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วันที่ 26 มกราคม  2562 

ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 (อาคาร 15) 
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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 และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ไดรวมตัวกันจัดต้ังและดําเนินงานเครือขายความรวมมือในการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ให
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและการปฏิรูประบบการศึกษาดานการผลิตครูเพ่ือรองรับประเทศ
ไทย 4.0  การดําเนินงานของเครือขายมุงท่ีจะรวมผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในบริบทพ้ืนท่ี 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพสูงตรงตามความตองการของทองถ่ิน และมี
เอกลักษณตามภูมิสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต  จึงเชื่อวาการทํางานรวมกันเปนเครือขายใน
พ้ืนท่ีจะชวยยกระดับสถาบันผลิตครูใหมีความเขมแข็ง  มีความเปนเลิศในการผลิตครูและพัฒนาครู
ใหม 
 

 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือขายสถาบันผลิตครู
ภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 เปนสวนหนึ่งของการทํางานของเครือขายท่ีจะสรางพ้ืนท่ีทางวิชาการใหกับ
นิสิต นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัย
ในเครือขาย  ไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยน เผยแพรในรูปแบบของการประชุมทาง
วิชาการ  ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีจะชวยเตรียมนิสิต นักศึกษาครูใหมีความตื่นตัวและมองเห็น
ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย ท่ีไดรวมพิจารณาผลงานวิจัย 
และจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาผลท่ี
เกิดข้ึนจากการประชุมในครั้งนี้  จะชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี และสงผลตอการพัฒนา
ทองถ่ินในภาพรวม 

 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

ประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 
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โครงการการจัดประชุมวชิาการนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลติครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 
 

1)  ผูรับผิดชอบ : 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 7 
สถาบัน ประกอบดวย  
  1. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   
  2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  3. คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ  
  4. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  5. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  6. คณะศึกษาศาสตร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
  7. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

2)  ระยะเวลาในการดําเนินการ  :  วันเสารที่ 26 มกราคม  2562 

3) สถานที่จัดโครงการ  :   หอประชุมปาริชาต  และหองเรียนอาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 15)  

    จํานวน 4 หอง  (หอง 15303, 15304, 15402 และ 15403)  

 

4)  หลักการและเหตผุล 
ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต

ตอนลาง  7 สถาบัน  ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนิสิต

วิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลางซ่ึงอยูระหวางปฏิบัติการสอนและทําวิจัยพัฒนาการ

เรียนรูในสถานศึกษา ไดเผยแพรองคความรูจากชั้นเรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา และเปดโอกาสใหนิสิตและคณาจารยจากแตละสถาบันผลิตครู ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู 

ทักษะและประสบการณรวมกันในเครือขายฯ รวมท้ังเปดโอกาสใหอาจารยจากสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีได

เขาใจทิศทางการทํางานดานการศึกษารวมกับสังคมชุมชน จึงกําหนดจัดโครงการดังกลาวข้ึน ในเสารวันท่ี 

26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาตและหองเรียนอาคารเรียนรวม 1 โดยใหนสิิตไดนําเสนอผลงานวิจัย

ทั้งในรูปแบบการนําเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร อีกท้ังเปนชองทางสําหรับอาจารยนิเทศกได

ประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนรวมกับหนวยฝกสอนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะ

นําไปสูการพัฒนานิสิตใหมีความรูและสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตอไป 
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5) วัตถุประสงค :  
5.1 เพื่อใหนิสิตวิชาชีพครูไดแสดงออกถึงความเปนผูนําทางวิชาการและการบูรณาการความรูเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติจากการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
5.2 เพื่อเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.3 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลติครู

ภาคใตตอนลาง 
5.4 เพื่อเปนชองทางสําหรับอาจารยนิเทศกและผูเก่ียวของในการประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของ

นิสิตวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
5.5 เพื่อสรางแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในผลงานจากกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ  

ตลอดจนคุณภาพของผูเรียนในระบบผลิตครู  
5.6 เพื่อเสริมสรางคุณภาพผูเรียนในหลักสูตรผลิตครูใหมีทักษะการวิจัยอันเปนทักษะสําคัญที่สามารถ

นําไปใชและพัฒนาตนเองใหเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  
 

6)  กลุมเปาหมาย :   
6.1 ผูบริหารคณาจารยสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง  จํานวน   40 คน 
6.2 ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง  จํานวน   15 คน 
6.3 อาจารยนิเทศกหลักสูตรผลิตครู 5 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ  

 และคณะผลิตรวม       จํานวน   58 คน           

6.4 นิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

         - นิสิตชัน้ปที่ 5      จํานวน  347 คน   

 -  นิสิตชัน้ปที่ 4      จํานวน  336 คน   

 -  เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง    จํานวน  147 คน 

6.5 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร    จํานวน    20 คน 
 

7)  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ รายละเอียด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ ผลงานวชิาการของนสิิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดรับการเผยแพร 

- เผยแพรระดับชาต ิ
- เผยแพรทางเอกสารวิชาการ 

 
รอยละ 9.85 
รอยละ 90.15 

เชิงคุณภาพ นิสิตครูในสถาบันผลิตครู เครือขายภาคใตตอนลาง 8 สถาบัน

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและมีสมรรถนะใน

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานสามารถสรางองคความรู

ในการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรู

ตอเนื่องในวิชาชีพ 

นิสิตในสถาบนัผลิตครู  
มีความรู และสมรรถนะครู
นักวิจัย (Teacher and 
Researcher)  และมีทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต  
(Life-Long Learning) 
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8) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานผลผลิต (output) 
นิสิตฝกประสบการณสอนจากสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง 8 สถาบัน ประกอบดวย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

หาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ไดมีโอกาสผลิตผลงานวิจัยชั้นเรียน 

ดานผลลัพธ (outcome) 

1) นิสิตวิชาชีพครูไดแสดงออกถึงความเปนผูนําทางวิชาการและการบูรณาการความรูเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติ จากการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาใหมีทักษะการวิจัยอันเปนทักษะสําคัญที่สามารถนําไปใช

และพัฒนาตนเองใหเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 

2) เปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  กอใหเกิด

ความสัมพันธที่ดีและความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง 

3) ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการเผยแพร 

 

9) วิธีการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1 บทความวิจัยของนิสิตครูในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 

(Proceeding) 

9.2 บทความวิจัยของนิสิตครู จํานวน 345 เร่ือง  ที่ไดรับการประเมินปรับปรุงคุณภาพ  และจัดทํา

เปนเอกสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรของคณะศึกษาศาสตร  เพื่อนําเสนอองคกรวิชาชีพคุรุสภา 
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กําหนดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต

ตอนลาง ครั้งท่ี 2 

วันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมปารชิาต และอาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

********************************* 

 

เวลา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  พรอมรับอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 -  สําหรับเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง  นิสิตท่ีนําเสนอผลงานวิจัย 

   และแขกผูมีเกียรติ  ณ  บริเวณหนาหอประชุมปาริชาต 

 -  สําหรับผูเขารวมและผูท่ีสนใจ  ณ  บริเวณใตหอประชุมปาริชาต    

09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และพิธีมอบเกียรติบัตรใหสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง 

 ท่ีเขารวมโครงการฯ  และมอบโลพรอมเกียรติบัตรใหกับนิสิตท่ีไดรับรางวัล  

 Paper Awards  โดย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ   

09.30 – 10.00 น. ชมนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ณ บริเวณใตหอประชุม 

 ปาริชาต    

10.00 - 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ศึกษาศาสตรกับบทบาทการศึกษาเพ่ือรับใชสังคม” 

 โดย  ศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ  

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

12.30 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปท่ี 5 และเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง  

  หองท่ี 1  หอประชุมปาริชาต   

  หองท่ี 2  หอง 15303  ชั้น 3   

  หองท่ี 3  หอง 15304  ชั้น 3 

  หองท่ี 4  หอง 15402  ชั้น 4 

  หองท่ี 5  หอง 15403  ชั้น 4  

15.00 - 16.00 น. สะทอนผลการเรียนรูและรวมอภิปรายขอสรุปภาพรวมของการพัฒนา 

 ผลงานวิจัย  

16.00 - 17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับนิสิตท่ีเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย  

17.00 น.  พิธปีดโครงการฯ 

 

************************************************************************** 

หมายเหตุ  :  1)  พักรับประทานอาหารวางบาย เวลา 15.00 น. 

                 2)  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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สรุปรายละเอียดการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานนิสิต 

“นวัตกรรมวิชาชีพครู”เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   26  มกราคม 2562 
ณ หอประชุมปาริชาต และ อาคารเรียนรวม 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

ท่ี มหาวิทยาลัย จํานวนบทความ รวม หมายเหตุ 
บรรยาย โปสเตอร 

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 15 15 30  
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 3 3 6  
3. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 2 - 2  
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3 - 3  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3 1 4  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 - 1  
7. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 5 1 6  
8. สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา - - -  
 รวม 32 20 52  
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ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย  
(Oral Presentation) 

หองท่ี 1 (หอประชุมปาริชาต)   

     
ท่ี 

ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 

O1 ผลการจดัการเรยีนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
รวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทักษะ
การทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน 
สทิงพระวิทยา 

จามรี  สงแสง 

O2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาโดยใช 
Application Plickers ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนบานกาเนะ ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

อภัทรตรา  ราชการ 

O3 
 

การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแผนท่ีความคิด(Mind 
Mapping) 

พัชรีภรณ  อุยเสง 

O4 การพัฒนาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการทํางานของ

นักเรียนภายใตกระบวนการเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียน

พะตงวิทยามูลนิธิ 

วารีรัตน  แกวพิทักษ 

O5 การบรูณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 โดยจัดการเรียนรูแบบ 5E  เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ี

ความคิด 

อาริยา   เชื้อกูลชาติ 

O6 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning 

Together) และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

อารียา     โพธิ์ทอง 

O7 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบการ
แขงขันเปนทีม (TGT)รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาชางเชื่อม
โลหะ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

นุชรี   แกวคงสี 
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ท่ี 

ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 

O8 การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือ
สงเสริมการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปท่ี 2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน  

อัสมา   โหรา 

 

หองท่ี 2 (15303) 
 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความมุงม่ันในการ

ทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งาน
และพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียน
สตูลวิทยา 

โรนาร    ปาลาเร 

O10 การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรี
พัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

กุลเดช  ไลคง 

O11 การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู

ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/8  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  

จังหวัดสงขลา 

สุดารัตน  แกวเพ็ง 

O12 การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยใชการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตร

สะสมแตม 

เอกรัฐ   ประยูรยวง 

O13 การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางาน
ดวยแสงของนักศึกษา ปวช. ชัน้ปท่ี 3 สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

 อนุชิต   ศรีหาบัณฑิต 

O14 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอน
แบบ PAKDI Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อาหรับ และเจตคติทางภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนภกัดีศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลา 

อัสมา  บินเสหาะ 
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หองท่ี 3 (15304) 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O15 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 
ภูมิฉาน    ตรงสกุล 

O16 ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับการใชแผนผัง
มโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนากานต  เนาวสุวรรณ 

O17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา 

สุดารัตน  ชนะสงคราม 

O18 การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการพัฒนา
ผลสมัฤทธิ์และความสนใจในการเรียนของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

อิทธิพล    หวานดี 

O19 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเหชม

เครื่องคาวหวานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี

นูรอัยนี่    นิยมเดชา 

O20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปท่ี 1/12 โรงเรียนหาดใหญรฐัประชาสรรค 
จังหวัดสงขลา 

แพรวพรรณ   ชูแสง 

 
 

หองท่ี 4 (15402) 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O21 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและ

พลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน 
(7E) รวมกับเทคนิคโพลยาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 

ธนารักษ   ลําลอง 

O22 การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

กิตติมา  คดีพิศาล 

O23 ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนาทักษะ

การอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

อามีรา    ซา 
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O24 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียโดยใชเกม
ฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคมอําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

ทินภัทร   ปุณจันทร 

O25 การศึกษาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

สุทธิดา    นวลพรม 

O26 การใช Smalltalk กับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน 

จิรายุ  สุวรรณชาตร ี

 

หองท่ี 5 (15403) 

   

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O27 การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณดวยการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ศศิภา  สุวรรณทวี 

O28 การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝกแบบ
สีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี

ยุทธพงศ คลองแคลว 

O29  การสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจริงชวยสอน เรื่อง 
มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ภัทราพร  สุวรรณจันทร 

O30 การประยุกตใชรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
เก่ียวกับเสียงและการไดยนิ 

มูรณี     มุเซะ 

O31 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

อักษรา   สาเหมาะ 

O32 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง ความรอนและ

ทฤษฎีจลนของแกส โดยใชกระบวนการจดัการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 5 

นิจสุภา  หลักชุม 
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การนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster  Presentation) 
 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
P1 การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเพ่ือสงเสริมทักษะการ

เปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย  
วิกานดา  ขุนทอง 

P2 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต รวมกับ
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

ศลิษา   ยอดสุรางค 

P3 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับ

เทคนิค KWDL เรื่องสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

ธิดารัตน  ถนนทิพย 

P4 ชุดการสอนคีตะมวยไทย มีผลตอสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด

สงขลา 

อลงกรณ  ณรงคกูล 

P5 ผลของการติดคิเนสิโอเทปบนกลามเนื้อหัวไหลท่ีมีตอความ

แมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของนักกีฬา

บาสเกตบอลชาย  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ธัญญรัตน  วรรณบุร ี

P6 การพัฒนาความคิดรวบยอดโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิดเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิกา  ปญญายุทธศักดิ์ 

P7 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐาน 

พงศจรัส  ก้ังยอด 

P8 การพัฒนาความคิดสรางสรรค เรื่อง เซลลสิ่งมีชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) 
รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

อัญธิกา สิทธิศักดิ์ 

 

 

P9 การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยใชระบบกีรออาตี ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนบานบันนังบูโย  

นูฮา แวสะแม 

P10 การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

กับวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนบานน้ํากระจาย จังหวัดสงขลา 

ยามีละห บือราเฮง 

 

P11 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียน

กลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร 

ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการ 

อาซียาห สาเมาะ 
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

P12 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบาน 

นาดียา  หะยีบานุง 

P13 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการหา

ความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลตอการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหา

วชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

สุภัสสร เพ็ญนวลออง 

P14 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ชั้น (5E) รวมกับ

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนใน

เซลลกัลวานิกและแผนภาคเซลล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ   จังหวัดสงขลา 

วรรนิสา  เพ็ชรแกว 

P15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game 
Tournament) รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การศึกษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรง
เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  

วริศรา  จันทรใหม 

P16 การสงเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย

โดยใชกิจกรรมการทดลองเรื่องน้ํา 

นูเรีย  สิเดะ 

P17 การบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) สําหรับนักเรยีน    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

ศักรินทร  จันทรทอง 

P18 การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

ณัฐกานต  สุวรรณโน 

P19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 

สาวิตรี   สามารถ 

P20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและทักษะการ
อานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ 
CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

วีรยา  ศรีระบาย 
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ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและวิพากษบทความวิจัย 
 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 
1. อาจารย ดร.หมัดอามีน  หมันหลิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลสิทธิ์   สิมสูงเนิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย    รัตนโรจนสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.สมเกียรติ          สัจจารักษ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
5. อาจารย ดร.สุดาทิพย          หาญเชิงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
6. อาจารย ดร.จุฬาลักษณ        ใจออน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอ้ือมพร   หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน โตพิทักษ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. อาจารย ดร.ศิริศักดิ์         อาจวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา     ปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก    จันทรสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
13. อาจารย ดร.กัลยาณี       เจริญชาง  นุชมี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล     วังแกวหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด       โชติวชิรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
16. รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ        แสง-ชูโต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร        สุปญโญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ     ปยะพิมลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
19. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร        สังขรักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย        ยืนยง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
21. อาจารย ดร.เบญจพร      ชนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
22. อาจารย ดร.อรทัย         พรมเทพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิตร   อุดม อาจารยเกษียนอายุราชการ 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคม   คาวีรัตน  อาจารยเกษียนอายุราชการ 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล อาจารยเกษียนอายุราชการ 
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ผูทรงคุณวุฒิวิพากษผลงานวิจัย 

หองท่ี 1 (หอประชุมปาริชาต) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 
อาจารย ดร.สุธาสินี   บุญญาพิทักษ 
อาจารย ดร.กอเดช  อาสะกะละ 

 
หองท่ี 2 (15303) 
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม 
อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี 
อาจารย ดร.กนกกร    สิริสุข 

 
หองท่ี 3 (15304) 
อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล  อินทนิน 
อาจารย ดร.ณัฐนันท  ทองมาก 
อาจารย ดร.มัฮดี  แวดราแม 

 
หองท่ี 4 (15402) 
อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 
อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล 
อาจารย ดร.มะยูตี    ดือรามะ 

 
หองท่ี 5 (15403) 
อาจารย ดร.นุชนาฏ   ใจดํารงค 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรศิริ   ชูรักษ 
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สรุปรางวัลในการประกวดผลงานการนําเสนอผลงานวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 “นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2  

วันท่ี 26 มกราคม 2562 

 

1.รางวัล Best Paper Award การนําเสนอผลงานวิจัย  ประเภทการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

ช่ืองานวิจัย/ผูวิจัย มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) : 

กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ    

จามรี  สงแสง,เสาวรส  ยิ่งวรรณะ และ ประเสริฐ  ผองใส 

ทักษิณ 

 

2. Good Paper Award การนําเสนอผลงานวิจัย  ประเภทการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

ช่ืองานวิจัย/ผูวิจัย มหาวิทยาลัย 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาโดยใช Application 

Plickers ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ ตําบลบาน

ควน  อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

อภัทรตรา  ราชการ,  ยะหะยา  นิแว  และ นิล  รอเหมมัน 

ฟาฎอนี 

 

3. รางวัล Honorable Mention Paper Award การนําเสนอผลงานวิจัย  ประเภทการนําเสนอ

ผลงานแบบบรรยาย 

ช่ืองานวิจัย/ผูวิจัย มหาวิทยาลัย 

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

วารีรัตน  แกวพิทักษ,  เมธี  ดิสวัสดิ์  และวีรพงษ  ไชยสาลี 

ทักษิณ 
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ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 

 
 

รายการประเมิน X  S.D 
ระดับความ
ความคิดเห็น 

1.ความรูท่ีไดรับเก่ียวกับ“ศึกษาศาสตรกับบทบาทการศึกษาเพ่ือ
รับใชสังคม” 

3.86 .66 มาก 

2.การไดรับความรูและแนวทางการตอยอดการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพคร ู

4.07 .62 มาก 

3.การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ “ศึกษาศาสตรกับบทบาท
การศึกษาเพ่ือรับใชสังคม” 

3.86 .66 มาก 

4.ความรู ท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถนําไปใช
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได 

4.14 .66 มาก 

5.ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 3.79 .80 มาก 

6.ความนาสนใจของผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ: แบบบรรยาย 3.64 1.08 มาก 

7.ความนาสนใจของผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ: แบบโปสเตอร 3.50 .85 มาก 

8.ความหลากหลายของผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ 3.50 .85 มาก 

9.ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรม 3.71 .99 มาก 
10.การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.79 .97 มาก 

11.การประชาสัมพันธโครงการไดท่ัวถึงและครอบคลุมกับกลุม 
เปาหมาย 

3.43 1.02 มาก 

12.การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/ความคาดหวังท่ีมา
เขารวมการประชุมวิชาการ 

3.57 .94 มาก 

13.สถานท่ีในการจัดประชุมวิชาการมีความเหมาะสม 4.00 1.11 มาก 
14.ความเหมาะสมของกิจกรรมการสะทอนผลการเรียนรู 3.64 .84 มาก 
15.ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

3.79 .97 มาก 

ภาพรวม 3.75 .67 มาก 

 
จากตาราง พบวา  ผูเขารวมการประชุมวิชาการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมวามีความเหมาะสม

ในระดับมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณารายขอ เรียงตามระดับความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
จํานวน 3 ลําดับ คือ ความรูท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนได( X = 4.14) รองลงมาคือ การไดรับความรูและแนวทางการตอยอดการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู ( X = 4.07) และสถานท่ีในการจัดประชุมวิชาการมีความเหมาะสม ( X = 4.00) ตามลําดับ   
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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 
 
 
1. ส่ิงท่ีพึงพอใจ 

  1.1 เปนกิจกรรมท่ีชวยเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 1.2 ผลงานวิจัยมีความหลากหลาย นาสนใจ 
รูปแบบกิจกรรม 
 1.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 1.4 การนําเสนอแบบบรรยาย เปนการนําเสนอท่ีมีประเด็นนาสนใจ ทําใหมองเห็นกระบวนการวิจัย
ของผูวิจัย 
 1.5 การฟงการนําเสนอวิจัยตามหองตางๆ 
 1.6 รูปแบบการนําเสนอวจิัย ท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยใชการอภิปรายรวมกัน 
สถานท่ีสวยงามมาก 

 
2. ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
  2.1 ระยะเวลาในแตละกิจกรรม 
  2.2 ประเด็นอันเปนสิ่งท่ีการศึกษาปจจุบันใหความสนใจยังมีไมมากเทาท่ีควร และไมคอยสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  2.3 ข้ันตอนตามกําหนดการ 
  2.4 รายละเอียดของการนําเสนอควรจะมีการแจกแผนพับ 
  2.5 การจัดสรรเวลา 
  2.6 รูปแบบการนําเสนอ 
  2.7 เวลาในการเยี่ยมชมวิจัยในรูปแบบโปสเตอรนอยเกินไป และกิจกรรมบางอยางไมไดเปนไปตาม
กําหนด เชน ในชวง 16.00-17.00 ตามกําหนดจะมีการแจกเกียรติบัตรใหแกบทความวิจัยท่ีผานการ
คัดเลือก แตทางผูจัดไดตัดไปเลยซ่ึงนิสิตคิดวาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญไมควรมองขามเพราะเปนความ
ภาคภูมิใจอยางหนึ่งของผูท่ีผานการคัดเลือก 
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3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  3.1 เห็นควรจัดกิจกรรมแบบนี้ตอไป เพ่ือประโยชนสูงสุดแหงวงการวิชาชีพครู 

    3.2 ปรับปรุงระยะเวลาของการดําเนินการ 
     3.3 ควรจัดโครงการนี้ตอไปเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับผูเรียนครูใหสามารถจัดการและแกไขปญหา 

ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.4 โครงการนี้ทําใหผูเขารวมมีความรูเรื่องนวัตกรรมวิชาชีพครูมากยิ่งข้ึน สามารถนําไปปรับใชไดในการ
ทําวิจัยอ่ืนๆ 

   3.5 ควรมีการมอบเกียรติบัตรใหแกบทความวิจัยท่ีผานการคัดเลือก 
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ผลงานวิจัยแบบบรรยาย  
(Oral  Presentation) 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยการใชสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
The Effects of  Project-based Teaching with the Professional learning Community 

Process to Develop Teamwork Skills Grade 11 Students  
Sathingprawittaya school.  

ผูวิจัย  จามรี  สงแสง1            Jamaree Songsaeng1 
              Chamaree.arunphan@gmail.com 
  เสาวรส  ยิ่งวรรณะ2            Saowaros  Yingwanna2 

 ประเสริฐ  ผองใส3            Prasert  Pongsai3 
 

บทคัดยอ 
 ทักษะการทํางานเปนทีมเปนหน่ึงในทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีจําเปนในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
รวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
สทิงพระวิทยาระหวางหลังการจัดกิจกรรมการสอน ในการทําวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางตัวผูวิจัยเอง อาจารยนิเทศกวิชาชีพ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ ช่ีงเปนการทําวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) PAOR โดยมีข้ันตอนดังน้ี การวางแผนวิธีการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Plan : P) การนําแผนการจัดการจัดการเรียนรูไปใช (Act : A) สังเกตการทํางานเปนทีมของ
นักเรียนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม  (Observe : O) และการสะทอนผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการสอน
แบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือนําไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
(Reflect : R) ซึ่งการวิจัยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการอุปนัยและไดขอมูลการวิจัยจากบันทึกหลังสอนของ
ผูวิจัยเองและการสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักเรียนเปนหลัก 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา จํานวน 32 คน 
เครื่องมือท่ีใชวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ เรื่อง โครงสรางของคลอโรพลาสตและสารสีท่ีพบในพืช และเรื่องโครงสรางของพืชดอก และแบบ
สังเกตทักษะการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา ผลจากการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมกับ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสทิงพระ
วิทยาในรอบท่ี 2 โดยใชวงจร (PAOR ) สูงกวาท่ี 1  
คําสําคัญ : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ , ทักษะการทํางานเปนทีม , การสอนแบบโครงงาน 

 
 

Abstract 
 Teamwork skills are one of the skills required in the 21st century as skills are needed to 
work with others. This research aims to Compare of learning management by using project teaching 
with professional learning communities to assess teamwork skills on Grade 11 Students Sathing Phra 
Wittaya School before and after organizing activities teach. The sample was used in the research was 
grade 11 students. This is a research based on learning through the professional learning community. 
The research was based on the exchange of teachers, mentors, and fellow students to practice 
Action Research by following steps of Plan (P) Act (A) Observe: O and Reflect: R The researcher  
 
1นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร – ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2ครูชํานาญการ วิชาชวีวิทยา โรงเรียนสทิงพระวิทยา  
3อาจารย ดร. สาขาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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collected inductive data and obtained the data from the research.The research found that, the 
comparison of learning management by teaching integrated project with professional learning 
community to develop teamwork skills on Grade students at Sathing Phra Wittaya School in the 
2ndcycle (PAOR) was higher than the 1st cycle. 
Keywords : Professional Learning Community , Teamwork skills , Project Based Teaching 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา โดยใช Application Plickers           
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
Development of Learning Achievement in Islamic Education Using Application 

Plickers of Prathomsuksa 3 Students, Ban Kanae School, Satun Province 
 

ผูวิจัย   อภัทรตรา ราชการ0

1                Aphattra  Ratchakan1 

ยะหะยา  นิแว1

2      Yahaya Niwae2   

นิล รอเหมมัน2

3      Nil Rohamman3  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล โดยการใช Application Plickers 
กลุมเปาหมายคือ นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 13 คน โรงเรียนบานกาเนะ จังหวัดสตูล ท่ีกําลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือการวิจัย คือ 1.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษากอนและ
หลังเรียน หนวยท่ี 3 เรื่อง นบีมูฮัมมัดเปนแบบอยางแหงความดี ท่ีผานการทดสอบหาความเท่ียงตรงและหาคาความ
เช่ือมั่นโดยผูเช่ียวชาญเพ่ือมาวิเคราะหและคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 2. Application Plickers 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูอิสลามศึกษาหลังการการใช Application Plickers สูงกวากอนการใชการใช 
Application Plickers อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

คําสําคัญ : การใช Application Plickers 

Abstract 

The purpose of this research is to compare learning achievement Islamic studies before and 
after school Of Prathomsuksa 3 students at Ban Kane School, Satun Province,after using Plickers 
Application The sample group is 13 th grade student in the third grade. Ban Kane School, Satun 
Province,studying in the first semester of academic year 2018 Research equipments : 1. Learning 
achievement test Islamic studies before and after studying ,unit 3: Prophet Muhammad is a model of 
goodness.Which is examined the validity and reliance by specialist to analyze and specify IOC at 0.5 
and over. 2. Application Plickers statistics used in data analysis are mean, standard deviation and t-
test. The consequence of research are the students have higher learning achievement in Islamic 
studies after using Application Plickers than before using Application Plickers at the statistical 
significance level of .001.  

Keywords : Application Plickers 
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การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 

The Study of Reading Comprehension Ability of Secondary Grade 2 Students  

Taught by Mind Mapping Technique 
 

 ผูวิจัย     พัชรีภรณ  อุยเสง1                    Patchareeporn   Auiseng1  

                                                                                          patchareeporn6026@gmail.com 

 ชัยลขิิต  สรอยเพชรเกษม2             Chailikit Soipetkasem2  

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) และ 2) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind 

Mapping) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 41 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับ

ใจความสําคัญ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)         

5 ระดับ จํานวน 10 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ

แตกตาง การหาคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบ t-test 

  ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด 

(Mind Mapping) อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.67  

 

คําสําคัญ : การอานจับใจความสําคัญ , แผนท่ีความคิด , ความพึงพอใจ 
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Abstract 
  The purpose of this research were to 1) the study of reading comprehension ability of 

secondary grade 2 students before and after being taught by  mind mapping technique. 2) study the 

student's satisfaction towards learning process by using mind mapping.The total sample of this 

research are 41 secondary grade 2 students of Mahavajiravut school, songkhla province which was 

drawn through perposive sampling. The instrument used 30 multiple choice reading comprehension 

achievement test, 10  questionaires inquiring the students' satisfaction about the learning process by 

using mind mapping which is rating scales in five level. The collected data were analyzed by the 

statistical means of mean, Standard Deviation (S.D.), difference analysis and t-test.  

  The research finding were as follows: 1) The reading comprehension ability of secondary 

grade 2 students after mind mapping technique were significantly higher than before using mind 

mapping at the 0.05 level. 2) The students' satisfaction towards the learning process by using mind 

mapping at high level and the average is 4.67. 
 

Keywords : Reading Comprehension Ability , Mind Mapping , satisfaction 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 
The Development Learning on Reinforcement Theories for Behavior Modification 

Based on Classroom Action Research and Professional Learning Community Model: 
Case Study Phatongwitthayamulnithi School. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 2.  ศึกษาผลท่ีเกิดกับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพและครู
ประจําการภายใตการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน
ของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) และ 3. ศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน กลุมเปาหมายโดยประกอบดวย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 5/3 นิสิต
ฝกประสบการวิชาชีพครูและครูประจําการ ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) รวมกับการเสริมแรง ใชเวลา 18 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับการเสริมแรงงาน แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนนและวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทํางานโดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชการหารอยละของขอมูลและการเขียนบรรยายเชิงสรุปความ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนจากการสังเกตของผูสอน 
ผลการวิจัยพบวา 1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC): กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิพบวา ผูสอนไดนวัตกรรมการเรียนรูคือ กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ(5E)รวมกับการวิธีการบันทึกการสงงานท่ีไดรับมอบหมายมาใชในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนและการ
เสริมแรง 2. จากการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับครู พบวา สมาชิกชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีความพึงพอใจตอ
การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถสะทอนไดจากการท่ีมีการขยายวงหรือการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกภายในกลุม 
ของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จากเดิมมีแคนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดมีครูประจําการเขามามีสวนในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา รูปแบบการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนรูปแบบท่ีครูได
พัฒนางานการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ เพ่ือคุณภาพของผูเรียน ไดพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม มี
การวางแผนรวมกัน ผลัดกัน เปนผูนําผูตาม ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนครูดวยกัน จึงเกิดความภาคภูมิใจ สอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ท่ีวา มนุษยมีความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีช่ือเสียง ครูจึงมี
ความพึงพอใจ 3. จากการศึกษาผลการเรียนรูท่ีเกิดกับผูเรียน พบวา เมื่อผูสอนไดมีการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการ
เสริมแรงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ทําใหผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทํางาน คือ ผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการกระตุนโดยการใหรางวัล  และตําหนิหรือลงโทษ
นักเรียนท่ีไมสงงานโดยการเพ่ิมภาระงานใหมากข้ึน  คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 5 ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบอยู
ในระดับดีมาก  โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 77  ซึ่งมีจํานวนการสงงานเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 1 คิดเปนรอยละ 44 
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E),การเสริมแรง, ความรับผิดชอบ 
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Abstract 
 This research aims to study of the concept of Learning on Reinforcement Theories for 
Behavior Modification Based on Classroom Action Research and Professional Learning Community 
Model: Case Study Phatongwitthayamulnithi School, Study results for students with professional 
experiences and teachers Based on Classroom Action Research and Professional Learning 
Community Model and study the work behavior of the students. Targeted by : High school students 
5/3 professional teachers and teachers they were taught by using the learning-learning model (5E) in 
combination with reinforcement for 18 hours. The instruments used in the research were: Learning 
Management Plan (5E) in conjunction with Labor Supplement Work-time recordings / ratings and 
measurement of job-related behavioral modifications by means of data analysis by means of 
percentages of data and written briefings. Learn from the observations of the instructor. The results 
of this research are as follows: 1. Based on the study of reinforcement in order to change students' 
work behavior in the classroom and professional learning community (PLC) : A case study of the 
Pudong Witthaya School found that The innovator is learning. The Quest Process (5E), along with the 
assignment method, is assigned to deliver the student's assigned tasks and reinforcement. 2. Based 
on the results of the study, teachers found that community members of the professional learning 
community (PLC) were satisfied with creating a professional learning community. This can be 
reflected by the expansion of the band or the increase of members within the group of the 
professional learning community. There are only teachers with professional experience. And teachers 
have been involved in the exchange of ideas. This may be because model for creating professional 
learning communities. This is a model where teachers develop their teaching and learning skills 
Developed self from concrete practice. It is planned to take turns as a leader. In line with Maslow's 
theory of hierarchical theory, the need for human beings to be praised or celebrated the teacher is 
satisfied. From the study of learning outcomes, it was found that when the instructors were learning 
the basics of reinforcement in order to modify the students' work behavior in the classroom research 
process study and Professional Learning Community (PLC). The fifth grade students in Mathayom 5/3 
were responsible for the change in their work behavior, ie, behavior change was motivated by 
reward. And blame or punish students who do not send jobs by increasing the workload. The 
average score is 5, which means that the responsibility is very good. The 77 percent who sent the 
job were the ones who increased their jobs by 44 percent. 
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การบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดการเรียนรูแบบ 5E เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด 
Professional learning community to develop critical thinking skill of grade 8 

student using 5E inquiry learning management plus mind mapping technique 
 

ผูวิจัย    อาริยา  เช้ือกูลชาติ1      Ariya  Chueakoolchat1 
        Re7.389.ariya@gmail.com 
     เสาวรส  ยิ่งวรรณะ2     Saowaros Yingwanna2 

 จริญญา  มณีนิล3      Jarinya  Maneenil3 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 และศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู(5E)เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิดรวมกับการบูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ การวิจัยน้ีอยู
บนพ้ืนฐานของกระบวนการ PAOR ในรูปแบบวงจรตอเน่ือง ซึ่งผูวิจัยไดขอมูลงานวิจัยจากบันทึกหลังสอนของผูวิจัย 
และการสะทอนคิดจากอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และเพ่ือนรวมฝกประสบการณ เพ่ือสะทอนประสบการณการสอน และ
หาแนวทางแกไขรวมกัน จนไดแนวทางวิธีการสอนท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได น่ัน
คือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E)เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด จากการวิเคราะหผลพบวา การ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E)เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด ชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนได โดยในวงจรแรกนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในดานการกําหนดปญหา และ
อยูในกลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบโดยไมขยายความใหครบถวน ในดานการตั้งสมมุติฐานและการสรุป
อางอิง สวนดานการประเมินนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนดใหแตในวงจรท่ี 2 
พบวานักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในทุกตัวบงช้ีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
คําสําคัญ : ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E)  แผนท่ีความคิด ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 

Abstract 
 This research based on PAOR process. As the researcher got research data from my after 
teaching record and reflective thinking of professional learning community for sharing and             
co-improving to the learning management developed critical thinking skill that is 5E inquiry learning 
management plus mind mapping technique. To develop the critical thinking skill of grade 8 students. 
First cycle more students were correct answers group for determine the problem and were answers 
group that specific of answer but no addition data to complete for hypothesis and summarize. 
Moreover the evaluation subjects more students were not concerned with situations set group. 
However the second cycle most students correct answers group every critical thinking indexes. 
Keyword : Critical thinking skill , 5E inquiry learning management , Mind mapping , Professional 
learning community 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning Together) และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัด ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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  5720114218@psu.ac.th 

 เต็มเดือน เตาแกว2 Temduan Taokaew2 

 รัชดา เชาวนเสฏฐกุล3 Rachada chaovasetthakul3 

 รอสเมาะห นิสะนิ4 Rosmoh Nisani4 

 บุญสนอง วิเศษสาธร5 Boonsanong Wisetsathon5 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัดของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจง (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนการรู 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมท่ีไม

เปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวัด หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจงสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT และประยุกตใช

การเลนกิจกรรมกลางแจง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณตาง ๆ มีความพรอม) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน และนอยท่ีสุดคือ สงเสริมใหนักเรียนรูจักการยกยองชมเชย 

และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70, 4.53 และ 4.10 ตามลําดับ 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT (Learning Together), การเลนกิจกรรมกลางแจง,  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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2 อาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3 อาจารย ดร. ประจําภาควิชา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

The research objectives were to : 1) compare the Mathematics learning achievement on 

measurement of Matthayomsuksa 2 students before and after learning by using LT (Learning 

Together) were combined with outdoor activities. 2) study students satisfaction toward learning by 

using LT. The sample of this research were 40 students of Matthayomsuksa 2/3 at Demonstration 

School Prince of Songkla University. The research instrument consisted of lesson plans of learning by 

using LT were combined with outdoor activities, learning achievement test and students satisfaction 

questionnaire. The data was analyzed by percentages, means, standard deviations, relative gain score 

and independent samples t – test. 

 The research found that  

 1. The achievement of the experimental group after learning by using LT were combined 

with outdoor activities was higher than before at the sigfinicant level of .01.  

 2. The overall level of student satisfaction on measurement by using LT were combined 

with outdoor activities was at a mean level of 4.33 with a standard deviation of .58, indicating that 

the students were satisfied at the highest level. When consider in each item found that the students 

were most satisfied with teacher’s preparing was organized teaching (4.70) followed by instructional 

activities are related with the purpose of study (4.53) and the lowest level was students learn to 

praise and encourage each other (4.10). 

Keyword : Learning Together instructional learning, Outdoor activities, Mathematics learning 

achievement 
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ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบการแขงขันเปนทีม (TGT ) 
รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 
Team Game Tournament Learning and Teaching Management 

                  Basic Technical Drawing for Vocational Certificate Level,             
Department of Welding Industry  Luang Prathan Rat Nikon 

Industrial and Community Education college 
 

ผูวิจัย    นุชร ี แกวคงสี1                                        Nutchari Kaewkhongsi1 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีม กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1)  แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ ท่ีเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน จํานวน 15 คน ซึ่งแบงนักเรียนออกเปน 5 
กลุม กลุมละ 3 คน แตละกลุมจะมีนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกตางกันและคละกัน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูและแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย คารอยละ 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตละคนมีคาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับสูงความแตกตางของ
คะแนนระหวางเด็กเกง เด็กปานกลาง และเด็กออนมีนอย สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือกัน 
ระดับความสําเร็จของกลุมจึงข้ึนอยูกับความสามารถและความตั้งใจของสมาชิก สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบแขงขันเปนทีม TGT ในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนอยูในระดับมาก นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน นักเรียนตางปรับตัวเขาหากัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดการยอมรับจากบุคคลรอบขางและยัง
เกิดความภูมิใจในตนเองมากข้ึน ทําใหสามารถกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบการแขงขันเปนทีมทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 

Abstract 
 This study aims to study the achievement of the Learning and student comments on the 
teaching and learning is a competitive team. Population-based study in the student branch of 
Vocational Certificate Level, The Department of Welding Industry  .  Basic Technical Drawing to lean 
of 15 students who divided into 5 groups each group of 3 people each to students with different 
levels of ability and mixed together. Tools used in the study include. Plan and manage learning 
questionnaire data will be analyzed by methods of average and percentage. The standard deviation. 
 The results showed that student achievement through individual has on average high. 
Difference of scores between the children good children with moderate and low infant. Group 
members are collaborating to help each other level of success is based on ability and willingness 
learning. International students adapt converge. Together with compassion. The acceptance by 
people around. And also the pride in themselves more. That enables the management of learning to 
enable students to compete as a team achievement higher learning. of its members. For student 
feedback on teaching and learning is a competitive team in the Department of Welding Industry. 
Basic Technical Drawing In a very. Students are motivated in  
 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี2/1โรงเรยีนอนุบาลควนโดน   

Positive reinforcement via,Application Class Dojo for encourage the students in 

grade 2/1, Anubankhuandon School to summited homeworks punctually. 

 
ผูวิจัย   อัสมา โหรา1     Asma Hora1 

ยะหะยา นิเว2     Yahaya  Niwae2   

บัดรียะ เลิศอรยิะพงษกุล3    Budreeyah Lerdareyapongkul3  

     

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการไมสงงานของนักเรียน 2.เพ่ือศึกษาการปรับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 โดยใชการเสริมแรงทางบวก
ผาน Application Class Dojo กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 ปการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนอนุบาลควนโดน จํานวน 5 คน ท่ีมีพฤติกรรม การพูดคุยเสียงดัง ชวนเพ่ือนเลนกันขณะท่ีครูสอน ไม
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย และไมใหความรวมมือกับการทํากิจกรรมในช้ันเรียน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน แบบบันทึกเวลาการสงงาน การบาน/การ
ใหคะแนน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาดัชนีประสิทธิภาพ
ของจุดประสงค ผลการวิจัยปรากฏวา 1.พฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน สาเหตุท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ติดเกม เบ่ือ
หนายไมอยากทํา การบานมากเกินไป ไมมีคนคอยใหคําปรึกษา เวลานอยเกินไป 2. การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการสงงานตรงตอเวลา โดยใชการเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo พบวาใน ครั้งท่ี 1 เปนการสังเกต
พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 1 สัปดาห) คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 1 ซึ่งหมายความวามี
ความรับผิดชอบอยูในระดับปรับปรุง โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 20 ครั้งท่ี 2 เปนระยะการใชการเสริมแรง
ทางบวก โดยผาน Application Class Dojo และการกลาวชมเชย ใหรางวัลตอผูท่ีสงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําได
ถูกตอง และเรียบรอย (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห)  คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับ 4 ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบอยูใน
ระดับดี โดยผูท่ีสงงานตามกําหนด คิดเปนรอยละ 60 ครั้งท่ี 3  เปนระยะตรวจสอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไมมี
การกระตุน และการใหรางวัล  มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) คาเฉลี่ยคะแนน
อยูในระดับ 5  ซึ่งหมายความวามีความรับผิดชอบในระดับท่ีดีมาก โดยผูสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ  80 
                                                                               
คําสําคญั : การเสริมแรงทางบวก, Application Class Dojo 

 

 

 

 

1 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
1 อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
1 ครู โรงเรียนอนุบาลควนโดน 
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Abstract 

This research has purpose. 1. to study the habits of not submitting the work of students. 2. 

to learn to deal with the responsibility of sending time of student grade 2/1 by using positive 

reinforcement through the Application Class Dojo.The sample used in this research as a student 

grade 2/1 school year 2561 5 kindergarten khuan Don behaviour, the number of people who talk too 

loud. Invite your friends to play together, while the teacher. Not work as assigned and not to 

cooperate with the activities in the classroom. A tool that is used to collect information - learning 

management questionnaire to study the habits of not submitting a job recording time for homework 

submission/rating time 1 time 2 time 3.The statistics based on the data analysis include percentage 

average performance index of purpose.The findings appear 1. behavior, not the student 

submissions. The most important is the next game, I do not get tired. Too much homework No 

consultation Too little time. 2. responsible behaviour in the delivery time by using positive 

reinforcement through a Dojo Application Class found in the times 1 is to observe the lack of 

workload responsibilities (1 week), the average score is level 1, which means that a responsible level 

updates by sending a task by assigning 20%2 times a term to use positive reinforcement through the 

Application Class and rewards the Dojo, praised those who say send jobs by duration. Do it properly 

and successfully (3 weeks time), the average score is level 4, which means that there is a 

responsibility on the person submitting the task as scheduled, 60 percent.3 times as long as a check 

to modify behaviours without stimulation and reward with only normal workload, delegation (takes 1 

week), the average score is level 5, which means that there is a responsibility on a very good 

level. By submitting a job scheduled 80 percent 

Keywords : Positive reinforcement Application Class Dojo 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความมุงม่ันในการทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใช   

ชุดฝกทักษะ เรื่อง  งานและพลังงาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  โรงเรียนสตูลวิทยา 

Study of learning achievement with Commitment to student work in the course of 

additional physics subject  By use skill set Work and Energy story  of students 

Mathayomsuksa 4/3 Satunwittaya School 

ผูวิจัย  โรนาร   ปาลาเร1      Rona  Palare1 
                                                                                               rona_3739@hotmail.com 
         มารีนา   มะหนิ2      Marina   Mani2 

         วิภาดา   พินลา3      Wipada   Phinla3 

         สมสวาท   ลิมานัน4      Somsawart  Limanan4 
   

บทคัดยอ 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความมุงมั่นในการทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใชชุดฝกทักษะ 

เรื่อง  งานและพลังงาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียนสตูลวิทยา  มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง งานและพลังงานกับผลสัมฤทธ์ิกอน

เรียน 2. เพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานโดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง งานและพลังงาน ในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  1. แผนการจัดการเรียนรู 2. แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบสังเกตความมุงมั่นในการทํางาน  

 ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โดยใช

ชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน  มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        

2. ความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนท่ีใชชุดฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน มีความมุงมั่นในการทํางานในระดับมาก 

คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , ความมุงมั่นในการทํางาน 
 

Abstract 
 Study of learning achievement with Commitment to student work in the course of 

additional physics subject  By use skill set Work and Energy story  of students Mathayomsuksa 4/3 

Satunwittaya School The objectives of the research are as follows 1. To study the learning 

achievement of the Mathayomsuksa 4/3 students using the skill set Work and energy story Higher 

than before. 2. To study the commitment to work by using skill sets Work and energy story  In the 

course of additional physics. Of students in Mathayom 4/3. The tools used in the research were: 1. 

Learning Management Plan 2. Achievement Test  3. Work Observation  

The results of this research were as follows: 1. The physics learning achievement of 

Mathayomsuksa 4 students was higher than that of the previous one. At the .05 level, the students' 

commitment to working with the skills and work skills A commitment to work at a high level. 

Keywords : Skill Training,  Achievement, Commitment to work 
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การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

STEM Education on the topic Circuit to Enhance Creative Thinking Skills Science of 
Matthayomsuksa 3 Students at Satri Phatthalung School, Muang District 

Phatthalung. 
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 สุนทรี วรรณไพเราะ2     Suntaree Wannapairo2 

 ไมตรี สุดเรือง3      Maitree Sudruang3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีมีตอ การคิด
แกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 ท่ีกําลังศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรี
พัทลุง  อ.เมือง จ.พัทลุง จํานวน 48 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  สําหรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใชระยะเวลาในการวิจัย 6 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง วงจรไฟฟา  แบบทดสอบการคิดแกปญหาสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และแบบ
สัมภาษณ สําหรับแบบแผนในการทดลองครั้งน้ี ไดใชการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และนักเรียนมีพัฒนาการดานในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางเรียนการ
จัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education เพ่ิมสูงข้ึน 
คําสําคัญ : STEM Education, การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 
 

Abstract 
 This research aimed to study the effect of STEM Education approach on science scientific 
creativity of Matthayomsuksa 3 Students. The study recruited 48 students who were studying in 
Matthayomsuksa 3/3 at Satri Phatthalung School, Muang District Phatthalung Province, Thailand, in 
the second semester of the 2018. The sample was selected by using the purposive sampling. They 
were instructed through STEM education approach. The duration of research was 6 hours. The 
research instruments consisted of a lesson plan designed based on STEM Education approach 
learning under the topic of circuit, scientific creativity test and interview. The experimental research 
was conducted using one group via pretest-posttest design. Mean,standard deviation and t-test 
dependent group were employed in the data analysis. The results findings were as follows: The 
students’ mean score of the scientific creativity were higher than mean score of the pre-test at the 
statistical significance level of .05 and students who learned with STEM Education had increased 
their creative thinking       
Keywords : STEM Education, creative thinking 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร-ฟสิกส  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2  อาจารย ดร. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3  ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระวิทยาศาสตร  โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ในรายวิชาสังคมศึกษา                    

ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8                                                

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

The Creation a Student to be a Thinker through the Process of Playing to Learn in 

Social Studies for the Students in Matayom 2/8 at Hatyaiwittayalai School, 

Songkhla 
 

ผูวิจัย สดุารตัน แกวเพ็ง1        Sudarat Kaewpeng1   

                      Sudarat5051@hotmail.com 

       มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ2         Montana Pipatpen 2 

       ปนิตา ลือขจร3        Panita Luekachorn3 

 

บทคัดยอ 

วิจัยเรื่องการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
วิเคราะหกระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2/8 และเพ่ือวิเคราะหผลการคิดวิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2/8  ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน  50 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย     1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 3) แบบสังเกตทักษะ กระบวนการ
ของการเปนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู และวิเคราะหขอมูลผานสถิติท่ีใช คือ 1) คาเฉลี่ย 2) สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใชสูตร t-test (Dependent Samples) ซึ่งผลการวิจัยพบวา
กระบวนการสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู ข้ันท่ี 1  ครูผูสราง “ความทาทาย” ผานการคิด 
วางแผนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ข้ันท่ี 2 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรางมิติสัมพันธในหองเรียน 
ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนการคิดวิเคราะหใหเปนเปาหมายหลักของการเรียนรู และผลการคิด
วิเคราะหผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรู พบวานักเรียนมีทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดผานกระบวนการ
เลนเพ่ือการเรียนรู  อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีทักษะ กระบวนการของการเปนนักคิดอันดับแรก คือ นักเรียนเกิดการ
สรางองคความรูดวยตนเอง สามารถคิดนอกกรอบในเชิงสรางสรรค ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.78 

คําสําคัญ: การเลนเพ่ือการเรียนรู, ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
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Abstract 

Research “the Creation a Student to be a Thinker through the Process of Playing to Learn in 

Social Studies for the Students in Matayom 2/8 at Hatyaiwittayalai School, Songkhla”. The purposes 

of this research are to analyze the process of the creation a student to be a thinker through the 

process of playing to learn in the student context in Matayom 2/8 and analyze the result of analysis 

through this process for this classroom. Providers of important data used in this research were 

Matayom 2/8 students at Hatyaiwittayalai School, Songkhla  who were studying in the first semester 

of the academic year 2018, the number of 50 people. The research instruments consisted of 1) Plans 

learning management 2) Analytical thinking skills test 3) Observation skills process of thinking through 

play process for learning statistics used standard deviation 3) Statistics for hypothesis testing using 

the t-test (Dependent Samples). The results of the research found that the process of creating 

students, thinker through the process of playing for learning Step 1, The creator of the “challenge” 

plan for design teaching activities Step 2, Teaching activities that create dimension in the classroom 

Step, 3 Teaching and Learning activities focus on analytical thinking as a goal. And the process of 

thinking skill to be the thinker through the process of playing to learn was the highest level. The first 

of this process was the students which were from creation of knowledge by self, and they could 

creatively think outside the box. The average was 4.78. 

Keywords :  Playing to learn, Ability to analyze 
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การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณศีรธีรรมราช โดย

ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 

The Problem Solving about Behaviors Do Not Sending the Assignment of 7th Grade 
Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat School  by learning activities 

based on the approach of Gamification with point card 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1/3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2) แกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียน

กัลยาณีศรีธรรมราช โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม และ 3) ศึกษาความ

พึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1/3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561  

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย           

1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน 2) บัตรสะสมแตมการสงงานวิชาคณิตศาสตร และ 3) แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชัน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัยพบวา สาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมักลืมการบาน

ท่ีครูมอบหมาย 2) นักเรียนคิดวาการบานท่ีครูมอบหมายไมนาสนใจ 3) นักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย ไมอยากทํา จากการปรับ

พฤติกรรมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม พบวา หลังจากใชแผนการ

จัดการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตมไปแลว นักเรียนสงงานโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 95.35 

จากเดิมนักเรียนสงงานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.75 ซึ่งถือไดวาจํานวนการสงงานโดยเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมข้ึนคิดเปน

รอยละ 21.60  อีกท้ังความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตร

สะสมแตมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก                                                                                    

คําสําคัญ: พฤติกรรมการไมสงงาน, เกมิฟเคชัน  
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Abstract   
The objectives of the study were 1) to study about don’t sending the assignment cause of 

7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat School who study at the 3th class. 2) to 
solve problem about don't sending the assignment of 7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si 
Thammarat School who study at the 3th class by learning activities based on the approach of 
Gamification with point card. and 3) to study the satisfaction about learning activities based on the 
approach of Gamification with point card of 7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat 
School who study at the 3th class. By using Classroom Action Research. 

The sample group of this study was 7th Grade Secondary Students at Kanlayanee Si 
Thammarat School (Class 1/3), Nakhon Si Thammarat province, academic year 2018, and the second 
semester. There were 40 students by using purposive sampling. The research instruments were used in 
this study: 1) the lesson plans based on the approach of Gamification. 2) The point card about 
sending Mathematic assignment, and 3) the questionnaire on students’ attitude of 7th Grade 
Secondary Students at Kanlayanee Si Thammarat School. Additionally, the statistics used were 
percentage, mean and standard deviation (S.D.). 

The results showed that the cause of problem about don't sending the assignment. 1) 
Students usually forgot the assignments. 2) Student though that the assignment were not interested. 
3) Students were bored and didn’t the assignment. After, the researcher uses the learning activities 
for studying in the class. After using learning activities based on the approach of Gamification with 
point card, and found that students increased by 95.35 percent of all students. First lesson plans 
and classroom to the students find jobs, representing 73.75 percent of all students.This held that 
the sending of students increased 21.60 percent. Moreover, students were satisfied in the level of 
‘Very Satisfied’. 
Keywords : Behaviors do not sending the assignment, The approach of gamification 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง 

ของนักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

The development of sensors and transducers working with light skill training sets 

of the 3rd year vocational certificate students in Electronics Engineering of 

Southern College of Technology 

 
ผูวิจัย    อนุชิต    ศรีหาบัณฑิต1                      Anuchit  Sihabundit1 

                                                                                                     Bawkungjaea@gmail.com 

           สุวรรณ  บุญนายก2                       Suwan   Boonnayok2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช.ช้ันปท่ี 

3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต”  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ

ปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง ท่ีใชประกอบการสอนเรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวย

แสง 2) เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร

ทํางานดวยแสง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางาน

ดวยแสง ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 รายวิชา

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105-2111 จํานวน 8 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือ

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 1) แบบประเมินการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางาน

ดวยแสง สําหรับผูเช่ียวชาญ  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86  ใช SPSS ในการวิเคราะหสถิติ ไดแกคาความถ่ีรอยละ 

คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ independent sample t-test  2) แบบทดสอบผลสําฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 คาอํานาจ

จําแนกระหวาง 0.27-0.88 และคาความยากระหวาง 0.27-0.88  และ 3) เพ่ือศึกษาเจตคติของผูเรียนหลังจากไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง แบบมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ 

และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ สถิติท่ีใชใน

การทดสอบสมมุติฐานความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

ผลการวิจัยพบวา 

1. ชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ  

80.21/89.5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เรื่องเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 

ทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝก

ทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสง สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอรทํางานดวยแสงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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3. เจตคติตอวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมของนักเรียน ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาชาง 

อิเล็กทรอนิกสหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทํางานดวยอยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ : เซ็นเซอร, ทรานสดิวเซอร, เซ็นเซอรทํางานดวยแสง 
 

Abstract 
 This research titled “The development of sensors and transducers working with light skill 

training sets of the 3rd year vocational certificate students in Electronics Engineering of Southern 

College of Technology” aimed to 1) to find the efficiency of sensors and transducers working with 

light skill training set used for sensors and transducers working with light learning. 2) Develop learning 

achievement of students before, between and after learning by using sensors and transducers 

working with light skill training set and 3) To study the satisfaction of learners with sensors and 

transducers working with light skill training sets In the electronic industry course The sample group 

used in this research is the 3rd year vocational certificate students in the field of electronic 

technicians. Southern College of Technology. Students enrolled in the first academic 2018 electronic 

industry courses has 8 student by selecting a sample group that is specific. The instruments used in 

this research were  1) Learning assessment form with practice skill sets, sensors and transducers 

working with light For experts 2) 20 item of 4 choices sensors and transducers working with light 

learning achievement test in Science with alpha coefficient equal to 0.88,discrimination value 

between 0.27 – 0.88 and difficulty value between 0.27– 0.88 and 3) the 5 rating scales the attitude 

towards Science of students after learning using sensors and transducers working with light skill 

training sets. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage. 

  The results were found that      

   1) The efficiency of sensors and transducers working with light skill training 

sets was 81.03/89.00, in accordance with criteria determined.     

   2) The learning achievement of students that learned by using sensors and 

transducers working with light skill training sets was higher than learning achievement of students 

who did not learn by using sensors and transducers working with light skill training sets. The 

development of learning achievement was increasing towards the rank of the experiment at the 

significance level 0.05  

3) The attitude towards Science of students after learning using sensors and  

transducers working with light skill training sets was at the highest level. 

Keywords : Sensor, Transducer, Optical Sensor   
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การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ PAKDI Model ท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับและเจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี5 

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 

The Study of PAKDI Model Learning Activities that Effects Arabic Achievement and Arabic 

Attitude of Phatomsuksa 5 in Pakdisuksa Foundation School Ch.Songkhla 
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มูฮัมหมัดซอเระ หะยีสะมะแอ3    Muhamadsoreh Hayisama-e3 

นูรีญา  บินเสหาะ3

4      Nureeya Binsahoh4 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับ และ2) ศึกษาเจตคติ

ทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 36 คน ของโรงเรียนภัคดีศึกษามูลนิธิท่ีไดรับการจัดการ

เรียนการสอนโดยการใช PAKDI Model  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบ PAKDI Model 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางภาษาอาหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)   

 ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model สูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เจตคติทางภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 ท่ีไดรับการจัดการเรียน

การสอนภาษาอาหรับโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PAKDI Model สูงกวากอนเรียน มีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.45 

อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงวาหลังจากทดลองโดยการใชรูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model นักเรียนมีเจตคติ

ตอภาษาอาหรับในทางท่ีดีข้ึน 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน PAKDI Model ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับ  

    เจตคติทางภาษาอาหรับ 

 

Abstract 

 The purpose of this study were 1) to compare the achievement of Arabic learning and 2) to 

study the attitude of Arabic from 36 students in Phatomsuksa 5/1, Pakdisuksa Faoundation School by 

using PAKDI Model learning activities. The instrument used were teaching plan of PAKDI Model 
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learning activities, Study test and the attitude of Arabic testing. Data were analyzed using statistical 

tools, mean, deviation, and t-test 

 The study revealed that the mean of the achievement of Arabic learning from students in 

Phatomsuksa 5/1 by using PAKDI Model learning activities increased from the pretest and statistically 

significant at .001, The attitude of Arabic from student in Phatomsuksa 5/1 by using PAKDI Model 

learning activities increased from the pretest and the mean of total marks was 4.45 and on the good 

level. So, the result revealed that after using PAKDI Model learning activities. The attitude of student 

on Arabic were increased 

Keywords :  PAKDI Model learning activities, The Achievement of Arabic,  

       The Attitude of Arabic Learning. 
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

Development of Science Problem Solving Competency Using STEM Education 
Learning in Secondary School Grade 9th 

 
ผูวิจัย ภูมิฉาน  ตรงสกุล1      Phoomchan  Trongsakul1 

               Phoomchan38@gmail.com 
            สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ2     Singha   Prasitpong2 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการ

จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา กลุมเปาหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/9 จํานวน 39 คน ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
สตรีทุงสง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา จํานวน 3 แผน 2) แบบบันทึกสะทอนผล 
และแบบสังเกตการสอนของผูชวยวิจัย 3) แบบประเมินตนเอง 4) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร มีคาความยากงาย 0.40 - 0.79 อํานาจจําแนก 0.31-0.66 และมีคาความเช่ือมั่น 0.86 ซึ่งการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการน้ีดําเนินการ 3 วงจร ผลการวิจัย พบวาผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนหลังสูงกวากอนการจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร, การจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา 
 

Abstract 
 This classroom action research aims to develop science problem solving competency using 
STEM Education. The participants were 39 ninth grade students from Satree Tungsong School in 2018 
academic year. Research tools include STEM education lesson plans, teacher and research assistant 
diary notes, self-assessment, and a learning achievement test with the difficulty index of 0.40 – 0.79, 
discrimination index of 0.31 - 0.66 and reliability of 0.86. The classroom action research is conducted 
to 3 spirals. The research finding found that the students who have increasing of science problem 
solving competency after using STEM Education learning was higher than before with statistical 
significant at .05.  
Keywords : science problem solving competency, STEM Education learning 
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ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ  

เรื่อง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

The Result of 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique on Homeostasis 

Organism on Learning Achievement of Secondary Grade 

6 Students 
ผูวิจัย ชนากานต เนาวสุวรรณ1     Chanakan Naosuwan1 
                   tidti_mikety@hotmail.com 

        เอกวิทย แกวประดิษฐ2                 Akawit Kaewpradit2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชา

ชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการการเรียนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 38 คน โดย

การสุมตัวอยางแบบกลุม กลุมท่ีศึกษาไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมต ิใชเวลาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบ

ศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

คาที ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมต ิ            

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

คําสําคัญ : การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)  แผนผังมโนมัติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การรักษาดุลยภาพของ 

              สิ่งมีชีวิต 

 

ABSTRACT 

 The research aimed to study and compare learning Achievement before and after 

of Secondary Grade 6 Students learning 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique on 

Homeostasis Organism. The study was held on the 2nd semester; Academic year: 2018 with a class 

of 38 students. The sample was chosen by purposive sampling method. The students were 

instructed by 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique. Approach for 6 hours. The 

research instruments consist of 1) Lesson plans for 5E Inquiry Process with Concept Mapping 

Technique on Homeostasis Organism 2) Achievement test. The experimental research was 

conducted using the One-group Pretest- Posttest Design. The data was analyzed by percentage, 

arithmetic means, standard deviation and t-test. The research findings were summarized as follows: 
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The students who studied 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique approach had 

posttest mean scores on achievement higher than pretest at the 0.01. 

Keywords : 5E inquiry process, Concept Mapping Technique, Achievement, Homeostasis Organism 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ  
โดยใชชุดแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

Development of learning achievement in mathematics learning subject matter 
inequality by Using the skill set of mathayom suksa three students 

Khuan Niang Witthaya School Khuan Niang District, Songkhla Province 
 

ผูวิจัย สุดารตัน ชนะสงคราม1 Sudarat Chanasongkram1  
 รุจิราพรรณ คงชวย2 Rujirapun Kongchuay 2 
 ชุติมา  จันทรจิตร3       Chutima Chantarajit 3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง อสมการ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรยีนรูคณติศาสตร เรื่อง อสมการ หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะกับเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 23 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 4 สัปดาห รวม 12 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ จํานวน 12 แผน 2) ชุดแบบฝกทักษะ จํานวน 3 ชุด 
และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ซึ่งมีลักษณะเปน
ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

)X(  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t – test Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียน

โดยใชชุดแบบฝกทักษะสูงกวาเกณฑรอยละ 70  

 
คําสําคัญ : คณิตศาสตร, อสมการ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชุดแบบฝกทักษะ 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) Comparison of learning achievement in mathematics 
learning subject matter, inequality between before and after learning by using skill training sets and 
2) Comparison of learning achievement in mathematics learning subject on post-learning inequality 
by using skill set with 70 percent criteria. The sample group included 23 Matthayomsuksa 3/8 
students in the 2st semester of the academic year 2018 at Kuan Niang Wittaya School, Khuan Niang 
District, Songkhla Province. Which was obtained by Cluster Random Sampling, Time spent in research 
is 12 hours for 4 weeks. The tools used in this research were 1) learning activity plan Mathematics 
subject matter group, about 12 inequalities, 2) 3 sets of skill training sets and 3) Learning 
achievement test Mathematics learning subject matter, inequalities, which are categorized as 
multiple-choice tests, 4 choices of answers, 20 items. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t – test Dependent.  
 The results showed that 1) learning achievement Mathematics learning subject group: 
Inequalities of Mathayom Suksa 3 students after learning by using skill training sets are higher than 
before with statistical significance at the level of .05 and 2) Learning achievement Mathematics 
learning strands about the inequalities of Mathayom Suksa 3 students after learning by using skill 
training sets is above the 70 percent threshold. 

Keywords : mathematics, inequality, achievement, skill set  
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การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

 
ผูวิจัย อิทธิพล หวานดี1      Ittipon Hwandee1                                                                                                       

        ittiponhwandee@gmail.com 
        ชัยเชต ขุนฤทธ์ิ2                                                                   Chaichad Kunrid2                                 
        สุนธีราภรณ ชัยฤกษ3                 Sunteeraporn Chaireck3 

             อลิสรา ชมช่ืน4                                                                                                          Arisara Chomchuen4 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเวกเตอรในสามมิติของ

นักเรียน กอนและหลังการใชโปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการ

ใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ การวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียวโดยวัดผลกอนเรียน

และหลังเรียน มีกลุมตัวอยางคือฃัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5/6 จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการ

จัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะ เรื่องเวกเตอรในสามมิต ิ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการทดลองเปนเวลา 11 คาบ วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสมัพัทธ และสถิติทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน (Dependent 

samples t-test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบเรื่องเวกเตอร กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม 

GeoGebra และแบบฝกทักษะ คะแนนสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.86 คะแนนสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.30 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.604 โดย

คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนมีคะแนน

พัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 46.85 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรโดย

ใชโปรแกรม Geogebra และแบบฝกทักษะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (3.96) โดยประเด็นเรื่องการใชโปรแกรม 

GeoGebra และแบบฝกทักษะมีประโยชน ในการจัดกิจกรรมในหองเรียนมีคา เฉลี่ยสู งสุดรองลงมา 

ไ ด แ ก บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ห อ ง เ รี ย น เ ห ม า ะ ส ม แ ก ก า ร เ รี ย น รู ต า ม ลํ า ดั บ 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะเรื่องเวกเตอรในสามมิต ิ
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การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี
Learning activities using Augmented Reality Technology. 

To develop learning achievement. Thai poetry. 
students in Mathayom Suksa 1 class 1/4 in Benjamarachuthit Pattani school 

in Pattani province. 
 
ผูวิจัย                 นูรอัยน่ี นิยมเดชา1     Nurainee Niyomdecha1 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน (2) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน การวิจัยใช

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียวโดยวัดผลกอนใช และหลังใชมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี จํานวน 24 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย สื่อการจัดการเรียนรู โดยใช

เทคโนโลยี Augmented Reality แผนการจัดการเรียนรูเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คะแนน พัฒนาการสัมพัทธ และการทดสอบแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 69.79 (2) ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
(Mean = 4.52)   
คําสําคัญ : สื่อการจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality   วรรณคดีเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน  
ความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 

1ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2อาจารย กลุมสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี
3อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Abstract 

The objectives of this research were to (1) compare pre and post learning achievement to 
learning activities using Augmented Reality Technology and (2) to study the satisfaction of learning 
activities by using Augmented Reality Technology.The research was based on a single group 
experimental design. And the sample included students in Mathayom Suksa 1 class 1/4 in 
Benjamarachuthit Pattani school in Pattani province. The tools used consisted of Instruction media 
which was by using Augmented Reality Technology to learn about Thai poetry and students were 
evaluated using the test of learning achievement in literature. Students were asked to fill out a 
questionnaire on their satisfaction of learning management using Augmented Reality Technology. 
The statistical analysis used was mean and standard deviation and the samples were not 
independent. 

The results of the research were as follows: (1) The results of comparison of learning 
achievement before and after learning with Augmented Reality Technology showed that there was 
an increase of 69.79% after learning with Augmented Reality Technology. The significance level was 
0.05. (2) The result of satisfaction with learning achievement using Augmented Reality Technology 
shows that the overall picture is at the highest level. (Mean = 4.52)   
Keywords: learning management media, Augmented Reality Technology, Thai poetry, satisfaction 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 

THE  DEVELOPMENT OF MATHEMATICS ACHIEVEMENT AND SATISFACTION IN SINGLE 
LINEAR EQUATION BY USING COOPERATIVE LEARNING MAMAGEMENT STAD 

TECHNIQUE FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS, 
 HATYAIRATPRACHASUN SCHOOL SONGKHLA 

 
ผูวิจัย แพรวพรรณ   ชูแสง1     Praewpun  Choosang1 
 กนกกร        ศิริสุข2     Kanokkorn Sirisuk2 
            ไหมไทย       ไชยพันธุ3      Maithai  Chaiyapan3 

 อรพรรณ      กาญจนแกว4     Oraphan  Kanchanakaew4 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
กอนและหลังใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2) 
ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณา 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ความพึงพอใจของตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับ
มาก 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร, การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD 

 
 

 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
2อาจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 อาจารย  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the learning achievement on Single Linear 
Equation before and after using STAD collaborative learning management for students in 
Mathayomsuksa 1, and 2) to study students’ satisfaction in Mathematics after using STAD 
collaborative learning management for students in Mathayomsuksa 1. The samples were 40 students 
from purposive selection. The instruments were single linear equation management plan, 
questionnaire and test. The statistics used for data analysis were descriptive statistics. 

The research found that student achievement of single linear equation after using STAD 
collaborative learning management higher than before and students were satisfied of this method at 
a high level. 

 
Keywords : mathematics achievement, single linear equation, cooperative learning management, 
STAD technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2     

 



[52] 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรู งานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยาวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

Development of Academic Achievement in the Learning Unit on Work and Energy with 
Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique in Science Subject for Grade 9 

Students 
 

ผูวิจัย ธนารกัษ ลําลอง1    Tanarak  Lamlong1 
       oishi_za26@hotmail.com  

เอกวิทย แกวประดิษฐ2   Akewit Kaewpradit2 
  รุงทิวา เชียงสอน3   Rungtiwa Chiangsorn3  
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 

7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา 2) เพ่ือศึกษาจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและ

พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา 

ผ า น เ ก ณ ฑ ร อ ย ล ะ  70  ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง เ ป น นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  3 / 3  โ ร ง เ รี ย น วิ เ ชี ย ร ม า ตุ 

จังหวัดตรัง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

1).แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค 

โพลยา จํานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จํานวน 5 ชุดๆ ละ 10 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.40 - 0.79 คาอํานาจจําแนก (B) อยู

ระหวาง 0.24 - 0.62 และมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบระหวางชุดท่ี 1-5 มีคาเทากับ 0.60, 0.73, 0.68, 0.71 และ 

0.63 ตามลําดับ  สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช  

T-Test.แบบ One-Sample Test ผลการศึกษาพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง งานและ

พลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 2. นักเรียนท่ีไดรับการสอน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีนักเรียนผาน

เกณฑจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 76.92 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 

คําสําคัญ : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เทคนิคโพลยา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (7E) ชุดฝกทักษะ 
 
 
 
 
 

 

1นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร-ฟสิกส ในความรวมของคณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
2รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3ครู คศ.3 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to compare academic achievement before and after 

studying science subject on Work and Energy of grade 9 students using Integrated 7E Inquiry Skill 
Exercise and Polya Technique, and 2) to study the number of grade 9 students gaining post-test 
score on academic achievement after studying science subject on Work and Energy using Integrated 
7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique that passed a set criteria of 70%. The sample of this 
study was 39 grade 9 students (room3) at Wichianmatu School, Trang Province for the first semester 
2018. Cluster random sampling was used to select the sample. The research instruments were 1) 
Five learning management plans with Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique, 2) 
Five multiple-choice (4 choices) academic achievement test sets for science subject (10 items / set) 
with difficulty power (p) between 0.40 - 0.86, and discrimination power (B) between 0.24 - 0.62 and 
the reliability of 1-5 test sets was ranged from 0.60, 0.73, 0.68, 0.71 and 0.63 respectively. Data were 
analyzed through statistics including mean and standard deviation. Hypothesis testing was conducted 
using One-Sample t-test. The results of this study indicated as follows: 1. At post- test period, 
students’ academic achievement on science subject on Work and Energy using Integrated 7E Inquiry 
Skill Exercise and Polya Technique was higher than that at pre-test period. 2. Academic achievement 
score of students taught by Integrated 7E Inquiry Skill Exercise and Polya Technique passed set 
criteria of 70%. Of all students tested, 30 students (76.92%) passed the criteria. 
Keyword: Academic achievement, Polya Technique, Inquiry-based learning management (7E), Skill 
Exercise 
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การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

Learning Provision by Game Method for Enhancing Achievement in Mathematics of 
7th Grade Secondary Students at  
Kanlayanee Si Thammarat School 

 
ผูวิจัย กิตติมา  คดีพิศาล1           Kittima  Kadeepisan1 

      tsu57kittimaka@kurupatana.ac.th 
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน2         Wanlaya Thamaphiban Inthanin2 

สุพร  ศรีชาเยศ3 Suporn  Srichayest3 
 

บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม ของ
นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  1   โ ร ง เ รี ย น กั ล ย า ณี ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ท่ี เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า  ค 2 1 1 0 2  
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อําเภอ
เมื อ ง  จั งห วัดนครศรี ธร รมราช  ท่ี เ รี ยน ในราย วิชา  ค21102 คณิ ตศาสตร พ้ืนฐาน  ในภาค เรี ยน ท่ี  2   
ปการศึกษา 2561 จํานวน 41 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  1) แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยใช เกม 2) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  3) แบบประเมิน 
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบ
ที (Paired Sample T-test)  
 ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความ 
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเกม อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ :  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, เกม 

 

Abstract 

 The objectives of the study that learning provision by game method for enhancing 
achievement in Mathematics of 7th grade secondary students at Kanlayanee Si Thammarat School 
were 1) To compare before and after using learning provision by game method about the enhancing 
achievement in Mathematics of 7th grade secondary students at Kanlayanee Si Thammarat School on 
the Ultimate Mathematics subject. 2) to study the satisfaction about learning provision by game 
method for enhancing achievement in Mathematics of 7th grade secondary school students at 
Kanlayanee Si Thammarat. 
 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2     

 



[55] 

 The sample group of this study was 7th Grade Secondary Students who study on the 
Ultimate Mathematics subject at Kanlayanee Si Thammarat School (Class 1/4), Nakhon Si Thammarat 
province, academic year 2018, and the second semester. There were 41 students. The research 
instruments were used in this study: 1) Mathematics lesson plans by using games.   
2) The questionnaire on students’ attitude for enhancing achievement in Mathematics, and  
3) The satisfaction evaluation form about learning provision by game method for enhancing 
achievement in Mathematics. The Item-Objective Congruence Index (IOC) was used to examine the 
validity of tests. The reliability of the test was analyzed by Cronbach’s Alpha Coefficient. 
Additionally, the statistics used were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test to 
compare the results obtained from the pre-test and post-test. 
 The results showed that after study that learning provision by game method for enhancing 
achievement in Mathematics. Students were able to get the scores higher than. The result of 
statistical significance is .05 levels. And, students were satisfied in the level of ‘Very Satisfied’.  
 
Keywords : Mathematical learning achievement motivation, Game 
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ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

Effects of Peer Tutoring on Reading Skill Development 
of  Prathomsuksa2 Students 

 
    

ผูวิจัย อามีรา  ซา1  Amira  Sa1 

                                                                                 meetoo147@gmail.com 
 อุชุพร บถพิบูลย2                                                            Uchuporn  Botphiboon2 
 อรรัตน  เจริญพรทิพย3            Awrarath  Jarenprontip3 

   

บทคัดยอ 

 การอานมีความสําคัญตอการรับรูขอมูลขาวสาร การแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต การวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชเทคนิคเพ่ือนชวยสอน กลุม

ตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 13 คน วิธีการวิจัยก่ึงทดลอง โดยไมมีการสุม

ตัวอยางและมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  เครื่องมือท่ีใชประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใช

เพ่ือนชวยสอน และแบบทดสอบการอานสะกดคํา จํานวน 9 ชุด โดยใชระยะเวลาฝก 8 สัปดาห การวิเคราะหขอมูลใช

การทดสอบที ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเพ่ือนชวยสอนมีทักษะการอานสะกดคําเพ่ิมข้ึน (t=9.28) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา, เทคนิคเพ่ือนชวยสอน 

Abstract 

  Reading skill is important for information literacy, self-directed and lifelong learning. This 

research aimed to develop the reading skills of prathom suksa 2 students using Peer Tutoring 

technique. The sample was the 13 prathom Suksa 2 students, Thesaban 4 school. The research 

design is Quasi-experimental by non – randomized control – group pretest – posttest design. The 

instruments were lesson plan by peer tutoring and used consisted of 9 sets of reading skills, with an 

8-week training period. The results showed that the students who received the teaching assisted 

instruction had higher reading ability  (t =9.28) at .01 level. 

Keywords: reading skill development, peer tutoring technique 

 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
2 อาจารย สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3 อาจารย โรงเรียนเทศบาล 4 อําเภอเมอืง จังหวัดยะลา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวสําหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคมอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
The development of learning achievement in the subject of Social Studies, 

Religion and Culture: Asia Topic of Mathayomsueksa 1 students in 
SongkhlaWittayakom school through the crossword puzzle 

 

ผูวิจัย ทินภัทร ปุณจันทร1      TinnapatPunnajan1 
       57E110008@Parichat.skru.ac.th 
       จงกล  บัวแกว2      Jongkon Buakaew2 
       เพ็ญศิริ นิตยสุพรรณ3     Pensiri Nitsupan3 

       พัชยากรณ  พูลเกตุ4     Patchayakorn Poonkate4  
       พรรณรอง ฐิติพรวณิช5     Pannarong Tiitipornwanich5

            

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียหลังการใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนกับเกณฑรอยละ 70 
และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย
กอนและหลังการใชเกมฝกทักษะการคิดปรศินาอักษรไขวของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจํานวน 30คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ One Sample t-test 
และ Paired t-test ไดผลการวิจัยดังน้ี1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนโดยใช
เกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และ 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย หลังเรียนโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขวของ
นักเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
คําสําคัญ : ปริศนาอักษรไขว, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 4 5อาจารย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
3ครูชํานาญการ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
The objectives on this research were to compare the achievement with the 70% criterion 

and to compare the achievement in the subject of Social Studies, Religion and Culture: Asia Topic of 
students before and after they were taught with the crossword puzzle. The sample for the studying 
were 30 Mathayomsueksa 1 students in SongkhlaWittayakom school. The instruments used in the 
study were learning instructional plan, crossword puzzle and achievement test. The data were 
analyzed by using such statistics as means, standard deviations, One Sample t-test and Paired t-test. 
The results of the research were as follow:  

1) The achievement in the subject of Social Studies, Religion and Culture: Asia Topic after 
studying with the crossword puzzle was higher than before studying at the 0.01 level of   
significance. 2) The achievement in the subject of Social Studies, Religion and Culture: Asia Topic 
after studying with the crossword puzzle was higher than the 70% criterion at the 0.01 level of 
significance.  
Keyword : Crossword puzzles, Achievements 
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การศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

THE STUDY OF ABILITY TO READ, THINK CRITICALLY BY USING SIX THINKING HATS 
TECHNIQUES OF MATHAYOM SUKSA THIRD STUDENTS, HATYAIWITTAYALAI 2 

SCHOOL HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE 
 

ผูวิจัย สุทธิดา  นวลพรม1        Suttida  Nualprom1 
 ภาชินี  เต็มรัตน2           Pachinee  Temrat2 
 เยาวมาศ  ดินลานสกูล3       Yaowamas  Dinlansakool3 
   
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวกความคิด   6 ใบ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ และเพ่ือสํารวจความพึง

พอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด  6 ใบ กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3/8 จํานวน  31 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบการอาน

แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ แบบฝกหัดจากบทความ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค

หมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดย

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (M = 4.84)   

คําสําคัญ : เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ, ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
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Abstract 

   The purpose of this research was to study of ability to read, think critically of mathayom suksa 

third students between before and after using the six thinking hats techniques and to survey the 

satisfaction of mathayom suksa third students at Towards teaching and learning by using          six thinking 

hats techniques Give each (Purposive Sampling) are high school 31 students at 3/8 second semester of 

academic year 2561 Hatyai Wittayalai 2 school, Hat Yai, Songkhla. The tools used in the research were the 

test of learning achievement before and after study. Which is a multiple-choice reading test of 20 items. 

Exercises from the article and student satisfaction evaluation on the teaching and learning by using six 

thinking hats techniques. The research found that The study of reading ability, analytical thinking by using 

six thinking hats techniques of Mathayomsuksa third students, Hatyai Wittayalai 2 School after studying 

higher than before studying with statistical significance at the level of .05 and the students' satisfaction 

with the teaching and learning management by using six thinking hats techniques from the satisfaction 

evaluation form of third students. It was found that students were satisfied. At the highest level (M = 4.84) 

Keywords: six thinking hats technique, ability to read, think critically 
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การใช Small Talk กับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
USING OF SMALL TALK TO DEVELOP ENGLISH SPEAKING SKILLS  

IN CLASSROOM 
 

ผูวิจัย จิรายุ  สุวรรณชาตรี 1            Jirayu Suvanchatree1  
                                                                             jirayusuvanchatree402@gmail.com 
 ศิริรัตน สินประจักษผล2             Sirirat Sinprajakpol2 

 วิภาดา หมดัอะดมั3             Wipada Mad-a-dam3 
 
   

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค โดยใชชุดกิจกรรม Small Talk และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคกอนและหลังการทดลองโดยใชชุดกิจกรรม Small 
Talk ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/13 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คน งานวิจัยช้ินน้ีใชระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง 
รวมท้ังสิ้น 5 ช่ัวโมง โดยแบงหัวขอออกเปน 5 เรื่อง ไดแก Introduction, Family, Pet, Career, และ Food and 
Drinks โดยเน้ือหาแตละเรื่องน้ันจะสอนในแตละสัปดาห เครื่องมือวิจัยไดแกแผนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษจํานวน 5 แผนกิจกรรมเก่ียวกับชุดกิจกรรม Small talk ซึ่งแบงตามหัวขอท่ีกําหนดไว และ
แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีประกอบไปดวยเกณฑการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษในดาน
การออกเสียง (Pronunciation), ความคลอง (Fluency), ไวยากรณและคําศัพท (Grammar and Vocabulary 
Usage), และ การสื่อสาร (Communication) คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ สถิติทดสอบแบบไมเปนอิสระจากกัน (t-test for dependent sample)  ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองพบผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน
หลังจากการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม Small Talk โดยมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 
คําสําคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, ชุดกิจกรรม, Small Talk 
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1 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 อาจารยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

 
 The purposes of the research were 1) to develop Matthayom 1/13 students’ English 
speaking skills using Small Talk learning activities and 2) to compare the results of before and after 
studying English speaking skills of Matthayom 1/13 in the second semester of the 2018 academic 
year at Hatyairatprachasun School. The participants were 16 Matthayom 1/13 students in the second 
semester of the 2018 academic year acquired from purposive sampling. This research took 5 weeks 
for the experimentation of an hour per a week with the total of 5 hours. The issues for teaching in 
each week were selected according to the contents taught in the second semester which were 
Introduction, Family, Pet, Career, and Food and Drinks. The experimental instrument consisted of 5 
lesson plans of Small Talk learning activities for English speaking skill development and a speaking 
behavior observation comprised of the criteria for evaluating English speaking skills: Pronunciation, 
Fluency, Grammar and Vocabulary Usage, and Communication. The data were statically analyzed by 
percentages, mean, standard deviation, and t-test dependent samples. The result indicated that 
there was a significant increase in English speaking skills of Matthayom 1/13 students after being 
taught with lesson plans of Smalltalk learning activities included Small Talk activities at the 0.1.   
 
Keywords: English speaking skills, Small Talk, Learning activities  
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
Development of critical thinking skills. 

By Inquiry learning with the concept map of Mathayomsuksa 3 

ผูวิจัย       ศศิภา  สุวรรณทวี 1                     Sasipa Suwantawee1 

                                                                                Sasipa403@gmail.com 
               เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 2                    Sowaros  yingwanna2 
               กรพรรณ  ศรีสวัสดิ์ 3                                             Korapan Srisawat3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ

แผนผังมโนทัศนท่ีมีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร 

จ.สงขลา  โดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  ซึ่งกลุมเปาหมาย คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

จํานวน 25 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบวัดความสามารถในการ

คิดอยางมีวิจารณญาณของอารีย  วาสุเทพ (2549)  โดยนักเรียนตองทําการเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดจากคําถามปลายเปดโดย

กําหนดสถานการณให 3 สถานการณ แตละสถานการณจะถามเก่ียวกับตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 4 

ดาน คือ การกําหนดปญหา การตองสมมติฐาน การสรุปอางอิง และการประเมิน ผูวิจัยนําคําตอบของนักเรียนมาวิเคราะห

เน้ือหาตามตัวบงช้ีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแลวจัดกลุมคําตอบของนักเรียนเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมคําตอบ

ท่ีถูกตอง 2) กลุมคําตอบท่ีมีเฉพาะประเด็นของคําตอบ  โดยไมขยายความใหครบถวน 3) กลุมคําตอบท่ีคัดลอกขอความจาก

สถานการณและ 4) กลุมคําตอบท่ีไมเก่ียวของกับสถานการณ จากน้ันจึงคํานวณหาคารอยละของจํานวนนักเรียนในแตละกลุม

คําตอบหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน  

ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน

ไดโดยกอนการจัดการ เรียนรูนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองในดานการกําหนดปญหา 

คําสําคัญ : สืบเสาะหาความรู, แผนผังมโนทัศน , การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

Abstract 
The classroom operational research aims to study the results of inquiry-based learning and the 

concept map of critical thinking for Mathayom Suksa 3 students of Songkhla Wittayakom School, 
Singhanakorn District, Songkhla Province, By using the inquiry-based method  to find knowledge together 
with the concept map. The target group is 25 mathayom suksa 3 students who are studying in the second 
semester of the academic year 2018. The tools used in the research are the critical thinking ability test of 
Aree Wasupe (2006). The students must choose the cheapest answer from the open-ended question by 
defining the situation for 3 situations. Each situation will ask about the four critical thinking abilities indicators: 
Problem determination, Assumption, Reference summary and Assessment. The researcher used the 
students 'answers to analyze the content according to the indicators of critical thinking ability and then 
grouped the students' answers into 4 groups: 1) the correct answer group   2) the answer group with specific 
issues Of the answer without extending the fullness 3) The answer group that copied  the text from the  
 
1นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2อาจารย ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3คศ.3 คุณครูประจําการ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
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situation and 4) the answer group that is not relevant to the situation. Then calculate the percentage of the 
number of students in each group of answers. After learning management with the inquiry-based learning 
method together with the concept map. 
The results of the study showed that learning management with inquiry-based learning helped develop 
students' critical thinking abilities. Before learning management, most students are in the correct answer 
group for problem determination. 
Keywords : Inquiry learning, concept mapping, critical thinking 
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การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝกแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปท่ี  4 โรงเรียนบานเขาตูม 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

The Development Of Arabic Spelling Skill by Coloured Training Item For Primary 
Students Class 4 Ban Khaotoom School 

 Yarang District Pattani Province 
 

ผูวิจัย   ยุทธพงศ คลองแคลว1                    Yutthaphong Khlongkhaew1 

อดุลย ยูโซะ2                                                    Adul Yuso2 

ยูหารี มะเซง3                                              Yuhari Maseng3

     

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1.)เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับกอนและหลังเรียนโดยใช

ชุดฝกแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี (2.) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดฝกแบบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 10 คน โรงเรียนบานเขาตูม  ตําบลเขาเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือการวิจัย คือ 
(1.) ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังมีทักษะการอาน
ภาษาอาหรับหลังการใชชุดฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีสูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอานสะกด
คําภาษาอาหรับแบบสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2.) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานสะกดคําภาษาอาหรับแบบสีของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม อยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
คําสําคญั : ชุดฝกแบบส ี

Abstract 

The objectives of this study were  (1) to  compare Arabic reading skills before and after learning by 
using color training sets for grade 4 students at Ban Khao Tum School, Yarang District, Pattani 
Province. (2.) To study the satisfaction of using color training sets of grade 4 students at Ban Khao 
Tum School, Yarang District, Pattani Province. The participants consisted of 10  lower  primary school 
students from  Ban Khao Tum School, Studying in the second semester of academic year 2018. The 

research instruments were a purposive sampling (1) By using Arabic training color sets for 
grade 4 students the result were as follow : The Students’ achievement after learning 
was higher than before learning with the statistical significance at the 0.01 level. (2) The 

Students’ satisfaction of learning   management of  Arabic subject for  grade 4 students 

at Ban Khao Tum School by using  Arabic training color sets is very high level 

 
1นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
2ครูโรงเรียนบานเขาตูม (ครูพี่เล้ียง) 
3อาจารยประจําสาขาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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การสรางและหาประสิทธิภาพของส่ือของจริงชวยสอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียน
แบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 

  แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
Creating and finding the effectiveness of real media, helping to teach the scale in 

reading and writing basic techniques. of students at the  
vocational  certificate level 1, Department of Electronics 

 Technician  Nathawee  Vocational College 
 

ผูวิจัย  ภัทราพร สุวรรณจันทร1          Pattarapon  Suwanjan1 

บทคัดยอ 

การสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจริงชวยสอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิค

เบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี         

มีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของโมเดลการสอนในรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 และเพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน เรื่อง มาตราสวนในการ

อานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี แผนกอิเล็กทรอนิกส   ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก โมเดลการสอนของนักเรียนช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 เปนแบบมาตราสวน 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และ

แบบทดสอบนักศึกษา เก่ียวกับการกําหนดขนาดมิติและมาตราสวน ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบปรนัต จํานวน 15 ขอ 4 ตัวเลือก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย,คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน,คุณภาพของขอสอบ(IOC),อัตรารอยละหรือเปอรเซ็นต,ประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1,E2) 

 ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ประสิทธิภาพของโมเดลการสอน ในการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหา

ประสิทธิภาพของโมเดลการสอนเรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสูงกวาเกณฑท่ีได

กําหนดไวโดยเทากับ 85.83/83.3  2) ผูเช่ียวชาญเห็นวาวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของโมเดล

การสอนเรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 

1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยใชโมเดลการสอน มีคุณภาพอยูในระดับ ดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยใน

การประเมินคุณภาพทางเทคนิคอยู ท่ี 4.061        

คําสําคัญ : การสรางและหาประสทิธิภาพ,โมเดลการสอน,มาตราสวน 

Abstract 

 Creating and finding the effectiveness of real media, helping to teach  the   scale in 

reading and writing basic techniques. of students at the vocational  certificate level 1, Department of 

Electronics Technician  Nathawee  Vocational College. The objective is to find the efficiency of the 

teaching model in the basic technical writing course. To be effective according to the criteria 80/80 

and to solve the problems of learning achievement in the subjects of basic technical writing, scaling 

in reading and writing techniques, basic techniques, basic technical drawing According to the 
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vocational certificate program (vocational certificate) The sample group used was Vocational 

Certificate Level 1, Nathawee Vocational College Electronic department, 1st semester, academic year 

2018, number 6, tools used in the research were Teaching model of first year vocational certificate 

students in basic technical drawing courses Is a scale of 3 sizes, including large, medium and small 

And student tests About determining dimension, size and scale In basic technical writing courses 

Vocational Certificate Program (Vocational Certificate) Model number 15 items, 4 options, data 

analysis using statistics Average, standard deviation, exam quality (IOC), percentage or  

percentage, performance based criteria(E1,E2) 

               The research results show that 1) the effectiveness of the teaching model In classroom 

research on creating and finding the effectiveness of the teaching model on Scale in basic reading 

and writing techniques Of students at the vocational certificate level 1, Department of Electronics 

Technician Nathawee Vocational College That the researcher created was higher than the criteria set 

by equal to 85.83 / 83.31 2) Experts see that classroom research on the creation and efficiency of 

the teaching model on Scale in basic reading and writing techniques Of students at the vocational 

certificate level 1, Department of Electronics Technician Nathawee Vocational College By using the 

teaching model The quality is at a good level, with an average of technical quality assessments at 

4.061 

Keywords : creating and finding strengths, teaching models, scale 
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การประยุกตใชรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เกี่ยวกับเสียงและการไดยิน 

Application forms of STEM to develop creative thinking skills of students in 

primary 5 on Sound and hearing 

 

มูรณี   มุเซะ1       Murnee   Museh1 

        Murnee543@gmail.com 
นัจญมีย   สะอะ2       Najmee   Sa-ah2  
     

บทคัดยอ 
 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค จากการเรียนรู แบบสะเต็มศึกษา และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของกลุมเปาหมายตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมาย
ท่ีเรียนรูดวยการประยุกตใชรูปแบบ  STEM เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของกลุมเปาหมาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
16.88 คะแนน ซึ่งสูงกวาเกณฑ (15 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ
ตอการเรียนรูตามแนวคิด STEM อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา, ทักษะการคิด 
 

Abstract 
 This research article aims to develop creative skills. From STEM education and to study the 
satisfaction with the learning management of the target group according to the STEM education The 
study indicated that the target group learned by applying STEM education, to develop creative skills 
of the target group. With an average score of 16.88 which is significantly higher than the criteria (15 
points) The statistical level 0.01 and the target group were satisfied with learning according to STEM 
education at a high level. 

 
Keyword : STEM education, Thinking skill 
 

 
 

 

 

1นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฎอน ี
2อาจารยนิเทศก 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

The development of reading for main idea practice skill by using plot diagram. 

Mathayom 3 students Hatyairatprachasun School, 

 Hatyai District, Songkhla Province. 
 

ผูวิจัย   อักษรา   สาเหมาะ1      Aksara    Samoh1  

        Aksara.som023@hu.ac.th 
รุงทิพย   ปราโมทยพันธุ2       Rungthip  Pramotphan 2   

พิมพสุภา  ค้ําชู 3       Phimsupha  Khamchu3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพโครงเรื่อง ท่ีผู วิจั ยสร าง ข้ึนของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  3 ใหมีประสิทธิภาพ กําหนด 
เกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนและหลังเรียน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช  คือ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน ใบงาน และแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง  

ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครงเรื่องท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือ
เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค อําเภอ
หาดใหญ  จั งห วัดสงขลา  มีประสิท ธิภาพ  83.5/82.6 ซึ่ ง เปนไปตามเกณฑ ท่ี กําหนดไวคือ  80/80  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  
 

 

คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ, แผนภาพโครงเรื่อง, การอานจับใจความสําคัญ                          

  

 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2 อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
3 คุณครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย   โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) Plot diagram which was developed to support 
reading for main idea for Mathayom 3 students are effective 80/80 to 2) compare the measuring 
achievement study of reading for main idea practice by using diagram, between before and after 
learning. 
 The research sample method is purposive sampling which collecting data from 28 
students from Mathayom 3, room 6 Hatyairatprachasun school Hatyai, Songkhla. The research 
instrument consisted of research tools of Thai teaching plan to the practice after teaching plan. 
Moreover it contained before and after learning form of the measuring achievement test, developing 
skill, management plan and diagram practice skill.  
 The results of the study revealed that: 1) Plotting the diagram which was developed to 
support reading for main idea for Mathayom 3 students which are effective 83.5/82.6  
2) The achievement of learning by using plot diagram for supporting Mathayom 3 students, 
Hatyairatprachasun School, was higher than before learning with significance of 0.05 levels, which is 
based on assumptions standard setting.  
 

Keywords : The development, using plot diagram, reading for main idea practice 
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  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส      

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

Learning Achievement on Physics Heat and Kinetic Theory of Gases of the 

Mathayomsuksa 5 Students by using cooperative learning flipped classroom process 
 

ผูวิจัย  นิจสภุา หลักชุม1                               Nitsupa Luksum1 
                        260139pink@gmail.com 
         เอกวิทย แกวประดิษฐ2                  Akawit Kaewpradit2 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน ในรายวิชาฟสิกส เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมท่ี
ศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 28 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling)   กลุมท่ีศึกษาไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ใชเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 14 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องความรอนและทฤษฎีจลนของแกส โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบศึกษา
กลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส 

ABSTRACT 

 The research a study of learning Achievement on Physics of the Mathayomsuksa 5 Students by 

using cooperative learning flipped classroom process , of the Mathayomsuksa 5 Students  at Cha-

uatwittayakan School, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province. The sample on this study was the 

students of Mathayomsuksa 5/3. The study was held on the 2nd semester; Academic year: 2018 with a class 

of 28 students. The sample was chosen by purposive sampling method. The students were instructed by 

using Flipped Classroom Approach for 14 hours. The research instruments consist of 1) Lesson plans for the 

Flipped Classroom Approach with 5E Inquiry Learning on Heat and Kinetic Theory of Gases  2) Achievement 

test. The experimental research was conducted using the One-group Pretest- Posttest Design. The data was 

analyzed by arithmetic means, standard deviation and t-test. The research findings were summarized as 

follows: The students who studied in Heat and Kinetic Theory of Gases and learned through Flipped 

Classroom Approach had posttest mean scores on achievement higher than pretest at the 0.01 level of 

significance. 

Keywords : Flipped Classroom Learning Achievement Heat and Kinetic Theory of Gases 
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การจัดกิจกรรมโดยใชส่ือจากธรรมชาติเพ่ือสงเสริมทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย 
Activity Arrangement by Using Natural Materials  

To Encourage the Comparison's Skill for Early Childhood 

ผูวิจัย     วิกานดา ขุนทอง1
                      Wikanda  Khunthong1 

                         wikanda1@outlook.com 
 กัญธิรา  มาสชรัตน2                             Kanthira  Mascharut2 

 พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล3                  Phatsarabet Wetwiriyasakul3 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ท่ีมีอายุระหวาง 3 - 4 ปกําลังศึกษาอยู
ในช้ันอนุบาลปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา โดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) จํานวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัด
กิจกรรมโดยใชสื่อธรรมชาติ แบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ใชแบบแผนการวิจัย แบบ One - Group Pretest - Posttest 
Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t - test Dependent 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อธรรมชาติหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ: สื่อธรรมชาติ, ทักษะการเปรียบเทียบ, เด็กปฐมวัย 

 

Abstract 
 The purpose of this research were to 1) To compare the comparison's skill for early 
childhood between before and after the activity arrangement by using natural materials. The sample 
was early childhood aged 3-4 years of Kindergarten 1/3, at the School District 2 (Ban Hat Yai), in the 
second semester of the academic year 2018. By used cluster random sampling. The 12 people. The 
research instruments were the plan of to compare the comparison's skill for early childhood 
between before and after the activity arrangement by using natural materials and tests measuring 
comparative skill for early childhood. Statistics used in data analysis were mean standard deviation 
and dependent t-test. The research design was One - Group Pretest - Posttest Design. The data were 
analyzed by t -test Dependent sample. 
 The research findings were 1) The comparisons skill for early childhood at activity using 
natural materials after the test was higher than before the test according to the statistical differences 
at p<.05 
Keyword : natural materials, the comparisons skill, early childhood 
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การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต รวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

The Development of English Listening Skill by Using Podcast with Self-Regulated 

Learning Strategies for 7th Grade Students at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya 

School 

 

ผูวิจัย ศลิษา  ยอดสรุางค¹                Salisa  Yotsurang¹ 

                  salisayod@gmail.com 

 จินตนา  กสินันท²                Jintana  Kasinan² 

 ภัทรวดี  สุวรรณหอม3               Pattarawadee  Suwanhorm3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูการฟงภาษาอังกฤษโดยใช

พอดแคสต ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)เปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแค

สตระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 3) ศึกษาการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบรณกูลกันยา อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต จํานวน 4 แผน 

แบบทดสอบทักษะการฟง จํานวน 40 ขอ การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 

 1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการ

กํากับตนเอง มีประสิทธิภาพเทากับ 85.47/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80  

 2. นักเรียนมีทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอตแคสตรวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองหลังเรียนไม

แตกตางจากกอนเรยีน 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มกีารเรยีนรูโดยการกํากับตนเอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ, พอดแคสต, รูปแบบการเรยีนรูโดยกลวิธีการกํากับตนเอง 
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Abstract 
 

 The purposes of this study were 1) to study the effectiveness of learning and developing 

English Listening skills by using podcasts with self-regulated learning strategies that met the 80/80 

criteria, 2) to compare students’ improvement in listening skills before and after input learning 

activities in the classroom, and 3) to study the effect of self-regulation in learning English listening 

skills by using podcast. The sample group was 37 Grade 7th students enrolled in the first semester, 

academic year 2018, Hatyaiwittayaliasomboonkulkanya School, Hatyai District, Songkhla Province. All 

participants were selected by Simple Random Sampling. The instruments used in the study were 1) 

four lesson plans designed by using podcasts with self-regulated learning strategies for English 

listening skills, 2) the English listening test consisting of 40 questions, 3) the measurement of 

students’ self-regulation on learning English by using podcast has discriminative The mean, standard 

deviation and test statistics t-test (Dependent Samples) were used for statistical analysis. The results 

of the study showed that; 

 1. The performance efficiency of the podcast designed for developing students listening 

skills was 85.47/81.25 which met the criteria of 80/80. 

 2. Students have showed his/her post-test score rarely differ from pre-test score.  

 3. All of Grade 7th students had self-regulated learning at the moderate level. 

Keywords : development of English listening skill, podcast, self-regulated learning strategies 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

The Effectiveness of 5E Inquiry Approach with KWDL Technique of Chemical 
Formula on Mathayomsuksa 4 Students Mahavajiravudh 

Songkhla School 
                                                                                                                   
ผูวิจัย ธิดารัตน ถนนทิพย 1      Thidarat Thanontip 1 

              Thidarat406@gmail.com 
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 เฉลิมพล  นิลพงศ 3                Chalermpon Ninpong 3  

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี และ2) ศึกษา
คว ามก า วหน า ท า งก า ร เ รี ย นแบบป กติ  ข อง นั ก เ รี ย น ช้ั นมั ธ ยม ศึ กษาป ท่ี  4 ท่ี ไ ด รั บ ก า ร จั ด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดมา
จากการสุมแบบกลุมเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 จํานวน 40 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับ
เทคนิค KWDL เรื่อง สูตรเคมี จํานวน 2 แผน  2) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง สูตรเคมี และ 3) แบบทดสอบปรนัย เรื่อง 
สูตรเคมี จํานวน 10 ขอ ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (One Group 
Pretest-Posttest Design) และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที (t –test Dependent) และคํานวณหาคาความกาวหนา
ทางการเรียนแบบปกติ (Normalized gain : <g>) ตามสูตรของ Hake (1998) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค 
KWDL เรื่อง สูตรเคมี มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
2) นักเรียนมีระดับความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (<g> = 0.55) 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E)   เทคนิค KWDL   สูตรเคม ี
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Abstract 

This research has the following objectives: 1) to compare the learning outcomes of 
Mathayomsuksa 4 students, before and after learning Chemical : Chemical Formula by 5E Inquiry 
approach leaning with KWDL Technique, and 2) study normalized learning gain by 5E Inquiry 
approach leaning with KWDL Technique. The sample consisted of 40 students of Mathayomsuksa 
4/2, who are studying in the 2nd semester of 2018 at Mahavajiravudh Songkhla School.  

The instrument includes Plans of 5E Inquiry approach leaning with KWDL Technique,  
2) The Teaching Series : Chemical Formula and 3) ten items learning outcomes test for Chemistry 2 : 
Chemical Formula. Experimental research was One - Group Pre-test – Post-test design. Statistics were 
t – test dependent and calculate normalized learning gain with Hake (1998). 

The results of the research show that; 1) After learning of the learners outcome are in higher 
than that before learning by 5E Inquiry approach leaning  with KWDL technique statistically significant 
at .05, and 2) The normalized learning gain as a medium of the student in their progressive learning 
(<g> = 0.55). 
 
Keywords : 5E Inquiry approach leaning, KWDL techniques, Chemical formula 
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ชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

The effects of keetamuaythai’s teaching program to physical fitness of Matthayom 
Suksa 2 students at Mahavajiravudh School ,Songkhla province 

 
ผูวิจัย อลงกรณ ณรงคกูล1      Mr.Arongkorn Nrongkool1 

        Nlongkool.2308@gmail.com 
         วิไลพิน แกวเพ็ง2      Wilaipin Kaeopheng2 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชุดการสอนคีตะมวยไทย ท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยทําการวัดผลการทดลอง 2 ระยะ คือ กอนการทดลอง หลัง
การทดลอง 8 สัปดาห โดยการใชชุดการสอนคีตะมวยไทย กลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาท่ีมีสรรถภาพทางกายท่ีต่ํา จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับเด็กไทย 7-18 ป ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. จํานวน 1 รายการ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

โดยใชคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และ T-test ในการอธิบายระดับสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ

เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ ระหวางกอนการใชชุดการสอน  คีตะมวยไทยและหลังการใชชุดการสอน คี
ตะมวยไทย 8 สัปดาห พบวา กลุมเปาหมายท่ีไดรับการฝกชุดคีตะมวยไทย มีคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และความแตกตางคาเฉลี่ย T-test หลังการฝกสูงกวากอนการฝก สงผลใหชุดการสอนคีตะมวยไทยสามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพท่ีสูงข้ึน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

Abstract 
The purpose of this research were to study the effects of keetamuaythai’s teaching program 

to physical fitness of Matthayom Suksa 2 students at Mahavajiravudh School ,Songkhla province. 
Measurement two periods before and after applying keetamuaythai teaching program for 8 weeks. 
The sample comprised of fifteen low physical fitness Matthayom Suksa 2 students at Mahavajiravudh 
School ,Songkhla province. Research instruments included 1) one of test and measurement health – 
related physical fitness 7 – 18 years old children of Thai health promotion foundation. Analyzed 
data by SPSS program use mean, standard deviation and t-test to describe in level of health – 
related physical fitness. To compare health – related physical fitness between before and after 
applying keetamuaythai’s teaching program 8 weeks the found after target group received practice 
with keetamuaythai’s teaching program have higher mean, standard deviation and difference mean t-
test than before practice with keetamuaythai’s teaching program affected to keetamuaythai’s 
teaching program can develop significantly higher in statistic of health – related physical fitness of 
Matthayom Suksa 2 students at Mahavajiravudh School ,Songkhla province at the .05 level. 
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ผลของการติดคิเนสิโอเทปบนกลามเนื้อหัวไหลท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตุบาสเกตบอล

ระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 

THE EFFECT OF SHOULDER TAPING ON LONG DISTANCE BASKETBALL SHOOTING 

RANGE ACCURACY IN YOUTHS BASKETBALL ATHLETE OF NAVAMINDHARAJUDIS 

THAKSIN SCHOOL 

ผูวิจัย  ธัญญรตัน  วรรณบุรี1                                                                  Thunyarat wanburi1 

 ภิญโญ      โชติรัตน2             Pinyo Chotirat2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการติดคิเนสิโอเทปบนหัวไหลท่ีมีตอความแมนยําใน

การยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ จํานวน 12 คน ทําการสุม เขากลุม (Random Assignment)  เปนกลุมควบคุม จํานวน 6 คน และกลุมทดลอง 

จํานวน 6 คนทําการทดสอบกอนและหลังติดคิเนสิโอเทปบนกลามเน้ือเดลทอยด ทดสอบความแมนยําการยิงประตู

บาสเกตบอลระยะไกลจํานวน 3 มุม ไดแก มุม 10 องศา มุม 50 องศาและมุม 90 องศา เปรียบเทียบความแมนยํากอน

ติดเทปและหลังตดิเทป ทดสอบความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลดวยแบบทดสอบความแมนยําในการยิงประตู

บาสเกตบอลกอนและหลังทดลอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการหาคามัธยฐาน (Median) ของความแมนยําในการยิง

ประตูบาสเกตบอล ทําการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทดสอบแมน-วิทนียยู โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตขณะติดเทปของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพบวากลุมทดลองมีความแมนยําในการยิงประตูระยะไกลไดสูงกวากลุมควบคุมท่ี มุม 10 

องศา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนมุม 50 องศาและมุม 90 องศา พบวา ไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็

ตามนักกีฬาบาสเกตบอลท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลไดดีข้ึนหลังจาก   

ติดคิเนสิโอเทป 

คําสําคัญ : คิเนสิโอเทป,การยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล 

Abstract 

This research aims to study and compare the effect of kinesio tape on shoulder muscles 

that on the accuracy of lengthy distance basketball shooting of the sample that using it in the 

research as 12 male basketball players. Random Assignment, forming into groups; 6 students of 

control group and 6 experimental groups. Having pre and posttest using kinesio tape on  Deltoid 

muscle. Tested long-range basketball shooting accuracy 3 corner, aforesaid; 10 degree angle, 50 

degree angle and 90 degree angle. Compared the accuracy before and after using tape. Tested the 

accuracy of basketball shooting with precision test of basketball shooting pre and posttest. Statistical 

analysis by valuation median of precision Basketball Shooting. Hypothesis testing by Mann-Whitney U 

test statistics set the statistical significance level was set at 0.05. 
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The research found that, the accuracy of basketball shooting during the test group was 

higher than that of the control group, having the statistical significance was 0.05. And found that 

remote firing accuracy is higher than control group 10 degree angle having the statistical significance 

was 0.05. As for 50 degree angle and 90 degree angle found that there are no differences. However, 

both basketball experimental team and control team were more accurate in shooting basketball 

after using the kinesio tape.  

Kerwords: kinesio tape, Basketball shooting distance 
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1 

การพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
รวมกับแผนท่ีความคิด เรื่อง อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

Development of Concept by Using Inquiry Cycle (5E) and Mind Mapping on the 
Topic of Kingdom of life for Mathayomsuksa 6 Students 

 
ผูวิจัย  ชนิกา ปญญายุทธศักดิ์ 1                  Chanika Panyayuttasak1 

                Chanika4319@gmail.com 

 สิงหา ประสิทธ์ิพงศ 2              Singha Prasitpong2 

 ปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน3     Papatchaya Sutichayapipat3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่อง อาณาจักรสิ่งมีชีวิตโดยใชการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 39 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบบบันทึกหลังสอน และแบบประเมินแผนท่ี
ความคิด  
 ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (5E) รวมกับแผนท่ีความคิด สามารถพัฒนา               

ความคิดรวบยอดทางการเรียนนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4  ได โดย

ผลการประเมินดานการระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนเรื่องท่ีอาน ไดรอยละ79.49 ดาน

ความถูกตองของการเขียนกรอบแนวคิด ไดรอยละ 82.16 ดานการใชภาษา ไดรอยละ 94.87  ดานรูปแบบ ไดรอยละ 

69.23 และดานภาพประกอบ ไดรอยละ 48.72 

คําสําคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E , แผนท่ีความคิด, ความคิดรวบยอด 

Abstract 

         The research aimed to develop the concept of Life Kingdom of Concept by using inquiry 

cycle (5E) integrated with mind mapping The target group was 39 students in mathayomsuksa 6/4, 

sciences and mathematics program Satree Thungsong School, Nakhon Si Thammarat by Purposive 

Sampling. The research instruments were  lesson plans, teaching recording from, Evaluation form. 

The findings were as follow Using Inquiry Cycle (5E) and Mind Mapping can develop the 

concept of learning in biology of Kingdom of life the Topic for Mathayomsuksa 6/4 Student,   The 

results of the evaluation, 79.49%, 82.16%, 94.87%, 69.23%, 48.72% of and main idea and thinking 

framework and Language and format and illustration. 

Keyword : Using Inquiry Cycle (5E), Mind Mapping, Conception Thinking 
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  การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                                          

โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

The Development of Sciencetific Conceptions  

Using  Model-based Inquiry. 

 
ผูวิจัย พงศจรัส  ก้ังยอด1                 Pongjarus    Kungyod1 

                pllpond@gmail.com 

 ขรรคชัย  แซแต2              Khanchai    Sae-tae2 

 วรัทยา  สุวัฒนะ
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู โดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีวัตถุประสงคเ พ่ือพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง                     
การจัดเรียงอนุภาคของสสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชา
สรรค จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 37 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  1) แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีใชแบบจําลองเปนฐาน จํานวน 1 แผน โดยผานการพิจารณาคา
ความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน   2) แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาค
ของสสาร จํานวน 10 ขอ ท่ีมีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบหลังเรียน จากน้ันวิเคราะหขอมูลความเขาใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนท้ังช้ันเรียน  โดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (𝑋)̅ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว
เทียบกับเกณฑรอยละ 70   จากน้ันวิเคราะหขอมูลความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรรายขอ โดยใชเกณฑคะแนนตาม
แนวคิดของ Haidar (1997)                                     

ผลการวิจัย   พบวานักเรียนมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสสาร สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 73.24  ท้ังน้ีจากการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีสมบูรณ ในประเด็นเรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ของเหลวและ
แกส ระยะหางระหวางอนุภาค แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค รูปรางและปริมาตรของอนุภาค และการเคลื่อนท่ีของ
อนุภาค  ยังพบวานักเรียนมีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดับท่ีคลาดเคลื่อน ในประเด็นเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของอนุภาคเมื่อสสารเปลี่ยนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคเมื่อสสารไดรับหรือสูญเสียความรอน 
คําสําคญั : มโนมติทางวิทยาศาสตร, การสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

 

 

 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ   
2 อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จังหวัดสงขลา 

 

 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2     

 



[83] 

Abstract 
           The development of sciencetific conceptions for grade 7 students using  model-based 
inquiry.   This study aimed to the development of sciencetific conceptions Particle arrangement of 
matter for grade 7 students using  model-based inquiry. The sample consisted of 37 students of 
1/12, who are studying in the 2nd semester of 2018 at Hatyairatprachasun school. The research 
instrument includes 1) Plans of model-based inquiry leaning 2)  Ten items sciencetific conceptions 
Having the Index of  Item - Objective Congruence (IOC) is 0.67 - 1.00  The research was the only one 
that tested after the study.  

The results of the research show the students had complete understanding was 70% higher 
than the statistically significant level at .05 , The average was 73.24 %. Most students had complete 
understanding on arrangement of particles in a Solids, Liquids, and Gases, Particle spacing, Particle 
bonding, Shape and volume of particles and Particle motion. It was found that students had 
Alternative Conception on particle change when matter changes state and Particle change when the 
substance gets or loses heat. 
Keywords: Sciencetific conceptions , Model-based inquiry 
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การพัฒนาความคิดสรางสรรค เรื่อง เซลลส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4            
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

Develoment of Creative Thinking in Cell Organism Mutthayomsuksa 4 Students 
Through Inquiry Progess and HP Reveal. 

ผูวิจัย  อัญธิกา สิทธิศักดิ์1       Auntika Sittisak1
 

 ศุภกาญจน บัวทิพย2      Suppakan Buathip 2
 

 สิรลิักษณ ดวงตา3
       Sirilak Duangta3

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง เซลล
สิ่งมีชีวิตเมื่อจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยในครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 
จํานวน 40 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมิน
ความคิดสรางสรรค 5 ดาน คือความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ การนําเสนอ
ผลงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย  ผลการวิเคราะหคะแนนความคิด
สรางสรรคดานความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ การนําเสนอผลงาน           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1 2.4 2.6 2.6 และ 2.6 ตามลําดับ นักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับดีมาก และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal มากท่ีสุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33  
คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค, การเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู, แอปพลิเคชัน HP Reveal 

 

Abstract 

The purpose of research was to develoment  creative thinking in cell organism  of  
Mutthayomsuksa 4 students Through Inquiry progess (5E) and HP Reveal.The  forty  student who studys      
in Mutthayomsuksa 4 of Phimanphitthayasan school,in the frist semester of the 2018 academic  year were 
chosen by simple random for this study.The instruments used in this study were learning management plan, 
creative thinking work evaluation 5 category fluency flexibility  originality elaboration and presentation and 
satisfaction assessment form.The data were analyzed by average. The results  of this study indicated that 
fluency flexibility  originality elaboration and presentation with an average score equal to 2.1 2.4 2.6 2.6 
and 2.6  respectively, students are very good creative.Most satisfied students with Inquiry  progess (5E) 
and HP Reveal,the average value is 4.33. 
Keywords : creative thinking, Inquiry progess (5E), HP Reveal 
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นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2
อาจารยภาคการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ครูชํานาญการ วิชาชวีวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
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การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยการใชระบบกีรออาตีของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย 

Development of the Qur'anic Reading Skills Using the Qira’ati System of PrathomSuksa 
Four Students, Ban Banangbuyo School. 

 
ผูวิจัย     นูฮา แวสะแม1     Nuha Waesamae1 

มุมีนะห บูหงอตาหยง2    MuminahBungatayong2 

 ซูไลละ ยามา3     Sulailah  Yama3  

     

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

อานอัลกุรอานกอนและหลังการใชรูปแบบกีรออาตีของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย  

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลน้ันแสดงใหเห็นวา วิธีการสอนโดยใชกีรออาตีสามารถทําใหผูเรียนเพ่ิมพูน
ความรู ท้ังน้ีผูเรียนควรตองฝกฝนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญมากยิ่งข้ึน ซึ่งประชากรท่ีใชในการวิจัย
ไดแกนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบันนังบูโย จากการประเมินทักษะการอานอัลกุรอานโดยใชกี
รออาตี ผูวิจัยพบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 แตหลังการ
ทดลองพบคาเฉลี่ยเทากับ 9.00และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 เมื่อพิจารณาการทดสอบคาที เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวาการทดสอบ
การอานอัลกุรอานโดยใชกีรออาตี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
คําสําคัญ : ทักษะการอาน,กีรออาต ี

Abstract 

 This study aims to develop Qur’anic reading skills and compare the learning achievement of 

Banangbuyo School Grade Four Students’ usage of pre- and post- QIROATI MODEL. 

The findings shows that teaching methods using QIROATI MODEL can play a key role in 
increasing the learners’ knowledge. However, they should practice reading it consistently in order to 
be skillful and professional in reading Al-Qur’an. According to the students’ assessment of their 
Qur’anic reading skill using QIROATI MODEL, the findings show that the Mean Score of the pre-test is 
4.40, and Standard Deviation is 0.55 whereas the post-test scores reveal that the Mean Score is 9.00, and 
the Standard Deviation is 0.71. According to the t-test in order to prove the hypotheses, it can be 
indicated that the post-scores are statistically significantly different when compared to the pre-test 
scores at the level of .01. It appears to confirm that reading Qur’an using QIROATI MODEL affects the 
learners’ post-test scores which are significantly higher than their pre-test scores.    
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การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับวิธีการสอนแบบปกติ 
ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานน้ํากระจาย จังหวัดสงขลา 
A Comparison of The Effect of Problem-Based Learning and Conventional 

Instruction on Learning Achievement in The Topic Sexual Risk Behavior  
of Prathomsuksa 6 Student’s at Ban Nam Krachai School  

in Songkhla Province 
 

ผูวิจัย ยามีละห บือราเฮง1  Yamilah Bueraheng1  
 พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร2 Pornpen Pataranutaporn2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน และวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

          กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย 
จํานวน 42 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู วิชาสุขศึกษา  หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการทดสอบคาทีแบบ
กลุมอิสระตอกัน (Independent-samples t-test) และแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสูงกวาวิธีการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6/2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาสุขศึกษาหนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน, , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ,     
      ความพึงพอใจ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

คณะผูวิจัย    อาซียาห สาเมาะ1 
         นูรอาซีกีน ยีสมัน2 

    สุพรรษา สุวรรณชาตรี3       
 

บทคัดยอ 

    งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม
ของนักเรียน และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตาม
แนวคิดหองเรียนกลับดาน  กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1/2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.เมือง จ.ปตตานี จํานวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling ) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานใชวิธีการเรียนรู
แบบ LDPQ คือ 1) การเรียนรู (Learning) เปนข้ันท่ีนักเรียนเรียนรูเน้ือหาดวยตนเองนอกหองเรียน 2) การลงมือปฏิบัติ 
(Practice By Doing) เปนข้ันท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมในช้ันเรียนดวยตนเอง 3) การอภิปราย (Discussion) 
เปนข้ันท่ีนักเรียนรวมกันอภิปรายเน้ือหาในช้ันเรียน และ 4) ข้ันทดสอบยอย (Quiz) เปนข้ันทดสอบเพ่ือประเมินความรู
ความเขาใจในเน้ือหาหลังเรียนจบแตละหัวขอ ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 9 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เรื่อง ดิน หิน แร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร แบบสํารวจทักษะการทํางานเปนทีม และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
ดําเนินการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) 
ในการวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลทางสถิต โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไม
เปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ในการศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการเก็บขอมูลภาคสนามมีการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบสรุปอุปนัย (Analytic 
Induction) 

         ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม
อยูในระดับดีท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับดานอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การเรียนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการ   
              ทํางานเปนทีมของนักเรียน ความพึงพอใจในการเรียน 
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Abstract 

The research aimed to compare the effect of LPDQ learning method by using Flipped 
Classroom Approach on Science Achievement, Teamwork skill and Instructional Satisfaction. The 
sample on this research was the students of Mathayomsuksa 2/2. The study was held on the 1st 
semester; Academic year: 2018 with a class of 37 students. The sample was chosen by cluster 
random sampling method. The LPDQ learning method by Using Flipped Classroom Approach 
included 1) Learning; the step which the students gain knowledge by self-study outside of the 
classroom, 2) Practice By Doing; the step which the students study by self-doing activities into the 
classroom, 3) Discussion; the step which the students discuss the knowledge together into the 
classroom and 4) Quiz; the step to evaluate the learning achievement after studying each unit. The 
students were instructed by using Flipped Classroom Approach for 9 hours. The research instruments 
consist of Lesson plans for the Flipped Classroom Approach with rock, soil and mineral, Science 
achievement test, Teamwork skill survey form and Questionnaire of student satisfaction. The 
experimental research was conducted using the One-group Pretest Posttest Design. The data was 
analyzed by frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation and analytic Induction for 
analyzing the field data collection. 
    The research findings of this study were the science learning achievement of the students learned 
by Flipped Classroom Approach after studying were higher than before at the significant level of .05, 
the student got average gained score on Teamwork skill in highest level and the students satisfaction 
towards LPDQ learning method by using Flipped Classroom Approach was at high level. 
 
Keywords: Flipped Classroom Approach, Science learning achievement, Teamwork skill, Instruction 
satisfaction 

 

 

 

 

 

 
 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2     

 



[89] 

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ดวยกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน   

  DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S SELF-DISCIPLINE 

THROUGH THAI GAME EXPERIENCE  
  

ผูวิจัย     นาดียา หะยีบานุง1       Nadeeya Hayeebanung1 

            R-bride_@hotmail.com 

 จิรนุช ศรีประภัสสร2         Jiranuch Sriprapassorn2 

 พัศรเบศวณ เวชวิริยะสกุล3            Phatsarabet Wetwiriyasakul3 
   

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมี วินัย

ในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง โดยเฉลี่ยรวมและแยกเปนรายดาน ไดแก ดานการควบคุม ตนเอง 

ดานการยอมรับผู อ่ืนและดานการมีความรับผิดชอบ โดยใชกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน กลุมตัวอยางท่ีใช ใน

การศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ช้ันอนุบาลปท่ี 1/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561  

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จํานวน 15 คน เพ่ือจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 

สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบานและแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายดานเฉลี่ย และมีการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดอง 

คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย, ความมีวินัยในตนเอง, การจัดกิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

 

Abstract 
 The purpose of the research was to study the level Behaviour and compare changing 

behavior of young children’s self-discipline before and after experience on an average of the total in 

each aspect. They were self-control, acknowledgment and responsible through Thai Game 

Experience. The sample was 15 boys and girls aged 3-4 years of Kindergarten 1/2, at Tessaban 2 (Ban 

Hatyai) School, in the second semester of the academic year 2018, The experiment was carried 8 

times, 30 minutes a day, two time a week for four consecutive weeks. The instruments used for 

collecting data were lesson Plan of Thai Game Experience and self-discipline Behaviour Observation 

Scale. Statistics used in data analysis. Average and standard deviation 

 The results shown that there were level among preschool’s self-discipline and their self-

discipline after experience higher before experience. 

Keywords: young children’s, self-discipline, Thai Game Experience 
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2อาจารย ระดับชั้นอนบุาล โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและความสัมพันธเชิงคาโนนคิอล 
 ตอการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
The Effects of Problem-Based Learning and Canonical Relationships 

to Develop Science Process Skills on Grade 10 Students 
Mahavajiravudh Songkhla School 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิง     

คาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรกับคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 39 คน โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) 

เครื่องมือท่ีใชวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง วิธีการทางวทิยาศาสตร จํานวน 6 ชั่วโมง 

และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอน

และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรโดยภาพรวมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลระหวางผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร กับ

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา ผูเรียนท่ีมีผลการเรยีนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรท่ีสูง จะมี

ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปสูงดวย

เชนกัน 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ความสัมพันธเชิงคาโนนิคอล, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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Abstract 
 This research aims to 1) Comparison of science process skills on grade 10 students before 
and after learning problem - based learning, and 2) study canonical relationships between the result 
of the science-mathematics and the science process skills score. The sample was used in the 
research is grade 10 students Mahavajiravudh Songkhla school. Research design was One Group 
Pretest -Posttest Design. The research instrument were of problem - based learning management 
plans and a science process skills test. The research found that 
 1. The results of the comparison of science process skills on grade 10 students before and 
after learning by using problem-based management found that students had an average score of 
science process skills scores as a whole after learning high than that before learning at statistical 
significance of 0.05. 
 2. The result of the study of the relationship between the result of the science-
mathematics and the science process skills score found that learners with high grades in science-
mathematics will have drawing hypothesis skill, determining and controlling variables skills, and data 
interpretation and conclusion skill high also. 
 
Keywords : Problem-based learning management, Canonical relations, Science Process Skills 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  
เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
The Effectiveness of 5E Inquiry Approach with Electron Flow in Galvanic Cell and 

Galvanic Diagram Exercise on Mathayomsuksa 5 Student at Mahavajiravudh 
Songkhla School 
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 สิริมนต    ประดับ3                                                           Sirimon  Pradab3                                              
                                                                                                                                           

บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลการเรียนรู  รายวิชาเคมี 3 เรื่อง การถายโอน
อิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ
แผนภาพเซลล 2) เพ่ือศึกษาความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนใน
เซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษา เปนระยะเวลา 2 สัปดาห รวมท้ังสิ้น 6 ช่ัวโมง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลลจํานวน 1 แผน เปนระยะเวลา 6 
ช่ัวโมง  2) แบบทดสอบปรนัยวัดผลการเรียนรูรายวิชารายวิชาเคมี  เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและ
แผนภาพเซลลจํานวน 10 ขอ ท่ีมีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองกลุมเดียวเปนแบบ One Group  Pretest - Posttest  Design วัดกอน
และหลังการทดลองโดยใชสถิติ t – test Dependent และคํานวณความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ (normalized 
learning gain :<g>)  ตามสูตรของ Hake (1998) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล มีผลการเรียนรูทางการเรียน 
เรื่องการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาพเซลล หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  2) นักเรียนมคีวามกาวหนาทางการเรียนแบบปกตเิฉลี่ยอยูในระดับสูง (<g> 0.74) 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5 ข้ัน (5E) , ชุดกิจกรรมการเรียนรู   
 
 
1
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร – เคมี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษณิ  

2
อาจารย ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3
ครูชํานาญการ  สาขาวิชาเคมี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

This research has the following objectives: 1) compare to study the learning outcomes of 
students Mathayomsuksa 5 , before and after training : Electron Flow in Galvanic Cell and Galvanic 
Diagram by 5E Inquiry approach leaning with Electron Flow in Galvanic Cell and Galvanic Diagram 
Exercise , and 2) to Study normalized learning gain by 5E Inquiry approach leaning with Electron Flow 
in Galvanic Cell and Galvanic Diagram Exercise. The sample consisted of 41 students of 5/2, who are 
studying in the 2nd semester of 2018 at Mahavajiravudh Songkhla School. The experiment for 2 
weeks total of 6 hours. 

The research instrument includes 1) Plans of 5E Inquiry approach leaning with Electron Flow 
in Galvanic Cell and Galvanic Diagram Exercise , and 2) Ten items learning outcomes test for 
Chemistry 3 : Electron Flow in Galvanic Cell and Galvanic Diagram. Having the Index of Item - 
Objective Congruence (IOC) is 0.67 - 1.00, Method of experimental research: One - Group   Pre-test – 
Post-test Design, statistics used were t – test dependent and calculate normalized learning gain with 
Hake (1998).                                                                                                                                                                                                                

The results of the research show that; 1) after learning of the learners outcome are in high 
than that before learning by 5E Inquiry approach leaning  with Electron Flow in Galvanic Cell and 
Galvanic Diagram Exercise statistically significant at .05 and , 2) The normalized learning gain as a 
highest of the student in their progressive learning (<g> 0.74) 
 

Keywords : 5E Inquiry approach leaning , Excercise 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ 

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) 

รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

A Study of Learning Achievement and satisfaction 

Using the Collaborative Learning Technique TGT (Team Game Tournament) In Life 

Sciences on The Equilibrium of Living Things 

 for Matthayomsueksa 4 Students at Woranari Chaloem School, Songkhla Province 

ผูวิจัย  วริศรา  จันมทรใหม1                 Waridsara  Janmai1 

                                                                                                Aom_siin_totzz@hotmail.com   
รุงชัชดาพร  เวหะชาติ2     Rungchatchadaporn  Vahachart2 
ปรมะ  สุวรรณโน3      Porama  Suwanno3 
กาญจนา  ดําเกลี้ยง4      Kanchana  Dumkleang4 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยการใชกระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) ในรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 แผนการเรียน 
ศิลป - ภาษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 43 
คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)   กลุมท่ีศึกษาไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัย แบบศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest 
Design) วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TGT (Team Game Tournament) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =3.81) 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT, การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 พันตํารวจเอก ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

 This research was study of learning achievement on Life Sciences and satisfaction of the 

Mathayomsuksa 4 Students by using the collaborative learning management technique TGT (Team 

Game Tournament), of the Mathayomsuksa 4 Students  at Woranari Chaloem School, Songkhla 

Province. The sample on this study was the students of Mathayomsuksa 4/7. The study was held on 

the 1st semester; Academic year: 2018 with a class of 43 students. The sample was chosen by 

purposive sampling method. The students were instructed by using the collaborative learning 

management technique TGT for 18 hours. The research instruments consist of 1) Lesson plans for 

the collaborative learning management technique TGT with 5E Inquiry Learning on Life Sciences 2) 

Achievement test. The experimental research was conducted using the One-group Pretest- Posttest 

Design.The data was analyzed by percentage, arithmetic means, standard deviation and t-test. The 

research findings were summarized as follows: The students who studied in the equilibrium of living 

things and learned through the collaborative learning management technique TGT had posttest 

mean scores on achievement higher than pretest at the 0.01 level of significance.and 

Matthayomsueksa 4 Students at Study of life sciences on the equilibrium of living things using the 

collaborative learning management technique TGT has satisfaction was at a high level. 

Keywords : Collaborative Learning Management Technique TGT, Equilibrium of Living Things, 

Achievement 
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การสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

โดยใชชุดกิจกรรมการทดลองเรื่องน้ํา 

Promoting science process skills of young children using a series  

of experimental activities on water. 
 

ผูวิจัย    นูเรีย  สเิดะ1                       Nuria  Sideh1 

                Nuriaswift23@gmail.com  

 วิไล ขุนทิพย2              Wilai  Khunthip2 

 พัศรเบศวร  เวชวิริยะสกุล3                        Phatsarabet  Wetwiriyasakun3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับของทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการ

สังเกตและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า กลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) จํานวน 

1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 2 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัด

ประสบการณการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า 2) แบบประเมิน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า 3) แบบสังเกตการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า  

 ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้าดานการสังเกตผานเกณฑรอยละ 70 และดานการ

ลงความคิดเห็นจากขอมูลผานเกณฑรอยละ 70 เชนกัน 

คําสําคัญ : ทดลองเรื่องนํ้า, ทักษะดานการสังเกต, ทักษะดานการลงความคิดเห็นจากขอมูล, ปฐมวัย 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) To determine the level of basic science process 

skills of observation and Inferring of the children who received the experimental activities on water. 

The samples used in the study were 26 of kindergarten 1 at Tedsaban 2 (Banhatyai) school. By used 

cluster random sampling. The experiment was conducted during the second semester of the 2018 

academic year. The research instruments used in this study were 1)activity arrangement with of basic 

science process skills of the children who received the experimental activities on water. 2) skills 

assessment, the scientific experiments on water activities. 3) experimental observation of activities 

on water.  

The research findings were as follows: 1) Children who received the basic skills of 

experienced scientific process of the children who received the experimental activities on water. 

Observing the passing score of 70 percent and Inferring the passing score of 70 percent. 

Keywords : Experimental on water, Observation skills, Inferring skills, Early Childhood also. 
 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ครูวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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การบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  

Model) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

Develop mathematics learning achievement about the addition and subtraction fractions by using 

exercises cooperate with the CIPPA learning management (CIPPA Model) to grade 7 students in 

Tessaban 5 (Wathuapomnork) School, Songkhla. 

 
ผูวิจัย ศักรินทร  จันทรทอง1       sakkarin  Juntong1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการ
ลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียน กับ
เกณฑรอยละ 70 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการบวก และการลบเศษสวน กอนการใชแบบฝก
ทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) และหลัง 3) เพ่ือหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะ เรื่องการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA 
Model) กับเกณฑ 70/70  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) อ.เมือง จ.สงขลา 
จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 1) แบบทดสอบกอนเรียน 2) แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบฝกทักษะ 
จํานวน 4 เรื่อง และ 4) แผนการจัดการเรียนการสอนจํานวน 4 แผน ท่ีมีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  
Model) โดยใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือคือ การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง IOC แลวใหนักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบ เมื่อ
นักเรียนกลุมเปาหมายทําเสร็จ จะใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ 1) การหาคาอํานาจจําแนก 
(Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตรของ Brennan B – Index 2) การหาความ
เช่ือมั่น ของแบบทดสอบ โดยใชสูตรของ Lovett และ 3) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยการหาคา 
E1 และE2 แลวมีการใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 1) หาคารอยละ 2) หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 3) หาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และ 4) การหาคา t – test (Dependent  Samples) 
คําสําคัญ : แบบฝกทักษะรวมกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ,การบวกและการลบเศษสวน 

 

Abstract 

 The purposes of this study were ; 1) To develop mathematics learning achievement on fraction 

addition and subtraction by using skill exercise with The CIPPA model with 70% criterion. 2) To 

compare learning achievement on addition and subtraction. The use of CIPPA model and post-CIPPA 

model of CIPPA model. 3) To determine the effectiveness of addition and subtraction by using skill 

exercise with The CIPPA model with the criterion 70/70. 

 

1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  
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The target group for the study are 20 students grade 7 who are studying in Tessaban 5 

(Wathuapomnork) School, Songkhla. The instruments for the study were; 1) Pre-test 2) Post-test 3) 4 

skill exercises 4) Iabel number properly. The data were analyzed by such statistic as finding the 

validity of the achievement test. Using the IOC Conformance Index formula, students are asked to 

complete the quiz. When the target student finishes the statistics used to analyze the quality of the 

tool are : 1) Identification of the power of discrimination. (Discrimination) of the achievement test. 

Using the Brennan B-Index formula, 2) Reliability of the test was calculated using the Lovett formula. 

3) Efficiency of the learning plan was determined by the E1 and E2. Find the mean (standard 

deviation) and 4) Find the   t-test (Dependent Samples). 

Keywords : CIPPA model, fraction addition and subtraction 
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การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการจัดกิจกรรม 
ศิลปะสรางสรรค 

Develop Small Muscle Skill of young children to provision of creative  
art activities 

 

ผูวิจัย ณัฐกานต  สุวรรณโน1     Nattakan     Suwunno1  
                                                                                      Pangnattakan38@gmail.com 
 วิภาฤดี     วิภาวิน2      Viparuedee  Vipavin2 

อรุณ     พวงสุวรรณ3      Arun        Phongsuwan3 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคกอนการจัดประสบการณ และหลังการจัดประสบการณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยช้ัน
อนุบาลปท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาล 3(วัดศาลาหัวยาง) อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 
2561  จํานวน 1 หองเรียน  20 คน  โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม ( Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย คือ แผนการจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรค 15 แผน และแบบวัดทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาที 

ผลการวิจัยพบวา  
ทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคหลังการจัดประสบการณสูง

กวากอนการจัดประสบการณ 
 

คําสําคัญ : กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กลามเน้ือมัดเล็ก เด็กปฐมวัย 

Abstract 
The purpose of this research was to compare Small Muscle Skill of young children before 

and after participated in the creative art activities. The samples used in the study were preschool 
children in kindergarten year 1/1 at Tessabal3 (Watsalahuayang) School, Songkhla second semester, 
academic year 2018  20 children was cluster random sampling. The experiment was carried by the 
researcher for 5 consecutive 3 day per week include Monday, Wednesday and Thursday 30 minutes 
a day, total 15 times. 

The research instruments were 15 creative art activities lesson plans and Small Muscle Skill 
of young children test. This research design was one-group pretest-posttest design. Data were 
statistically analyzed by mean, standard deviation and   t-test dependent. 

The result shown that the small muscle Skill of young children after participated in the 
creative art activities are higher than before participated creative art activities. 
Keyword: Creative art activities, Small Muscle, young children 
 

 

1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2อาจารย ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3คุณครูประจําชั้นอนุบาล1/1 โรงเรียนเทศบาล3 (วัดศาลาหวัยาง) อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 

The Development of Learning Achievement and Science Process Skills of  
Mathayom Suksa 4 students of Huai Yot School, Trang Using inquiry instructional 

model 
 
ผูวิจัย สาวิตรี  สามารถ1               Sawitree  Samart1 
                 Lukmot.yp@gmail.com  
 วิภาพรรณ  พินลา2               Wipapan phinla2  
 สมศักดิ์  ดํานิล3                  Somsak  Dumnil3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมดุลกล โดยใชกระบวนการแบบสืบ
เสาะหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 2)เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4/7 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหวยยอด 
จังหวัดตรัง จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมดุลกล โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู จํานวน 8 แผน เวลา 16 ช่ัวโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมดุลกล และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง สมดุลกล สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงค (IOC) และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test แบบ Dependent Samples 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน เรื่อง สมดลุกล ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการ
เรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.05  
คําสําคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

Abstract 
 The purpose of this research was 1)to compare achievement to study about Equilibrium from 
inductive inquiry process of  Mathayom Suksa 4 students. 2)to compare science process skill by inductive 
inquiry process between before and after to study of Mathayom Suksa 4 students. 
 The sample consisted of 40 Mathayom Suksa 4/7 Semester2 Academic year 2561 from Hui Yot 
School,Trang obtained purposive sampling. The employed research instrument was Equilibrium lesson 
plan from  inductive inquiry process that there are 8 plans in 16 hours.pretest and posttest  scores  
about Equilibrium science process skill about Equilibrium. The data were analyzed using by 
percentage, frequency, standard deviation, item-objective congruency (IOC) and t – test  Dependent 
Samples. 
 
1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร – ฟสิกส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

2อาจารย ดร. สาขาการสอนศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 
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The results revealed that  
 1. Equilibrium from inductive inquiry process posttest scores of Matthayom 4 were increased 
from the pretest score to 0.5 
 2. Science process skill by inductive inquiry process posttest scores of Matthayom 4 were 
increased from the pretest score to 0.5 
Keywords : inductive inquiry process, achievement to study, science process skill 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใช
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

A Study of Learning Achievement and Analytical Reading Thinking Skills Literature 
with Using CIRC Technique for Primary Education Students Mathayomsuksa 4 

 
ผูวิจัย วีรยา  ศรีระบาย1                 Weeraya Seerabai1 

wewe.seerabai@gmail.com 

วิภาพรรณ  พินลา2                   Wipapan  Phinla2 
จรวยพรรณ  เยาเฉ้ือง3                 Jarauyphan  Yaochuang3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะห
วรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหวยยอด 
จังหวัดตรัง จํานวน  39  คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC 
จํานวน 12 แผน เวลา  12 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี และ
แบบทดสอบวัดทักษะการอานคิดวิเคราะห สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test  (Dependent Samples)   
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05        
 2.  ทักษะการอานคิดวิเคราะหหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทักษะการอานคิดวิเคราะห, เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC  
 

Abstract 
 The purposes of the research were to 1) compare the students learning achievement 
between the pre and post using analytical reading thinking skills literature with using CIRC technique 
for primary education students mathayomsuksa 4, and 2) compare critical thinking skills, reading, 
thinking, analysis, literature the students using CIRC learning management techniques before and 
after class. The samples were 39 students from grade 4/6, selected by using purposive sampling. The 
instruments used in this study were the unit plan, the questionare and analytical thinking test. The 
statistics use for analyzing the collected data were percentage, mean,  standard deviation and 
dependent samples t-test.  
 
1นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2อาจารย ดร. สาขาการสอนศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
3 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 
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The results of the research showed that 
 1. The grade 4 student who learned with using CIRC technique had after learning 
achievement higher than before leaning the 0.5 level of statiticcal significance.  
 2. The grade 4 student who learned with using CIRC technique had after learning analytical 
reading skills higher than before leaning the 0.5 level of statiticcal significance. 
Keywords : Learning Achievement, Analytical Reading Thinking Skills, CIRC Technique 
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 
 

 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใต
ตอนลาง 7 สถาบัน ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลศรี
วิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กําหนดจัดประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 เพ่ือเปนการสงเสริม
ใหนิสิตวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลางซ่ึงอยูระหวางปฏิบัติการสอนและทําวิจัย
พัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษา ไดเผยแพรองคความรูจากชั้นเรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมท้ังเปดโอกาสใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตในเครือขายฯ รวมท้ังเปดโอกาสใหอาจารยจาก
สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีไดเขาใจทิศทางการทํางานดานการศึกษารวมกับสังคมชุมชน  ในวันเสารท่ี 26 
มกราคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรยีนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   

 เพ่ือใหการดําเนินงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยสามารถดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่องมอบอํานาจและมอบหมายหนาท่ีใหแกผูดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 จึงแตงตั้งใหบุคคลเปน
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขาย
สถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2  ดังตอไปนี้ 
 

 1.คณะกรรมการอํานวยการ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ           ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา           กรรมการ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี           กรรมการ 
4. คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             กรรมการ 
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    วิทยาเขตปตตานี  
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา             กรรมการ 
7. คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา             กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ             กรรมการ 
9. รองคณบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร  
    มหาวิทยาลัยทักษิณ              กรรมการ 
10. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร          กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร              กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ  
12. ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร              กรรมการ 

      มหาวิทยาลัยทักษิณ  
13.บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ             กรรมการ 
14.รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร             กรรมการและเลขานุการ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ  
15. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ                   กรรมการและ 
                                                                                         ผูชวยเลขานุการ 
16. หัวหนากลุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ         ผูชวยเลขานุการ 
17. หัวหนากลุมแผน วิจัยและประกันคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ          ผูชวยเลขานุการ 
18. หัวหนากลุมพัฒนานิสิตและฝกประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ          ผูชวยเลขานุการ 
 

หนาท่ี 
1. เปนท่ีปรึกษา ติดตาม และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
2. สนับสนุนการดําเนินการนําเสนอบทความวิจัยของนสิิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ

สถาบันผลิตครูในเครือขายภาคใตตอนลาง 
3. กํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
     1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ                ประธานกรรมการ  
     2. คณะกรรมการพิจารณาการตรวจแกไขและคัดเลือกบทความวิจัยของนิสิตฝก 
        ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2560  ประกอบดวย 

1.1  อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ กรรมการ 
1.2 รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม กรรมการ 
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ   เวชวิริยะสกุล กรรมการ 
1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ปรีชาสชุาติ กรรมการ 
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1.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา  กรรมการ 
1.6 อาจารย ดร.เกษม   เปรมประยูร กรรมการ 
1.7 อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี กรรมการ 
1.8 อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
1.9 อาจารย ดร.วรนิธร  เบญจศรี กรรมการ 
1.10 อาจารยภิญโญ  โชติรัตน กรรมการ 
1.11 อาจารย ดร.ณัฐนันท   ทองมาก กรรมการ 
1.12 อาจารย ดร.ศิริรัตน   สินประจักษผล กรรมการ 
1.13 อาจารย ดร.เสาวรส   ยิ่งวรรณะ                                 กรรมการ 
1.14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ                   กรรมการ 
1.15 อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์                                        กรรมการ 
1.16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท               กรรมการ 
1.17 อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค                                  กรรมการ 
1.18 อาจารย ดร.ภูริทัต   สิงหเสม                                    กรรมการ 

3.  อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 4.  นางอุทัย  ศิริคุณ                                                   กรรมการและชวยเลขานุการ 
 5. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน  ผูชวยเลขานุการ 

6. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ  ผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์  ผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวบุญยทรรศน  หม่ืนละมาย   ผูชวยเลขานุการ 
9. นางกิจจา  ทองนิ่ม   ผูชวยเลขานุการ 
10. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน   ผูชวยเลขานุการ 
11. นายกิตติพัฒน  เพชรสี่หม่ืน   อนุกรรมการ 
12. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี   อนุกรรมการ 
13. นางสาวชวัลกร  เกตุแยม   อนุกรรมการ 
14. นางสาวฐิตาพร คงหอม   อนุกรรมการ 
15. นางสาวทิพยวิมล  แซเหง   อนุกรรมการ 
16. นายเทิดพงษ  คงแกว   อนุกรรมการ 
17. นางสาวนิชาภัทร  นวลมังสอ   อนุกรรมการ 
18. นางสาวปาริฉัตร  ไกรสนาม   อนุกรรมการ 
19. นายพีรธัช  เพชรเกตุ   อนุกรรมการ 
20. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง   อนุกรรมการ 
21. นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีสุวรรณ   อนุกรรมการ 
22. นางสาวศรีสุดา  สุดถนอม   อนุกรรมการ 
23. นางสาวนุจรินทร  หมัดหลี   อนุกรรมการ 
24. นางสาวนุจรี  ลักษณะพริ้ม   อนุกรรมการ 
25. นายรณกฤต  จินดาภักดี   อนุกรรมการ 
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26. นางสาวรสนา  สโมสร   อนุกรรมการ 
27. นางสาวมนทิวา  สุทธิประภา   อนุกรรมการ 
28. นางสาวปณิดา  เกตุพล   อนุกรรมการ 
29. นางสาวธมนวรรณ  ธรฤทธิ์   อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
1. พิจารณารูปแบบการดําเนินกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย 
2. พิจารณารายละเอียดในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
3. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
4. กําหนดรายละเอียดการนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
5. จัดทํารายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ CD (proceedings) 
6. จัดทําสูจิบัตรการนําเสนอผลงานวิจัย 
7. ประสานและจัดทําหนังสือเชิญเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลางเขารวมนําเสนอ

ผลงานวิจัย 
8. ดําเนินงานสรุปผลการสะทอนคิดของการนําเสนอบทความวิจัยในแตละหองยอย 
9. ดําเนินงานและประสานงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิจัย 
 

3. คณะกรรมการฝายวิชาการ 
    1. อาจารย ดร.สุธาสิน ี บญุญาพิทักษ                                         ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม                                          รองประธานกรรมการ 
    3. คณะกรรมการหนวยฝกสอน/ฝกงานและอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู  ประกอบดวย 

3.1  อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 
3.2  อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค กรรมการ 
3.3  อาจารยกิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล กรรมการ 
3.4  อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ กรรมการ 
3.5  อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี กรรมการ 
3.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชชัดาพร  เวหะชาติ กรรมการ 
3.7  อาจารย ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน กรรมการ 
3.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวฒัน  ขัตติยะมาน กรรมการ 
3.9  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม กรรมการ 
3.10  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง กรรมการ 
3.11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัศรเบศวณ   เวชวิริยะสกุล กรรมการ 
3.12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง กรรมการ 
3.13 อาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว กรรมการ 
3.14 อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน กรรมการ 
3.15 อาจารย ดร.ชัชวีร  แกวมณี กรรมการ 
3.16 อาจารยฉัตรชยา  รอดระหงษ กรรมการ 
3.17 อาจารย ดร.ภูริทัต  สิงหเสม กรรมการ 
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3.18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ปรีชาสชุาติ กรรมการ 
3.19 อาจารยอาภากร  ราชสงฆ กรรมการ 
3.20 อาจารย ดร.ดวงฤดี  พวงแสง กรรมการ 
3.21 อาจารย ดร.วีนัส  ศรีศักดา กรรมการ 
3.22 อาจารย ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง กรรมการ 
3.23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค กรรมการ 
3.24 รองศาสตราจารย นอม  สังขทอง กรรมการ 
3.25 อาจารย ดร.เกษม  พันธุสะ กรรมการ 
3.26 อาจารยอรพิน  ทิพยเดช กรรมการ 
3.27 อาจารยชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน กรรมการ 
3.28 อาจารยภิญโญ  โชติรัตน กรรมการ 
3.29 อาจารยธีรพันธ  สังขแกว กรรมการ 
3.30 อาจารยคัชชา  ศิริรัตนพันธ กรรมการ 
3.31 อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี กรรมการ 
3.32 รองศาสตราจารย เอกวิทย  แกวประดิษฐ กรรมการ 
3.33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา  กสินันท กรรมการ 
3.34 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา กรรมการ 
3.35 อาจารยขรรคชัย  แซแต กรรมการ 
3.36 อาจารยพลากร  คลายทอง กรรมการ 
3.37 อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
3.38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท กรรมการ 
3.39 อาจารย ดร.เสาวรส   ยิ่งวรรณะ                                 กรรมการ 
3.40 อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์                                        กรรมการ 
3.41 อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล อินทนิน กรรมการ 
3.42 อาจารย ดร.ธนิยา  เยาดํา กรรมการ 
3.43 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ กรรมการ 
3.44 อาจารย ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรมัย กรรมการ 
3.45 อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี กรรมการ 
3.46 อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล กรรมการ 
3.47 อาจารย ดร.ณัฐนันท  ทองมาก กรรมการ 
3.48 อาจารย ดร.วิภาดา  พินลา กรรมการ 
3.49 อาจารย ดร.วิภาพรรณ  พินลา กรรมการ 
3.50 อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการ 
3.51 ผูชวยศาสตราจารยมารีนา   มะหนิ กรรมการ 
3.52 ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  จันทรคีรี กรรมการ 
3.53 ผูชวยศาสตราจารยวไลพร ศาสนประดิษฐ กรรมการ 
3.54 อาจารย ดร.ฐากร  สิทธิโชค กรรมการ 
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3.55 อาจารยยุพิน  พิมโคตร กรรมการ 
3.56 อาจารยจารึก  จันทรวงค กรรมการ 
3.57 อาจารยสมภพ  ล่ําวัฒนพร กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ                           กรรมการและเลขานุการ 
5. นางกิจจา  ทองนิ่ม                                                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
6. นางสาวปทมา  สํานักโหนด                                           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 
8.นางสุภาภรณ  คติการ ผูชวยเลขานุการ 
9. นางมาริสา  ปานงาม ผูชวยเลขานุการ 
10. นางสาวเปมิกา สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 
11. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ ผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวอุษา  สงศรี ผูชวยเลขานุการ  
13. นายธนโชติ  ตรีมะณี อนุกรรมการ 
14. นางสาวนุชนาฏ  ไชยณรงค อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี  
1. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกตองของบทความวิจัยเพ่ือนําสงคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. เขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย พรอมประเมินสมรรถนะครูนกัวิจัยของนิสิต                   

ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษารวมกับหนวยฝกสอนฝกงาน 
3. ประสานและจัดทําโครงการ  ขออนุมัติโครงการ และกําหนดการ 
4. ประสานและจัดทําหนังสือเชิญประธานพิธีเปด  และผูเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยสําหรับนิสิตฝกประสบการณ ชั้นปท่ี 5  นิสิตชั้นปท่ี 4  คณาจารย แขกผูมีเกียรติ  
และผูท่ีสนใจ 

5. ประสานและดําเนินการเก่ียวกับวิทยากรในการจัดทําหนังสือเชิญ  จัดเตรียมของท่ีระลึก  
ดําเนินการจองยานพาหนะ  และการรับ-สง 

6. จัดทํารายชื่อและรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนิสิตฝก
ประสบการณ  ชั้นปท่ี 5  นิสิตชั้นปท่ี 4  คณาจารย  แขกผูมีเกียรติ  และผูท่ีสนใจ 

7. ดําเนินงานและประสานงานอ่ืนๆ เก่ียวกับงานวิชาการ 
 

4. คณะกรรมการฝายสถานท่ี 
1. อาจารยกิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล ประธานกรรมการ 
2. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
3. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์ กรรมการ 
4. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ                                               กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวปทมา  สํานักโหนด                                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
6. นางสาวสิรามล  วงศวิสสุต อนุกรรมการ 
7. นางสาวอภิชญา  จิตรหม้ัน อนุกรรมการ 
8. นางสาวชนัญชิดา  วรทารัญชน อนุกรรมการ 
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9. นายณรงคศักดิ์  รัตนพิบูลย อนุกรรมการ 
10. นางสาวกมลรัตน  จันทรโสม อนุกรรมการ 
11. นางสาวธีรกานต  สองเมือง อนุกรรมการ 
12. นางสาวสุนิสา  จันทรนอย อนุกรรมการ 
13. นางสาวมลิวัลย  หยาหล ี อนุกรรมการ 
14. นางสาวหัทยา  จันทรอินทร อนุกรรมการ 
15. นางสาวฟาซีรา  ยูโซะ อนุกรรมการ 
16. นางสาวกชกร  หนูพวง อนุกรรมการ 
17. นางสาวณัฐกุล  พรหมจรรย อนุกรรมการ 
18. นางสาวกัญญกุลณัช  ไกรนรา อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
 ประสานและจัดเตรียมสถานท่ีจัดประชุม สถานท่ีนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาค 
โปสเตอร 
 

4. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ 
    1. อาจารย ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี ประธานกรรมการ 
    2. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค กรรมการ 
    3. นางสาวเดือนเพ็ญ  เจียนซ่ี กรรมการ 
    4. นางสาวปทมา  สํานักโหนด กรรมการ 
    5. อาจารยพลากร  คลายทอง                                               กรรมการและเลขานุการ 
    6. นายศัญฒภัท  ทองเรือง                                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    7.นายธนากฤต  แผผล ผูชวยเลขานุการ 
    8. นายพัฒนา  ศรีสุวรรณ อนุกรรมการ 
    9. นายปฐมพร  จันทรผอง  อนุกรรมการ 
    10. นายณัฐนันท  ยังเจริญ อนุกรรมการ 
    11. นายปรินทร  ชิตวงศ  อนุกรรมการ 
    12. นายอนีนุลเลาะฮ  หมาดท้ิง อนุกรรมการ 
    13. นายอภิชาต  สุขเสนา  อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
1. ดําเนินการและประชาสัมพันธการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ 
2. ดําเนินการบันทึกและจัดเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดโครงการ  
3. ประสานงานและจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณตลอดการจัดโครงการ  
 

6. คณะกรรมการฝายปฎิคม  
1. อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
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3. อาจารย ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน กรรมการ 
4. อาจารย ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง กรรมการ 
5. อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี กรรมการ 
6. อาจารย ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ กรรมการ 
7. อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี กรรมการ 
8.  อาจารย ดร.ภูริทัต  สิงหเสม กรรมการ 
9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ                       กรรมการและเลขานุการ 
10. นางอุทัย  ศิริคุณ ผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน ผูชวยเลขานุการ 
12. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ ผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวปทมา  สํานักโหนด ผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 
15. นางสาวบุญยทรรศน  หม่ืนละมาย ผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี 
ตอนรับผูบริหาร คณาจารย นิสิต มหาวิทยาลัยผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง และผูท่ีสนใจ 

 
6. คณะกรรมการฝายรางวัลและเกียรติบัตร 

1.  อาจารย ดร.ธนิยา  เยาดํา ประธานกรรมการ 
2. นางมาริสา  ปานงาม กรรมการ 
3. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
4. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ กรรมการ 
5. นายธนากฤต  แผผล กรรมการ 
6. นางสาวปทมา  สํานักโหนด                                              กรรมการและเลขานุการ 

 7. นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ                                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
หนาท่ี 

 ดําเนินการออกแบบ จัดหา เชิญรางวัล โล  เกียรติบัตร และประสานกับคณะกรรมการ 
ตัดสินผล 
 
 
7. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ 

1. อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปทมา  สํานักโหนด กรรมการ 
3.  นายเชาวรัตน  สัตยานุรักษ                                              กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวสายซอ  จําเริญ อนุกรรมการ 
5. นางสาวมนัทสลีน  ยาสัน อนุกรรมการ 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2     

 



[112] 

6. นายวีรพงศ  รักแกว อนุกรรมการ 
7. นายสนั่นสิทธิ์  ทองเพ่ิม อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
 1. ดําเนินงานพิธีกรและพิธีการในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวจิัย 
 2. จัดทําคํากลาวรายงานและกลาวเปดโครงการ 
 
 
 
8. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
  1. นางสุมมนา  อมรอนุพงศ                                                      ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศุกรพรัตน  รักษกาญจน  กรรมการ 
     3. นางสาวอมรรัตน  ไชยสุวรรณ  กรรมการ 
     4. นางสาวอุสุมา  ดิสวัสดิ์  กรรมการ 
     5. นางสาวบุญยทรรศน  หม่ืนละมาย  กรรมการ 
     6. นางกิจจา  ทองนิ่ม  กรรมการ 
     7. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน  กรรมการ 
  8. นางนฤมล  นันทรัตน                                                      กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี 
   จัดเตรียมอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
9. คณะกรรมการฝายงบประมาณ 
 1. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ ประธานกรรมการ 
 2. นางพิมพพิศา  ศิริวัฒน กรรมการ 
 3. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
 4. นางสาวปทมา  สํานักโหนด กรรมการ 
 5.  นางกิจจา  ทองนิ่ม กรรมการ 
 6. นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร                                        กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ                                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาท่ี 
 1. ประสานงานและจัดทําหนังสือขออนุมัติเก็บคาลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับเครือขาย 
 2. ประสานงานและจัดทําขออนุมัติเบิกใบเสร็จคาลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับเครือขาย 
 3. จัดเตรียมเอกสาร เบิกจายงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
 4. จัดหาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในโครงการ 
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10. คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 1. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการ 
 3. อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล  อินทนิน กรรมการ 
 4. นางอุทัย  ศิริคุณ กรรมการ 
 5. นางสาวบุญทรรศน  หม่ืนละมาย กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์                                              กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวเปมิกา สังขขรณ ผูชวยเลขานุการ 

  8. นายธนโชติ  ตรีมะณี อนุกรรมการ 
  9. นางสาวนุชนาฏ  ไชยณรงค อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี 
 จัดทําแบบประเมิน เก็บรวบรวม วิเคราะห สรุปผลการประเมินผลการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและรายงานผลการประเมิน 
 
11. คณะกรรมการฝายสะทอนผลดําเนินงาน 

1. อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ ประธานกรรมการ 
2. รองศาตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม กรรมการ 
3. อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 
4. อาจารย ดร.นุชนาฎ  ใจดํารงค กรรมการ 
5. อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม กรรมการ 
7. อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล  อินทนิน กรรมการ 
8. อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ ์ กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการ 
11. อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี กรรมการ 

      12. อาจารยกิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล  กรรมการ 
      13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ                        กรรมการและเลขานุการ 
      14. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      15. นางสาวปทมา  สํานกัโหนด ผูชวยเลขานุการ 
      16. นางสาวเปมิกา  สังขขรณ  ผูชวยเลขานุการ 
      17. นางอุทัย  ศิริคุณ  ผูชวยเลขานุการ 
      18. นางกิจจา  ทองนิ่ม  ผูชวยเลขานุการ 
      19. นางสาวอุสุมา  ดิสวสัดิ์  ผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี  
 ประชุมสรุปรวบรวมสะทอนผลการดําเนินการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยพรอมนําขอมูลไปใช
ในการวางแผนปรับปรุงการดําเนินการประชุมในปตอไป 
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 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี  23  มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 

  
 
      (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภาพกิจกรรม 
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คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

และ 

สถาบันเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง 
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