
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศ 
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก 
ผู้วิจัย    นางแสงอรุณ   สง่าชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
การหมุนเวียนของอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศ จ านวน 1 แผน  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน 20 ข้อ 3) สื่ออินโฟกราฟิก  

เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติที (t-test Dependent)    
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 8.84 และ 2.05 ตามล าดับ 
คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 17.34 และ 1.62 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่า t 
ที่ค านวณได้คือ 21.71 กับค่าวิกฤตของ t ในตารางเท่ากับ 1.6955 ค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ 
t  ในตาราง จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
อินโฟกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้
ก าหนดไว้ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   ส ารวจความคิดเห็นและปัญหาการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของการเรียนออนไลน์ 

รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว30103 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  5/8 ,  10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย       นางสาวสุจิตรา   ศรีรอต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและปัญหาการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ของการเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว30103 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  5/8 , 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564  
กลุ่มประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 , 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นและปัญหาการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของการเรียนออนไลน์รายวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา 30103 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 , 10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า   
               นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่า 60.00 % จะแสดงความคิดเห็นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
ของการเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับเหมาะสมมากและปานกลางไม่มีระดับ 
ความเหมาะสมน้อย ความเหมาะสมในระดับมากในเรื่องถ้านักเรียนท าคะแนนทดสอบได้ไม่ถึงครึ่งของ 
คะแนนเต็ม นักเรียนสามารถท าข้อสอบเพ่ือปรับคะแนนได้อีกครั้ง 75.70 % การมอบภาระงานในรูปแบบ  
การสืบค้นจาก Internet 1 แผ่น 71.40 % การท าแบบทดสอบแบบเติมค าสั้น ๆ ให้ได้ใจความและการท า
แบบทดสอบแบบถูกผิด 70.00 % การมอบหมายนักเรียนอธิบายเนื้อหาที่เรียนแบบสั้น ๆ รายบุคคลและการที่
ครูนับเวลาที่เข้าเรียนของนักเรียนเป็นคะแนนประเมินผลการเรียนด้วย 65.70 % การที่ครูน าความตั้งใจ 
เข้าเรียนจริง การท าข้อสอบด้วยตนเองไม่ลอกมาเป็นคะแนนประเมินผล 64.30 % การมอบหมายภาระงาน
หลายชิ้นแล้วครูให้นักเรียนสรุปรวบรวมงานที่ท าพร้อมกับให้คะแนนตนเองในภาระงานที่ท าและการมอบภาระ
งานในรูปแบบท า Mind Map 62.90 % ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหานักเรียนที่อ่อนล้าจากการมีวิชาเรียนที่มาก
และภาระงานที่มาก เรียนไม่เข้าใจปัญหาจากอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปัญหาจากครูผู้สอนในเรื่องการมอบหมาย
งานและจ านวนของภาระงาน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  

ว23101 ในการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-2019 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย          นางสุดารัตน์   ณัฎฐ์มีบุญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว23101 โดยใช้สื่อการสอน 
ในการเรียนออนไลน์ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว23101 ในการเรียนออนไลน์  
กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 , 3/4 , 3/7 , 3/11  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 ในการสอนออนไลน์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์  
ว 23101 ในการสอนออนไลน์ 3) สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 ในการสอนออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้สถิติค่าร้อยละของความก้าวหน้าและร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านตัวช้ีวัด 2) ความพึงพอใจ
ในการใช้สื่อการสอน สถิติที่ใช้คือสถิติพรรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลความความถี่ (Frequency : f)  

และค่าเฉลี่ย (𝑋) ของคะแนนความพึงพอใจในการแสดงความคิดเห็นในการใช้สื่อการสอนในการเรียนออนไลน์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101 

 
 ผลการการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ว23101 ในการสอนออนไลน์  

มีค่าสูงขึ้น มีค่าร้อยละของความก้าวหน้า = 42.24 นักเรียนสอบผ่านตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว23101 ในการสอนออนไลน์ นักเรียน 

มีความพึงพอใจในมากที่สุดในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 𝑋 เท่ากับ 4.53 คือสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ที่ครูสร้างเพื่อใช้ใน
การสอน Online และแขวนใน Classroom มีเนื้อหาครบถ้วนและตรงตามตัวช้ีวัดที่สอน และผลการประเมินความพึงพอใจใน

ภาพรวมค่าเฉลี่ย  𝑋  เท่ากับ 4.01อยู่ในระดับดี  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นางสาวจิระ   ดีช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาและวิ เคราะห์ระดับความเครียดของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  2) ศึกษาสาเหตุของความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 3) ศึกษาวิธีการ
จัดการความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 40 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบความเครียดของกรมสุขภาพจิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 มีความเครียดอยู่ในระดับน้อยจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

รองลงมามีความเครียดในระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.55  ระดับมาก จ านวน 9 คน 
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 22.55  มีความเครียดในระดับมากสุดจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สาเหตุของ
ความเครียดเกิดจาก 1) การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2) เรียนไม่ค่อยทัน 3) เรื่องอาชีพ เรื่องอนาคต 4) คณะ 
ที่อยากเข้า 5) ไม่มีเงิน 6) กลัวเกรดเฉลี่ยออกมาไม่ดี 7) ความกดดันจาดคนรอบตัว 8) กลัวท าให้พ่อแม่ผิดหวัง 
ส าหรับวิธีการจัดการความเครียดนักเรียนใช้วิธี 1) ฟังเพลงที่ชอบ 2) เล่าให้คนอ่ืนฟัง หรือระบายกับเพ่ือน  
3) ดูหนัง 4) ปลูกต้นไม้ 5) ขอก าลังใจจากคนสนิท  มีคนคอยฟังปัญหา 6) เล่นเกมที่ไม่ ใช้ความคิด  
7) อ่านหนังสือ 8) วาดรูป 9) นั่งนิ่ง ๆ 10) นอน 11) กิน เช่น ช็อกโกแลต 12) พูดบ่นระบายกับตัวเอง  
13) ไปวิ่ง 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนออนไลน์ เรื่อง แรงเสียดทาน โดยใช้วีดิทัศน์ 
  ปฏิบัติการด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลยี (สสวท.) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ผูวิจัย   นางณัฏฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนตั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนออนไลน์ เรื่องแรง 
เสียดทาน โดยใช้วีดิทัศน์ปฏิบัติการด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ก าลังศึกษาใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 45 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ นแบบทดสอบก่ อน เรี ยนและหลั ง เ รี ยน  (One  Group 
Pretest  Posttest  Design) ในรูปแบบ Google form ใช้วิธีการทดสอบแบบออนไลน์ เรื่อง แรงเสียดทาน   
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด จ านวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐาน
ด้วยสถิติที (t-test Dependent) 
 
 ผลการวิจัยพบวา   
 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดยใช้โดยใช้วีดิทัศน์ปฏิบัติการด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง แรงเสียดทาน จ านวน 45 คน เท่ากับ 8.18 และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 15.89 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์ปฏิบัติการด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง แรงเสียดทาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้เทคนิคชี้แนะทางวาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์  
  ทางการเรียนในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้วิจัย      นางอรวลัญช์   ผ่องบุรุษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เทคนิคชี้แนะทาง
วาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางบวกในห้องเรียนออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ที่ได้มาจากวิธีการเลือก 
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยเป็นการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 
One Group Pretest-Posttest โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบวัดความพึงพอใจและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หลักสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  นักเรียนร้อยละ 44.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน นักเรียนกลุ่มอ่อน 
มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.2 กลุ่มกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.2   
และกลุ่มเก่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.8 โดยนักเรียนร้อยละ 77.5 มีความพึงพอใจต่อการชี้แนะทางวาจาควบคู่กับ
การเสริมแรงทางบวกร่วมกับการสอนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้กล่าวว่ามีความสบายใจในการเรียน 
มากขึ้น สามารถลดความเครียดจากการเรียนได้ ท าให้มีก าลังใจในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

56 



 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การใช้เกมเป็นสื่อในการสอนเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  
ผู้วิจัย    นายจิตรกร   รัตนพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เกมเป็นสื่อในการดึงดูดความสนใจ เพ่ิมความเข้าใจ พัฒนาความรู้
ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติมที่สูงขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือเกมปั่นจักรยานจาก gamilab  
เป็นสื่อในการสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้คะแนนจากแบบทดสอบก่อนใช้สื่อเปรียบเทียบกับคะแนน
หลังใช้สื่อ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าเฉลี่ยโดยเทียบเป็นร้อยละ และการหาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
จากการวิเคราะห์คะแนนที่ประเมินด้วยแบบทดสอบ ปรากฎว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นโดยเมื่อ

พิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนใช้เกม เท่ากับ 6.60 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้เกม เท่ากับ 8.26 
คะแนน ซึ่งผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดี โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ยังให้แนวโน้มที่ดี
ขึ้นคือลดจาก 1.01 ไปเป็น 0.66 ซึ่งอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าช่วงความห่างของคะแนนดีขึ้น ดังนั้นผลจากการใช้
เกมเป็นสื่อมีผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/6 สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

57 



 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง          การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน  
                     เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
                     ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผูวิจัย  นางสาววันนา   กันหาพร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่องของผู้เรียนเนื่องจากตรงกับวันหยุด  
2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้มี 5 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชา ว30221 เคมีเพิ่มเติม    
2) เว็บไซต์เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเว็บไซต์จะ  ประกอบด้วยเนื้อหาใน
รูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย เอกสาร วีดีโอประกอบการเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  
ว 30221 เคมีเพิ่มเติม 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ผู้วิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน  
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1. การหาค่าเฉลี่ย  2. การหาค่าร้อยละ 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 

42 คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนมีผลการเรียน
ระดับ 3.5 (ดี) คิดเป็น 61.90 %  

2. การจัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถแก้ไข
ปัญหาเวลาเรียนท่ีไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 และเวลาเรียนตรงกับวันหยุด 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการศึกษาค้นคว้า  

ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริงระดับมาก (�̅� = 4.15) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการจั ดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์  

เรื่อง ดาวฤกษ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ผู้วิจัย    นางสาววรรณภรณ์   ทองจันทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องดาวฤกษ์  
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 41 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ โดย 1 ชุดกิจกรรม  
จะมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยวิธีออนไลน์ เรื่อง ดาวฤกษ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีออนไลน์ เรื่อง ดาวฤกษ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความก้าวหน้า 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ เรื่อง ดาวฤกษ์ ทั้ง 3 กิจกรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองสถานการณ์ เรื่อง ความดัน  

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/6 
ผู้วิจัย    นายศุภกร   ผันผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 5 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/6 และเพ่ือใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ Concept ของเรื่อง ความดัน  
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองได้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4-6/6 ทั้งหมด จ านวน 116  คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  
1. แบบทดสอบ 2. แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละ (Percentage) และ 
ฐานนิยม (Mode) 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
      จากการจัดท าการประเมินโดยใช้แบบสอบถามผลปรากฏว่าผลการใช้สื่อการเรียนการสอนจาก
การประเมินนักเรียนที่ใช้สื่อจ านวน 116 คน ระดับการประเมินส่วนใหญ่ออกมาในระดับดีและดีมาก และจาก
การประเมินด้วยแบบทดสอบที่จัดขึ้นเพ่ือท าการทดสอบหลังจากที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ปรากฏว่า
มีนักเรียนที่ท าแบบทดสอบได้ 11-14 ข้อซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 58 คนจากทั้งหมด 116 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 50 และเมื่อจบภาคการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
95.69 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามนโยบายข้อตกลง MOU ของโรงเรียน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง มลพิษทางทัศนียภาพ  
ผู้วิจัย นางสาวภัณฑิลา   ลอยเมฆ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้
(Connectivism) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง มลพิษทางทัศนียภาพ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ม.6/7 , 6/8, 6/9 , 6/10 , 6/11 
, 6/12 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 ห้อง ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 โดยสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม การศึกษาค้นคว้านี้มี
แบบแผนการทดลองแบบ static group comparison ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 1 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มทดลอง (E) และกลุ่มควบคุม (C) ท าการทดลองเฉพาะกลุ่มทดลอง โดยไม่มีการวัดหรือสัง เกตใด ๆ  
ก่อนการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ถูกระท าใด ๆ เพียงแต่ต้องมีการควบคุมตัวแปร แทรกซ้อนไม่ให้ส่งผล 
ใด ๆ ต่อตัวแปรตาม หลังจากเสร็จการทดลองแล้วจึงท าการวัดหรือสังเกต (O2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เพ่ือสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม 
    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
เรื่องมลพิษทางทัศนียภาพ สามารถท าให้กลุ่มทดลองเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าวเป็นการท าให้นักเรียน  
ได้ใช้รู้จักน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาหาข้อมูลตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนได้  
เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลต่าง  ๆ ท าให้นักเรียนได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและ                              
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/6 รายวิชาเคมี 

5 เรื่อง ISOMER โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการสืบเสาะผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ผู้วิจัย  นางสาวชยากร   นรินทร์หงส์ทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6/4-6/6 ด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะย่อย A2 ระบุใช้และสร้างแบบจ าลอง
และตัวแทนเชิงอธิบายระดับ 5 สามารถสร้างแบบจ าลองเชิงอธิบายที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและ
เป็นนามธรรม โดยระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
และการสืบเสาะผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4-6/6 จ านวน 
116 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามวงจร PAOR 
ซึ่งมีท้ังหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Act 3) Observe 4) Reflect เก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และใบกิจกรรมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ โดยน าผลสะท้อนในแต่ละวงรอบมาท าการวิเคราะห์และปรับปรุง
ขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่งได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้ และสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ ร้อยละ 

 

ผลการวิจัยพบว่า   
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการสืบเสาะผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ถูก

พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยนักเรียนร้อยละ 84.44 สามารถใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ืออธิบายความหมายของไอโซเมอริซึม ( ISOMERISM) และ ประเภทของ 
Isomer นักเรียนร้อยละ 98.28 สามารถเขียน Mind Map เกี่ยวกับ ไอโซเมอริซึม (ISOMERISM) และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/6 มีการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้นภายหลังท าการจัด 
การเรียนรู้ โดยนักเรียนทุกคนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการออกแบบกิจกรรมการทดลองเรื่องการจัดเรียง
อะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ตามสถานการณ์ที่ก าหนดตรงตามการประเมินสร้างแบบจ าลอง
ของโครงสร้างไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกไอโซเมอร์ พร้อมทั้งระบุชนิดของไอโซเมอร์ 
และสามารถน าเสนอความคิดรูปแบบอ่ืน ๆ พร้อมทั้งน าไปใช้ในการเขียนไอโซเมอร์ของสารอ่ืนได้  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 4.75 คะแนนจาก 5 คะแนน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 3 (ว30203) เรื่องแสงเชิงรังสี  

โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Liveworksheets ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ผู้วิจัย   นางสาววราภรณ์   ชูบัณฑิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 3 เรื่องแสงเชิงรังสี โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Liveworksheets ของ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ 
Liveworksheets ของมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา แขวง 
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งได้มาโดย 
การสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อน-หลังเรียน เรื่องแสงเชิงรังสี วิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 3 และแบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Liveworksheets ของมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แบบมาตราประมาณค่า 
(rating scale) ชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ร้อยละ (Percentage)   
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 3 เรื่องแสงเชิงรังสี โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ออนไลน์โดยใช้ Liveworksheets ของมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Liveworksheets ของ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ในระดับมาก (X̅ = 4.72) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/7   

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นายเอกชัย   อ่ าสิงห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2564 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการท าให้นักเรียน
สนใจกับบทเรียนมากขึ้นเนื่องจากเป็นระบบมัลติมีเดีย ท าให้เกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน เสียงและรูปแบบใน
การน าเสนอ ท าให้ผู้ที่ท าการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์และมีกระบวนการในการเรียนรู้ที่เป็นระบบและเกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ในการทบทวนซ้ าแล้วซ้ าเล่าได้อีกเป็นอย่างดีเมื่อต้องการศึกษา
เพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 จ านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยคือ สื่อโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
นักเรียนมีความตั้งเรียนมากกว่าการใช้กระดานและผลการสอบปรากฏว่านั กเรียนมีผล 

การเรียนดีขึ้นอยู่ ในระดับดีมากร้อยละ 34 และในระดับดีร้อยละ 42 ระดับพอใช้ร้อยละ 12 และ 
ไม่มีผลคะแนนของนักเรียนคนใดที่ควรปรับปรุง นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี 
รวดเร็วและมีความสุขในการเรียนรู้ อีกท้ังยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อีกด้วย    
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เรื่อง ระบบประสาท 

  และอวัยวะรับสัมผัส รายวิชาชีววิทยา 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
          ผ่านห้องเรียนออนไลน์ 

ผู้วิจัย    นางสาวอริสรา   อันละคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดย 
การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนผ่านห้องเรียนออนไลน์และนักเรียนที่สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติผ่านห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบยกกลุ่ม 
(Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน  
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยพบว่า   

     นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนผ่านห้องเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 18 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.94 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติผ่านห้องเรียนออนไลน์  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ โดยรูปแบบการจัดการ 
  เรียนรู้โดยใช้เกม Mystery Box ของมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
ผู้วิจัย    นางสาวทาริกา   บุญพรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรื่อง ระบบสุริยะ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม Mystery Box และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม Mystery Box ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 43  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ระบบสุริยะ เกม Mystery Box แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
เรื่อง ระบบสุริยะ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเรื่องระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกม 

Mystery Box พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x=̅ 23.70 , S.D. = 2.35) สูงกว่าก่อนเรียน   

(x=̅ 9.27 , S.D. = 2.50) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และมีค่าความพึงพอใจอยู๋ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ตามหลักการสอนของกาเย่  รายวิชาวิทยาศาสตร์  3  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย       นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษา 
ความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1 ) บทเรียนออนไลน์ ตามรูปแบบแนวคิดของกาเย่ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ ตามรูปแบบ
แนวคิดของกาเย่รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ ตามรูปแบบแนวคิดของกาเย่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสูตรการหาประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent Samples Test 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ผลการวิจัยพบว่า   
  ผลการออกแบบองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบแนวคิดของกาเย่ รายวิชา
วิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่ 1) การดึงดูด
ความสนใจ 2) การบอกจุดประสงค์แก่นักเรียน 3) การกระตุ้นความรู้เดิมมาใช้ 4) การเสนอสิ่งเร้า 5) การให้
แนวทางในการเรียน 6) การชี้แนะให้กระท ากิจกรรมการเรียน 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 8) การประเมินผล
การเรียน การส่งเสริมความทรงจ า 9) การถ่ายโอนการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.27/84.00 ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์ตามรูปแบบแนวคิดของกาเย่อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25 , S.D. = 0.72) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเคมี (ว30102) เรื่องการจัดเรียง 
  อิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานหลัก โดยใช้เพลงประกอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย      นางสาวจิรัชญา   สุขรัตนเจรญิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเคมี (ว30102)  
เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน โดยใช้เพลงประกอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเคมี (ว30102) เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
โดยใช้เพลงประกอบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 45 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับช้ันพลังงานหลัก  
2) เพลงประกอบการสอน เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับช้ันพลังงานหลัก 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชา ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับช้ันพลังงานหลัก โดยใช้เพลงประกอบ และ  
4) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชา ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ 
ช้ันพลังงานหลัก โดยใช้เพลงประกอบ สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และร้อยละของคะแนนพัฒนาการ  

ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน  

5.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และค่าเฉี่ยของคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 10.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
15 คะแนน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีร้อยละของพัฒนาการ 
ดีขึ้น นักเรียนที่มีร้อยละของพัฒนาการดีขึ้น  จ านวน 43 คน และมีนักเรียนจ านวน 1 คนที่มีร้อยละของพัฒนาการ 
ไม่เปลี่ยนแปลง โดยระดับร้อยละของคะแนนพัฒนาการสูงสุดของนักเรียนอยู่ที่ 83.33 ระดับร้อยละของคะแนนพัฒนาการ
ต่ าสุดอยู่ที่ 20.00 และ โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนพัฒนาการดีขึ้น และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล พบว่า มีความพึงพอใจมาก (M = 4.45 , S.D.=0.45) 
หากพิจารณารายข้อพบว่า การเรียนผ่านบทเพลงส่งเสริมให้ฉันเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนเห็นด้วย
มากที่สุด (M = 4.87 , S.D. = 0.397) รองลงมา การเรียนครั้งนี้รู้สึกสนุก บทเรียนไม่น่าเบื่อ เมื่อได้ฟังและร้องเพลง 
การจัดเรียงอิเล็กตรอน (M = 4.73 , S.D. = 0.490 และสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ด้วยการเรียนผ่านการร้องเพลง  
(M = 4.58 , S.D. = 0.572) ตามล าดับ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูทเพ่ือพัฒนา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 
ผู้วิจัย      นางสาวเบญจวรรณ   ยืนยง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/12 จ านวน 43 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้ 
แอปพลิเคชันคาฮูท จ านวน 2 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนแบบปรนัย จ านวน 3 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 

  ผลการวิจัยพบว่า   
            ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แอปพลิเคชันคาฮูทในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 จ านวน 43 คน พบว่าหลังการใช้
แอปพลิเคชันคาฮูทในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งดีกว่าการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ตามปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 



 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 2 โดยใช ้

  Code.org ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย     นางกรรณิการ์   ประเสริฐวุฒิกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบ
เทคโนโลยี 2 โดยใช้ Code.org ฝึกทักษะการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ก าลัง
ศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 33 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะก่อนเรียน-หลังเรียน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย  
 

  ผลการวิจัยพบว่า   
            นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนกระบวนการแก้ปัญหาได้ สนุกกับการเรียนรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 2 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลัง 
การฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ Code.org ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
10 คน พบว่า หลังการใช้ Code.org ฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยรวมคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 6.90 
ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้  Google Workspace for Education ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย     นายรวิ   แจ่มพินิจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ 4) เรื่องการพัฒนาโครงงานด้วยแนวคิดเชิงค านวณ ก่อนและหลังการใช้ Google Workspace for 
Education ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดโปรแกรม Google Workspace for Education 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนความก้าวหน้า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ที่เรียนรู้ด้วยชุด

โปรแกรม Google Workspace for Education เพ่ือพัฒนาโครงงานด้วยแนวคิดเชิงค านวณ คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 13.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคนโดยมีค่าความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นที่ 0-7 
คะแนน แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดโปรแกรม Google Workspace for Education เพ่ือพัฒนาโครงงาน
ด้วยแนวคิดเชิงค านวณ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 100 % 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเร่ือง  การพัฒนาการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้การเรียนออนไลน์เป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นายธนะกิจ   รุ่งโรจน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้การเรียนออนไลน์เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล โดยพิจารณาจาก 1.1 คะแนนสอบก่อนเรียน-หลังเรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
1.2 คะแนนผลงานของนักเรียน 1.3 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในการน าเสนอและส่งภาระงาน 2. ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์
เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรม คลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3. ศึกษาความความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรม คลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเรียนออนไลน์เป็นฐาน
ด้วยการน าสื่อนวัตกรรม คลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จากค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า   
ครูผู้วิจัยได้น าการเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ที่ได้ผ่านการหาคุณภาพตามขั้นตอนและปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปใช้กับประชากรซ่ึงเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 297 คน และภายหลังการเรียนรู้โดยการเรียนออนไลน์เป็นฐาน
ด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยสรุปดังนี้  

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ได้ใช้การเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google 
Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคะแนนท าแบบทดสอบเพิ่มขึ้นทุกคน โดยคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 5.8 ค่าคะแนน
เฉลี่ยของผลการเรียนรู้หลังเรียน มีค่าเท่ากับ 16.1 ซ่ึงผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนออนไลน์เป็นฐาน
ด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครูผู้วิจัยเลือกสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น และจากคะแนนผลงานโดยการเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom 
วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 15.9 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายบุคคลปรากฏว่า นักเรียนส่วนมากมีผลงานอยู่ใน
ระดับดีมาก สรุปได้ว่าการเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
ที่ครูผู้วิจัยเลือกใช้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอ
การสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนทดสอบย่อยระหว่างเรียน รวมเฉลี่ย 
64.2 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.25 และได้คะแนนทดสอบหลังเรียน รวมเฉลี่ย 16.1 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 80.5 หาประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน Google Classroom วิชาการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ได้เป็น 80.25/80.50 หมายความว่า การสื่อนวัตกรรม Google meet เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 80.25/80.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการการเรียนออนไลน์เป็นฐานด้วยการน าสื่อนวัตกรรมคลิปวีดีโอการสอนลงไว้ใน 
Google Classroom วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.64 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาและ
ด าเนินเรื่องมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านรูปภาพ ตัวอักษร ภาษา และเทคนิคการน าเสนอ มีความพึงพอใจในระดับมาก ภาพรวมของสื่อ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณาทุกด้านพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี โดยพัฒนาการออกแบบ 

วิ ธี การแก้ปัญหาด้ วย  DRAW.IO ของนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  5/2 , 5/3 , 5/6  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย      นางสาวรัตนา   กาญจนสาลี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี  
โดยพัฒนาการออกแบบด้วย DRAW.IO กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
, 5/3 , 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 93 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรม เรื่อง พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนมาสร้างตารางเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียน   
 

  ผลการวิจัยพบว่า  
    ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังใช้ DRAW.IO ในการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 , 5/3 , 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
หลังใช้ DRAW.IO ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนไดพั้ฒนาการออกแบบ โดยรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ สะดวกต่อการน าไปสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมต่อไป 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
  พุทธมณฑล ในเรื่องการไม่ส่งงาน 
ผู้วิจัย             ประเสริฐ   อภิวงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8     
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุของ 
การไม่ส่งงานของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงล าดับสาเหตุการไม่ส่งงานตามล าดับที่มากที่สุด
จนถึงน้อยท่ีสุดจากล าดับ 1-15 และได้ท าการน าผลของแต่ละสาเหตุมาหาค่าร้อยละ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่อง 
การไม่ส่งงาน  

 
ผลการวิจัยพบว่า   
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   

ในเรื่องการไม่ส่งงานแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการไม่ส่งงาน ล าดับที่ 1 คือการให้การบ้านมากเกินไป และ
แบบฝึกหัดยากท าไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 45 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 60 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 1 ของนักเรียน 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการทดสอบย่อยหลังเรียน 
ผู้วิจัย    นางวรัญธภรณ์   นลินวิชญ์โภคิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบ
เทคโนโลยี 1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 44 คน โดยใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 1  
2) แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องการสร้างชิ้นงาน  3 ) แบบทดสอบหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการสร้างชิ้นงาน 4) แบบทดสอบย่อย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์  
5) แบบทดสอบย่อย เรื่อง วัสดุและเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต (Mean) 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 1  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยวิธีการทดสอบย่อยหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัย  นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 2) ศึกษาพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 32 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 4  
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบและ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย �̅�  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 
          ผลการวิจัยพบว่า   
 พฤติกรรมความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะของนักเรียนซึ่งแสดงการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจและตรงต่อเวลา วัดได้จากแบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน ผลการบันทึกพฤติกรรม  
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีนักเรียนจ านวน 31 คน ผ่านการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 96.88 และมีนักเรียน 1 คน ที่ไม่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 3.12 ดังนั้นจึงเห็นว่าพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบของนักเรียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เรียนก่อนการจัดการ เรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคการร่ วมมือ  
มีค่าเฉลี่ย 7.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 คะแนน หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
การร่วมมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 15.22 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17 
คะแนน มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 7.78 คะแนน เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนพบว่ามีความก้าวหน้าใน
การเรียนทุกคน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 โดยใช้ 

 Google Apps for Education เ พ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 3 

ผู้วิจัย    นางสาวแอมจิรา   จันทร์ลี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. การแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ 
โรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยใช้ Google Apps for Education และ 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 3 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ม.3/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหารายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บทเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Google Apps for Education แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยา 
การค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพของสื่อ  
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส 

โควิด-19 โดยใช้ Google Apps for Education เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 3 ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาใน 
การเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 3 จ านวน 
46 คน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้สื่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google 
Apps for Education น าคะแนนที่ ได้มาวิ เคราะห์ผล สื่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้  Google Apps for 
Education ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 97.50/89.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กค าหนดไว้ 80/80  
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการสอนด้วยการใช้สื่อ
บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Apps for Education ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   รูปแบบการพัฒนาความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
ผู้วิจัย    นางสาวกุลจิรา   การนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 และหาแนวทางปรับพฤติกรรมนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
แบบสอบถามความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียน และแบบสอบถาม แนวทางปฏิบัติของครูผู้สอนเพ่ือ 
การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ใช้ในการวิเคราะห์ระดับคุณภาพความซื่อสัตย์ของผู้เรียน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 การใช้รูปแบบการพัฒนาความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนแบบ A-I-C ท าให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาความซื่อสัตย์ต่อตนเองได้มากขึ้น สังเกตได้จากการที่นักเรียนตระหนักคิดถึงความส าคัญหรือผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่มาจากการกระท าใด ๆ ของนักเรียน นักเรียนมีการคิดถึงความรู้สึกของผู้ปกครอง มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองมากขึ้น มีการพูดเท็จหรือโกหกน้อยลง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย(�̅�) ของการใช้รูปแบบทั้งหมดอยู่ที่ 3.43 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
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