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ค ำน ำ 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ เนื่องจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และทักษะ  
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ครูผู้สอนสำมำรถ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยกำรปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรแก้ ปัญหำ
โดยตรง ตลอดจนพัฒนำศักยภำพตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นแนวทำงในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้อีกทำงหนึ่ง 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล เห็นควำมส ำคัญในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง  
กำรเรียนของผู้เรียน จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมำย
ให้คณะผู้จัดท ำด ำเนินกำรสรุปงำนวิจัยในชั้นเรียนของครูในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยรวบรวม
บทคัดย่อรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนได้จัดท ำขึ้นในแต่ละภำคเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยด ำเนินกำรแยกตำมประเภทงำนวิจัยและตำม  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนบทคัดย่อกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 

 

  คณะผู้จัดท ำ 
          งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
                   กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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แผนภูมทิี่ 2 สรุปร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร ที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 สรุปจ ำนวนและร้อยละ ของบุคลำกรทั้งหมดในโรงเรียน 
ทีส่่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  
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2. สรุปผลประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4 สรุปผลประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน รวม 4 ประเภท 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  
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แผนภูมิที่ 5 สรุปผลงำนวิจัยในชั้นเรียน แยกตำมประเภทของงำนวิจัย 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  
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3. รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

 
 

3.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงจันทร์เจ้ำ   เถียรทวี กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อออนไลน์ 
เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

2. นำงสำวอัญชสำ   ยิ้มถนอม กำรใช้ รูปแบบกำรสอนกระบวนกำรคิดอย่ ำงมี
วิจำรณญำณเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเขียนสะท้อน
ควำมคิดของนักเรียน 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบ 
กำรสอน 

3. นำงทำนตะวัน   ศิรินพ กำรพัฒนำกำรอ่ำนและเขียนค ำในภำษำไทยโดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

4. นำยอธิวัฒน์   เงินสมบัติ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรใช้  google site และ 
google classroom เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนำกำรเรียน
ก ำ ร ส อ น อ อ น ไ ล น์  วิ ช ำ ภ ำ ษ ำ ไ ท ย พ้ื น ฐ ำ น  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

5. นำงสำวอมรำภรณ์   ทิพชัย กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่ องกำรใช้ 
ค ำรำชำศัพท์ด้วยชุดแบบฝึกกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

6. นำงสำวปิยนันท์   กุลมำตย์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยเรื่อง
กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญโดยใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะ
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

7. นำงสำวปัทมวรรณ   โชติกลำง กำรใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนำกำรเรียน เรื่อง ชนิดของ 
ค ำในภำษำไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1/1  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

5 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

8. นำงสำวจุฑำทิพย์   และล้ ำเลิศ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องชนิดของ
ประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่  ม.3/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

9. นำงสำวจีรวรรณ์   เข็มกลัด กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ในกำรเรียน
วรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5/7 ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
แผนผังควำมคิด 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

10. นำงสำวอันธิกำ   บุญเลิศ กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทรำ 
ชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์ 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบ 
กำรสอน 

11. นำงสำวปำริจิตร   ไพเรำะ กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดโต้วำทีโดยใช้ 
กำรสอนแบบบทบำทสมมุติ 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 
 
 

 

 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  

 
 
 
 

6 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อออนไลน์  เรื่องไตรภูมิพระร่วงของนักเรียน 
        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
ผู้วิจัย     นำงจันทร์เจ้ำ   เถียรทวี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม 

กำ ร เ รี ย นก ำ รสอนผ่ ำ นสื่ อ ออน ไลน์  เ รื่ อ ง ไ ต รภู มิ พ ร ะ ร่ ว ง ขอ งนั ก เ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษ ำปี ที่  5   
2) เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนผ่ ำนสื่ อออนไลน์  เรื่ องไตรภูมิพระร่ วง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 กลุ่ มตัวอย่ ำ ง 
ที่ ใช้ ในกำรวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ   
พุทธมณฑล 1 ห้องเรียน จ ำนวน 44 คน ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้มำจำกกำรสุ่ม
อย่ำงง่ำย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้ำน ผ่ำนสื่อออนไลน์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 
กำรทดสอบค่ำที (t-test) 

 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อออนไลน์ เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.64 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 11.43  มีผลกำรพัฒนำเฉลี่ย 
5.80 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน(Post-test) สูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน (Pretest) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.00 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรใช้รูปแบบกำรสอนกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเขียน  

สะท้อนควำมคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ผู้วิจัย    นำงสำวอัญชสำ   ยิ้มถนอม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
            กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนสะท้อนควำมคิด
ของนั ก เ รี ยนก่ อนและหลั ง เ รี ยน โดย ใช้ รู ปแบบกำรสอนกระบวนกำรคิ ดอย่ ำ งมี วิ จ ำ รณญำณ  
กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 42 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แผนกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำรสอนกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ จ ำนวน  
5 แผน แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรเขียนสะท้อนควำมคิดแบบอัตนัย จ ำนวน 1 ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรเขียนสะท้อนควำมคิดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม
ส ำเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for Social Science) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  ค ำนวณ
ค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (x) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S) จำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัด
ควำมสำมำรถในกำรเขียนสะท้อนควำมคิดก่อนและหลังกำรเรียน โดยใช้รูปแบบกำรสอนกระบวนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนสะท้อนควำมคิดก่อนและหลังเรียน โดยกำรทดสอบค่ำที  
(t - test)  
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
          นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีค่ำเฉลี่ยของคะแนน
กำรเขียนสะท้อนควำมคิดหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำกำรอ่ำนและเขียนค ำในภำษำไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

          ปีที่ 1/6                              
ผู้วิจัย    นำงทำนตะวัน   ศิรินพ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ แก้ปัญหำกำรเรียนวิชำภำษำไทยและพัฒนำควำมสำมำรถทำง 
กำรเรียนวิชำภำษำไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำในภำษำไทย ส ำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 45 คน มีกำรทดสอบก่อนกำรใช้แบบพัฒนำทักษะ ทดสอบระหว่ำงกำรใช้แบบพัฒนำทักษะและทดสอบ
หลังกำรใช้แบบพัฒนำทักษะ ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำในภำษำไทย 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมดีขึ้น ร้อยละ 90.85 กลุ่มตัวอย่ำง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2563 จ ำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แบบพัฒนำทักษะผลกำรศึกษำพบว่ำกำรใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะ
กำรอ่ำนและเขียนค ำภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 
วิเครำะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนและเขียนค ำภำษำไทยด้วยค่ำเฉลี่ย และเปรียบเทียบคะแนนควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงก่อนและหลังกำรใช้แบบฝึก 
 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
กำรใช้แบบฝึกกำรใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำภำษำไทยของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 

1/6 แต่ละชุดพบว่ำก่อนกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรกำรอ่ำนและเขียนค ำภำษำไทย 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.42 แต่ภำยหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.85 
ทั้งนี้ เพรำะแบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำภำษำไทย 4 ชุดเป็นแบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนที่จัด
กิจกรรมเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ท ำให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ ำวันสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิต
จริงได ้
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรใช้ google site และ google classroom เป็นแหล่งเรียนรู้ 

                     พัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ วิชำภำษำไทยพ้ืนฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ผู้วิจัย      นำยอธิวัฒน์  เงินสมบัติ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรใช้ google site และ google 

classroom เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ วิชำภำษำไทยพ้ืนฐำน ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 4 โดยให้นักเรียนศึกษำ ทบทวน ควำมรู้จำก google site และ google classroom จำกนั้นให้นักเรียนท ำ
แบบทดสอบหน่วยที่มีกำรใช้ google site และ google classroom เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ และท ำแบบทดสอบหน่วยกำรเรียนรู้ที่ไม่ได้ใช้ google site และ google classroom เป็นแหล่งเรียนรู้
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ มำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ ประเมิน และเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่ตอบแบบทดสอบถูกต้อง

ในหน่วยที่ 1 โดยใช้ google site และ google classroom เป็นแหล่งเรียนรู้กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และ
หน่วยที่ 2 โดยใช้กำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบปกติ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 แสดงให้เห็นว่ำ 
นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ google site และ google classroom เป็นแหล่งเรียนรู้กำรเรียนกำรสอนออนไลน์  
มีผลสัมฤทธิ์ที่มำกกว่ำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบปกติ โดยมีค่ำเฉลี่ยที่มำกขึ้น 8.2 จำกค่ำเฉลี่ย 60.26  
เป็น 68.46 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กำรเรียน เรื่องกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  
                     ด้วยชุดแบบฝึกกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ 
ผู้วิจัย    นำงสำวอมรำภรณ์   ทิพชัย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรเรียน  เรื่อง กำรใช้ 
ค ำรำชำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ด้วยชุดแบบฝึกกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ โดยมีกลุ่มตัวอย่ำง  จ ำนวน 
25 คน วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง โดยผู้วิจัยได้เลือกจำกคะแนนทดสอบหลังเรียน
เ รื่ อ ง ก ำ ร ใ ช้ ค ำ ร ำ ช ำ ศั พ ท์  เ มื่ อ จ บ บ ท เ รี ย น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น แ ล้ ว พ บ ว่ ำ  นั ก เ รี ย น  ทั้ ง  2 5  ค น 
มีผลกำรประเมินจำกแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  ได้แก่   
ชุดแบบฝึกกำรใช้ค ำรำชำศัพท์จ ำนวน 8 กิจกรรม และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จ ำนวน 10 ข้อ  ผู้วิจัย
ได้น ำคะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน มำวิเครำะห์เพ่ือตอบค ำถำมกำรวิจัย  โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
   
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ มีผลกำรทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.22 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.27 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรแต่งกลอนสุภำพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
  ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกกำรแต่งกลอนสุภำพ   
ผู้วิจัย    นำงสำวปิยนันท์   กุลมำตย์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
            กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยส ำหรับนักเรียน
ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษำปี ที่  1 เ รื่ อ งกำรแต่ ง ค ำประ พันธ์ ประ เภทกลอนสุภ ำพ  2)  พัฒนำแบบฝึ ก  
ในรำยวิชำภำษำไทยส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เรื่องกำรแต่งค ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพ  
3) ศึกษำควำมก้ำวหน้ำของผลกำรเรียน กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก ำลังศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำ
ปี่ ที่  1 โ ร ง เ รี ย นนวมิ น ท ร ำชิ นู ทิ ศ  ส ต รี วิ ท ย ำ  พุท ธมณฑล  เ ขตทวี วั ฒน ำ  ก รุ ง เ ทพม ห ำ น ค ร   
ปีกำรศึกษำ 2563 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองฝึกปฏิบัติ โดยกำรทดลองใช้แบบฝึกกำรแต่ง  
ค ำประพันธ์กับประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลองได้แก่ แบบฝึกกำรแต่ง 
ค ำประพันธ์ จ ำนวน 4 แบบฝึก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง แล้วน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลด้วย 
สถิติ  ค่ำควำมถี่  ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม  
แบบ t-test 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
          1. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยเรื่องกำรแต่งค ำประพันธ์
ประเภทกลอนสุภำพสูงขึ้น   

        2. แบบฝึกในรำยวิชำภำษำไทยส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เรื่องกำรแต่ง 
ค ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพใช้พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรแต่งค ำประพันธ์ได้ในระดับดี 
                  3. ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ ในกำรวิจัยหลังเรียนเ พ่ิมขึ้ นจำก 
ก่อนเรี ยนโดยผลสัมฤทธิ์ หลั ง เ รี ยนและก่ อนเรี ยนมี ควำมแตกต่ ำงกันอย่ ำงมีนั ยส ำคัญทำ งสถิ ติ  
ที่ระดับ 0.05 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนำกำรเรียน เรื่อง ชนิดของค ำในภำษำไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
                     ปีที่ 1/1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำงสำวปัทมวรรณ   โชติกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องชนิดของค ำในภำษำไทยของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กลุ่ มตัวอย่ ำงที่ ใช้ ใน 
กำรวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน  
32 คน ได้มำได้มำแบบเจำะจง กำรวิจัยแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 วิเครำะห์สภำพ
ปัญหำและพัฒนำนักเรียนในชั้นเรียน ระยะที่ 2 พัฒนำนวัตกรรม ระยะที่ 3 กำรน ำนวัตกรรมไปใช้ในกำรพัฒนำ 
และระยะที่ 4 ศึกษำผู้เรียนที่ยังไม่สำมำรถพัฒนำได้ ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ หนังสือเรียน
ภำษำไทยเรื่อง ชนิดของค ำในภำษำไทย ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ตลอดจนแบบทดสอบเรื่อง ชนิดของค ำ  
ในภำษำไทย หลังกำรจัดกำรเรียนรู้  
 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 ที่ ใช้แบบฝึกชนิดของค ำในภำษำไทย มีผลกำรทดสอบ 
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.07 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 
    ดังนั้นกำรเรียนใช้ชุดแบบฝึกในกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพ่ือแก้ปัญหำกำรเรียน               
เรื่องชนิดของค ำในภำษำไทย มีประสิทธิภำพท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ เ พ่ิมขึ้น เพรำะกำรใช้แบบฝึกนั้น                 
ถือเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้เสริมที่นักเรียนสำมำรถน ำไปฝึกฝนเอง หรือสำมำรถใช้ควบคู่กับแผนกำรสอน 
ในคำบเรียนได้ นับเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องชนิดของประโยคโดย ใช้แบบฝึกทักษะนักเรียน 

ชั้น ม.3/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงสำวจุฑำทิพย์   และล้ ำเลิศ    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนำเรื่องกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องชนิดของ

ประโยคโดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนชั้นม.3/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 2. เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องชนิดของประโยคระหว่ำงก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของ
ประโยค กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7 จ ำนวน 10 คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 13 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องชนิดของประโยค ก่อนเรียน-หลังเรียน ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ ำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอ ำนำจจ ำแนก และ  
ค่ำควำมเชื่อม่ัน 
   
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องชนิดของประโยคโดยใช้แบบฝึกทักษะ นั กเรียนชั้น ม.3/7                
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของประโยคสูงกว่ำ  
ก่อนเรียน โดยมีค่ำเฉลี่ย 84.25 สูงกว่ำที่ตั้งไว้ ร้อยละ80 ซึ่งมีค่ำควำมยำกง่ำย อยู่ระหว่ำง .40 - .65  ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก ตั้งแต่ .38 - .64 และมีค่ำควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ำกับ 0.91   
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ในกำรเรียนวรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วง  
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7 ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนผังควำมคิด 
ผู้วิจัย    นำงสำวจีรวรรณ์   เข็มกลัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน
ระดับชั้ นมั ธยมศึกษำปีที่  5/7 ก่อนและหลั ง เ รี ยนด้ วยวิธีกำรจัดกำร เรียนรู้ แบบแผนผั งควำมคิด  
2) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7 ที่มีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนผัง
ควำมคิดเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ กลุ่มตัวอย่ำง คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ห้อง 7 
จ ำนวน 43 คน ของโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยใช้
แผนกำรทดลองแบบศึกษำกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังกำรทดลอง เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัย ได้แก่   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนผังควำมคิด แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถกำรคิด
วิเครำะห์ในกำรเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบแผนผังควำมคิดเพ่ือพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำท ีแบบ Dependent 

   
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  คะแนนควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์หลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนผังควำมคิด   
สูงกว่ำก่อนเรียน  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5/7  
มีควำมพึงพอใจต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนผังควำมคิดอยู่ในระดับมำก 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

 
ชื่อเรื่อง  กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดี ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4  
                     โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 
  สร้ำงสรรค์เป็นฐำน 
ผู้วิจัย  นำงสำวอันธิกำ    บุญเลิศ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย  
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  25623    

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัด 
กำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน และ 2) เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
จ ำนวน 40 คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำกโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทยที่จัด 
กำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน 2) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 4) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
คือ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) 

 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 ที่จัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .01 
2. ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  

กำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดโต้วำทีโดยใช้กำรสอนแบบบทบำทสมมุติ วิชำภำษำไทย ๖ 
    ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๖ 
ผู้วิจัย    ปำริจิตร   ไพเรำะ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือแก้ปัญหำกำรพูดโต้วำทีที่ไม่ถูกต้องโดยใช้กำรสอนแบบ
บทบำทสมมุติ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในกำรโต้วำที โดยใช้แบบทดสอบทักษะกำรพูดโต้วำทีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล จ ำนวน 40 คน ซึ่งได้มำโดยกำรเลือกสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรวิจัย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง กำรพูดโต้วำที จ ำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียน กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 80/80 
 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
กำรสอนโต้วำทีโดยใช้แบบบทบำทสมมุติ มีประสิทธิภำพ 83.60/80 หมำยถึงนักเรียน 

ได้คะแนนเฉลี่ยจำกกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรพูดโต้วำที คิดเป็นร้อยละ   
83.60 แสดงว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรพูดโต้วำที ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6 โดยใช้กำรสอนแบบบทบำทสมมุติ ที่ผู้วิจัย
สร้ ำ งขึ้ นมีประสิ ทธิ ภ ำพสู งกว่ ำ เกณฑ์มำตรฐำน  80/80 คะแนนแบบทดสอบหลั ง เ รี ยนคิ ด เป็ น 
ร้อยละ 83.60 คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.80 แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง 
กำรโต้วำทีโดยใช้กำรสอนแบบบทบำทสมมุติ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3/6 ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ด้ำนกำรพูดโต้วำทมีีกำรพัฒนำขึ้นร้อยละ 30.80 
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3.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงภวรัตน   ภัทรผลพูล  กำรสอนซ่อมเสริมวิชำคณิตศำสตร์เรื่องสมบัติของ
ฟังก์ชันลอกำริทึม โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 ที่สอบไม่ผ่ ำนผล 
กำรเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

2. นำยธรำวุฒ   ภัทรผลพูล  ผลกำรเรียนซ่อมเสริม(online) วิชำคณิตศำสตร์เรื่อง
ทฤษฎีบททวินำม แบบเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

3. นำงสำวกนิษฐำ   หลักดี กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องสมกำรและ
กำรแก้สมกำรโดยใช้แบบฝึกทักษะส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1/8 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

4. นำงวันดี   แจ่มพินิจ ควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
ออนไลน์  ( google classroom) ของนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ที่เรียนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 
รหัสวิชำ ค31202 ภำคเรียนที่ 2 ปี 2563 ของนักเรียน
โ ร ง เ รี ย น น ว มิ น ท ร ำ ชิ นู ทิ ศ  ส ต รี วิ ท ย ำ  
พุทธมณฑล 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ 

5. นำยภูธร   บ้ำนเนิน กำ ร พัฒนำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำ ง ก ำ ร เ รี ย น ร ำ ย วิ ช ำ
คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ค23202 เรื่องวงกลม โดยใช้
แบบฝึกหัดเสริม ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

6. นำยเจนณรงค์   อร่ำมรัตนชัย กำรสอนแบบห้องเรียนกลับด้ำน ในช่วงยุคโควิด 19 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4 เรื่อง เวกเตอร์
ในสำมมิต ิ

วิจัยทดลอง/ 
รูปแบบ 
กำรสอน 

7. นำยประกำศิต   บุญวงค์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

8. นำงสำวหทัยรัตน์   ชมฤทธิ์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่อง ควำมคล้ำย โดยใช้แบบฝึกหัด 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

9. นำงสำวช่อทิพย์   สุวรรณรัตน์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
เรื่ อง ฟังก์ชัน เ อ็กโพเนนเชียล โดยใช้ โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

10. นำงสำวทิพยรัตน์   ดุจดำ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน
คณิตศำสตร์ เรื่อง กรำฟและควำมสัมพันธ์เชิงเส้น โดย
ใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ ์

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรสอนซ่อมเสริมวิชำคณิตศำสตร์เรื่องสมบัติของฟังก์ชันลอกำริทึม โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป 
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้ 
ผู้วิจัย    นำงภวรัตน   ภัทรผลพูล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนซ่อมเสริมวิชำคณิตศำสตร์
เรื่องสมบัติของฟังก์ชันลอกำริทึม โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่สอบไม่ผ่ำนผล
กำรเรียนรู้  2) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่ำง  
ที่ใช้ในกำรวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 
พุทธมณฑล ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ประกอบด้วย แบบทดสอบ วัดผลกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์เรื่องสมบัติของฟังก์ชันลอกำริทึมและแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก่ค่ำร้อยละควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน  ค่ำเฉลี่ย )X(  และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
          1. ผลกำรสอนซ่อมเสริมวิชำคณิตศำสตร์เรื่องสมบัติของฟังก์ชันลอกำริทึม โดยใช้บทเรียน
ส ำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้  หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  
มีคะแนนคิดเป็นค่ำร้อยละควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน 47.50 ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 25)  
ซึ่งอยู่ในระดับดี  
 2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีต่อกำรสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียน
ส ำเร็จรูป พบว่ำ โดยภำพรวมนักเรียนพึงพอใจต่อกำรสอนซ่อมเสริมอยู่ในระดับมำก ( X = 4.25, S.D. = 0.77) 
เมื่อพิจำรณำเป็นข้อพบว่ำ นักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ข้อ คือ ได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
( X = 4.75, S.D. = 0.43) รองลงมำนักเรียนได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ( X = 4.63, S.D. = 0.48) 
ส่วนนักเรียนพึงพอใจอันดับสุดท้ำยคือสำมำรถท ำแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ ( X = 3.86, S.D. = 0.78) 
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27 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง ผลกำรเรียนซ่อมเสริม  (online) วิชำคณิตศำสตร์ เรื่ องทฤษฎีบททวินำมแบบเ พ่ือน 

ช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้ 
ผู้วิจัย    นำยธรำวุฒ   ภัทรผลพูล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนซ่อมเสริม (Online)  
วิชำคณิตศำสตร์เรื่องทฤษฎีบททวินำมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้    
2) ศึ กษำควำม พึ งพอใจของนั ก เ รี ยนที่ มี ต่ อกำ ร เ รี ยนซ่ อม เส ริ ม  (Online) แบบ เ พ่ื อนช่ ว ย เ พ่ื อน  
กลุ่ มตัวอย่ ำงที่ ใช้ ในกำรวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ที่สอบไม่ผ่ ำนผลกำรเรียนรู้  โ รง เรียน 
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กรุงเทพมหำนคร ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์เรื่องทฤษฎี
บททวินำม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่ อจั ดกำรกำรสอนซ่ อม เสริ มแบบเ พ่ือนช่ วย เ พ่ือน  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำร้อยละควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน ค่ำเฉลี่ย )X(  และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                 1. ผลกำรเรียนซ่อมเสริม  (Online)วิชำคณิตศำสตร์ เรื่ องทฤษฎีบททวินำมแบบเพ่ือน 
ช่วยเพ่ือน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 ที่สอบไม่ผ่ำนผลกำรเรียนรู้  หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  
มีคะแนนคิดเป็นค่ำร้อยละควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน 38.40 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 25)  
ซึ่งอยู่ในระดับดี  
  2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีต่อกำรเรียนซ่อมเสริม (Online) แบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน พบว่ำ โดยภำพรวมนักเรียนพึงพอใจต่อกำรจัดกำรสอนเสริมอยู่ ในระดับมำก ( X = 4.36,  
S.D. = 0.73) เมื่อพิจำรณำเป็นข้อพบว่ำ นักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ข้อ คือ ได้รับควำมช่วยเหลือ
จำกเพ่ือนและครู ( X = 4.67, S.D. = 0.47) รองลงมำนักเรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน  
( X = 4.61, S.D. = 0.59) และนักเรียนสำมำรถท ำกำรบ้ำนด้วยตนเองได้ ( X = 4.56, S.D. = 0.60) ส่วนนักเรียน
พึงพอใจอันดับสุดท้ำยคือ นักเรียนเข้ำใจวิชำคณิตศำสตร์มำกขึ้น ( X = 4.17, S.D. = 0.83) และนักเรียนชอบ
เรียนคณิตศำสตร์ ( X = 4.17, S.D. = 0.83)   
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28 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  รำยงำนกำรพัฒนำทักษะกำรแก้สมกำรเชิง เส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
              ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8 
ผู้วิจัย    นำงสำวกนิษฐำ   หลักด ี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำทักษะในกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ
พัฒนำกำรแก้โจทย์สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8 จ ำนวน  
5 คน ซึ่ งก ำลั งศึกษำอยู่ ในภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัยครั้ งนี้  (1) แบบฝึกทักษะกำรแก้สมกำรเชิง เส้นตัวแปรเดียว   
(2) แบบทดสอบก่อนและหลังกำรฝึกทักษะกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ได้แก่  จ ำนวนนักเรียนที่ ได้คะแนนแบบทดสอบผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินคิด เป็นร้อยละ ก่อน -หลัง  
ฝึกท ำแบบฝึกทักษะกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวมำเปรียบเทียบกัน   
 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
         หลังจำกกำรฝึกท ำแบบฝึกทักษะกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน
แบบทดสอบผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 มำกกว่ำจ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนแบบทดสอบผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินก่อนฝึกท ำแบบฝึกทักษะกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งมำกกว่ำคิด
เป็นร้อยละ 80 และจำกกำรสังเกตพบว่ำนักเรียนยังมีทักษะกำรคิดค ำนวณได้รวดเร็ว และแม่นย ำขึ้น 
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29 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง ควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ (Google Classroom)  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ที่เรียนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม รหัสวิชำ ค31202 ภำคเรียน 
ที่ 2 ปี 2563 ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำงวันดี   แจ่มพินิจ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนผ่ำน Google 

Classroom ของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ภำคเรียนที่ 2  
ปี 2563 ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่มีกำรใช้งำน Google Classroom  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม รหัสวิชำ ค31202  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบประเมินควำมพึงพอใจ  กำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ Google Classroom สถิติที่ใช้ใน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ (�̅�)   
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
        จำกกำรท ำแบบส ำรวจพบว่ำระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนดังนี้ ด้ำนที่ 1 ระบบกำรใช้งำน 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ �̅� = 4.11 อยู่ในระดับดี ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ 

(Google Classroom , Google Meet) ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ �̅� = 4.12 อยู่ในระดับดี ด้ำนที่ 3 

กำรด ำเนินกำรและออกแบบกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนผ่ำนระบบ (Google Classroom , Google Meet) 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ �̅�= 4.17 อยู่ในระดับดี และในภำพรวมระดับควำมพึงพอใจกำรเรียน 

กำรสอนรูปแบบออนไลน์ (Google Classroom, Google Meet) ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ ในระดับ  

�̅� = 4.09 อยู่ในระดับดี 
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30 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ค23202 เรื่อง วงกลมโดยใช้ 
  แบบฝึกหัดเสริม ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ผู้วิจัย    นำยภูธร   บ้ำนเนิน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
          กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  
ค23202 เรื่อง วงกลม โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
เขตทวีวัฒนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศกึษำ 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3/7 จ ำนวน 39 คน โดยเลือกแบบเจำะจง จำกห้องที่ผู้ศึกษำค้นคว้ำด ำเนินกำรสอนด้วยตนเองและ 
มีนักเรียนระดับเก่ง ปำนกลำง และอ่อน คละกัน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหัดเสริม เรื่อง วงกลม 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสถิติ t – test 
 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ค23202 เรื่อง วงกลม สูงขึ้น เมื่อใช้
แบบฝึกหัดเสริม ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
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31 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรสอนแบบห้องเรียนกลับด้ำน ในช่วงยุคโควิด 19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4 

    เรื่อง เวกเตอร์ในสำมมิติ 
ผู้วิจัย    นำยเจนณรงค ์  อร่ำมรัตนชัย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้วิธีกำรสอนแบบห้องเรียนกลับด้ำน เรื่อง เวกเตอร์ในสำมมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4 จ ำนวน 41 คน ซึ่งได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ (1) วิธีกำรสอนแบบห้องเรียนกลับด้ำน เรื่อง เวกเตอร์ในสำมมิติ  (2) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เรื่อง เวกเตอร์ในสำมมิติ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 10 ข้อ สถิติ 
ทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรค ำนวณหำค่ำสถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t – test 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน โดยใช้วิธีกำรสอนแบบห้องเรียนกลับด้ ำน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  เรื่อง เวกเตอร์ในสำมมิติ สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
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32 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ผู้วิจัย      นำยประกำศิต   บุญวงค์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประชำกร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 ภำคเรียน 
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรวิจัยมี 3 ชนิด 1. แผนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์เรื่องรำกที่ n ของจ ำนวนจริงและเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลัง
เป็นตรรกยะชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 จ ำนวน 2 แผน 2. แบบฝึกทักษะเรื่อง รำกที่ n ของจ ำนวนจริงและเลขยก
ก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะชั้นมัธยมศึกษำปีที่3/5 จ ำนวน 6 ชุด 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนเรื่องรำกที่ n ของจ ำนวนจริงและเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกค ำตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 40 ข้อ 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 เรื่อง
รำกที่ n ของจ ำนวนจริง และเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนหลังกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5  
เฉลี่ย 44.31 จำกคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.31 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) เท่ำกับ 1.06 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ย 69.41 จำกคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.41 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) 
เท่ำกับ 1.09 จำกกำรทดสอบทั้งสองครั้งผลปรำกฏว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ย 25.09 คิดเป็นร้อยละ 5.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นหลังจำกได้แบบฝึก
ทักษะเป็นไปตำมสมมติฐำนที่วำงไว้ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่อง ควำมคล้ำย  

โดยใช้แบบฝึกหัด 

ผู้วิจัย    นำงสำวหทัยรัตน์   ชมฤทธิ์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
      กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ควำมคล้ำย ในกำรสอน
ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 จ ำนวน 34 คน โดยเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบฝึกหัด เรื่อง ควำมคล้ำย และท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
               แบบฝึกหัดวิชำคณิตศำสตร์พ้ืนฐำน เรื่อง ควำมคล้ำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 

จ ำนวน 34 คน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังใช้แบบฝึกหัด ( x = 10.98 , S.D.= 1.87) สูงกว่ำก่อนใช้แบบฝึกหัด 

( x = 5.6 , S.D.= 2.61) คิดเป็นร้อยละ 53.76 
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34 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชือ่เรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล โดยใช้ 

 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษำ ปีที่4/6 
     โรงเรียนนมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำงสำวช่อทิพย์   สุวรรณรัตน์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่องฟังก์ชัน 
เอ็กโพเนนเชียล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 โรงเรียนนมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล โดยนักเรียนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษำเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 ของโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ประชำกรที่ใช้ในกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน  
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 โรงเรียนนวมินทรำขินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล และกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 จ ำนวน 40 คน โดยเลือกสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ก่อนและหลังเรียน และแบบฝึกทักษะย่อยประจ ำเนื้อหำ แบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นนี้ยึด
ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ได้มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ เรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล 2) แบบประเมิน 
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  4/6 ของโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐำน ได้แก่  
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนวิชำคณิตศำสตร์  เรื่ อง  ฟั งก์ ชัน เอ็กโพเนนเชียล โดยใ ช้ โปรแกรม  

The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 ของโรงเรียนนมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ด้ำนควำมรู้ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลังเรียนร้อยละ 60 ข้ึนไป 

2. ผลกำรประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ เรื่องฟังก์ชัน  
เอ็กโพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.25 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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35 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและควำมสัมพันธ์

เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย   นำงสำวทิพยรัตน์   ดุจดำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำหำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์ รำยวิชำ

พ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและควำมสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 75/75 และ
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและควำมสัมพันธ์เชิงเส้น  
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 จ ำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยกำรเลือกแบบ
เจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและควำมสัมพันธ์เชิงเส้น  จ ำนวน 5 แผน แบบทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและ
ควำมสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและ
หลังเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและควำมสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
    ประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์  รำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ เรื่องกรำฟและ
ควำมสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1/6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล มีประสิทธิ์ภำพสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 75/75 คือ 78.00/78.20 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนหลังจำกกำรเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่ำก่อนกำรเรียน 
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3.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงแสงอรุณ   สง่ำชำติ กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์โดย
ใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พลังงำนควำมร้อน 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

2. นำงสำวสุจิตรำ   ศรีรอต ส ำรวจควำมคิดเห็นและปัญหำกำรเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่  5/8 , 5/10 , 5/12  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ   

3. นำงสุดำรัตน์   ณัฎฐ์มีบุญ กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้สื่อประสม 
เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำงศักย์ ไฟฟ้ำ 
กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ ว23102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปี ที่  3 โ ร ง เ รี ย นนวมิ นทร ำชิ นู ทิ ศ  ส ต รี วิ ท ย ำ  
พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

4. นำงณัฏฐ์ญภำ   โพธิวัฒน์ธนตั กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรแก้โจทย์
ปัญหำเรื่องควำมดันอำกำศโดยใช้วิธีสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

5. นำงอรวลัญช์   ผ่องบุรุษ กำรศึกษำเจตคติและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เรื่ องกำรไทเทรต โดยใช้สื่ อปฏิบัติกำรทดลอง
สถำนกำรณ์จ ำลองร่วมกับกำรสอนออนไลน์  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ   

6. นำยจิตรกร   รัตนพันธ์ ก ำ ร ท ด ล อ ง ใ ช้ สื่ อ โ ป ร แ ก ร ม ส ำ เ ร็ จ รู ป  Phet 
Interactive Simulations เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของ
นัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษำปีที่  4/4 ภำคเรี ยนที่  2  
ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

7. นำงสำววันนำ   กันหำพร กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร เรี ยนรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์เคมี เรื่อง โมลและควำมเข้มข้นของ
สำรละลำยโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรค ำนวณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

8. นำงสำววรรณภรณ์   ทองจันทร์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์  โลกและอวกำศของนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 5/7 โดยใช้หลักกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
GPAS 5 Step  

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

9. นำยศุภกร   ผันผล กำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์เพ่ือยกระดับผลกำรทดสอบ
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2563 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบ 
กำรสอน 

10. นำงสำวภัณฑิลำ   ลอยเมฆ กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้ำงภำยในของโลก  
ภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมิน 
ทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

11. นำงสำวชยำกร   นรินทร์หงษ์ทอง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเบื้องต้น  
(ว20205) ด้วยชุดกิจกรรมเรื่องพันธะเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบ 
กำรสอน 

12. นำงสำววรำภรณ์   ชูบัณฑิต กำ ร พัฒนำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำ ง ก ำ ร เ รี ย น ร ำ ย วิ ช ำ
วิทยำศำสตร์ 6 (ว23102) เรื่องกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำง
ง่ำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 โดยใช้ชุด
แบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

13. นำยเอกชัย   อ่ ำสิงห์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1/11 เรื่องสมดุล 
ควำมร้อน โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป โรงเรียนนวมิน 
ทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

14. นำงสำวอริสรำ   อันละคร กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6/4 เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ห้อง เรี ยน  กลับด้ ำน  (Flipped Classroom) ผ่ ำน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

15. นำงสำวทำริกำ    บุญพรม กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1/3 เรื่องพลังงำน
ควำมร้อน โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM 
Education โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

16. นำงสำวนรีรักษ์   ทองสะอำด กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
โดยใช้บทเรียน Online (Google Site) ในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ 4 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

17. นำงสำวจิรัชญำ   สุขรัตนเจรญิ กำรส ำรวจและเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อน
ทำงวิทยำศำสตร์ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ พ้ืนฐำน 6 
ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมทฤษฎี
ก ำ ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ปั ญ ญ ำ 
(Constructionism) 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

18. นำงสำวเบญจวรรณ   ยืนยง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำโดยใช้
แอปพลิ เ คชั นแพด เลตส ำหรั บนั ก เ รี ยน ร ะดั บ
มัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

19. นำงกรรณิกำร์   ประเสริฐวุฒิกุล ศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง 
Google Classroom ในวิ ชำออกแบบเทคโนโลยี   
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

20. นำยธนะกิจ   รุ่งโรจน์ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ส ำหรับนักเรียนในสภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส  
โควิด 19 โดยใช้ Google Meet ในกำรน ำเสนองำน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 โรงเรียนนวมิน 
ทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

21. นำงสำวรัตนำ   กำญจนสำลี กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ เทคโนโลยี
ประยุกต์  5 โดยใช้  Google Sites ในกำรน ำเสนอ
ผลงำน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3, 5/5, 5/7 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

22. นำงกมลชนก   สิทธิรุ่ง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำออกแบบ
เทคโนโลยี 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ด้วย
ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์   
Google Site 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

23. นำยกฤติกร   ล้อจิตติกุล กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหน่วย 
กำรเรยีนรู้กำรออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ โดยใช้เทคนิค
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

24. นำงสำวแอมจิรำ   จันทร์ลี้ กำรแก้ปัญหำกำรส่งงำนในรำยวิชำกำรออกแบบ
เทคโนโลยี 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) โดยใช้ระบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

25. นำงสำวกุลจิรำ   กำรนำ กำรพัฒนำทักษะกำรคิดแบบเป็นขั้นตอน เรื่อง
เทคโนโลยีกับมนุษย์ โดยใช้แผนที่ควำมคิด (Mind 
Mapping) ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 
 

 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ ์

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พลังงำน 

 ควำมร้อน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ผู้วิจัย    นำงแสงอรุณ   สง่ำชำติ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

         กำรวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์   
เรื่อง กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง พลังงำนควำมร้อน 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
อย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีกำรจับสลำก เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัย ได้แก่ 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง พลังงำนควำมร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1 โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้จ ำนวน 3 แผน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำวิทยำศำสตร์  
เรื่อง พลังงำนควำมร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำเฉลี่ย (𝑥̅) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบ
สมมุติฐำนด้วยสถิติที (t-test Dependent) 
 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนก่อนเรียนเท่ำกับ 8.31 และ 2.30 ตำมล ำดับ

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม ำ ต ร ฐ ำ น ห ลั ง เ รี ย น เ ท่ ำ กั บ  25.40 แ ล ะ  1.46 ต ำ ม ล ำ ดั บ  
เมื่อเปรียบเทียบค่ำ t ที่ค ำนวณได้คือ 60.55 กับค่ำวิกฤตของ t ในตำรำง เท่ำกับ 1.6909 ค่ำ t ที่ค ำนวณได้มีค่ำ
มำกกว่ำค่ำวิกฤตของ t ในตำรำง จึงสำมำรถสรุปได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง พลังงำน
ควำมร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่จัดกำรเรียนรู้
โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำน 
ที่ได้ก ำหนดไว้ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  ส ำรวจควำมคิดเห็นและปัญหำกำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5/8 , 5/10 

  , 5/12 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงสำวสุจิตรำ   ศรีรอต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ำรวจควำมคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับกำรเรียนออนไลน์ และปัญหำ
กำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5/8 , 5/10 , 5/12 กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 5/8 , 5/10 , 5/12 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นและปัญหำกำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5/8 , 5/10 , 5/12 สถิติที่ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในกำรเรียนออนไลน์ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถำมจะ แสดง
ควำมคิดเห็นในระดับ มำก เกี่ยวกับอนำคต และปัจจุบันกำรเรียนออนไลน์เป็นสิ่งจ ำเป็น คือ 38.50 % และ 
41.80 % แสดงควำมคิดเห็นในระดับ ปำนกลำง เกี่ยวกับกำรเรียนออนไลน์ช่วยซ่อมเนื้อหำ 30.80 % ช่วยเสริม
เนื้อหำ 37.40 % เรียนออนไลน์แล้วเข้ำใจ 47.30 % มีควำมจ ำเป็นส ำหรับ ม.1 และ ม.4 ในกำรอบรมกำรเรียน
ออนไลน์ 34.10% กำรมีสื่อของครูบน Web โรงเรียน 30.80 % กำรเรียนออนไลน์ตำมตำรำงสอน 44.00 % 
และนักเรียนชอบเรียนออนไลน์ 37.40 %  ตำมล ำดับ แสดงควำมคิดเห็นระดับ น้อยสุด ในเรื่องกิจกรรมโฮมรมู
ในตอนเช้ำ ช่วยให้กำรเข้ำเรียนในคำบเรียนที่ 1 ของนักเรียนมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นกว่ำเดิมนั้น 28.60 % นอกจำกนี้
แล้ว ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กำรเรียนออนไลน์ (เครื่องคอมฯ) ไม่มีไมโครโฟน เป็นปัญหำในกำรเรียน  
กำรสอนในระดับ ปำนกลำง และมำกที่สุดจ ำนวน 26.40 %  กรณีไม่มีกล้อง เป็นปัญหำในกำรเรียนกำรสอน
น้อยที่สุด จ ำนวน 28.60 %  และถ้ำต้องเรียนบนมือถือ คิดว่ำเป็นปัญหำในกำรเรียนกำรสอนระดับ ปำนกลำง 
จ ำนวน 34.10 % นักเรียนส่วนใหญ่แสดงควำมคิดเห็นระดับ มำก เกี่ยวกับควำมเข้ำใจในกำรใช้ Google 
Meet สะดวกในกำรใช้ Google Classroom และมีควำมเหมำะสมในกำรสอบโดย Google Forms จ ำนวน 
38.50 % , 46.20 %, 45.10 % ตำมล ำดับ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำง

ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์  ว23102 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้วิจัย    นำงสุดำรัตน์   ณัฎฐ์มีบุญ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้ำงและพัฒนำสื่อประสม เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม
ต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ วิชำวิทยำศำสตร์ ว23102 ประกอบด้วย PowerPoint  
ใบควำมรู้ ใบงำน และ Youtube กำรทดลอง 2) ศึกษำผลกำรใช้สื่อประสมเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ วิชำวิทยำศำสตร์ ว23102 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 กลุ่มประชำกรเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 12 ห้องเรียน ที่เรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ว23102 และกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ที่ผู้วิจัยสอน จ ำนวน 4 ห้อง คือ 3/4, 3/6, 3/8 และ 3/9 รวม 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่  
สื่อประสม เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ  กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ  
วิชำวิทยำศำสตร์ ว23102 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำร้อยละของ
ควำมก้ำวหน้ำและร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนตัวชี้วัด 

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  พบว่ำ นักเรียนที่ เรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ
กระแสไฟฟ้ำและควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ วิชำวิทยำศำสตร์ ว23102 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน มีค่ำร้อยละของ
ควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 40.65 มีค่ำร้อยละของควำมก้ำวหน้ำเกิน 15 และนักเรียนสอบผ่ำนตัวชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ 
96.27 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่เรียนแบบ Online และ Onsite 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรแก้โจทย์ปัญหำเรื่องควำมดันอำกำศ โดยใช้วิธีกำร  
  สอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ผู้วิจัย    นำงณัฏฐ์ญภำ   โพธิวัฒน์ธนัต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

เรื่องควำมดันอำกำศ โดยใช้วิธีกำรสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning ) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล สตรีวิทยำ ในภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 
2563 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  ได้แก่ 1) ใบงำนกำรค ำนวณเกี่ยวกับควำมดันอำกำศและควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเล 2) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จ ำนวน 20 ข้อ  วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่องควำมดันอำกำศ  ที่ได้กำรสอนแบบใช้วิธีกำรสอน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning ) จำกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกำรหำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ t-test dependent   
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 45 คน มีคะแนนสอบสูงขึ้นทั้ง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนทั้งหมด โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนกำรสรุปเนื้อหำกำรเรียนรู้ด้วยภำพ เท่ำกับ 11.62 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.33 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังกำรสรุปเนื้อหำกำรเรียนรู้
ด้วยภำพ เท่ำกับ 18.07 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.65 แสดงว่ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยหลังจำกสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning ) สูงกว่ำ 
ก่อนสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning ) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง         กำรศึกษำเจตคติและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกำรไทเทรต โดยใช้สื่อปฏิบัติกำร 
         ทดลองสถำนกำรณ์จ ำลองร่วมกับกำรสอนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
ผู้วิจัย    นำงอรวลัญช์   ผ่องบุรุษ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 5 เรื่องกำรไทเทรต 2) ศึกษำเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนออนไลน์โดยใช้สื่ อปฏิบัติกำรทดลอง
สถำนกำรณ์จ ำลอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2563 กลุ่ม 
กำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 1 ห้องเรียน  
มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ที่ได้มำจำกวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยเป็นกำรทดลองตำมแบบแผนกำรทดลอง  One Group Pretest – Posttest โดยเครื่องมือที่ ใช้ ใน 
กำรรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบวัดเจตคติและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
    นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียน นักเรียนมีค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน เท่ำกับ 41.96 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 
58.04 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38.31 โดยนักเรียนร้อยละ 67.57 มีเจคติที่ดีต่อกำร ใช้สื่อ
ปฏิบัติกำรทดลองสถำนกำรณ์จ ำลองร่วมกับกำรสอนออนไลน์ 
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46 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรทดลองใช้สื่อโปรแกรมส ำเร็จรูป Phet Interactive Simulations เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ 
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำยจิตรกร   รัตนพันธ์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนและใช้ในกำรทบทวนรำยวิชำฟิสิกส์
เพ่ิมเติม และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์มำกยิ่งขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 จ ำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
คือสื่อโปรแกรมส ำเร็จรูป Phet Interactive Simulations และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้คะแนนก่อนใช้สื่อ
มำเปรียบเทียบกับหลังใช้สื่อโปรแกรมส ำเร็จรูปภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยำย และในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำ
หำค่ำเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละ 

 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        จำกกำรวิเครำะห์คะแนนที่ประเมินด้วยแบบทดสอบที่จัดขึ้น ปรำกฏว่ำนักเรียนมีผลกำรเรียนดี
ขึ้นอยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 55 และในระดับดี ร้อยละ 43 ระดับพอใช้ ร้อยละ 3 และไม่มีผลคะแนนของ
นักเรียนคนใดที่ควรปรับปรุง ดังนั้น ผลจำกกำรใช้สื่อโปรแกรมส ำเร็จรูป Phet Interactive Simulations  
มีผลท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำฟิสิกส์เพิ่มเติมสูงขึ้น 
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47 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์เคมี เรื่อง โมลและควำมเข้มข้นของ

สำรละลำยโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรค ำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 
ผู้วิจัย    นำงสำววันนำ   กันหำพร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรค ำนวณ

เคมี เรื่อง โมลและควำมเข้มข้นของสำรละลำย กลุ่มเป้ำหมำยที่ศึกษำ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ  
ปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 42 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกำรค ำนวณเคมี เรื่องโมลและควำมเข้มข้นของ
สำรละลำย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก  
10 ข้อ และข้อสอบแบบแสดงวิธีท ำ 10 ข้อ ด ำเนินกำรทดสอบก่อนเรียนและใช้แบบฝึกทักษะกำรค ำนวณเคมี 
ด ำเนินกำรสอนและทดสอบหลังเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเ รียน  
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย และ t-test แบบ Dependent 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ก่อนกำรใช้และหลังกำรใช้แบบฝึก
เสริมทักษะกำรค ำนวณเคมี เรื่อง โมลและควำมเข้มข้นของสำรละลำย สูงกว่ำก่อนกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  
กำรค ำนวณเคมี เรื่อง โมลและควำมเข้มข้นของสำรละลำย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
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48 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนวิชำวิทยำศำสตร์ โลกและอวกำศของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7 โดยใช้หลักกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ GPAS 5 Step 
ผู้วิจัย    นำงสำววรรณภรณ์   ทองจันทร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
     กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนวิชำวิทยำศำสตร์โลก 

และอวกำศ เรื่อง เอกภพ และศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีกำรสอน กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เรื่อง เอกภพ จ ำนวน 4 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้จ ำนวน 8 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
วิชำวิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ เรื่อง เอกภพ  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และแบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ GPAS 5 STEP สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำเฉลี่ย 
และหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

     คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7 รำยวิชำวิทยำศำสตร์โลก
และอวกำศ เรื่องเอกภพ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบหลังได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธี GPAS เท่ำกับ 22.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.99 และค่ำเฉลี่ยของคะแนน 
ก่อนเรียน เท่ำกับ 16.4 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.95 และมีควำมพึงพอใจในกำรใช้หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แบบ GPAS 5 Step มีค่ำเฉลี่ย (�̅�) = 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2 แสดงว่ำนักเรียนเกิดทักษะทำงกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรน ำเสนออย่ำงมีขั้นตอนตำมล ำดับขั้นแบบ GPAS 5 Step และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก ำหนด 
ซึ่ งนักเรียนสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำให้ควำมสนใจ เกิดกำรเรี ยนรู้  และกำรกล้ำแสดงออก  
มีควำมกระตือรือร้นและติดตำมเนื้อหำอยู่เสมอ ท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น 
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49 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์เพ่ือยกระดับผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้วิจัย    นำยศุภกร   ผันผล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ยกระดับผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2563 2. สร้ำงสื่อที่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 3. ทดสอบควำมพึงพอใจของนักเรียนหลังกำรใช้สื่อ  
โดยประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 -6  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 3 ห้องเรียน จ ำนวน 
109 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วยวีดิทัศน์กำรสอนเสริมเพ่ือพัฒนำคะแนน O-NET แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจในสื่อวีดิทัศน์ สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำประสิทธิภำพ 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  1. สื่อวีดิทัศน์กำรสอนเสริมเพ่ือพัฒนำคะแนน O-NET รำยวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ(ฟิสิกส์)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีประสิทธิภำพ 83.40/81.05 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 

        2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ส่วนของสำระวิทยำศำสตร์
กำยภำพของโรงเรียนมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ร้อยละ 3.56 

        3. ภำพรวมของควำมพึงพอใจในสื่อวีดิทัศน์ อยู่ในระดับมำก 
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50 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้ำงภำยใน  

ของโลก ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำงสำวภัณฑิลำ   ลอยเมฆ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้ำงภำยในโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7 กลุ่มตัวอย่ำง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 21 คน โดยวิธีเลือกสุ่ม
แบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้ำงภำยในของโลก จ ำนวน 20 แบบฝึก  
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 81.16 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ใช้เป็นข้อสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 5 ชุด ชุดละ 50 ข้อ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยโดยรวม
เท่ำกับ 60.6 กำรหำประสิทธิภำพแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หำประสิทธิภำพ E1E2 เท่ำกับ 80/80 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
    1. วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้ำงภำยในของโลก นักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 81.16/60.6 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

         2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7 พบว่ำ นักเรียนคิดเป็น มีทักษะในเรื่องที่เรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง  
กำรเรียนเรื่องโครงสร้ำงภำยในของโลกสูงขึ้น ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 40.58 

         3. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนต์ของแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7 
ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเบื้องต้น (ว20205) ด้วยชุดกิจกรรมเรื่องพันธะเคมี

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำงสำวชยำกร   นรินทร์หงษ์ทอง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำผลของกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเขียนสูตรโครงสร้ำงของ

สำรประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และ  
2) ศึกษำเปรียบเทียบควำมรู้เรื่องกำรเขียนสูตรโครงสร้ำงของสำรประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมรูปแบบกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที 2/4-2/6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
คือ ชุดกิจกรรมเรื่องพันธะเคมี และแบบทดสอบวัดควำมรู้เรื่องพันธะเคมี กำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำคะแนน
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ T-test dependent   

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ผลคะแนนทดสอบวัดควำมรู้ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4-2/6   
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำยหลังได้รับกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องพันธะเคมี  
สูงกว่ำก่อนกำรเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ .05 แสดงว่ำนักเรียนมีควำมรู้ เรื่องพันธะเคมี หลังใช้ชุดกิจกรรม  
สูงกว่ำก่อนใช้ชุดกิจกรรม 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง   กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ 6 (ว23102) เรื่องกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ 
   อย่ำงง่ำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3  โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ 
                     อย่ำงง่ำย โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย    นำงสำววรำภรณ์   ชูบัณฑิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้ำงและพัฒนำชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ก่อนและหลังกำรใช้ชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3  
3) ประเมินระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรใช้ชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียน 
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย จ ำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรวิจัยประกอบด้วย ชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ก่อน-หลังเรียน เรื่องกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย และแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดแบบฝึกทักษะ  
กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation)  ร้ อยละ  (Percentage)  ก ำ รหำค่ ำ เ ฉลี่ ย เ พ่ื อดู ดั ชนี ค ว ำมสอดคล้ อ ง  ( IOC)  
หำประสิทธิภำพชุดแบบฝึกทักษะตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80   
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
         1. ชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3/3  

มีประสิทธิภำพ 81.85/ 83.57 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80   
     2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  
        3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรใช้ชุดแบบฝึกทักษะกำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมำก  
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/11  

เรื่องสมดุลควำมร้อน โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป  โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำยเอกชัย   อ่ ำสิงห์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ก่อนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป เรื่อง สมดุลควำมร้อน  ประชำกรที่ใช้ใน  
กำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/11โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ใน 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 มีทั้งหมด 1 ห้องเรียน จ ำนวน 44  คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง สมดุลควำมร้อน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง สมดุลควำมร้อน และ
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบสมมติฐำนค่ำที โดยใช้  
T-test of Dependent sample  
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่องสมดุลควำมร้อน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1/11 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป 
ผู้เรียนมีคะแนนกำรทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ี .05 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 



54 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 เรื่อง  ระบบภูมิคุ้มกัน 
  รำยวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน (Flipped 
  Classroom) ผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ 
ผู้วิจัย   นำงสำวอริสรำ   อันละคร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่สอนโดยกำรจัด 

กำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำนผ่ำนห้องเรียนออนไลน์และนักเรียนที่สอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติผ่ำน
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มทดลองคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 จ ำนวน 36 คน และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6 จ ำนวน 36 คน โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล สังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยกำรใช้วิธีสุ่ม
ตั วอย่ ำ งแบบยกกลุ่ ม  (Cluster random sampling)  เครื่ องมือที่ ใช้ ในกำรวิ จั ยครั้ งนี้ ประกอบด้ วย  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน จ ำนวน  4 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ
ชีววิทยำ เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำนผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ภูมิคุ้มกัน มีคะแนนเฉลี่ยจำกแบบทดสอบเท่ำกับ 24 คะแนน , ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.32 และ
นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 18 คะแนน  ,  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 4.21 ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ  นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลับด้ำนผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ  
ผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 

เรื่องพลังงำนควำมร้อน โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำงสำวทำริกำ    บุญพรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ก่อนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่สอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education เรื่อง พลังงำน
ควำมร้อน  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 มีทั้งหมด 1 ห้องเรียน จ ำนวน 34  คนเครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM Education เรื่องพลังงำนควำมร้อน จ ำนวน 3 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง พลังงำนควำมร้อน และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบสมมติฐำนค่ำที โดยใช้ T-test of Dependent sample 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่องพลังงำนควำมร้อน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education ผู้เรียน
มีคะแนนกำรทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ .05 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์  โดยใช้บทเรียน Online (Google Site)  

ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ 4 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ผู้วิจัย    นำงสำวนรีรักษ์   ทองสะอำด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 

4 เรื่อง สำรละลำย รหัสวิชำ ว22102 ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและหลังกำรได้รั บ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ และ 2) ศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียน Online ผ่ำนเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Google Site รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 4 เรื่อง สำรละลำย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใชในกำรวิจัย คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 
62 คน ที่ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียน 
Online ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Site รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 4 เรื่อง สำรละลำย และ 2) แบบส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน Online ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Site รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

4 เรื่อง สำรละลำย สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( X ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ 
กำรทดสอบสมมติฐำน โดยใช้สถิติทดสอบ Pair sample T-test 

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  1. ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ 4 เรื่อง สำรละลำย  
หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้สูงกว่ำก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05  

        2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรพัฒนำบทเรียน Online ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Google Site รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 4 เรื่อง สำรละลำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 

พบว่ำ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมำก ( X = 4.40, S.D.= 0.76) รองลงมำคือ เนื้อหำมีควำม

เหมำะสมกับนักเรียน อยู่ในระดับมำก ( X = 4.10, S.D.= 0.72) และกำรเรียนกำรสอนมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้

นักเรียนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมำก ( X = 3.98, S.D.= 0.90) 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรส ำรวจและเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อนทำงวิทยำศำสตร์ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 
  พ้ืนฐำน 6 ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสรรค์ 
                     ด้วยปัญญำ (Constructionism) 
ผู้วิจัย    นำงสำวจิรัชญำ   สุขรัตนเจริญ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ต้องกำรส ำรวจและเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อนทำง
วิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้ถูกต้องโดยกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมทฤษฎ ี
กำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ (Constructionism) เนื่องจำกจำกเก็บคะแนนนักเรียนด้วยแบบทดสอบ
เก็บคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ในหัวข้อคลื่นและแสง พบว่ำ
นักเรียนได้คะแนนน้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยของทำงกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล คำดหวังไว้ คือ นักเรียนได้คะแนนน้อยกว่ำ 70% ซึ่งมโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อนทำง
วิทยำศำสตร์เป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้นักเรียนท ำคะแนนได้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คำดหวังไว้  ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมิน 
ทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่ได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงเจำะจง (Purposive  sampling) ซึ่งเป็น
นักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่ำนเกณฑ์ค่ำเป้ำหมำยที่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยดังนี้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องคลื่นและแสง แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง คลื่น 
แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง แสง และสมบัติของแสง (กำรสะท้อนและกำรหักเห)  แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยำย 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
        ตัวชี้วัดที่นักเรียนมีแนวคิดคำดเคลื่อนมำกที่สุดคือ ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.3/10 สร้ำงแบบจ ำลอง 

ที่อธิบำยกำรเกิดคลื่น และบรรยำยส่วนประกอบของคลื่น คิดเป็นร้อยละ 43.1% นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.1% 
มีแนวคิดวิทยำศำสตร์ นักเรียนร้อยละ 43.1% มีแนวคิดคำดเคลื่อนมำกที่สุดตัวชี้วัด ว 2.3 ม.3/14 เขียน
แผนภำพกำรเคลื่อนที่ของแสงแสดงกำรเกิดภำพจำกกระจกเงำ และร้อยละ 41.2% ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.3/16 เขียน
แผนภำพกำรเคลื่อนที่ของแสงแสดงกำรเกิดภำพจำกเลนส์บำง ตำมล ำดับ 
 

53 



58 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำโดยใช้แอปพลิเคชันแพดเลตส ำหรับนักเรียน  
  ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงสำวเบญจวรรณ   ยืนยง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในรำยวิชำเพ่ิมเติม ชีววิทยำ 
เรื่อง กำรจ ำลองดีเอ็นเอ และกำรสร้ำงโปรตีน โดยใช้แอปพลิเคชันแพดเลต ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 42 คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  เครื่องมือ 
ที่ใช้ครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน
แพดเลต จ ำนวน 2 แผน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
แบบปรนัย จ ำนวน 3 ชุด วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่ำเฉลี่ย และร้อยละ 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 
พุทธมณฑล ในรำยวิชำเพ่ิมเติม ชีววิทยำ เรื่อง กำรจ ำลองดีเอ็นเอ และกำรสร้ำงโปรตีน พัฒนำขึ้นในหลั งจำก
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรียนรู้ที่ 2 โดยในระยะแรกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนยังไม่เกิดกำรพัฒนำ  
แต่ต้องใช้ระยะเวลำผลสัมฤทธิ์จะมีกำรพัฒนำเพ่ิมมำกขึ้น 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  ศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง Google Classroom ในวิชำออกแบบ 
  เทคโนโลยี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงกรรณิกำร์   ประเสริฐวุฒิกุล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ ต้องกำรทดสอบควำมพึงพอใจในกำรใช้ Classroom   

ที่ระดับเชื่อมั่น 95% ผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจ ทั้งนี้อำจจะมีผลมำจำกกลุ่มนักเรียน
ที่ เ ลื อกมีต้ องกำรที่ จะ เรี ยนรู้  และมีควำมรู้ พ้ืนฐำนเกี่ ยวกับกำรลงโปรแกรมเ พ่ือใช้ งำนรูปแบบ  
กำรเรียนกำรสอน ที่มุ่งพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้มำกขึ้นในด้ำนกำรเรียนกำรสอน สถิติที่ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
         จำกกำรจัดเรียนกำรสอนในรูปแบบ Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เป็นให้
เป็นกำรเรียนกำรสอนได้ทุกที่ ทุกเวลำ และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 4.80  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.40 ด้ำนควำมปลอดภัย หัวข้อกำร มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดเท่ำกับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.44 ข้อดีของกำรใช้ Classroom หัวข้อรองรับนักเรียนใน
กำรเรียนได้จ ำนวนมำก มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด เท่ำกับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.51 ข้อเสียของกำรใช้ 
Classroom หัวข้อนักศึกษำไม่แน่ใจในคุณภำพกำรเรียนที่นักเรียนได้รับ  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.57  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.74 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของเรียนกำรสอนผ่ำนทำง Google Classroom 
โดยใช้ไคสแควร์ทดสอบควำมควำมพึงพอใจของนักเรียนแสดงว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจที่ 95% 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 

ชื่อเรื่อง    พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส ำหรับนักเรียนในสภำวะกำรแพร่ระบำด 
              ของไวรัส โควิด 19 โดยใช้ Google Meet ในกำรน ำเสนองำนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
              ปีที่ 6  โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  สตรีวิทยำ  พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย       นำยธนะกิจ  รุ่งโรจน์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

บทคัดย่อ 
 

  กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษำผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กำรเรียนกำรสอน 
วิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยสื่อนวัตกรรม Google meet เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 โดยพิจำรณำจำก 1.1 คะแนนสอบก่อนเรียน-หลังเรียน วิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1.2 คะแนนผลงำนของ
นักเรียน และ 1.3 พฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนในกำรน ำเสนองำน  2) ศึกษำประสิทธิภำพของสื่อนวัตกรรม 
Google meet เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน และ 3) ศึกษำควำมควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ
นวัตกรรม Google meet เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ที่เรียน 
วิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ ำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สื่อนวัตกรรม Google meet เป็นสื่อ
กำรเรียนกำรสอน วิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักเรียนที่เรียนอ่อนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียน 
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่ำร้อยละ 
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ   

 1. คะแนนเฉลี่ยของผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนมีค่ำเท่ำกับ 5.8 ค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรเรียนรู้
หลังเรียน มีค่ำเท่ำกับ 16.1 ซึ่งผลกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ร้อยละของค่ำเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 15.9  
ซึ่งอยู่ในระดับด ี  

 2. ประสิทธิภำพของกำรสื่อนวัตกรรม Google meet เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนได้เป็น
80.25/80.50 หมำยควำมว่ ำ  กำรสื่ อนวัตกรรม Google meet เป็นสื่ อกำรเรียนกำรสอนที่ สร้ ำ งขึ้ น 
มีประสิทธิภำพ (E1/E2) เท่ำกับ 80.25/80.50 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 ที่ก ำหนดไว้ 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้สื่อนวัตกรรม Google meet เป็น
สื่อกำรเรียนกำรสอน โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 2.64 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  
ด้ำนเนื้อหำและด ำเนินเรื่องมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  ด้ำนรูปภำพ ตัวอักษร ภำษำ และเทคนิค 
กำรน ำเสนอมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ภำพรวมของสื่อมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ซึ่งเมื่อพิจำรณำทุกด้ำน
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง    กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเทคโนโลยีประยุกต 5 โดยใช Google Sites  

ในกำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำป ที่  5/3, 5/5, 5/7 ภำคเรียนที่  2  
ปกำรศึกษำ 2563 

ผู้วิจัย        นำงสำวรัตนำ   กำญจนสำลี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

บทคัดย่อ 
 
  กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเทคโนโลยีประยุกต 5  
โดยใช Google Sites ในกำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปที่ 5/3, 5/5, 5/7 ภำคเรียนที่ 2  
ปกำรศึกษำ 2563 กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปที่ 5/3 , 5/5 และ 5/7 เครื่องมือที่ใชในกำรวิจัย  
ไดแก Google Sites ในกำรน ำเสนอผลงำน สถิติที่ใชในกำรวิเครำะหขอมูล ไดแก กำรหำคำเฉลี่ยเลขคณิต 
 
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ   

 คำเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจำกกำรเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังใช้ Google Sites  
ในกำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปที่ 5/3 , 5/5 และ 5/7 ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 93 คน พบว ำหลังใช Google Sites ในกำรน ำเสนอผลงำน  ท ำให นักเรียนท ำแบบทดสอบ 
เรื่องกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมวิชำเทคโนโลยีประยุกต 5 โดยรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี  1 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Site  
ผู้วิจัย    นำงกมลชนก   สิทธิรุ่ง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำบทเรียนออนไลน์ รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี 1 
ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80  2) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนในรำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กำรเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี 1 กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 157 คน จ ำนวน  
4 ห้องเรียน โดยใช้วิธีสุ่มอย่ำงง่ำย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 1) แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ วิชำออกแบบเทคโนโลยี 1 2) บทเรียนออนไลน์ รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี 3) แบบส ำรวจควำม 
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์  รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี 1  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียน จ ำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและ
วิเครำะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
            1. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 11.56 และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ 14.11 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์หลั งเรียนโดยสถิติ t-test พบว่ำ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนของผู้วิจัย 

         2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 

Google Site ในรำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี 1 อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ กำรออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ 

 โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ( Cooperative Learning) ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ผู้วิจัย    นำยกฤติกร   ล้อจิตติกุล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

         กำรวิจัยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและ 
หลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning)  
2)  แก้ ปัญหำกำรท ำงำนกลุ่ มของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษำปี ที่  4  กลุ่ มตั วอย่ ำ ง  ได้ แก่  นั ก เรี ยน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 32 คน กลุ่มตัวอย่ำงได้รับเลือก
แบบจ ำเพำะเจำะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ ออกแบบ
เทคโนโลยี 4 หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรออกแบบกำรแก้ปัญหำ แบบประเมินทักษะกำรท ำงำนกลุ่มและ

แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทำงกำร เรี ยน  สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรวิ เครำะห์ ข้ อมู ล  ได้ แก่  ค่ ำ เฉลี่ ย  �̅� และ 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  1. ทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคกำรร่วมมือ โดยภำพรวมพบว่ำนักเรียน
ระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษ ำปี ที่  4  ที่ ส อน โดย ใช้ เ ทคนิ ค ก ำร ร่ ว มมื อ  มี ทั กษะกำรท ำ ง ำนกลุ่ ม อ ยู่ ใ น 

ระดับมำก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.73) ซึ่งกำรพิจำรณำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) พบว่ำนักเรียน 
ที่สอนด้วยวิธีกำรสอนแบบร่วมมือมีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) = 0.75 แสดงให้ เห็นว่ำทักษะ 
กำรท ำงำนกลุ่มของนักเรียนที่สอนโดยใช้เทคนิคกำรร่วมมือมีกำรกระจำยข้อมูลน้อยมำก 
                   2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรร่วมมือ  
มีค่ำเฉลี่ย 6.85 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.41 คะแนน หลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
กำรร่วมมือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน มีค่ำเฉลี่ย 16.98 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
1.00 คะแนน มีควำมก้ำวหน้ำเฉลี่ย 10.13 คะแนน เมื่อพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนพบว่ำ 
มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนทุกคน 
 

59 



64 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 

ชื่อเรื่อง กำรแก้ปัญหำกำรส่งงำนในรำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยี 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
 ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) โดยใช้ระบบ 
 ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
ผู้วิจัย     นำงสำวแอมจิรำ  จันทร์ลี้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ กำรแก้ปัญหำกำรส่งงำนในรำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยี 3  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-
19) โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)  กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10  
โรงเรียนนวมินทรำชนูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  ที่เรียนรำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยี 3  จ ำนวน 42 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยกำรส่งงำนผ่ำนระบบ Google Classroom และแบบประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยประชำกร  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนประชำกร (Standard Deviation)   
ร้อยละ (Percentage) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง กำรแก้ปัญหำกำรส่งงำนในรำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยี 3 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) สำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี ้

1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ มีจ ำนวนนักเรียนที่ส่งงำน ผ่ำนระบบ Google Classroom ตำม
ก ำหนดต่ ำกว่ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมในช่วง 3 งำนแรก และมีจ ำนวนนักเรียนเริ่มส่งงำนเพ่ิมขึ้นจำก
กำร 3 งำนแรก ตำมล ำดับ และมีจ ำนวนนักเรียนที่ส่งงำนช้ำมีปริมำณน้อยลง ส่วนนักเรียนที่ไม่ส่งงำนนั้น 
มีปริมำณน้อยกว่ำจ ำนวนนักเรียนที่ส่งงำนตำมก ำหนด  

2. จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจพบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรส่งงำนผ่ำนระบบ 
google  classroom ในระดับมำกที่สุด โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินเป็นรำยข้อได้ว่ำ นักเรียนมีควำมเข้ำใจใน
ระบบ google classroom ในระดับมำกที่สุด มีควำมประหยัดเวลำในกำรส่งงำน ลดขั้นตอนและอุปสรรคใน 
กำรส่งงำน ในระดับมำกที่สุด มีกำรใช้ระบบได้เหมำะสมกับวิชำที่เรียนในระดับมำกที่สุด สำมำรถน ำไปใช้ในวิชำ
อ่ืน ๆ ได้ในระดับมำกท่ีสุด นั่นคือนักเรียนมีกำรคิดต่อยอดและประยุกต์วิธีกำรส่งงำนของตนในรำยวิชำอ่ืน ๆ ได้ 
สำมำรถส่งงำนได้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนดได้ในระดับมำกที่สุด และนักเรียนยังมีควำมต้องกำรที่ใช้ระบบ google 
classroom ในกำรส่งงำนต่อไป ในระดับมำกท่ีสุด  
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำทักษะกำรคิดแบบเป็นขั้นตอน เรื่องเทคโนโลยีกับมนุษย์ โดยใช้แผนที่ควำมคิด  
  (Mind Mapping) ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 
ผู้วิจัย    นำงสำวกุลจิรำ   กำรนำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำทักษะกำรคิดแบบเป็นขั้นตอนของนักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีกำรสอนแบบใช้แผนผังควำมคิด (Mind Mapping) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้  คือนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
จ ำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำได้แก่ ใบงำน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่ำเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง  

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        ผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  รำยวิชำ  
ว20231 ออกแบบเทคโนโลยี 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 จ ำนวน 34 คน พบว่ำ คะแนนทดสอบก่อน
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 มีค่ำเฉลี่ย (�̅�) 4.97 ส่วนกำรทดสอบหลังเรียนมีค่ำเฉลี่ย (�̅�) 8.15 
ผลรวมของควำมแตกต่ำงของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่ำเท่ำกับ  108 เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ของคะแนนกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จึงกล่ำวได้ว่ำ ผลสัมฤทธิ์ก่อนกำรเรียนและหลังกำรเรียน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งยอมรับสมมติฐำนที่ว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี1 ว20231 มีควำมแตกต่ำงกัน ผลกำรวิเครำะห์แสดง
ให้เห็นว่ำกำรใช้แผนที่ควำมคิด (Mind Mapping) ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน เฉลี่ย (�̅�) 3.00 
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3.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงไพพร   ดีบำง ผลของกำรสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 4 ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

2. นำงสำวประภำรัตน์   อรุณภู่ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภูมิศำสตร์ 
เรื่อง ลักษณะทำงกำยภำพของทวีป ออสเตรเลียและ
โอเชียเนียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โดย 
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค  LT (Learning 
Together 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

3. นำยกฤศณัฎฐ์   คล้ำยข ำ กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่อง กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศโดยใช้รูปแบบ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ กับกำรเรียนรู้แบบปกติ 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

4. นำงขนิษฐำ   ตันกูล กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ทำงกำรเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

5. นำยณัฐวุฒิ   ปั้นเหน่งเพชร กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ 
ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

6. นำงสำวณภัทร์ตะวัน   อภัยภักดี กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3/12 รำยวิชำหน้ำที่พลเมือง 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 
 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ ์

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  ผลของกำรสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 4 

   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ผู้วิจัย   นำงไพพร   ดีบำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 4  

โดยเฉลี่ยของนักเรียนหลังใช้วิธีกำรสอนแบบกิจกรรมกลุ่มกับเกณฑ์ 50% ของคะแนนเต็ม และ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 4 ของนักเรียนที่ใช้วิธีกำรสอนแบบกิจกรรมกลุ่มกับนักเรียนที่ใช้วิธี 
กำรสอนแบบปกติ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6 จ ำนวน 47 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่  2/9 จ ำนวน 46 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบก่อนเรียน  
เรื่อง พระไตรปิฎก (2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยมีกำรเพ่ิมเติมกำรท ำกิจกรรมกลุ่มในส่วนของขั้นสอน  
(3) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พระไตรปิฎก สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรวิเครำะห์โดยกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบ T-test ระหว่ำงกลุ่ม 
 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

          1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่มีกำรใช้กำรเรียนกำรสอนแบบกิจกรรมกลุ่มสูงกว่ำ
เกณฑ ์50% ของคะแนนเต็ม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนระหว่ำงกำรใช้วิธีกำรสอนแบบกิจกรรมกลุ่มสูงกว่ำกำรใช้
วิธีกำรสอนแบบปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภูมิศำสตร์ 2 ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปออสเตรเลีย 
  และโอเชียเนีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โดยกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเทคนิค LT  
  (Learning Together) 
ผู้วิจัย    นำงสำวประภำรัตน์   อรุณภู่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภูมิศำสตร์ 2 ลักษณะ
ทำงกำยภำพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2563 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบฝึกทักษะและแบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำเฉลี่ย 
 
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                   ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยเทคนิค LT (Learning Together)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 จ ำนวน 45 คน พบว่ำ
หลังกำรใช้กำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค LT (Learning Together) โดยรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งดีกว่ำ
ก่อนใช้กำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค LT (Learning Together) 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง กำรค้ำระหว่ำงประเทศโดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ กับกำรเรียนรู้แบบปกติ 
ผู้วิจัย    นำยกฤศณัฎฐ์   คล้ำยข ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำเศรษฐศำสตร์  
เรื่องกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับ 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่ำง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน รวม 59 คน เป็น
ห้องเรียนตำมสภำพจริงแล้ว ก ำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
จ ำนวน 22 คน ที่จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มควบคุมจ ำนวน 37 คน ที่จัดกำรเรียนรู้แบบปกติ
ระยะเวลำในกำรทดลอง 3 ชั่วโมง 20 นำที เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยข้อมูล ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ และแผนจัดกำรเรียนรู้แบบปกติแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ แผนแบบกำรทดลองแบบสอบหลังกำรเรียน วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ (%) ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ทดสอบค่ำที (T-test) 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับกำรเรียนรู้แบบปกติิเรื่องกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ พบว่ำคะแนนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้รูปกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์สูงกว่ำผู้เรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้

แบบฝึกทักษะทำงกำรเรียน 
ผู้วิจัย    นำงขนิษฐำ   ตันกูล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือ สร้ ำงแบบฝึกทักษะทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80 / 80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียน ก่อนและหลั ง เรียนด้วยแบบฝึ กทักษะกำรเรียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  
กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล   
ที่ก ำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2562 จ ำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้  เรื่ องเข้ำใจพระพุทธศำสนำ จ ำนวน 4  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะทำง 
กำรเรียน แบบทดสอบเรื่องเข้ำใจพระพุทธศำสนำ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำประสิทธิภำพ และค่ำควำมเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        1.แบบฝึกทักษะทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ เรื่องเข้ำใจพระพุทธศำสนำของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ 82.54/83.68  ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องเข้ำใจพระพุทธศำสนำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ      
ปีที่ 2 สูงขึ้นร้อยละ 83.68 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  80/80 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์  รหัสวิชำ ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ  

          ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ผู้วิจัย    นำยณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

 กำรวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้ำงชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์  รหัสวิชำ ส22104  
เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 เพื่อหำประสิทธิผลรำยวิชำ
ประวัติศำสตร์ รหัส ส22104 โดยกำรใช้ชุดกำรเรียนเรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 2) ศึกษำ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน รำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัส ส22104 โดยกำรใช้ชุดกำรเรียนเรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 และ 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรใช้ชุดกำรเรียนรำยวิชำ
ประวัติศำสตร์ รหัส ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  ที่ก ำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำส ำหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 4  ชุด แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียน รำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส22104 
เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 1 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งก่อน
และหลังเรียน รำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส 22104  เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
จ ำนวน 40 ข้อ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรยีน รำยวิชำ
ประวัติศำสตร์  รหัสวิชำ  ส22104 เรื่ องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2 สถิติที่ ใ ช้   
ค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงพินิจ ค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก  (Discrimination)  ค่ำควำมแปรปรวนของเครื่องมือ  

ค่ำเฉลี่ย ( ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D. 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
         1. ชุดกำรเรียน รำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ  ส ำหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 84.03/82.67 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

         2. ชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ ส ำหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีประสิทธิผลตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

         3. ชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส22104 เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำส ำหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  

         4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่ เรียนด้วยชุดกำรเรียน  รำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส22104  

เรื่องประวัติศำสตร์อยุธยำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/12 รำยวิชำหน้ำที่พลเมือง 
ผู้วิจัย    นำงสำวณภัทร์ตะวัน   อภัยภักด ี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถใน 

กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/12 โดยใช้กำรเรียนแบบร่วมมือ ในวิชำหน้ำที่พลเมือง 
ระหว่ำง เรียนผู้ วิ จั ย ให้นัก เรียนท ำแบบทดสอบก่อนและหลั ง เรียน และกำรน ำ เสนอผลงำนหน้ ำ  
ชั้นเรียน ท ำแบบทดสอบย่อยในแต่ละหัวข้อ สัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร นักเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนใน
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม และท ำสังคมมิติเกี่ยวกับกำรท ำงำนกลุ่มก่อนและหลังกำรเรียนแบบร่วมมือ 

 
        ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
        นักเรียนที่มีคะแนนหลังเรียนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นจำก 8 คนเป็น 39 คน 

แตกต่ำงจำกคะแนนก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  .01 นักเรียนมีทักษะปฏิบัติกำร  ทักษะ 
กำรน ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน และมีคะแนนทดสอบท้ำยคำบเรียนที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นักเรียนส่วน
ใหญ่พอใจกับกำรสอนรูปแบบนี้  มีกำรช่ วย เหลือกลุ่ ม  ควำมรับผิดชอบ  กำรแสดงควำมคิด เห็ น  
กำรรับฟังควำมคิดเห็นหลังกำรเรียนแบบร่วมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักเรียนมีควำมสัมพันธ์ภำยในห้องเรียน
เพ่ิมข้ึน 
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3.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำยจิรภัทร   อ ำไพเมือง กำรทดสอบกำรวิ่งกลับตัวตำมจังหวะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6/9 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรี
วิทยำ พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

2. นำงสำวฌุมพรี   โพธิ์เจริญรักษ์ กำรพัฒนำทักษะควำมแม่นย ำในกำรยิงประตูใต้แป้น
ของกีฬำบำสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1/3 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

3. นำยธนพงศ์   แก้ววงศ์ กำรพัฒนำทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน โดยใช้
แบบฝึกทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 
พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

4. นำยอภิวัฒน์   ศรีวงษ์สำ กำรศึกษำสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 5  

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

5. นำงสำววริศรำ   สุขขัมภ์ กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมอ่อนตัวด้วย
ก ำ ร ยื ด เ ห ยี ย ด ก ล้ ำ ม เ นื้ อ แ บ บ อ ยู่ นิ่ ง  ( Static 
Stretching) ที่มีผลต่อกำรร ำพรมนั่ง พรมยืน และ 
ไม้ร ำในรำยวิชำพลศึกษำ 4 (กระบี่กระบอง) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2/14 โรงเรียนนวมิน 
ทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

6. นำงสำวณัฐนันท์   แช่มเพ็ชร กำรแก้ปัญหำกำรส่งงำนช่วงสถำนกำรณ์โควิด -19 
รำยวิชำสุขศึกษำโดยใช้วิธีกำรส่งงำนผ่ำนระบบ
ห้ อ ง เ รี ย นออน ไล น์  ( Google Classroom) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำ 
ชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 
 หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



76 
 

 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

 
ชื่อเรื่อง กำรทดสอบกำรวิ่งกลับตัวตำมจังหวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/9  

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำยจิรภัทร   อ ำไพเมือง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิ่งไปกลับขณะท ำกำรตัดสินกีฬำ

บำสเกตบอลทั้งตลอดระยะเวลำ 4 ควอเตอร์ ในสนำมแข่งขัน ของรำยวิชำกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ (บำสเกตบอล) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/9 จ ำนวน 38 คน 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                     ผลกำรวิจัยหลังจำกใช้แบบทดสอบ Pacer Test เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิ่งไปกลับขณะ
ท ำกำรตัดสินกีฬำบำสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/9 พบว่ำนักเรียน จ ำนวน 38 คน มีผล 
กำรทดสอบที่ดีขึ้น โดยผลกำรทดสอบก่อนเรียน ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 23.11 หลังเรียน เท่ำกับ 23.66 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำทักษะควำมแม่นย ำในกำรยิงประตูใต้แป้นของกีฬำบำสเกตบอล ของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3                     
ผู้วิจัย    นำงสำวฌุมพรี   โพธิ์เจริญรักษ์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำควำมแม่นย ำในกำรยิงประตูใต้แป้นในกีฬำบำสเกตบอล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ปีกำรศึกษำ 2563  
กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 จ ำนวน 5 คน ที่มีผลคะแนนในกำรยิงประตูใต้แป้นอยู่ใน
เกณฑ์ต่ ำ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 1. แบบฝึกทักษะควำมแม่นย ำ จ ำนวน 3 แบบฝึก สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยคือ 
ค่ำเฉลี่ย 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 จ ำนวน 5 คน มีผลกำรทดสอบควำมแม่นย ำในกำรยิงประตู  
ใต้แป้นในกีฬำบำสเกตบอล พบว่ำหลังกำรฝึกมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกเท่ำกับ 4.6 คะแนน 
ซึ่งผลคะแนนหลังกำรฝึกเพ่ิมข้ึนจำก 4.6 คะแนน เป็น 6.4 คะแนน 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอล  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล        
ผู้วิจัย    นำยธนพงศ์   แก้ววงศ์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
      กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำควำมสำมำรถของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะกำรเสิร์ฟ 

วอลเลย์บอลมือบน 2) เปรียบเทียบควำมสำมรถกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 
พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำประกอบด้วย  
1) ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง กำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน 2) แบบประเมินทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ร้อยละ (%) และกำรค ำนวณหำค่ำ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียน  
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

       จำกกำรที่นักเรียนได้ท ำกำรฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบน ปรำกฏว่ำ
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ถูกประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะกำรเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบนสูงกว่ำ
ก่อนเรียนโดยมีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ  7.6 คิดเป็นร้อยละ 76 ส่วน เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.51 และ 
ค่ำควำมก้ำวหน้ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.1 คะแนน 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรศึกษำสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5  
ผู้วิจัย     นำยอภิวัฒน์   ศรีวงษ์สำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำข้อมูลด้ำนสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียน และเพ่ือเป็น

แนวทำงปรับปรุงพัฒนำแผนกำรเรียนกำรสอนวิชำพลศึกษำหรือวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวมถึงสำมำรถ
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้เข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำนสมรรถภำพทำงกำยของกรมพลศึกษำโดยใช้วิธีแบ่งเป็นเกณฑ์  
กำรประเมิน 5 ระดับ  

 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 , อยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน  

105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.31 , อยู่ในกณฑ์ปำนกลำง จ ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.56 , อยู่ในเกณฑ์ต่ ำ 
จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44 , อยู่ในเกณฑ์ต่ ำมำก จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ0.98 และนักเรียน 
ไมส่ำมำรถทดสอบสมรรถภำพได้จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.65 รวม 306 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเร่ือง  กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมอ่อนตัวด้วยกำรยืดเหยียดกลำ้มเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching)  

ที่มีผลต่อกำรร ำพรมนั่ง พรมยืน และไม้ร ำในรำยวิชำพลศึกษำ 4 (กระบี่กระบอง) ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/14 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำงสำววริศรำ   สุขขัมภ์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมอ่อนตัวด้วยกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบ
อยู่นิ่ง (Static Stretching) ที่มีผลต่อกำรร ำพรมนั่ง พรมยืน และไม้ร ำในรำยวิชำพลศึกษำ 4 (กระบี่กระบอง)  ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/14 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล เครื่องมือในกำรวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย และ 2) แบบฝึกกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 2/14 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 22 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย และ 2) แบบฝึกกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) นักเรียนได้รับกำรฝึกกำรยืดเหยียด
กล้ำมเนื้อด้วยแบบฝึกกำรฝึกกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) เป็นเวลำ 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 1 วัน  
คือ วันพุธ และได้ท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยด้ำนอ่อนตัวทั้งก่อนและหลังกำรฝึกทักษะด้วยกำรฝึกรูปแบบกำรยืดเหยียด
กล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) น ำผลที่ได้ในสัปดำห์ที่ 4 มำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย 
เปรียบเทียบผลก่อนฝึกและหลังฝึก 

 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
         จำกกำรศึกษำผลของกำรกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมอ่อนตัวด้วยกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบ  

อยู่นิ่ง (Static Stretching)  ที่มีผลต่อกำรร ำพรมนั่ง พรมยืน และไม้ร ำกระบี่กระบองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/14  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 22 คน ซึ่งเป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนฝึกและ
หลังฝึก (One-Group) Pretest-Posttest Design) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย ใช้เวลำ 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 1 วัน โดยทดลองใน 
วันพุธ เวลำในกำรฝึกแต่ละครั้งประมำณ 15 นำที แบ่งกำรฝึก ออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงอบอุ่นร่ำงกำย 5 นำที ประกอบด้วย  
วิ่งเหยำะ 5 นำที ช่วงกำรฝึกโปรแกรมรูปแบบกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) ใช้เวลำ 10 นำที  
1) ค่ำเฉลี่ยควำมอ่อนตัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/14 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ก่อนกำรฝึก
รูปแบบกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 1.5  

         ภำยหลังกำรทดลองสัปดำห์ที่ 4 ของกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching)  มีค่ำเฉลี่ย 3.0 
เมื่อน ำผลกำรทดสอบที่ได้มำวิเครำะห์ ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมอ่อนตัว พบว่ำ สูงขึ้นหลังได้รับกำรฝึกกำรยืดเหยียด
กล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) สรุปได้ว่ำกำรฝึกรูปแบบกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching) 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรฝึกเพื่อเพิ่มควำมอ่อนซึ่งน ำไปใช้ในกำรร ำพรมนั่ง พรมยืน และกำรร ำไม้ร ำกระบี่กระบองในรำยวิชำ  
พลศึกษำ 4 (กระบี่กระบอง) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/14 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรแก้ปัญหำกำรส่งงำนช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 รำยวิชำสุขศึกษำโดยใช้วิธีกำรส่งงำน 

ผ่ำนระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำงสำวณัฐนันท์   แช่มเพ็ชร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. แก้ปัญหำกำรส่งงำนในรำยวิชำสุขศึกษำของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 2. ให้นักเรียนผ่ำนกำรประเมินรำยวิชำ 
สุขศึกษำทันตำมก ำหนดเวลำ ร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ในภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 562 คน และนักเรียนที่ไม่ส่งงำน วิชำสุขศึกษำ จ ำนวน 36 คน วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
ครูประจ ำวิชำแจ้งก ำหนดงำนแจ้งรำยชื่อนักเรียนที่ขำดส่งงำน แจกแจงรำยละเอียดงำนวิธีกำรส่งงำนทำง
Google Classroom ก ำหนดเวลำส่ง ยืดเวลำกำรส่งงำน จัดวำงรำยละเอียดชิ้นงำน ทั้งในสื่อออนไลน์และ 
ป้ำยนิเทศหน้ำห้องพยำบำล แจ้งครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครองนักเรียนและจัดให้นักเรียนส่งงำนผ่ำนทำง  Google 
Classroomได้ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย บันทึกกำรส่งงำน แบบแจ้งกำรขำดส่งงำน กำรเรียนซ่อมเสริม  
สื่อออนไลน์สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ที่ขำดส่งงำน จ ำนวน 36 คน แก้ไขและส่งงำนเสร็จก่อนตัดสินผลกำรเรียน จ ำนวน  
33 คน นักเรียนที่ติด มส จ ำนวน 1 คน เข้ำรับกำรรักษำอำกำรป่วยในโรงพยำบำล นักเรียนที่ติด 0 รำยวิชำ 
สุขศึกษำ จ ำนวน 2 คน แก้ไขผลกำรเรียนแล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนที่ควำมคิด (Mind Mapping) ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียนก่อนเรียน เฉลี่ย (�̅�) 3.00 
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3.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

 นำงสำวกรกช   นวพงศ์ธนำนนท์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรร ำ และ
เ จ ต ค ติ ต่ อ ก ำ ร เ รี ย น น ำ ฏ ศิ ล ป์ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2/10 ที่ ได้รับกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีพหุปัญญำ 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรร ำ และเจตคติต่อกำรเรียนนำฏศิลป์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 ที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีพหุปัญญำ 
ผู้วิจัย    นำงสำวกรกช   นวพงศ์ธนำนนท์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรร ำ และเจตคติต่อ
กำรเรียนนำฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 ที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎี 
พหุปัญญำ และ 2) ศึกษำเจตคติที่มีต่อกำรเรียนวิชำนำฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 โรงเรียน 
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีพหุปัญญำ สำระนำฏศิลป์ เรื่อง นำฏศิลป์ไทยน่ำรู้ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สำระนำฏศิลป์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบวัดทักษะกำรร ำ และ 4) แบบวัด
เจตคติต่อกำรเรียนนำฏศิลป์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 2) ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 3) ร้อยละ และ 4) กำรทดสอบค่ำทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-test Dependent) 
 
                 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรร ำ และเจตคติต่อกำรเรียนนำฏศิลป์ของนักเรียนกลุ่ม
ที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีพหุปัญญำ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.01 และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ในภำพรวม

อยู่ในระดับดี (𝑥 ̅ = 4.19) 
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3.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงฐำนิต   สุขสนำน กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ 
Google Classroom รำยวิชำ กำรสื่อสำรและน ำเสนอ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 โรงเรียน 
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  

วิจัยทดลอง/ 
รูปแบบ 
กำรสอน 

2. นำงธำณี   รัตนพันธ์ กำรศึกษำวิ เครำะห์นิสั ยของนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑๑ โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์
ลักษณะนิสัย Habitscan 
 
 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

3. นำยพสิษฐ์   อธิษฐ์ธรรมธัช กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยใช้กำรจัดกำร
เ รี ยนรู้ แบบบั น ได  5 ขั้ น  วิ ช ำกำรสื่ อ ส ำ ร แ ละ 
กำรน ำเสนอ (IS2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

4. นำงสำววิยะดำ   ธรรมจิตต์ กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มเพ่ือกำรปฏิบัติกิจกรรมอำหำรส ำรับ
รำยวิชำกำรงำนอำชีพ 3 ของนักเรียนชั้น ม.3/11  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ 

5. นำยอภิรักษ์   กุลชุตินธร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/11-12 โรงเรียน 
นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล โดยใช้
กิจกรรมแบบสืบเสำะหำควำมรู้เป็นกลุ่ม  

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 

ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ Google Classroom รำยวิชำกำรสื่อสำร 
และน ำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  

ผู้วิจัย    นำงฐำนิต   สุขสนำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำสื่อกำรเรียนผ่ำน  Line และ Google Classroom 
รำยวิชำกำรสื่อสำรและน ำเสนอ I30202 โดยใช้กำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ Google Classroom ผ่ำน
เครื่องมือติดต่อสื่อสำรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมิน 
ทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  โดยใช้สื่อกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม  Line และ Google Classroom และ
แบบสอบถำมประมำณค่ำ 5 ในกำรวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวนทั้งสิ้น 45 คน ได้รับแบบสอบถำมกลับมำทั้งสิ้น 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.29 ของประชำกรทั้งหมด กำรประเมินผลกำรใช้สื่อกำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต ในครั้งนี้
ใช้วิธีกำรทำงสถิติ โดยประเมินตำมระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรสื่อสำรและน ำเสนอโดยกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม  Line และ Classroom  
เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสำร และประมวลผลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ   
 

   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ Google Classroom ของนักเรียนเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ I30202 โดยใช้ชุดกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ 
Google Classroom เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสำรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 พบว่ำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ Classroom ช่วยให้นักเรียนติดต่อสื่อสำรโปรแกรม Line 
และ Google Classroom สะดวกมำกขึ้น ในระดับมำกที่สุด รองลงมำนักเรียนต้องกำรเรียนด้วยกำรจัด 
กำรเรียน โดยใช้ชุดกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ Classroom มีควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด กำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม Line และ Classroom ช่วยให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข
ในระดับมำก ควำมพึงพอใจโดยรวมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม  Line และ 
Google Classroom ท ำให้นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนในระดับมำกตัวอย่ำงที่ใช้ใน  
กำรวิจัยหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียน โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและก่อนเรียนมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง  
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรศึกษำวิเครำะห์นิสัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/11 โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ 
  ลักษณะนิสัย Habbitscan ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงธำณี   รัตนพันธ์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษำวิเครำะห์พฤติกรรมผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จ ำแนกเป็น 
6 สี 2. ศึกษำวิเครำะห์นิสัยของผู้เรียน โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์นิสัย HABITSCA  กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ใน
กำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/11 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 จ ำนวน 44 คน ของ
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ โปรแกรมวิเครำะห์นิสัย 
HABITSCAN เวอร์ชั่น HABITS FREE TEST (1.0) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงข้อมูล ควำมถ่ี 
และร้อยละ 
 
   ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        นักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/11  
มีลักษณะนิสัยสีเหลืองและสีส้มมำกแต่มีสีน้ ำเงินน้อย นั่นคือ สีเหลืองเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตอำสำ  
สีส้ม เป็นผู้สร้ำงสรรค์ ร่ำเริง แจ่มใส เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มองโลกในแง่ดี แต่มีนิสัยที่ควรปรับปรุง ในควำมเป็น
ตัวตนของ สีส้ม สีเหลือง คือ ตำมใจผู้อ่ืนจนแบกรับภำระเกินตัว ใส่ใจผู้อ่ืนมำกว่ำเรื่องของตนเอง ขำดระเบียบ
วินัย ไม่มีสมำธิ ประกอบกับมีสีน้ ำเงินน้อย แสดงว่ำ มีควำมยืดหยุ่นสูง ชอบควำมสนุกสนำน ไม่มีแบบแผนใน 
กำรด ำเนินชีวิต ไม่ชอบอยู่นอกกรอบ ขำดควำมรับผิดชอบ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชำกำรสื่อสำร
และกำรน ำเสนอ (IS2)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 
พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำยพสิษฐ์   อธิษฐ์ธรรมธัช 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำเปรียบเทียบทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 2) เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
และ 3) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น  
กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้มำจำกกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ ำนวน 37 คน จำกนักเรียน 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย  
1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 2) แบบวัดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และ 3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำร้อยละ ฐำนนิยม ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่ำงสัมพันธ์กัน  
(T–test Dependent Samples) และทดสอบค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่ำง 1 กลุ่ม ทดสอบค่ำ T–test   

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
           1. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนหลังได้รับกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น นักเรียนมีทักษะกำรกำรคิด
วิเครำะห์สูงกว่ำก่อนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ภำพรวมอยู่
ในระดับดี โดยนักเรียนมีกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ด้ำนกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์  
ด้ำนกำรวิเครำะห์หลักกำรเพิ่มมำกข้ึน       
           2.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังได้รับกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนก่อนเ รียน  
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  
           3.  ควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่มีต่อกำรเรียนรู้ด้วยกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ส่วนใหญ่ 
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก โดยควำมพึงพอใจมำกอันดับแรกที่มี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน คือ 4.57 จ ำนวน 3 รำยกำร ได้แก่ นักเรียน
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วยตนเองได้ นักเรียนสำมำรถตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และนักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็น รองลงมำได้
ค่ำเฉลี่ย เท่ำกันคือ 4.54 จ ำนวน 2 รำยกำร ได้แก่ บรรยำกำศของกำรเรียนเปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในกำรท ำกิจกรรม 
และกิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำให้นักเรียนกล้ำคิดกล้ำตอบในกำรแสดงควำมคิดเห็น และอันดับสุดท้ำย คือ กิจกรรมกำรเรียนรู้มี  
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มวิชำกำรงำนอำชีพ 3 
  ง23101 เพ่ือกำรปฏิบัติกิจกรรมอำหำรชุด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3/11  
                  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำงสำววิยะดำ   ธรรมจิตต์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มเพื่อกำรปฏิบัติกิจกรรมอำหำรส ำรับ วิชำกำรงำนอำชีพ 3 ง23101 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3/11  
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  2. ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนกำรกลุ่มเพื่อ
กำรปฏิบัติกิจกรรมอำหำรส ำรบั  กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3/11 จ ำนวน 37 คน ที่เรียนรำยวิชำกำรงำน
อำชีพ 3 ง23101 โดยกำรกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง ในภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2563  โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 
พุทธมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำกำรงำนอำชีพ 3 ง23101 ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมี 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนท่ี 2 เป็นแบบประเมนิ
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม รำยวิชำกำรงำนอำชีพ 3 ง23101 มีจ ำนวน 20 ข้อ โดยเป็น
แบบประเมินชนิดมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale)  มี 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด จ ำนวน  
37 ชุด สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรม Excell 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                     ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำข้อที่ อยู่ในระดับมำกที่สุด  
ด้ำนบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  อันดับที่ 1 บรรยำกำศของกำรเรียนเปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.78 ค่ำเฉลี่ย 4.84 อยู่ในระดับมำกที่สุด อันดับที่ 2 บรรยำกำศของกำรเรียนเปิดโอกำสให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 81.08 ค่ำเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมำกที่สุด อันดับที่ 3 บรรยำกำศของกำรเรียน
ท ำให้นักเรียนเกิดควำมคิดและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย คิดเป็นร้อยละ 64.86 ค่ำเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมำกที่สุด  
ด้ำนกิจกรรมกำรเรียน อันดับที่ 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ คิดเป็นร้อยละ 72.79 ค่ำเฉลี่ย 4.67 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด อันดับที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำให้นักเรียนมีโอกำสน ำทักษะกำรท ำอำหำรมำใช้ในกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
81.08 ค่ำเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมำกที่สุด อันดับที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบกำรจัด
อำหำรชุด คิดเป็นร้อยละ 64.86 ค่ำเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ อันดับที่ 1 กำรจัดกำรเรียนรู้ท ำให้น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 89.19 ค่ำเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับมำกที่สุด อันดับที่ 2 กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนนี้ ท ำให้นักเรียนได้ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นและมีภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี คิดเป็นร้อยละ 81.08 ค่ำเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับ
มำกที่สุด อันดับที่ 3 กำรจัดกำรเรียนรู้ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำย คิดเป็นร้อยละ 75.68 ค่ำเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/11-12  

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศสตรีวิทยำ พุทธมณฑล โดยใช้กิจกรรมแบบสืบเสำะหำควำมรู้เป็นกลุ่ม 
ผู้วิจัย    นำยอภิรักษ์   กุลชุตินธร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรงำนอำชีพ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษำถึงแนวทำงที่จะช่วยเพ่ิมทักษะและวิธีกำรใช้เครื่องมือ
ช่ำงไฟฟ้ำได้มำกขึ้น 2. ให้นักเรียนมีทักษะในกำรใช้เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 80% ของผู้เรียน
ทั้งหมด กำรวิจัยครั้งนี้ท ำกำรศึกษำกับกลุ่มประชำกร นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5/11-12 โรงเรียน 
นวมินทรำชินูทิศสตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1. เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำ  
2. ชุดฝึกระบบไฟฟ้ำกระแสสลับและกระแสตรง 3. ใบงำน/ใบควำมรู้ 4. แบบประเมินกำรปฏิบัติงำน สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. น ำผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 
2. บรรยำยข้อมูลด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ค่ำร้อยละ (%) 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
 นักเรียนมีพฤติกรรมกำรใช้เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำที่ถูกต้องและแม่นย ำมำกขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้ออยู่ในระดับมำกทุกข้อ ดังนี้ ควำมสนใจกำรใช้เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำ โดยสรุปจำก  
กำรสังเกตและทดสอบกำรใช้เครื่องมือช่ำงไฟฟ้ำ เพ่ือสร้ำงพฤติกรรมของผู้ เรียนให้มีควำมกระตือรือร้นและ 
มีควำมเอำใจใส่ต่อกำรเรียน ครูผู้สอนต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนกำรใช้รูปแบบกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอนที่มีควำมหลำกหลำยเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำยและมีควำมสนใจมำกขึ้น กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบใบงำนเป็นอีกหนึ่งวิธีกำรสอนมีส่วนส ำคัญในกำรปรับพฤติกรรมของผู้เรียน
ให้เกิดควำมกระตือรือร้นและเอำใจใส่ต่อกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดี 
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8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงประภำภรณ์   หอมจันทน์ กำรแก้ปัญหำควำมไม่เข้ำใจในกำรเรียนไวยำกรณ์เรื่อง 
Present Simple Tense และ Present Continuous 
Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 ภำคเรียน
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

2. นำงสำวมนัญญำ   รมัยธิติมำ ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์
บน Google Forms 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ 

3. นำงสำวปิยฉัตร   อ่อนค ำตำ วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและ
กำรเขียนสะกดค ำ พ้ืนฐำนภำษำอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 /9 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

4. นำงสำวธัญชนก   ทองศิริอุบล กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผันกริยำภำษำฝรั่งเศส
โดยใช้วิธีกำรผันแบบเน้นกระบวนกำรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

5. นำยศุภวิชญ์   ง่วนส ำอำงค์ กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรเขียนผันกริยำรูป ない
โดยใช้บัตรภำพเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 5/9 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

6. นำงสำวจิตรลดำ   เจ็กเผือกหอม กำรพัฒนำกำรเขียนประโยค passive voice โดยใช้
แบบฝึกหัดส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

7. นำงสำวดำรำวรรณ   โคตรพัฒน์ กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำม
ส ำคัญกับบทควำมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3/7-3/10 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้เทคนิคกำรอ่ำน
แบบ SQ4R โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน 

8. นำงสำวเบญจมำศ   พิมพ์สมำน 
 

กำรพัฒนำทักษะกำรเติม ing ท้ำยค ำกริยำใน Present 
Continuous Tense โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 

วิจัยทดลอง/
รูปแบบ 
กำรสอน 

 
หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

 
ชื่อเรื่อง กำรแก้ปัญหำควำมไม่เข้ำใจในกำรเรียนไวยำกรณ์เรื่อง Present Simple Tense และ 
  Present Continuous Tense ขอ งนั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษ ำปี ที่  1/3 ภ ำค เ รี ย นที่  2  
                     ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงประภำภรณ์   หอมจันทน์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
         กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ แก้ปัญหำนักเรียนที่ควำมไม่เข้ำใจในกำรเรียนไวยำกรณ์ 

เรื่อง Present Simple Tense และ Present Continuous Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1/3  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งมีแบบทดสอบก่อนเรียน ใบควำมรู้ แบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับควำมรู้ที่ได้เรียน 
แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบรวม และแบบทดสอบหลังเรียน ท ำให้นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นและมีควำม
ตั้งใจที่จะเรียนรู้ จำกนั้นมีกำรประเมินผลวัดควำมเข้ำใจของนักเรียน ซึ่งพบว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำในหลักใน 
กำรใช้ Present Simple Tense และ Present Continuous Tense เพ่ิมมำกขึ้น กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่ำร้อยละ  ซึ่งจำกกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนจ ำนวนร้อยละ 80 มีพัฒนำกำรในด้ำนกำรใช้โครงสร้ำงไวยำกรณ์ท่ีเรียน
มำได้ถูกต้องมำกขึ้น โดยตรวจสอบได้จำกกำรท ำแบบทดสอบ นั้นคือเครื่องแสดงว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำใจและ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้เรียนไปใช้ได้ถูกต้อง 

 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

          ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรฝึกด้วยแบบฝีกหัดเกี่ยวกับกำรใช้ Present 
Simple Tense และ Present Continuous Tense ในกำรสอบปลำยภำคสูงกว่ำคะแนนสอบกลำงภำคอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์ บน Google Forms 
ผู้วิจัย     นำงสำวมนัญญำ   รมัยธิติมำ                                                                           
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์บน 
google form โดยใช้ กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ห้อง 3/1 – 3/3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ห้อง 5/1 และ 5/7 โดยมีวิธีด ำเนินกำรกำรสุ่มด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random  Sampling) 
มีจ ำนวน 128 คน ได้ท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์บน Google Form เครื่องมือที่
ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์บน Google Form ซึ่ง
แบบสอบถำมประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. แบบสอบถำมสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์บน Google Form และ 3. ข้อเสนอแนะ
และอ่ืน ๆ วิเครำะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 65.6 และเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ห้อง 3/2 คิดเป็นร้อยละ 21.9 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำยห้อง 5/7 คิดเป็นร้อยละ 21.9 
         กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดสอบแบบออนไลน์บน Google Form 
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจสูงสุดในด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสอบออนไลน์บน  Google Form 
ด้ำนควำมเร็วอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัญหำที่พบในกำรสอบออนไลน์ และด้ำนควำมง่ำยในกำรใช้งำน 
Google Form ตำมล ำดับ 
         ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คิดว่ำกำรสอบออนไลน์โดย
ใช้ Google Form ค่อนข้ำงเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 58.6 และผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ
ต่อกำรสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form คิดเป็นร้อยละ 49.2  
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำ พ้ืนฐำนภำษำอังกฤษของนักเรียน  
         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9 
ผู้วิจัย    นำงสำวปิยฉัตร   อ่อนค ำตำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
      กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำพ้ืนฐำน 

กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9  
ทีม่ีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนก่อนและหลังกำรใช้แบบ
ฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำพ้ืนฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 20 คน เรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติ
ทดสอบ (t-test)    
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        1. แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำพ้ืนฐำน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5  
มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 88.60/86.83    

2. นักเรียนที่ เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำพ้ืนฐำนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทำงสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผันกริยำภำษำฝรั่งเศสโดยใช้วิธีกำรผันแบบเน้นกระบวนกำรของ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำงสำวธัญชนก   ทองศิริอุบล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
          กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเรียนภำษำฝรั่งเศส
โดยกำรใช้สื่อของจริง กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 จ ำนวน 32 คน รำยวิชำภำษำฝรั่งเศส
เบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยแต่ละแผนใช้สื่อของจริง แบบประเมินตำมสภำพ
จริงใช้วัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ แบบบันทึกกำรสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำง และแบบบันทึกกำรเขียนอนุทินของ

นักเรียน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        กำรใช้สื่อของจริงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในกำรเรียนวิชำภำษำฝรั่งเศส รหัส ฝ31217          
เพ่ือพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนพบว่ำนักเรียนร้อยละ 50 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ิมขึ้นจำก 15 คน
เป็น 32 คน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.1 ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละ
วงรอบได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรกำรน ำปัญหำมำแก้ไข มีกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ มีสื่อของจริงที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำ ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน  
จะช่วยให้นักเรียนนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรเขียนผันกริยำรูป ない โดยใช้บัตรภำพเชื่อมโยงของนักเรียน 

          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/9  
ผู้วิจัย    นำยศุภวิชญ์   ง่วนส ำอำงค์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. สร้ำงบัตรภำพวิธีคิดเชื่อมโยงเรื่องกริยำรูปปฏิเสธธรรมดำ

ภำษำญี่ปุ่น ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5/9 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
2. เปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรเขียนผันกริยำรูปปฏิเสธภำษำญี่ปุ่นระหว่ำงก่อนและหลังกำรใช้บัตรภำพวิธีคิด
เชื่อมโยงโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 5/9 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 32 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ บัตรภำพวิธีคิดเชื่อมโยงเรื่องกริยำรูปปฏิเสธธรรมดำภำษำญี่ปุ่น เครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถกำรเขียนผันกริยำรูปปฏิเสธภำษำญี่ปุ่น สถิติที่ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  สถิติที่ใช้หำคุณภำพ
เครื่องมือ ประกอบด้วย ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบประเมินแบบมำตรำส่วน 
ประมำณค่ำ (Rating Scale) และกำรหำค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ตำมสูตรของ IOC 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

        1. บัตรภำพเชื่อมโยงกริยำรูปปฏิเสธธรรมดำทั้ง 50 ภำพ มีระดับควำมเหมำะสมมำกขึ้นไป  
ซึ่งบัตรภำพทั้งหมดสำมำรถน ำไปใช้จริงได้  

        2. คะแนนกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บัตรภำพเชื่อมโยงนักเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้น โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.44 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
เท่ำกับ 3.29 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำกำรเขียนประโยค Passive Voice โดยใช้แบบฝึกหัดส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
  ปีที่ 4/9 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นำงสำวจิตรลดำ   เจ็กเผือกหอม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ แก้ไขปัญหำเรื่องกำรเขียนประโยค Passive Voice โดยใช้

แบบฝึกหัด ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่ำง คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 จ ำนวน  
44 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แบบฝึกหัดเรื่อง กำรใช้ Passive Voice จ ำนวน 5 ชุด แผนกำรเรียนรู้ Unit8c 
เรื่อง Gramma In Use 1 แผนกำรเรียนรู้สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ Pre-Test ,  
Post-Test 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  นักเรียนทั้ง 44 คน สำมำรถสอบผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกคน และเม่ือน ำผลกำรประเมินทั้งสอง
ครั้งมำเปรียบเทียบกัน ระหว่ำงผลกำรประเมินจำกกำรทดสอบก่อนและหลังกำรใช้แบบฝึกหัด ปรำกฏว่ำผล 
กำรประเมินจำกกำรสอบภำยหลังกำรใช้แบบฝึกหัดสูงกว่ำผลกำรประเมินจำกกำรสอบก่อนกำรใช้แบบฝึกหัด
อย่ำงเห็นได้ชัด 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญกับบทควำมของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3/7-3/10 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ4R  
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นำงสำวดำรำวรรณ   โคตรพัฒน์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
       กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำม

ส ำคัญบทควำมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7-3/10 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  
2) เปรียบเทียบกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญต่อบทควำมก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ4R ส ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7-3/10 ที่ก ำลังศึกษำ
ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล จ ำนวน 162 คน ซึ่งได้มำ
จำกกำรเลือกแบบเจำะจงจำกนักเรียนทุกคนในห้องที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย สถิติที่ใช้ใน  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบจ ำนวน 40 ข้อ เรื่อง Roasted Chicken Curry และ Chocolate Chip 
Cookies ของนัก เรี ยน กลุ่ มตั วอย่ ำ งก่ อนและหลั งกำร เ รี ยน สถิติที่ ใช้ ในกำรทดสอบสมมติ ฐ ำน  
คือ The Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
          1. ผลทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ 
SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7-3/10 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75.05  
           2. ผลกำรเปรียบเทียบทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ  
ปีที่ 3/7-3/10 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ4R พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้เทคนิคกำรอ่ำน
แบบ SQ4R นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7-3/10 มีควำมสำมำรถของทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำม
ส ำคัญ สูงกว่ำก่อนกำรใช้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ4R อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำทักษะกำรเติม ing ท้ำยค ำกริยำใน Present Continuous Tense โดยใช้เกม 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 
ผู้วิจัย    นำงสำวเบญจมำศ   พิมพ์สมำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
บทคัดย่อ 

 
        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรเติม ing 

ท้ำยค ำกริยำใน Present Continuous Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 2. พัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรเติม ing ท้ำยค ำกริยำใน Present Continuous Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 กลุ่มตัวอย่ำง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรสอนและเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่  
กำรหำค่ำเฉลี่ย 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  จำกข้อมูลคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังกำรใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Present Continuous 
Tense พบว่ำคะแนนหลังกำรสอนโดยใช้กำรเล่นเกม เรื่องกำรเติม -ing ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1/6 มีค่ำเฉลี่ย 15.39 คะแนน จำกก่อนเรียน 9.25 คะแนน เนื่องจำกนักเรียนได้ฝึกท ำแบบฝึกหัดจำกเกม 
ท ำให้กำรเรียนกำรสอนไม่น่ำเบื่อ นักเรียนมีทักษะเพ่ิมข้ึนและใช้ควำมรู้ควำมจ ำน้อยลง 
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9. งำนแนะแนว 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่องำนวิจัย ประเภท
งำนวิจัย 

1. นำงนริสำ   พัฒนรัฐ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น ม.4/2 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ 

2. นำงแสงจันทร์   อำภำวีระ กำรศึกษำปัญหำที่พบในกำรเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7 โรงเรียนนวมินทรำ 
ชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ปีกำรศึกษำ 2563 

เจตคติ/ 
ควำมพึงพอใจ 

3. นำงสำวจิตรำนันท์   จันทิมำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่เหมำะสมของ
นั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษ ำปี ที่  2 ภำค เ รี ย นที่  2  
ปี ก ำ รศึ กษ ำ  2563 โ ร ง เ รี ย นนวมิ นทร ำชิ นู ทิ ศ  
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กรุงเทพมหำนคร 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 
 
 
 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ได้ยืดหยุ่นให้กับครูผู้สอนที่ไม่พร้อมส่ง

รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มงำนแนะแนว 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง   เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4/2 

ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้วิจัย    นำงนริสำ   พัฒนรัฐ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  งำนแนะแนว 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

                   กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษำเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน ช้ัน ม.4/2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 2. ศึกษำเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนช้ัน ม.4/2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  พุทธมณฑล  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียน ช้ัน ม.4/2 จ ำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรใช้ค่ำร้อยละ 
 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

         1. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน สรุปได้ดังนี้ 1.1 นักเรียนจะ
พยำยำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพรำะต้องกำรเป็นผู้ชนะในกำรแข่งขัน  นักเรียนที่ท ำประจ ำ มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น  
71.87 % 1.2 นักเรียนอยำกประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน นักเรียนที่ท ำประจ ำ มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น 93.74 % และ  
1.3 นักเรียนทุ่มเทอย่ำงหนักเพื่อให้ได้คะแนนดี นักเรียนท่ีท ำประจ ำ มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น 87.50 %   
                     2. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อควำมพยำยำมทำงกำรเรียน สรุปได้ดังนี้ 2.1 นักเรียน
ปฏิบัติตำมคติประจ ำใจที่ว่ำ “ควำมพยำยำมอยู่ที่ไหน ควำมส ำเร็จอยู่ที่นั่น” นักเรียนที่ท ำบำงครั้ง มีค่ำร้อยละมำกท่ีสุด คิดเป็น 
50.00 % 2.2 นักเรียนจะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรสอบ นักเรียนที่ท ำประจ ำ มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น  87.50 %  
2.3 นักเรียนเตรียมวำงแผนกำรเรียนตั้งแต่เปิดภำคเรียนในวันแรกเพื่อจะได้เรียนดีที่สุด  นักเรียนที่ท ำบำงครั้ง มีค่ำร้อยละมำก
ที่สุด คิดเป็น 37.50 % 2.4 นักเรียนมีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะท ำอะไรให้ดีอย่ำงที่ตั้งใจไว้ นักเรียนที่ท ำประจ ำ มีค่ำร้อยละ
มำกที่สุด คิดเป็น 37.50 % 2.5 นักเรียนใช้ควำมพยำยำมมำกยิ่งขึ้นถ้ำนักเรียนมีผลกำรเรียนที่ไม่ดี  นักเรียนที่ท ำประจ ำ  
มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น 65.62 % 2.6 นักเรียนจะอ่ำนซ้ ำหลำย ๆ ครั้งถ้ำเจอบทเรียนที่ยำก อ่ำนจนเข้ำใจแล้วจึงผ่ำนไป 
นักเรียนท่ีท ำประจ ำ มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น 56.24 % และ 2.7 นักเรียนพยำยำมหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกเอกสำร หรือต ำรำ
ในห้องสมุด เมื่อมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียน นักเรียนท่ีท ำบำงครั้ง มีค่ำร้อยละมำกท่ีสุด คิดเป็น 43.75 %                                                                                      
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง กำรศึกษำปัญหำที่พบในกำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7   

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ปีกำรศึกษำ 2563   
ผู้วิจัย    นำงแสงจันทร์   อำภำวีระ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  งำนแนะแนว 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

       กำรวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ ศึกษำปัญหำที่พบในกำรเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ปีกำรศึกษำ 2563 ประชำกร 
ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ  
พุทธมณฑล ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมปัญหำที่พบใน 
กำรเรียนออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 = มำกที่สุด , 4 = มำก , 3 = ปำนกลำง , 2 = น้อย ,  
1 = น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( ) 
 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
                  ปัญหำที่พบในกำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล ปีกำรศึกษำ 2563 โดยสรุปได้ ดังนี้ 1) ผู้ปกครองนักเรียนต้องท ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอย
ควบคุมให้ลูกนั่งเรียนผ่ำนออนไลน์ ท ำให้เสียเวลำในกำรท ำงำน หรือประกอบอำชีพในกำรท ำมำหำกินของแต่ละ
วันได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.44 เป็นอันดับที่ 1 2) นักเรียนยังขำดควำมพร้อมในกำรเรียนทำงออนไลน์ ไม่มีสมำธิใน 
กำรเรียน ไม่สำมำรถเรียนด้วยตนเองได้ ขำดแรงจูงใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.25 เป็นอันดับที่ 2 3) เกิดปัญหำปมด้อยของ
นักเรียน มีกำรเปรียบกับเพ่ือน ๆ ที่มีอุปกรณ์ในกำรเรียนที่ดีกว่ำ ทันสมัยกว่ำ มีควำมพร้อมมำกกว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 
4.10 เป็นอันดับที่ 3 4) ในครอบครัวที่มีพ่ีน้องก ำลังเรียนหนังสือหลำยคน แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว ท ำให้
ไม่สำมำรถเรียนได้ครบทุกคน และเป็นภำระกำรสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองในกำรซื้ออุปกรณ์ในกำรเรียน
ออนไลน์ และกำรเรียนผ่ำนดำวเทียมเพ่ิมขึ้นอีกในยำมที่ก ำลังประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ มีค่ำเฉลี่ย 3.98 เป็น
อันดับที่ 4 5) ขำดแคลนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต มีค่ำเฉลี่ย 3.92 เป็นอันดับที่ 6 
6) สัญญำนล่มและสัญญำนอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร มีค่ำเฉลี่ย 3.87 เป็นอันดับที่ 7 และ 7) ไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ 
ไม่สำมำรถเรียนทำงออนไลน์ได ้มีค่ำเฉลี่ย 3.31 เป็นอันดับที่ 8 
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โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
 
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่เหมำะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 

ปีกำรศึกษำ  2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กรุงเทพมหำนคร 
ผู้วิจัย    นำงสำวจิตรำนันท์   จันทิมำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  งำนแนะแนว 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

        กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่เหมำะสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
กรุงเทพมหำนคร ปัจจัยที่ศึกษำ ได้แก่ สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับเพ่ือน ลักษณะกำยภำพทำงกำรเรียน 
ลักษณะมุ่งอนำคตทำงกำรเรียน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึ กษำปีที่ 2 ห้อง 5  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กรุงเทพมหำนคร  จ ำนวน  
47 คน แบ่งเป็นนักเรียนชำย 19 คน นักเรียนหญิง 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำเป็นแบบสอบถำม
สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับเพ่ือนแบบสอบถำมลักษณะกำยภำพทำงกำรเรียนแบบสอบถำมลักษณะ 
มุ่งอนำคตทำงกำรเรียนและแบบสอบถำมพฤติกรรมกำเรียนที่เหมำะสม สถิติทีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำม
ปัจจัยที่ศึกษำ โดยใช้ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ 

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1. ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรเรียนที่ เหมำะสมของของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
กรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ .05 มี 2 ปัจจัย คือ สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับเพ่ือน และ
ลักษณะกำยภำพทำงกำรเรียน 

2. ปัจจัยที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรเรียนที่เหมำะสมของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล กรุงเทพมหำนคร  
คือ ลักษณะมุ่งอนำคตทำงกำรเรียน 
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งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

 
คณะผู้เรียบเรียงและจัดท ำเล่ม 

1. นำงสำวสุจิตรำ ศรีรอต     คร ู     ประธำน 
2. นำยธรำวุฒิ   ภัทรผลพูล    คร ู     กรรมกำร 
3. นำงสำวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี    คร ู     กรรมกำร 
4. นำงสำวรัตนำ   กำญจนสำลี    คร ู     กรรมกำร 
5. นำงสำวจิตรำนันท์   จันทิมำ     คร ู     กรรมกำร 
6. นำงสำวกรกช   นวพงศ์ธนำนนท์    คร ู     กรรมกำร 
7. นำยฐกร    เจษฎำภัทรกุล    คร ู     กรรมกำร 
8. นำยสุเทพ     ชิวประโคน    คร ู     กรรมกำร 
9. นำงสำวปิยนันท์   กุลมำตย์    ครู      กรรมกำร 
10. นำงสำววริศรำ   สุขขัมภ์     ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
11. นำงสำวอันธิกำ    บุญเลิศ     คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ผู้ตรวจ 
1. นำงวรรณวิสำ สมบัติวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำร       ประธำน 
2. นำงจันทร์เจ้ำ เถียรทวี  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ภำษำไทย     กรรมกำร 
3. นำงภวรัตน  ภัทรผลพูล หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์     กรรมกำร 
4. นำงแสงอรุณ  สง่ำชำติ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์     กรรมกำร 

                     และเทคโนโลยี  
5. นำงสำวนิติยำ ภักดีบุร ี  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ     กรรมกำร 

ศำสนำ และวัฒนธรรม  
6. นำงสำวชุลีพร   เนืองศรี   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ กรรมกำร 
7. นำยจุมพล     ปัญจะ    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ศิลปะ   กรรมกำร 
8. นำงสำวธัญดำ   ไตรวนำธรรม  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ  กรรมกำร 
9. นำยสุประจักษ์    บัวพิมพ์   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
10. นำงนริสำ     พัฒนรัฐ  หัวหน้ำงำนแนะแนว   กรรมกำร 
11. นำงกรรณิกำร์   ประเสริฐวุฒิกุล   หัวหน้ำงำนคอมพิวเตอร์   กรรมกำร 
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http://www.satriwit3.ac.th 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑล 
70 หมู ่2 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทรศพัท ์0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com 

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ 
สตรวีทิยา พทุธมณฑล 


