตใชไดในวงกวาง

เปนแบบอยางและใชไดเฉพาะกลุม

ไมสามารถนําไป
ประยุกตใชไดเปนเรื่อง
เฉพาะตัว

ใชคําและประโยคในการสื่อ
ความใหเขาใจตรงกัน ภาษาที่ใช
สอดคลองกันตลอดทั้งเลม
มีรายละเอียดของขอมูล ถูกตอง
ครบถวน ทําใหเห็นภาพของงาน
ชัดเจนเขาใจงาย

ใชคําและประโยคในการสื่อความให มีหลายจุดที่ใชคําและ
เขาใจตรงกันได
ประโยคไมถูกตองทําใหสื่อ
ใหเขาใจไดไมตรงกัน
มีประเด็นหลักและรายละเอียดของ มีประเด็นหลักแตขาดราย
ขอมูลบางสวนทําใหเห็นภาพกวาง ละเอียดของขอมูล
ของงานเทานั้น

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
วิจัยอยางเปนระบบโดยมีการ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต
และการสะทอนผล
ถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด
มีองคประกอบของรายงาน
ครบถวนสมบูรณ

มีกระบวนการวิจัยเปนระบบแต
ขาดการสะทอนผล

ไมแสดงใหเห็นวา
มีกระบวนการวิจัย
ที่เปนระบบ

สวนใหญเปนไปตามแบบที่กําหนด
มีบางจุดที่แตกตางออกไป
หรือมีที่ผิด

ไมเปนไปตามแบบที่
กําหนด องคประกอบของ
รายงานไมครบถวน

2.5 การเก็บรวบรวม
ขอมูล

มีวิธีการเก็บรวบรวมเปนระบบ
แหลงขอมูลสัมพันธกับเรื่องที่ทํา
วิจัย ไดขอมูลจริงทีนาเชื่อถือ
ถูกตองและครบถวน
2.6 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการที่เหมาะสมกับขอมูลที่
มี ทําใหไดขอคนพบที่แทจริงใน
การวิจัย ตอบปญหาการวิจัยได
2.7 การสรุปผลและ
ขอเสนอแนะ

3. การนําผล
การวิจัยไปใช
3.1 การนําไปใช
แกปญหา
3.2 การนําไป
ประยุกตใช
4.คุณภาพของ
รายงานการวิจัย
4.1ความสมบูรณของ
ภาษา
4.2ความสมบูรณของ
ขอมูล
4.3ความสมบูรณของ
กระบวนการวิจัย

4.4 ความสมบูรณ
ของรูปแบบรายงาน
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คําสั่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ 44 / 2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมวิชาการสัญจร
เรื่อง ”การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป 2550
----------------------------------------ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา อนุมัติใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการสัญจรเรื่อง ”การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ และประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแกครู เปนเวทีทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางและเผยแพรผลงานวิจัยของประชาคมวิจัยซึ่งเปนเครือขายครูนักวิจัยของ
คุรุสภา อีกทั้งเปนการยกยอง สงเสริมขวัญกําลังใจแกครูนักวิจัยใหเกิดความมั่นใจ สามารถพัฒนาและ
สรางงานวิจัยที่มีคุณคาสงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา คุณภาพของผูเรียน และการ
พัฒนาวิชาชีพรวมกัน
เพื่อใหการดําเนินการจัดประชุมวิชาการสัญจร เรื่อง ”การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําป
2550 เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงค จึง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมวิชาการสัญจรเรื่อง ”การวิจัยในชั้นเรียน” ดังนี้
คณะที่ 1 คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ”การวิจัยในชั้นเรียน”
ประกอบดวย
1. ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ที่ปรึกษา
3. ดร.พนม พงษไพบูลย
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
4. ดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์
5. เลขาธิการคุรุสภา(ดร.จักรพรรดิ วะทา)
ประธานกรรมการ
6. รองเลขาธิการคุรุสภา(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
รองประธานกรรมการ
7. รองเลขาธิการคุรุสภา(นายองคกร อมรสิรินันท) รองประธานกรรมการ
8. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
กรรมการ
9. ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย ดร.ชนะ กสิภาร
กรรมการ
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11. ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน
12. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
13. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
14. ดร.พจนา วองตระกูล
15. ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ
16. รองศาสตราจารย ดร.เมธี ปลันธนานนท
17. รองศาสตราจารย ดร.สุพักตร พิบูลย
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา พูลสุวรรณ
19. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
22. ดร.ดิเรก พรสีมา
23. ดร.กรรณิการ ภิญญาคง
24. นายชัยณรงค มนตรีโพธิ์
25. นายธวัชชัย ภวสถาพร
26. นายจําเริญ พรหมมาศ
27. นางปรีชญาภรณ เหมวิมล
28. นางสาวกรรณิการ บารมี
29. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. กําหนดแนวทางและทิศทางการดําเนินการจัดประชุมวิชาการสัญจร ประจําป 2550
2. กําหนดขอบเขตและประเด็นการวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร ประจําป 2550
วางแผนการดําเนินงาน และแผนการประชาสัมพันธ
3. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผลงานวิจัย คุณภาพของงานวิจัย และรูปแบบการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในสวนกลางและสวนภูมิภาค
4. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการประชุมวิชาการสัญจร ประจําป 2550
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คณะที่ 2 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
ประกอบดวย
1. รองเลขาธิการคุรุสภา(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ
2. รองเลขาธิการคุรุสภา (นายองคกร อมรสิรินันท)
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยศิลปชัย บูรณพาณิช
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยจินตนา สรายุทธพิทักษ
กรรมการ
6. ผูช ว ยศาสตราจารยชัยศักดิ์ ชั่งใจ
กรรมการ
7. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ศิริยุพา พูลสุวรรณ
กรรมการ
8. ผูช ว ยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม
กรรมการ
9. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชญาพิมพ อุสาโห
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร พานทอง
กรรมการ
11. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ อินทรถมยา
กรรมการ
12. ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการ
13. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
14. ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน
กรรมการ
15. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
กรรมการ
16. ดร.ชูชาติ พวงสมจิตร
กรรมการ
17. ดร.อรรณพ จีนะวัฒน
กรรมการ
18. ดร.ชาตรี มณีโกศล
กรรมการ
19. ดร.อํานวย เดชชัยศรี
กรรมการ
20. ดร.กรรณิการ ภิญญาคง
กรรมการ
21. ดร.อุมาพร หลอสมฤดี
กรรมการ
22. นายสมควร วรสันต
กรรมการ
23. นางสาวจักษณา อธิรัตนปญญา
กรรมการ
24. นางปรีชญาภรณ เหมวิมล
กรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวกรรณิการ บารมี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
26. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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อํานาจหนาที่
1. พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมใหนําเสนอในการประชุม
วิชาการในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
2. จัดประชุมวิชาการในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก วางแผนการดําเนินงานและ
แผนการประชาสัมพันธ
3. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผลงานวิจัย และการจัดประชุมวิชาการ
ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก
คณะที่ 3 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการในภาคกลาง
ประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย สุวิทย เฑียรทอง
ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย รักซอน
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร วงษเมตตา
กรรมการ
4. นายพิชัย กอนนาค
กรรมการ
5. นายยืนยง ราชวงษ
กรรมการ
6. นายสมพิศ ศุภพงษ
กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร
กรรมการ
8. นายกนก คลายมุก
กรรมการ
9. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชา ทรวงแสวง
กรรมการ
11. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
กรรมการ
12. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
กรรมการ
13. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
14. ผูช วยศาสตราจารย จินตนา เวชมี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
15. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
16. นางปยพร ศรีนาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
1. พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมใหนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการในภาคกลาง
2. จัดประชุมวิชาการในภาคกลาง วางแผนการดําเนินงาน และแผนการประชาสัมพันธ
3. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผลงานวิจัย และการจัดประชุมวิชาการ
ในภาคกลาง
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คณะที่ 4 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการในภาคเหนือ
ประกอบดวย
1. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม
ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน พัธยากร
รองประธานกรรมการ
3. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
กรรมการ
4. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ
กรรมการ
5. ดร.ปรมินทร อริเดช
กรรมการ
6. นายเอกชัย ผาบไชย
กรรมการ
7. นายกิตติชัย เมืองมา
กรรมการ
8. นายบุญชู ตาสิติ
กรรมการ
9. นายนพรัตน อูทอง
กรรมการ
10. นายเจดีย เดชพันธ
กรรมการ
11. นายชัยสวัสดิ์ มากปรางค
กรรมการ
12. ผูชว ยศาสตราจารยสุดธิดา จันทรมณี
กรรมการและเลขานุการ
13. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
14. ดร.สรวิชญ จิตรใจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวกรรณิการ บารมี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
16. นางอุมาภรณ บุญประสงค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
1. พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมใหนําเสนอในการประชุม
วิชาการในภาคเหนือ
2. จัดประชุมวิชาการในภาคเหนือ วางแผนการดําเนินงาน และแผนการประชาสัมพันธ
3. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผลงานวิจัย และการจัดประชุมวิชาการ
ในภาคเหนือ
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คณะที่ 5 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวย
1. ผูช ว ยศาสตราจารยเกษม บุญรมย
2. ผูช ว ยศาสตราจารยสุดใจ บุญอารีย
3. ดร.พิธาน พื้นทอง
4. นายอภิชัย กรมเมือง
5. นายพิศุทธิ์ วีระจิตต
6. นายไพฑูรย บุญพุทธ
7. นายโกวิท เพลินจิตต
8. นายอภินันท บุญรอด
9. ผูช ว ยศาสตราจารยวิไลพร โกศัลวิตร
10. ผูชว ยศาสตราจารยวยุภา สุขอูด
11. นางสุมนรัตน ไกรสรสวัสดิ์
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ
13. ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
14. ดร.อมรรัตน พันธุงาม
15. นางปยพร ศรีนาง
16. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมใหนําเสนอในการประชุม
วิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. จัดประชุมวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางแผนการดําเนินงาน และแผนการ
ประชาสัมพันธ
3. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผลงานวิจัย และการจัดประชุมวิชาการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

199

คณะที่ 6 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการในภาคใต
ประกอบดวย
1. นายสมคิด เกตุแกว
2. ดร.วีระยุทธิ์ ชาตะกาญจน
3. นายสันติ แสงระวี
4. นายเชษฐ เพชรานนท
5. นายวิรัช จันทรทอง
6. นายบุญเรือง วุฒิวงศ
7. นายอุทัย กาญจนภักดิ์
8. นางอรอนงค พรหมวิหาร
9. นางวันทนา แกวผอบ
10. นางศุภรินทร เดนดวง
11. นางกัตติกา ศรีมหาวโร
12. นางนวลใย สุทธิภักดี
13. ดร.จิต นวนแกว
14. นางสาวอุไรรัตน ชางทรัพย
15. ดร.กิตติกร ชวยหนู
16. นายเผชิญ อุปนันท
17. นางสาวสมสุข จุลภักดิ์
18. นางเบญจพร ชนะกุล
19. นางสาวกรรณิการ บารมี
20. นางอุมาภรณ บุญประสงค
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมใหนําเสนอในการประชุม
วิชาการในภาคใต
2. จัดประชุมวิชาการในภาคใต วางแผนการดําเนินงาน และแผนการประชาสัมพันธ
3. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผลงานวิจัย และการจัดประชุมวิชาการในภาคใต

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาการดําเนินงานจะแลวเสร็จ
สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2550

( นายจักรพรรดิ วะทา )
เลขาธิการคุรุสภา
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก”
1. การพัฒนาระเบียบวินัยในชั้นเรียนโดยการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาผูเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 3/2
ประจําปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปยแหวนรังสรรค)
นางสาวนุสรณจิต ธรรมศิริ
2. เด็กสงเสียงดังขณะทํากิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางสาวนันทภัค สารเนตร
3. การสงเสริมการใชกลามเนื้อเล็กในการตัดกระดาษของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ)
นางสาวกันตปวีร จิรเฉลิมวรกุล
4. เด็กแขวนผลงานไมเปนระเบียบ
นางพีรจิตตา วิงเวียน
5. การสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชนิทาน
นางเกศินี สิทธิโชติ
6. นักเรียนขาดความอดทนในการรํานาฏศิลปไทย ของนักเรียนชวงชั้นปฐมวัย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางรัตนา งามสุข
7. การศึกษาการใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางสุปรียา เจริญสรรพพืช
8. การศึกษาผลของการแกปญหาการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 และ 3
นางจุติพร สุขสิงห
9. การศึกษาและพัฒนาการอานและการเขียน โดยใชรูปภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
นางสาววัชรี น้ําจันทร
10. การพัฒนาการอานและการเขียนคําควบกล้ํา โดยใชฝก ทักษะ
นางจารุณี บุญชุม
11. ศึกษาปริมาณการอาน การขยายเครือขายคนอาน และความสนใจในการอานหนังสือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โดยใชกิจกรรมรักการ
อานแบบ MLM
นางนันทิยา สุวรรณรัตน
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก”(ตอ)
12. รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชหลักปฏิบัติการแบบไคเซน(KAIZEN)เรื่องสรางนิสัยการอา
โดยใชนิทานไทยเปนสื่อนําการปฏิบัติ ReadingforLifeusing Thai Narratives as a Treatment
รองศาสตราจารยจริยา สมประสงค
13. การพัฒนาการอานเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก
นางจินดา บํารุงราษฎร
14. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกน
นางจงวัฒนา เศรษฐจันทร
15.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชชุดการสอนการ
อานออกเสียงคําควบกล้ําและการสอนปกติ
นางปาริชาติ ดงพระจันทร
16.การเปรียบเทียบความสามารถในการอานโดยใชการฝกแบบเทคนิคสองประสานกับการฝกปกติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวอัมพร พุยศิริ
17. พัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร ล ควบกล้ําไมชัดเจนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1
นางกุลวดี ทัฬหวรรัตน
18. การศึกษาความสามารถในการแตงประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชสถานการณจากประสบการณจริง
นางสาวพฤกษวรรณ ทองมาก
19. การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยดวยวิธีใชเกมปญหาสนุกกับภาษาไทย
นางวัฒนา จาบทอง
20. พัฒนาการเขียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่1
นางกาญจนา ปรึกษา
21. ความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนแบบ
รวมมือโดยใชกิจกรรมแบบ CIRC กับการเรียนดวยวิธีการตามปกติ
นางฐานิตย นาคศิริ
22. การพัฒนาทักษะการอานการคิดวิเคราะหและการเขียนสื่อความภาษาอังฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางสาวรัชนี หงสวะชิน
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23. การพัฒนาความสามารถในการทองคําศัพท
นายขวัญไชย รุงเรืองผล
24. การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน คิด วิเคราะห เขียนภาษาอังกฤษ ที่ใชเทคนิค KWLR
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค
นางทิพยพรรณ สําราญจิตร
25. การพัฒนาการจําคําศัพทจํานวน 0-9 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ
นางเทียนพร วงศหอม
26. ความคิดของฉัน (My opinion)
นางสาวสุวรรณา ธีระพงษวัฒนา
27. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครูและวิธีการเรียนการ
สอนแบบรวมมือ วิชา อ30204 SMART LEARNING ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสตรีวิทยา
นางวิบูลยศิริ คงพูล
28. การศึกษาหนังสือแผนเดียวเพื่อฝกทักษะการอานเชิงคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี
29. ศึกษาพัฒนาการเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชโครงงาน :
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแสมดํา
นางสาวมณีรัตน ชุมขุนทด
30. ศึกษาและพัฒนาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
นายหัสชัย ทวีผล
31. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชเทคนิคการเรียนแบบคูสัญญา
นางปราณี ยอมเยาว
32. เรื่องแกปญหาพฤติกรรมความไมตั้งใจเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใช
เกมทายบัตรบวก – ลบจํานวน
นางสาวทิพาพร จันทร
33. อิทธิพลของการเลนเกมบิงโกพิชิตสูตรคูณ ที่มีผลตอการกระตุนความสนใจในการทองสูตรคูณ
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
นางสาวนันธิดา รัตนพิทักษ
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34. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยการเรียนรูแบบรวมมือ
นางพัชุดาญ อินทรทัต
35. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเลขาคณิต 2 มิติ และ 3
มิติในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวปยะฉัตร นุชเทศ
36.การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบจัดคูเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการแกระบบสมการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ปการศึกษา 2548
นางสุพร สาครสุคนธ
37.การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเรื่อง การแกไขโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสําหรับ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549
นางสายชล จันทรแทน
38. การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การลบจํานวนนับที่มีผลลัพธ
และตัวตั้งไมเกิน 100
นางสาวศิริรัตน กลัดเทศ
39. การใชแบบฝกพัฒนาทักษะการคิดคํานวณเศษสวนประถมศึกษาปที่ 5
นางสาวอัญชลี มุงเจริญวัฒนกุล
40. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรม เรื่องการควบแนนของไอน้ําบูรณาการ
กับรูปแบบซิปปา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางสมพิศ เพชรานนท
41. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)
นายพิษณุ ปานนี้
42. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นางปาริชาต ปานนี้
43. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาชีววิทยา 4 ว 40244 เรือ่ ง
พฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิควิธีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
นางลดาวัลย หรรษาพันธุ
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44. แผนการจัดการเรียนรูเคมีพื้นฐาน
นางทัศนีย สินอุดม
45.เรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมเรื่องบรรยากาศเพื่อพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ นักเรียน
ชั้น ม. 1/6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพานทองอุปถัมภ
นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
46. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
นายประยูร คําภา
47. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องอาณาจักรสัตว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4
นางกิติมา ธีรสรเดช
48. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดและวัฏจักรของหินที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาววีระวรรณ เลขนาวิน
49. การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ควบคูกิจกรรมฝก
ทักษะการคัด รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) รหัส ว 40104
สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1
นางวันทนีย รักเกียรติ
50. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ยาฆาแมลง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมและ
การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคJigsaw II
นางสมพิศ เพชรานนท
51. การสอนแบบการจัดการ(เนนการวางแผน การจัดการ และการบริหารเวลา)
นางชูศรี พนภัยพิบัติ
52. การศึกษาผลการประเมิน การปฏิบัติศาสนกิจในวันอาทิตย ของนักเรียนคาทอลิก
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นายอันเร ไชยเผือก
53. ผลของการใชวิธีการสอนแบบสืบคนขอมูลที่มีตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
นายปกรณ เทศกาล

206

ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก”(ตอ)
54. การสรางขุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องประวัติพุทธสาวก
พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
นางศุภวัน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
55. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางนัทกาญจน รัตนวิจิตร
56. รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมชุดวิถีชีวิตทองถิ่นเมืองระยองชุด
จังหวัดระยองกับประวัติศาสตรชาติไทย และชุดระยองถิ่นทอง
นางนันทกาญจน รัตนวิจิตร
57. หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูทองถิ่นเมืองพัทยา
นายอนุสิฎฐ กิจวิสาละ
58. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นายสํารวม ไชยเผือก
59. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณ) อําเภอเมือง จ.ชลบุรี
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
60. การศึกษาพัฒนาการเรียนรูทางพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญที่เรียนดวยโปรแกรมประยุกตการเรียนแบบขามขั้นวอลเลยบอล
จาสิบเอกสุธรรม สอนเถื่อน
61. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นายวิชิต ตงศิริกุล
62. การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการดวยการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง (SOT)
ในวิชางานกระบวนการเครื่องมือกล รหัสวิชา 3102-2001 เรื่อง งานกลึงดามจับตาป
ของผูเรียนระดับชั้น ปวส. 1
นายกฤษณ ทองคํา
63. การสงเสริมทักษะความประณีตในกระบวนการทํางานโดยใชกิจกรรมแกะสลักผลไม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นายสถาพร พวงแกว
64. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูงานชางพื้นฐาน โดยเฉพาะรูปแบบบูรณาการ
ที่เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน
นายธิติวุฒิ บุญกอ
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก”(ตอ)
65. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อหนังสือเลมเล็กกับการสอนปกติ
นางศรีนอย ลาวัง
66. การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการไมสงงาน สําหรับเด็กเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นางสาวสมถวิลรัตน อาษาดี
67. การใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
ของนักเรียนโรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายสุนาท ชินประเสริฐ
68. ผลการใหคาํ ปรึกษาแบบกลุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่มีตอการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียน ในระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549
นางพวงทิพย ศิริเจริญ
69. การพัฒนาการอบรมคุณธรรมโดยการเขียนแผนการอบรมแบบ 3 P
นางสาวสมลักษณ สุเมธ
70. การสํารวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาพิมพดีดไทย ของนักเรียนแผนกวิชาการขาย
ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
นางผกาแกว สุคะโต
71. การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2
นางสาวพนิดา บุญลึก
72. การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชาการขาย 1
ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/3
นายแสงเพชร สังสีแกว
73. การใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ “การเรียนแบบรวมมือ”
ในการแกปญ
 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
นายวิทยา ศิริดํารง
74. การแกปญหาความรูความเขาใจในการใชสูตรทางคณิตศาสตรของนักเรียน ปวช 1/10
นายพรเทพ บันลือทรัพย
75. การพัฒนาทักษะการพิมพดีดไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/8
นางสาวจุฑามาศ ลือโลก
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก”(ตอ)
76. THE DEVELOPMENT OF LEARNING VOCABULARIES
นายพัทธ ทันนิเทศ
77. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เรื่องการไมสงงาน/การบาน
นางสาวรัชฎากร ชะโกทอง
78. การวิเคราะหผูเรียนจากการใหการบานระหวางปดภาคเรียน
นางประไพศรี โวหาร
79. การแกไขปญหาพฤติกรรมการรบกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2
นางบุญชู จันทรทิพยวารี
80. ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนพรอมแบบฝกหัดบูรณาการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
รายวิชา ท 305 หลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
นางสาวกัลยากร มั่นถาวรวงศ
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคกลาง”
1. บทเรียนคอมพิวเตอรในการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องรอยละของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชองลม (เปยมวิทยาคม)
นางสาวกิ่งออ มะลินิล
2. การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบสําหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่4
สุปราณี บุระ
3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
(ชวงชั้นที่ 4) โดย วิธีการจัดการเรียนรูแบบทดลองดวยกิจกรรมหมอดินนอย
เจษฎา เนตรสวางวิชา
4. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง กฎเกณฑเบื้องตน
เกี่ยวกับการนับ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์
5. การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทําการทดลองในวิชาฟสิกส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
นายชิตชัย ศุกระจันทร
6. แนวทางการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู จากการปฏิบัติชุดกิจกรรมสํารวจและตรวจสอบ
โดยใชสื่อจากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องวงกลม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นางสาวอรุณี เราอรุณ
7. ผลการใชกิจกรรมฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวชวัลรัตน แจมสุข
8. การพัฒนาแบบฝกการแตงกลอนสี่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นางสาวกฤษณา ทิมสี
9. ผลการสอนพระพุทธศาสนาดวยวิธีสอนตามความคาดหวังของผูเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6
นางสิวลี พูนไชย
10. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องกลุมคน
ในสังคมสมัยสุโขทัยโดยใชสื่อประสมและทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม
นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคกลาง”(ตอ)
11. การพัฒนาการเขียนบทรอยกรองของนักเรียนชั้น ป.6 โดยใชสื่อแบบเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม
นางอรัญญา สุธาสิโนบล
12. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา คําที่เปนคํายาก
ที่เรียนโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวงษสวรรค
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2549
นางสาวระวิวรรณ นรานุต
13. ความสามารถในการนําความรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร
นางฐิติยา กวีภัทรนนท
14. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง
สิ่งแวดลอมโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหแบบอริยสัจ 4 และทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม
นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
15. การศึกษาความกาวหนาดานความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนปที่ 4/1 โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชรมณียเขตโดยใชกิจกรรมโฮมรูม
นางสุกัญญา สังขสา
16. ผลการจัดกิจกรรมกลางแจงโดยใชเกมการละเลนพัฒนาการดานรางกายสําหรับเด็กปฐมวัย
นางนภาพร พลอยบุตร
17. การสรางและหาประสิทธิภาพสื่อผสมและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชสื่อผสมและ
การสอนปกติ
นางสาวภาวนา วงศเพ็ญทักษ
18. การพัฒนาความสามารถดานทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมสรางสรรค
นางสมสุรีย ศรีสวัสดิ์
19. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบเครือขายในรายวิชา ค 31101 คณิตศาสตร เรื่องคูอันดับ
และกราฟ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางกัลยา มาลีหอม
20. การสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม
นางสาววรพร สกุลจิตรานนท
21. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบตอภาพ (Jigsaw) ในวิชาคณิตศาสตร ค 40202 เรื่องความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
นางกัลยา สุขทรัพย
22. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมสัมพันธ ในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องตน (ช0250)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางนาฎยา เมฆรักษากิจ
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคกลาง”(ตอ)
23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานชีววิทยาโดยใชกิจกรรมการสอนแบบ
รวมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
นางชณิตา เผานอย
24. การวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับสนามแมเหล็กและ
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ที่
เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปฏิบัติเปนคูมุงสูสัมฤทธิ์ผล (ปค.สส)
นายเทวัญ ดีจรัส
25. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 20001301 ที่เนนผูเรียนเปนผูสราง
องคความรูโดยใชบทปฏิบัติการ
นายวีระ สําเนียงแจม
26. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect และ Past simple
Tense โดยใชเอกสารประกอบ
นางนงลักษณ ธรรมธุรส
27. การศึกษาผลการใชเกมในการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนบานหมี่วิทยา
นางสุกัญญา อินทรชู
28. การสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป Power Point เรื่องการเขียนรายงานการคนควาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
นางอภินันท สีสันต
29. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุมดวยการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาประดิษฐเปนทารํา
นางวรรณธินี สมชนะ
30. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (ส606) โดยใชแผนการสอนแบบบูรณาการ
นางสาววิไลพร หงสประภาส
31. การศึกษาการแกปญหาการคูณดวยแบบฝกทักษะการคูณสําหรับเด็กชายสันติธร ชื่นแดง นักเรียน
ชั้น ป.4/2 โรงเรียนบานกุยแหย
นางกมลฉัตร โลหสุวรรณ
32. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทยของนักเรียน ป. 2
นายอํานาจ เกษศรีไพร
33. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวติศาสตรสมัยอยุธยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2548 ระหวางวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมกับวิธีการสอนแบบปกติ
นางศรีสวัสดิ กรัตนถะ
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคเหนือ”
1. ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการดาร
สตารไบรท ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
กรุณา สุตีคา
2. การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชสื่อ หลังใชสื่อการสอน เกมสคําศัพท
Dominoes Noun with suffix ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กาญจนา หารจันทร
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรมรูปแบบหนึ่ง
หองเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร
กิ่งกาญจน กันนาง
4. การใชสัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) จังหวัดเชียงใหม
จารุณี สุทธิสวรรค และคณะ
5. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การแสดง
พื้นเมืองของทองถิ่นภาคเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จารุณี สุทธิสวรรค
6. การสรางชุดการสอนแบบบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับเด็กเรียนออน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
จารุณี สุทธิสวรรค
7. ผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อแกไขปญหาการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมการเรียน
ชางอุตสาหกรรม โรงเรียนสันทรายวิทยา จังหวัดเชียงใหม
จุมพล ทาทอง
8. ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอพฤติกรรมใฝศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
ชัชฎาพร มาลารัตน
9. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ห.ร.ม. สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พฤติลักษณ ขยันเกตุการณ
10. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมฐานตามรอย
พอพออยูพอกินและพอเพียง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษาของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ
พิเชษฐ จันทรผอง
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคเหนือ”(ตอ)
11. การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการผานโครงการ American
Breakfast ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 ประจําปการศึกษา 1/2549 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พุฒิพัฒน เสือมั่นทรงยศ
12. การแกปญหาการขาดเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
หองเรียน
พูลทรัพย สุภา
13. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร
พูลทรัพย สุภา
14. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม
The Geometer,s Sketchpad สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ
มาราศรี มีโชค
15. การใชหลักการพัฒนาสมองในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู เรื่องปรากฏการณ
ทางลมฟาอากาศ ของนัดเรียนชวงชั้นที่ 3 (ม.1) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ปการศึกษา
2550 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม
รวิวรรณ ทองศรีแกว
16. การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12
วรสรวง สุทธิสวรรค
17. การใชกลยุทธ “นาทีทอง” ตอความตั้งใจในการเรียนวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ศราวุธ ผิวแดง
18. การพัฒนาหนังสือออิเล็กทรอนิกส (e-book) รายวิชาสุขศึกษา เรื่องอาหารและสารอาหาร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ศรินทร เทียมสอน
19. การพัฒนาทักษะการคิดคําณวนเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเกมสคณิตศาสตร
ศรีทอง ชัยชนะ
20. การใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสงเสริมความเขาใจในการอานภาอังกฤษเรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
ศรีนวล บุญธรรม
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคเหนือ”(ตอ)
21. การศึกษาผลการพัฒนาและเสริมสรางลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ศิริมา เผาวิริยะ
22. การเสริมสรางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานดวย
การจัดการเรียนรูแบบชี้แนะ
สุขใจ ตอนปญญา
23. การพัฒนาชุดกิจกรรมการปองกันเอดส โดยใชกิจกรรมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สุพินณา ตระกูลทิพย
24. การศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หอง 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16 (อ0112) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
สุภัตรา สาขา
25. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ
สุรศักดิ์ มีโชค
26. การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาตร เรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สุวารีย ภูรีโรจน
27. การพัฒนาชุดฝกกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ดวยโครงงานวิทนาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
อนันต กันนาง
28. รายงานการจัดกิจกรรมคายเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง เทคนิคการใชอุปกรณและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
อนันต กันนาง
29. การสรางบทเรียนโปรแกรม เรื่องการแตงคําประพันธประเภทกาพย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
อนุรัตน นนทะกา
30. ปญหาการจัดหนวยดัชนีการเก็บเอกสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ
อนุสิษฐ ประเสริฐดี

215

ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นางสุนทรี สุดแสน
2. การแกปญหาการเรียนรูดวยชุดการตัดสินเรื่องไฟฟา
นางสุวรัตน ศรีวัฒนานุศาสตร
3. ความตระหนักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค ต.เมืองแก
อ.ทาตูม จ.สุรินทร ที่มีตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชา สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรพื้นฐาน (ตุลาคม 2547 )
นายสุข ยิบรัมย
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง
นางนงลักษณ ศิริชัย
5. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว 41121) เรื่อง ปโตรเลียม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
นางศศิธร ออนปุย
6. รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน (ฟสิกส) สาระที่ 4 – 5 รหัสวิชา ว 41101 ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา
นางอัมพร ทองที
7. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เรื่อง วัฎจักรของน้ํา โดยใชอุปกรณสาธิตการเกิดเมฆและฝน
นางสาวพัชรินทร ศรีไพศาล
8. การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยการใชหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง
กระบวนการทอสื่อจากใบเตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานคุม อ.สําโรง
สพท.อุบลราชธานี เขต 4
นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ
9. การพัฒนาความสามารถดานการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร
ดวยเทคนิคแผนที่ความคิด
นางสาวพิมพมาดา มงคลแสน
10. การเปรียบเทียบผลการสอนตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น และการสอนตามรูปแบบของ
สสวท. ที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวรุงทิพย รมจําปา
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร
“เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”(ตอ)
11. การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คําอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่สอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามคูมือครู
นายอดิศักดิ์ สุวรัตนชัย
12. การปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นางแกนจันทร ทอนศรี
13. การใชแบบฝกทักษะการคิดแบบผังความคิด (Mind Map)
นางศศิธร หาคํา
14. การประเมินตามสภาพจริงโดยใชหลัก 4P ในวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแกน
นางนงนุช ฐากุละเนศ
15. การปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค จังหวัดสุรินทร
นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ
16. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบงานวิจัยของนักเรียน (โครงงานคณิตศาสตร)
นางกนกวรรณ บั้งทอง
17. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมตามแนว
วัฎจักรการเรียนรูแบบ 4 MAT หนวยการเรียนรูเรื่อง การตวง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นายรวิชุตม ทองแมน
18. การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร ค 41102 เรื่อง ความสัมพันธสําหรับ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วาที่ ร.ต.จักรพงษ สุรศิลป
19. การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ทิศและแผนผัง
นายปญญา จินะปญญา
20. ผลการจัดกิจกรรมวิธีการสอนแบบใชสื่อประสมและแบบฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่อง โจทยปญ
 หาการบวก ลบระคน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นางดวงจันทร เถาวัลย
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21. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร เรื่องสมบัติจํานวนนับ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นายพรชัย ตั้งยิ่งยง
22. การพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี) โดยใชแบบฝกพัฒนาความคิดสรางสรรค
นางบุษบา บุญสวัสดิ์
23. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเรียนรูภาษาไทยโดยใชนิทาน เรื่อง เซี่ยนหมากคุณยาย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางสุนันทา สงาเนตร
24. การพัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางผกาวรรณ ปญญา
25 ผลสัมฤทธิ์การอานคําภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยใชแบบฝกอานสะกดคํา แจกลูก อยางงาย
นางกมลทิพย จารุแพทย
26. การพัฒนาการอานภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอาน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
นายประดับ มุสิกะสาร
27. การพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะหโดยใชแบบฝกสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง
28. การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝกทักษะพัฒนางานเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทย รหัส ท 3101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสุภาพร พจนชนะชัย
29. การพัฒนาความสามรถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
นางสุนันทา ประสานสอน
30. การใชวิธีสอนแบบ Silent Way ประยุกตในการสงเสริมการมีสมาธิและทักษะทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสวางวีระวงศ
นางรจน า รูปแกว
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31. การใชบทเพลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
นางเพชุดา สหุนาฬุ
32. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานเชิงวิเคราะห ที่เนนการประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นายพิภพชัย นาชัยเวียง
33.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดนตรีไทยผานเครือขายอินเตอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3
ภาควิชาดุริยางคไทย มหาวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
นางสาววาสนา รมโพธิ์
34. ความเขาใจเรื่องรัฐธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาสังคมศึกษา (ส 306)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ
35. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบศูนยการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
นางนิตยา ศิลปศาสตร
36. การศึกษาความตองการการมีสวนรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 และ ชวงชั้นที่ 3
ตอโครงการการจําลองเขตการปกครองพิเศษ ของโรงเรียนบานหวยหวา
นางวัฒน า ศรีวงษชัย
37. การพัฒนาการเรียนรูโครงการ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชแบบฝกปฏิบัติ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนบานน้ําเขียว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
นางวราภรณ มะลิงาม
38. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางเบญญใจพร เชื้อทอง
39. การพัฒนาความเชื่อมั่นใจตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใชการละเลนพื้นบาน ของไทย
นางพจนี ศิริวรรณ
40. การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส(e– Learning PacKang)
นางทิพยสุดา ธนุกาญจน
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41. ผลของการใชกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีตอการลดพฤติกรรม กาวราวของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
นางนิตยาวรรณ จินะปญญา
42. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง การแกปญหาการกลาแสดงออก
และความเปนผูนําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
โดยใชแบบฝกการพูดหนาชั้นเรียน
นางสาววิศัลยศยา พาพรหม
43. การพัฒนาการคิดวิเคราะห เรื่อง ไปรษณียบัตร – กระชาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวศิริพร วัระชัยรัตนา
44. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อินเตอรเน็ต ดวยวิธีสอนแบบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางโดยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver กับโปรแกรมMacromedia Flash ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกูจานวิทยาคม
นายธัญกร อรัญโญ
45. การศึกษาผลการใชนวัตกรรมโปรแกรมชุดฝกและทดสอบการวิเคราะหกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนบานหนองบัวใหญ
นายบัวลอน คําศรี
46. การพัฒนาหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “การทอผาไหมมัดหมี”่
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 กรณีศึกษา:โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ จังหวัดขอนแกน
นางคิณธนา พุมศรี
47. การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
นางสาวรัชนีพ ร ภูแสงศรี
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1. ชุดฝกกิจกรรมทางวิทยาศสาตรดวยโครงงานวิทยาศาสตร
นางสาวกรรณิการ จอมทอง
2. โครงการการศึกษาองคประกอบทางกายภาพและชีวภาพ กรณีบอน้ํารอนบานหวยทรายขาว
บอน้ํารอนบานหวยหนองบัว บอน้ํารอนบานจังหูนบ(วังฆอง) อําเภอพิปูน
นางฉวีวรรณ ศรีมุกข
3.การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องหนาที่และสวนประกอบของพืช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนแบบ STAD
นายโสภณ มีบุญมาก
4. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลําน้ําไอรตันหยงมีการเปลี่ยนแปลงทางดานปริมาณ
และคุณภาพไปตามฤดูกาลอยางไร
นางสุวิมล แสงมณี
5. การศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศสาตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา
นางวรรณี ปรางสุวรรณ
6. การศึกษาผลสัมฟทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือตรวจสอบทิศทางลม วิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยกิจกรรมโครงงาน
นางอัจฉราภรณ ศรีไสยเพชร
7. การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนโดยใชสื่อบทเรียนสําเร็จรูป
เรื่องการสังเคราะหดวยแสง วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
นางสุวรรณี สุวรรณรัตน
8. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศสตร วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางรัตนาภรณ คําแกว
9. ผลการสอนซอมเสริมโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียน เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสารภี ธนนิมิตร
10. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 ปการศึกษา 2548 โดยใชแบบฝกทักษะ
นางสาวปุณณาณี เจะหนุม
11. ผลสัมฤทธิ์การใชแบบฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาระคนแบบบูรณาการ
ของนักเรียนที่มีปญหาการแกโจทยปญหาระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1
โรงเรียนบานในเหมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
นางวราภรณ เครือเมฆ
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคใต”(ตอ)
12. รายงานผลการใชชุดฝกทักษะเพื่อพัฒนาการสอนการแกโจทยปญหาบทประยุกต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสวนสมบูรณ
นางสาววิราวรรณ กลางนุรักษ
13. การพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรในชวงชั้นที่ 4(ม.4-6) ดวยเทคนิค MATH LEAGUE
นายวิสุทธิ์ คงกัลป
14. การแกไขปญหาขอบกพรองในเรื่องการทดสอบสมมติฐาน
ปาริชาติ เกตุแกว
15. การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาการบวกการลบชั้นประถมศึกษาปที่1โรงเรียนบานกรุงหยันใต
นางวิญญา จันทรสีนาค
16. การวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตร
นายวินัย กลมเกลา
17. การศึกษาผลสัมฟทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ
นางกัญญาภัค อุปนันท
18. รายงานการสรางแบบฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สาระ จํานวน และการ
ดําเนินการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
นางเรวดี อนุพงศ
19. ผลการเรียนรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบกลุมที่ชวยเหลือเปนรายบุคคลที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเลขยกกําลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสันยูง
นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิท
20. สภาพปจจุบัน ความคาดหวังและปญหาการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ป 2549
นายอุทัย กาญจนภักดิ์
21. การศึกษาสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดทายาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายเสริมเกียรติ สังฆะโยธิน
22. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ของโรงเรียนบานกรุงหยันใต
นางสาวสุเวทิน ไกรนรา
23. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการชวงชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก
นายเผชิญ อุปนันท
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24. การประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการชวงชั้น โรงเรียนบานบางเตย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1
นางนวลใย สุทธิพิทักษ
25. รายงานพัฒนาชุดฝกอบรมครูการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นางบุญ ชวยปลัด
26. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ CIPPA MODEL
นายบรรจง อินทรคง
27. การประเมินประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1
นางกิตติกร ชวยหนู
28. การประเมินผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ 2548
นางอรอนงค พรหมวิหาร
29. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนบานบอกรูด
นางกัตติกา ศรีมหาวโร
30. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู( 4 MAT)
นางอัจฉรา ไทยเจริญ
31. รายงานการวิจัยและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการอาน
การคิดวิเคราะห และเขียน โรงเรียนบานชุมโลง อําเภอทาศาลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4
นางสาวขูศรี กาญจนวงศ
32. รายงานผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียน
นางศุภรินทร เดนดวง
33. รายงานผลการประเมินการพัฒนาการอานออก เขียนได ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นางศุภรินทร เดนดวง
34. การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชเทคนิค STAD และเทคนิคการระดมสมอง BRAINSTORMING
นางสาวปานจันทร นาควรรณ
35. การพัมนาความสามารถในการเรียนอักษรภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสังวาลยวิท 7 โดยใชเกม BINGO ALPHABETS
นางสาวอารมณ ศรีสวาง
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36. ผลการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
เรื่อง INTERESTING TIME ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปที่ 5โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
นางรุงนิจ บัวชุม
37. การศึกษาผลการพัฒนาแบบฝกทักษาการเขียนโดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่องประโยค PRESENT SIMPLE TENSE และ PAST SIMPLE TENSE ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550โรงเรียนทานโพธิ์พิทยาคม
นางอําไพ เพียรเจริญ
38. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียน โดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่องหลักการใชประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนพัทลุง
นางมยุรี ศรีทองเทศ
39. การสรางชุดการสอนการเขียนจากความเขาใจโดยใชภาพและขอความจากหนังสือพิมพ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นายไพโรจน พรหมสุวรรณ
40. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจัดกิจกรรรมการเกิดชองวางทางดานขอมูล
นางยุพาวดี เทพมณี
41.การพัฒนาทักษธการอานภาษาอังกฤษ เรื่อง MY STORIES ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดพังสิงห
นางมัลลิกา วิเชียรมณี
42. รายงานผลการสรางและการพัฒนาหนังสือสงเสริมการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นางไพรมณี กุลศรี
43. รายงานการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทที่สงผลตอหลักไวยากรณ โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนสมุดภาพอัจฉริยะ MY OCHARD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานโรงเหล็ก
นางกานดา โชติรักษ
44. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนประโยค เรื่อง PRESENT
SIMPLE TENSE และ PAST SIMPLE TENSE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นางนนทิญา บุญประดิษฐ
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45. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกทักษะ
เรื่อง OCCUPATION ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

FUN WITH PICTURES

นางศิริจันทร ประสิทธิ์
46. การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นางสาวกัลยา เวทยาวงศ
47. การพัฒนาทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝก AMAZING WORDS
ของนักเรียนชนประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนับเภา
นางสุวนันท จุลวัจน
48. การศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการประเมินผลในชั้นเรียน โดยใชแฟมสะสมงาน
ในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางจันทรอุทัย เวสารัตน
49. การพัฒนาชุดฝกทักษะประสบการณภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นางรัชนี สุวรรณนอย
50. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ
เรื่อง FUN WITH WRITING ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
นางเรวดี บัวทอง
51. การศึกาษาผลการสอนซอมเสริม โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นางชนิกา สมแปน
52. ผลของการใชแบบฝกทักษะการอานนิทานภาษาอังกฤษ ที่มีตอความสามารถในการอาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางนภวรรณ สุวรรณประกบ
53. รายงานการพัฒนาและการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง CONTENT WORDS
นายเสรี ศรีแผว
54. การพัฒนาหลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษ โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องประโยค
PAST SIMPLE TENSE ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นางมาเรีย รักษาเมือง
55. ผลการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 5 โรงเรียนวัดทะเลนอย
นางสายสุดา โรจนรัตน
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56. รายงานผลการใชชุดแบบฝกทักษะภาษษอังกฤษที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางพัชรินทร แสงบรรจง
57. การสอนดวยเกมแฟนพันธุแท
นางเทพกัญญา พูลนวล
58. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กลุมสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เรื่องบุคคลสคัญสมัยอยุธยา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนโดยใชบทเพลง กับการเรียนปกติ
นางหทัยทิพย ยุเหล็ก
59. การนับและเขียนศักราช ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร
ดวยวิธีเรียนแบบรวมมือ
นางอภิญญา การิกาญจน
60. การศึกษาผลการใชบทเรียนชวนฝน นวนิยาย เรื่อง เศรษฐศาสตรกับชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นายอภิเชษฐ ปรางสุวรรณ
61. การพัฒนาทักษะการทําโครงงาน รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชแบบฝกโครงงานศาสนพิธี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
นางนาตยา ชวยไชยศรี
62. การใชกิจกรรมบันทึกความดีเพื่อพัฒนาความมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอ เผื่อแผ
และเสียสละเพื่อสวนรวม
นางสาวประทุม คงกระพันธ
63. การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
นายสุพจน แกวมณี
64. รายงานผลการปฏิบัติการสอนกลุมสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(กิจกรรมแนะแนว)
ขั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
นางวันทนีย รอดสิน
65. รายงานผลการใชแผนในการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการรียน เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหวยระยา ปการศึกษา 2550
นางรานีย บัวรัตนกาญจน
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66. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การวิเตราะห วิจารณ และประเมินคาวรรณกรรม
โดยการตั้งคําถามสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
นางขนิษฐา บุญสิทธิ์
67. รายงานการพัฒนาการอานออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา โดยใชบทเรียนหนาเดียว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางกรกฎ รัตนวงศ
68. การพัฒนาความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห) เรียนโดยใชแบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ
จากสื่อสิ่งพิมพ
นางพรทิพย ไธสง
69. การพัฒนาทักษะการอานจับใจความโดยใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนประชาเอื้ออารีย
นางประพิมพพันธ พรหมสุวรรณ
70. การตัดการเรียนรู การฟง ดู พูด อาน และเขียนสําหรับผูที่มีการพัมนาทักษะทางภาษาชา
นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน
71. การศึกษาเชิงวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการออกเสียงแมกก สะกดดวยเสียงยาว
ของนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอฉวาง
นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน
72. การพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโดยใชสื่อวารสาร “เพื่อนนักอาน”
นางสาวอารมณ ศรีสวาง
73. การสรางชุดการสอนการเขียนจากความเขาใจโดยใชภาพและขอความจากหนังสือพิมพ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นายไพโรจน พรหมสุวรรณ
74. การใชเกมการแกปญหาการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนอนุบาลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
นางมัชฌิมา ศรีรอด
75. ผลการพัฒนาการเขียนที่มีตัวการันต
นางลัดดาวัลย สังครุธ
76. การศึกษาผลสัมฟทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํานามโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548
นางอุบล รอนรา
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคใต”(ตอ)
77. รายงานการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางชไมพร พริ้มขจีพงศ
78. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เรื่อง”เพลงพื้นบานจังหวัดชุมพร”
นางอรพินท มุจลินทร
79. การแกปญหาการอาน เขียน คํายากภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชบทรอยกรอง
นางสุภาณี ชูเกลี้ยง
80. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคํา มาตราแมกด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 1 โรงเรียนบานจันทึง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
นางพรรณี คงชนะ
81. การสรงชุดการสอนเรื่อง การอานเพื่อวิเคราะหเรื่องสั้น จากหนังสืออานนอกเวลา
สําหรับชวงชั้นที่ 3 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
นางอรุณ แกวพิชัย
82. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเขียนสะกดคํายาก กลุมสาระภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดรงเรียนวัดมุจลินทราวาส โดยใชชุดฝกสะกดคํายาก
นางวิลาวรรณ สุรจันทร
83. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต
เปนแกนในการทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
นางชนิกรรดา เพชรชนะ
84. ผลการสอนภาษาไทยดวยวิธีการสอนโดยใชวรรณกรรมเปนปจจัยปอน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษาอิสลาม จังหวัดพัทลุง
นายวิยุทธ กาญจนกําเนิด
85. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหลักภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบใชบทเพลง
นางดวงแข ยอดแสง
86. การสรางบทเรียนคําประพันธ เรื่อง การสรางคําในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางบุญเรียง จันทรทัน
87. การแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมได วิชาภาษาไทย โรงเรียนมัธยมบานทําเนียบ
นางสาวเกศินี แกววัดปริง
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคใต”(ตอ)
88. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ดวยหนังสือสงเสริมการอาน “ชุดของดีเมืองไชยา” ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางวิไลลักษณ ถาวรแกว
89. การศึกษาผลการสอนอานคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนที่มีความบกพรองดานการ
อานโดยใชภาพ
นางจิรารัตน ลองจา
90. การพัฒนาการอานออก เขียนไดของ ด.ช.ใจรักษ รัตนรักษ โดยใชแบบฝกการเขียนพยัญชนะไทย
นางจริญา ปานออน
91. รายงานการจัดทําและผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนคําที่ประสมดวย
สระเปลี่ยนรูป ลดรูป กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นางอรชร ไกรราญ
92. ผลการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวกัลยาณี เรืองเพ็ง
93. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําหริเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
นายมนตรี ประพฤติชอบ
94. ผลการใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือในหองเรียนรวม วิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธานี
นายสมหมาย ชมภู
95. การศึกษาปจจัยการเรียนการสอนของนักศึกษาที่สงเสริมใหเรียนอยางมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ ในรายวิชา MJK 101 หลักการจัดการ
นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
96. สภาพการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในการจัดการเรียน
โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค(B C 307) ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ดุษฎี อุนเลิศ
97. การพัฒนาและผลการทดลองใชชุดการสอนวิชางานเลือกไปสูอาชีพ(ผและการตัดเย็บ)
นางจริยาภรณ นวลวิจิตร
98. การพัฒนาหนังสือภาพประกอบการเลากอนนอน ชั้นอนุบาลปที่ 2
นางอาภรณ สงทอง
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ผลงานวิจัยที่สงเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการสัญจร “เขตภาคใต”(ตอ)
99 เจตคติที่มีตอเรื่องความสัมพันธระหวางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นางสมศรี เรืองแกว
100 การพัฒนาทักษะการขียนภาพระบายสี โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาพระบายสี
นายจารุ เยี่ยมแสง
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ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการสัญจรระดับภูมภิ าค
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การประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชัน้ เรียน” เขตภาคกลาง
ระหวางวันที่ 24-45 กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปดการประชุมวิชาการ
โดย รศ. สุวิทย เฑียรทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวมกับ ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลาวรายงานตอประธานในพิธีเปดประชุมวิชาการ

232

รองศาสตราจารย สุวิทย เฑียรทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน”
โดย ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา

สรุปสาระสําคัญ
”การวิจัยในชั้นเรียน นับเปนเครื่องมือสําคัญและเปนวิทยวิธีในการประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งวิทยวิธีนี้เกิดจากการนําความรูที่ไดเลาเรียนมานํามาทดลองใชหลายครั้ง จนสามารถบอกวาวิธีนี้
สามารถใชกับคนกลุมนี้ไดผลดีที่สุด แตผูเรียนก็มีความสามารถแตกตางกันไป ดังนั้นคนเปนครูจึงตอง
คิดวิจัยเพื่อแสวงหาวิธีที่จะนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับความสามารถของ
เด็กแตละคนอยูตลอดเวลา และอยากใหครูทุกคนใหความสนใจทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ผูเรียน กับการพัฒนาวิทยฐานะไปพรอมๆกัน เพราะเมื่อไหรก็ตามที่
ครูแยกการวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยฐานะกับเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนออกจากกันแลว การ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็คงเกิดขึ้นไมได
และในการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นครูควรตระหนักถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียนแลวทําการวิจัยเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ไมใชทําการวิจัยเรื่องนี้
เพราะตนเองนึกอยากจะทํา เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ครูจะนําไปเสนอขอวิทยฐานะนั้น ควร
เปนผลงานที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีและเกี่ยวของกับผูเรียนอยางแทจริง
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานั้น ไมสามารถสรางไดดวยคนๆเดียว แต
ทุกคนจะตองประสานและรวมมือรวมใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นครูทุกคนควรตระหนักไววา คุณภาพของ
ครูก็คือคุณภาพของการศึกษา และชวยกันพัฒนาการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป ”
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การเสวนาเรื่อง “ประสบการณแทจริงกับการวิจัยในชั้นเรียน”
โดยครูผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย
1. นางสาวจันทนา ใจกวาง
โรงเรียนบานไผหมูขวัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
2. นางจุรีรัตน ทองพานิช
โรงเรียนบานสระเตย (สพท.ลพบุรี เขต 1 )
3. นางพรพิมล ผลวัฒนะ
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
4. นางตันหยง อิ่มมาก
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมถ
5. นายมนัส ทิพยสัมฤทธิ์
โรงเรียนสงวนหญิง

สรุปสาระสําคัญ
“ครูทุกคน คือ นักวิจัยมืออาชีพ เพราะในการสอนครูทุกคนยอมเจอกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการสอนทั้งนั้น ดังคํากลาวที่วา ปญหาของเด็กก็คือการบานของครู และครูทุกคนยอมตอง
คิดหาวิธีที่จะมาพัฒนาหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในบางครั้งก็ประสบ
ผลสําเร็จบางและในบางครั้งก็อาจลมเหลวและไมเปนไปตามที่คาดหวัง ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการ
ดังกลาวขางตนนั้นคือกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู นั่นเองเพียงแตเราไมไดมีการเขียนบันทึก
และทําเปนรายงานไวเทานั้นเอง
ดังนั้นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนเรื่องงายๆที่ครูทุกคนสามารถทําไดในสภาวะปกติ
ของการทํางาน โดยเริ่มจากการจดบันทึกปญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในหองเรียนไว และเมื่อไดแสวงหา
วิธีมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นก็จดบันทึกวิธีที่ใช และผลจากการใชวิธีนั้นไวดวย แคนี้ครูทุกคนก็ทําวิจัย
ไดแลวหนึ่งเรื่อง แตที่เปนปญหาในทุกวันนี้เนื่องจากทุกคนแยกการวิจัยออกจากกระบวนการเรียน
การสอน ออกจากชีวิตจริง ซึ่งที่จริงแลวไมใช ถาครูทุกคนทําการจดบันทึกปญหาที่เกิดขึ้นและผลจาก
การแกปญหาที่เกิดขึ้นไวแลว ครูทุกคนก็เพียงแตทําการรายงานผลจากที่เราจดบันทึกไว โดยการ
ขยายความสาเหตุของปญหา หางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาที่เราพบ ดูวาเราใชสถิติอะไรในการ
วัดผลที่เกิดจากการแกปญหาของเรา ทุกคนก็สามารถที่จะเขียนงานวิจัยออกมาไดแลว
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ดังนั้นประเด็นสําคัญในการทําวิจัยก็คือ ครูจะตองทําการบันทึกและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง
จากกระบวนการเรียนการสอนภายในหองเรียน แลวนําผลที่ไดมาเขียนรายงานผลโดยการขยายความ
เพื่อทําเปนผลงานการวิจัยของตนเอง”
การเสวนา เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง”
โดยมีผูรวมเสวนา ประกอบดวย
1. นายยืนยง ราชวงษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. นางสุนันทา สุนทรประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
3. นางจุฑามาศ รอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
4. นางสาลี่ ศิลปะธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สรุปสาระสําคัญ
“ในสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา หลักสูตร ทําใหมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของครู
โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการใชผลงานทางวิชาการมาพิจารณาในการให
คาตอบแทนแกครู ทําใหครูสวนใหญเนนที่จะทําผลงานทางวิชาการเพียงอยางเดียว ซึ่งที่เปนปญหา
มากในปจจุบันก็คือ ครูใชวิธีการเอาตัวอยางผลงานที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับรางวัลมาทํา
การแกไขปรับปรุงเพียงแคเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปลี่ยนกลุมตัวอยาง แลวสรุปเปนผลงานการวิจัย
ทําใหไมเกิดการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงกับกระบวนการศึกษา ซึ่งที่จริงแลวการทําวิจัยนั้น ผูที่ทําวิจัย
จะตองไดลงมือทําจริงและทําจากปญหาที่เกิดขึ้นจริง แลวนําผลที่ไดจากการทําวิจัยนั้นมาเขียนเปน
รายงานผลการทางวิชาการเพื่อนําเสนอขอวิทยฐานะ
ดังนั้นครูทุกคนจึงควรตระหนักไววา
การทําวิจัยนั้นจะตองมีความตั้งใจที่จะแกปญหาที่
เกิดขึ้นจริง และอยาดึงออกจากการเรียนการสอน ดังคํากลาวที่วา การสอนคือการวิจัยและการวิจัย
คือการสอน”
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การประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” เขตภาคเหนือ
ระหวางวันที่ 15 - 16 กันยายน 2550
ณ. หอประชุมกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
ประธานในพิธีเปดการประชุม และบรรยายพิเศษ
เรื่อง “บทบาทคุรุสภากับการพัฒนาวิชาชีพครู”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา กรุดทอง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยายเรื่อง “รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ”
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การประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ 20-21 กันยายน 2550
ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พิธีเปดการประชุมวิชาการ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ชัยวัฒน บุณฑริก
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูกับการทําผลงานทางวิชาการ”
โดย ดร.พิธาน พื้นทอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1

สรุปสาระสําคัญ
“ ในอดีตเรามักจะเอาตําแหนงไปผูกไวกับเกาอี้โดยไมไดดูที่ความสามารถของคน ทําใหการ
พัฒนาเปนไปไดชา แตในปจจุบันนี้เราไดปรับเปลี่ยนมาเปนการจําแนกตําแหนงตามความสามารถทาง
วิชาการ ดังนั้นในทุกวันนี้จึงมีการประเมินเขาสูตําแหนง โดยการเอาผลงานทางวิชาการมาเปนตัวชี้วัด
ซึ่งผูที่จะไดตําแหนงหรือวิทยฐานะนั้น จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้
1. มีวินัย มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ
2. มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน และประสบการณ
3. มีผลงานทางวิชาการ
ซึ่งครูแตละคนมีศักยภาพแตกตางกันออกไปตามตนทุนของแตละคน ดังนั้นเพื่อใหไดรับการ
พิจารณาใหเขาสูตําแหนงตางๆครูตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวเอง ซึ่งก็คือการทําผลงานทางวิชาการ
นั่นเอง ผลงานที่เกิดจากการวิจัยเพื่อแกปญหาตางที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งครูจะตอง
ลงมือทําอยางจริงจังและมีกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ถูกตอง มิใชแคการคิดปญหาขึ้นมาแลว
ทดลองใชกระบวนการแกปญหานั้นแลวบอกวาวิธีนี้ใชไดผลดี เพราะการวิจัยในชั้นเรียนนั้นไมสามารถ
สิ้นสุดได เพราะคนเปนครูจะตองเจอกับปญหามากมายในการสอนแด็กแตละคน ซึ่งมีความสามารถ
แตกตางกันออกไป ดังนั้นการทําวิจัยในชั้นเรียนจึงตองมีการพัฒนาตอยอดอยูตลอดเวลา โดยการนํา
ขอบกพรองจากผลการวิจัยครั้งกอนมาเปนปญหาในการทําการวิจัยตอไปเรื่อยๆ และเมื่อเราทําอยาง
นี้แลวเรายอมที่จะตองมีชิ้นงานที่จะทําเปนผลงานทางวิชาการได ดังนั้นหัวใจหลักและผลประโยชนที่
เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการของครูนั้น จึงควรเกิดขึ้นกับนักเรียนเสียกอนมิใชเพียงแตครูได
ผลประโยชนจากการทําผลงานของตนเทานั้น”
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บรรยายพิเศษเรื่อง คุรุสภากับความกาวหนาทางวิชาชีพครู
โดย ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา

สรุปสาระสําคัญ
ในปจจุบันคุณภาพทางการศึกษาของเราตกต่ําลงอยางเห็นไดชัดจนนาตกใจ และมองไดวา
คุณภาพการศึกษาควรจะเปนวาระแหงชาติที่จะตองชวยกันแกไขโดยเร็ว ดังนั้นคุรุสภาจึงไดจัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพของครูโดยการจัดเวทีทางวิชาการใหครูไดทําการวิจัยในชั้นเรียน แลวนําผลงานที่
ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อที่ครูจะไดนําเอานวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆที่มีคุณคาไป
ปรับใชกับกระบวนการเรียนการสอนของแตละบุคคล
คุณภาพในการศึกษานั้นขึ้นอยูกับผูจัดการศึกษา โดยเฉพาะครูและผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ถือไดวาเปนผูใกลชิดที่สุดกับผูเรียน และเปนฟนเฟองที่สําคัญที่จะชวยกันผลักดันใหคุณภาพทางการ
ศึกษาของไทยกาวหนา ดังคํากลาวที่วา “คุณภาพของครูคือคุณภาพของการศึกษาไทย”
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การประชุมวิชาการสัญจร “การวิจัยในชั้นเรียน” เขตภาคใต
ระหวางวันที่ 27 - 28 กันยายน 2550
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผูชวยศาสตราจารย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม

ดร. จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา
ประธานในพิธีเปด/มอบโลรางวัลเกียรติยศ
และบรรยายพิเศษเรื่อง “คุรุสภากับความกาวหนาทางวิชาชีพ”
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