
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
              ผ่านสื่อต่าง ๆ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะออนไลน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย      นางสาวธัญดา   ไตรวนาธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์  1     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะ
ออนไลน์กับเกณฑ์ร้อยละ 70  2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์  1 ของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะออนไลน์      
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 43 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่
ใ ช้ ใ นการวิ จั ย  1 )  แบบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนร ายวิ ช า ง านประดิ ษฐ์  1  แบบออน ไลน์    
2) แบบฝึกทักษะออนไลน์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test 
 

  ผลการวิจัยพบว่า   
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานประดิษฐ์  1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ควบคู่กับแบบฝึกทักษะออนไลน์ มีภาพรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชางานประดิษฐ์ 1 ผ่านสื่อต่าง ๆ  ควบคู่กับแบบฝึกทักษะออนไลน์ รวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  รายงานการส ารวจปัญหาจากการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 , 7 , 9 

 , 11 , 13 ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1 รหัสวิชา ส21231 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย     นางมาลี   เอ่ียมพริ้ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของครู

และ 2) ศึกษาปัญหาที่นักเรียนพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ได้แก่ 

ครูผู้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง1 รหัสวิชา ส21231 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 4 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่1/6 , 1/7 , 1/9 , 1/11 , 1/13 ที่เรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 1 รหัสวิชา ส21231 จ านวน 227 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจแอปพลิเคชันในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์และแบบส ารวจปัญหาจาก 

การเรียนออนไลน์ของนักเรียน วิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

  

 ผลการวิจัยพบว่า 

1. แอปพลิ เคชันที่ครูนิยมใช้ ในการจัดการ เรียนรู้แบบออนไลน์มากที่สุดคือแอปพลิ เคชัน  

Google Meet คิดเป็นร้อยละ 35 Google Classroom คิดเป็นร้อยละ 32.5 Line คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ

น้อยที่สุดคือ Facebook Massenger 8 คิดเป็นร้อยละ 10  

2. ปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์คือปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ถูกพบมากที่สุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหา

ด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน  

นอกจากนั้นปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
วิจัยเรื่อง            การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านโปรแกรม Line และ Google Classroom รายวิชาการสื่อสาร 
                        และน าเสนอ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  
ผู้วิจัย      นาง ฐานิต    สุขสนาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการการพัฒนาสื่อการเรียนผ่าน Line และ Google Classroom 
รายวิชาการสื่อสารและน าเสนอ I30202  โดยใช้การเรียนผ่านโปรแกรม Line และ Google Classroom  
ผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทรา 
ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 5  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 45 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.29 ของประชากรทั้งหมด การประเมินผล
การใช้สื่อการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   

 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักเรียนทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ  .05 
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line  และ  Classroom 

สะดวกมากขึ้นในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การส ารวจผู้เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ตามทฤษฎีพหุปัญญาของ 

การ์ดเนอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ผู้วิจัย    นางธาณี   รัตนพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความรู้ความสามารถในแต่ละด้านของผู้เรียนรายบุคคลตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่5/9-/512 จ านวน 4 ห้อง จ านวน 169 คน ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบพหุปัญญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล ความถี่  
และร้อยละ 
 

ผลการวิจัยพบว่า   

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพหุปัญญาด้านดนตรี คิดเป็นร้อยละ 26.04 ด้านการรู้จักตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 19.53 และด้านมนุษยสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 17.16 สติปัญญาด้านดนตรี (Musical 
Intelligence) เชาวน์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวาตอนบน บุคคลที่มีสติปัญญา ทางด้านนี้จะ
แสดงออกทางความสามารถในด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง การเต้น และมี
ความไวต่อการรับรู้เสียงและจังหวะต่าง ๆ โดยที่บางครั้งอาจดูเหมือนไม่มีความสามารถ เช่น เล่นเปียโนได้  
แต่ไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ได้ หรือบางครั้งในการเรียนทฤษฎี ดนตรีอาจจะสอบตกแต่ร้องเพลง 
ได้ไพเราะ เป็นต้น 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา งานประดิษฐ์ของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
                     สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นางสาวสุกัญญา   ไวยรัตนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
วิชางานประดิษฐ์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการท างานและสามารถปฏบิัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 จ านวน 44 คน ที่เรียนรายวิชา งานประดิษฐ์ โดยการการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครื่องมือทีใ่ช้ในใน
การท าวิ จั ยครั้ งนี้  เป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใ ช้แบบสอบถามวัดความพึ งพอใจที่ มี ต่ อการจั ดกิจกรรม 
การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา งานประดิษฐ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มี 2 ตอน 
คือ ข้อมูลทั่วไป และแบบตรวจรายการ (Check List)  มีจ านวน 23 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 44 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรม Excell 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา งานประดิษฐ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/6 , 1/9 , 1/11 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล อันจะเป็นประโยชน์
ที่จะน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อที่ผู้เรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา งานประดิษฐ์ ทั้งนี้พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 ความรู้ความสามารถของผู้สอน ท าให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 77.46 ค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
อันดับที่ 2 บุคลิกภาพของครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 74.65 ค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 สอดแทรกความรู้
และประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมและสามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชี วิตประจ าวันได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 44.83 ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 

2. มีเอกสาร สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อ 16 ใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบ 
ในการเรียนการสอน (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คิดเป็นร้อยละ 44.44 ค่าเฉลี่ย 2.22 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 
ข้อ 2 ความรู้ความสามารถของผู้สอนท าให้นักเรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้ ข้อ 3 ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน  
ข้อ 22 มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ คิดเป็นร้อยละ 42.22 ค่าเฉลี่ย 2.11 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Site  

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย      นายพสิษฐ์   อธิษฐ์ธรรมธัช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 
 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ 
ด้วยโปรแกรม GooGle sitle รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้มาจาก 
การเลือกแบบเจาะจง (Purosive Sampling) ที่มีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จ านวน 45 คน จากนักเรียน 5 ห้องเรียน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บดว้ยโปรแกรม Google Site รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถา ม 
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
สัมพันธ์กัน (t-test Dependent Samples) และทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ทดสอบค่า t-test    
 
          ผลการวิจัยพบว่า 
          1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Google site รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/86.52 แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Google site รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
           3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และความพึงพอใจเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเร่ือง การศึกษาความสุขในการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย  นายสุเทพ   ซิวประโคน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์
ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 554 คน (สรุปข้อมูล  
ณ 24 มิ.ย. 2564 จากงานทะเบียน-วัดผล) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 178 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 , 10 , 11 , 12 ที่ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 1) ตอนที่  1 เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ห้องเรียน ซึ่งเป็นค าถามแบบ  
ปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 2) แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด-19 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียน
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความสุขในการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยสี าหรบัการเรียน ด้านเทคนิคการสอน ด้านสภาพแวดลอ้ม 
และด้านความสัมพันธ์ มีจ านวนข้อค าถาม 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าความสุข 5 ระดับ  
(Rating Scale) ก าหนดให้ 5 = ระดับความสุขมากที ่สุด  4 = ระดับความสุขมาก  3 = ระดับความสุขปานกลาง  2  
= ระดับความสุขน้อย 1 = ระดับความสุขน้อยท่ีสุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านเทคโนโลยีส าหรับการเรียนออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์ ด้านเทคนิคการสอน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสุขในการเรียนรู้ 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนออนไลน์ที่มีผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้  2.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการเรียน
ออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์ และด้านเทคโนโลยีส าหรับการเรียนออนไลน์มีผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และ 2.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนออนไลน์ ด้านเทคนิคการสอน 
และด้านสภาพแวดล้อม ไม่มีผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 4/11 วิชาหลักโภชนาการ 
ผู้วิจัย    นางสาววิยะดา   ธรรมจิตต์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชาหลักโภชนาการ โดยใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564  
จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน วิชาหลักโภชนา 
การ 2. เกม Wordwall อาหารหลัก 5 หมู่ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลของการใช้เกมในเว็บไซต์ Wordwall การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  4/11 ที่เรียน 
วิชาหลักโภชนาการดีขึ้น เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน 18 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.94  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 เฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน 18 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.39 และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า 1.24 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ 11   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้  
เป็นกลุ่ม ในรูปแบบออนไลน์    

ผู้วิจัย     นายอภิรักษ์   กุลชุตินธร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมทักษะและวิธีการใช้เครื่องมือ 

ช่างไฟฟ้าได้มากขึ้น 2. ให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องแม่นย า 80% ของผู้เรียน
ทั้งหมด การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษากับกลุ่มประชากรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. เครื่องมือช่างไฟฟ้า 2. ชุดฝึกระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง 3. ใบงาน/ใบความรู้ 4. แบบประเมินการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. น าผลคะแนนที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ 2. บรรยายข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ (%) 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ความสนใจการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า โดยสรุปจาก  
การสังเกตและทดสอบการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าเพ่ือสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและ 
มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน ครูผู้สอนต้องสร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบ  
การจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่ อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้น  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรม
ของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนออนไลน์ เรื่อง ฉลาดใช้ ผ่าน Google Site  

และ Google Classroom วิชา งานบ้าน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             
ผู้วิจัย   นายนครินทร์   สุเพ็งค า   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้ Google Site และ Google 

Classroom 2. เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ วิชางานบ้าน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยให้นักเรียนศึกษา 
ทบทวน ความรู้จาก Google Site และ Google Classroom จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
ฉลาดใช้ แล้วน าผลการทดสอบหลังเรียนผ่าน จาก Google Site และ Google Classroom มาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
จากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ตอบแบบทดสอบหลังเรียน  

เรื่อง ฉลาดใช้ ถูกต้อง โดยใช้ Google Site และ Google Classroom เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนการสอน
ออนไลน์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ Google Classroom 
เป็นแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 79.0 จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน และนักเรียนที่เรียนผ่าน Google Site เป็น
แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 69.2 จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนผ่าน Google 
Classroom มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่า Google Site จากค่าเฉลี่ย 69.2  
เพ่ิมข้ึนเป็น 74.1 โดยมีค่าเฉลี่ยต่างกัน 9.8 
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