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คํานํา 
สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) 

ประกอบดวยมหาวิทยาลัย 8  แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรวมตัวกัน
จัดตั้งและดําเนินงานเครือขายความรวมมือในการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาลและการปฏิรูประบบการศึกษาดานการผลิตครูเพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0  การดําเนินงานของ
เครือขายมุงท่ีจะรวมผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในบริบทพ้ืนท่ี 5  จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพสูงตรงตามความตองการของทองถ่ิน และมีเอกลักษณตามภูมิสังคมและ
วัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต  จึงเชื่อวาการทํางานรวมกันเปนเครือขายในพ้ืนท่ีจะชวยยกระดับสถาบันผลิต
ครูใหมีความเขมแข็ง  มีความเปนเลิศในการผลิตครูและพัฒนาครูใหม 
 

 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต
ตอนลาง ครั้งท่ี 1 เปนสวนหนึ่งของการทํางานของเครือขายท่ีจะสรางพ้ืนท่ีทางวิชาการใหกับนิสิต 
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
เครือขาย  ไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยน เผยแพรในรูปแบบของการประชุมทางวิชาการ  ซ่ึง
จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีจะชวยเตรียมนิสิต นักศึกษาครูใหมีความต่ืนตัวและมองเห็นความจําเปนท่ี
จะตองพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย ท่ีไดรวมพิจารณาผลงานวิจัย และจัด
งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประชุมในครั้งนี้  จะชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี และสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

ประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
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โครงการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” 

 เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลางครั้งท่ี 1 

1. หลักการและเหตผุล 
ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต

ตอนลาง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการ   
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขาย
สถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 1 เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใต
ตอนลางซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนและทําวิจัยพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษา ไดเผยแพรองคความรูจากชั้น
เรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตในเครือขายฯ จึงกําหนด
จัดโครงการดังกลาวข้ึน ในอาทิตยวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวม 1 โดย
ใหนิสิตไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการนําเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร อีกทั้งเปนชองทาง
สําหรับอาจารยนิเทศกไดประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนรวมกับหนวยฝกสอนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพผลิตงานทางวิชาการและการพัฒนานิสิตใหมีความรูและสมรรถนะ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตอไป 

2. วัตถุประสงค :  
2.1 เพื่อเปนชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2.2 เพื่อใหนิสิตไดแสดงออกถึงความเปนผูนําทางวิชาการดานการศึกษาจากการฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานศึกษา 
2.3 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
2.4 เพื่อเปนชองทางในการประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของอาจารยนเิทศวิจัยชั้นเรียน 
2.5 เพื่อสรางความภาคภูมิใจในผลงานวิจัยของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพและอาจารยนิเทศก  

3. กลุมเปาหมาย :  
3.1 ผูบริหารคณาจารยสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง จํานวน     20 คน 
3.2 ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง จํานวน     15 คน 
3.3 อาจารยนิเทศกหลักสูตรผลิตครู 5 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ  
 และคณะผลิตรวม      จํานวน     58 คน 
3.4 นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

- นิสิตชัน้ปที่ 5      จํานวน    368  คน 
 -  นิสิตชัน้ปที่ 4      จํานวน    344  คน 
 -  เครือขายสถาบนัผลิตครูภาคใตตอนลาง    จํานวน    140  คน 
3.5 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร    จํานวน      20  คน 
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4. วิธีดําเนินการตาม (ระบุตามข้ันตอน PDCA) 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนการดาํเนินการ
จัดกิจกรรม 

            

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ 

            

4. ประเมินผลโครงการและ
การบูรณาการ  รวมทั้งสะทอน
ผลการดําเนนิงานและพิจารณา
เพื่อปรับปรุงโครงการในปตอไป 

            

 
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

รายละเอียด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ - ผูบริหารคณาจารยสถาบันผลติครูเครือขายภาคใตตอนลาง  
- ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง  
- อาจารยนิเทศกวิจัยชัน้เรียนนสิิตฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษณิ 
- นิสิตจากมหาวิทยาลัยผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลางนําเสนอผลงานวิจัย  
- นิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นําเสนอผลงานวิจัย  
- นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
- บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร  

 
 
 
 

รอยละ 90 

เชิงคุณภาพ - นิสิตครูในสถาบันผลิตครู เครือขายภาคใตตอนลาง 8 สถาบันไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐานสามารถสรางองคความรู 

นิสิตในสถาบนั
ผลิตครู มีความรู 
และมรรถนะครู
นักวิจัย 

 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ดานผลผลิต (output) 
6.1 นิสิตฝกประสบการณสอนไดนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอยางเปนผูนาํทางวชิาการดาน

การศึกษา 
6.2 นิสิตฝกประสบการณสอนในสถานศึกษาไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานทางวชิาการในที่

ประชุม 
ดานผลลัพธ (outcome) 
การนําเสนอผลงานสามารถสะทอนความมีสมรรถนะครูนักวิจยั สรางความภาคภูมิใจในตน อาจารย

นิเทศ คณะ และสถาบนัการศึกษา 

7. วิธีการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : สามารถนําผลการประเมินมาใชสะทอนผลการ
ดําเนินงานไปใชในการวางแผนพัฒนาการประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิจัย สถาบันผลิตครูเครือขายภาคใต
ตอนลางในปถัดไป 
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กําหนดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย  “นวัตกรรมวิชาชีพครู”  
เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 1 

วันอาทิตยที่ 21 มกราคม 2561 
ณ  หอประชุมปาริชาต   มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา 

********************************* 
 
เวลา 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน    
09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และปาถกฐาพิเศษ   
 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
09.30 – 09.45 น. นําเสนอผลงานนวัตกรรมสรางสรรคดานศิลปการแสดง  ชุด “ระบําปลานิล” 
 (รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาํป 2560) 
09.45 - 11.30 น. คณบดีทั้ง 8 สถาบัน รวมกันอภิปรายในหัวขอ เร่ือง 
 “ทิศทางผลิตครูสูอนาคต : มาตรฐานวิชาชพีและตัวบงชี้คุณภาพ” 
11.30 – 12. 30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
12.30 – 16.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสติชั้นปที่ 5 และเครือขายสถาบนัผลิตครูภาคใตตอนลาง 
(ตอ) 
 1. หอง 15401  3. หอง 15403 
 2. หอง 15402  4. หอง 15306 
16.00 - 17.00 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ดงันี ้
 -  พิธีมอบรางวัลการนําเสนองานวิจัย 
 -  พิธีมอบเกียรติบัตรสําหรับผูเขารวมนําเสนองานวิจัย 
 -  พิธีมอบรางวัล Popular Vote 
 -  พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกสถาบันที่เขารวมในการจัดนทิรรศการ 
17.00 น. พิธีปดโครงการ 
 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
หมายเหตุ  :  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น.และ  
                 15.30 น. 
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สรุปรายละเอียดการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานนิสิต “นวัตกรรมคร”ู 
เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 21  มกราคม 2561 
ณ อาคารเรียนรวม 15  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

ท่ี มหาวิทยาลัย จํานวนบทความ รวม หมายเหตุ 
บรรยาย โปสเตอร 

1. มหาวิทยาลยัทักษิณ 17 9 27  
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 5 - 5  
3. มหาวิทยาลัยหาดใหญ - - -  
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 1 3  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4 4 8  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3 - 3  
7. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3 4 7  
8. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา - - -  
 รวม 34 18 52  
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral  Presentation) 
หองท่ี 1  (15401)  

เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
12.30 -12.50 น. ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
สุทธิรักษ  จิตช่ืน  

12.50 – 13.10 น. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ภัทราพร  เจะเซ็ง 

13.10 – 13.30 น.  การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โนรฮีดาย สะมะแอ 

13.30 – 13.50 น. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
วราลี  ฟุงเฟอง 

13.50 – 14.10 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ”    
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001  
ปณณวิชญ  จุติโชติกานต 

14.10 – 14.30 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการ
ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบ
รวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
อาทิตา  คงขํา 

14.30 – 14.50 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะตาม
แนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี 
ฤทัยรัตน   ศักดิรัตน 

14.50 – 15.10 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 โดยใชวิธีการสอน
แบบเอ็กซพลิซิท รวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
กรวิชญ  รักบุรี 
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หองท่ี 1  (15401)   
เวลา บทความวิจยั/ผูนําเสนอ 

15.10 – 15.30 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศโดยใช
กระบวนการสบืเสาะหาความรู แบบ SE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ปาริฉัตร  แสงดํา 

 

หองท่ี 2 (15402)  
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

12.30 – 12.50 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบ
คอมพิวเตอร โดยใช Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัปตตานี 
ปทมา ยีสิดิ 

12.50 – 13.10 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการ
ใชชุดกิจกรรม 
จุฑาลักษณ  ริยาพันธ 

13.10 – 13.30 น. ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ   
ท่ีมีตอคะแนนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดทลุง 
ศิราณี  ฤทธิโรจน 

13.30 – 13.50 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน วิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ STAD  
รังสิตา  หาญพันธุ 

13.50 – 14.10 น. การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความพึงพอใจ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สีติรอกีเยาะ อูมา 

14.10 – 14.30 น. ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
นิรุช  พรมแกว 

14.30 – 14.50 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP สําหรับรายวิชาการติดตั้งไฟฟา
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ในอาคาร บูรณาการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook  
เอกรินทร  เขียวไปล  
 

เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
14.50 – 15.10 น. ผลการใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดีโอเพ่ือพัฒนาความเขาใจศัพทเทคนิคทาง

วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
ศศิธร  ฤทธิพรดั 

 

หองท่ี 3  (15403)          
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

12.30 – 12.50 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดาน
การจําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล
กันยา 
ฐิติพงศ  พรหมมวง 

12.50 – 13.10 น. การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรควัสดุธรรมชาติ เรื่อง ผลการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุ
ธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปท่ี 2/4  
อิบตีซาม   เจะหะ 

13.10 – 13.30 น. การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ) 
แพรพรรณ  ขุนคต 

13.30 – 13.50 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับระหวางการสอนแบบ
บรรยายกับการใชเกมประกอบการสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะ
โละหะลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
มะสุกรี  เจะมะ 

13.50 – 14.10 น. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนสุรณ” โดยการ
สอนแบบโฟรแมท 
ลัดดาวัลย  บินโตะหีม 

14.10 – 14.30 น. การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เรื่อง Myths and 
legends โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
วีระพงศ  ชางรอบ 
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  เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
14.30 – 14.50 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง การพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
ใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ 
ศราวุธ  แกวบุตร 

14.50 -15.10 น. การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลาโดยใชแบบฝกทักษะ
รวมกับเกมบิงโก 
มูนีเราะห   แวกาปง 

15.10 – 15.30 น.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียนกลุม
สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 
อนันต  ชูชวย 

 

หองท่ี 4  (15306)          
เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 

12.30 – 12.50 น. การพัฒนาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพท เรื่อง Food & Fashion 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
ปการศึกษา 2560 
วรรณนิศา  ธารเนตร 

12.50 -13.10 น. พัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : ทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยใบตอง 
ซูซันซินี  โตะแวมะ 

13.10 – 13.30 น. การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนโดยใชรปูแบบการเรยีนการสอน

แบบซิปปาโมเดลรายวิชาอิสลามศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี2 

โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

มารีนา  หลีปาหยัง 
13.30 – 13.50 น. ผลการใชแรงเสริมทางบวกตอพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
กนกวรรณ  นวลแกว 

13.50 – 14.10 น. การศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูเเบบ BBL เพ่ือสงเสริมทักษะการมีสวนรวม

ในชั้นเรียน รายวิชา อิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนิดา

ศึกษาศาสตร 

ธนารัตน  หมาดหวัง 

14.10 – 14.30 น. การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนออทิสติก 
อัญชลีพร  จิตพรหม 
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เวลา บทความวิจัย/ผูนําเสนอ 
14.30 – 14.50 น. การพัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : การพัฒนาทักษะทางสังคม ดวยกิจกรรม

การละเลนพ้ืนบาน 
ไลลา   สาและ 

14.50 – 15.10 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบ  บูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 
ณัฐวุฒิ  จงจิต 

15.10 – 15.30 น. ผลของโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยงลูก 
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนสตรีพัทลุง 
นิติกร  ชางทอง 
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การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster  Presentation) 
P1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหารโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ     

สืบเสาะหาความรูรวมกับเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จุฑารัตน  เหลือแกว 

P2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบสืบเสาระหาความรู 5E รวมกับผังมโนมติ 

เมธาวี  ประดับแสง 

P3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรงั 

เกศรา  หอยสังข 

P4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรปูแบบการจัดการเรยีนรูแบบ       

4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

อนุสรา  สิทธิรักษ 

P5 การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWL Plus ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โสภณวิทยาคุณานุสรณ) 

จุฑามาศ  มีเจย 

P6 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการ

รูคา 1-10 ของเด็กปฐมวัย 

สุภาวรรณ  จิตตเพง 

P7 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช

กิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

ธันยชนก สุมาลี 

P8 การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค

เรียนดวยชวยกัน เรื่อง อาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

อังคณา  นาคพล 

P9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตางๆของโลก สาระท่ี 4 

ประวัติศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนมัธยมสิรวิัณวรี 2 

สงขลา ระหวางเทคนิคสื่อประสมกับปกติ 

พงศศักดิ์  หนูเอียด 

P10 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และวงจร สําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขางานแมคคาทรอนิกส 

ศรัณยา   พลายดวง 
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P11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส 

นิวัฒน  เตงท้ิง 

P12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอนโดยใชสื่อ

ประสม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัด

สงขลา 

จุฑาทิพย  ปล้ืมใจ 

P13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาระหาความรู 

5E 

นัสรีน  ลาเตะ 

P14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต โดยใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

จังหวัดสงขลา 

ศศินิภา  แซล่ิม 

P15 พฤติกรรมเด็กอยูไมนิ่งในภาวะท่ีมีสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบานเขาตูม 

สอแลฮะ  ยาติกุล 

P16 การพัฒนาทักษะการอานภาษามลายูโดยใชนวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนศานติวิทยาโสรง 

อภัทรตรา  ราชการ 

P17 การแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม โดยใช

นิทานเด็กเอย เด็กดี 

ซารีนา  โตงกูล 

P18 การใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

ศานติวิทยา โสรง 

สุธิดา  หมัดเหยด 
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ผูทรงคุณวุฒิวิพากษและพิจารณาบทความวิจัย  
 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 1. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิพงศ 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท  จันทรสูรย 

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ  เวชวิริยะสกุล 

 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 

 8. อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยูร 

 9. อาจารย ดร.เมธี    ดิสวัสดิ ์

 10. อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 

11. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค 

12. อาจารย ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรมัย 

13. อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน 

14. อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  กุณฑล 

 2. อาจารย ดร.สุภาพร   จันทรคีรี 

 3. อาจารย ดร.พิมพปวีณ สุวรรณโณ 

 4. ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน คนองเดช 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. อาจารย ดร.รุจิราพรรณ  คงชวย 

 2. อาจารย ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

 1. อาจารย ดร.ทรงนคร  การนา 

 2. อาจารย ดร.พิชิต  เพ็งสุวรรณ 

 3. อาจารยฉารีฝะ   หัดยี 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 อาจารย ดร.มัฮดี  แวดราแม 

 

 

 

12 



 

สรุปรางวัลชนะเลิศในการประกวดการนําเสนอผลงานวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 21 มกราคม 2561  

1.รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 

หอง ช่ืองานวิจัย/ผูวิจัย มหาวิทยาลัย 

1(15401)  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะ

ตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี  

ฤทัยรัตน   ศักดิรัตน 

ม.ราชภัฎ

สงขลา 

2(15402)  

 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP สําหรับรายวิชาการติดตั้ง

ไฟฟาในอาคาร บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม 

Facebook  

เอกรินทร  เขียวไปล 

มทร.ศรวิชัย 

3(15403)  

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียนกลุม
สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 
อนันต  ชูชวย 

ม.ทักษิณ 

4(15404)  

 

การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนออทิสติก 
อัญชลีพร  จิตพรหม 

ม.ทักษิณ 

 

2.รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 

ช่ืองานวิจัย/ผูวิจัย มหาวิทยาลัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E รวมกับผังมโนมติ 
เมธาวี ประดับแสง 

ม.ทักษิณ 

 

3.รางวัล Popular Vote 

ช่ืองานวิจัย/ผูวิจัย มหาวิทยาลัย 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
สรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา 
วราลี  ฟุงเฟอง 

ม.ทักษิณ 
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ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 

อภิปราย เรื่อง : “ทิศทางผลิตครูสูอนาคต : มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงช้ีคุณภาพ” 
ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

รายการประเมิน X  S.D 
ระดับความ
ความคิดเห็น 

1.องคความรูท่ีไดรับเก่ียวกับ“ทิศทางผลิตครูสูอนาคต : มาตรฐาน
วิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” 

4.05 .65 มาก 

2.รูปแบบท่ีใช (การอภิปลาย) เหมาะสมกับประเด็น“ทิศทางผลิต
ครูสูอนาคต : มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” 

3.97 .74 มาก 

การไดรับองคความรูและแนวทางการตอยอดการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครูเพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษา 

4.05 .69 มาก 

3.การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ “ทิศทางผลิตครูสูอนาคต  : 
มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” 

4.04 .66 มาก 

4.การอภิปรายครอบคลุมตามประเด็น“ทิศทางผลิตครูสูอนาคต  : 
มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” 

4.19 .61 มาก 

5.ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงได
เปนอยางด ี

4.14 .64 มาก 

6.การประชาสัมพันธ โครงการได ท่ัว ถึงและครอบคลุม กับ
กลุมเปาหมาย 

3.95 .78 มาก 

7.การจัดประชุมตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/ความ
คาดหวังของทาน 

3.97 .67 มาก 

8.ระยะเวลาในการอภิปรายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 3.77 .99 มาก 

9.สถานท่ีในการจัดประชุมวิชาการมีความเหมาะสม 4.31 .67 มาก 

ภาพรวม 4.05 .54 มาก 

 
จากตาราง พบวา  ผูเขารวมการประชุมวิชาการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมวามีความเหมาะสม

ในระดับมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงตามระดับความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
จํานวน 3 ลําดับ คือ สถานท่ีในการจัดประชุมวิชาการมีความเหมาะสม ( X = 4.31) รองลงมาคือ การ
อภิปรายครอบคลุมตามประเด็น“ทิศทางผลิตครูสูอนาคต  : มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” ( X = 
4.19) และความรูท่ีไดรับสามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงไดเปนอยางดี( X = 4.14) 
ตามลําดับ   

หมายเหตุ : ใชเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.50-2.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.50-3.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.50-4.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.50-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
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11. สิ่งท่ีทานพึงพอใจ 
 11.1 สถานท่ีเหมาะสม 
 11.2 ทําใหไดความรูเพ่ิมเติม สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 11.3 หัวขอการบรรยายเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับนิสิตครูโดยตรง ซ่ึงเนื้อหาในการอภิปรายเปน
แนวทางบงบอกในการพัฒนาตัวครู เพ่ือใหทุกคนกาวสูอนาคตเพ่ือศิษย 
 11.4 เห็นความรวมมือในเครือขาย 
 11.5 หัวขอในการอภิปรายมีความนาสนใจมาก มีความทันสมัย และเปนประโยชนแกผูรับฟงไม
วาจะเปนคณาจารย หรือนิสิต  
 11.6 ไดรูถึงรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ทําใหไดเรียนรูมากข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชใน
หองเรียนได 
 11.7 การนําเสนอผลงานวิจัยมีความหลากหลาย 
 11.8 ไดความรูในดานการเปนครู  
 11.9 หัวขอท่ีใชในการอภิปรายมีประโยชนสําหรับนิสิตครูซ่ึงสามารถนําไปคิดตอยอดไดเปน
อยางดี 
 11.10 เนื้อหาสาระในโครงการมีความนาสนใจ เปนประโยชนตอตัวนิสิตท่ีกําลังจะออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 11.11 ความรูความสามารถของคณบดีทุกทานท่ีมอบความรูดีๆใหคะ 
 11.12 ทําใหทราบเก่ียวกับคณะศึกษาศาสตรมากข้ึน 
 11.13 การประชุมวิชาการนาสนใจ 
 11.14 เรื่องท่ีไดรวมรับฟงนาสนใจและทันตอเหตุการณ 
 11.15 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 11.16 เวลาการจัดโครงการ เนื่องจากมีผลกระทบตอหลายอยาง ระยะเวลาควรกระชับ การ
คมนาคมกลับตางจังหวัดไมสะดวก หรือกลับไมทันกระทบตอการทํางาน 
 11.17 ไดรับความรูและแนวทางในการประกอบวิชาชีพ 
 11.18 สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในอนาคต 
 11.19 ขนมอรอย 
 10.20 ไดมุมมองมากมายเก่ียวกับการผลิตครูในอนาคต รวมท้ังมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพสู
การปฏิบัติจริง 
 11.21 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ไดทราบแนวความคิดจากหลายมุมมอง 
 
12.สิ่งท่ีทานเห็นวาควรปรับปรุง 
 12.1 ควรปรับวัน –เวลา ในการจัดไมสงผลกระทบกับการเดินทางของนิสิตท่ีฝกสอนตางจังหวัด  
 12.2 ควรจัดใหติดกับวันสัมมนา เพ่ือลดคาใชจายในการเดินทางและประหยัดเวลาดวย 
 12.3 ไมควรจัดในวันอาทิตย เนื่องจากนิสิตท่ีอยูตางจังหวัดไมสะดวกกับการเดินทางกลับไป
ปฏิบัติหนาท่ีตางจังหวัด 
 12.4 ควรบอกกําหนดการอยางชัดเจน  
 12.5 ควรมีการใหระยะเวลาในการทําบทความวิจัยมากกวานี้ เพ่ือใหนิสิตมีความพรอม 
 12.6 ควรมีการกํากับเวลาในการบรรยายใหกระชับตามเวลา 
 12.7 ควรปรับแบบประเมินใหเปนแบบออนไลน QR Code 
 12.8 ควรรักษาเวลากวานี้ เพราะกําหนดการเลื่อน 
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 12.9 ควรควบคุมระยะเวลาและจัดการใหกระชับกวานี้ 
 12.10 ชวงระยะเวลาในการจัดงานไมคอยเหมาะ อาจจะจัดวันเสารดีกวา เพราะสะดวกแกการ
เดินทางมากกวา  
 12.11 ระยะเวลาในการอภิปรายนานเกินไป 
 12.12 ไมควรบังคับนิสิตท่ีไมสะดวกเขารวม 
 12.13 กําหนดการยืดเยื้อ ควรเริ่มกําหนดการตรงตามเวลา 
 12.14 ควรมีเอกสารบทคัดยอใหผูเขารวมการประชุม เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือก 
section ท่ีเขาฟงบรรยาย 
  
13.ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 13.1 อยากใหมีการประชุมวิชาการอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ 
 13.2 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมทางวิชาการ 
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กิจกรรมทางวิชาการ : การนาํเสนอผลงานวิจัย 
 

 

รายการประเมิน X  S.D 
ระดับความ
ความคิดเห็น 

องคความรู ท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถ
นําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได 

4.21 .61 มาก 

ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 3.98 .67 มาก 

ผลงานวิจัยท่ีนํามาเสนอมีความนาสนใจ 3.96 .74 มาก 

การนํ า เสนอผลงานวิ จั ยตอบสนองความตองการ /
วัตถุประสงค/ความคาดหวังของทาน 

4.18 3.10 มาก 

การนําเสนอผลงานวิจัยเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

3.72 .80 มาก 

ระยะเวลาในการนําเสนอผลงานวิจัยมีความเหมาะสม 3.91 .73 มาก 

งานวิจัยท่ีนําเสนอมีความหลากหลายตามสาขาวิชา 3.95 .76 มาก 

ผูนําเสนอผลงานวิจัยมีความรู ความสามารถในเรื่องท่ี
นําเสนอ 

3.87 .73 มาก 

สถานท่ีในการนําเสนอผลงานวิจัยมีความเหมาะสม 4.03 .79 มาก 

ภาพรวม 3.98 .60 มาก 
 

จากตาราง พบวา  ผูเขารวมการประชุมวิชาการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมวามีความเหมาะสม

ในระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงตามระดับความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

จํานวน 3 ลําดับ คือ องคความรูท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถนําไปใชพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนได  ( X = 4.31) รองลงมาคือ การนําเสนอผลงานวิจัยตอบสนองความตองการ/

วัตถุประสงค/ความคาดหวัง ( X = 4.18) และสถานท่ีในการนําเสนอผลงานวิจัยมีความเหมาะสม ( X = 

4.13) ตามลําดับ   

หมายเหตุ : ใชเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.50-2.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.50-3.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.50-4.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.50-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
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10. สิ่งท่ีทานพึงพอใจ 
 10.1 สถานท่ีเหมาะสม 
 10.2 ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะและขอแนะนําท่ีสามารถนําไปแกไขปรับปรุงงานวิจัย 
 10.3 ไดเห็นแนวทางและไดรับความรูในเรื่องของการวิจัย เพ่ือนําไปใชตอในอนาคต 
 10.4 การแบงหองนําเสนอมีความเหมาะสม 
 11.5 ชอบสถานท่ีในการจัดการนําเสนอวิจัยดูเหมาะสม 
 11.6 ความหลากหลายของงานวิจัยท่ีนําเสนอมีความนาสนใจ ไดความรูหลายสาขา 
 11.7 การใชเทคนิคตางๆมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาเด็ก 
 11.8 อาหารวาง 
 11.9 ความหลากหลายของงานวิจัย 
 11.10 คําถาม – คําตอบ นาสนใจ แตบางครั้งตอบไมครอบคลุม 
 11.11 ระยะเวลาในการนําเสนอแตละกลุม 
 11.12 ผูนําเสนอ นําเสนอไดอยางคลองแคลว พูดชัด เขาใจงาย 
 11.13 สถานท่ีในการนําเสนอวิจัย มีความสะดวก และมีท่ีนั่งเพียงพอสําหรับผูท่ีจะเขามาฟงการ
นําเสนอ 
 11.14 ผูนําเสนอมีการเตรียมการนําเสนอมาเปนอยางดี 
 11.15 ผูทรงคุณวุฒิมีการแนะนําผูนําเสนอถึงจุดบอกพรองอยางเปนกลาง 
 11.16 สถานท่ี มีความเหมาะสมท้ังชวงเชา-บาย 
 11.17 ในการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ทําใหรูและเขาใจในเนื้อหาไดหลากหลายใน
ระยะเวลาอันสั้น 
 11.18 การนําเสนอผลงาน : การตอบคําถาม ผูวิจัยบางคนมีไหวพริบในการตอบ งานวิจัยของ
บางทานนาสนใจ สามารถนําไปใชไดในยุคปจจุบัน 
 11.19 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทําใหเขาใจงานวิจัยมากข้ึน 
 11.20 บทความวิจัยท่ีนําเสนอในครั้งนี้มีความนาสนใจและสามารถชวยใหผูฟงไดประสบการณ
จากเพ่ือนๆท่ีเจอประสบการณโดยตรงจากการฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และมีวิธีการแกปญหาท่ี
หลายหลายตามความถนัด ความเหมาะสมของตัวผูเรียนไดดีมาก 
 11.21 เปนการเปดโอกาสใหตางมหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลงาน 
 11.22 สถานท่ีสะดวกไมแออัด 
 11.23 การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปท่ี 5  เปนแนวทางใหกับนิสิตชั้นปอ่ืนๆไดนําไปใช 
  
  

11.สิ่งท่ีทานเห็นวาควรปรับปรุง 
 11.1 ระยะเวลาในการนําเสนอไมควรลดเหลือ 10 นาที 
 11.2 เวลาในการนําเสนอนอยเกินไป 
 12.3 ควรมีการจัดการเวลาท่ีดีกวานี้ เพ่ืออํานวยใหนิสิตท่ีมาจากตางพ้ืนท่ีไดกลับภูมิลําเนา 
 12.4 ระยะเวลาควรมีความแนนอน 
 12.5 ควรจัดกิจกรรม จันทร – ศุกร 
 12.6 เครื่องปรับอากาศในหองหอประชุมเย็นเกินไป 
 12.7 ระยะเวลาในการนําเสนองานวิจัยมีจํากัด 
 12.8 การนําเสนอของผูนําเสนอบางคน ตัวอักษรเล็กเกินไปควรลดเนื้อหา  
 12.9 ควรมีงานวิจัยท่ีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เชน สาขาวิชา พลศึกษา สุขศึกษา 
หรือพฤติกรรมศาสตร และอยากใหมีผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับวิชาเอกดวย นอกจากผูทรงคุณวุฒิ
ทางการวัดผลการศึกษาเพียงอยางเดียว 
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 12.10 ควรใหมีการซักถามจากผูทรงคุณวุฒิมากกวานี้  เพ่ือจะไดประโยชนมากข้ึน 
 12.11 ควรเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขาฟงดวย 
 12.12 กิจกรรมชวงเชาใชเวลามากเกินไป 
 12.13 การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง  
  
12.ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

12.1 อยากใหจัดกิจกรรมประชุมวิชาการฯตอไป 
12.2 เปนโครงการท่ีไดแลกเปลี่ยนความรูและศึกษาขอมูลทางการศึกษาท่ีดี 
12.3 ควรมีการใหนักศึกษาเขารวมมากกวานี้เพ่ือประโยชนแกผูฟงและใหกําลังใจผูนําเสนอ 
12.4 ควรมีการเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ เพ่ือจะไดมีการไปเยี่ยมท่ีสถาบันกันดวย ผูเขาฟง 

present นอยมาก อยากใหมีการประชาสัมพันธผูเขารวมมากกวานี้ เชน อาจใหนิสิต นักศึกษา ชั้นปอ่ืนๆ 
เขารวม เพราะมีประโยชนมากตอการเรียน 

12.5 ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมรับฟงการนําเสนอผลงานวิจัย ซักถามประเด็นท่ีสนใจเก่ียวกับ
งานวิจัย 

12.6 ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมรับฟงและนําเสนอผลงานวิจัยดวย 
 12.7 ควรใหนิสิตชั้นปท่ี 4 เขาฟงทุกคนเพ่ือเปนแนวทางในปท่ีฝกสอน 
 12.8 ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายใหผูเขารวมฟงบรรยาย 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



ผลการสะทอนคิดมุมมองนิสิตตอกิจกรรมนําเสนอบทความวิจัย 

 
1. มิติเปาหมายและทิศทางของของการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูความเปนครูท่ีมีศักดิ์ศรี 

1.1 การท่ีนิสิตไดลงมือเขียนบทความวิจัย จากผลงานวิจัยในชั้นเรียน ทําใหมีชวงเวลาของ 
การไดขบคิดและมองถึงทิศทางความสําคัญและเปาหมายของการพัฒนาตนเองในทางวิขาการ  นั่นคือตัว
บทความวิจัยเปนเพียงพ้ืนท่ีวิชาการท่ีทําใหนิสิตยอนคิด ทบทวนการฝกประสบการณในโรงเรียน แลวจึง
นําประสบการณนั้นมาวิเคราะหในรูปของงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยจึงมิไดดํารงอยูในฐานะการ
จัดทํารายงานเพ่ือเปนสวนประกอบหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  แตหมายถึงการสะทอน
คุณคา และจิตวิญญาณของความเปนครู 
  ตัวอยางคําพูดท่ีนิสิตครูสะทอนไดแก   

“แมวาเวลาในการเขียนบทความวิจัยจะมีไมมาก แตเพ่ือนๆนิสิตตางก็พยายามทํา เขียน
ออกมา พวกเราคุยกัน เราตองทําได เพราะเราผานการทําวิจัยในชั้นเรียนมาแลว บทความวิจัยก็
ยาก เพราะใหเขียนเพียง 6-7  หนา แตเลมวิจัยของเรายาวกวา 100 หนา ดังนั้นมันคือความทา
ทายท่ีคนเปนครูจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง” (นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

 
สําหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พวกเรามีเวลาเพียง 3 วันในการเขียนบทความ เราก็มานั่ง

คุยกับเพ่ือน กับอาจารย อาจารยก็ใหความเชื่อม่ันวาเราทําได เราก็ลองทําดู เพราะมันไมก่ีหนา 
แตมันก็ยาก ท่ีจะเขียนเรื่องท่ีมันยาวใหอยูใน 6 หนา ชวงนั้นเราก็มานั่งคิด คิดถึงอาจารยท่ีทุมเท
กับเรา คิดถึงตัวเราตอนท่ีฝกสอนเหนื่อยกวาตอนเขียนงานวิจัยนี้เยอะ เลยบอกตัวเองวาเขียนได 
เราทําได แลวก็ทําเสร็จจริงๆ เราภูมิใจท่ีไดนําเสนอผลงานของเราตอเพ่ือนๆ อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ” (นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี)  

 
1.2  การสรางคุณคาใหกับความเปนครูผานงานเขียนทางวิชาการ 

  ในทัศนะของนิสิตครูมองวานอกจากครูจะเปนนักจัดการเรียนรูท่ีดีแลว สิ่งสําคัญอีก
อยางหนึ่งคือครูจะตองมีความเปนนักวิจัย ในความหมายของการวิจัยท่ีใชไดจริงในโรงเรียน มิใชวิจัยแบบ
ท่ีนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญทํา  ดังนั้นการท่ีเครือขายฯ ไดจัดงานนําเสนอผลงานวิจัย เรียกไดวาเปน
ความคิดใหมท่ีนาสนใจ และสอดคลองกับความเปนครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีครูจําเปนตองมีความสามารถ
ในการใชความรูอยางสรางสรรค  ซ่ึงหมายถึงวาเม่ือมีการสรางองคความรูข้ึนมาในรูปวิจัยในชั้นเรียนแลว 
ความทาทายคือการนําผลงานเขาสูระบบการเรียนรูและเผยแพรในพ้ืนท่ีท่ีมีความกวางขวาง ในกรณีนี้ ตัว
ครูก็จะมีคุณคาทางวิชาการท่ีเปนท่ีปรากฎแกสาธารชนดวย 

ตัวอยางคําพูดท่ีนิสิตครูสะทอนไดแก   

“เม่ือกอนเราก็เคยเห็นงานประชุมวิชาการ จะมีแตอาจารยมหาวิทยาลัยและพ่ีท่ีเรียน

ปริญญาโท ปริญญาเอก เราเลยคิดวา นักศึกษาปริญญาตรีไมมีโอกาสนําเสนอผลงานอยางนี้ คือ

เราไมเขาใจคะวาเราปริญญาตรี ทําไดดวยหรือ แตไมนานมานี้ในขาวก็เห็นมหาวิทยาลัยตางๆใน

กรุงเทพ ก็มีนักศึกษาปริญญาตรีนําเสนอผลงานวิจัย เราก็ยังเคยคิดทําไมเขาทําได พอมาวันนี้    

ท่ีมหาวิทยาลัยแจงวานักศึกษาฝกสอนใหสงบทความได เราเลยมีโอกาส ก็อยากจะขอบคุณ

เครือขายและผูจัดงานคะ” (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) 
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“การท่ีนักศึกษาฝกสอนไดเขียนบทความในท่ีประชุมวิชาการ  ไดมีโอกาสนําเสนอ จะ

เปนประวัติและผลงานของเราท่ีมองเห็นเปนรูปธรรม แทบจะไมตองอธิบายใครๆ การเขียนงาน

วิชางานไมใชเรื่องงาย แตเราเชื่อวาเราทําได เพราะเราไดทําวิจัยในชั้นเรียนมาแลว” (นักศึกษา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) 

2. มิติความหมายและคุณคาของการมีสวนรวมในงานนําเสนอผลการวิจัย 

2.1 การใหคุณคาและความหมายแกวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน  ความหมาย 
และคุณคาของวิจัยในชั้นเรียน ในทัศนะของนิสิตมองวาท่ีผานมา วิจัยในชั้นเรียนเปนการทํางานรวมกัน
กับอาจารยนิเทศวิชาชีพครูเปนสวนใหญ บางแหงครูพ่ีเลี้ยงก็เขามามีบทบาทมาก แตเม่ือเสร็จสิ้น
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ก็ไมมีโอกาสนํางานท่ีทํามาโดยตลอดระยะเวลา 1  ป มาแลกเปลี่ยนพูดคุย 
สื่อสารในวงวิชาการแบบกวาง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน ชี้แนะ หรือขยายผลของงาน ดังนั้นในทัศนะ
ของนิสิตฝกสอนจึงมองวา การไดฝกเขียนบทความวิจัย รวมรับฟงการนําเสนอ รวมถึงการเปนผูนําเสน
ผลงานเอง ลวนเปนประสบการณครั้งหนึ่งท่ีมีความสําคัญ 
 ตัวอยางคําพูดท่ีนิสิตครูสะทอนไดแก   
 “ท่ีพวกกระผมจําไดทุกๆป ไดสอบถามรุนพ่ีวา ฝกสอนเสร็จแลว ตองทําอะไรตอ ผมจะไดเตรียม
ตัว รุนพ่ีบอกวา สงเลมวิจัย สงเอกสารใหหนวยฝกสอน เอกสารประเมินตางๆ แฟมสะสมผลงาน แลวก็
มาประชุมตามท่ีคณะนัดหมาย ก็ถือวาเสร็จสิ้น แตพอมาปนี้ชวงกอนปใหมท่ีทางคณะ หนวยฝกสอนจัด
สัมมนานิสิตฝกสอน สิ่งท่ีผมและเพ่ือนทุกคนกังวลในใจคือ พวกเราตองเขียนบทความวิจัย คนละ 1 ชิ้น 
ท่ีจริงตอนท่ีผมเรียนในวิชาเอก วิชาชีพครู อาจารยก็เคยมอบงานใหหาบทความในวารสาร แลวอานเพ่ือ
จับประเด็นวิเคราะห บางวิชาก็เคยลองเขียนบทความ แตพอมาตอนนี้ท่ีคณะแจงวานิสิตฝกสอนตองเขียน
บทความ พวกผมเพ่ือนๆก็คิด ไมเห็นเหมือนตอนรุนพ่ี แตฟงท่ีคณะแจงอีกดานหนึ่งก็ดี ทําใหเรามีโอกาส 
เราเรียนมาก็เยอะ อานบทความมาพอสมควร คราวนี้ไดลองเขียนจริงๆ ถามองในเชิงประโยชนพวกผมได
ประโยชนครับ แตเหนื่อยหนอย เพราะเราไมเคยเตรียมตัว ดูแตรุนพ่ี เขาบอกไมมีก็ไมมี”  (นิสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 
 “สวนตัวผมกับเพ่ือนๆ ครูพ่ีเลี้ยงก็มาถามบางวาทําวิจัยเรื่องอะไร ครูก็แนะนํา แตสวนใหญแลว
จะปรึกษาอาจารยนิเทศท่ีมหาวิทยาลัยมากกวา ท่ีสําคัญเราตองเรียนรูดวยตัวเอง ความรูท่ีไดจากการ
เรียนวิจัยในรายวิชาเปนสวนหนึ่ง แตไมใชท้ังหมด เราตองสนใจ ศึกษา อานหนังสือเองอีกเยอะ เราก็เห็น
วิจัยปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนมีหลายแบบ แตทําไมอันนี้คิดนะครับท่ีเราเรียนหลายวิชา คลายจะมีแบบ
เดียวคือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรางนวัตกรรม ทดสอบกอนเรียน หลังเรียน ผลการทดสอบคะแนน
เด็กสูงวากอนเรียน จบ ไปฟงในหองเกือบท้ังหมดเปนแบบนี้ ไมใชวาเพราะผมไมไดนําเสนอจึงวิจารณ
อยางนี้ แตเราก็อานหนังสือ เราก็ไปฟงวงวิชาการท่ีอ่ืน มีวิจัยในชั้นเรียนตั้งหลายๆแบบ วิจัยบางอยางดู
ผลสัมฤทธิ์ดวยแตไมไดจบท่ีผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ มันมีอะไรท่ีซับซอนกวานี้ในการพัฒนาเด็ก
นักเรียน เปนสิ่งท่ีอยากฝากไวกับทางคณะและผูสอนครับ” (นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 

3. มิติของการเรียนรูกับเพ่ือนตางสถาบันและฝกฝนใหเกิดความเขมแข็งในทางวิชาการ 
    3.1.1 การจัดประชุมวิชาการ และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนตาง
สถาบัน  
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ทําใหตัวนิสิตเอง ไดเรียนรูประสบการณในการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
การมีมหาวิทยาลัยท่ีอยูในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม จะมีประเด็นในเรื่องวัฒนธรรม วิถีความเปนอยูมาเชื่อมโยง
กับเรื่องของการศึกษาและชั้นเรียนดวย ประเด็นเหลานี้นําไปสูการวิเคราะหความเปนชั้นเรียนท่ีมิไดมี
เพียงหลักสูตร  ครูผูสอน นักเรียน และการประเมินผล แตยังมีเรื่องราวของนักเรียน ผูปกครอง สังคมใน
บริบทท่ีนักเรียนดํารงชีวิตประจําวันอยูดวย ดังนั้นครูจึงควรมองชั้นเรียนท่ีไมแยกขาดออกมาจาก
ชีวิตประจําวันของเด็กนักเรียน 

3.1.2 งานวิชาการนี้ อีกนิยามหนึ่งคือการสรางพ้ืนท่ีของการใหโอกาส และใหเกียรตินิสิตให 
ไดสื่อสารความคิด ความรู และผลการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนท่ีแกสังคมวิชาการ เปนการสรางกําลังใจของการ
ไปเปนครูในอนาคต 
  ในการนําเสนองานวิจัย นิสิตจะไดสื่อสารความคิด กระบวนการในการทําวิจัย กระท่ัง
ไดผลของการวิจัย ซ่ึงเรียกวาเปนความรู  กระบวนการท่ีนิสิตไดถายทอด บอกเลาบนเวทีวิชาการเล็กๆ 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีคอยเปนกําลังใจและใหขอคิดบนฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร และมีเพ่ือนนิสิต
หลากหลายสถาบันรวมแลกเปลี่ยน แนะนํา ละซักถาม  สะทอนบรรยากาศทางวิชาการท่ีมีความอบอุน 
ขณะเดียวกันหากงานของผูนําเสนอยังมีขอเติมเต็ม พ้ืนท่ีเรียนรูนี้ก็จะชวยกันแนะนํา ใหขอคิด โดยมิไดใช
ระบบของการแพคัดออก แตเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันแบบใหเกียรติของผูท่ีมีจิตวิญญาณของความ
เปนครู  ดวยกระบวนการเหลานี้ชวยใหตัวนิสิตครูมีพลังใจท่ีจะสรางงานวิชาการท่ีมีประโยชนตอเด็กและ
เยาวชน และชุมชนวิชาชีพครูตอไปในอนาคต 
 4.  มิติท่ีเปนคําถามท่ีมีตอกระบวนการจัดงานนําเสนอผลการวิจัย 
     4.1 ชวงเวลาของการจัดสงบทความท่ีแกไขแลวนับจากไดรับขอแนะนําใหปรับแกจาก
ผูทรงคุณวุฒิคอนขางรวดเร็ว  ทําใหผูสงบทความเครงเครียด และอาจจะไดบทความท่ียังไมสมบูรณ ในวง
ของการสะทอนคิด จึงมีขอแนะนําใหมีการกําหนดชวงเวลาองการจัดสงบทความครั้งท่ี 1  และบทความท่ี
แกไขแลวในเวลาท่ีเหมาะสม 
     4.2  ในกระบวนการนําเสนอบทความในหองตางๆ มีการกําหนดระยะเวลาของการนําเสนอ
ใหมท่ีแตกตางจากท่ีเคยประกาศไว  ผูนําเสนอหลายคนยังไมรูวามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาการ
นําเสนอ ทําใหการนําเสนอตองหยุดลงภายใตเวลาท่ีจํากัด โดยท่ีไมรูลวงหนา  
     4.3 สวนใหญแลวบทความวิจัย จะเนนไปท่ีการดูผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังจากใชนวัตกรรมท่ี
ครูผูสอนคิดข้ึน  คําถามคือ ยังมีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนรูปแบบอ่ืนอีกหรือไมท่ีกอใหเกิดความรูใหม  
เม่ือบทความวิจัยออกมาในลักษณะท่ีคลายๆกัน ใกลกัน ก็อาจจะเรียกไดวางานแบบเดียวกัน ทําใหไม
นาสนใจ  บางครั้งคนฟงก็ทายคําตอบไดลวงหนา วาผลของการวิจัยจะเปนอยางไร งานลักษณะดังกลาว
อาจจะตองถูกทบทวน ซ่ึงหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทําใหนิสิตไดออกแบบการวิจัยดวย 
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ผลงานวิจัยแบบบรรยาย  
(Oral  Presentation) 

 



ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  
เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

Effect of K-W-D-L Technique were combined with Peer – Assisted Learning  
in Application of Single Linear Equation Lesson on Problem Solving Ability  

of Grade 8th, Demonstration School Prince of Songkla University 

    ผูวิจัย  สุทธิรักษ จิตช่ืน1    Sutthirak Jitchuen1 

       Sutthirak0442@gmail.com 
  เต็มเดือน เตาแกว2    Temduean Taokaew2 
  รอสเมาะห นิสะนิ2    Rosmoh Nisani2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนแตละหองเรียน 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมจํานวนท้ังสิ้น 126 คน สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) 
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องการประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) จํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการแก
โจทยปญหาผานเกณฑรอยละ 60 คิดเปนรอยละ 85.71  2) ความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉลี่ยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 และ 2/2 ไมแตกตางกัน สวนความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2/3 ต่ํากวาหองอ่ืนๆ 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค K-W-D-L, การจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน, ความสามารถในการแก 
    โจทยปญหา  
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การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

A Study of Learning Achievement of Mattayomsuksa 4 Students on Factors That 

Affect Reaction Rates BY Using 5E Inquiry Approach with KWL Technique 

 
ผูวิจัย   ภัทราพร เจะเซ็ง1                                                                 Pattaraporn  Cheseng1 

feefah_pomfu@hotmail.com 
         ชัชวีร แกวมณี2      Chatchawi  khewmanee2 

         พนิดา  วิทยะพงศ3      Phanida Wittayapong3 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

รวมกับการเรียนรูแบบ KWL สําหรับนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 9 

คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ   

1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E รวมกับการเรียนรูแบบ KWL จํานวน 5 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( ) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานใช t-test (Dependent Samples)  

ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของ

นักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ KWL หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E), การเรยีนรูแบบ KWL, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Teaching by using electronic lessons (e-Learning) to develop learning achievement 

in Computer Course of Mathayomsuksa 1 Students 
Demonstration School, Prince of Songkla University 

 

ผูวิจัย  โนรฮดีาย  สะมะแอ 1     Norheedai Samaae1 

        5620117219@psu.ac.th 
อรทิพย เพ็ชรอุไร2       Orntip Petchurai2 

ไกรรตัน นิลฉิม3      Krairat Nilchim3 

มัฮด ีแวดราแม4      Mahdee Waedramae4 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกอนและหลัง

การสอนโดยใชบทเรี ยน อิ เล็ กทรอนิกส (e-Learning) ของ นัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาป ท่ี1 โ รง เ รี ยนสา ธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการทดลองวัดผลกอนและหลังเรียน    
(One – Group Pretest-Posttest Design) กลุมตัวอยางในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ½ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 37 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบประเมินความพึงพอใจ และแผนจัดการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบกอนและหลังเรียนดวยการทดสอบ T แบบประชากรสองกลุมไมอิสระ    
จากกัน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) สูงกวาผลสัมฤทธ์ิกอนการ 

สอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-Learning) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 
 
คําสําคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
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การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสราง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา 
 

Using Argumentation and Inquiry Approach for Development of Mattayom 1 
Student’ Ability in Making Scientific Explanation in  

Thammakosit School, Songkhla 

ผูวิจัย วราลี  ฟุงเฟอง1                Waralee  Fungfuang1 
 กาญจนวัลย  ภญิโญศุภสิทธ์ิ2               Kanjanawan Pinyosupasit2 
 อดุลยชัย  เครือเพียกุล3               Adulchai  Kruapiakul3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา จํานวน 25 คน 
เครื่องท่ีใชในการวิจัยเปนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยงและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
รวมกับกลวิธีการโตแยง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช อยูในระดับด ีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนองคประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบของหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง คําอธิบายทางวิทยาศาสตร 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยส่ือประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ”  

ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  

Development Learning Achievement with Multimedia on "Presentation 

Techniques" course of Professional Management Information Technology  

    
ผูวิจัย ปณณวิชญ  จตุิโชติกานต1                                                                Punnawit Jutichotikan1  

  Hatyai_34@hotmail.com 

  jutichotikan@gmail.com 

          กรภัทร เฉลมิวงศ2                Korrpat Chaleamvong 

                    

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยสื่อประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ” รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาคุณภาพของสื่อประสมเรื่องเทคนิคในการ

นําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพและ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวย

สื่อประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบหน่ึงกลุมวัดกอนหลัง กลุมตัวอยาง(Paired Samples Test)ไดแก

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ช้ันปท่ี 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 20 คนท่ีลงทะเบียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก สื่อ

ประสม เรื่องเทคนิคในการนําเสนอ ประกอบดวย สื่อประสมเรื่องเทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการอาชีพ แบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยการวัดผล

สัมฤทธ์ิกอนเรียนโดยการนําเสนอผลงาน ทดลองสอนดวยสื่อประสม และเมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวทําการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีนโดยการนําเสนอผลงาน การวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะห คํานวณหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนใชสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อประสมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคในการนําเสนอ วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 ท่ีสรางข้ึนครั้งน้ีคุณภาพ

อยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
 

คําสําคัญ: สื่อประสม, นวัตกรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจาก
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  

Develop teaching activities, Achievement and ability in solving electrical problems 
of Grade 9 students by using the 7E Instructional Model and Teams Games 

Tournament Technique (TGT) 

ผูวิจัย อาทิตา  คงขํา1         Athita  KongKham1 
 พัศรเบศวณ  เวชวิริยะสกุล2     Phatsarabet  Wetwiriyasakul2 

 โสพิศ  สืบวงศ3         Sophit  Seubwong3 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)   ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2560  ท้ังหมด 1 หองเรียน จํานวน 27 คน โดยจัดกลุมดวยวิธีสุมแบบกลุม กลุมทดลองไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุม
แขงขัน (TGT) ใชเวลา 24 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟา และวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบแบบทดสอบ
ระหวางการแขงขัน การวิเคราะหขอมูลใช t-test ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องไฟฟาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือ
จากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) หลงัเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 
ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) อยูในระดับดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยกอนเรียน 5.84 
และหลังเรียน 13.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียน3) กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไฟฟาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือจาก
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) อยูในระดับดี  
 

คําสําคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(7E), รูปแบบการ 

               สอนแบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน(TGT) 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2         
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิด 

การเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี  
The Development of Learning Achievement in Mathematics on “Square Root“  

of Secondary Grade 2 Students in Woranari Chaloem School, Songkhla Province  Using Practice 
Packages based on Vigotski’ s Scaffolding Concept 

 
ผูวิจัย ฤทัยรัตน ศักดริัตน1      Ruthairat  Sakdirat1 

                            ruthairat.aom@gmail.com 

 จุไรศริิ ชูรักษ 2      Juraisiri  Choorak2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง รากท่ีสอง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอ
การเรียนรูของไวกอตกีกับเกณฑรอยละ 75  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะตามแนวคิด
การเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี และ3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนวรนารี
เฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียน   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
จํานวนนักเรียน 45 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน แบบฝกทักษะ 
จํานวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รากท่ีสอง จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี จํานวน 1 
ฉบับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และสถิติการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 2 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของ ไวกอตสกี มี
คะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 77.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนดวย
แบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตกี สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรูของไวกอตสกี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06  
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร, แบบฝกทักษะ, การเสรมิตอการเรียนรูของไวกอตสกี, ความพึง     
              พอใจ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

รวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT ON RELATION AND 
FUNCTION FOR GRADE 10 STUDENTS OF HATYAIWITTAYALAI 2 SCHOOL BY EXPLICIT 

TEACHING METHOD TOGETHER WITH A SKILL PRACTICE PACKAGE 
 

ผูวิจัย กรวิชญ  รักบุรี 1       Korawit  Rakburi 1 
 korawit.231106@gmail.com 

 เพ็ญนภา  สุวรรณวงศ 2      Phennapa  Suwanwong 2 
 จินตนา  พูลสวัสดิ์ 3       Jintana  Poonsawat 3 
 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป ท่ี 4 เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใช วิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝก                    
เสริมทักษะ กับเกณฑรอยละ 60 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใช วิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ กลุมตัวอยาง                                        
ท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 41 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช                            
ในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท
รวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ 2) แบบฝกเสริมทักษะ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 14 ขอ ผลการวิจัย
พบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัด การเรียนรู เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ความสัมพันธและ
ฟงกชัน โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับการใชแบบฝกเสริมทักษะ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 
4.03, S.D. = 0.76) 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, วิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท, แบบฝกเสริมทักษะ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 
5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัด สตูล 
The Development of Learning Achievement on atmosphere of maltayomsuksa 1 
students using inquiry 5E with the scientific process (experimental skills) 

 

ผูวิจัย ปาริฉัตร   แสงดาํ1      Parichat      Sangdum1 
        Lost-love-69@hotmail.com 
 ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ2     Chanyut      Fongsuwan2 
 ธนพงษ    พันธุทอง3     Thanapong  Pannong3 

หทัยรัตน  ศรีชัยชนะ4     Hathairat     Srichaichana4  
โรฮานา    มนูญดาหวี5     Rohana       Manoondavee5 

  

บทคัดยอ 
 

 การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการ
ทดลอง) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 
บรรยากาศ หลังใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล กับเกณฑรอยละ 60 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศกอนและหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวม 46 คนซึ่งไดมาจากวิธีการสุมเลือกอยางงาย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน
วิทยาศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย 
และการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 การวิจัยปรากฏผลดังน้ี 1) หลังเรียนดวยโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 62.17 เมื่อพิจารณาคะแนนเปน
รายบุคคลพบวา นักเรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 จํานวน 21 คน และนักเรียนมีคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 
60 จํานวน 25 คน 2) กอนเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูนักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 14 คะแนน คะแนน
ต่ําสุด 3 คะแนนเฉลี่ย 7.5 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.33 และหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู
แบบ 5E รวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการทดลอง) นักเรียนทําคะแนนสูงสุดได 27 คะแนน คะแนนต่ําสุด 
15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.65 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.06 แสดงใหเห็นวาหลังเรียนดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
คําสําคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ทักษะการ 
              ทดลอง) 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององคประกอบคอมพิวเตอร        
โดยใช Augmented Reality และ แอปพลิเคชัน Quizizz   

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 
Development of Learning Achievement in Information Technology Computer 

Elements Using the Augmented Reality and Quizizz Application for 
Mathayomsuksa 1 Students, Benjamarachutit School Pattani Province 

 

ผูวิจัย  ปทมา  ยีสดิิ1      Patama  Yeesidi1 

        5620117302@psu.ac.th 
         มัฮดี แวดราแม2      Mahdee Waedramae2 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz กับนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบปกติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี  

Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz  และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตอการเรียนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Realityและแอปพลิเคชัน Quizizz  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานีจํานวนนักเรียน 65 คน ผลการวิจัย
พบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  
Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชันQuizizz 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี  Augmented Reality และแอปพลิเคชัน
Quizizz  พบวามีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก 
  

คําสําคัญ :  Augmented Reality,  แอปพลิเคชัน Quizizz
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   

โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  รวมกับการใชชุดกิจกรรม 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON DIGESTIVE SYSTEM OF 

MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS USING THE 5E INQUIRY APPROACH WITH ACTIVITY 

PACKAGES 

 
ผูวิจัย       จุฑาลักษณ  ริยาพันธ1       Juthalak  Riyapan1 

                                                                                               Juthalak7974@gmail.com 

                พูนสขุ  อุดม2 ,       Poonsuk  Udom2 

              เสรี  วรสิทธิกร3       Seri  Worasittikorn3                                                                                                                                                                                                                           

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบยอยอาหารของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียน และหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใช

ชุดกิจกรรม  กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) ชุดกิจกรรม 2) 

แผนการจัดการเรียนรู  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( )  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบยอยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ : ชุดกิจกรรม, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม, ผลสัมฤทธ์ิทาง 

              การเรียน 
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ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะท่ีมีตอคะแนน

พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

The Results of STAD Instructional Learning were Combined with the Skill-Based 

Exercises on the Developmental Scores and the Student's Decimal and Fractional 

Learning Achievement Mathayom 1 at Phatthalung School Phatthalung Province. 

ผูวิจัย ศิราณี ฤทธิโรจน 1       Siranee Rittirote 1  
        siraneerittirote@gmail.com 

 อารี โชติพืช 2       Aree Chotipuet 2  

 บุญสนอง วิเศษสาธร 3      Boonsanong Wisetsathon 3  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบ

ฝกทักษะ ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องทศนิยมและเศษสวน2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการเรียนรูหลังจากการ

ทําแบบฝกทักษะในแตละครั้งของนักเรียนเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝก

ทักษะ เรื่องทศนิยมและเศษสวน ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 

2560 จํานวน 4 หอง 189 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 จํานวน 48 คน ซึ่งไดจากวิธีการสุม

อยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ

สอนแบบ STAD รวมกับการใชแบบฝกทักษะ จํานวน 14 แผน โดยใชเวลาในการสอน 14 ช่ัวโมง และแบบทดสอบหลัง

เรียน สถิติท่ีใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว  ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 50 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และคะแนนพัฒนาการและไดรับระดับกลุมการยกยองในระดับดีมาก รอยละ 40 

คําสําคัญ : วิธีการสอนแบบ STAD  แบบฝกทักษะ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน คะแนนพัฒนาการ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON IMMUNE SYSTEM TOPIC ON 
FUNDAMENTAL SCIENCE OF MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS BY USING 

COOPERATIVE LEARNING STAD PROCESS 
 
ผูวิจัย  รังสติา  หาญพันธุ1              Rangsita Hanphan1 
                                                                                                                          Rangsitahanphan@gmail.com 

         นุชนาฏ  ใจดํารงค2                                                           Nutchanat Jaidamrong2    

        กาญจนา ดําเกลีย้ง3       Kanchana Damkleang3 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD 2) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 
1 หอง จํานวนนักเรียน 40 คน โดยการสุมตัวอยางแบบสุมกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ประกอบการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ    ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กอน
เรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD มีความแตกตางกัน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ STAD มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.65 และมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ  
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การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความพึงพอใจ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Effect of using flipped Classroom teaching and learning management on learning 
achievement, instruction satisfaction and Skills in 21st Century in Computer and 
Information Technology and Communication of Mathayomsuksa Four Students, 

Demonstration School, Prince of Songkla University 
 
ผูวิจัย  สีติรอกีเยาะ อูมา1      Sitirokiyoh Uma1 

         leena5lnrl@gmail.com 
อรทิพย  เพ็ชรอุไร2      Orntip Petchurai2 

แวฮาซัน แวหามะ3      Waehasan waehama3 

 มัฮดี  แวดราแม4       Mahdee Waedramae4 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนการ

สอนแบบหองเรียนกลับดาน กับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนปกติรายวิชา ง 31121 การออกแบบและ
เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน และ3) เพ่ือศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลังศึกษาประจําภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หอง จํานวน 76  
คน ไดมาดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยกําหนดหองเรียนเปนหนวย
ในการสุม  โดยเลือกเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 37 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 39 คน เครื่องมือในการ
วิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียนกลับดาน แผนการจัดการเรียนรูสําหรับหองเรียนปกติ สื่อวิดีโอ
ประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนสอนแบบหองเรียนกลับดาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูง
กวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูใน
ระดับท่ีสูง  

 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน, ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี
              สารสนเทศและการสือ่สาร 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

THE EFFECT OF USING CIPPA MODEL TO MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT 
ON ARITHMETIC SEQUENCE AND GEOMETRIC SEQUENCE FOR    GRADE 11 STUDENTS 

AT HATYAIWITTAYALAI 2 SCHOOL 
 
ผูวิจัย นิรุช        พรมแกว0

1     Nirut      Promkaew1 
                                                                                               topsa.boy@gmail.com 
 เพ็ญนภา  สุวรรณวงศ12     Phennapa  Suwanwong2 
 นํ้าออย    จันทรขาว2

3     Nam-Oi     Jankhoa3 
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับ เลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ โดยวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบ
ซิปปา (CIPPA Model) กับเกณฑรอยละ 60 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA 
Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ จํานวน 1 หองเรียน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) จํานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต และ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบซิป
ปา (CIPPA Model) การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สูงกวาเกณฑรอยละ 60 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน, ลําดับเลขคณิตและลาํดับเรขาคณิต, วิธีการจัดการเรยีนรูแบบซปิปา 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูรูปแบบ MIAP สําหรับรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร  

บูรณาการการสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม Facebook 
Development of MIAP Lesson Plan for Electrical Installation Course Integrate with 

facebook live 
 

ผูวิจัย เอกรนิทร  เขียวไปล1      Ekkarin   Kheaplai1  
                   Ekkarin_po_@hotmail.com   

ฤทัย  ประทุมทอง2
       Ruthai Prathumtong2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร 
2 )  หาประสิท ธิภาพของแผนการจั ดการ เรี ยนรู รู ปแบบ MIAP ราย วิชาการติดตั้ ง ไฟฟ า ในอาคาร 
3) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาใน
อาคาร 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการ
ติดตั้งไฟฟาในอาคาร ผลการวิจัยพบวาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช MIAP พบวามีคามาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช MIAP พบวาคาประสิทธิภาพของ MIAP 83.26/83.66 ท่ี
ไดสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
การใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร อยูในระดับมากท่ีสุด  
คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู/ การติดตั้งไฟฟาในอาคาร/ การไลฟสด 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES LESSON PLANS FOR 

MEMORY STRATEGY OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS AT 

HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA SCHOOL 

 
ผูวิจัย     ฐิติพงศ พรหมมวง 1     Thitipong Prommuang 1 

Batkjst@gmail.com 

 วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 2                   Wanlaya Thamaphiban Inthanin 2 

 ธิดา เจตนา 3                Thida Jettana 3 

                                                                                                           

 

บทคัดยอ 
           งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ

ดานการจํา รายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 6 และ 3) เปรียบเทียบกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจํา กอนเรียน – 

หลังเรียน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ Oxford’s 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) version 7.0 และแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกลยุทธการ

เรียนภาษาอังกฤษดานการจํา กลุมตัวอยางมีจํานวน 205 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) จากประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ท่ีเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบที (t-Test) ผลการสํารวจหลังเรียนพบวานักเรียนมีการใชกลยุทธการ

เรียนภาษอังกฤษเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ดาน โดยการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 

คําสําคัญ: กลยทุธการเรยีนภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู การจํา 
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วัสดุธรรมชาติเรื่องผลการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุ 
ธรรมชาติท่ีมีตอความสามารถ ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
Effects of Creative Arts Activities With Natural Materials 

On Fine Motor Skills of Kindergaten Student 2/4 
       Tessaban 4 Watnoppawongsaram, Muang Ampere, Pattani Province 

             ผูวิจัย  อิบตีซาม  เจะหะ1     Ibteesam  Jehha1 

        

 Tee405610024@gmail.com 
           กมลรัตน  คนองเดช2     Kamonrat  Kanongdet2 

           สุนิศา  ธรรมบัญชา3     Sunisa  Thammabuncha3       

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ ท่ีมีตอ
ความสามารถดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ตามเกณฑ
มาตรฐาน E1/E2 = 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 
2/4 ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดวยวัสดุธรรมชาติ 3) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ท่ีกําลังศึกษา  อยูช้ันอนุบาลป
ท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 20 คน โดย
ใชการเลือกแบบเจาะจง 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการทดลอง 3) แบบบันทึกเชิงปฏิบัติการการใชกลามเน้ือ
มัดเล็ก 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ  

ผลการวิจัยพบวา  
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ มีประสิทธิภาพเทากับ 87.25/90.5   ซึ่งสูง

กวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  
2. หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 มีความสามารถในการ

ใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
3. หลังการทดลองนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/4 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดวยวัสดุ

ธรรมชาติ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ, ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 
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การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

ของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

CREATIVE ARTS ACTIVITIES TO IMPROVE EARLY CHILDHOOD MUSCLE ABILITY OF 

KINDERGARTEN 1/3 AT MUNICIPALITY SCHOOL 3 (SOPHON PITTAYAKUNANUSORN) 

 
ผูวิจัย แพรพรรณ   ขุนคต1  Praephan  Khunkot1 
                                                                                                         Praephan.praephan@gmail.com 
         พูนสุข  อุดม2  Poonsuk  Udom2 
         เดือน  พรไธสง3  Daun  Pornthaisong3 
  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปท่ี 1/3 จํานวน 24 คน ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  โดยวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางแบบกลุม  การทดลองใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง  ระยะในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง รวม 
12 ครั้ง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  แผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรค  และ
แบบทดสอบการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือวัดความสารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงกวากอนจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
คําสําคัญ :  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  เด็กปฐมวัย 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับระหวางการสอนแบบบรรยายกับการใชเกม
ประกอบการสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ 

อําเภอรามันจังหวัดยะลา 
A Comparative Study of Arabic Language Achievement between Lecture Method 
andUsing Games Method on Prathom Suksa 6 Students, Ban Talok Halo School 

Raman District, Yala Province 
 

ผูวิจัย  มะสุกรี เจะมะ3

4 

อับดุลกอนี เตะมะหมัด4

5 

สุกรี สะเตาะ5

6 

การมี กอระ6

7 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
อาหรับของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ อําเภอรามันจังหวัดยะลา ท่ีเรียนโดยแผนการ
จัดการเรียนรูแบบใชเกมและแบบบรรยาย จํานวน 42 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเกม
ประกอบ แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยายและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน-หลังเรียนวิชาภาษาอาหรับ สถิติท่ี
ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t – test)  

ผลการวิจัยพบวา คะแนนสอบหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมประกอบมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกมและ

นักเรียนท่ีไดรับโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบใชเกม

ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบรรยายอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การสอนแบบบรรยาย, การใชเกมประกอบการสอน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา 
เรื่อง  ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี  3  โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”  โดยการสอนแบบโฟรแมท 

 
Learning Achievement and Problem Solving Ability 

History and Importance of Buddhism, History and Principles of Buddhism Social 
Studies, Religion and Culture of Secondary School Students 

Year 3 of Sadao School "Khanchai Kampanan Memorial" by teaching four. 
 

ผูวิจัย  ลัดดาวัลย  บินโตะหีม1     Laddawan  Bintoheem1    
         กนกพร  คลายดวง2      Kanokporn  Klaiduang2    
         นวพรรษ  รตันบุญทวี3     Navapat  Rattanaboontawee3 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3โรงเรียนสะเดา“ขรรค
ชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยการสอนแบบโฟรแมท 2. เพ่ือเปรียบเทียบ ความสารถในการคิดแกปญหา
เรื่องประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยการสอนแบบโฟรแมท กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเรียนท่ี 2 ของของโรงเรียน
สะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 34 คน ซ่ึงไดมาจากการสุม
แบบกลุม (Cluster Random  Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1. แผนการจัดการเรียนรู 2. 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสารมารถในการคิดแกปญหา สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพ้ืนฐาน สถิติท่ีใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโฟรแมทมีความสารถในการคิดแกปญหา หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน   
 

คําสําคัญ : การสอนแบบโฟรแมท ความสามารถในการคิดแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เรื่อง Myths and legends โดยใช

แบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชู

ทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILL FOR COMPREHENSION: MYTHS AND 

LEGENDS BY USING EXERCISE IN CONJUNCTION WITH ROLE PLAY FOR MATHAYOM ONE 

STUDENTS OF NAVAMINDARAJUDIS THAKSIN SCHOOL SONGKHLA 

 

ผูวิจัย วีระพงค ชางรอบ1     WeerapongCharngrob1 

 จารุวรรณ โพธิวิจติร2    Jaruwan Powijit2 

 ปรีดา เบ็ญคาร3     Preeda Benkarn3 

 ณรงค กาญจนะ4     Narong Kanchana4 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ และเพ่ือ

เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ จังหวัดสงขลา ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ประชากรเปน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 13 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 14 คน ท่ีมีปญหาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผน 2) แบบฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ จํานวน 1 ชุด 3) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูล

และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา หลัง

เรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับบทบาทสมมตินักเรียนมีทักษะการอานเพ่ือความเขาใจหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ

รวมกับการแสดงบทบาทสมมติเกิน 70% จํานวน 10 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 4 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 74.76 % ซึ่ง

สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ 70 % และนักเรียนทุกคนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 5.71 

คําสําคัญ: ทักษะการอานภาษาอังกฤษ, แบบฝกทักษะ, บทบาทสมมต ิ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร  

เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2        

โดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ 

Comparative Study of Historical Achievement 

The history of regional development in Asia  

The results of the study were as follows 
 

ผูวิจัย   ศราวุธ แกวบุตร1      Sarawut Kaewbut1 

                                                                                              Sarawut_9597@hotmail.com 

          สุรัตน เจนจิตภักดีเดชา2     Surat   Janjitpukdeedacha2     

          เมธี ดิสวัสดิ์3      Matee Di-Sawat3 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกติ        

  โดยการศึกษาจากประชากรท้ังหมด 323 คน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และใชกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple Random 

Sampling ) ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 เปนกลุมทดลอง จํานวน 38 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/4  เปนกลุมควบคุม จํานวน 38 คน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Two group pretest-posttest design 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุมและการ

สอนแบบปกติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู สําหรับสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน t-test วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย 

กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบสืบสวน

สอบสวนเปนกลุมสูงกวารูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01        

คําสําคัญ : วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกลุม การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  
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การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 
2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลาโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโก 

The Development of Reading Skill on Cluster Pronunciation of Primary Grade 6/5 
Students in  Municipality School 2 (Ban Hatyai), Songkhla Province 

Using Practice Packages together with Bingo Game 
  

ผูวิจัย มูนีเราะห  แวกาปง1              Muneeroh  Wagapong1 

                                         muneeroh333@gmail.com  

 จุไรศริิ ชูรักษ 2                Juraisiri  Choorak2          
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) หลังใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโกกับเกณฑ รอยละ 
80 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 
2 (บานหาดใหญ) กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเกมบิงโก  กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2  (บานหาดใหญ) ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  แบบฝกทักษะ เกมบิงโก 
และแบบวัดทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอย
ละ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะรวมกับเกมบิงโกมีคะแนนคิดเปนรอยละ 88.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 และ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6/5 มีทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ําหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโกสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนน
กอนเรียนคดิเปนรอยละ 48.80 และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 88.40 โดยคะแนนรอยละหลังเรียนเพ่ิมข้ึน 39.60 
 

คําสําคัญ: ทักษะทางการอานออกเสียงคําควบกล้ํา, แบบฝกทักษะ, เกมบิงโก 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   

โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ  
A Comparison of Learning Achievement in Learning and Satisfaction in Social  

studies of Mathayomsuksa Five Students  
Using Programmed Instruction and Teacher’Manual  

 

ผูวิจัย   อนันต ชูชวย1      Anun  Choochauy1 

                                                                                                zxzanunzxz@hotmail.com 
          ยาวี เฉิดฉ้ิม2      Yawee Cherdchim2     
          เมธี ดิสวัสดิ์3      Matee Di-Sawat3 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
วิชาภูมิศาสตร เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร ประเด็นคือประเด็นแรก เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ประเด็นท่ีสอง ประเด็นท่ี
สองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ประเด็นท่ีสาม 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 
ประเด็นท่ีสี่ เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 
โดยการศึกษาจากประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 
สงขลาโดยใชนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 /1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 /4  
เปนกลุมควบคุม จํานวน 30 คน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Two group pretest-posttest design  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและแบบวัดความพึงพอใจ สําหรับสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนและความพึงพอใจใช t-test   
 ผลการวิจัยพบวา  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา  กอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยกลุมนักเรียนไดรบัการสอนโดยใชบทเรียน  สําเร็จรูป มี คาเฉลี่ยกอนเรียนและหลัง
เรียน 13.97/18.53  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยกลุมนักเรียนไดรับการสอนคาเฉลี่ยกอนเรียนและ  หลังเรียน 13.47/15.63 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวา
การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 4. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมี ความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เปนรายดานท้ัง 4 ดานคือ ดานเน้ือหา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับมาก  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบ
ปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ดานสื่อและอุปกรณในการเรียนการสอน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดานการวัดและประเมินผล นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย 
 
 

48 



ในระดับมาก  ซึ่งสามารถเปรียบความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ : บทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ความพึงพอใจ 
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การพัฒนาชุดเกม เพ่ือสงเสริมความรูทางดานคําศัพทเรื่อง Food & Fashion  สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ปการศึกษา 2560 

The Development of Game Packages to Enhance Vocabulary Knowledge on Food & 

Fashion for Secondary Grade 2 Students of Hatyai Wittayalai Somboonkulkanya 

School in Academic Year 2017  

 
ผูวิจัย    วรรณนิศา  ธารเนตร1     Wannisa  Tharanet1 

                                                                                                wannisath302@gmail.com 

 วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน2        Wanlaya  Thamaphiban  Inthanin2 

 ยุวนิต  พงศประยูร3      Yuwanit  Pongprayoon3 

 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยน้ี เปนสวนหน่ึงในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรูทางดานคําศัพท โดยใชชุดเกม รวมกับวิธีการ

สอนแบบฟง – พูด (Audio - Lingual Method) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณ

กุลกันยา ปการศึกษา 2560 ซึ่งผูวิจัยอยูในข้ันพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือนําสื่อนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพมาใช ในการจัดการ

เรียนรู โดยมุงใหผูเรียนพัฒนาความรู ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาและหา

ประสิทธิของชุดเกมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Food & Fashion สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เครื่องมือท่ีใช

ในการศึกษาวิจัย คือ ชุดเกมคําศัพท 4 เกม ไดแก 1).Hidden words 2).Word domino 3).Word matching 

4).Riddle  ซึ่งผูวิจัยไดนําท้ัง 4 เกมไปใหผูเช่ียวชาญทางดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ประเมินเพ่ือ

ตรวจสอบหาคาดัชนีสอดคลอง (IOC) และตรวจสอบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ผลวิจัยชุดเกมคําศัพท 4 เกม 

โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวา คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด ซึ่งแปลผลไดวา ชุดเกมคําศัพท

ท้ัง 4 เกมน้ีสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการทดสอบกลุมตัวอยางได  และจากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

โดยใช Rating Scale ในการประเมิน พบวา ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคาเฉลี่ยของชุดเกมท้ัง 4 เกมอยูทีคาเฉลี่ย 3.90 และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 ซึ่งอยูในระดับดี   

คําสําคัญ : ชุดเกม, คุณภาพของชุดเกม 
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พัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : ทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 

Early Childhood Innovation : Fine Motor Skills with Creative Art Activities  

with Banana Leaf 
 

ผูวิจัย ซูซันซินี โตะแวมะ1      Susansinee Tohwaemah1 

       Susunsini2946@gmail.com 

 กมลรตัน คนองเดช2     kamolrat kanongdet 2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ระหวางกอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือวิจัยใหไดมาตรฐานคา E1/E2 = 80/80 3) เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 ท่ีมีตอกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ัน

อนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 23 คน ท่ีได

จากการเลือกแบบเจาะจง ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 

ครั้งๆละ 1 กิจกรรมๆละ 30 นาที รวมท้ังสิ้น 10 ครั้ง  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง แบบทดสอบวัด
ทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนและหลังการทดลอง แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทดลอง และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใบตอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  
คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test dependent) ท่ีสัมพันธกัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง มีทักษะการใชกลามเน้ือ
มัดเล็กหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยได
เกณฑมาตรฐานคา E1/E2 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (E1=86.52 /E2=89.86) แสดงวาเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 3) หลงัการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยใบตอง นักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(  = 2.73) 
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การศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบซิปปา

โมเดลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศกึษาศาสตร 

The Study of Using CIPPA model for improve  student motivation in Learning   of 

Pratomsuksa2 students, Nidasuksasat School. 

 
ผูวิจัย มารีนา  หลีปาหยัง1      Mareena Leepayang1 

        มะยูต ี  ดือรามะ2      Mayuti  Duerama2 

        มฮูัมหมดัซอเระ หะยสีะมะแอ3     Muhamadsoreh Hayisama-e2 

        ชาตร ี   สังขาว4      Chatree  Sangkauw3 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียน

การสอนแบบซิปปาโมเดลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบ Cippa model 7ข้ันตอน ดังน้ี 1.ข้ันทบทวนความรูเดิม  2.ข้ันแสวงหาความรูใหม 3.ข้ันทําความ

เขาใจกับความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4.ข้ันแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม 5.ข้ันสรุปและ

จัดระเบียบความรู 6.ข้ันแสดงผลงาน 7.ข้ันประยุกตใชความรู โดยใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแก การใชบทบาทสมมุติ 

การเลนเกม การเรียนรูดวยตนเองและกลุมผานใบความรูและยังมีการนําเสนอหนาช้ันเรียน รวมท้ังการตั้งคําถาม-ตอบ

คําถาม  เปนตน 

  ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาโดยการเรียนการสอน

แบบซิปปาโมเดลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 2560ปรากฏวา นักเรียนมีพฤติกรรม

ความสนใจในการการเรียนอยูในระดับดี 

คําสําคัญ : โมลเดลซิปปา,ความตัง้ใจเรียน 
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ผลของการใชแรงเสริมทางบวกท่ีมีตอพฤติกรรมการความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7  โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 

The Effect of Positive Reinforcement on not Handing in Assignment Behavior 

 of Matthayomsuksa 1/7 students in Mahavajiravudh Songkhla School 

 
ผูวิจัย กนกวรรณ   นวลแกว1     Kanokwan Nuankaew 

                                                                                            nugeddekyo@gmail.com 
 ชัยลิขิต   สรอยเพชรเกษม2     Chailikit Soipechkasem 

 

บทคัดยอ 
 งานศึกษาน้ีใหความสําคัญตอพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 

1/7 ท่ีซึ่งมีพฤติกรรมการสงงานท่ีไมตรงตอเวลาและไมเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงในช้ันเรียน วัตถุประสงคของการวิจัย

ในครั้งน้ีคือเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเสริมแรงทางบวก 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบบันทึกพฤติกรรมการสงงาน ของรางวัล ผลการวิจัยพบวา เมื่อใชวิธีการเสริมแรง

ทางบวกจะกระตุนใหนักเรียนมีพฤติกรรมการสงงานมากข้ึนกวาท่ี  ผานมา 

คําสําคัญ  : แรงเสริมทางบวก, การไมสงงาน 
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ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบBBL เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน  

รายวิชา อิสลามศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

The Study of Using BBL Learning for enhancing student participation in classroom 

of Pratomsuksa1 student, Nidasuksasat School. 

 
ผูวิจัย ธนารตัน  หมาดหวัง1      Tanaratmardwang1 

  

                                                                                       Sakeeyah.tun@gmail.com 
        มะยูต ี    ดือรามะ2      Mayutee  Derama2 
        มูฮัมหมดัซอเระ  หะยสีะมะแอ3     Muhammadsorehayisama-e3 
        ชาตรี     สังขาว4      Chatee   Sangkauw4 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน รายวิชา อิสลามศึกษา ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน(Brain-BasedLearning) 

ภาคเรียนท่ี 2ปการศึกษา2560  จํานวน10คน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental 

Research)ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – 

posttest  design) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน  2 ประเภท1)เครื่องมือท่ีใชในการทดลองไดแกแผนการ

จัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานจํานวน8 แผน2)เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนไดแก แบบสังเกตการณการมีสวนรวมในช้ันเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี คารอยละ

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อมีการจัดการ

เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน และ พฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน/การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
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การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนออทิสติก 

Case Study to Improve Reading Skills for Autistic Student. 
 

ผูวิจัย    อัญชลีพร  จิตพรหม1            Anchaleephon  Jitphrom1 

                                                                                                     borraped.san@gmail.com 

 สุนทรี  วรรณไพเราะ2          Suntaree   Wannapairo2 

พัฒิยา  เพชราภินันท3          Patthiya  Pedcharapinan3 
 

 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีปญหาดานสมาธิและการจดจําโดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู โรงเรียนสะเดา  “ขรรคชัย  

กัมพลานนทอนุสรณ” จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียน

ออทิสติก โดยใชการฝกทักษะเสริมการเรียนรู มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังข้ันตอนตอไปน้ี 1) กําหนดกลุมเปาหมายโดย

รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับตัวบุคคล 2) ศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 3) ทดลอง

และเก็บขอมูล 4) วิเคราะหขอมูล 5) สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการ

เรียนรู แบบประเมินทักษะดานการอาน และบันทึกผลการเรียนรู (แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู)  ลักษณะการจัดการ

เรียนรูท่ีจัดข้ึนเปนการจัดการเรียนการสอนพิเศษนอกจากการจัดการเรียนรูปกติในคาบเรียน  ซึ่งเปนลักษณะของ

กิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะดานการอานแกนองเอ (นามสมมติ) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/11 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยเฉพาะ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทักษะดานการอานของ

นักเรียนกลุมเปาหมายน้ันมีผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูและจากการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียนกลุมเปาหมายสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนของนักเรียนดีข้ึน

ดวยเชนกัน  
 

คําสําคัญ : การศึกษารายกรณี  การฝกทักษะเสรมิการเรียนรู  ออทิสติก   
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การพัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : การพัฒนาทักษะทางสังคม ดวยกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
Innovation early childhood : The social skills development with the folk play 

activities 
 

ผูวิจัย  ไลลา  สาและ1      Laila  saleah1 

        Laila405610018@gmail.com     
         กมลรัตน  คนองเดช2      Kamolrat  Kanongdat2 
         สุนิศา  ธรรมบัญชา3      sunisa Thammabuncha3 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยการพัฒนาทักษะทางสังคมโดย
ใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานใหไดตามเกณฑมาตรฐานคา E1 /E2  เทากับ  80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) กอนและหลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน     
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) ท่ีมีตอกิจกรรม
การละเลนพ้ืนบาน 

กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 3 – 4 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลป
ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จํานวนท้ังสิ้น 18 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานท่ีมีตอทักษะทักษะทาง
สังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 2) แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 กอนและหลังการ
ทดลอง 3) แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนและทักษะการควบคุมตัวเองของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีตอ  การจัดกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบาน คา IOC ของเครื่องมือทุกประเภท มีคาเทากับ 1  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน E1 /E2  เทากับ 80/80 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 82.31/86.67 เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

2. หลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล)     
มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 2.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 

คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะทางสังคม, กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน, นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 
A STUDY OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS OF 

HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA SCHOOL LEARNING ACHIEVEMENT IN 
HISTORY BETWEEN THE STUDENTS TAUGHT BY THE INTIGRATED APPROACH AND 

THE INQUIRY METHOD (5Es) 
 

ผูวิจัย ณัฐวุฒิ จงจิต1          Natthawut Jongjit1 

                                                                                                   natthawut03062538@gmail.com 

 กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล2                  Kittisak Thammaapiban2 
 กุญชชญา ไชยชนะ3        Kunchaya Chaichana3 
           

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) รวมไปถึงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es)  
 ประชากรเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล
กันยา ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน 
กลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 46 คน และกลุมทดลองกลุมท่ี 2 ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) จํานวน 46 คน ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองกลุม
ละ 10 คาบ ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Nonrandomized Control Group Pretest-
Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ แผนการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
โดยคาประสิทธิภาพและคาความเชื่อม่ันวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test dependent samples และ 
t-test independent samples ในรูปผลตางของคะแนน (Difference Score) 
 ผลการวิเคราะหพบวา 

1. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบ 
เสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา 

              ความรู 5 ข้ัน 
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ผลของโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการเล้ียงลูกฟุตซอลของนักกีฬา  
ฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป  โรงเรียนสตรีพัทลุง   

Effect  of  Nine – Square  Training  Program  on  Futsal Dribbling  Ability of     
14 – 17 Years old Futsal femamle  athletes  Satri  Phatthalung  school 

 
ผูวิจัย   นิติกร    ชางทอง1      Nitikorn  Changtong1

                                                                                                                                            
                                                                                         Chelsea.2018.2560@gmail.com 

           ภิญโญ  โชตริตัน2                                        Pinyo   Chotirat2 

                คัชชา    ศิริรัตนพันธ3                                                 Katcha   Sirirattanapun3 

         ประภาส  ปลองใหม4                          Prapas  Plongmai4 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอ
ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝกเสริม
ดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง (กลุมทดลอง) กับการฝกซอมตามปกติ (กลุมควบคุม) ท่ีมีตอความสามารถในการ
เลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ป กลุมตัวอยาง ไดแก นักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนสตรีพัทลุง 
อายุ 14 – 17 ป จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลของวารเนอร 

 ผลการวิจัยพบวา 1.) ผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชองท่ีมีตอความสามารถในการเลี้ยง

ลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 14 – 17 ปพบวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย X  = 14.82 ,S.D. = 0.54 และกลุม

ควบคุม X  = 16.49 , S.D. = 0.53 2.) การฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไวท่ีมีตอความสามารถใน
การ เลี้ยงลูกฟุตซอลในกลุมทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห มี
คาเฉลี่ย 16.49, 15.74 และ 14.82 วินาที ตามลา ดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.35, 0.37 และ 0.53 วินาที ตาม
ลา ดับ ในกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการ ทดลอง 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ย 16.59 
16.46 และ 16.49 ตามลา ดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.35, 0.37 และ 0.53 วินาที 3.) กอนการทดลอง กลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูก เทากับ 16.49 และ 16.59 วินาที ตามลาดับ หลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห กลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลเทากับ 15.74 และ 
16.46 วินาที ตามลําดับ หลังการ ทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยง
ลูกฟุตซอล เทากับ 14.82 และ 16.49 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล 
พบวา หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงฟุตซอลมาก 
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : โปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง , ความสามารถในการเลีย้งลูกฟุต 
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โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

The development of achievement on food and nutrition by inquiry approach with 

game of mattayomsuksa 2 students 

 
ผูวิจัย    จุฑารัตน  เหลือแกว1     Jutarat  Lueakaeo1 

Koy003radyclub@hotmail.com 

 พูนสขุ  อุดม2     Poonsuk  Udom2 

สุทัศน  เลงนอย3     Sutat Lengnoi3 

            

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

กอนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหารเครื่องมือวิจัย 

คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

จํานวน 42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูรวมกับเกม เรื่อง อาหารและสารอาหาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเกม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E รวมกับผังมโนมติ 

THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHAYOMSUKSA 2 FUNDAMENTAL 

SCIENCE SUBJECT IN THE TOPIC OF HUMAN’S DIGESTION SYSTEM THROUGH                    

THE INQUIRY INSTRUCTION (5E) APPLIED IDEOGRAM 

 
ผูวิจัย  เมธาวี ประดบัแสง1                 Methawee Pradubsang1 
                                                                                               mhoomhoo13@gmail.com 

         นุชนาฏ  ใจดํารงค2                                                               Nutchanat Jaidamrong2    

         ปราณี ทองรมย3                Pranee Thongrom 3 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบตางๆในราง

การมนุษย หนวยระบบยอยอาหาร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสุมกลุมเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
ครั้งน้ี ไดแก การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบตางๆในรางกายมนุษยโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติ แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5ข้ัน (5E) รวมกับผังมโนมต ิ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง  
Achievement in Learning Science Subject on Food and Living Using the 5E with the 
Mind Mapping Instructional Model of MathayomSuksa2 Students at Wichienmatu 

School, Trang Province 
 
ผูวิจัย เกศรา หอยสังข1      Katesara Hoisang1 

Katesara.katee@gmail.com 
 จิดาภา สุวรรณฤกษ2     Jidapa Suwannarurk2 
 อรุณรศัมิ์  วณิชชานนท3     Arunrat  Vanichanon3  
            ยุวดี  ฮั่นภักดีกุล3      Yuwadee  Hunpukdeekul4 
 

บทคัดยอ 
 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการ
ดํารงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง งานวิจัยเรื่องน้ีเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชตาม
ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งกระบวนการท่ีนักเรียนจะตองคนควา เสาะหาความรู จนทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดีข้ึน จดจําและเขาใจเน้ือหาไดเร็ว การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสราง
แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียร
มาตุ อําเภอเมือง จังหวัดตรังภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 
รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
เวลาเรียน 17 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอท่ีมีความยากงาย (P) ตั้งแต 
0.2-0.8 มีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป และมีคาความเช่ือมั่นขอสอบท้ังฉบับเทากับ 0.79 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชคา t-test ผลการศึกษา
คนควาปรากฏดังน้ีนักเรียนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต ผาน
เกณฑรอยละ 70   ของคะแนนเต็ม หลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการสรางแผนท่ี
ความคิด (Mind Mapping) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 

รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม
และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน เพ่ือผูเรียนไดศึกษาและบรรลุตรงตามจุดมุงหมาย ท้ังเปนแนวทางให 
ครูผูสอนนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)  แผนท่ีความคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

MATHEMATICS ACHIEVEMENT ON FRACTION USING 4 MAT MODEL FOR GRADE7 
STUDENTS AT HATYAIWITTAYALAI 2 SCHOOL 

 
ผูวิจัย   อนุสรา   สิทธิรักษ1     Anusara   Sitthirak1 
                                                                                    anusara_pop@windowslive.com 

          เพ็ญนภา   สุวรรณวงศ2    Phennapa   Suwanwong2 
          ประดิษฐ   แกวงาม3     Pradit   Kaewngam3 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนโดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ กับเกณฑรอยละ 60 
2) ศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัย ๒ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่เรียนในรายวิชา ค21102 
คณิตศาสตร 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1)แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เรื่องเศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน 3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการจัด  การเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง 
เศษสวน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติที (t-test   one 
sample group) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT เรื่อง เศษสวน อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร, เศษสวน 
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การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWL Plus 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION ABILITIES BY USING KWL PLUS 

TECHNIQUE OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS AT MUNICIPAL 3 SCHOOL (SOPON 

PITTAYA KUNANUSORN) 
 

ผูวิจัย จุฑามาศ  มีเจย1      Jutamas  Meejoei1 

                                                                                  Mamiaw239@gmail.com 

            พูนสขุ  อุดม2      Poonsuk  Udom2 

            ปนอนงค  ชุมละออ3      Pinanong  Chumlaor3 

  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงทดลอง  

ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWL Plus และแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการอานจับใจความภาษาไทย  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการ

ทดสอบคา (t-test) ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ : การอานจับใจความภาษาไทย  เทคนิค KWL Plus  
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การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา
1-10 ของเด็กปฐมวัย                                                                       

CREATIVE ARTS ACTIVITIES FROM NATURAL MATERIAL TO DEVELOP BASIC SKILLS IN 
MATHEMATICS OF KNOWING THE VALUE 1-10 FOR THE EARLY CHILDHOOD  

 
ผูวิจัย สุภาวรรณ   จิตตเพง1    Suphawan   Jitpeng1 

                                                                                             supawan.jit@gmail.com  
  อมลวรรณ   วีระธรรมโม2    Amonwan   Werathammo2 

 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10 ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรเรื่อง
การรูคาจํานวน1-10 ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานมวงพุม นักเรียนท้ังหมด 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10 ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล
ศึกษาปท่ี 2 จํานวน 5 แผน และแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในดานการรูคาจํานวน 1-10 ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรเรื่องการรูคาจํานวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง 
(Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) และหาคาเฉลี่ย (x̄) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา  1-10 หลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : กิจกรรมศิลปะสรางสรรค วัสดุธรรมชาติ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา1-10 ของเด็กปฐมวัย 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
THE DEVELOPMENT OF LESSON PLANS FOR STRENGTHENING ENGLISH LISTENING 

AND SPEAKING SKILLS USING COOPERATIVE LEARNING TEAM GAMES TOURNAMENT 
(TGT) TECHNIQUE OF MATTHAYOM 1 STUDENTS 

HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA SCHOOL 
 
ผูวิจัย  ธันยชนก  สุมาลี 1      Thanchanok  Sumalee 1 

                                                                                     Thanchanok.bee21@gmail.com  
 

  วัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน2      WanlayaThamaphibanInthanin2 
 ภัทรวดี  สุวรรณหอม 3          PattarawadeeSuwanhom3 

 

 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม และ 2) 
พัฒนาแบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม 
เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 3 แผน 2) แบบวัดทักษะการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเครื่องมือในงานวิจัยครั้งน้ีนําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินเพ่ือตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) และตรวจสอบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ผลการวิจัยพบวา 
 1. แผนการจัดการเรียนรู จากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบโดยใช Rating Scale ในการประเมิน 
พบวาแผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 2. แบบวัดทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษจากการวิจัยโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มีคาอยูท่ี 1.00 ทุกขอ ซึ่งอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีใชได คือ คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ตั้งแต 0.50 – 1.00 
คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู, แบบวัดทักษะการฟงและการพูด, เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) 
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การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียน
ดวยชวยกัน เรื่องอาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
The Development of English Vocabulary Games by Using Cooperative Learning 

Model: Learning Together Technique for Mathayomsuksa 1 Students, 
HatyaiwittayalaiSomboonkulkanya School 

ผูวิจัย อังคณา นาคพล1       Angkana Nakpon1 
                                                                                                           angkana.yoko@gmail.com 

วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน2                                            WanlayaThamaphiban Inthanin2 

 ทัศนีย ชูแวน3                                                                   Tassanee Chuwaen3 
 
 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษโดยการใชชุดเกม
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกันเรื่องอาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูวิจัยอยูในข้ัน
พัฒนาเครื่องมือ การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกันในการสอน เรื่อง The animal kingdom สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกันและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเครื่องมือในงานวิจัยในครั้งน้ี
ไดนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินเพ่ือตรวจสอบหาคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ผลการวิจัยพบวา  

1. แผนการจัดการเรียนรูชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน จากการวิจัยโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ท่ีวัดไดมีคาเปน 1 ท้ังหมด จึงแปลผลไดวา แผนการจัดการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
วิจัยได 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- จากการวิจัยโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีวัดได

มีคาเปน 1 ท้ังหมด ซ่ึงอยูในเกณฑความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีใชได คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ตั้งแต 0.50 – 1.00 

- จากการวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน 30 
คน ไดคาความยากอยูระหวาง 0.33-0.67 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยเทากับ 0.20-0.67 และคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ 0.86 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับได 
คําสําคัญ : ชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวย

ชวยกัน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก สาระท่ี ๔ 
ประวัติศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ระหวางเทคนิคส่ือประสมกับปกติ 
Comparison of learning achievement The development of the various regions of 

the world. The social, religious and cultural aspects of  
Mattayomsiriwanware 2 Songkhla  school students. 

 
ผูวิจัย พงศศักดิ์  หนูเอียด1      Pongsak  Nooiad1 

                                                                                          tanakanbt_460@hotmail.com  
ไตรรัตน  ศรรีะสันต2      Trairut  Sirasan2            
เมธี ดิสวัสดิ์3       Matee Di-Sawat3 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ
การสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการสอนแบบปกติ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชา
ประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมกับการ
สอนแบบปกติ โดยการศึกษาจากประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาและใชกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 เปนกลุมทดลอง จํานวน 32 คนและ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 /4  เปนกลุมควบคุม จํานวน 32 คน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Two 
group pretest-posttest design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคสื่อ
ประสมและการสอนแบบปกติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใช คาเฉลี่ย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows  
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก กอนและหลังเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องพัฒนาการของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ : เทคนิคสื่อประสม การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร สําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส 
Creating and Find a performance Computer Assisted Instruction (CAI).   

in the Subject of Electronics and circuit. For students Vocational 1 Mechatronics 
department. 

 
ผูวิจัย ศรัณยา พลายดวง1      Sarunya Phlaiduang1 
        Ked_angrybb@hotmail.com
 ฤทัย  ประทุมทอง2      Ruthai Prathumtong2 
         

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
วงจร 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3) หาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และวงจร ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียน ปวช.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส เครื่องมือและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ผานกระบวนการการหาคาเฉลี่ย คา SD และคาความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบวาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช CAI พบวาดานเน้ือหาและดานเทคนิคอยูใน
ระดับมาก ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช CAI พบวาคาประสิทธิภาพของ CAI 81.56/91.17 ท่ีไดสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ พหุ

นามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส 

The Development of Learning Achievement in Mathematics on “Factorization of 
Secondary Polynomial“ of Secondary Grade 2/3 Students in Woranari Chaloem School, 

Songkhla Province Using Practice Packages together with Reinforcement Technique  
by Bonus Points  

 

ผูวิจัย นิวัตน  เตงท้ิง1                                             Niwat  Tengting1 

                                     4e143012@gmail.com  

 จุไรศริิ ชูรักษ 2                      Juraisiri  Choorak2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเลิม จังหวัดสงขลา  
หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัสกับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/13  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหวางกอนและหลังเรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรงดวยการใหคะแนนโบนัส  ประชากรท่ีใชในครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/13 ประจําปการศึกษา 2560  โรงเรียนวรนารีฌฉลิม จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยครังน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกเสริมทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรง
ดวยการใหคะแนนโบนัส มีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 80.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 2/13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรง
ดวยการใหคะแนนโบนัส สูงกวากอนเรียน โดยคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.15 .และกอนเรียนคิดเปนรอยละ 
52.15    

คําสําคัญ: แบบฝกเสริมทักษะ, เทคนิคการเสริมแรง, คะแนนโบนัส, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง การถายโอนความรอน  
โดยใชส่ือประสม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
A Development of Heat Transfer Learning Achievement of Mathayomsueksa 1 
students Theppithayapanumas school Using Heat Transfer multimedia under 

Thapa, Songkhla Province 

 
ผูวิจัย จุฑาทิพย  ปลื้มใจ1      Juthatib Pluemjai1 
         juthatib2537@gmail.com 
        จงกล  บัวแกว2       Jongkon Buakeaw2 
        จิราพร  จันทรตน3       Jirapron Chanton3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การถายโอนความรอนโดยใชสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพพิทยา
ภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 18 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู สื่อประสม และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ Paired t-test ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การ
ถายโอนความรอน พบวากอนเรียนโดยใชสื่อประสมนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.72 คะแนน และ
หลังเรียนโดยใชสื่อประสมนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
และ2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถายโอนความรอนหลังเรียนโดยใชสื่อประสมสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
คําสําคัญ : สื่อประสม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 

ผูวิจัย นัสรีน ลาเตะ1 Nasreen Lateh1   

 รุจิราพรรณ คงชวย2   Rujirapun Kongchuay 2 
 กชมน สํากําปง3       Kodchamon Samkampang3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 
หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E ตามเกณฑ 75/75  2) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 40 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชเวลาในการวิจัย 3 สัปดาห รวม 10 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ี ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E จํานวน 2 แผน  2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปน
ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) และการทดสอบคาที (t – test 
Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง                       
ความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มี
ประสิทธิภาพ 77.5/75.17  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โดยใชแบบฝกทักษะ  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา 
A Development of Genetic and Various Organism Learning Achievement of 

Mathayomsueksa 3 Students Theppithayapanumas School Using Drills under 
Songkhla Province 

 
ผูวิจัย ศศินิภา  แซลิ่ม1       Sasinipa Saelim1 
                sasinipa762@gmail.com 
        จงกล  บัวแกว2        Jongkon Buakeaw2 
        มานิตย สมสวัสดิ์3       Manit Somsawat3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทพ
พิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 30คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบฝกทักษะและแบบทดสอบการวิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ Pair t-testผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี      
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.03 คะแนน และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.10 
คะแนน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
แบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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พฤติกรรมเด็กอยูไมนิ่งในภาวะท่ีมีสมาธิส้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบานเขาตูม 
Child behavior is not stable in ADHD PRAGHOM 3/2 Ban khao tum School 

 
ผูวิจัย   สอแลฮะ ยาติกุล1      

 Sorlaehah Yatikul1
  

          อะฟยะฮ เร็มหลี2 
        Afeeyah Remlee2 

          อัซซาหรออ หลงกอหราบ3 
         Assaro Longkorab3

  

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมีสมาธิสั้น เพ่ือการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมีสมาธิสั้นและเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิงในภาวะท่ีมีสมาธิ
สั้นสมาธิสั้น รูปแบบการเรียนการสอนในกลุมอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาก ใหลดพฤติกรรมท่ีอยูไมน่ิงในภาวะเด็ก
สมาธิสั้นของนักเรียนตอรูปแบบการสอนของนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนโรงเรียนบานเขาตมูช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 ประจาปการศกึษา 2560 จาน
วน 23 คน  

ผลการวิจัยพบวา 1.เด็กช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 หลังจากไดรับรูปแบบกิจกรรม ซุปเปอรความดี แลวมี
พฤติกรรมการอยูไมน่ิงลดลงอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2.หลังจากการไดทดลองใชรูปแบบกิจกรรมซุปเปอร
ความดีสามารถลดพฤติกรรมอยูไมน่ิงของเด็กท่ีมีพฤติกรรมอยูไมน่ิงท่ีเปนกลุมตัวอยางได  3.ความพึงพอใจของนักเรียน
ตอรูปแบบการเรียนการสอนในกลุมอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาก ปรากฏดังน้ี คาเฉลี่ยท่ี 5.91 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ท่ี 1.41 ซึ่งอยูในระดับ ความพึงพอใจมาก   

ผลการวิจัยในครั้งน้ีเห็นวาการเรียนการสอนในกลุมอิสลามศึกษา รายวิชาอัลอัคลาก น้ี มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑและมีความเหมาะสมท่ีจะนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป  

 
คําสําคัญ: เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น, พฤติกรรมเด็กอยูไมน่ิง  
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การพัฒนาทักษะการอานภาษามลายูโดยใชนวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2     
โรงเรียนศานติวิทยาโสรง 

The improvement of Melayu reading skill by using colour innovation method : 
primary 2 students of Santiwittaya Sarong school 

 
ผูวิจัย  อภัทรตรา ราชการ1

      Apattara Ratchagran1
  

อัสมา โหรา2
       Asma Hora2 

อามีเนาะ วาแวนิ3       Aminoh Waweani3 

ศอลีฮะ บาโด4      Solihah Bado4  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานมลายูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนศานติวิทยาโสรงกอนและหลังการใชนวัตกรรมแถบสี 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการเรียนโดยใชนวัตกรรม
แถบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 
20 คน โรงเรียนศานติวิทยาโสรง ตําบลเขาเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 เครื่องมือการวิจัย คือ 1.นวัตกรรมแถบสีคําศัพทภาษามลายูเก่ียวกับสัตว 2.แบบทดสอบทักษะการ
อานมลายู 3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยการใชนวัตกรรมแถบสี สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที   (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1.การพัฒนาทักษะการอาน
มลายูโดยใชนวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง มีทักษะการอานมลายู
เก่ียวกับสัตวหลังการใชนวัตกรรมแถบสีสูงกวากอนการใชนวัตกรรมแถบสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 2.
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชนวัตกรรมแถบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง 
อยูในระดับมากท่ีสุด  
คําสําคัญ : นวัตกรรมแถบส ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 



การแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม         
โดยใชนิทานเด็กเอยเด็กดี 

solving the problem of students' aggressive behavior in primary 4 at Ban Khaotum 

School by using 

 
ผูวิจัย  ซารีนา  โดงกูล1      Zareena  Dongkun1 

 มณฑิตา  หมัดอาหลี2    Montita  Mad-alee2 

 มารียัล นิเตะ3     Mareeyal  Niteh3  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยพฤติกรรมความกาวราว เพ่ือแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 1 คน เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก 1) นิทานเด็กเอยเด็กดี 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 

 ผลการวิจัยพบวาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังจากไดรับกิจกรรมการสอนดวยการเลา
นิทานเด็กเอยเด็กดีแลว มีการพัฒนาพฤติกรรมความกาวราวไปในทางท่ีดีข้ึน หลังจากกิจกรรมการสอน 
อยูในระดับดีมาก แตกตางจากกอนการทดลอง ผลการวิจัยในครั้งนี้เห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
การเลานิทาน  มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑและมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนได 

คําสําคัญ  ปรับพฤติกรรม, กาวราว 
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การใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนศานติวิทยา โสรง 

Using A’Nasheed in teaching to study the satisfaction of students in grade 3 
Santi Vidthaya Sarong 

 
ผูวิจัย  สุธิดา หมัดเหยด1      Sutida Madyed1  

เสาวนีย ตาเยะ2      Sauwanee Tayea2  
อจาริยา นิกาจารย3     Ajariya Nikajarn3  
อารอฟะ สัณหพานิชกิจ4     Arofah Sanphanitkit4  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนรูโดยใช

เทคนิค อนาชีด ในการเรียนการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
ศานติวิทยา โสรง จังหวัด ปตตานี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี
ไดแก อนาชีดประกอบการสอนและแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจการใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศานตวิิทยา โสรง มีคาเฉลี่ยท้ังหมดเทากับ 4.15 อยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีนักเรยีน
บางสวนมีความพอใจมากและมากท่ีสุด  
คําสําคัญ: รูปแบบการสอนโดยใชอนาชีด, ความพึงพอใจ, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
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ภาพกิจกรรม 
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พิธีเปดโครงการฯ 
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พิธีเปดโครงการฯ 
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ตัวแทนจากสถาบันผลิตครูรับของท่ีระลึกจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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ตัวแทนจากสถาบันผลิตครูรับของท่ีระลึกจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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ตัวแทนจากสถาบันผลิตครูรับของท่ีระลึกจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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ตัวแทนจากสถาบันผลิตครูรับของท่ีระลึกจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

คณบดี/ตัวแทน ทั้ง 8 สถาบัน รวมกันอภิปรายในหัวขอ เร่ือง 
 “ทิศทางผลิตครูสูอนาคต : มาตรฐานวิชาชีพและตัวบงชี้คุณภาพ” 
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ผูเขารวมโครงการ 

 

การแสดงพิธีเปด 
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ผูบริหาร อาจารย และนิสิต จากสถาบันตางๆ ถายรูปรวมกัน 
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ผูบริหาร อาจารย และนิสิต จากสถาบันตางๆ ถายรูปรวมกัน 
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การนําเสนอแบบโปสเตอร 

 

การนําเสนแบบบรรยาย 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษ 

 

มอบรางวัลผูนําเสนอผลงานดีเดน 
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