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คํานํา 

 
                ในการจัดการเรียนการสอนของครูในปจจุบนัพบวามีความจําเปนตองใชกระบวนการวิจยั
เขามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ   ดัชนีตัวหนึ่งทีพ่บไดคือมีการเชิญใหผูเขียน
ไปบรรยายเรื่องการทําวิจยัในชั้นเรียนจํานวนมาก  โรงเรียนตางๆใน  กทม.หลายกลุมโรงเรียนได
เชิญผูเขียนใหไปบรรยายอยางตอเนื่อง  อาจเนื่องมาจากปจจุบัน  ครูจําเปนตองเปนนักวิจยัทุกคน
โดยจะพบจากตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา  ของ  สมศ.  มาตรฐานดานครูที่ระบุไววาครูตองทําวจิัย  
และจากที่ไดประสพมาเวลาไปบรรยายหรอือานหนังสือวิจัยในชัน้เรียนตามศูนยหนงัสือที่มี
มากมายผูเขียนเห็นวามีหลายทานเขยีนไวหลายแบบ   บางทีบอกวางายมากเสียจนมีเพียงหนาเดยีว
แทบจะไมเหน็รองรอยเลยวาอานแลวเปนวิจยัไดอยางไร   สวนบางเลมก็เขียนวจิัยในชั้นเรยีนเปน
การทําวิจยั  5  บท  ในหองเรียน  ซ่ึงครูจะมีความรูสึกวายากและมีความเปนไปไดนอยในทางปฏิบัติ  
ผูเขียนจึงคิดวาแนวทางที่เหมาะสมนาจะเปนแนวทางตามที่ ทานอาจารย ศ.ดร.สุวิมล  วองวาณชิ  
ไดเขียนไวซ่ึงหากผูใดตองการรายละเอียด  แนวคดิ  หลักการ  ที่มาที่ไป ตามแนวทางที่ทานอาจารย
ไดเขียนไวก็มจีําหนายตามศนูยหนังสือทั่วไป   
                  สําหรับหนังสือเลมนี้ไดเขียนขึน้ตามคําเรียกรองของเพื่อนครูที่ตองการใหเปนคูมือ
สําหรับผูปฏิบัติที่จะชวยครูอีกทางหนึ่งใหทําวิจยัในชัน้เรียนไดตามแนวทางนี้ไมเนนทฤษฎีมากนัก  
โดยภายในเลมจะบอกวิธีการเขียนทีละประเด็นที่ชัดเจน  พรอมยกตัวอยางงายๆ  เนือ้หาในเลมจึงมี
ไมมากนกัแตเนนตัวอยางตามที่ครูตองการมากกวา   โดยมีตัวอยางที่เปนงานวจิัยในชัน้เรียน 7 เร่ือง  
ที่ไดทํากับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  อีกเรื่องเปนการทําวิจัยในชัน้
เรียนของชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนชาญเวชญศึกษา   สวนอีก  5  เร่ืองเปนผลงานวิจยัในชัน้
เรียนที่ผูเขียนไปบรรยายที่โรงเรียน  วรมงคล  และในตอนทายไดให  ช่ือเร่ืองงานวิจยัในชั้นเรยีนไว  
จํานวน 206  ช่ือเร่ือง  ซ่ึงไดจาก  การรวบรวมจากรายชื่อของงานวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มผูีเขา
อบรมวิจัยในชัน้เรียนของโรงเรียนตางๆของ  กทม.  ในชวงปการศึกษา  2546-2548  และนักศกึษาที่
ไดไปสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ไดทํากันไว  ซ่ึงมีหลายโรงเรียนในสังกดั  กทม. ที่เคย
บอกไววาจะนาํมาเผยแพรเปนแนวทางใหกับเพื่อนครูพอไดแนวทางไปทําได   ซ่ึงที่รวบรวมมานี้
เปนเพยีงสวนหนึ่งที่มีอยูในมือเทานั้น  ยังมีอีกจํานวนมากที่ไมไดนํามาเสนอไว  ซ่ึงในปจจุบันก็ยงั
มีการติดตอสอบถามทั้งทางโทรศัพท  ทางโทรสารมาอยางตอเนื่อง หนังสือเลมนีจ้ึงเนนแนวทางที่
เปนตัวอยางแบบเต็มฉบับ  และ  ตัวอยางชื่อเร่ืองงานวิจยัในชัน้เรียนเปนหลัก            
                   จากที่กลาวมาผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเพื่อนครูจะไดใชหนงัสือเลมนี้เปนเพื่อนในการ
ทําวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนอยางมีความสุข     ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย  ศ.ดร.สุวิมล  
วองวาณิช   และคณาจารยภาควิชาวิจยัการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ทุกทาน
ที่ประสิทธิ์ประสาทความรูและประสบการณดานการวจิัยใหกับผูเขยีน   ขอบคุณ อาจารยโกศล     
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บัวจูม  เจาของตัวอยางเรื่องที่ 1  แหงโรงเรียนชาญเวชญศึกษา ที่กรุณาใหนําเรื่องดังกลาวมาเปน
ตัวอยาง  ขอบคุณนางสาว  ศจี  จิระโร   นิสิตฝกสอน    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
ฝายมัธยม  เจาของตัวอยางเรื่องที่ 2  และคณะครูโรงเรียนวรมงคล   ที่สงงานวิจยัมาใหลงจํานวน  
10  เร่ืองแตผูเขียนไดคัดเลอืกเรื่องที่นํามาเปนตัวอยางจาํนวน  5 เร่ือง   ขอขอบพระคณุคณุครู
เจาของงานวจิยัในชัน้เรียนจาํนวน  206  เร่ือง  ที่นําชื่อเร่ืองมาเผยแพร   ในที่สุดนี้หากหนังสือเลมนี้
มีขอบกพรองผิดพลาดในสวนหนึ่งสวนใดผูเขียนขอนอมรับเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป   และ
หากหนังสือเลมนี้มีประโยชนตอเพื่อนครนูักวจิัยอยูบางขอใหบุญนั้นเกิดแด  คุณพอชอย  จิระโร  
บิดาของผูเขียน  และคณุแมพร้ิม  จิระโร  คุณแมที่รักและเคารพของผูเขียนตลอดไป   
 
                                                                                          น.ต.ดร.พงศเทพ   จิระโร   ร.น.         
                                                                                                      เมษายน  2550 
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วิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน 

Classroom  Action  Research  (CAR) 
บทนํา 
                   เปนที่กลาวขานกันมานานวาประเทศไทยมีการทําวิจัยนอย  จึงเปนที่มาของการสงเสริม
ใหมีการทําวิจัยมากขึ้น  ผลงานวิจัยจึงไดเปนตัวบงชี้ที่สําคัญในการพัฒนาคน  พัฒนาหนวยงาน
ตางๆแทบทุกวงการ   ในวงการครูหรือขาราชการที่ปฏิบัติงานทางวิชาการมีขอกําหนดใหทําวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการขอผลงานวิชาการ    การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต  บังคับการ
ทําวิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ   ในที่สุดจึงไดเห็นตรงกันในหมูนักวิชาการวาการบีบบังคับตาม
แนวทางดังกลาวไมสามารถทําใหเกิดงานวิจัยในการเรียนการสอนอยางยั่งยืนได    
                    แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนจึงไดนําศาสตรการวิจัยชนิดหนึ่งเขามาลดชองวาง
การขาดงานวจิัยที่จะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดังกลาว  คือการวิจยัปฏิบัติการที่เรียกวา  
วิจัยปฏิบัตกิารในชั้นเรยีน(Classroom  Action  Research)   ในยุคแรกๆมบีางทานกลาววาวจิัยหนา
เดียวจนทํากันเพียงหนาเดยีวกันอยูระยะหนึ่ง  แตพบวาวจิัยหนาเดยีวเปนการวจิัยอยางงายๆจนนาใจ
หาย  นานเขาพอครูถูกบังคับใหทํามากเขาทําใหแยกไมออกวานี่เปนวจิัยหรือการเขยีนเรียงความกนั
แน   ทําใหเกดิงานวิจยัแบบนั่งเทียน    งานวิจยัเล่ือนลอยไรหลักฐาน    หรือเปนงานวิจัยใน
จินตนาการ ที่ไมไดทําจริง ๆ ไมนาเชื่อถือเกิดขึ้นมากมาย     
                     เอกสารเลมนี้ผูเขียนจึงตั้งใจที่จะเรียบเรียงใหเห็นวา วิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom  Action  Research)  ไมใชงานวิจยัที่ยุงยากดูเหมือนเปนแคนํางานวจิัยเชงิวิชาการ 5 บท
มาใสไวในหองเรียน  จับเด็กมาทดลองกันใหวุนวายไปหมด   แตกไ็มใชงานวิจยัเพยีงหนาเดยีวที่
อานดูแลวไมเห็นวามนัจะเปนงานวจิัยตรงไหน  ทําใหเกดิความไมเชื่อวาทําจริง  ไมเปนที่ยอมรับ  
และก็เปนที่นาเสียดายสําหรับครูอีกบางสวนที่ทาํวิจยัพัฒนาการเรียนการสอนจริงๆ   แตนําเสนอ
แลวไมนาเชื่อถือรวมไปกับเขาดวย 
ความหมาย   
                   การวิจัย  หมายถงึ  การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  ทําใหไดองคความรูใหม  เกดิ
นวัตกรรมหรือส่ิงใหมๆ  โดยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ 
                   วิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน  หมายถึง  การทําวิจยัโดยครูทีม่ีช่ัวโมงสอน      เพื่อแกปญหา
ในชั้นเรยีนลักษณะเปนงานวจิัยปฏิบัติการ(Action  Research)   เปนการปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการวจิัย  ประโยชนสูงสุดเกิดผูกับเรียน  ไมเนนการทําวิจัยครบ  5 บท  ไมเนน
การศึกษาวรรณกรรมจนตองทิ้งหองเรียน ผูที่ไมมีช่ัวโมงสอนจึงไมสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได   
                   ครูที่จะทําวจิัยในช้ันเรียนจึงควรมีช่ัวโมงสอนอยางตอเนื่อง   งานวิจยัปฏิบัติการในชั้น
เรียนจะเกดิขึน้ตอเมื่อครูมีการจดัการเรียนตามแผนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  แตหากเกิดปญหามี
นักเรียนจํานวนหนึ่ง   ซ่ึงเปนจํานวนนอยเชน  1 คน  2 คน  หรือนอยกวาครึ่งหองยังขาดทักษะ  
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หรือไมสามารถเขาใจบทเรียนหรือเร่ืองนั้นๆไดดีพอ   ครูก็ตองคิดหานวัตกรรมมาชวยใหนักเรยีนมี
ความรูและทักษะตามที่ตองการ   ผลการวิจัยในชั้นเรยีนจึงเปนนวัตกรรมและ/หรือทกัษะหรือ
ความรูความสามารถของนักเรียนที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ  แตหาก
มีผูไมเขาใจหรือสอนแลวไมบรรลุวัตถุประสงคเปนจํานวนมากเกนิกวาครึ่งหอง  ผูเขียนเหน็วาครู
ควรปรับแผนการเรียนรูใหมมากกวาการทําวิจยัในชัน้เรียน    หรืออาจทําการวจิัยเชงิวิชาการ
(Academic  Research)เพื่อศึกษาวิธีสอนที่เหมาะสมหรือที่เรียกวาวจิัย  5 บท  นาจะเหมาะสมกวา     
การวิจยัในชัน้เรียนจึงไมใชเปนเพียงการนาํวิจยัเชิงวิชาการ  5 บทมาใชกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน
ในหองเรยีนเทานั้น     
                   นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง  บรรดาสิ่งที่ครูไดคิดคน  หรือสรางขึ้นมาใหม  
นอกเหนือจากสื่อการเรียนการสอนปกติ     เพื่อเสริมทักษะที่นกัเรียนยงัขาดอยู    เปนการแกปญหา
การเรียนการสอนใหบรรลุตามแผนการเรียนรู    เชน  ส่ือการสอนตางๆ  เกม  กลุมกิจกรรม  
กระบวนการ  ระบบ  วิธีการขั้นตอน  โครงการ  บทเรียนสําเร็จรูป  แบบฝก    ฯลฯ 
ประเภทของงานวิจัย 
                   มีตําราวิจัยหลายเลมเขียนถึงการจัดประเภทวามีการจดัประเภทงานวจิัยออกเปนหลาย
แบบ  เชน  เชงิปริมาณ  และเชิงคุณภาพ   วจิัยเชิงทดลอง  กึ่งทดลอง   วจิัยสังคมศาสตร  วิจัยทาง
วิทยาศาสตร  วิจัยเชิงบรรยาย  วิจยัเชิงประเมิน   วจิัยกรณีศึกษา  หรืออ่ืนๆ    โดยใชหลักการแบง
ประเภทแตกตางกันไป     แตอยางไรก็ตามยังไมเคยพบวามีการแบงประเภทการวิจยัโดยใชหลัก
ขอบเขตของการอางอิง(Generalization)  ในที่นี้จึงขอแบงประเภทโดยกําหนดขนาดของการอางอิง
(Generalization)  ซ่ึงพอจะจาํแนกเปน  3  ประเภทคือ  การวิจัยเชิงวิชาการ   การวิจยัสถาบัน  และ
การวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน   
                   วิจัยเชิงวิชาการ(Academic  research)  กลาวถึงงานวจิัยในความคิดแรกของคนทั่วไป
มักจะนึกภาพถึงงานวิจยัที่เปนเลมหนาๆ  ปกแข็งสีทึบๆ เชน  สีดํา  สีเขียวเขม   สีแดงเขม  วางอยู
บนหิ้ง หรือช้ันวางหนังสือ  บางหองสมุดยมืไดเลย  บางแหงตองลงทะเบียนกนัอยางรดักุม    หาก
นํามาเปดดพูบวามีรูปแบบเดยีวกันเกือบทั้งหมด  คือประกอบดวย  5  บท  ไดแก  บทท่ี 1  บทนํา  
บทท่ี 2  การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวของ  บทท่ี 3  วิธีดําเนนิการ  บทท่ี 4  ผลการ
วิเคราะหขอมูล   และบทท่ี 5   สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ    งานวิจยัในลักษณะดังกลาวที่
สามารถพบไดโดยทั่วไปนี้คอืงานวิจยัของนักวจิัยมืออาชพี (Research)     หรืองานวิจยัของนักศึกษา
ปริญญาโท(Thesis)   หรืองานวิจยัของนักศึกษาปริญญาเอก(Dissertation)   เราเรียกงานวจิยัแบบนี้
วางานวิจยัเชิงวิชาการ(Academic  research)  หรืองานวิจยัอยางเปนทางการ(Formal   research)  
งานวิจยัประเภทนี้  เปนงานวิจัยทีใ่ชอางองิไดในขอบเขตที่กวางขวางสูประชากร(Population) ของ
งานวิจยัเร่ืองนัน้ๆแลวแตจะกําหนด   มีวิธีวิทยาการวิจยัที่รับรูกันกันโดยทัว่ไป   
                งานวิจัยท่ีเปนกึ่งทางการ (Semiformal   research ) งานวจิัยทีม่ีขอบเขตการอางอิงแคบลง
เปนการศึกษาคนควาใหไดสารสนเทศ(Information)สําหรับผูบริหารสถาบันนําไปใชประโยชนใน
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การตัดสินใจภายในสถาบันเทานั้น   ไมมีเปาหมายในการอางอิงไปสูนอกสถาบันแตอยางใด  อาจ
ทํากับกลุมตัวอยางในสถาบนั  หรือทํากับประชากรของสถาบันเลย   เรียกวางานวจิัยสถาบัน
(Institute research) งานวิจัยประเภทนี้ใชอางอิงเฉพาะภายในสถาบัน  ไมเนนบทที่ 2  อาจเปน
งานวิจยัประเภทพัฒนาระบบบางอยางขึ้นมาใชในสถาบนั  การศึกษาความพึงพอใจในประเดน็การ
บริหารตางๆ    การประเมินโครงการตางๆของสถาบัน    การประเมินหลักสูตร  การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน  ประเมินการใชส่ือ วสัดุอุปกรณ  ประเมินการใหบริการบางดานของสถาบัน   
การศึกษาความพึงพอใจการบริการหองสมุด    การบริการของงานทะเบียนหรือธุรการ   หรือ
การศึกษาปญหาในมุมมองอื่นๆภายในสถาบัน   ผลงานวิจยัสถาบันนําไปสูการปรับปรุง  พัฒนา
งานในสถาบนัใหมีความกาวหนา  ทนัเหตุการณ              
                     งานวิจัยไมเปนทางการ(Informal   research) หรือ    วิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
Classroom  Action   research  เปนงานวิจยัที่ไมใชในการอางอิงไปสูสังคมระดับกวาง  เปนการ
ดําเนินการกับประชากรโดยตรงคือตัวนักเรียนที่ครูพบปญหา    เปนงานขนาดเล็กนบัเปนงานวิจัย
ปฏิบัติการ (Action   research)       ใชวิธีการประยุกตแนวทางการวิจยัและพัฒนา   (Research and 
Development)   ครูสามารถทําไดหลายเร่ืองในแตละภาคการศึกษา    ตามปญหาที่พบในขณะสอน     
บางเรื่อง  1  สัปดาห  2  สัปดาห  กจ็บได  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเชนกนั  แตไมเนน
ตองทําครบ  5  บท   เปนเพยีงการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง   คือนักเรยีนของครูยังขาดทักษะบางอยาง
ที่ครูตั้งวัตถุประสงคไวแลวยังไมบรรลุ    เปนงานที่งาย ๆทําควบคูไปกับการเรียนการสอน    มุง
พัฒนาผูเรียนของครูเอง   การทําวิจัยในชั้นเรียนจึงลดปญหาครูทิ้งหองเรียนไปทําวิจัย     โดยวจิัยใน
ช้ันเรียนมีลักษณะสําคัญคือ  ครูที่มีช่ัวโมงสอนเทานั้นจึงจะทําวิจัยในชัน้เรียนได   ลักษณะงานวิจัย
เปนเหมือนการรายงานการปฏิบัติงานของครูเอง  โดยกระบวนการจะเปดโอกาสใหเพื่อนครู  หรือ
ผูบังคับบัญชาเชนหัวหนาสายงาน  หวัหนากลุมสาระ    หวัหนาชวงชั้น   หรือผูเกี่ยวของอื่นๆได
วิจารณ   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรยีนการสอนของครู   สําหรับผลการวิจัยคอืมีนวัตกรรม
เกิดขึ้นอยางนอย  1  ช้ิน  นักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการเรียนรูตามเปาหมาย    
การดําเนินการวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
การวิเคราะหปญหาวิจัย 
                      ปญหาวิจัย(Research  problem)  หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพปจจุบัน  กับ
วัตถุประสงคที่ครู หรือผูวิจยั หรือเจาของโครงการตองการใหบรรลุตามเปาหมาย  เชน  ผูเรียนยัง
ขาดทักษะบางอยาง  หรือในการวิจยัเชิงวิชาการปญหาวจิยัมักจะเปนการขาดองคความรูในบางเรื่อง
หากเปนวิจยัพฒันาปญหาวจิยัมักจะเปนการขาดนวัตกรรมนั้นๆ 
                     ในการจัดการเรยีนการสอน   ครูมีการวางแผนการสอน  หรือแผนการเรียนรูในระดับ
บทเรียน  หรือแผนการเรียนรูรายคาบ  ซ่ึงไดกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดประสงคในการจัดการ
เรียนการสอนไวกอนแลว  เปนการจัดการเรียนการสอนไปตามปกติ  ไดแกการจัดกิจกรรมตางๆ
ประกอบสื่อ   หากครูจัดการเรียนการสอนแลวไมพบปญหาใดๆกไ็มตองทําวิจยัในชัน้เรียน   แต 
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โดยทั่วไปแลวครูมักจะไมโชคดีขนาดนัน้   เมื่อประเมินหลังเรียนสิ่งที่มักจะพบเสมอๆคือการที่มี
นักเรียนของครูบางคนเปนสวนนอย   อาจมีแค  คนเดยีว  สองคน  สามคน  หรือมากกวานัน้  แตไม
ควรมากเกนิครึ่งหอง  ที่ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  เชน  ยังขาดทักษะการอาน  การเขียน  
การฟง  การสื่อสาร  หรือ ยังขาดทักษะการบวก  การลบ ฯลฯ   แลวแตครูมีวัตถุประสงคอยางไร
ตามแผนการเรียนรูแตละเรือ่ง หรือแตละบทเรียน  การที่มีนักเรียนไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ดังกลาวนัน้ถือเปนปญหาวจิัยที่ครูพบ   ซ่ึงเปนปญหาจากการเรียนการสอน      อีกสวนหนึ่งที่ครู
อาจพบ คือ  ปญหาพฤติกรรมของผูเรียน เชน ขาดความรับผิดชอบ  ขาดความตระหนัก  ฯลฯ         
                    ขอสังเกตการเขยีนปญหาวิจยัจึงมักจะเปนประโยคปฏิเสธ  หรือเปนประโยคที่มี
ความหมายในทิศทางลบมคีําสําคัญเชน  ยังขาด  ยังไมมี   มีเพียง....เทานัน้ 
                     การพิจารณานาํปญหามาทําวจิัยในชั้นเรยีนควรจะพจิารณาวา  เปนปญหาที่ครูสามารถ
แกไดโดยไมตองใชเวลา  และงบประมาณมากเปนพิเศษ    แตควรแกไดตามกระบวนการบริหาร
ปกติถาหากระดับของปญหาใหญเกนิไป  ตองเกี่ยวของกับบุคคลจํานวนมาก  ตองใชเวลามาก  
งบประมาณมากถือเปนปญหาที่ไมเหมาะในการทําวิจยัในชั้นเรยีน   ในทางตรงกันขามปญหาเล็กๆ  
แกโดยวิธีการปกติงายๆ  แคใชคําสั่ง  หรือตักเตือน  หรือกําหนดเปนระเบียบโรงเรียนออกมาก็
แกปญหาไดกไ็มเหมาะที่จะทําวิจยัในชัน้เรียน 
การกําหนดแนวทางแกปญหา                      
                    โดยทัว่ไปแนวทางในการแกปญหาของครูมักจะมวีิธีการที่เคยทํามากอนแลวแตอาจยงั
ไมดําเนนิการใหเปนระบบชัดเจนการทําวิจัยในชัน้เรียนจะทําใหการแกปญหาเปนระบบชัดเจน  มี
เพื่อนครูรับรูการดําเนินการ  โดยเนนการพฒันานวตักรรมขึ้นมาใชในการแกปญหา  แลวรายงาน
ผลการดําเนินการใหเพื่อนครู  ผูเกี่ยวของหรือสังคมรับทราบ 
                     หากเปนครใูหมมีประสบการณไมมากนักแนวทางในการแกปญหาที่ครูสามารถ
แสวงหาได  ไดแก  การที่ครูมีนิสัยชอบอาน    ติดตามวิทยาการการสอนแบบใหมๆอยูเสมอก็จะ
สามารถคิดออกไดงาย     หรืออาจจะเปนการรวมกลุมครูในกลุมสาระเดียวกันชวยกนัระดมสมอง   
หรืออาจไดจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของนักเรียนก็จะทําใหครูสามารถหาวิธีแกปญหาที่
เหมาะสมได    
การกําหนดรูปแบบการวิจัย 
                       หากครูไดแนวทางในการแกปญหาแลวใหพิจารณาวาการแกปญหาตามแนวทาง
ดังกลาวจะตองเกี่ยวของกับใครบาง   ผูเกี่ยวของสวนใหญก็จะเปนเพื่อนครู  นักเรียน   ผูปกครอง
หรืออาจเกีย่วของกับบุคคลภายนอก  เชน  หนวยงานอืน่  เจาหนาที่บานเมือง    หรือชุมชน  รูปแบบ
การวิจยั อาจตองเปนการวจิยัอยางเปนทางการ  5  บท  หรือ การวิจัยแบบไมเปนทางการหรือกึ่ง
ทางการ     
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การออกแบบวิจัย 
                         สําหรับการวจิัยในชั้นเรยีนนั้นใชวิธีวิทยาการวิจยัแบบวจิัยและพัฒนา(Research  
and Development) เปนหลัก  การวจิัยในชั้นเรียนไมควรทําแคเพื่อบรรยาย  เพื่อสํารวจ  การวิจยัใน
ช้ันเรียนจึงมักจะไมตองออกแบบการสุม   เพราะควรทํากบัผูเรียนที่มีปญหาทุกคน  ถือวาทํากับ
ประชากรไมใชทํากับกลุมตวัอยาง       สําหรับการออกแบบการวัด  ควรกําหนดวาจะวัดตวัแปร
อยางไรใชเครือ่งมือใด   เชน  แบบสอบ  แบบวัดทักษะตางๆ    หรืออาจเปนการวัดเชงิคุณภาพก็จะ
เปนแบบสังเกต   แบบบันทกึ     ซ่ึงการออกแบบในการวเิคราะหก็จะสอดคลองกับผลการวัด  สวน
ใหญใชคาสถิติพื้นฐาน   ความถี่   รอยละ   คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   โดยกําหนด
วิธีดําเนนิการสําคัญประกอบดวย  3  ระยะ  คือ       
                       1) ระยะแรก      วิเคราะหสภาพปญหา 
                       2) ระยะที่สอง    พัฒนานวัตกรรม    และนาํนวัตกรรมไปใช 
                       3) ระยะที่สาม    ศึกษาผล  และรายงานผล 
การเขียนโครงการวิจัย     
                       การวิจยัในชัน้เรียนไมมแีบบแผนบังคับวาตองเขียนโครงรางการวิจยัแตหากผูวจิัย
ตองการวางแผนใหมีความชัดเจน  การเขยีนโครงรางสําหรับทําวิจยักจ็ะแสดงใหเหน็ถึงการทําวิจยั
ที่มีความชัดเจนเปนระบบมากขึ้น   มีความเปนไปไดทีจ่ะทําสําเร็จสูง   โดยหลังจากพบปญหาที่จะ
นาํมาทําวิจยัแลว   ผูวิจัยลองเขียนโครงรางวิจัยซ่ึงประกอบดวยหวัขอ  ดังนี ้
1. ช่ือเร่ือง 
2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
3. คําถามวิจัย 
4. วัตถุประสงคของการวิจยั 
5. ประโยชนที่ไดรับ 
6. ตัวแปรในการวิจัย 
7. วิธีการวิจยั 
8. กลุมตัวอยาง 
9. เครื่องมือที่ใช 
10. การเก็บรวบรวมขอมูล 
11. การวิเคราะหขอมูล 
                       สําหรับการเขียนรายงานการวิจัยไดจากการขยายรายละเอียดจากโครงรางวิจัย
ดังกลาว โดยขยายความลงในรายละเอยีดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย  เปนการเสนอใหเห็นวา  ผูวจิยั
ดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางไร   สวนขั้นตอนตอจากการวิเคราะหขอมูลคือการรายงานผลการ
วิเคราะหขอมูลเปนการนําเสนอ  ตาราง  หรือแผนภูมิ   แบบตางๆ    จากนั้นเปนการสรุปผลวิจัยเปน
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ประเด็นสุดทายของรายงาน  เมื่ออานประเด็นสุดทายทีเ่ปนสรุปผลการวิจัยควรไดคาํตอบการวิจยั
คร้ังนี้ที่สามารถตอบคําถามวิจัยไดทั้งหมด    ในสวนสุดทายที่สําคัญมากเชนกันก็จะเปนภาคผนวก
ที่เปนการรวบรวมหลักฐาน  รองรอยในการดําเนินการเอาไว  รวมถึงการสะทอนความคิดจาก
ผูเกี่ยวของตางๆใหเหน็   ซ่ึงจะนําเสนอแนวทางการเขยีนแตละประเด็น  ดังนี ้
 
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
1. ชื่อเร่ือง 
                    การเขียนชื่อเร่ืองวจิัยจะดําเนนิการหลังจากพบปญหาวจิัยแลว  จากปญหาวิจยัเวลา
เขียนจะเปนขอความเชิงลบ  เชน  นักเรยีนยังขาดทักษะการอาน    ยังขาดสื่อการสอนหนาจอ
คอมพิวเตอรจาํลอง      เปนตน    แตเมื่อนาํปญหาวิจยัมาเขียนเปนขอความเชิงบวก   ก็จะไดช่ือเร่ือง
ที่จะทําวิจัย   ซ่ึงในการเขียนชื่อเร่ืองใหเขยีนโดยมีองคประกอบอยางนอย  3  สวน  ดังนี ้
                    สวนตนของชื่อเร่ืองควรระบุวธีิ วิทยาการวิจัยหรือช้ีแนวทางวิธีวิทยาของงานวิจยัเร่ือง
นี้  เชน  การพฒันา........... การเปรียบเทียบ........    การศึกษาความสัมพนัธ..........  การศึกษาปจจยั
.......     การประเมินโครงการ......ฯลฯ  ถาเปนงานวจิัยเชิงสํารวจหรืองานวิจยัเชิงบรรยายอาจละคํา
วาการศึกษาไวเปนที่รูกนัก็เปนได   แตอยางไรก็ตามงานวิจยัในชั้นเรยีนนยิมทําวจิัยและพัฒนา
มากกวาวิธีวิทยาอื่นๆ 
                   สวนตอมาของชือ่เร่ืองควรระบุ  ตัวแปรโดยเฉพาะตวัแปรที่สําคัญอยางนอย  1  ตัวแปร      
คือตัวแปรที่สนใจศกึษา  หรืออาจเรียกวาตวัแปรตาม     หรือถาเปนงานวิจยัพัฒนาตวัแปรที่สําคัญ
คือตัวนวตักรรมที่ผูวิจัยตองพัฒนาขึ้นถือวาเปนตัวแปรตวัหนึ่งซึ่งขณะเขียนชื่อเร่ืองผูวิจัยยังไม
ทราบวานวตักรรมนั้นมีลักษณะเปนอยางไร 
                     สวนที่ควรปรากฏในชื่อเร่ืองอีกสวนหนึ่งคือ  กลุมเปาหมาย  การระบุกลุมเปาหมายไว
จะทําใหทราบวางานวิจยัเร่ืองนี้สามารถอางอิงไปสูประชากรกลุมใด  ในสวนของวจิยัปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนเปนการทําวิจัยกับกลุมนักเรียนทีม่ีปญหาทั้งหมด  ถือเปนการศึกษากับประชากรโดยตรง  
จึงทําใหงานวจิัยมีความชดัเจนมากขึ้นวาผลวิจัยใชกับนกัเรียนกลุมนี้เทานั้น 
                     การตั้งชื่อเร่ืองตามแนวทางดงักลาวจะทําใหผูวิจยัมีความชัดเจนทีจ่ะดําเนินการตอไป
ไดงาย  ผูอานงานวิจยัหากเห็นชื่อเร่ืองที่ชัดเจนดังกลาวจะทราบถึงรายละเอียดเบื้องตนวามีคาควร
เปดอานตอหรือไม 
                     ตัวอยาง  ช่ือเร่ือง    “ การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ําของนักเรียนชัน้  ป.1/1 โรง
เรียน...... โดยใชแบบฝกทักษะการอานแบบบูรณาการกบัวิถีชีวิตประจําวัน” 
                    วิธีวิทยา  วิจยัพฒันา 
                    ตัวแปร   ทักษะการอานคําควบกล้ํา / แบบฝกการอานคาํควบกล้ํา 
                    กลุมเปาหมาย  นักเรียนชั้น ป.1/1 โรงเรียน..... 
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2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                    การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาควรกลาวถึง  3  สวนเพือ่ใหเหน็ถึง
ที่มา  และความจําเปนที่ตองทํา    สวนแรกควรระบุสถานการณและเปาหมายที่ตองการใหเกดิขึ้น
ตามแผนการเรียนรูวามีความตองการมากนอยเพยีงใด  อาจเปนเชิงปรมิาณหรือเปนขอมูลเชิง 
คุณภาพก็ได   ในสวนตอมาควรกลาวถึงสภาพปจจุบันทีป่รากฏวามีส่ิงที่ตองการตามวัตถุประสงค
เพียงใด   ยังขาดสวนใดอยู  หากระบุเปนปริมาณ  หรือเปนขอมูลเชิงประจักษจะทําใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น       สวนสุดทายที่ขาดไมไดคือควรระบุวามแีนวทางจะแกปญหานั้นอยางใร  วิธีการที่
นํามาใชนัน้ผลที่ไดคาดวามผีลดีออยางไร   
                      สําหรับการวิจยัในชัน้เรียนไมจําเปนตองเขยีนในสวนนี้ใหยืดยาวมากนกัเนื่องจาก
เปนเรื่องที่ครูตองทําเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนตามปกติอยูแลว    อาจใชเนื่อทีป่ระมาณไมเกนิ  
10  บรรทัดโดยประมาณ 
3. คําถามวิจัย 
                     หลังจากเขยีนความเปนมาในการวจิัยคร้ังนี้เสร็จแลวส่ิงที่ควรปรากฏตอมาคือคําถาม
วิจัยซ่ึงจะเปนคําถามนําทางใหการวิจยัไมหลงประเด็น  มีการกําหนดวตัถุประสงคที่สอดคลองกับ
ความตองการในการวิจัยทีแ่ทจริง  โดยลักษณะคําถามวิจยัที่สําคัญคือ  เขียนใหเปนประโยคคําถาม  
ในประโยคดังกลาวมีความครอบคลุมตัวแปรและกลุมเปาหมาย  และสอดคลองกับชื่อเร่ือง  หรือ
หัวขอวจิัย 
               ตัวอยาง      
              คําถามวิจยัที่ 1  แบบฝกการอานคาํควบกล้ํามีลักษณะเปนอยางใร 
              คําถามวิจยัที่ 2  ทักษะการอานคําควบกล้ําหลังใชแบบฝกที่พฒันาขึ้นเปนอยางใร    
              ขอสังเกต  คําถามที่ดีควรเปนคําถามแบบขยายคําตอบหรือคําถามเปดมากกวาคําถามแบบ
ปดเนื่องจากคาํถามเปดจะมโีอกาสสรางองคความรูไดดกีวาคําถามปด  เชน  ถามวาอยางใร  เพราะ
เหตุใด  ดกีวาคําถามวา  ใชไหม    เมื่อใด    
4. วัตถุประสงคการวิจัย 
                จากปญหาวิจยัที่ชัดเจน    ทําใหตั้งชื่อเร่ืองไดชัดเจน   ตั้งคําถามวิจัยชัดเจน   การตั้ง
วัตถุประสงคการวิจยัก็จะงายขึ้น   วัตถุประสงควิจยัที่ดีจะทําใหผลวจิัยสามารถตอบคําถามวิจัยได
ทั้งหมด  วตัถุประสงควิจัยทีด่ีควรบอกวามวีัตถุประสงคเพื่อจะทาํอะไรเพื่อใหตอบคําถามวิจัยได
วัตถุประสงคของการวิจยัจงึควรครอบคลุมคําถามวิจัยทกุคําถาม 
                ตัวอยาง 
                วัตถุประสงคที่ 1  เพื่อพัฒนาแบบฝกการอานคาํควบกล้ําของ นร..... 
                วัตถุประสงคที่ 2  เพื่อศึกษาทักษะการอานคําควบกล้ําของ นร.....หลังใชแบบฝกการอาน 
                                            ที่พัฒนาขึ้น 
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                ขอสังเกต  วัตถุประสงคการวิจยัที่ดีมักขึน้ตนดวยคําวาเพื่อ........และจะมีความสอดคลอง
กับชื่อเร่ือง  สอดคลองกับคําถามวิจัย  หากทําตามวัตถุประสงควิจยัไดครบผูวิจัยคาดวาสามารถตอบ
คําถามวิจัยไดครบทุกประเดน็ 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                 การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับเปนการระบุส่ิงที่เปนประโยชนหลังจากทําวิจยัแลว
มักเขียนขึน้ตนดวยคําวาทําใหได.........ทําใหทราบ...............ทําใหไดแนวทาง..............การเขียน
โครงการวิจัย  หรือโครงรางวิจัยมักเขยีนวาคาดวาจะไดรับ  แตหากเปนรายงายผลงานวิจัยหลังจาก
ทําวิจยัเสร็จแลวมักเขียนวาประโยชนที่ไดรับ   แตอยางไรก็ตามมีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีผลวิจัยแลว  
แตผลวิจัยเปนเพียงแนวทางที่จะทําในบางเรื่อง      ก็นาจะยังคงคาดวาจะไดรับไดเชนกัน    สวน
ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเวลาเขยีนรายงาน  การวจิัยจบแลวผลที่ไดก็จะเปนประโยชนที่
ไดรับเพราะเปนวิจยัพัฒนา  ผลที่ไดเปนประโยชนที่ไดรับแลว  การเขยีนหัวขอนี้ในโครงรางวิจัยจึง
เขียนเปนคาดวาจะไดรับ  แตในรายงานวจิัยหวัขอนี้คือประโยชนที่ไดรับ 
                     ตัวอยาง   
                     ประโยชนที่ 1 ทําใหได แบบฝกการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียน......... 
                     ประโยชนที่ 2  ทําใหทราบ ผลการใชแบบฝกที่พัฒนาขึ้น 
                     ขอสังเกต  การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับควรมีจํานวนขอไมนอยกวา
วัตถุประสงค  และควรเขยีนไดมากกวาจํานวนขอของวตัถุประสงค   ทั้งนี้เนื่องจากผลวิจัยอาจ
สงผลใหเกิดสิง่ที่ตามมาอื่นๆไดอีก  เชน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ในวิชาที่เกีย่วของอื่นสูงขึน้ไปดวย  แต
อยางไรก็ตามควรเขียนประโยชนที่อาจเกดิขึ้นไดจริงๆเทานั้นไมควรอางเกินจริง     
                      ขอสังเกตอีกประเด็นหนึ่งจากประสบการณที่ผูเขียนพบเสมอๆคือ  เวลาที่เขียน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับแตกลับนําวัตถุประสงควิจัยมาเขียน   และกพ็บวามีหลายครั้งที่ผูวิจัย
เขียนวัตถุประสงควิจัยแตอานแลวเปนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
6. ตัวแปรที่ศึกษา 
                     ตัวแปร หมายถึง  ส่ิงที่สนใจศึกษาในการวจิัยคร้ังนี้ที่แปรคาได   เปนสิ่งที่มีคามากกวา 
1  คา  โดยคาของตัวแปรเปนคาที่ไดจากการวัด(Measurement)  ซ่ึงผลการวัดดังกลาวมีทั้งที่วดัได
เปนเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ   
                    ในการวจิัยในชัน้เรียนผูวิจัยใชวิธีวิทยาเปนแบบ    วิจยัและพัฒนา (Research  and  
Development)  โดยส่ิงที่จะพฒันาหรือสรางขึ้นนั้นคือตัวแปรตัวแรก      เหตุที่นับวาเปนตัวแปร
เพราะยังไมทราบวาพัฒนาขึน้มาแลวจะมีลักษณะอยางใร      ตัวแปรตวัตอมาคือทักษะตางๆที่
ตองการพัฒนาใหผูเรียน  เชน  ทักษะการอาน  ทักษะการเขียน  ตามแตปญหาวิจยัทีน่ักเรียนยังขาด  
หรือยังไมมีตั้งแตตน    
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                    สําหรับระดับการวัดนั้นจะเห็นวาบางตัวแปรวัดคาเปนเพียงระดับนามบัญญัติ(Nominal  
scale)เทานั้น  เชน  การบรรยายลักษณะวาเปนอยางไรเปนตน   ไมสามารถวัดเปนคาตัวเลขได  ซ่ึง
ตัวแปรชนดินีว้ัดโดยใชขอมลูเชิงคุณภาพ      แตตัวแปรบางตัวสามารถใชแบบวัดเปนเรื่องๆไดเชน  
ตัวแปรความรูวัดโดยแบบสอบหรือขอสอบ   ตัวแปรทักษะวัดโดยแบบวัดทักษะนั้นๆมีผลการวัด
เปนคะแนน  หรือ  คารอยละได   
                  ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา    
                                1  แบบฝกการอานคําควบกล้ํา 
                                2  ทักษะการอานคําควบกล้ําของนักเรียน    
                    ขอสังเกต  ผูวิจยัมักเขยีนตวัแปรเปน  ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม   ซ่ึงในการวิจัยในชั้น
เรียนไมจําเปนตองเขียนตวัแปรตน  หรือตวัแปรตามเพราะไมไดศึกษาในแนวทางการเปรียบเทียบ  
หรือประเภทวจิัยเชิงทดลอง   ตัวแปรของวจิัยในชั้นเรยีนจึงเขียนเปนตวัแปรที่ศึกษาเทานั้นก็
เพียงพอ    
                    มีผูวิจัยบางสวนมักเขียนวาตวัแปรคือนักเรียน  ซ่ึงหากเปนนักเรียนคนเดยีว  หรือกลุมที่
ไมผานเกณฑการประเมินหลังสอนกลุมเดียว  คําวานักเรียนจึงไมใชตวัแปร   ถึงแมจะมีตัวแปรอื่นๆ
เชน  ภูมหิลัง  หรือ  ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนกลุมเปาหมาย  แตในการวจิัยในชัน้เรียนผูวิจัย
มักจะไมไดศกึษาในประเดน็ดังกลาว       
7. วิธีการวิจัย 
                    การเขียนวิธีการวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจยัควรระบุแบบแผนใหชัดเจน   ในการทําวิจยั
ในชั้นเรยีนควรเปนวิจยัแบบ  การวิจยัและพัฒนา (Research  and  Development)  มากกวาวิธี
วิทยาการวิจยัแบบอื่นๆ  เนือ่งจากตองการใหครูพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
การทดลองโดยนํานกัเรียนมาทดลอง  เชนการแบงกลุมแลวเปรียบเทยีบวิธีสอนแบบตางๆจึงไม
เหมาะ     การวิจัยทีน่ิยมอกีแบบคือการสํารวจความพึงพอใจ  การสํารวจทัศนคติ  ก็ไมเหมาะสมที่
จะทําวิจัยในชัน้เรียนเชนกนั      วิจัยในชัน้เรียนมุงเนนการแกปญหาใหนักเรียน   ถานกัเรียนขาด
ทักษะตองพัฒนาทักษะที่ยังขาดอยู  โดยคิดคนหานวัตกรรมใหมๆมาชวย   แลวศึกษาวาทักษะทีย่ัง
ขาดอยูนั้นมพีฒันาเพิ่มขึ้นเพยีงใด     
8. กลุมตัวอยาง 
                    โดยปกติงานวจิยัเชิงวิชาการ(งานวิจยั  5  บท)  มักจะบอกวาประชากรที่สนใจศกึษาคือ
ใคร   โดยบอกจํานวนคนมาใหทราบ   จากนั้นจะบอกวาประมาณขนาดกลุมตัวอยาง  อยางไร   และ
กลาวถึงวิธีการสุมวามีวิธีการสุมอยางไร  เพื่อใหไดตัวแทนที่ดีที่สุด   ซ่ึงแตกตางจากการทําวจิัยใน
ช้ันเรียนทีไ่มไดทํากับกลุมตวัอยาง   แตเปนการทําวจิัยกบัผูเรียนที่มีปญหาทุกคน   จงึไมตองสุม
ตัวอยาง   วิจยัในชั้นเรยีนจึงถือเปนการวิจยักับประชากร(นักเรยีนที่มีปญหาทั้งหมด)   จึงควรใชคํา
วากลุมเปาหมายที่ศึกษา  จะมีความเหมาะสมกวาคําวา  ประชากร  หรือ  คําวากลุมตวัอยาง 
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                     ตัวอยาง  กลุมเปาหมายที่ศึกษา   
                           นักเรียนหองป.6/1ที่ยังอานคําควบกล้ําไมคลอง  จํานวน  3 คน ไดแก  ด.ช......  
ด.ญ...........  และ  ด.ช............ 
                     ขอสังเกต   มีผูวิจัยจํานวนมากมักจะบอกวานักเรียนทั้งหองคือประชากร  และผูที่มี
ปญหา  3  คนคือกลุมตัวอยางซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง  เพราะนกัเรียนคนอื่นๆไมไดมีปญหา 
เหมือนกับทั้ง 3 คน  การแกปญหาจึงทํากบักลุมเปาหมาย  3  คน  และผลวิจัยของวจิยัในชัน้เรียน
ไมไดอางอิงไปไหนเลย  เพยีงแตรายงานวาผลการพัฒนานักเรียน  3  คนนี้มีผลดีขึ้นหรือไม  
อยางไร  เทานัน้   และกไ็มควรสุมมาจาก  3  คน  ควรทําการพัฒนาใหกับทั้ง 3 คนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวมากกวาจะมาทดลองกับนักเรยีน 
9.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   (Instrument) 
                     เครื่องมือที่ใชในการวจิัยเปนเครื่องมือที่ใช  วัดตวัแปร   และเครื่องมือที่เปนนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น  การสรางเครื่องมือจึงจําเปนตองสรางใหสอดคลองกับระดับการวดัของตัวแปรแตละ
ชนิด   โดยทัว่ไประดับการวดัประกอบดวย  4  ระดับคือ 
1.   Nominal   scale  (นามบัญญัติ , จัดกลุม)  เปนขอมูลประเภทขอมูลเชิงคุณภาพบอกลักษณะสิ่ง 
                                 ตางๆโดยการบรรยาย 
2.   Ordinal    scale  (จัด  ,  เรียงอันดบั) เปนขอมูลประเภทขอมูลเชิงคุณภาพบอกลักษณะสิ่ง 
                                 ตางๆโดยการบรรยายแตมีความแตกตางในลักษณะที่พอจะเรียงอันดับได  เชน 
                                 มากกวา  นอยกวา   สูงกวา  ต่ํากวา  เร็วกวา  ชากวา  แตระยะหางระหวางชวง 
                                 ไมเทากนั  
3.   Interval    scale  (อันตรภาค ,  ชวงเทา) เปนการวัดทีม่ีชวงเทา  หาคาเฉลี่ยไดแตคา 0(ศูนย) ไม 
                                  แท  เชน   คะแนนความรู  คะแนนดานจิตพิสัยทั้งหลาย       
4.   Ratio        scale  (อัตราสวน) ) เปนการวัดที่มีชวงเทา  หาคาเฉลี่ยไดมีคา 0(ศูนย) เปน0(ศูนย)  
                                  แท  เชน   จํานวนสิ่งของ  จํานวนคน       
                    สําหรับตัวแปรในการวจิัยในชัน้เรียนนั้นตวัแปรที่เปนนวัตกรรม  เชน  ชุดกิจกรรม  
แบบฝก  กระบวนการ  ขั้นตอน   ส่ือการสอน  เกม  วดัโดยการบรรยายลักษณะ  เนือ่งจากเปนตวั
แปรเชิงคุณภาพ     สวนตวัแปรที่เปนทักษะ  ความรู  ความสามารถ  ตองสรางแบบวดั  หรือ
เครื่องมือวัด    ชนิดเครื่องมอืไดแก   แบบสอบหรือขอสอบ    แบบสอบถาม    แบบสัมภาษณ  แบบ
สังเกต   แบบบันทึกขอมูล 
                    เกี่ยวกับคุณภาพเครื่องมือในการทําวิจยัในชั้นเรียนนั้นการหาคุณภาพเครื่องมือให
ดําเนินการโดยเพื่อนครูชวยกันพิจารณาคาความตรง   เพือ่นครูถือเปนผูเชี่ยวชาญของการวิจยัในชัน้
เรียนโดยผูวิจยัมีแบบฟอรมเปนใบสะทอนความคิดบันทกึไวเปนหลักฐาน   ทุกขั้นตอนเชน  การ
สรางนวัตกรรม   การสรางแบบวัดทุกครั้ง   
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10. การเก็บรวบรวมขอมูล 
                      ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยควรระบวุาเก็บขอมูลอะไรเมื่อใด   บอกจุดมุงหมาย 
แหลงขอมูล     เทคนิคที่ใชเกบ็ขอมูล     ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล    การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล    ใครเก็บ   เก็บที่ไหน   เก็บอยางไร  ใชเวลานานเทาใด 
                     แหลงขอมูลของวิจัยในชัน้เรียนไดแก   นกัเรียน    ผูปกครอง     เพื่อนครู   หรือ
กิจกรรมที่ผูวิจยักําหนดเอง  โดย    เทคนิคการเก็บขอมูลประกอบดวย  การสอบ  บันทึกเหตกุารณ 
ศึกษาเอกสาร   การสอบถาม    การสัมภาษณ   บันทึกภาพ  สังเกต    สังคมมิติ 
12. การวิเคราะหขอมูล 
                         ในการวิจัยแตละครั้งขอมูลที่ไดเปนขอมลู  2  ลักษณะคือ  เชิงคุณภาพ  และขอมูล
เชิงปริมาณ   หากขอมูลเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  ใชวิธีการวิเคราะหโดยการ      วิเคราะหเนื้อหา  หรือ
สรุปเปนกลุมแลวแจงความถี่    สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  ใชสถิติพื้นฐานประเภท  ความถี่  รอยละ  
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    การศึกษาขอมูลจากประชากรไมจําเปนตองใชสถิติอางอิง    
 13. ผลการวิเคราะหขอมูล 
                      การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหเปนการนําเสนอแบบตาราง  แผนภูมิ  ชนดิ
ตางๆ  ประกอบคําบรรยาย   ผลการวิเคราะหอาจเปน  การสอบครั้งเดียว   มาตรประมาณคา  คร้ัง
เดียว     หรือการวัดสองครั้ง    (Pre   test  -   Post   test)   หรือการศึกษาพัฒนาการ  การศึกษาความ
ตองการจําเปน (Needs  Assessment)  วายงัขาดสวนใดอยูอีก  กไ็ด 
14. สรุปผลการวิจัย   
                      การเขียนสรุปผลวิจัยตองคํานึงถึงคําถามวิจัย  และวัตถุประสงควิจัยวาสรุปจะตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงควจิัย  สามารถตอบคําถามวิจัยไดทั้งหมด 
                     โดยทัว่ไปคือในสวนที่ 1 ควรบรรยายนวตักรรมที่พัฒนาขึ้นวามีลักษณะอยางไรเพื่อ
ตอบคําถามวิจยัที่วานวตักรรมเปนอยางไร      สวนที่ 2 ควรตอบคําถามวิจัยตอไปที่วาทักษะของ
นักเรียนเปนอยางไรหลังใชนวัตกรรมที่พฒันาขึ้นแลว  อาจบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน
แผนการสอนทั้งหมดทุกคน  หรือยังไมหมดทุกคนตองทําวิจยัในชัน้เรียนตอไป  กไ็ด 
 
15. การเสนอรายงาน 
                       วิจัยในชัน้เรียนควรนําเสนอรายงานแบบกึง่ทางการโดยบรรยายตามประเด็นตางๆที่
กลาวมาประมาณ   7 – 8   หนา  สวนทายจะเปนภาคผนวกที่ตองประกอบดวย  ตัวอยางนวัตกรรม    
แบบทดสอบ  หรือแบบฟอรมการเก็บขอมลู  รองรอยผลงานนักเรยีน  หากมีจํานวนมากควร
นําเสนอตัวอยางที่เดนๆ  หากมีไมมากนําเสนอเปนหลักฐานไวทัง้หมดก็ได    สวนสําคัญของ
ภาคผนวกคือใบสะทอนความคิดจากเพื่อนครู  จากผูเกี่ยวของ  หรือผูบริหาร 

              การเขียนรายงานไมจําเปนตองเขยีนเปนบทๆ  แตก็ควรเขยีนใหครบตามประเด็น 
ที่กลาวมาจึงถือวาเปนการเสนอแบบกึ่งทางการ  คือ 
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1. ปก 
2. บทนํา  ความเปนมา  วัตถุประสงค  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
3. วิธีดําเนนิการ 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
5. สรุปผลวิจัย   อาจจะมีอภิปรายผล และขอเสนอแนะหรือไมก็ได 
6. ภาคผนวก 

 
ตัวอยางแบบฟอรม 

 
ใบสะทอนความคิดวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน 

 
เร่ือง  ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
ผูวิจัย ................................................................................... 
 
ผูสะทอนความคิด ..........................................................ตาํแหนง...................................................... 
 
                             ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................... 
                             ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................                           
                                                                                                      
                                                                                              ลงชื่อ 
                                                                                                          (............................................) 
                                                                                                            ............./.........../............... 
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แนวทางการเขยีนรายงานการวิจัย 
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            ................................................................................................................................................. 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                   ......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
คําถามวิจัย 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ............................................................................................................................................ 
วัตถุประสงคการวิจัย 
                 ............................................................................................................................................ 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ............................................................................................................................................ 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
วิธีดําเนินการ 
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กลุมเปาหมาย 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
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                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
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การวิเคราะหขอมูล 
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                 ........................................................................................................................................... 
                 ........................................................................................................................................... 
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                 ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
สรุปผลวิจัย 
                 ............................................................................................................................................
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...................................................................................................................... 
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 1” 
 

รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

เรื่อง 
 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้น  ป.1   
โดยกลุมกิจกรรมเสริมการอานงานนอกเวลา 

 
 

โดย 
 

อาจารย  โกศล     บัวจูม 
 
 

โรงเรียนชาญเวทยศึกษา  : โรงเรียนในเครือสารสาสน 

กรุงเทพมหานคร  

  

ภาคเรียนที่ 1 / 2549 
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คํานํา 

 
       งานวิจยัปฏิบัติการในชัน้เรียนฉบับนีจ้ัดทําขึ้นเพื่อหาแนวทางพฒันาผูเรียน    เปนการ
แกปญหาการอานหนังสือไมออกโดยการเสริมทักษะการอานของนักเรียนใหมีความเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน    ซ่ึงการที่ผูวิจยัแกปญหาใหนักเรียนในครัง้นี้ไดทําใหนกัเรียนซึ่งเปนศิษยของผูวิจยั
เปนผูไดประโยชนสูงสุด     แตอยางไรก็ตามผูวิจัยหวังวางานวจิยัเร่ืองนี้คงเปนประโยชนตอผูอาน
ไดบางตามสมควร         
                       การดําเนนิการวิจัยปฏิบัตกิารในชั้นเรยีนในครั้งนี้    ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย
วิทยากรผูมาบรรยายเรื่องวจิยัในชัน้เรียน  นาวาตร ีดร. พงศเทพ  จิระโร ที่ทําใหผูวิจยัไดแนวทางใน
การทําวิจยั   และกรุณาแนะนําการทําวจิัยคร้ังนี้ใหสําเรจ็ดวยด ี
 
                                                                                                                       นาง โกศล   บัวจูม    
          ผูวิจัย 
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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                  โรงเรียนในเครือสารสาสน  ไดใหความสําคญักับทักษะของนักเรียนดานตางๆ  ที่มี
ความจําเปนสาํหรับพื้นฐานของนักเรียนเปนอยางมาก   เชน  ทักษะทางคณิตศาสตร   ทักษะการ
อาน  ทักษะการเขียน  ทักษะการคิดวิเคราะห  ฯลฯ  เปนตน       ในชวงระยะเวลาที่ผานมากอง
อํานวยการของโรงเรียนในเครือไดดําเนนิการประเมินความสามารถของนักเรียนดานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง    จากผลการประเมินที่ผานมานักเรียนชั้น ป.1 ของโรงเรียนชาญเวทยศกึษาซึง่ผูวิจัยเปน
ผูสอนวิชาภาษาไทยไดรับการประเมินความสามารถในการอาน  แลวพบวานกัเรียนชั้น ป. 1/1  และ
ช้ัน  ป.1/2  หองละ  5  คน  มีผลการประเมินทักษะการอานอยูในระดบั  ออนมาก   ไมผานเกณฑ
การประเมินของฝายอํานวยการ    
                   ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมดังกลาวเห็นวาการเสริม
ทักษะการอานสําหรับนักเรียนกลุมนี้ควรดาํเนินการใหมคีวามตอเนื่อง   และประเมนิผลเปนระยะๆ
ผูที่มีทักษะเพยีงพอผานเกณฑไดแลวจึงจะใหออกจากกระบวนการเสริมทักษะดังกลาว  ซ่ึงแนวทาง
ที่กลาวมานาจะนํามาซึ่งความสามารถในทักษะการอานทีม่ีประสิทธิภาพ  นักเรยีนมีทกัษะตาม
วัตถุประสงคได 
คําถามวิจัย 
                  1.กลุมกิจกรรมเสริมการอานมีลักษณะเปนอยางไร  ? 
                  2.หลังใชกิจกรรมเสริมที่พัฒนาขึ้นทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนเปนอยางไร ?  
วัตถุประสงคการวิจัย 
                  1.เพื่อพัฒนากลุมกิจกรรมเสรมิการอานวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น  ป.1 
                  2.เพื่อทดลองใชและประเมนิทกัษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนหลังใชกิจกรรมเสริม 
                     ที่พัฒนาขึ้น  
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  1.ทําใหไดกลุมกิจกรรมเสริมการอานวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น  ป.1 
                  2.ทําใหทราบผลการประเมินทกัษะการอานภาษาไทยของนกัเรียนหลังใชกิจกรรมเสริม 
                     ที่พัฒนาขึ้น  
                 3.ทําใหนกัเรียนทีม่ีผลการประเมินทักษะการอานออนไดมทีักษะในระดบัสูงขึ้นและผาน 
                    เกณฑการประเมินของฝายอํานวยการของโรงเรียนในเครือ 
                 4.ทําใหไดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเสริมทักษะดานอื่นๆของนักเรียน   
                 5.ทําใหมีกจิกรรมเสริมทักษะนกัเรียนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
                  1.กลุมกิจกรรมเสริมการอานของนักเรียนชั้น  ป.1 
                  2.ทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนของนกัเรียนชัน้  ป.1 
วิธีดําเนินการ 
                   การวิจัยคร้ังนีเ้ปนการวจิัยและพัฒนา(Research  and  Development) ดําเนนิการ  
ระหวาง  1  สิงหาคม  2549  ถึง 18  สิงหาคม  2549  มีขั้นตอนการดําเนินงานสําคัญอยู  2  ระยะ  คือ   
                   ระยะที่  1  การพฒันากลุมกิจกรรมเสริมการอาน  ประมาณ  วนัที่ 1 สิงหาคม  2549  ถึง  
4  สิงหาคม  2549   โดย  ปรึกษากับเพื่อนครูจํานวน  2  คน  คือ  ครูสุวิภา  และครูอุสา  รวมกับ
ผูวิจัยชวยกันวเิคราะหถึงลําดบัขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน    จากนั้นนํากลุม
กิจกรรมดังกลาวไปใหครูใหญเจียรนยัพิจารณาใหความเห็น   ซ่ึงครูใหญไดชวยสะทอนความคิดให
ในบางประเดน็ในการแกปญหาโดยวิธีดังกลาว    โดยสรุปในขั้นตอนนี้ทําใหไดกจิกรรมเสริมการ
อาน  จํานวน  5  กิจกรรม  ซ่ึงใชสําหรับฝกทักษะนักเรยีนที่ยังอานภาษาไทยไมคลอง   เพื่อเปนการ
เสริมทักษะการอาน   ในการปฏิบัติจะใชดาํเนินการทีละกจิกรรม   เรียงเปนขั้นๆจากกจิกรรมงายไป
ยาก  ดังนี้  
                                    1.1 กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ 
                                    1.2 กิจกรรมการอานสระ 
                                    1.3 กิจกรรมการอานคํา 
                                    1.4 กิจกรรมการอานประโยค 
                                    1.5 กิจกรรมการอานขอความ 
                 ระยะที่ 2  การนํากลุมกจิกรรมดังกลาวลงสูการปฏิบัติ 
                                    2.1  การดําเนินการกอนเขาสูกิจกรรมที่กําหนดโดย  ในวนัจันทรที่   7  
สิงหาคม  2549  เวลา  7.30 น. ถึง  8.00 น. ผูวิจัยไดทดสอบการอานขอความในหนังสือที่ครูเตรียม
มาใหอานซึ่งมคีําตางๆที่นักเรียนตองใช  หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน  และเปนขอความจาก
หนังสือที่มีคําตางๆสอดคลองกับการประเมินของกองอาํนวยการโดยนักเรียนกลุมเปาหมายทกุคน  
จํานวน  10  คนไดรับการทดสอบกอนทาํกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเปนการตรวจสอบทักษะกอนเรยีน    
                                    2.2  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม  2549  ฝกทํากิจกรรม ที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2  
โดย ฝกอานตวัพยัญชนะไทยทั้ง  44  ตัว  อานสระ 21 รูป   และอานวรรณยุกต   เอก  โท  ตรี  จัตวา  
ในใบงานที่กําหนดตามขัน้ตอนคือ    
                            1) ครูอานพรอมๆกับนักเรียนทุกคน  1 เที่ยว  เร่ิมจาก  พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต   
                            2) ใหนักเรยีนจับคูกันเอง  ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลบักันคนละ  1  เที่ยวคูใด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน  โดยครูสุมชี้พยัญชนะ  สระ  วรรณยกุต  
จนครบทุกคน   หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน  1 ใบ  ใหผูปกครองลงชื่อ
กํากับหลังจากใหฝกอานที่บานอยางนอย  3  เที่ยว    
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                                    2.3  วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดทีี่ 10  สิงหาคม  2549  ฝกทํากิจกรรม ที่  3  
โดย ฝกอานคาํที่ครูเตรียมไวจํานวน  15  คํา  ใหถูกตองตามขั้นตอนเดมิ 
                             1) ครูอานโดยสะกดทีละคําพรอมๆกบันักเรียนทุกคน  1 เที่ยว   
                             2) ใหนักเรียนจับคูกนัเอง  ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ  1  เที่ยวคูใด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน  โดยครูสุมชี้คํา จนครบทุกคน    
หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน  1 ใบ  ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจาก
ใหฝกอานที่บานอยางนอย  3  เที่ยว    
                                   2.4  วันศุกรที่ 11 และวนัจันทรที่ 14  สิงหาคม  2549  ฝกทํากิจกรรม ที่  4  
โดย ฝกอานประโยคที่ครูเตรียมไวจํานวน  10  คํา  ใหถูกตองตามขั้นตอนเดิม 
                             1) ครูอานทีละประโยคพรอมๆกับนักเรียนทุกคน  1 เที่ยว   
                             2) ใหนักเรียนจับคูกนัเอง  ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ  1  เที่ยวคูใด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน  โดยครูสุมชี้ประโยค จนครบทุกคน
หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน  1 ใบ  ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจาก
ใหฝกอานที่บานอยางนอย  3  เที่ยว    
                                   2.5  วันอังคารที่ 15 และวนัพุธที่ 16  สิงหาคม  2549  ฝกทํากิจกรรม ที่  5  
โดย ฝกอานหนงัสือที่ครูเตรียมไวประมาณ  10  บรรทัด ใหถูกตองตามขั้นตอนเดิม 
                             1) ครูอานขอความดังกลาวใหฟงพรอมๆกับนักเรียนทุกคน  1 เที่ยว   
                             2) ใหนักเรียนจับคูกนัเอง  ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ  1  เที่ยวคูใด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน  จนครบทกุคน      หลังจากจบใน
หองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน  1 ใบ  ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจากใหฝกอานที่บาน
อยางนอย  3  เที่ยว    
                                   2.6  วันพฤหัสบดีที่ 17  สิงหาคม  2549  ฝกทํากิจกรรม ที่  5 (ตอ) โดย ฝก
อานหนังสือทีค่รูเตรียมไวประมาณ  15  บรรทัด เปลี่ยนขอความจากเดิม  โดยใหนกัเรียนจับคู
กันเอง    ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ  1  เที่ยว   คูใดอานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครู
เพื่ออานใหครูฟงทีละคนสุมคนละบรรทัด   จนครบทุกคน     หลังจากจบในหองเรยีนแลวมอบใบ
งานการบานฝกอาน  1 ใบ  ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจากใหฝกอานที่บานอยางนอย  3  เที่ยว    
                                   2.7  วันศุกรที่ 18  สิงหาคม  2549  เปนการประเมินหลังเรียนโดยใช  ขอความ
ในหนังสือที่ครูเตรียมมาใหอานซึ่งมีคําตางๆที่นักเรียนตองใชซ่ึงเปนคาํที่พบเห็นอยูใน
ชีวิตประจําวัน  และเปนขอความจากหนังสอืที่มีคําตางๆสอดคลองกับการประเมินของกอง
อํานวยการโดยนักเรยีนกลุมเปาหมายทกุคน  จํานวน  10  คนไดรับการทดสอบหลังทํากิจกรรม
ทั้งหมดเพื่อเปนการประเมนิหลังจบกิจกรรม    
                                   2.8  ครูเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนาทักษะการอาน 
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กลุมเปาหมาย 
                 ในการทําวิจยัคร้ังนี้กลุมเปาหมายนักเรียนชัน้  ประถมปที่ 1  ที่มีผลการประเมินของฝาย
อํานวยการอยูในเกณฑออนมาก  จํานวน  10  คน   ประกอบดวย   
                               นักเรียนชั้น ป.1/1  จํานวน  5  คน คอื  ด.ช.ฉัตรชัย   ด.ช.ศุภสิทธิ์  ด.ช.สิทธิชัย    
                                                              ด.ช.บงกช   ด.ช.มงคล   
                               นักเรยีนชั้น ป.1/2  จํานวน  5  คน  คือ  ด.ช.วรโชติ   ด.ช.สถิตพร   ด.ช.อติเทพ 
                                                              ด.ช.นัทพล   ด.ช.เมธา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 1.แบบฝกทักษะการอานจํานวน  5  ชุด  คือ    
                     1.1 กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ 
                     1.2 กิจกรรมการอานสระ 
                     1.3 กิจกรรมการอานคํา 
                     1.4 กิจกรรมการอานประโยค 
                     1.5 กิจกรรมการอานขอความ 
                2.แบบประเมินทกัษะการอานประกอบดวย 
                     2.1 ใบคําสั่งจํานวน  5  ชุด 
                     2.2 แบบบันทึกผลการอาน 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 การหาคุณภาพเครือ่งมือในการวจิัยคร้ังนี้เปนการพิจารณาความเหมาะสม  ความชัดเจน
เปนปรนัย  และความถูกตอง  โดยการพิจารณาจากเพื่อนครูจํานวน  2  คน และผูบริหาร  1 ทาน คือ  
ครูสุวิภา   ครูอุสา  และครูใหญเจียรนยั 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                ผูวิจยัเก็บขอมูลดวยตนเองตามกาํหนดการตั้งแตวันจนัทรที่  7  สิงหาคม  2549  ถึง  วัน
ศุกรที่  18  สิงหาคม  2549  โดยใชแบบบนัทึกผลการอานรายบุคคล  เก็บรวบรวมใบงานที่
ผูปกครองลงลายมือกํากับ 
การวิเคราะหขอมูล 
                ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  และคาเฉลี่ย  เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการฝกอานแตละขั้นตอน    จํานวนคนที่ผานเกณฑนํามาเสนอเปนคารอยละ
ของคนที่อานไดถูกตองในแตละครั้ง     
                 เปรยีบเทียบคะแนนกอนและหลงัการฝกอานโดยศึกษาพัฒนาการเปนรอยละของโอกาส
ที่จะพัฒนาไดของแตละคน  ตามสูตรของ  รศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี 

รอยละของคะแนนพัฒนาการ    =  คะแนนหลังพัฒนา  -  คะแนนกอนพฒันา      x    100 
                                                                 คะแนนเต็ม             -  คะแนนกอนพัฒนา 
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ผลการวิเคราะหขอมูล     
                ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย   จํานวน  3  
ตาราง   ประกอบดวย     คะแนนทดสอบกอนเริ่มกิจกรรม   คะแนนผลการฝกอาน  คร้ังที่ 1  ถึง  
คร้ังที่  8  และคะแนนพัฒนาการ  ตามตาราง  ดังนี ้
 
                 ตารางที่ 1  คะแนนและคารอยละของคะแนนทดสอบกอนเริ่มกิจกรรม  จาํแนกตาม 
                                   ช่ือนักเรียน 
 
ลําดับ ช่ือ  สกุล คะแนน(20) รอยละ ผลประเมิน 
1 ด.ช.ฉัตรชัย    8 40 ไมผาน 
2 ด.ช.ศุภสิทธิ์   7 35 ไมผาน 
3 ด.ช.สิทธิชัย    8 40 ไมผาน 
4 ด.ช.บงกช    6 30 ไมผาน 
5 ด.ช.มงคล   7 35 ไมผาน 
6 ด.ช.วรโชติ    5 25 ไมผาน 
7 ด.ช.สถิตพร    7 35 ไมผาน 
8 ด.ช.อติเทพ 8 40 ไมผาน 
9 ด.ช.นัทพล    9 45 ไมผาน 
10 ด.ช.เมธา 10 50 ผาน 
 รวม ( เฉลี่ย ) 7.5 37.5 ไมผาน 
 
                          จากตารางพบวานักเรียน  9 คนไมผานเกณฑการทดสอบการอานโดยมีคะแนน
เฉลี่ย (7.5 ) คดิเปน  รอยละ 37.5        โดยมีคะแนนสูงสุดคือ ด.ช.เมธา  (10 คะแนน)      และ ด.ช.
วรโชติ (5 คะแนน) 
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                 ตารางที่ 2  คะแนนผลการฝกอาน  คร้ังที่ 1  ถึง  คร้ังที่  8  จําแนกตามนักเรยีนแตละคน 
 

คะแนนครั้งที่...(คะแนนเต็ม  20 ) ลําดับ ช่ือ  สกุล 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ด.ช.ฉัตรชัย    16 15 16 17 17 18 18 16 
2 ด.ช.ศุภสิทธิ์   14 16 17 15 16 17 17 16 
3 ด.ช.สิทธิชัย    14 14 13 15 15 14 16 14 
4 ด.ช.บงกช    13 15 16 16 15 16 17 16 
5 ด.ช.มงคล   14 16 16 15 17 16 17 16 
6 ด.ช.วรโชติ    12 15 17 15 17 17 18 14 
7 ด.ช.สถิตพร    14 13 14 14 15 15 16 17 
8 ด.ช.อติเทพ 18 17 17 16 17 17 15 17 
9 ด.ช.นัทพล    19 18 15 18 17 19 17 18 
10 ด.ช.เมธา 18 20 19 19 18 29 20 20 

 รวม ( เฉลี่ย ) 15.2 15.9 16.0 16.0 15.0 17.8 17.1 16.4 
 
                             จากตารางพบวา คะแนนผลการฝกอาน ผานเกณฑ  ทัง้ 8 คร้ัง  โดยครั้งที่ 6 มีผล
คะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  17.8  สวนครั้งที่  5  มีคะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 15.2 
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                 ตารางที่ 3  คะแนนพัฒนาการ  และรอยละของพัฒนาการจําแนกตามนักเรยีนเปน 
                                  รายบุคคล  และคาเฉลี่ยรวม 
 

คะแนน(คะแนนเต็ม  20 ) ลําดับ ช่ือ  สกุล 
กอน 
(pre) 

หลัง 
(post) 

คะแนน
พัฒนา 

F - pre 
 

พัฒนาการ 
รอยละ 

1 ด.ช.ฉัตรชัย    8 16 8 12 66.67 
2 ด.ช.ศุภสิทธิ์   7 16 9 13 69.23 
3 ด.ช.สิทธิชัย    8 14 6 12 50.00 
4 ด.ช.บงกช    6 16 10 14 71.43 
5 ด.ช.มงคล   7 16 9 13 69.23 
6 ด.ช.วรโชติ    5 14 9 15 60.00 
7 ด.ช.สถิตพร    7 17 10 13 76.92 
8 ด.ช.อติเทพ 8 17 9 12 75.00 
9 ด.ช.นัทพล    9 18 9 11 81.82 
10 ด.ช.เมธา 10 20 10 10 100.00 
 รวม ( เฉลี่ย ) 7.5 16.4 8.9 12.5 71.77 
 
                             จากตารางพบวา นักเรียนกลุมเปาหมายมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ
(เฉลี่ย)  71.77  โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงสุดคิดเปนรอยละ100  และมคีะแนนพัฒนาการต่ําสุดคิด
เปนรอยละ  50.00 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100.00    
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สรุปผลวิจัย 
                    ผลการพัฒนากลุมกิจกรรมเสริมการอานนอกเวลาสําหรับนักเรียนชั้น  ป.1 จํานวน  10
คน  จากนกัเรยีนหอง  1/1  และ  1/2  หองละ  5  คน  พบวา  กลุมกิจกรรมที่เหมาะสมนํามาพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียน  ประกอบดวย  5  กิจกรรมยอยๆ  เปนการฝกตามใบงานจากทักษะขั้น
ต่ําอานพยัญชนะไปจนถึงขั้นอานบทความไดตามจดุประสงคการเรียนรูระดับ  ป.1  โดยกลุม
กิจกรรมประกอบดวย     
                     1) กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ 
                     2) กจิกรรมการอานสระ 
                     3) กิจกรรมการอานคํา 
                     4) กิจกรรมการอานประโยค 
                     5) กิจกรรมการอานขอความ 
                ในแตละกิจกรรมประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้   
                        ขั้นตอนที่ 1 ครูพรอมนักเรียนชวยกันอาน 
                        ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนจับคูอาน 
                        ขั้นตอนที่ 3  นักเรียนอานใหครูฟง  ครูประเมินผล 
                        ขั้นตอนที่ 4  นักเรียนรับใบงานไปฝกอานกับผูปกครองเพิ่มเติม 
                         ขั้นตอนที่ 5  ครูตรวจสอบใบงานกอนฝกคราวตอไป 
                   ผลการประเมินพฒันาการและผลสัมฤทธิ์  สรุปได  ดังนี้             
                   ผลคะแนนการฝกอาน ผานเกณฑ  ทั้ง 8 คร้ัง  โดยครั้งที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  
17.8  สวนครั้งที่  5  มีคะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 15.2      นักเรียนกลุมเปาหมายมีคะแนนพัฒนาการ
โดยรวม รอยละ(เฉลี่ย)  70.63  โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงสุดคิดเปนรอยละ 81.82  และมีคะแนน
พัฒนาการต่ําสุดคิดเปนรอยละ  50.00 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100.00    
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมที ่1 
กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ 

 

ก    ข    ฃ    ค    ฅ    ฆ    ง     จ    ฉ    ช    ซ 
ฌ   ญ    ฎ    ฏ    ฐ    ฑ   ฒ    ณ    ด    ต    ถ    
ท    ธ    น    บ    ป    ผ    ฝ    พ    ฟ    ภ    ม  
 ย    ร    ล     ว    ศ    ษ    ส    ห    ฬ    อ    ฮ   

 
 
 

กิจกรรมที ่2 
กิจกรรมการอานสระ 

 

อะ      อา       อิ         อี         อึ        อือ      อุ   
อู        เอะ      เอ       แอ       โอ      เอีย    เอือ      
อัว       
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กิจกรรมที ่3 
กิจกรรมการอานคํา 

 

  หมูไป         ไกมา          หาเหา         ใสหัว 
  พิมเสน       ธงชาติ         จากใจ       รุงเรือง   
  รวงโรย      ขาวสาร        ปศาจ        ขาพเจา 

 
 

กิจกรรมที ่4 
กิจกรรมการอานประโยค 

 

เอาใจเขามาใสใจเรา        ไวเนื้อเชื่อใจ      
เอาหูไปนาเอาตาไปไร     ยุใหรําตําใหร่ัว           

น้ําทวมทุงผักบุงโหรงเหรง     ชั่วนาตาป     
ไมรูอีโหนอีเหน                  ไดทีขี่แพะไล             
ใจไมไสระกํา                        ยาหมอใหญ               

 
 

กิจกรรมที ่5 
กิจกรรมการอานขอความ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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“ตัวอยาง  เรื่องที่ 2” 
 

รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรม “ศัพทมหาสนุก” 
เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5/4 

 
โดย 

นางสาว ศจี   จิระโร 
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ฝายมัธยม 
คณะครศุาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ภาคการศกึษาที่ 1  ปการศึกษา  2549 
 

 



 33

คํานํา 
 

       งานวิจยัปฏิบัติการในชัน้เรียนฉบับนีผู้วิจัยไดแรงจงูใจจากการไดศึกษา  วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางการศกึษาซึ่งสอนโดย อ.ดร.วรรณี   แกมเกตุ  ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา  ในครัง้ที่
เรียนอยูในชั้นปที่ 3  คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ประกอบกับในการเปนนิสิต
ฝกสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ฝายมธัยม  แหงนี้ไดมีการสงเสริมการเรียนการ
สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนหลัก  รวมถึงการสงเสริมใหนิสิตฝกสอนไดทําวิจยัในชั้นเรียนดวย   
การแกปญหาการเรียนชวีวทิยาในครั้งนี้ทาํใหนกัเรียนทีเ่ปนศิษยของผูวิจัยมีความมั่นใจและสงเสรมิ
ใหการเรยีนรูตามจุดประสงคอ่ืนๆในวิชาดังกลาวไดดีขึน้   และผูวจิัยยังหวังวางานวิจัยเร่ืองนี้คงเปน
ประโยชนตอผูอานเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียนไดบางตามสมควร         
                    การดําเนินการวจิัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในครั้งนี้    ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยคณะ
ครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   อ.สายสวาท   สุวณัณกีฏะ อาจารยนิเทศกโรงเรียน  และ
คณาจารย  โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  ทุกทานที่กรุณาใหความรูดานการ
เรียนการสอน แกขาพเจาเปนอยางดีและ ขอขอบพระคุณ นาวาตร ีดร. พงศเทพ  จิระโร ที่กรุณาให
คําแนะนําการทําวิจยัคร้ังนี้ใหสําเร็จลงดวยด ี
 
                                                                                                                       นางสาว  ศจี  จิระโร    
                                                  ผูวิจัย 
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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนวิชาชวีวิทยา  ใหไดผลและเขาใจอยางถองแทนัน้  ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการทําความเขาใจในศาสตรทางชีววิทยาแขนง
ตาง ๆ    แตเนื่องจากศัพทเทคนิคทางชีววิทยา มีความหลากหลาย  ซับซอน  และมีรากศัพทมาจาก
ภาษาละตนิ  ซ่ึงเปนภาษาที่มไิดใชอยางแพรหลายนัก จึงทําใหยากแกการทําความเขาใจ  และจากผล
การสอบกลางภาคเรียนที ่ 1 รายวิชา ว42242 ชีววิทยา2  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4  
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  พบวามีนกัเรียนที่มีคะแนนไมผานเกณฑ 
จํานวน  7  คน  เมื่อพิจารณาจากคะแนนแลวพบวา  นักเรียนทั้ง 7 คน  มีคะแนนในสวนของการ
อธิบายความหมายศัพทเทคนคิทางชีววิทยาอยูในระดับต่ํา   ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยซ่ึงเปนอาจารยประจํา
รายวิชาของนกัเรียนกลุมดังกลาว เห็นวาวิธีการที่จะทาํใหผูเรียนกลุมนี้สามารถจําศัพทเทคนิคทาง
ชีววิทยาได  จาํเปนที่จะตองใหผูเรียน  ไดฝกฝน และทองจําคําศัพทอยางตอเนื่อง  ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
ชุดกิจกรรม  ศัพทมหาสนกุ  เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววทิยา  โดยเปนการนําเกมปริศนา
อักษรไขว มาประยุกตและพัฒนาในรูปแบบชุดกิจกรรม  เนื่องจากเกมปริศนาอักษรไขว  สามารถ
พัฒนาความจําศัพทและการสะกดคําได  โดยจะมีการกาํหนด   ขอมูลที่เกี่ยวของกับคําศัพทไวทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน  ซ่ึงอักษรของคําศัพทเหลานี้จะไขวกันอยู  ทาํใหผูเลนเกมสามารถคาดเดา
คําศัพทได  อีกทั้งยังทําใหผูเลนไดรับความสนุกสนานและเพลิดเพลินอีกดวย ดังนัน้ผูวิจยัจึงคิดวา
การนําเกมปรศินาอักษรไขวมาประยุกตใชนาจะเหมาะแกการเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววทิยา 
ไดเปนอยางดี     

 

คําถามวิจัย 
                  1.ชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยามีลักษณะ 
                      เปนอยางไร   
                  2.ผลของความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาของนักเรียนหลังจากใชชุดกิจกรรม                          
                     ศัพทมหาสนุก เปนอยางไร   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
                  1.เพื่อพัฒนาชุดกจิกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา  ของ 
                     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
                  2.เพื่อประเมินผลการใชชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทาง   
                     ชีววิทยา ที่พัฒนาขึ้น 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  1.ทําใหไดชุดกจิกรรมศัพทมหาสนุกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววทิยาสําหรับ 
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
                  2.ทําใหทราบผลการประเมินความจําศัพทเทคนิคทางชีววทิยา หลังจากใชชุดกิจกรรม 
                     ดังกลาว  
                 3.ทําใหนกัเรียนมคีวามสามารถในการจําศพัทเทคนิคทางชีววิทยา ในระดบัที่สูงขึ้น  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
                  1. ชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก   เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 
                  2. ความสามารถในการจําศพัทเทคนิคทางชีววิทยาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

วิธีดําเนินการ 
      การวิจยันี้  ดําเนินการระหวาง วันที่ 28  สิงหาคม - 22  กันยายน 2549   โดยมีขั้นตอนใน
การดําเนนิงานสําคัญ 2 ระยะดังนี ้
                  ระยะแรก  เปนการพัฒนาชุดกจิกรรมศัพทมหาสนุก  ในวนัที่  28  – 30  สิงหาคม  2549   
โดยปรึกษากบัเพื่อนรวมงาน  3  ทาน     คือ    อ.นิสิต บัญชาพร    อ.นิสิต มินตรา  และ  อ.นิสิต 
คณิตพันธุ   ชวยวิเคราะหลําดับขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก  จากนั้นนําชุด
กิจกรรมดังกลาวให อาจารยนิเทศกโรงเรียน พิจารณา  โดยอาจารยนเิทศก ไดใหคําแนะนํา เพิ่มเติม
ในบางประเดน็  จากนัน้ผูวจิัยไดนําคําแนะนํา เหลานั้นมาปรับปรุง และพัฒนาเปนชุดกิจกรรมศัพท
มหาสนุกขึ้น สําหรับนํามาใชในการเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ของนักเรียนทีม่ี
ความสามารถในการจําศพัทเทคนิคทางชีววิทยาอยูในระดับต่ํา                     
     ระยะที่ 2  ดาํเนินการใชชุดกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนในการดําเนนิการดังนี ้
            1) วันที่   31  สิงหาคม  2549  ชวงเวลาพักกลางวัน  ครูใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ
จําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา อยูในระดับต่ํา  ทั้ง  7  คน  ทําแบบทดสอบกอนใชชุดกจิกรรม     
           2 ) วันที่ 1-4  กันยายน  2549  ครูมอบหมายใหนกัเรียน จัดทําสมุดบันทึกศัพทเทคนิคทาง 
ชีววิทยาจากหนังสือเรียน พรอมอธิบายความหมาย       
           3 )  วันที่  5- 11  กันยายน  2549  ครูนําศัพทที่นักเรียนทั้ง 7 คน บันทึกไวมารวบรวมและ 
จัดทําเปนเอกสารคําศัพทประกอบชุดกจิกรรม  จากนั้น ใหนกัเรียนทองคําศัพทและ ความหมายของ
คําเปนการบาน  วันละ 10  คํา  และใหนักเรียนแตละคนมาทดสอบคําศัพทดวยปากเปลากับครูใน
ทุกเชากอนเขาเรียน   
 
 
 



 36

4) ครูใหนักเรียนทําแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววทิยา ชุดที่ 1 – 5   ในชวงเวลา 
หลังเลิกเรียน ทุกวัน  ตั้งแตวนัที่  12-18  กันยายน  2549  โดยเมื่อนกัเรยีนทําแบบฝกเสร็จแลวในแต
ละครั้ง  ครูจะใหนกัเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ  และสลับกันตรวจสอบความถูกตองของแบบฝกที่
เพื่อนทํา   

5) วันที่  19 – 21  กันยายน 2549  ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 
ศัพทมหาสนุก  วนัละ 1 ชุด  เปนระยะเวลา  3  วัน โดย ครูไดจัดทํากระดานศพัทมหาสนุกขึ้น และ
ใหนกัเรียน  แบงเปน  2  กลุม  กลุมละ 3-4  คน  แขงขันกันเติมศพัทเทคนิคทางชีววิทยา  ลงบน
กระดานศัพทมหาสนุกโดยครูเปนผูอานขอมูลของศัพท  รอบละ 1 ขอ   กลุมใดตอบไดกอน  จะสง
ตัวแทนออกมาเติมคําศัพท ที่กระดาน  หากเตมิคําศัพทและสะกดไดถูกตอง จะเปนฝายไดคะแนน
ในรอบนั้น  และจะสะสมคะแนนในแตละรอบ  กลุมใดมีคะแนนรวมสูงสุด จะเปนฝายชนะ   โดย
ในแตละชุดกจิกรรม  จะมกีารจัดกลุมใหมทุกครั้ง  และครูเปนผูบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละ
คนในแตละครั้ง    

6) วันที่  22  กนัยายน  2549  ชวงเวลาหลังเลิกเรียน  ครูใหนกัเรียน ทําแบบทดสอบ    
หลังใชชุดกจิกรรม  เพื่อประเมินผลการใชชุดกิจกรรม และพัฒนาการของนักเรียน 
                 7)   ครูสรุปและเขียนรายงานผลการวิจยั  
 

กลุมเปาหมาย 
     กลุมเปาหมายในการทําวจิัยนี้  คือนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 / 4  ที่มีผลการสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา ว42242  ชีววิทยา 2  อยูในระดับต่าํ  จํานวน  7  คน  คือ  นางสาวฉมามาศ  
นางสาวนิโลบล   นายยศการ   นายอกนิษฐ     นายศุภศิริ   นายพชร   นายสัจธรรม 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  ชุดกจิกรรมศัพทมหาสนุก  เสริมความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยา  ดังตอไปนี ้
                      1. สมุดบันทึกศัพทเทคนิคทางชีววิทยา  
                      2. เอกสารคําศัพทประกอบชดุกิจกรรม  
                      3. แบบบันทึกผลการทดสอบคําศัพทดวยปากเปลา 
                      4. แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจํานวน 5 ชุด 
                      5. กิจกรรมศัพทมหาสนุกจํานวน   3 ชุด  
                      6. แบบทดสอบศัพทเทคนิคทางชวีวิทยาจาํนวน 2  ชุด 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 การวิจัยในครั้งนี้ หาคุณภาพเครือ่งมือ โดยการตรวจสอบความถูกตอง  ชัดเจน และความ
เหมาะสม ของเครื่องมือ   จากการพิจารณาของ อาจารยนสิิต 3  คน ไดแก  อ.นิสิต มินตรา     อ.นิสิต 
บัญชาพร    อ.นิสิต คณิตพันธุ     และ อาจารยนิเทศกโรงเรียน  1 ทาน คอื อาจารยสายสวาท  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                ผูวิจยัเก็บขอมูลดวยตนเองตามกาํหนดการตั้งแตวันที่  31  สิงหาคม -22 กันยายน 2549  
โดยการเก็บรวบรวมแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา  ใบกิจกรรม ศัพทมหาสนุก 
สมุดบันทึกศพัทเทคนิคทางชีววิทยา  และแบบบันทึกผลการทดสอบคําศัพทดวยปากเปลา 
 

การวิเคราะหขอมูล 
                วิเคราะหขอมูล คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ  แบบฝก      และใบกิจกรรมของนักเรียน
แตละคน โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  และคาเฉลี่ย  
                 เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลงัการใชชุดกจิกรรมโดยศึกษาพัฒนาการเปนรอยละของ
โอกาสที่จะพฒันาไดของแตละคน  ตามสูตรของ รศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาส ี  ดังนี ้

รอยละของคะแนนพัฒนาการ    =  คะแนนหลังพัฒนา  -  คะแนนกอนพฒันา      x    100 
                                                                 คะแนนเต็ม             -  คะแนนกอนพัฒนา 

 
ผลการวิเคราะหขอมลู     

ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย   จํานวน  5  
ตาราง   ประกอบดวย     คะแนนทดสอบกอนเริ่มใชชุดกจิกรรม   คะแนนผลการฝกและการทํา
กิจกรรม   และคะแนนพฒันาการ  ตามตาราง  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

ตารางที่ 1  คะแนนและคารอยละของคะแนนทดสอบกอนเริ่มใชชุดกจิกรรมศัพทมหาสนุก   

                  จําแนกตามรายชือ่นักเรียน 
ลําดับ ชื่อ - สกุล คะแนน(50) รอยละ ผลประเมิน 

1 นางสาวฉมามาศ    21 42 ไมผาน 
2 นางสาวนิโลบล 14 28 ไมผาน 
3 นายยศการ 17 34 ไมผาน 
4 นายศภุศิริ   10 20 ไมผาน 
5 นายอกนิษฐ 22 44 ไมผาน 
6 นายพชร   8 16 ไมผาน 
7 นายสัจธรรม   17 34 ไมผาน 

 รวม ( เฉล่ีย ) 15.57 31.14 ไมผาน 

                          จากตารางพบวานักเรียนทกุคนไมผานเกณฑการทดสอบความจําศัพทเทคนิคทาง
ชีววิทยา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.57  คิดเปน  รอยละ 31.14       โดยนายอกนษิฐมีคะแนนสูงสุด คอื 
22  คะแนน  คิดเปนรอยละ  44   สวนนายพชร มีคะแนนต่ําสุด คือ 8  คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 
ตารางที่ 2  คะแนนผลการฝกทองศัพทเทคนิคทางชีววิทยาดวยปากเปลา         จําแนกตามนกัเรียน 

                   แตละคน 

คร้ังท่ีทดสอบ ( 10 คะแนน/คร้ัง) 
ลําดับ 

ชื่อ - สกุล 
 1 2 3 4 5 

1 นางสาวฉมามาศ    9 7 9 8 10 
2 นางสาวนิโลบล 7 6 8 7 7 
3 นายยศการ 8 6 10 9 7 
4 นายศภุศิริ   4 6 8 7 5 
5 นายอกนิษฐ 10 9 9 7 8 
6 นายพชร   7 10 8 7 10 
7 นายสัจธรรม   8 7 9 7 6 

 รวม ( เฉล่ีย ) 7.57 7.29 8.72 7.43 7.57 

                             จากตารางพบวา คะแนนผลการฝกทองศัพททางชีววทิยาดวยปากเปลา    ผาน
เกณฑ  ทั้ง 5 คร้ัง  โดยครั้งที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  8.72    สวนครั้งที่  2  มีคะแนนเฉลี่ย  
ต่ําสุด คือ 7.29 
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ตารางที่ 3  คะแนนผลการใชแบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา   จาํแนกตามนักเรียน 

                    แตละคน 

คร้ังท่ีใชแบบฝก ( 10 คะแนน/คร้ัง) 
ลําดับ 

ชื่อ - สกุล 
 1 2 3 4 5 

1 นางสาวฉมามาศ    10 10 10 10 10 
2 นางสาวนิโลบล 10 9 8 10 10 
3 นายยศการ 9 7 10 8 8 
4 นายศภุศิริ   10 8 7 9 9 
5 นายอกนิษฐ 8 10 7 7 7 
6 นายพชร   9 6 10 10 8 
7 นายสัจธรรม   10 8 10 9 7 
 รวม ( เฉล่ีย ) 9.43 8.29 8.86 9.00 8.43 

 
จากตารางพบวา คะแนนผลการใชแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา   ผานเกณฑ  

ทั้ง 5 คร้ัง  โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  9.43    สวนครั้งที่  2  มีคะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 
8.29 

ตารางที่ 4  คะแนนผลการทํากิจกรรมศพัทมหาสนุก  เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา    

                 จําแนกตามนกัเรียนแตละคน 

คร้ังท่ีทํากิจกรรม  ( 10 คะแนน/คร้ัง) 
ลําดับ 

ชื่อ  - สกุล 
 1 2 3 

1 นางสาวฉมามาศ    7 8 4 
2 นางสาวนิโลบล 3 8 6 
3 นายยศการ 7 8 6 
4 นายศภุศิริ   3 2 4 
5 นายอกนิษฐ 7 8 4 
6 นายพชร   7 2 6 
7 นายสัจธรรม   3 2 4 

 รวม ( เฉล่ีย ) 5.29 5.43 4.86 

จากตารางพบวา คะแนนผลการใชแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา   ผานเกณฑ     
2 คร้ัง  โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  5.43    สวนครั้งที่  3  มคีะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 
4.86 
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ตารางที่ 5  รอยละของพัฒนาการ( คํานวณจากสูตรการหารอยละของคะแนนพัฒนาการ)  จําแนก   

                  ตามนักเรียนเปนรายบุคคล  และคาเฉลี่ยรวม  

ลําดับ ชื่อ  - สกุล 
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1 นางสาวฉมามาศ    21.00 43.00 75.86 

2 นางสาวนิโลบล 14.00 37.00 63.89 

3 นายยศการ 17.00 38.00 63.64 

4 นายศภุศิริ   10.00 32.00 55.00 

5 นายอกนิษฐ 22.00 48.00 92.86 

6 นายพชร   8.00 27.00 45.24 

7 นายสัจธรรม   17.00 41.00 72.73 

 รวม ( เฉล่ีย ) 15.57 38.00 65.15 

                             จากตารางพบวา นักเรียนกลุมเปาหมายมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ
(เฉลี่ย)  65.15  โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงสุดคิดเปนรอยละ 92.86  และมีคะแนนพฒันาการต่ําสุด
คิดเปนรอยละ  45.24 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100.00    
สรุปผลวิจัย 
                    ผลการพัฒนาชดุกิจกรรมศัพทมหาสนุก  เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ของ
นักเรียนชั้น ม. 5/4   จาํนวน 7 คน  พบวา  ชุดกิจกรรมเหมาะสมตอการนํามาใชในการเสริมความจํา
ศัพทเทคนิคทางชวีวิทยาของนักเรียนได เปนอยางด ี โดยชุดกจิกรรมศพัทมหาสนุก  เสริมความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยานี้ ประกอบดวย   
                      1. สมุดบันทึกศัพทเทคนิคทางชีววิทยา  
                      2. เอกสารคําศัพทประกอบชดุกิจกรรม  
                      3. แบบบันทึกผลการทดสอบคําศัพทดวยปากเปลา 
                      4. แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจํานวน 5 ชุด 
                      5. กิจกรรมศัพทมหาสนุกจํานวน   3 ชุด  
                      6. แบบทดสอบศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจาํนวน 2  ชุด       

     แตละกจิกรรม แบงเปนขั้นตอน ตาง ๆ  ดังนี้ 
                   ขั้นที่ 1  รวบรวมคําศัพทเทคนิคทางชีววทิยา  จากตําราเรียน 
                   ขั้นที่ 2  นักเรยีนแตละคน ทดสอบคําศัพทกับครูดวยปากเปลา 
                   ขั้นที่ 3  นักเรยีนทําแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววทิยา 
                   ขั้นที่ 4  นักเรยีนแบงกลุมทํากิจกรรมศัพทมหาสนุก 
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                   สําหรับผลการประเมินพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์  ของนักเรียน สรุปได  ดังนี้             
                   คะแนนผลการฝกทองศัพททางชีววิทยาดวยปากเปลา    ผานเกณฑ  ทั้ง 5 คร้ัง  โดยครั้ง
ที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  8.72    สวนครั้งที่  2  มคีะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 7.29     ผลการใช
แบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา   ผานเกณฑ  ทัง้ 5 คร้ัง  โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย  
สูงสุดคอื  9.43    สวนครั้งที่  2  มีคะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 8.29     คะแนนผลการใชแบบฝกความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยา   ผานเกณฑ     2   คร้ัง  โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย  สูงสุดคือ  5.43    
สวนครั้งที่  3  มีคะแนนเฉลี่ย  ต่ําสุด คือ 4.86   และเมื่อคํานวณรอยละของพัฒนาการของนักเรียน
กลุมเปาหมายพบวา  มีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ(เฉลี่ย)  65.15  โดยมีคะแนนพัฒนาการ
สูงสุดคิดเปนรอยละ 92.86  และมีคะแนนพัฒนาการต่ําสุดคิดเปนรอยละ  45.24 โดยผานเกณฑการ
ประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100.00    
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 

เอกสารคําศัพทประกอบชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก 
1.chlorosis             -     อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุแมกนเีซียม และไนโตรเจน 
2.climateric           -     ผลไมหลังเก็บเกีย่วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นพรอมกับการสุกของผล 
3.hydathode           -     รูเล็ก ๆ  ที่ปลายใบ  สําหรับคายน้ําในรูปหยดน้ํา   
4.guttation              -     การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา  เมื่อพชืไมสามารถคายน้ําไดตามปกต ิ      
5.sunken  stomata   -     ชนดิของปากใบแบบจม  พบในพืชที่แหงแลง   
6.raised stomata      -     ชนิดของปากใบแบบยกสูง  เซลลคุมอยูสูงกวา epidermis พบในพืชที่ขึ้น  
                                      ตามที่ช้ืนแฉะ         
7.apoplast               -     การเคลื่อนที่ของน้ําผานทางผนังเซลล  หรือชองวางระหวางเซลล 
8.symplast              -     การเคลื่อนที่ของน้ําผาน   plasmodesma     จากเซลลหนี่งไปอีกเซลล  ทาง 

           ไซโตพลาสซึม  
9.osmosis                -      การเคลื่อนที่ของน้ํา  จากความหนาแนนมากไปที่มีความหนาแนนนอยกวา    
                                        โดยผานเยื่อเลือกผาน   
10.capillary tube     -       การลําเลียงน้ําขึ้นไปในหลอดแกว  
11.adhesion             -       แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ํากบัผนังหลอดแกว  
12.cohesion             -       แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ําดวยกันเอง      
13.manometer         -       เครื่องวัดแรงดันราก   
14.diffusion             -       การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของธาตุอาหาร จากที่มีความเขมขนสงูไปยังที ่
                                         ความเขมขนต่ํากวา   
15.macronutrient     -       ธาตุอาหารที่พืชตองการในปรมิาณมาก ไดแก C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S 
16.phloem               -        เนือ้เยื่อลําเลียงสารอาหารของพืช 
17.xylem                 -        เนือ้เยื่อลําเลียงน้าํและแรธาตุของพืช 
18.solitary  flower   -        ดอกเดี่ยว ที่มีกานชูดอก เพยีงกานเดยีว และมีเพียงดอกเดยีว 
19.inflorescence flower  - ดอกชอ  ประกอบดวยดอกยอยหลายดอก อยูบนกานชูดอกเดียวกนั 
20.composite  flower      - ดอกชอ ที่มีดอกยอย เล็ก ๆ รวมอยูบนฐานรองดอกคลายดอกเดี่ยว 
21.double fertilization    - การปฏิสนธิซอน  พบในพืชมดีอก  โดยครั้งแรกเปนการปฏิสนธิระหวาง 
                                          ไขกับสเปรม และครั้งที่สองเปนการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei และ 
                                          สเปรม 
22.endosperm                 - อาหารสะสมในเมล็ด มีชุดโครโมโซม 3n  เกิดจากการปฏิสนธิระหวาง  
                                           polar nuclei  และ sperm nucleus   
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23.alternation of generation – วัฏจักรชีวิตของพืช  ที่มีการสลับกันระหวางชวงsporophyte (2n)  
                                                 และชวง gametophyte (n) 
24.protonema          -          ตนออนของสปอร ของมอส ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน  
                                            สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
25.prothallus           -          ตนออนของสปอร ของเฟน  ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน  
                                            สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  มีรูปรางคลายหัวใจ 
26.archegonium      -           อวัยวะสืบพนัธุเพศเมีย ในเฟน , มอส  ทําหนาที่สรางเซลลไข 
27.antheridium       -            อวัยวะสืบพนัธุเพศผู  ในเฟน , มอส  ทําหนาที่สรางเซลลเสปรม 
28.pollination         -            การที่ละอองเรณูจากอับละอองเรณูมาตกที่ยอดเกสรตวัเมีย 
29.pseudocarp        -            ผลเทียม ที่เนื้อผล  เจริญมาจากฐานรองดอก 
30.aggregate  fruit  -            ผลที่เกิดจากกลุมของรังไขในดอกเดี่ยว  รังไขอาจอยูแยกหรือติดกนัก ็
                                             ได บนฐานรองดอกเดยีวกัน 
31.liquid  endosperm -        เอนโดสเปรมสวนที่เปนน้ํา  เชน น้ํามะพราว 
32.fleshy  endosperm -        เอนโดสเปรมสวนที่เปนของแข็ง   เชน เนือ้มะพราว 
33.coleoptyle             -         เยื่อหุมปลายยอดของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
34.coleorhiza             -         เยื่อหุมปลายรากของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
35.scutellum              -         ใบเลี้ยงใบเดียว ที่พบในพืชใบเลี้ยงเดีย่ว 
36.caruncle                -         เยื่อที่มีลักษณะคลายฟองน้ํา อยูที่ขั้วเมล็ด พบในเมล็ดละหุง 
37.hypocotyle           -          สวนของตนออนที่อยูใตใบเลี้ยง 
38.epicotyle              -           สวนของตนออนที่อยูเหนือใบเลี้ยง 
39.epigeal  germination  -     การงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน มกัพบในพืชใบเลี้ยงคู 
40.hypogeal   germination -  การงอกที่ฝงใบเลี้ยงไวใตดนิ มักพบในพชืใบเลี้ยงเดีย่ว   
41.protoplast             -           เซลลพืช ในระยะที่ยังไมมีผนังเซลล  นําไปใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ     
42.nutation                -           การเคลื่อนไหวของพืช ในลกัษณะทีย่อดสายไปมา 
43.spiral  movement -            ลําตนทอดเลื้อยพันหลักบิดไปรอบ ๆ เปนเกลียว 
44.nasty                     -           เปนการเคลื่อนไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกบัทิศทางของสิ่งเราภายนอก 
45.tropism                 -           เปนการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราภายนอก 
46.positive  phototropism -   การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพชื ในทิศทางเขาหาแสง 
47.negative  phototropism -   การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพชืในทศิทางตรงขามกับแสง 
48.pulvinus                -           กลุมเซลลที่โคนกานใบ  ควบคุมการหุบ และกางของใบ 
49.nyctinasty             -            การนอนของใบพืชตระกูลถ่ัว  มีทิศทางไมสัมพันธกับ ทิศทางแสง 
50.thigmonasty          -            การหุบของใบไมยราบ  เมื่อถูกสัมผัส                    

จัดทําโดย 
ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  1 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 

 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนเติมคําศพัทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี ้ลงในชองวาง (5 คะแนน) 
1. อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุแมกนีเซียม และไนโตรเจน.................................................. 
2. ผลไมหลังเก็บเกีย่วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นพรอมกบัการสุกของผล......................................... 
3. รูเล็ก ๆ  ที่ปลายใบ  สําหรับคายน้ําในรูปหยดน้ํา…………………………………………………   
4. การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา  เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกต…ิ……………………………       
5. ชนิดของปากใบแบบจม  พบในพืชทีแ่หงแลง……………………………………………………   
 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให 
                ตอไปนี้ ( 5 คะแนน) 
1.raised stomata……………………………………………………………………………………..     
............................................................................................................................................................   
2.apoplast………………………………………………………………………………………........                
............................................................................................................................................................   
3.symplast……………………………………………………………………………………….......               
............................................................................................................................................................   
4.osmosis ………………………………………………………………………………………........ 
............................................................................................................................................................   
5.capillary tube……………………………………………………………………………………..  
............................................................................................................................................................   
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  2 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 

 
 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนเติมคําศพัทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี ้ลงในชองวาง (5 คะแนน) 
1.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ํากับผนังหลอดแกว...........................................................................  
2.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ําดวยกนัเอง………………………………………………………..      
3.เครื่องวัดแรงดันราก……………………………………………………………………………..   
4.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของธาตุอาหาร จากที่มีความเขมขนสูงไปยงัที่ความเขมขนต่ํากวา 
  ……………………………………………………………………………………………………..  
5.ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก ไดแก C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S…………………………. 
 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให 
                ตอไปนี้ ( 5 คะแนน) 
1.phloem ………………………………………………………………………………………........ 
............................................................................................................................................................   
2.xylem………………………………………………………………………………………........... 
............................................................................................................................................................   
3.solitary  flower…………………………………………………………………………………...   
............................................................................................................................................................   
4.inflorescence flower……………………………………………………………………………...   
............................................................................................................................................................   
5.composite  flower……………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................   
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
  ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  3 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 
 

 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนเติมคําศพัทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี ้ลงในชองวาง (5 คะแนน) 
1.การปฏิสนธิซอน  พบในพชืมีดอก  โดยครั้งแรกเปนการปฏิสนธิระหวางไขกับสเปรม และครั้งที่
สองเปนการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei กับสเปรม………………………………………………. 
2.อาหารสะสมในเมล็ด มีชุดโครโมโซม 3n  เกิดจากการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei  และ sperm 
nucleus………………………………………………………………………………………………   
3.วัฏจักรชีวิตของพืช  ที่มีการสลับกันระหวางชวงsporophyte (2n) และชวง gametophyte (n) 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.ตนออนของสปอร ของมอส ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ………… 
5.ตนออนของสปอร ของเฟน  ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  มีรูปราง
คลายหัวใจ…………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให 
                ตอไปนี้ ( 5 คะแนน) 
26.archegonium……………………………………………………………………………………...      
............................................................................................................................................................   
27.antheridium……………………………………………………………………………………….    
............................................................................................................................................................   
28.pollination………………………………………………………………………………………...     
............................................................................................................................................................   
29.pseudocarp………………………………………………………………………………………...         
............................................................................................................................................................   
30.aggregate  fruit…………………………………………………………………………………....   
............................................................................................................................................................   
 
 

จัดทําโดย 
 ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  4 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 
 
 

ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนเติมคําศพัทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี ้ลงในชองวาง (5 คะแนน) 
1.เอนโดสเปรมสวนที่เปนน้าํ  เชน น้ํามะพราว……………………………………………………. 
2.เอนโดสเปรมสวนที่เปนของแข็ง   เชน เนื้อมะพราว…………………………………………….. 
3.เยื่อหุมปลายยอดของตนออนในพืชใบเลีย้งเดีย่ว………………………………………………… 
4.เยื่อหุมปลายรากของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว…………………………………………………. 
5.ใบเลี้ยงใบเดยีว ที่พบในพชืใบเลี้ยงเดีย่ว…………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให 
                ตอไปนี้ ( 5 คะแนน) 
1.caruncle………………………………………………………………………………………....... 
............................................................................................................................................................   
2.hypocotyle………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................   
3.epicotyle ………………………………………………………………………………………..... 
............................................................................................................................................................   
4.epigeal  germination……………………………………………………………………………....   
............................................................................................................................................................   
5.hypogeal   germination…………………………………………………………………………...  
............................................................................................................................................................   
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
  ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  5 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 
 

 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนเติมคําศพัทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี ้ลงในชองวาง (5 คะแนน) 
1.เซลลพืช ในระยะทีย่ังไมมผีนังเซลล  นําไปใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ…………………………..     
2.การเคลื่อนไหวของพืช ในลักษณะที่ยอดสายไปมา………………………………………………. 
3.ลําตนทอดเลื้อยพันหลักบดิไปรอบ ๆ เปนเกลียว…………………………………………………. 
4.เปนการเคลือ่นไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราภายนอก........................................... 
5.เปนการเคลือ่นไหวที่มีทิศทางสัมพันธกบัทิศทางของสิ่งเราภายนอก……………………………. 
 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให 
                ตอไปนี้ ( 5 คะแนน) 
1.positive  phototropism…………………………………………………………………………….  
............................................................................................................................................................   
2.negative  phototropism …………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................   
3.pulvinus……………………………………………………………………………………….......             
............................................................................................................................................................   
4.nyctinasty………………………………………………………………………………………....              
............................................................................................................................................................   
5.thigmonasty……………………………………………………………………………………….           
............................................................................................................................................................   
 
 
 
  
 
 

จัดทําโดย 
            ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
กิจกรรมศัพทมหาสนุก  ชุดที่ 1 

 
ช่ือ-สกุล........................................................................................ช้ัน..........................กลุมที่................เลขที่............. 
 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเติมคาํศัพทตามขอมูลที่กําหนดให ลงในชองวาง 
 

  1M   2P R O T H A L L U S 

  A   R          
  1C H L O R O S I S     

  R   T          
  O   O   3P       

  N   N   H   4G  5C  

  U   E   L   U  A  
  T   3M A N O M E T E R  

  R   A   E   T  U  
  I      M   A  N  
  E         T  C  
 4E N D O S P E R M  I  L  

  T         O  E  
    5A D H E S I O N    

               

 
 
 
แนวตั้ง 

1.ธาตุอาหารท่ีพืชตองการในปริมาณมาก  
2.ตนออนของสปอร ของมอส ท่ีเจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน  
   สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  
3.เนื้อเยื่อลําเลียงสารอาหารของพืช 
4.การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา  เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกติ    
5.เยื่อท่ีมีลักษณะคลายฟองน้ํา อยูท่ีข้ัวเมล็ด พบในเมล็ดละหุง 
 

                                                         จัดทําโดย 
                         ศจี  จิระโร 

แนวนอน 

1.อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุ Mg 
และ N 
2.ตนออนสปอรของเฟน มีรูปรางคลายหัวใจ 
3.เครื่องวัดแรงดันราก 
4.อาหารสะสมในเมล็ด มีชุดโครโมโซม 3n  
5.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้าํกับผนัง
หลอดแกว 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
กิจกรรมศัพทมหาสนุก  ชุดที่ 2 

 
ช่ือ-สกุล........................................................................................ช้ัน..........................กลุมที่................เลขที่............. 
 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเติมคาํศัพทตามขอมูลที่กําหนดให ลงในชองวาง 
 

 1C L I 2M A T E R I C     

 O   I        4X   

 M   2C A P I L L A R Y   

 P   R        L   
 O   O        E   
 S   N   3C     M   
3D I F F U S I O N      5N 

 T   T   H       A 
 E   R   E       S 
    I   4S Y M P L A S T 

    E   I       Y 
    N   5O S M O S I S  

    T   N        
               
               

 
แนวตั้ง 

1.ดอกชอท่ีมีดอกยอยเล็ก ๆ รวมอยูบนฐานรองดอกเดยีวกัน 
2.ธาตุอาหารท่ีพืชตองการในปริมาณนอย 
3.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้าํดวยกันเอง 
4.เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและแรธาตุ 
5.การเคลื่อนไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกับทิศของ 
   สิ่งเราภายนอก 

 
 
 
                                                         จัดทําโดย 

                          ศจี  จิระโร 

แนวนอน 

1.ผลหลังเก็บเกีย่วท่ีมีอัตราการหายใจเพิ่มข้ึน 
    พรอมการสุกของผล 
2.การลําเลียงน้าํข้ึนไปในหลอดแกว 
3.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลธาตุอาหารจากที่      
   ท่ีมีความเขมขนของสารสูงไปสูท่ีมีความเขมขนต่ํากวา 
4.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ําจากเซลลหนึ่งสูเซลลหนึ่ง   
   ทางไซโทพลาสซึม 
5.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ําจากความหนาแนนน้ํามาก 
   ไปนอย โดยผานเยื่อเลอืกผาน 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
กิจกรรมศัพทมหาสนุก  ชุดที่ 3 

 
ช่ือ-สกุล........................................................................................ช้ัน..........................กลุมที่................เลขที่............. 
 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเติมคาํศัพทตามขอมูลที่กําหนดให ลงในชองวาง 
 

    1P S E U D O 5C A R 6P  

          O   O  
   2E P I C O T Y L E  L  

          E   L  
          O   E  
1C      3S    R   N  

O      C    H     
L     3N U T A T I O N   

E    2T  T    Z     

O    R  E    A     
4P R O T O P L A 4S T      

T    P  L  T       
Y    I  U  O       
L    S  M  M       
E    M    A       

 
แนวตั้ง 

1.เยื่อหุมปลายยอดของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
2.การเคลื่อนไหวที่ทิศทางสัมพันธกับทิศของ 
   สิ่งเราภายนอก 
3.คําเรียกใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
4.ประกอบดวยเซลลคุม  ควบคุมการคายน้ําของพืช 
5.เยื่อหุมปลายรากของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
6.คําเรียกละอองเรณู  ภายในประกอบดวย tube  
   nucleus และ  generative  nucleus 

 
                                                         จัดทําโดย 

                         ศจี  จิระโร 

แนวนอน 

1.ผลเทียม ท่ีเนื้อผล เจริญมาจากฐานรองดอก 
2.สวนของตนออนที่อยูเหนือใบเลี้ยง 
3.การเคลื่อนไหวของพืชในลกัษณะที่ยอดสายไปมา 
4.เซลลพืช ในระยะที่ยังไมมีผนังเซลล  นําไปใชในการ 
    เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบทดสอบความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  4 
 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนคิทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้  
1.chlorosis………………………………………………………………………………………........              
2.climateric………………………………………………………………………………………......            
3.hydathode……………………………………………………………………………………….....            
4.guttation……………………………………………………………………………………….......               
5.sunken  stomata……………………………………………………………………………………    
6.raised stomata……………………………………………………………………………………..       
7.apoplast………………………………………………………………………………………........                
8.symplast……………………………………………………………………………………….......               
9.osmosis ………………………………………………………………………………………........ 
10.capillary tube……………………………………………………………………………………..  
11.adhesion………………………………………………………………………………………......  
12.cohesion………………………………………………………………………………………......     
13.manometer ………………………………………………………………………………………. 
14.diffusion………………………………………………………………………………………...... 
15.macronutrient…………………………………………………………………………………….. 
16.phloem ………………………………………………………………………………………........ 
17.xylem………………………………………………………………………………………........... 
18.solitary  flower…………………………………………………………………………………...   
19.inflorescence flower……………………………………………………………………………...   
20.composite  flower……………………………………………………………………………….. 
21.double fertilization………………………………………………………………………………. 
22.endosperm ………………………………………………………………………………………. 
23.alternation of generation ………………………………………………………………………… 
24.protonema………………………………………………………………………………………...           
25.prothallus………………………………………………………………………………………...  
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26.archegonium……………………………………………………………………………………...      
27.antheridium……………………………………………………………………………………….    
28.pollination………………………………………………………………………………………...     
29.pseudocarp………………………………………………………………………………………...         
30.aggregate  fruit…………………………………………………………………………………....   
31.liquid  endosperm ………………………………………………………………………………... 
32.fleshy  endosperm………………………………………………………………………………...  
33.coleoptyle ………………………………………………………………………………………... 
34.coleorhiza……………………………………………………………………………………….... 
35.scutellum………………………………………………………………………………………..... 
36.caruncle………………………………………………………………………………………....... 
37.hypocotyle………………………………………………………………………………………... 
38.epicotyle ………………………………………………………………………………………..... 
39.epigeal  germination……………………………………………………………………………....   
40.hypogeal   germination…………………………………………………………………………...  
41.protoplast………………………………………………………………………………………....           
42.nutation………………………………………………………………………………………........                 
43.spiral  movement ……………………………………………………………………………….... 
44.nasty………………………………………………………………………………………............                      
45.tropism……………………………………………………………………………………….........                 
46.positive  phototropism…………………………………………………………………………….  
47.negative  phototropism …………………………………………………………………………... 
48.pulvinus……………………………………………………………………………………….......             
49.nyctinasty………………………………………………………………………………………....              
50.thigmonasty……………………………………………………………………………………….           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
  ศจี   จิระโร 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                         ชวงช้ันที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
รายวิชา  ว42242  ชีววิทยา 2                                                                                   ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 
แบบทดสอบความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา 

ชุดที่  2 
ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ช้ัน........................เลขที่........................ 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนเติมคาํศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง 
1. อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุแมกนีเซียม และไนโตรเจน.................................................. 
2. ผลไมหลังเก็บเกีย่วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นพรอมกบัการสุกของผล......................................... 
3. รูเล็ก ๆ  ที่ปลายใบ  สําหรับคายน้ําในรูปหยดน้ํา…………………………………………………   
4. การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา  เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกต…ิ……………………………       
5. ชนิดของปากใบแบบจม  พบในพืชทีแ่หงแลง……………………………………………………   
6.ชนิดของปากใบแบบยกสงู  เซลลคุมอยูสูงกวา epidermis พบในพืชที่ขึ้นตามที่ช้ืนแฉะ………….         
7.การเคลื่อนที่ของน้ําผานทางผนังเซลล  หรือชองวางระหวางเซลล.................................................. 
8.การเคลื่อนที่ของน้ําผาน   plasmodesma     จากเซลลหนีง่ไปอีกเซลลไซโตพลาสซึม....................  
9.การเคลื่อนที่ของน้ํา  จากความหนาแนนนอยไปที่มีความหนาแนนมากกวาโดยผานเยื่อเลือกผาน 
………………………………………………………………………………………………………   
10.การลําเลียงน้ําขึ้นไปในหลอดแกว................................................................................................  
11.แรงดึงดูดระหวางโมเลกลุน้ํากับผนังหลอดแกว...........................................................................  
12.แรงดึงดูดระหวางโมเลกลุน้ําดวยกันเอง………………………………………………………..      
13.เครื่องวัดแรงดนัราก……………………………………………………………………………..   
14.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของธาตุอาหาร จากที่มีความเขมขนสูงไปยังที่ความเขมขนต่ํากวา 
  ……………………………………………………………………………………………………..  
15.ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก ไดแก C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S…………………………. 
16.เนื้อเยื่อลําเลียงสารอาหารของพืช……………………………………………………………….. 
17.เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและแรธาตุของพืช……………………………………………………………. 
18.ดอกเดีย่ว ที่มีกานชูดอก เพียงกานเดยีว และมีเพยีงดอกเดยีว…………………………………… 
19.ดอกชอ  ประกอบดวยดอกยอยหลายดอก อยูบนกานชดูอกเดยีวกัน……………………………. 
20.ดอกชอ ทีม่ีดอกยอย เล็ก ๆ รวมอยูบนฐานรองดอกคลายดอกเดีย่ว…………………………….. 
21.การปฏิสนธิซอน  พบในพืชมีดอก  โดยครั้งแรกเปนการปฏิสนธิระหวางไขกับสเปรม และครั้งที่
สองเปนการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei กับสเปรม………………………………………………. 
22.อาหารสะสมในเมล็ด มีชุดโครโมโซม 3n  เกิดจากการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei  และ sperm 
nucleus………………………………………………………………………………………………   
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23.วัฏจักรชีวติของพืช  ที่มีการสลับกันระหวางชวงsporophyte (2n) และชวง gametophyte (n) 
……………………………………………………………………………………………………… 
24ตนออนของสปอร ของมอส ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ………… 
25.ตนออนของสปอร ของเฟน  ที่เจริญขึน้เมื่อสปอรตกอยูใน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  มีรูปราง
คลายหัวใจ…………………………………………………………………………………………. 
26.อวัยวะสืบพันธุเพศเมยี ในเฟน , มอส  ทําหนาที่สรางเซลลไข…………………………………. 
27.อวัยวะสืบพันธุเพศผู  ในเฟน , มอส  ทําหนาที่สรางเซลลเสปรม………………………………. 
28.การที่ละอองเรณูจากอับละอองเรณูมาตกที่ยอดเกสรตัวเมีย……………………………………. 
29.ผลเทียม ที่เนื้อผล  เจริญมาจากฐานรองดอก……………………………………………………. 
30.ผลที่เกิดจากกลุมของรังไขในดอกเดี่ยว  รังไขอาจอยูแยกหรือตดิกันก็ได บนฐานรองดอก
เดียวกัน……………………………………………………………………………………………. 
31.เอนโดสเปรมสวนที่เปนน้ํา  เชน น้ํามะพราว……………………………………………………. 
32.เอนโดสเปรมสวนที่เปนของแข็ง   เชน เนื้อมะพราว…………………………………………….. 
33.เยื่อหุมปลายยอดของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว………………………………………………… 
34.เยื่อหุมปลายรากของตนออนในพืชใบเลีย้งเดีย่ว…………………………………………………. 
35.ใบเลี้ยงใบเดียว ที่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว…………………………………………………………. 
36.เยื่อที่มีลักษณะคลายฟองน้ํา อยูที่ขั้วเมล็ด พบในเมล็ดละหุง.......................................................... 
37.สวนของตนออนที่อยูใตใบเลี้ยง…………………………………………………………………. 
38.สวนของตนออนที่อยูเหนือใบเลี้ยง………………………………………………………………. 
39.การงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน มกัพบในพืชใบเลี้ยงคู……………………………………….. 
40.การงอกที่ฝงใบเลี้ยงไวใตดิน มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว………………………………………….   
41.เซลลพชื ในระยะที่ยังไมมีผนังเซลล  นําไปใชในการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ…………………………..     
42.การเคลื่อนไหวของพืช ในลักษณะทีย่อดสายไปมา………………………………………………. 
43.ลําตนทอดเลื้อยพันหลักบดิไปรอบ ๆ เปนเกลียว…………………………………………………. 
44.เปนการเคลื่อนไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราภายนอก........................................... 
45.เปนการเคลื่อนไหวที่มีทศิทางสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราภายนอก……………………………. 
46.การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพืช ในทิศทางเขาหาแสง..................................................... 
47.การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพืชในทิศทางตรงขามกับแสง............................................. 
48.กลุมเซลลที่โคนกานใบ  ควบคุมการหบุ และกางของใบ……………………………………….. 
49.การนอนของใบพืชตระกลูถ่ัว  มีทิศทางไมสัมพันธกับ ทิศทางแสง……………………………. 
50.การหุบของใบไมยราบ  เมื่อถูกสัมผัส…………………………………………………………..                     
  
 
 จัดทําโดย 

  ศจี   จิระโร 
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 3” 
 

 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 
 

เรื่อง 
 

การพัฒนาทักษะการอธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรยีน  
 โดยใชแบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point    
สําหรับนกัเรียนระดับชั้น   ป.  5 / 2  โรงเรียน วรมงคล 

 
 
 
 

ผูวิจัย 
 
 

นางสาวกลัยา   จนัทรสระแกว 

 
 

 
 

โรงเรียน วรมงคล    
 

ภาคเรียนตน  ปการศึกษา  2549 
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เร่ือง         
                 การพัฒนาทักษะการอธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน  โดยใชแบบจําลองหนาจอ  
Program  Power   Point   สําหรับนักเรยีนระดับชั้น   ป.  5 / 2  โรงเรียน วรมงคล 
 
ความเปนมา  และ  ความสําคัญของปญหา 
                 เนื่องจากในการเรยีนการสอนวชิา โปรแกรม  Power  Point   นักเรียนตองใชคําสั่งที่อยู
บนหนาจอโปรแกรม   เพื่อความสะดวกในการทํางาน   แตมีนักเรียนจํานวน  10  คน   ที่ไมสามารถ
แยกแยะรายละเอียดของหนาจอไดตลอดจนยังไมสามารถอธิบายความหมายของปุมตาง ๆ ที่อยูบน
หนาจอโปรแกรมได 
                 ดังนั้นในการวจิัยคร้ังนี้   ผูวิจัยคิดวาจะสรางสื่อการสอน  โดยการใชโฟมเปนอุปกรณ
หลักในการสรางแบบจําลองและวาดรูปหนาจอโปรแกรมโดยละเอยีดแลวนํามาเปนสื่อการสอน   
เพื่อชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการอธิบายหนาจอโปรแกรมมากยิ่งขึน้ 
 
คําถามวิจัย 
                 1.   แบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point   จากโฟม  มีลักษณะเปนอยางไร 
                 2.   ผลการใชแบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point   จากโฟม  เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการเขาหนาจอ   Program  Power   Point 
                 2.  เพื่อทดลองใชส่ือการสอนแบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point ที่พัฒนาขึ้น 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1. ทําใหไดส่ือการสอนจากโฟม 
                 2. ทําใหทราบผลการใชส่ือหนาจอ  Program  Power   Point 
                 3. ทําใหนกัเรียนสามารถใชคําสั่งบนหนาจอโปรแกรมไดดขีึ้น 
ตัวแปรในการวิจัย 
                 1.  ส่ือหนาจอโปรแกรม 
                 2.  ทักษะในการอธิบายหนาจอ Program  Power   Point 
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วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวจิัยเชิงพัฒนา  โดยการเริ่มจากการสรางสื่อหนาโปรแกรมจอจาก
โฟม  และไดใหนายศริตวรรษ     พลเยีย่ม   เพื่อนครูชวยดูและพจิารณาเปนคนที่  1  เนื่องจากเปน
ครูประจําชั้น   ในวนัที่  24   มกราคม  2550    หัวหนากลุมสาระ นางสาววิมลพรรณ  แสนคํา  ชวยดู
และพิจารณาเปนคนที่  2   เนื่องจากเปนหวัหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และมีความสามารถทางดานศิลปะ   ในวันที่  1  กุมภาพนัธ  2550    ผูชวยฝายวิชาการนางนราภรณ  
จุลลาย   ชวยดแูละพิจารณาเปนคนที่  3   ในวันที่   5  กุมภาพันธ   2550   และไดนําไปปรับปรุง
แกไข   แลวนาํไปทดลองใชกับนักเรยีนในวันที่  6  กุมภาพันธ  ถึงวันที่   28  กุมภาพนัธ   2550   
 
กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
                 นักเรียนจํานวน  10  คน   ของระดับชั้น  ป. 5/2   โรงเรียนวรมงคล   ไดมาโดยการสังเกต
นักเรียนในขณะที่มกีารเรียนการสอนภายในชั้นเรยีน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 1.  แบบฝกทักษะการจําปุมตาง ๆ บนหนาจอโปรแกรม 
                 2.  แบบทดสอบการอธิบายหนาจอโปรแกรม    
 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 เมื่อสรางเครื่องมือเสร็จสิ้นแลว   ไดใหเพื่อนครจูํานวน  3  คน   ไดแก   
นายศริตวรรษน  พลเยีย่มไดพิจารณาในวนัที่  9  กุมภาพันธ   2550    เปนคนที่  1   
นางสาววิมลพรรณ  แสนคําไดพิจารณาในวันที่  12 กุมภาพันธ 2550 เปนคนที่  2 
นางสาวนราภรณ  จุลลาย  ไดพิจารณาในวนัที่  14  กุมภาพันธ  2550  เปนคนที่ 3 
จากนั้นไดนําผลการพิจารณามาปรับปรุงแกไขในวันที่  19  กุมภาพนัธ  -  21  กุมภาพนัธ  2550 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยการใหนกัเรียนจํานวน  10  คน
ทดลองใชส่ือหนาจอโปรแกรม  แลวใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ  ทบทวนในชวงเวลาหลังเลิกเรยีน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
                ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  และคาเฉลี่ย  เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการใชแบบจําลองแตละขั้นตอน    และจํานวนคนที่ผานเกณฑนาํมาเสนอเปน
คารอยละ 
                 เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลงัการฝกโดยศกึษาพัฒนาการเปนรอยละของโอกาสที่จะ
พัฒนาไดของแตละคน  ตามสูตรของ  รศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาส ี
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รอยละของคะแนนพัฒนาการ    =  คะแนนหลังพัฒนา  -  คะแนนกอนพฒันา      x    100 
                                                                 คะแนนเต็ม             -  คะแนนกอนพัฒนา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางที่ 1  คะแนนการทดสอบกอนใชแบบจําลองหนาจอโปรแกรม จาํแนกตามชื่อนักเรียน  10   
คน   ดังนี ้
 

ชื่อ  -   นามสกุล  ตอนที่ 1     
(10)  

ตอนที ่2 
(10) 

รวม 
(20) 

รอยละ ผลการ
ประเมิน 

ด.ช.  อนุชน     บูรณะศิลป 3 3 6 30 ไมผาน 
ด.ช.  ชัยวฒัน   แกวกุญชร 4 2 6 30 ไมผาน 
ด.ช.   อภิสิทธิ์   โพธ์ิทอง 3 2 5 25 ไมผาน 
ด.ช.  วิเชษฐ      วรรณโชคทรัพย 1 4 5 25 ไมผาน 
ด.ช.  ชลธิศ       บิลซล 2 5 7 35 ไมผาน 
ด.ช.  ชยานนท  สุขนอย 4 4 8 40 ไมผาน 
ด.ช.  เดชาวุธ    เดนด ี 0 1 1 5 ไมผาน 
ด.ช.  จรัล         สมโภชน  3 3 6 30 ไมผาน 
ด.ช.  กฤษณะพล  เกี่ยวพันธ 3 4 7 35 ไมผาน 
ด.ช.  ภุชงค      กระแสร 4 3 7 35 ไมผาน 

รวม(เฉล่ีย) 2.7 3.1 5.8 29 ไมผาน 

 
จากตาราง   พบวาการทดสอบกอนใชแบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point   

นักเรียนทั้ง 10คน   ไมผานเกณฑการทดสอบ  โดยนักเรียนที่มีคะแนนสงูสุด  ด.ช.  ชยานนท        
สุขนอย   (40%)   สวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดคือ  ด.ช.  เดชาวุธ    เดนดี (5%)  
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ตารางที่ 2  คะแนนการทดสอบหลังใชแบบจําลองหนาจอโปรแกรม จาํแนกตามชื่อนักเรียน   
                  10   คน   ดังนี ้
 

ชื่อ  -   นามสกุล  ตอนที่ 1     
(10)  

ตอนที ่2 
(10) 

รวม 
(20) 

รอยละ ผลการ
ประเมิน 

ด.ช.  อนุชน     บูรณะศิลป 7 8 15 75 ผาน 
ด.ช.  ชัยวฒัน   แกวกุญชร 8 8 16 80 ผาน 
ด.ช.   อภิสิทธิ์   โพธ์ิทอง 7 9 16 80 ผาน 
ด.ช.  วิเชษฐ      วรรณโชคทรัพย 8 9 17 85 ผาน 
ด.ช.  ชลธิศ       บิลซล 9 9 18 90 ผาน 
ด.ช.  ชยานนท  สุขนอย 9 10 19 95 ผาน 
ด.ช.  เดชาวุธ    เดนด ี 6 8 14 70 ผาน 
ด.ช.  จรัล         สมโภชน  7 8 15 75 ผาน 
ด.ช.  กฤษณะพล  เกี่ยวพันธ 8 9 17 85 ผาน 
ด.ช.  ภุชงค      กระแสร 8 7 15 75 ผาน 

รวม(เฉล่ีย) 7.7 8.5 16.4 81 ผาน 

 
จากตาราง   พบวาการทดสอบหลังใชแบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point   

นักเรียนทั้ง 10คน   ผานเกณฑการทดสอบ  โดยนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด  ด.ช.  ชยานนท            
สุขนอย   (95%)   สวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดคือ  ด.ช.  เดชาวุธ    เดนดี (70%)  
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  ตารางที่ 3  คะแนนพัฒนาการ  และรอยละของพัฒนาการจําแนกตามนักเรียนเปน 
                    รายบุคคล  และคาเฉลี่ยรวม 
 

คะแนน(คะแนนเต็ม  20 ) ช่ือ  สกุล 
กอน 
(pre) 

หลัง 
(post) 

คะแนน
พัฒนา 

F - pre 
 

พัฒนาการ 
รอยละ 

ด.ช.  อนุชน     บูรณะศิลป 6 15 9 14 64.29 
ด.ช.  ชัยวฒัน   แกวกุญชร 6 16 10 14 71.43 
ด.ช.   อภิสิทธิ์   โพธ์ิทอง 5 16 11 15 73.33 
ด.ช.  วิเชษฐ      วรรณโชคทรัพย 5 17 12 15 80.00 
ด.ช.  ชลธิศ       บิลซล 7 18 11 13 84.62 
ด.ช.  ชยานนท  สุขนอย 8 19 11 12 91.67 
ด.ช.  เดชาวุธ    เดนด ี 1 14 13 19 68.42 
ด.ช.  จรัล         สมโภชน  6 15 9 14 64.29 
ด.ช.  กฤษณะพล  เกี่ยวพันธ 7 17 10 13 72.92 
ด.ช.  ภุชงค      กระแสร 7 15 8 13 61.54 

รวม ( เฉลี่ย ) 5.8 16.4 10.4 14.2 73.24 
                              

จากตารางพบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ(เฉลี่ย)  73.25  โดยมีนกัเรียน
ที่มีคะแนนพฒันาการสูงสุด  คือด.ช.  ชยานนท  สุขนอย   คิดเปนรอยละ 91.67   และด.ช.  ภุชงค      
กระแสร  มีคะแนนพัฒนาการต่ําสุดคิดเปนรอยละ  61.54 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปน
รอยละ 100.00    
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สรุป   และ  ขอเสนอแนะ 
                    ผลการใชชุดแบบจําลองหนาจอ Program  Power   Point   เพื่อการพฒันาทักษะการ
อธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน  ระดบัชั้น   ป.  5 / 2    จํานวน 10  คน  พบวา   แบบจําลองนี้
สามารถนํามาใชในการเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาของนกัเรียนได เปนอยางดี  โดยชุด
แบบจําลองหนาจอ Program  Power   Point   ประกอบดวย 

   1.  แบบจําลองหนาจอ Program  Power   Point    
   1.  แบบฝกทกัษะการจําปุมตาง ๆ บนหนาจอโปรแกรม 

                 2.  แบบทดสอบการอธิบายหนาจอโปรแกรม    
สําหรับผลการประเมินทักษะการอธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน  สามารถสรุปไดดังนี ้

การทดสอบกอนใชแบบจําลองหนาจอ  Program  Power   Point   นักเรียนทั้ง 10 คน   ไม
ผานเกณฑการทดสอบ  โดยนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด  ด.ช.  ชยานนท        สุขนอย   (40%)   สวน
นักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดคือ  ด.ช.  เดชาวุธ    เดนดี (5%)    การทดสอบหลังใชแบบจําลองหนาจอ  
Program  Power   Point   นักเรียนทั้ง 10คน   ผานเกณฑการทดสอบ  โดยนักเรยีนที่มีคะแนนสูงสุด  
ด.ช.  ชยานนท            สุขนอย   (95%)   สวนนกัเรียนทีม่ีคะแนนต่ําสุดคือ  ด.ช.  เดชาวุธ    เดนดี 
(70%)      นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ(เฉลี่ย)  73.25  โดยนักเรียนทีม่ีคะแนน
พัฒนาการสูงสุด  คือด.ช.  ชยานนท  สุขนอย   คิดเปนรอยละ 91.67   และด.ช.  ภุชงค      กระแสร  
มีคะแนนพัฒนาการต่ําสุดคดิเปนรอยละ  61.54 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 
100.00    
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 4” 
 
 
 
 

โรงเรียนวรมงคล 
 

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 
 

เร่ือง 
 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนชั้น   ม.  2   โดยใชชุดกิจกรรม 

 
 
 
 

โดย 
 

นายสมร    เนาวแกว 
 
 
 



 65

 
เร่ือง    การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้   ม.  2   โดยใชชุดกจิกรรมเสริมทักษะ 
           การคิดวิเคราะห 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                 ทักษะการคิดวิเคราะหเปนทกัษะที่มีความจาํเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน  โดยเฉพาะขาวสารและเหตกุารณตาง ๆ  ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอชีวิตประจําวนัของ
นักเรียน  หากนักเรยีนเชื่อในขอมลูขาวสารตาง ๆ  โดยไมมีการวิเคราะหคิดพิจารณาใหถ่ีถวนแลว  
ก็จะทําใหนักเรียนเปนผูที่คดิไมเปน  และไมสามารถวิเคราะหแกไขปญหาตาง ๆ  ได    

    จากการจดัการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษาฯ พบวานกัเรียนบางสวนไมสามารถ
วิเคราะห      บทความหรือขาวและเหตุการณตาง ๆ  ได    ผูวิจัยจึงมีแนวคดิในการจัดชุดกจิกรรม
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหขาวสารของนักเรียนขึ้น  เพื่อพฒันาทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน  ใหสามารถคิดเปนทําเปน  และแกปญหาเปน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตอไป 
คําถามวิจัย 
                 1.  กิจกรรมเสริมทักษะการคิดวเิคราะหเปนอยางไร 
                 2.  ผลการจัดกลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหไดผลเปนอยางไร 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
                 2.  เพื่อทดลองใชการจัดกจิกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหกับผูเรียน 
                 3.  เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1.  ทําใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหบทความได 
                 2.  ทําใหทราบผลของการจัดกลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห 
                 3.  ทําใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษาฯ ดีขึ้น 
ตัวแปรในการวิจัย 
                 1.  กลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
                 2.  ทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห 
วิธีการวิจัย 
                 1.  การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพัฒนาทักษะกระบวนการคดิวิเคราะห 
                 2.  จัดกลุมกจิกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห 
                 3.  นําไปใหเพื่อนครู (นายวิฑูรย  อวมเอก ,  นายเฉลียว   ผิวทอง,  นายณรงค   บุญธรรม)     
                       ตรวจสอบ  จากนั้นนํามาปรับแกไข  
                  4.  นําไปใชกบักลุมเปาหมาย  นักเรียนชั้น  ม. 2   
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กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
                 จากการประเมนิผลรายคาบและผลการเรียนกลางภาคเรียนที่  2  ช้ัน ม. 2 พบวา   นกัเรียน
ช้ัน  ม. 2/1  จํานวน  5  คน  ไดแก  ด.ช.สมคิด   ด.ช.ชัยวุฒิ   ด.ช.เกษมสันต   ด.ช.  กัณฑมาศ       
ด.ช. อานนท   ขาดทักษะในการคิดวเิคราะห    ผูวิจยัจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของนักเรียนกลุมนี้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ประกอบดวย  กลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห  ดังตอไปนี ้

1)    กิจกรรมการฝกวิเคราะหบทความที่กาํหนดใหจากการอาน 
2)  กิจกรรมฝกเขยีนผังความคิดแบบตาง ๆ 
3) การฝกรายงานและวิเคราะหขาวประจําวนั 
4) แบบประเมินทักษะการคิดวเิคราะห 
5) แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  การวจิยัในครัง้นี้ หาคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความถูกตอง  ชัดเจน และความ
เหมาะสม ของเครื่องมือ   โดยการนํากลุมกจิกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหไปให
เพื่อนครูวิจารณ   จากนั้นนําผลการพิจารณาจากเพื่อนครูมาแกไขปรับปรุง   แลวนําไปใหหวัหนา
ฝายวิชาการตรวจสอบ  และแกไขปรับปรุงครั้งสุดทายกอนที่จะนําไปใช กับนักเรยีนกลุมเปาหมาย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ผูวิจัย   ทําการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยตนเอง    โดยมอบหมายใหผูเรียนนาํขาวประจําวนั
หรือบทความมาอาน  แลวตอบคําถาม  ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน   เปนเวลา  3  สัปดาห   และในวัน
ศุกรของแตละสัปดาห    ผูวิจยัไดทําการประเมินผลทักษะการคิด  วิเคราะห  ลงในแบบประเมินผล    
และบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนลงในแบบสังเกตพฤติกรรม 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  และคาเฉลี่ย  เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการดําเนนิการตามกจิกรรมแตละขัน้ตอน    และนําจํานวนคนที่ผานเกณฑ     
มาเสนอเปนคารอยละ  ในรปูแบบของกราฟเสน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 
 
 จากแผนภูมิ  พบวา  นักเรยีนทั้ง 5  คนมีพัฒนาการที่ดีขึน้ ตามลําดับ  โดย ในสัปดาหที่ 1  ผู
ที่มีคะแนนสูงสุดคือ  ด.ช.เกษมสันต  (รอยละ 50 )    สัปดาหที่ 2  ผูที่มีคะแนนสูงสุด คือ  ด.ช.  
เกษมสันต  และ  ด.ช.อานนท (รอยละ70 )   สัปดาหที่ 3  ผูที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด.ช. สมคิด  และ 
ด.ช. อานนท (รอยละ 90) 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
                 1)  นวัตกรรมที่สรางขึ้น  มีลักษณะเปนกลุมกจิกรรมที่จะพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห 
                      ของผูเรียน  ตามวัตถุประสงค 

2) หลังจากจดักิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวเิคราะหกับผูเรียน  ผลปรากฏวาผูเรียนมี       
                       ทักษะการคิดวเิคราะหดีขึน้และพัฒนาขึ้น    การจัดกจิกรรมนี้  สามารถนําไปใชกับ 
                        ผูเรียนไดตอไปเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดวเิคราะห  ในรายวิชาอื่น ได 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ของนักเรียนกลุมเปาหมาย

40 

70 

3020

50

30

6060
7050

90 
70

80
90 

80

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ด . ช . สมคิด ด . ช . เกษมสันต ดช.กัณฑมาศ ด.ช.ชัยวุฒิ ด . ช . อานนท 

นักเรียนกลุมเปาหมาย

สัปดาหท่ี 1

สัปดาหท่ี 2

สัปดาหท่ี 3

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

 (ร
อย
ละ

) 



 68

 
ตัวอยางตารางบันทึกคะแนน 

การคิดวิเคราะหบทความ  , ขาวประจําวัน 
 

ที่ ช่ือ 0 1 2 3 4 หมายเหต ุ
1 ด.ช.สมคิด          
2 ด.ช.เกษมสันต       
3 ดช.กัณฑมาศ       
4 ด.ช.ชัยวฒุิ          
5 ด.ช.อานนท       

 
 

0  ปรับปรุง   1  ผาน  2  พอใช  3  ดี    4  ดมีาก 
 
 
                                                                     ลงชื่อ                                                    ผูบันทึกคะแนน 
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 5” 
 
 

โรงเรียนวรมงคล 
 
 
 

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 
 

เร่ือง 
 

การพัฒนาทักษะการอาน 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 / 2 

โดยใชแบบฝกทักษะการอาน 
 

 
 

โดย 
 
 

นางสาวจารุวรรณ   สารศิริ 
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ชื่อเร่ือง 
                 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 / 2   โดยใชแบบฝก
ทักษะการอาน 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
              การอาน เปนทักษะหนึ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย  ซ่ึง
เปนทักษะสําคัญที่จะเปนพืน้ฐานสําหรับการคนควาความรูเพิ่มเติมของนักเรียน      

จากการทดสอบการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 / 2   นักเรียนสวนใหญ
แลวประมาณ  รอยละ  93    สามารถอานหนังสือได   แตมนีักเรียนบางสวนประมาณ รอยละ  7   ที่
อานหนังสือไมได  หรืออานไดแตไมคลองแคลวเทาที่ควร   
                 ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพฒันาทักษะการอานของนักเรียนกลุมนี้  โดยการใชแบบฝก
ทักษะการอานที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  ประกอบดวย   แบบฝกการอานพยญัชนะและสระผสม   โดยเริ่ม
จากสระกับพยญัชนะตั้งแต      ก   -   ฮ       เมื่อนักเรียนอานไดแมนยําแลว  จะเปลีย่นเปนระดับที่
ยากขึ้นจนกระทั่งสามารถอานเปนประโยคได 
 
คําถามวิจัย 
                 1. แบบฝกทักษะการอานมีลักษณะเปนอยางไร 
                 2. ผลการใชแบบฝกทักษะการอานเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน 
                 2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการอาน 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1.  ทําใหไดแบบฝกทักษะการอาน 
                 2.  ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการอาน 
                 3.  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
ตัวแปรในการวิจัย 
                 1. แบบฝกทักษะการอาน 
                 2.  ทักษะการอานของนักเรียน 
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วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพฒันา  โดยเริ่มรางแบบฝกทักษะการอาน  ตั้งแตวนัที่ 6 – 8  
พฤศจิกายน  2549   จากนัน้นําไปให  เพื่อนครู   หัวหนากลุมสาระ  และหวัหนาชวงชั้น ชวย
พิจารณา   ตั้งแตวนัที่  13 – 17 พฤศจิกายน 2549   จากนั้นนําขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงแกไข 
และนําไปใชกบันักเรียนกลุมเปาหมาย    ระหวางวันที่  20  พฤศจิกายน  -  8 ธันวาคม  2549  ในชวง
เวลาพักกลางวนั   โดยเริ่มจากการใหนักเรยีนฝกอาน  แบบฝกทักษะการอาน  ชุดที่  1   เปนเวลา 1  
สัปดาห  จากนั้นทําการทดสอบครั้งที่ 1  ในวนัที่  24  พฤศจิกายน  2549         และเริม่ใหนกัเรียนฝก
อาน  แบบฝกทักษะการอาน ชุดที่ 2  ในวนัที่  27  พฤศจิกายน  2549    และทําการทดสอบครั้งที่ 2   
ในวนัที่  1  ธันวาคม  2549    จากนัน้วนัที ่4  ธันวาคม  เร่ิมทําการฝกอานแบบฝกทักษะการอาน  ชุด
ที่ 3   และทําการทดสอบครั้งที่ 3  ในวันที่  8  ธันวาคม  2549   และนําผลการทดสอบทั้ง 3 คร้ัง  มา
ทําการวิเคราะหและสรุปผล 
 
กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
                 นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  1/2    จํานวน   7   คน   โดยไดพิจารณาจากการ
สังเกต และผลการทดสอบ  จากการสอบของภาคเรียนที่ 1 / 2549  โดยมีรายช่ือดังตอไปนี ้
                 1.   เด็กชายนาคินทร            
                 2.   เด็กชายธนกร                        
                 3.   เด็กชายกนกพล 
                 4.   เด็กชายธนาวฒุิ              
                 5.   เด็กหญิงนริศรา                          
                 6.   เด็กหญิงกฤติมา             
                 7.   เด็กหญิงธัญญารัตน        
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 1.  แบบฝกทักษะการอาน 
                 2.  แบบวัดทักษะการอาน 
 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดเร่ิมรางแบบฝกทักษะการอาน  ตั้งแตวนัที่ 6 – 8  พฤศจิกายน  2549   โดยใหเพื่อน
ครู  คนที่  1  คือ   อ.สายสวาท  ยวงอัคเรศ  ชวยพจิารณาและตรวจสอบ   (ในวันจนัทรที่  13  
พฤศจิกายน  2549)  เพื่อนครู  คนที่  2  คือ  อ.วันดี  วาสนาสุขเจริญ  ชวยพิจารณา   เนื่องจากเปนครู
ที่มีความสามารถในเรื่องของการทําสื่อการสอน  (ในวนัอังคารที่  14  พฤศจิกายน  2549 )  คนที่ 3  
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หัวหนาชวงชัน้ที่ 1  คือ   อ.นงคนุช  อางอิน   ชวยพิจารณา  (ในวนัพุธที่  15  พฤศจิกายน  2549)  
คนที่  4  หัวหนากลุมสาระภาษาไทย  คือ  อ.ปยมาศ   ปานทอง    เนื่องจากเปนครูผูมคีวามสามารถ
ในเรื่อง  คํา   ชนิดของคําและสระ   ซ่ึงมีทั้งสระลดรูปและสระแปลงรูป  ชวยพจิารณา  (ในวนั
พฤหัสบดีที่  16  พฤศจิกายน  2549 )  คนที่  5  ผูชวยฝายวิชาการ  คือ  อ.นราภรณ  จุลฉาย   ชวย
พิจารณา  ในเรื่องของการวางรูปแบบตาง ๆ (ในวนัศุกรที่  17  พฤศจิกายน  2549 )  
                 จากนั้นไดนําไปใชปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  (1 ธันวาคม  2549  -  วันศุกรที่   16  
กุมภาพนัธ   2550 ) 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน  โดยใชแบบฝกทักษะการอาน  
จํานวน3  ชุด  แตละชุดใชเวลาฝก 1  สัปดาห     เปนเวลาทั้งสิ้น 3  สัปดาห ในชวงเวลากอนเขาเรียน    
จากนั้นในทกุวันศุกรของแตละสัปดาห  จะทําการทดสอบ  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล   และนําผลที่ได
ไปทําการวิเคราะห และแปรผลตอไป  
 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหโดยใชคาสถิติพื้นฐานไดแก   รอยละ  และคาเฉลี่ย  เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการฝกอาน  แตละขั้นตอน    และนําจํานวนคนที่ผานเกณฑ     มาเสนอเปนคา
รอยละ  ในรูปแบบของ กราฟแทง 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

ผลการประเมินทักษะการอานของนักเรียนกลุมเปาหมาย
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นักเรียนกลุมเปาหมาย
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ะ

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2 

สัปดาหที่ 3

 
 
 
 จากแผนภูมิพบวา   ในสัปดาหที่ 1  นักเรยีนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ   เด็กหญิงนริศรา  
( รอยละ 80)  สัปดาหที่ 2  นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุด คือ  เด็กหญิง  นริศรา  และเด็กหญิง
กฤติมา (รอยละ 70)    และในสัปดาหที่ 3  นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ เด็กชายกนกพล  
และเดก็หญิงนริศรา ( รอยละ  90 ) 
 
ขอสรุป 
                 ผลการฝกทักษะการอานของนกัเรยีน  7  คน โดยรวม สามารถ ทําคะแนนไดผานตาม
จุดประสงคทีต่ั้งไว  และมีพฒันาการที่ดีขึน้ ตามลําดับ ในแตละสัปดาห 
    จึงสามารถสรุปไดวา  แบบฝกปฏิบัติดังกลาวสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการ
อานของนักเรยีนที่มีความบกพรอง  ดานทกัษะการอานไดเปนอยางด ี
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ขอเสนอแนะ 
 
                 นักเรียนทั้ง  7  คนนี้   คอนขางลืมงายถาไมไดรับความเอาใจใสอยางตอเนือ่ง  และ
เนื่องจากจบปการศึกษาแลวตองเล่ือนชั้นขึ้นไปอยูช้ันประถมศึกษาปที่  2   จึงอยากจะใหคุณครู
ประจําชั้นไดดาํเนินการตอไปในรูปแบบการฝกทักษะการอานในขั้นทีสู่งขึ้นตอไป   เนื่องจากเปน
ผลดีกับนักเรียนในเรื่องการอานเพื่อจะไดสรางนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนในอนาคตดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75

 
 

ตัวอยางแบบฝก 
 

ตอนที่  1   การอานเปนคํา   (10   คะแนน) 
 
สระ 
 
      พยัญชนะ 

 
-   ะ 
 

 
-  า 

 
เ - 

 
แ -  

 
เ - ะ 

 
แ - ะ 

 
ก 
 

 
กะ 

 
กา 

 
เก 

 
แก 

 
เกะ 

 
แกะ 

 
ข 
 

 
ขะ 

 
ขา 

 
เข 

 
แข 

 
เขะ 

 
แขะ 

 
ค 
 

  
คะ 

 
คา 

 
เค 

 
แค 

 
เคะ 

 
แคะ 

 
ง 
 

 
งะ 

 
งา 

 
เง 
 

 
แง 

 
เงะ 

 
แงะ 

 
จ 
 

 
จะ 

 
จา 

 
เจ 

 
แจ 

 
เจะ 

 
แจะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 76

 
 

ตอนที่  2     การอานเปนคํา    (10  คะแนน) 
 

จําป         จําปา    มาลัย     ไปนา       หาของ    ลองดู    
แกะ         แพะ    ถั่วแระ    รองเทาแตะ    ผมแกละ 
แทะกระดูก        ดอกไม         ใบไมปากกา    ดนิสอ            
โรงเรียน            เวียนเทียน    มะเมีย             ตะเกียง 
ผมเปย                ทุเรียน         ผีเสื้อ               มะเขือ    
กระโปรง             บันได          หนังสือ 
 
 
 

ตอนที่  3    การอานเปนประโยค     ( 10  คะแนน) 

 
เคาะประตู        เฉาะมะพราว      กินเงาะ         นางฟาเหาะ     
นอนบนเบาะ        น้ําเซาะ            
ฉันวางเสื้อไวบนเสื่อ 
เสือถูกผูกเชือกไวที่เสา 
มีผีเสื้อบินไปเกาะที่ตนมะเขือ 
ฉันพายเรือไปเที่ยวเขื่อน 
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 6” 
 

 
 

โรงเรียนวรมงคล 
 
 
 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 
 
 

การพัฒนาทักษะการเขียนและสะกดคํา 
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี   4 / 1  โดยใชแบบฝกทักษะการเขียน 

 
 

โดย 
 
 

นางลัดดาวัลย    อภกิิจไพบูลย 
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เร่ือง   การพัฒนาทักษะการเขียนและสะกดคําของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่   4 / 1  
          โดยใชแบบฝกทักษะการเขียน 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                 การเขียนเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนทักษะเบื้องตนที่ใชในการสื่อสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาภาษาไทยซึ่งเปนภาษาที่นกัเรียนตองใชในการดํารงชีวิตประจําวัน  ในการ
ส่ือสารกับบุคคลอื่น   

  จากการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ผานมา  พบวา   เด็กนกัเรียนบางสวนเขียน
ภาษาไทยไมถูกตอง  โดยมสีาเหตุมาจากหลายประการ  เชน  ขาดการฝกฝน   ออกเสียงแบบผิด ๆ 
หรือไดรับความรูอยางไมถูกตอง   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงประสงคที่จะแกปญหานี้  โดยการจัดทําแบบฝก
การเขียนเพื่อการแกปญหาการเขียนของนักเรียน      และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเขียนให
อยูในระดับทีด่ีขึ้น 
 
คําถามวิจัย 
                 1. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํามีลักษณะอยางไร 
                 2.  ผลการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการสะกดคํา 
                 2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                1.  ทําใหไดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 
                2.  ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 
                3.  ทําใหนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น 
 
ตัวแปรในการวิจัย 
                1.  แบบฝกการเขยีนสะกดคํา 
                2.  ทักษะการเขียนของนักเรียน 
 
วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพฒันา  โดยผูวจิยัสังเกตคําศัพทที่นักเรียนมกัเขียนผิด  
ตั้งแตในชวงแรกของการเปดภาคเรียน  แลวรวบรวมจดัทําแบบฝกการเขียนสะกดคํา ทั้งสิ้น 3 ชุด 
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โดยใหหวัหนากลุมสาระภาษาไทยและผูชวยฝายวิชาการชวยพจิารณา ในวันที่ 30  พฤศจิกายน  
2549    จากนัน้นํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  โดยหวัหนากลุมสาระภาษาไทยไดแนะนําให
เพิ่มเติมจํานวนขอในการฝก    จากนั้นนําไปใชฝกนักเรียนในระหวางวนัที่  6-24   พฤศจิกายน  
2549   ในชวงเวลาพักกลางวนั   โดยในสัปดาห แรก  ผูวจิัย  ใหนักเรียนฝกสะกดคํา  ปากเปลา  จาก
แบบฝกชุดที่ 1   และในวันศกุรที่  10  พฤศจิกายน 2549    ผูวิจัยทําการทดสอบ  โดยการใหนักเรียน
เขียนสะกดคํา   จากนั้นในสปัดาหที่ 2  ทําเชนเดียวกนักับสัปดาหแรก  แตเปลี่ยน  แบบฝกการ
สะกดคําเปนชดุที่ 2  ซ่ึงมีระดับความยากมากยิ่งขึ้น  จากนั้นทําการทดสอบ  การเขียนสะกดคําของ
นักเรียน  คร้ังที่ 2  ในวนัศุกรที่ 17  พฤศจิกายน  2549     และในสัปดาหที่  ทําเชนเดยีวกันกับเปลี่ยน 
แบบฝกการสะกดคําเปนชุดที่ 3      จากนัน้ทําการทดสอบ  การเขียนสะกดคําของนักเรียน  คร้ังที่ 3   
ในวนัศุกรที ่24   พฤศจิกายน  2549   จากนั้น นําผลการทดสอบทั้ง 3  คร้ัง  มาทําการวิเคราะห  
สรุปผล ตอไป 
 
กลุมเปาหมายศึกษา 
                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 / 1  โรงเรียนวรมงคล  จํานวน   2  คน  ไดแก  เดก็ชาย
วสันต    กัญญา      เด็กชายสภาพร   คําบอนพิทักษ    ซ่ึงจากการเรยีนการสอนที่ผานมา  พบวา
นักเรียนทั้ง 2 คนนี้ไมผานเกณฑการประเมนิ การเขียนสะกดคํา    
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบฝกการเขยีนสะกดคํา 
2. แบบวัดทักษะการเขียนสะกดคํา   

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 หลังจากออกแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเสร็จเรียบรอยแลวใหหวัหนากลุมสาระ 
ภาษาไทย  คือ  นางสาวปยมาศ  และผูชวยฝายวิชาการ  ชวยวิจารณ  และพิจารณาปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2549 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแบบฝกการเขยีนสะกดคํา โดยใหนกัเรียนกลุมเปาหมาย   ทอง
ปากเปลา วันละ  20  นาที ในชวงพักกลางวัน  เปนเวลา 3  สัปดาห  โดยแตละสัปดาห  จะเปลี่ยน
แบบฝก  ซ่ึงแบบฝกแตละชดุจะเรยีงลําดับความยากงาย  โดยในสัปดาหแรกจะใหนกัเรียนใชแบบ
ฝกที่งายกอน  และเพิ่มระดบัความยากมากขึ้น ในสัปดาหถัดไป  และในวันศกุรของแตละสัปดาห
จะมีการประเมินผลการใชแบบฝก  โดยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบการเขียนสะกดคาํ  จากนัน้
รวบรวมขอมลูดังกลาวมาดาํเนินการวิเคราะห  ในลําดับตอไป  
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การวิเคราะหขอมูล 
                 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานความถี่  และ รอยละ    จากนั้นนําเสนอในรูปแบบของ
กราฟเสน  เพือ่เปรียบเทียบผลการใชแบบฝกในแตละสัปดาห              
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

กราฟแสดงพัฒนาการทักษะการเขียนสะกดคํา

ของนักเรียนกลุมเปาหมาย
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เด็กชายวสันต     กัญญา

เด็กชายสถาพร   คําบอนพิทักษ

 
 
 จากกราฟ พบวา  นักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 2  คนมพีัฒนาการที่ดขีึ้น เปนลําดับ  โดย
สัปดาหที่ 1  นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ  เด็กชายสถาพร  คําบอนพิทักษ  ( 13  คะแนน)  
สัปดาหที่ 2  นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ  เด็กชายสถาพร  คําบอนพิทักษ  ( 16  คะแนน)   
สัปดาหที่ 3  นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ  เด็กชายวสันต  กัญญา ( 18  คะแนน)   
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สรุปผลวิจัยและขอเสนอแนะ 
 จากการทดลองใชแบบฝกทกัษะทั้ง 3  ชุด  พบวา  สามารถ พัฒนาทักษะการเขยีนสะกดคํา
ใหแกนกัเรียนกลุมเปาหมายทั้ง  2  คน ไดเปนอยางดี  โดย สัปดาหที่ 1  นักเรียนที่มผีลการทดสอบ
สูงสุดคือ  เด็กชายสถาพร  คาํบอนพิทักษ  ( 13  คะแนน)  สัปดาหที ่2  นักเรยีนที่มีผลการทดสอบ
สูงสุดคือ  เด็กชายสถาพร  คําบอนพิทักษ  ( 16  คะแนน)  และในสัปดาหที่ 3  นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบสูงสุดคือ  เด็กชายวสันต  กัญญา ( 18  คะแนน)   และจากการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนของผูวิจยัพบวา  หลังจากดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว  นกัเรียนมีพัฒนาการในการเขียนสะกด
คําที่ดีขึ้น   มคีวามถูกตอง มากยิ่งขึ้น  และสามารถติดตามบทเรียนไดอยางตอเนื่องพรอมกับเพื่อน
รวมชั้นเรียนเดียวกัน   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความเหน็วา  นักเรียนทั้ง 2  คนนี้ควรไดรับการฝกและ
พัฒนาทักษะการสะกดคําอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งควรมีการบูรณาการ การฝกทักษะในรูปแบบนี้ใน
กลุมสาระอื่น ๆ  ดวย  เพื่อใหนักเรยีนไดรับการฝกและพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําอยางตอเนื่อง 
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 7” 
 
 

โรงเรียนวรมงคล 
 
 
 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 
 
 

การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี   5 / 2   โดยใชแบบฝกทักษะ 

 
 

โดย 
 
 

นางนวลจนัทร    วงษศรี     
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เร่ือง    การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5 / 2     
            โดยใชแบบฝกทักษะ 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                 ทักษะการคิดคํานวณมีความสําคัญตอการเรียนรู  ในวิชาคณิตศาสตรเปนอยางมาก  
นักเรียนสวนใหญยังขาดทกัษะในการคิดคาํนวณ  ซ่ึงมีสาเหตุไดหลายประการ   ดังนี้ 

1. พื้นฐานการเรียนรูของนักเรยีนในระยะแรกเริ่มไมดีพอ 
2. นักเรียนขาดการฝกฝนในการคิดที่ตอเนื่อง 
3. นกัเรียนมีทักษะการคิดคํานวณในขั้นพืน้ฐานที่ไมถูกตอง 

จากสาเหตุทีก่ลาวมาขางตน  ทําใหพัฒนาการในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนไมดีเทาที่ควร  
ดังนั้นผูวจิัยจึงคิดหาแนวทางแกปญหาดังกลาว  ซ่ึงจากการจัดการเรียนการสอนแลวพบวา   ทักษะ
คิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 / 2 จํานวน  5  คน   ยังมีขอบกพรองอยูมาก  ผูวจิัยจึง
มีแนวคดิที่จะพัฒนาทักษะทางการคิดคํานวณของนกัเรียนกลุมนี้  โดยการใหนกัเรียนไดฝกคิด
คํานวณ ตามแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา 
 
คําถามวิจัย 
                 1. แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  มีลักษณะเปนอยางไร 
                 2. ทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ของนักเรียน  หลังใชแบบฝกแลว เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ของนักเรียน 
                  2. เพื่อศึกษาทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่  5 / 2  หลังใช  
                      แบบฝกทักษะที่สรางขึ้น 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1.  ทําใหไดแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร   
                 2.  ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร   
                 3.  ทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงยิ่งขึ้น 
 
ตัวแปรในการวิจัย 
                 1. แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 
                 2. ทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรของนักเรียน 
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วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพฒันา  โดยในขั้นแรกผูวจิัยดาํเนินการสรางแบบฝกทักษะ
การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร   จากนั้นนําแบบฝกหัดที่สรางขึ้น มาใหหัวหนากลุมสาระ
คณิตศาสตรและผูชวยฝายวชิาการพิจารณา แลว นําปรบัปรุงแกไขบางสวน   จากนั้นนําแบบฝก
ทักษะดังกลาวมาใชกับนกัเรยีนที่มีทักษะในการคิดคํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร   อยูในเกณฑต่ํา
จาํนวน  5  คน  โดยเริ่มดําเนินการระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน  –22  ธันวาคม 2549  ในชวงเวลา
หลังเลิกเรียน    โดยในวนัที่  27  พฤศจิกายน  2549  ผูวิจยัใหนักเรยีนทาํการทดสอบกอนทําแบบฝก
ทักษะ  จากนัน้ ในวันตอมา  จึงดําเนนิการฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะ   
 
กลุมเปาหมาย 
                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 / 2  ของโรงเรียนวรมงคล  จาํนวน  5  คน   ไดแก   
เด็กชายอนุชน   บูรณศิลป   เด็กชายชยัวฒัน   แกวกุญชร    เด็กชายชลธศิ    บิลซล    เด็กหญิง
นภาวรรณ    โตะอาด   เด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบฝกทักษะการคิดคํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร    
2. แบบวัดทักษะในการคิดคํานวณพืน้ฐานทางคณิตศาสตร    

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 หลังจากที่ผูวิจยัสราง     แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว  ไดดําเนินการให
หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร   คือนางสาวทัศวรรณ   ศรีทอง   และผูชวยฝายวิชาการพิจารณาแลว
นํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  ในวันที่ 20  พฤศจิกายน   2549 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ในวันที่ 27  พฤศจิกายน  2549  ผูวิจัย ทําการทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมาย  กอนทีจ่ะ
เร่ิมใชแบบฝกทักษะ  จากนัน้  ตั้งแตวันที่ 28  พฤศจิกายน  2549  เปนตนไป  ไดทําการฝกทักษะการ
คิดคํานวณของนักเรยีน  โดยใชแบบฝกทกัษะดังกลาว    วันละ  10  นาที  ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน  
จากนั้นในวันที่  1 , 8 , 15  ธันวาคม  2549 ไดทําการทดสอบนักเรียนโดยใชแบบวัดทกัษะการคิด
คํานวณ  เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการของนักเรียน  ในแตละสัปดาห   จากนั้น  ในวนัที่  22  ธันวาคม  
2549  ทําการทดสอบ หลังใชแบบฝกทักษะอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อนําคะแนนที่ได  มาคํานวณพัฒนาการ
ของนักเรียนแตละคนในลําดับตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
                 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ยและรอยละ  และเปรียบเทยีบ
พัฒนาการของนักเรียนแตละคน  ระหวางการฝก  ในแตละสัปดาห  โดยการใชกราฟเสน จากนัน้นํา
คะแนนหลังการฝกในสัปดาหสุดทาย  มาเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกโดยศึกษา
พัฒนาการเปนรอยละของโอกาสที่จะพัฒนาไดของแตละคน  ตามสูตรของ    รศ.ดร.ศิริชัย          
กาญจนวาสี     ดังนี ้
 

           รอยละของคะแนนพฒันาการ    =  คะแนนหลังพฒันา  -  คะแนนกอนพัฒนา      x    100 
                                                                      คะแนนเต็ม             -  คะแนนกอนพัฒนา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตารางที่ 1  คะแนนการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร จําแนกตามชือ่ 
                  นักเรียน  5  คน   ดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชื่อ  -   นามสกุล รวม 
(10) 

รอยละ ผลการ
ประเมิน 

1 เด็กชายอนุชน   บูรณศิลป          2 20 ไมผาน 
2 เด็กชายชัยวัฒน   แกวกุญชร     3.5 35 ไมผาน 
3 เด็กชายชลธิศ    บิลซล 3 30 ไมผาน 
4 เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด 1 10 ไมผาน 
5 เด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย 4 40 ไมผาน 

รวม(เฉล่ีย) 2.7 27 ไมผาน 

 
 จากตารางพบวา  ผลการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย  ทั้ง 5 คน  ไมผานเกณฑการประเมิน   โดยผูที่มคีะแนนสูงสุดคือ  เด็กหญิง
สุธิมา   ไชยสัตย (รอยละ 40)  สวนผูที่มีคะแนนต่ําสุด คือ  เด็กหญิงนภาวรรณ  โตะอาด   (  รอยละ
10  ) 
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ตารางที่ 2   คะแนนการทดสอบระหวางใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ในแตละ 
                   สัปดาห     จําแนกตามชื่อนกัเรียน  5  คน   ดังนี ้

 
 

แผนภูมิแสดงพัฒนาการดานทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  

ของนักเรียนกลุมเปาหมาย
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รอ
ยล

ะ สัปดาห ท่ี 1

สัปดาห ท่ี 2 

สัปดาห ท่ี 3

 
 
 
 

ผลการทดสอบ  (รอยละ) 
ลําดับท่ี ชื่อ- นามสกุล 

สัปดาห ท่ี 1 สัปดาห ท่ี 2 สัปดาห ท่ี 3 
1 เด็กชายอนุชน   บูรณศิลป          30 60 90 
2 เด็กชายชัยวัฒน   แกวกุญชร     40 65 75 
3 เด็กชายชลธิศ    บิลซล 35 50 70 
4 เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด 25 55 65 
5 เด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย 45 70 85 
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 จากแผนภูมิพบวา  นักเรียนทั้ง 5 คน  มีพัฒนาการที่ดขีึ้นโดยลําดับ  ซ่ึงสามารถสังเกตได
จากผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก  ในแตละสัปดาห   โดยในสัปดาหที่ 1  นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบระหวางใชแบบฝก สูงสุด คือเด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย  ( รอยละ 45)  สวนนักเรียนที่มีผล
การทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสุด คือ  เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด     ( รอยละ 25 )   ใน
สัปดาหที่ 2  นักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก สูงสุด  คือ เด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย ( 
รอยละ  70)  สวนนกัเรียนทีม่ีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสุด  คือ  เดก็ชายชลธศิ    บลิซล 
(รอยละ50)   และในสัปดาหที่ 3  นักเรยีนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก สูงสุด  คือ  เด็กชาย
อนุชน   บูรณศิลป ( รอยละ 90)         สวนนกัเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสดุ  
คือ  เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด (รอยละ 65) 
 
 
ตารางที่ 3  คะแนนการทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร จําแนกตามชือ่ 
                  นักเรียน  5  คน   ดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชื่อ  -   นามสกุล รวม 
(10) 

รอยละ ผลการ
ประเมิน 

1 เด็กชายอนุชน          บูรณศิลป          6 60 ผาน 
2 เด็กชายชัยวัฒน        แกวกุญชร     7 70 ผาน 
3 เด็กชายชลธิศ           บิลซล 7.5 75 ผาน 
4 เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด 6 60 ผาน 
5 เด็กหญิงสุธิมา            ไชยสัตย 9 90 ผาน 

รวม(เฉล่ีย) 7.1 71 ผาน 

 
 จากตารางพบวา  ผลการทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย  ทั้ง 5 คน  ผานเกณฑการประเมินทั้งหมด    โดยผูที่มีคะแนนสูงสุดคือ  
เด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย (รอยละ 90)  สวนผูที่มีคะแนนต่ําสุด คือ  เด็กหญิงอนุชน  บูรณศิลป   
(รอยละ60  )   เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด (รอยละ60  )    
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  ตารางที่ 3  คะแนนพัฒนาการ  และรอยละของพัฒนาการจําแนกตามนักเรียนเปน 
                    รายบุคคล  และคาเฉลี่ยรวม 

 
จากตารางพบวา  หลังจากใชแบบฝกทักษะแลว  นักเรยีนทั้ง 5 คน  มพีัฒนาการดานทักษะ

การคิดคํานวณโดยรวม  รอยละเฉลี่ย  60.81   โดยนักเรยีนที่มีพัฒนาการสูงสุดคือ เด็กชายสุธิมาไชย
สัตย คิดเปนรอยละ 83.33  สวน  นักเรียนที่มีพัฒนาการต่ําสุด  คือ   เด็กชายอนชุน  บูรณศลิป       
คิดเปนรอยละ   50    โดยนักเรียนทั้งหมดผานการประเมนิทุกคนคิดเปนรอยละ 100 

 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 

จากการใช  แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น  พบวา   ใน
ระยะแรก   กอนใชแบบฝกทกัษะ    นักเรยีนกลุมเปาหมาย  ทั้ง 5 คน  ไมผานเกณฑการประเมิน   
โดยผูที่มีคะแนนสูงสุดคือ  เด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย (รอยละ 40)  สวนผูที่มีคะแนนต่าํสุด คือ  
เด็กหญิงนภาวรรณ  โตะอาด   (  รอยละ10  ) 

 หลังจาก ดําเนินการใชแบบฝกทักษะในแตละสัปดาหแลว พบวา นักเรียนทั้ง 5 คน  มี
พัฒนาการที่ดขีึ้นตามลําดับ  โดยในสัปดาหที่ 1  นกัเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก 
สูงสุด คือเด็กหญิงสุธิมา   ไชยสัตย  ( รอยละ 45)      สัปดาหที่ 2  นักเรียนทีม่ีผลการทดสอบ
ระหวางใชแบบฝก สูงสุด  คือ เด็กหญิงสธิุมา   ไชยสัตย ( รอยละ  70)  และในสัปดาหที่ 3  
นักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก สูงสุด  คือ  เด็กชายอนุชน   บูรณศิลป ( รอยละ 90)         
สวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสุด  คือ  เด็กหญงินภาวรรณ    โตะอาด (รอย
ละ 65)   และหลังจากดําเนินการฝกทักษะเสร็จสิ้นแลว  ผูวจิัยไดทาํการทดสอบ หลังใชแบบฝก
ทักษะอกีครั้งหนึ่ง  พบวา  ผลการทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  

คะแนน  ( คะแนนเต็ม: F = 10 ) ลําดับ ชื่อ  -นามสกุล 
กอน 
(pre) 

หลัง 
(post) 

คะแนน
พัฒนา 

F - pre 
 

พัฒนาการ 
รอยละ 

1 เด็กชายอนุชน          บูรณศิลป          2 6 4 8 50.00 
2 เด็กชายชัยวัฒน        แกวกุญชร     3.5 7 3.5 6.5 53.85 
3 เด็กชายชลธิศ           บิลซล 3 7.5 4.5 7 64.29 
4 เด็กหญิงนภาวรรณ    โตะอาด 1 6 5 9 55.56 
5 เด็กหญิงสุธิมา            ไชยสัตย 4 9 5 6 83.33 

รวม(เฉล่ีย) 2.6 7.1 4.5 7.4 60.81 
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ของนักเรียนกลุมเปาหมาย  ทั้ง 5 คน  ผานเกณฑการประเมินทั้งหมด    มีพัฒนาการดานทักษะการ
คิดคํานวณโดยรวม  รอยละเฉลี่ย  60.81   โดยนกัเรียนที่มีพัฒนาการสูงสุดคือ เด็กชายสุธิมาไชย
สัตย คิดเปนรอยละ 83.33  สวน  นักเรียนที่มีพัฒนาการต่ําสุด  คือ   เด็กชายอนชุน  บูรณศิลป       
คิดเปนรอยละ   50    โดยนักเรียนทั้งหมดผานการประเมนิทุกคนคิดเปนรอยละ 100 

จากผลการประเมินสรุปไดวา  แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นนั้น   สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนกัเรียนไดเปนอยางดี  สังเกตได
จากการที่นกัเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเปนลําดับในแตละสัปดาห     และผูวิจยัมีความเหน็วาหาก
นักเรียนไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่อง  จะชวยใหนกัเรียนสามารถคิดคํานวณไดอยางคลองแคลว  
และเปนพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในระดบัที่สูงยิ่งขึ้นไปไดเปนอยางด ี
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“ตัวอยางเรื่องที่  8” 

 
โรงเรียนวรมงคล 

 
 

การวิจัยปฏบิัติการในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 

การพัฒนาทักษะการอาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 / 2  โดยใชบัตรคําฝกทักษะการอาน 

 
โดย 

 
นางสาวอรุชา     ศรีสมัย 
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เร่ือง 
                 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 / 2  โดยใชบัตรคําฝกทักษะ
การอาน 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                 การอานเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย     จากการจัด    
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2  ผูวิจัยพบวา  เมื่อใหนักเรยีนอานสะกดคาํ
พรอมกัน  ทัง้ชั้นเรียน  จะมีนักเรียนประมาณ 6  คนที่ไมสามารถอานพรอมเพื่อนในชั้นเรียนได
ผูวิจัยจึงมีความตองการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนกลุมนี้  เพื่อใหนักเรยีนกลุมนี้สามารถ
ติดตามบทเรียนไดทันตามเพื่อนในชัน้เรียน   โดยใชบัตรคําฝกทักษะการอานทีผู่วิจัยสรางและ
พัฒนาขึ้น 
 
คําถามวิจัย 
                 1.บัตรคําฝกทักษะการอานมีลักษณะเปนอยางไร  
                 2.ผลการใชแบบฝกทักษะการอานเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน 
                 2.  เพื่อพัฒนาทักษะการอานของนกัเรียน  โดยใชแบบฝกทกัษะ 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1.  ทําใหไดบัตรคําฝกทักษะการอาน 
                 2.  ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการอาน 
                  
ตัวแปรในการวิจัย 
                 1.  บัตรคําฝกทักษะการอาน 
                 2.  ทักษะการอานของนักเรียน 
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วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพฒันา  โดยระยะแรก  ผูวิจัยดาํเนินการพัฒนาบัตรคํา ฝก
ทักษะการอาน  โดยการรวบรวมคําศัพททีน่ักเรียนมักอานไมคลองจํานวน  10  คํา  จากนั้นไดจัดให
เพื่อนครูในกลุมสาระภาษาไทย   ชวยตรวจทานและแกไขจนไดคําศัพทที่ถูกตอง  สมบูรณ  ตอมา
ผูวิจัยไดทําการสรางบัตรคําโดยในบตัรคําแตละใบ  จะมคํีาศัพท  ใบละ 1  คํา  จากนั้นไดตรวจทาน
ความเรียบรอยและใหหัวหนากลุมสาระชวยตรวจทาน  พรอมพิจารณาขอบกพรองแกไขปรับปรุง
อีกครั้งหนึ่งกอนที่จะดําเนินการใชจริง 
   หลังจากไดบตัรคําฝกทักษะการอานที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลว     ผูวิจยัไดดําเนนิการพฒันา
ทักษะการอานของนักเรียนโดยใหนกัเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 6  คน  มาฝกอานที่หองพักของผูวิจยั
ทุกวันหลังเลิกเรยีน   เปนเวลา  2  สัปดาห   และในวันสุดทายของการดาํเนินการ  ผูวจิยัไดทําการ
ทดสอบทักษะการอานของนกัเรียนกลุมเปาหมาย  เพื่อนําไปทําการวิเคราะหและสรุปผลในลําดับ
ตอไป 
 
กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
                 นักเรียนชั้น ป. 3/2   จํานวน 6  คน    ที่มีทักษะการอานต่ํา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 1. บัตรคําฝกทักษะการอาน 
                 2.  แบบประเมินทักษะการอาน  
                 3.  แบบทดสอบทักษะการอาน 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 ผูวิจัยหาคณุภาพเครื่องมือ  โดยการใหหวัหนากลุมสาระ  และเพื่อนครชูวยตรวจทาน
ความถูกตองของคําที่ผูวิจัยเลือกใชในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน    รวมทั้งชวยพจิารณา
แบบประเมินทักษะการอาน ที่ผูวิจัยสรางขึน้เพื่อทําการปรับปรุงและพฒันาตอไป 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
               ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   โดยการใหนักเรยีนทั้ง 6 คน  มาฝกทักษะการอาน
โดยใชบัตรคํา  ทุกวัน  หลังเลิกเรียน  คร้ังละ 30  นาที   เปนเวลา  1  สัปดาห   และทาํการประเมิน
ทักษะการอานระหวางฝก  2  คร้ัง  โดยใชแบบประเมินทกัษะการอาน       และในครั้งสุดทาย ผูวิจยั
ทําการประเมนิทักษะการอานของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอาน         เพื่อนําขอมูลที่
รวบรวมไดมาทําการวิเคราะห ประเมินผล 
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การวิเคราะหขอมูล 
    ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  เพื่อบรรยาย
คะแนนของนกัเรียนแตละคนในการฝกทักษะแตละครั้ง      
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
                  

ตารางแสดง ผลการประเมินทักษะการอานครั้งท่ี 1  
 

ผลการประเมิน ท่ี รายการ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 การสะกดคําควบกล้ํา 1.24 .42 ปรับปรุง 
2 การอานคํา สะกด  ร, ล    1.26 .44 ปรับปรุง 
3 ความถูกตองของการอานคํา 1.27 .44 ปรับปรุง 
4 ความคลองแคลวในการอาน 1.24 .42 ปรับปรุง 
5 ความชัดเจนในการออกเสียง 1.21 .40 ปรับปรุง 
  
 จากตารางพบวา  นักเรียนทัง้ 6 คน  มีผลการประเมินทักษะการอานทั้ง 5  ดาน  อยูในระดับ 
ปรับปรุง  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกตองของการอานคํา ( X=1.27 )  สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ความชัดเจนในการออกเสียง (X = 1.21) 
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ตารางแสดง ผลการประเมินทักษะการอานครั้งท่ี 2 
 

ผลการประเมิน ท่ี รายการ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 การสะกดคําควบกล้ํา 3.66 .82 ดีมาก 
2 การอานคํา สะกด  ร, ล    3.52 .78 ดีมาก 
3 ความถูกตองของการอานคํา 3.34 .84 ปานกลาง 
4 ความคลองแคลวในการอาน 3.49 .92 ปานกลาง 
5 ความชัดเจนในการออกเสียง 3.40 .92 ปานกลาง 
 
 จากตารางพบวา  นักเรียนทัง้ 6 คน  มีคาเฉลี่ย ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูงสุด   อยูใน
ระดับดีมาก     ( X=3.66 )  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ความถูกตองของการอานคํา  (X = 3.34) 
 
 

ตารางแสดง ผลการทดสอบทักษะการอาน 
 

ผลการประเมิน ท่ี รายการ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 การสะกดคําควบกล้ํา 3.86 .88 ดีมาก 
2 การอานคํา สะกด  ร, ล    3.78 .76 ดีมาก 
3 ความถูกตองของการอานคํา 3.76 .79 ดีมาก 
4 ความคลองแคลวในการอาน 3.58 1.12 ดีมาก 
5 ความชัดเจนในการออกเสียง 3.55 .98 ดีมาก 
 
 จากตารางพบวา  นักเรียนทัง้ 6 คน  มีคาเฉลี่ย ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูงสุด   อยูใน
ระดับดีมาก     ( X=3.86 )     สวนดานที่มคีาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ความชัดเจนในการออกเสียง  (X = 3.55) 
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ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ผลการใชบัตรคําฝกทักษะการอาน   ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3/2   ทั้ง 6 คน พบวา   
การประเมินผลคร้ังที่ 1  มีผลการประเมินทักษะการอานทั้ง 5  ดาน  อยูในระดับ ปรับปรุง  โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกตองของการอานคํา ( X=1.27 )  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ความ
ชัดเจนในการออกเสียง (X = 1.21)   และในการประเมินครั้งที่ 2 พบวา   นักเรียนทั้ง 6 คน  มี
คาเฉลี่ย ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูงสุด   อยูในระดับดีมาก     ( X=3.66 )  สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  ความถูกตองของการอานคํา  (X = 3.34)   และในการทดสอบครั้งสุดทาย    นักเรยีนทั้ง 6 
คน ผลการทดสอบอยูในระดับดีมาก   โดยดานที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด  คือ ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูง
อยูในระดับดมีาก     ( X=3.86 )          สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ความชัดเจนในการออกเสียง  
(X = 3.55)  อยูในระดับดีมาก  เชนกนั 
 จากผลการประเมินทั้ง 3  คร้ัง  สรุปไดวา  บัตรคําฝกทักษะการอาน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น
สามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน  ไดเปนอยางดี  สังเกตไดจากผลการประเมินทกัษะการ
อานของนักเรยีน ที่ดีขึน้เปนลําดับ   ดังนัน้  ผูวิจยัจึงมคีวามเหน็วา  หากนํานวัตกรรมนี้  มาใชรวม
ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยปรับเปลี่ยนคําศัพทใหเหมาะกับบทเรียน  และ
ระดับชั้นของนักเรียน   จะสามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหดยีิ่งขึ้นได   ซ่ึงจะสงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางแบบฝกหัดการอานสะกดคํา 
 
1.   ฤดู                     อานวา         รึ  -   ดู 
2.  สนับสนุน          อานวา          สะ  -  หนับ  -  สะ  -  หนุน 
3.  กรรมวิธี             อานวา          กํา  -  มะ  -   วิ  -  ที     
4.  ปรารถนา           อานวา          ปราด  -  ถะ  -  หนา 
5.  อัศจรรย             อานวา          อัด  -  สะ  -  จัน 
6.  โชคลาภ            อานวา           โชก  -  ลาบ 
7.   บรรยาย            อานวา           บัน  -  ยาย       หรือ     บัน  -  ระ  -  ยาย 
8.   พายัพ               อานวา           พา  -  ยับ 
9.   บาปกรรม        อานวา           บาบ  -  กาํ 
10. ขวนขวาย         อานวา           ขวน  -  ขวาย 
 
 

ตัวอยางแบบทดสอบการอาน 
 
ในฝูงหมาปามกีฎไววา   ถาหมาปาตัวใดเปนผัวเมียกันจะออกไปตั้งครอบครัวใหมก็ได   

แตถามีลูกที่เดนิไดแลวตองพาไปชุมนุมฝูงซึ่งจะจัดในคนืเดือนเพ็ญเพือ่ใหหมาปาตวัอ่ืนรูจักทั่วกัน 
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“ตัวอยางเรื่องที่  9” 
 
 

 

โรงเรียนวรมงคล 
 
 

การวิจัยปฏบิัติการในชั้นเรียน 
 
 
 

เร่ือง 
 

การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหโจทยปญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 / 1  โดยใชแบบฝกทักษะ 

 
 
 

โดย 
นางสาวมล ิ  เอี่ยมสะอาด 
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 เร่ือง 
                 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาสาํหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่3 / 1  
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                 การวิเคราะหโจทยปญหาเปนทกัษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน
วิชา  คณิตศาสตร    จากการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรยีน   ผูวิจยัพบวา  เมื่อกําหนดโจทยปญหา
ใหนกัเรียน   ใหนักเรยีนแสดงวิธีทําและหาคําตอบ  นักเรียนสวนใหญทําไดตามเกณฑที่กําหนด  มี
นักเรียน   3  คน  ที่ไมสามารถทําตามเกณฑที่กําหนดไวได      ผูวิจยัจงึตองการที่จะพัฒนานักเรียน
ทั้ง  3  คนนี้  ใหสามารถคิดวเิคราะหโจทยปญหาได  และสามารถติดตามบทเรียนไดทันเพื่อนใน
ช้ันเรียน 
 
คําถามวิจัย 
                 1.  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหามีลักษณะอยางไร 
                 2.  ผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวจัิย 
                 1.  เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 
                 2.  เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 
  
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1.  ทําใหไดแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 
                 2.  ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวเิคราะหโจทยปญหา 
 
ตัวแปรในการวิจัย 

    1.  แบบฝกทักษะการคิดวเิคราะหโจทยปญหา 
2. ผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 

วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพฒันาแบบฝกทกัษะการคิดวเิคราะหโจทยปญหา  โดย
ผูวิจัยไดใหหวัหนากลุมสาระคณิตศาสตรและครูระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3    จํานวน  4  ทานชวย
พิจารณาแบบฝก   จากนัน้นาํขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและนําไปใชกับ
นักเรียนกลุมเปาหมายชวงสัปดาหที่ 2 – 3   ของเดือนมกราคม 
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กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
                 กลุมเปาหมายที่ศกึษา  คือ  นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 /1  จํานวน 3  คน  ไดแก    
เด็กชายธีรพงษ    เด็กชายศกัดิ์สิทธิ์     เดก็หญิงณฐัพร 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนีแ้บงออกเปน  2  แบบ    ดังนี ้

1. แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 
2. แบบทดสอบทักษะการคิดวเิคราะหโจทยปญหา 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                หลังจากสรางแบบฝกการคิดวิเคราะหโจทยปญหาเสร็จแลวใหเพื่อนครูจํานวน  4  ทาน   
ชวยวิจารณแบบฝก   หลังจากนั้นนําขอบกพรองนําไปปรับปรุงแกไข 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ผูวิจัยดําเนินการใชแบบฝกการคิดวิเคราะหโจทยปญหา   โดยใหนกัเรียนฝกทําในชวงพกั
กลางวันใชเวลาประมาณ  15  นาทีตอ  1  ขอ   ชวงสัปดาหที่ 2 ของเดอืนมกราคม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
                 ใชคาวิเคราะหขอมูลเปนความถี่  ของคะแนนเก็บในแตละคร้ัง  และรวมคะแนนทั้ง 10 
คร้ัง   มีคะแนนเต็ม  50  คะแนน   โดยกําหนดใหนกัเรียนที่มีคะแนนรวม  ตั้งแต  25  คะแนนขึ้นไป 
ผานเกณฑการทดสอบ  สวนนักเรียนที่มีคะแนน  ต่ํากวา 25  คะแนน  ไมผานเกณฑ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

ตารางแสดง ผลการทดสอบการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 
 

 
 
 จากตารางพบวา  นักเรียนกลุมเปาหมายจาํนวน 3  คน  ผานเกณฑการทดสอบ  2  คน และ
ไมผานเกณฑ  1  คน  โดยนกัเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ( 42 คะแนน) 
สวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบต่ําสุดคือ  เด็กหญิง  ณัฐพร  ( 24  คะแนน) 
 
 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
                 จากการดําเนินการฝกทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนทัง้  3  คน  พบวา  มีนักเรียน
ผานเกณฑการทดสอบ  2  คน และไมผานเกณฑ  1  คน   แตอยางไรก็ตามนักเรียนทั้ง 3  คนมี
พัฒนาการที่ดขีึ้นโดยลําดับ   ผูวิจยัจึงมีความเห็นวา  แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นนี้  สามารถนํามาปรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรไดเปนอยางดี  สวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑนั้น  ควร
จะตองมีการปรับปรุงและพฒันาในลําดับตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี  /   คะแนน  
ชื่อ 1 

(5) 
2 

(5) 
3 

(5) 
4 

(5) 
5 

(5) 
6 

(5) 
7 

(5) 
8 

(5) 
9 

(5) 
10 
(5) 

รวม 

(50) 

1.  เด็กชายธีรพงษ 3 3 5 4 3 4 4 5 5 5 41 
2.  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 42 
3.  เด็กหญิงณฐัพร 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 24 
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แบบทดสอบการคิดวิเคราะหโจทยปญหา 
 
จงแสดงวิธีทํา 
1.  ฉันมีเงิน  150  บาท  พอใหอีก  175  บาท   ฉันมีเงินกีบ่าท 
2.  ซ้ือแตงโมมา   1700  ผล    ขายไป  1,444  ผล  เหลือแตงโมกี่ผล 
3.  เตารีดราคา  540  บาท  ทางรานลดราคาเหลือ  350  บาท   เตารีดลดราคากี่บาท 
4.  พัดลมราคา  385  บาท  เตารีดไฟฟาราคา  260  บาท  ราคาตางกันกี่บาท 
5.   พอใหเงนิฉัน  178  บาท   แมใหอีก  235  บาท  ฉันมีเงินทั้งหมดเทาไร 
6.  มะมวง  20   เขง   ราคาเขงละ  450  บาท  คิดเปนเงินทั้งหมดเทาไร 
7.  นกเอี้ยง  15  ตัว   ควาย  6  ตัว  นับขาไดทั้งหมดกี่ขา 
8.  มีเงิน   500  บาท  ซ้ือรองเทา  2  คู  ราคาคูละ  149  บาท  เหลือเงินเทาไร 
9.  สมุด  2,000   เลม  ราคาเลมละ  15  บาทคิดเปนเงินกีบ่าท 
10. มีธนบัตรใบละหารอยบาท   4  ใบ   รวมเปนเงินเทาไร 
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“ตัวอยางเรื่องที่  10” 
 

 

โรงเรียนวรมงคล 
 
 
 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 
 
 

การพัฒนาทักษะการแสดงออกหนาชั้น                         
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี   5 / 2   

โดยใชชุดกิจกรรมพฒันาความกลาแสดงออก 
 
 

โดย 
 
 

นางวราภรณ      เมตพิบูลย  
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เร่ือง    การพัฒนาทักษะการแสดงออกหนาชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 / 1โดยใชชุด                         
            กิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออก 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
     จากการที่ผูวิจัยไดมอบหมายงานใหนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1  นําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรยีนตามรูปแบบของ ช้ินงานที่นกัเรียนไดทํามา  พบวา  มีนกัเรยีนบางสวนมคีวามเขินอาย  
ไมกลาพูด  ไมกลาแสดงออก   และลําดับขัน้ตอนการนําเสนอไมถูกตอง   ผูวิจัยจึงตองการพัฒนา
ความกลาแสดงออกของนักเรียนเหลานี้  เพื่อใหนกัเรียนมีความมั่นใจในการนําเสนอผลงานมากขึ้น                   
คําถามวิจัย 
                 1.  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออกเปนอยางไร 
                 2.  ผลการแสดงออกหนาชัน้ของนักเรียนหลังใชชุดกจิกรรมเปนอยางไร 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพื่อพัฒนาชุดกจิกรรม  พัฒนาทักษะความกลาแสดงออก 
                 2.  เพื่อนําชุดกจิกรรมมาใชในการพัฒนาทักษะความกลาแสดงออกของนกัเรียน 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
                 1.  ทําใหไดชุดกจิกรรมฝกทักษะความกลาแสดงออก 
                 2.  ทําใหทราบผลการใชชุดกจิกรรม 
ตัวแปรในการวิจัย 
                 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออก 
                 2. ทักษะความกลาแสดงออกของนักเรียน 
วิธีการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพฒันา  โดยใหหัวหนาสาย  อาจารยจารุวรรณ   ได
ตรวจสอบในชวงวนัที่  16   พฤศจิกายน   2550   จากนั้นนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะพรอมทั้ง
เพื่อนในชวงชัน้ไดรับทราบ   และนําภาพกจิกรรมสิ่งแวดลอมมานําเสนอในเดือนพฤศจิกายน  2549   
ถึงเดือนกุมภาพันธ   2550 
 
กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โรงเรียนวรมงคล  จํานวน  5  คน ที่มีทักษะความกลา
แสดงออกอยูในระดับต่ํา   ไดแก    เด็กชายไชยวัฒน    เดก็ชายพีระพงษ     เด็กชายจัตพุล    เด็กชาย
อนุชน     และ  เด็กหญิงสภุชัชา    
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. กลุมกิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออก 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการแสดงออกหนาชั้นเรียน 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
                 ผูวิจัยทําการหาคณุภาพเครื่องมือโดยใหหวัหนากลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม   คือ   นางสาวจารุวรรณ   ชวยวิจารณและพจิารณาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  เมื่อ
เดือนพฤศจกิายน  2549 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ผูวิจัยไดดําเนนิการโดยเก็บดวยตนเอง   ใชการสังเกต   จากการใหนกัเรียนทั้ง 5  คน  ฝก
นําเสนองานหนาชั้น  ตามทีผู่วิจัยไดมอบหมายไว  เปนจํานวน  3  คร้ัง  และไดมกีารเสริมแรง  โดย
การใหกําลังใจผูเรียน  ดวยคําชมเชย  และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
                คะแนนจากแบบสงัเกต   คิดเปนคารอยละ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

แบบสังเกตพฒันาการความกลาแสดงออก  คร้ังท่ี 1 

 
  จากตารางพบวา  นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑพอใช  โดยมีจํานวนทัง้สิ้น  3 คน   
ไดแก  เด็กชายพีระพงษ      เด็กชายอนุชน    และ  เด็กชายจัตุพล   สวนอกี 2 คน อยูในเกณฑตอง
ปรับปรุง ไดแก  เด็กชายไชยวัฒน    และ เด็กหญิงสุภัชชา 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน ลําดับที่ ช่ือ   -   สกุล 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ปรับปรุง 

(1) 
1 เด็กชายพีระพงษ  /  
2 เด็กชายไชยวฒัน    / 
3 เด็กหญิงสภุัชชา   / 

      4   เด็กชายอนุชน  /  
      5   เด็กชายจัตุพล      /  
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                 แบบสังเกตพัฒนาการความกลาแสดงออก  คร้ังท่ี 2 

 
  จากตารางพบวา  นักเรียนทีอ่ยูในเกณฑดมีีทั้งสิ้น 2 คน คือ เด็กชายพีระพงษ      
และเดก็ชายไชยวัฒน    สวน  เด็กชายอนชุน     เด็กชายจัตุพล   และเดก็หญิงสุภัชชา  อยูในเกณฑ 
พอใช 
 

 
 

                 แบบสังเกตพัฒนาการความกลาแสดงออก  คร้ังท่ี 3 

 
  จากตารางพบวา  นักเรียนทีอ่ยูในเกณฑดมีีทั้งสิ้น 3 คน คือ เด็กชายพีระพงษ      
เด็กหญิงสภุัชชา  และเดก็ชายจัตุพล   สวนเด็กชายไชยวฒัน    และ  เดก็ชายอนุชน   อยูในเกณฑ 
พอใช 
 

เกณฑการประเมิน ลําดับที่ ช่ือ   -   สกุล 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ปรับปรุง 

(1) 
1 เด็กชายพีระพงษ /   
2 เด็กชายไชยวฒัน  /   
3 เด็กหญิงสภุัชชา  /  

      4   เด็กชายอนุชน  /  
      5   เด็กชายจัตุพล      /  

เกณฑการประเมิน ลําดับที่ ช่ือ   -   สกุล 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ปรับปรุง 

(1) 
1 เด็กชายพีระพงษ /   
2 เด็กชายไชยวฒัน   /  
3 เด็กหญิงสภุัชชา /   

      4   เด็กชายอนุชน  /  
      5   เด็กชายจัตุพล     /   
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ตารางแสดงคะแนนและคารอยละรวม 
 

 
  จากตารางพบวา   เดก็ชายพรีะพงษ  มีคะแนนรวมสูงสุด คิดเปนรอยละ 88.89 
รองลงมาคือ   เด็กชายจัตุพล    รอยละ 77.78   สวนเดก็ชายไชยวัฒน     เด็กชายอนุชน  และ  
เด็กหญิงสภุัชชา  มีคะแนนรวม คิดเปนรอยละ  66.67 
 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินการวิจยัพบวา  นักเรียนแตละคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเปนลําดับ  โดย  ในครั้ง
ที่ 1  นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑพอใช  มีจํานวนทั้งสิ้น  3 คน   ไดแก  เด็กชายพีระพงษ      
เด็กชายอนุชน    และ  เด็กชายจัตุพล   สวนอีก 2 คน อยูในเกณฑตองปรับปรุง ไดแก  เด็กชาย
ไชยวัฒน    และ เด็กหญิงสุภัชชา   และในการประเมนิครั้งที่ 2 พบวา นักเรียนที่อยูในเกณฑดีมี
ทั้งสิ้น 2 คน คือ เด็กชายพีระพงษ      และเด็กชายไชยวัฒน    สวน  เด็กชายอนุชน     เด็กชายจัตุพล   
และเดก็หญิงสภุัชชา  อยูในเกณฑ พอใช    และการประเมินครั้งที่ 3  พบวา  นักเรียนที่อยูในเกณฑดี
มีทั้งสิ้น 3 คน คือ เด็กชายพีระพงษ      เด็กหญิงสุภัชชา  และเดก็ชายจตัุพล   สวนเดก็ชายไชยวัฒน    
และ  เดก็ชายอนุชน   อยูในเกณฑ พอใช    

และจากการรวมผลคะแนนทั้ง 3 คร้ังพบวา   เด็กชายพีระพงษ  มีคะแนนรวมสูงสุด คิดเปน
รอยละ 88.89    รองลงมาคือ   เด็กชายจัตุพล    รอยละ 77.78   สวนเดก็ชายไชยวัฒน     เด็กชาย
อนุชน  และ  เด็กหญิงสุภัชชา  มีคะแนนรวม คิดเปนรอยละ  66.67 

ผลคะแนน ลําดับที่ ช่ือ   -   สกุล 
คะแนนรวม 

(9) 
รอยละ 
(100) 

1 เด็กชายพีระพงษ 8 88.89 
2 เด็กชายไชยวฒัน  6 66.67 
3 เด็กหญิงสภุัชชา 6 66.67 

      4   เด็กชายอนุชน 6 66.67 
      5   เด็กชายจัตุพล     7 77.78 
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ตัวอยางหัวขอเรื่อง 

งานวิจัยปฎิบัติการในชัน้เรียน 
 

ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสมาธิในการเรียนของนักเรียนชั้นป.1 ที่มีปญหา

สมาธิสั้น 
นางอัมพร   อินทรวงศ วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 

2 การพัฒนาวิธีการฝกกลามเนื้อมือใหแข็งแรง ของนักเรยีนชั้นอนุบาลปที่ 1 นางศศิธร   ภูพุกก วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 
3 การพัฒนาทักษะการอานหนังสือ โดยแบบฝกการสะกดคํา นางศิริวรรณ   คงคะชา วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 
4 การพัฒนาทักษะการรางภาพ และระบายสีโดยการใชแบบฝก  ของนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2  
นายกฤษดา      คุปตะวาทนิ วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 

5 การพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจโดยใชกระบวนการของนักเรียนชั้น  ป.4 นางสาววิชนีย    ชูสวาง วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 
6 การพัฒนาแบบฝกทักษะการคูณเลขสามหลัก นางอมรรัตน      สุวรรณปญญา วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 
7 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 นางณัฐกานต      วัจนะกานต วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 
8 การพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  ดวยกิจกรรมนําเสนอคําศัพทประกอบของจริง 
นางสาววรวิมล   ประทุมศรี วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 

9 การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชเมาท คอมพิวเตอร  สรางชิ้นงานกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ขาดทักษะการใชเมาท 
 
 
 
 

นางสาวภาวณิ ี    ภูวนาท วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 
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ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 

10 การพัฒนากลุมกิจกรรมเสริมสรางความเปนระเบียบในการเก็บอุปกรณ
วิทยาศาสตรหลังจากใชงานแลว 

นายอัศวเดช        ชาติรัมย วัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) 

11 การพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร,ล  ของนักเรียน ชั้น  ป.4 นางนิภา               ไตรมนตรี บางยี่ขันวิทยาคม 
12 การพัฒนาทักษะการเขยีนสาํหรับนักเรยีนที่มีปญหาการเขียนอักษรกลับดาน นางสาววนัเพญ็     เดือนด ี บางยี่ขันวิทยาคม 
13 การพัฒนาทักษะการเขยีนสะกดคําภาษาไทยโดยใชแบบฝก                 นางอภิรดี     สรอยนาค บางยี่ขันวิทยาคม 
14 การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย  ของนกัเรียนชัน้  ป. ½ นางอัจฉรา    คงสุนทร บางยี่ขันวิทยาคม 
15 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร,ล  ของนักเรียนชั้น  ป.3 นางสาวแปงร่ํา    เดชศักดิแ์ค บางยี่ขันวิทยาคม 
16 การพัฒนาแบบฝกทักษะการใหแสงเงาของสิ่งตาง ๆ ของนักเรียนชั้น  ป. 4 นางพรยุพา         เบญจา บางยี่ขันวิทยาคม 
17 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน ป. 2 นางสุรัตน     สีแปลก บางยี่ขันวิทยาคม 
18 การพัฒนาทักษะการอานคําอวัยวะในรางกาย นางสาวศิริวัฒน      หุนฉายศรี บางยี่ขันวิทยาคม 
19 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบในการเก็บของเลนเขาที่ของ

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 
นางธนวรรณ     นพกุลวงษ บางยี่ขันวิทยาคม 

20 การพัฒนาทักษะการปดเครื่องอยางถูกวิธีดวยชุดฝกปฏบิัติสําหรับนักเรียนชั้น  
ป.2 

นางสาวฐิติมา      อัศวพรหมธาดา วัดศิริไอยสวรรค 

21 การพัฒนาแบบฝกทักษะการสรุปเนื้อเรื่องในการเรยีนวชิาสังคมศึกษา  ของ
นักเรียน ชั้น  ป. 6/2 

นางเกศณิีย          เผาพันธุพิพัฒน วัดศิริไอยสวรรค 

22 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนพยัญชนะของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 นางเบญจมาศ         นิยมสิทธิ์ วัดศิริไอยสวรรค 
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ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 

23   การพัฒนาแบบฝกทักษะการคูณของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียน
วัดศิริไอยสวรรค 

นายอุทิตย       อนุพรบริบูรณ วัดศิริไอยสวรรค 

24 การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้น  ป. 3/1 นางผองศรี       พุมพฤกษ วัดศิริไอยสวรรค 
25 การพัฒนาทักษะวิเคราะหโจทยปญหาคณติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 นางสาวฐิติพร   อิทธิพรวรวงศ วัดศิริไอยสวรรค 
26 การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อนิ้วมือโดยใชแบบฝกกจิกรรมของนักเรียนชั้น

อนุบาล 2/2   โรงเรียนวดัศิริไอยสวรรค   
นางสมคิด          ฉิมชาง วัดศิริไอยสวรรค 

27 การพัฒนาทักษะการบวกเลขไทยโดยใชตารางการบวกเลข สําหรับนักเรียนชั้น 
ป. 4/2 

นางสาวเยาวลกัษณ   นาคประดับ 
 

วัดศิริไอยสวรรค 

28 การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหารอยละเกีย่วกับการซื้อขายโดยใชแบบฝก
ทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวดัคฤหบด ี

นางมณฑกิา          พรหมจิตติพงศ วัดคฤหบด ี

29 การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานโดยวิธีปฏิบัติจริง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/2 โรงเรียนวัดคฤหบด ี

นายวินัย                อุนเสียม วัดคฤหบด ี

30 การพัฒนาทักษะการใชเมาส   โดยวิธีปฏิบัติจริง    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนวัดคฤหบด ี

นางสาวบุณยานุช    คลื่นแกว วัดคฤหบด ี
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31   การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนตัวอักษร b เปน  d   ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  4/1 
นางศรีสุดา      ศรีพุม      วัดคฤหบด ี

32 การพัฒนาการเขียนของนกัเรียนใหถูกตองโดยใชแบบฝกทักษะ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดคฤหบด ี

นางขัตติยะวนั     นิลสัย วัดคฤหบด ี

33 การพัฒนาทักษะการเขยีนตวัเลขอารบิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชแบบฝกเสรมิ 

นางพิรูณรัตน       ยิ้มจันทรตรี วัดคฤหบด ี

34 การพัฒนาทักษะการแกเลขโจทยปญหาการบวก  โดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวดัคฤหบด ี

นางศิริรัตน          นวมคุณสนิ วัดคฤหบด ี

35 การพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําภาษาไทย  โดยใชแบบฝกอาน-เขียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

นางสาวสิริรัตน     พูลผล วัดวิมุตยาราม 

36 การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 นางสาวศิริพร         สุวรรณฤทธิ์  วัดวิมุตยาราม 
37 การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1/2 นางสาววนัดี           พระทอง วัดวิมุตยาราม 
38 การพัฒนาทักษะการลบจํานวนไมเกิน  100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 3 
นางสาวบัณฑติา     บุดด ี วัดวิมุตยาราม 

39 การพัฒนาทักษะการเขยีนพยัญชนะไทยโดยใชแบบฝกเขียนตามรอยประ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3 

นางสําอางค            เพชรรัตน วัดวิมุตยาราม 
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40   การพัฒนาทักษะการระบายสีชอลก   ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1/1
โดยใชแบบฝก 

นางนวลละออ      รุจนพงศ               วัดวิมุตยาราม 

41 การพัฒนาทักษะการอานเขยีนตวัการันต   โดยใชแบบฝก 10  อนงค       ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 

นางสุวณยี            สิทธิชัย วัดวิมุตยาราม 

42 การพัฒนาทักษะการเตนลีลาศประกอบจังหวะตะลุง  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5/1 

นางนนทลี           รัตนพันธุ       วัดวิมุตยาราม 

43 การพัฒนาทักษะการคณูเลขที่มีหลายหลัก ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5 นางสาวกฤษณา     กลีบผึ้ง วัดวิมุตยาราม 
44 การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะและสระใหถูกตองโดยใชแบบฝกทักษะ

การอาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 
นางวาสนฤดี       เปาริก วัดวิมุตยาราม 

45 การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝก  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5 

นางจันทรเพ็ญ     เชี่ยวชาญ    วัดวิมุตยาราม 

46 การพัฒนาทักษะการสังเกตโดยใชแบบฝก  ของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่  2 นางสุวรรณี          จันทรแกว วัดวิมุตยาราม 
47 การพัฒนาทักษะการเขยีนโดยใชแบบฝกคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  ½ 
นางสาวสมปอง     ยิ่งมานะ วัดวิมุตยาราม 

48 การพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก นางภาณุมาศ          อัศวสุนทรางกูร วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
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49   การพัฒนาทักษะการสะกดคาํโดยใชแบบฝก                                       นางสาวจีระนนัท     นันทะสาร          วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
50 การพัฒนาทักษะทางคอมพวิเตอรโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ นางสาวกาญจนา      กระสา วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
51 การพัฒนาทักษะการจัดเตรยีมอุปกรณการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่  3 
นางสาวสุภาวดี        คงสนุน  วัดฉัตรแกวจงกลณ ี

52 การพัฒนาแบบฝกเรียงลําดบัจํานวนตัวเลขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 นางนิภาพรรณ        พันธชูจิตร วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
53 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โดยใชนทิาน นางสาวจิตรลดา       ไมตรีจติร  วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
54 การพัฒนาทักษะการใชขลุยเพียงออ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 นางทิพวรรณ            เหมือนแยม วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
55 การพัฒนาชุดกิจกรรมสื่อดวงใจแหงความดีในการเปลี่ยนพฤติกรรมไมพึง  

ประสงค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 
นางกาญจนา            อวมนอย วัดฉัตรแกวจงกลณ ี

56 การพัฒนาทักษะการออกเสียงคําควบกล้ํา   โดยใชกรวยพยัญชนะสวมนิ้วมือ นายสุขพงศ              ทัศนกูลกิจ วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
57 การพัฒนาการพูดโดยใชแบบฝกการสังเกตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1/1 นางมาลีพรรณ          มั่นคง วัดฉัตรแกวจงกลณ ี
58 การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติเพิ่มสมรรถภาพทางรางการ   ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่  6   ที่มีสมรรถภาพทางรางกายต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
นายวิมล                   พะยอมหอม วัดเปาโรหิตย 

59 การพัฒนาทักษะในการใชคาํพองเสียงโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/1 

นางสาวปรีดา          ปนประดับ วัดเปาโรหิตย 
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60   การพัฒนาแบบฝกทักษะการเอื้อนเสียงขบัรองเพยงไทย  สําหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5                       

นางสาวสมคิด        อินทรธรรม         วัดบางพลัด 

61 การพัฒนาทักษะการพดูหนาชั้นเรียนโดยใชแบบฝกการพูด ของนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/1 โรงเรียนวดับางพลดั                       

นางสาวณฐัธิดา      ตาสําโรง วัดบางพลัด 

62 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการอาน
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  10  คน                       

นางสาวสุคนธ       จันทเขต    วัดบางพลัด 

63 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนอักษรนําของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษา
ปที่  3/3 

นางฐิติยา               พันธุสารคาม วัดบางพลัด 

64 การพัฒนาการเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใชแผนที่
ความคิดของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4                       

นางศรันยา            คนไว วัดบางพลัด 

65 การพัฒนาทักษะการวาดภาพโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3      วาที่ ร.ต.อําพล      ตันศิริ วัดบางพลัด 
66 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมโดยการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่  5/3  
นางสาวพรศิลป     อินพานทมุ วัดบางพลัด 
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67  การพัฒนาทักษะการจําแนกประเภทของสตัวในทองถิ่นโดยใชแบบฝกหัดเสริม
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2                       

นางสาวนิตยา         พรมนิน          วัดบางพลัด 

68 การพัฒนาทักษะการลบเลขของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่   3 นายนพดล              พัฒนบูรมย วัดบางพลัด 
69 การพัฒนาทักษะการเขยีนในการแกปญหาการเขียนคําศพัทของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  6 
นางสาวจงจติต       เวฬุสุวรรณ วัดบางพลัด 

70 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมในการทดลองวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 

นางรุงรัตน             รอดทอง 
 

วัดบางพลัด 

71 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่องจํานวน นางสาวอุมาพร       บุญเพชร  วัดบางพลัด 
72 การพัฒนาทักษะทางกฬีาของนักเรียนที่มีน้าํหนักเกินเกณฑมาตรฐาน นายโกศล               งามบรรจง วัดบางพลัด 
73 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทกัษะการใชเมาส ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 นางสาวทิพมาศ       กลิ่นหอม  วัดบางพลัด 
74 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน  โดยใชแบบฝกทกัษะ นายวรรณชัย           ซื่อขิ่ง วัดบางปะกอก 
75 การพัฒนาทักษะการอาน-เขียนคําที่มีตวัสะกด นายสมยศ                วงเดช วัดบางปะกอก 
76 การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติการมาโรงเรียนใหตรงเวลา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 
นางนิรมล                 โชคถาวรเจริญ วัดบางปะกอก 
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77  การพัฒนาทักษะการสังเกตโดยการใชเกมการศึกษา                       นางสาวอังสนา        วรเลิศฤทธิชัย   วัดบางปะกอก 
78 การพัฒนาทักษะการอานและการฟงเพื่อพจิารณา    นางจันทรัสม            ศรีสุจริต วัดบางปะกอก 
79 การพัฒนาแบบฝกระเบียบวนิัยในการเกบ็ของเลนโดยใชกิจกรรมเสริม

ประสบการณระดับชั้นอนุบาล 1/5 โรงเรียนวัดบางปะกอก 
นางสาวสุกัญญา       ดอกพวง วัดบางปะกอก 

80 การพัฒนาทักษะการทําโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/6 

นางวิไลวรรณ         วงศา วัดบางปะกอก 

81 การพัฒนาแบบฝกทักษะการสงงานใหตรงเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
¼ 

นางภวดี                   ประยูรคง วัดบางปะกอก 

82 การพัฒนาทักษะการคํานวณโดยใชแบบฝกหัดการคณูจํานวนที่มีตัวคูณสองหลัก 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4/4 

นางวนดิา                 สรวยโภค  วัดบางปะกอก 

83 การพัฒนาทักษะการรําพืน้ฐานโดยใชทานาฏยศัพทในการเรียนวิชานาฏศิลป  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5/1 

นางประวณีา            นันทธนาคาร วัดบางปะกอก 

84 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจเรื่องอาหารและสารอาหาร   อ.จามร                    เหรียญแกว วัดสารอด 
85 การพัฒนาแบบฝกตารางเสริมทักษะการคณูจํานวนตวัตัง้หลายหลัก ตวัคูณสอง

หลัก 
อ.อรุณศรี               จริยะจินดา วัดสารอด 

 
 



 117 

 
 
 
 
ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 

86  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการวิเคราะหโจทยปญหา                     อ.วิภาวรรณ             ปานบุญ      วัดสารอด 
87 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน  สระ อา อ.ศิริพร                    สันติปาตี วัดสารอด 
88 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนและอานตัวเลข  1 – 10  อ.สุวรรณี                 ฉัยยากลู วัดสารอด 
89 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมการทําความสะะอาดบาน              

และการจดับาน   
อ.สุพัตรา                 นอยนาค วัดสารอด 

90 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน อ.พิศญา                  ทรัพยทอง วัดสารอด 
91 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง  ร   ล     อ.รัชนี                     พันธุเสือ วัดสน 
92 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการจัดคําศพัทเขากลุมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  5/1  โรงเรียนวดัสน 
อ.ฐิตินันท               ทองโชติ วัดสน 

93 การพัฒนาทักษะการคิดเลข  การบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4/1 
โรงเรียนวัดสน 

นางบงกช              วงศวิไล วัดสน 

94 การพัฒนาทักษะการแทนคาคําตอบ  ผลของการคูณจํานวนที่มีหลายหลัก  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   

นางสุรีย                 ทองเกษม วัดสน 

95 การพัฒนาทักษะการคัด / เขยีนลายมือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1/1  
โรงเรียนวัดสน  โดยใชแบบฝกลีลาการเขียนตัวอักษรไทย 

อ.สุวรรณ                ทองยอน วัดสน 
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96  การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม โดยใชเกมการศึกษา    ของนักเรียนชัน้อนุบาล 
1 / 2  โรงเรียนวัดสน 

อ.กษมา                นาอุดมทรัพย วัดสน 

97 การพัฒนาทักษะในการหาความสัมพันธการคูณและการหาร  โดยใชแบบฝก
ทักษะ  ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3/2  โรงเรียนวัดสน 

อ.สายัณท             ศุภางคะรตัน วัดสน 

98 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  4/2  
โรงเรียนวัดสน   

อ.สิรินทร             หลงประดษิฐ วัดสน 

99 การพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/2  
โรงเรียนวัดสน 

อ.จินดารัตน         ศรีพระราม วัดสน 

100 การพัฒนาทักษะการอานอักษรกลางประสมกับสระเสียงเดี่ยว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  ½ 

อ.ธีชวลิต              เชื้อทอง วัดสน 

101 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความกระตือรือรน  ของนักเรียนโรงเรียนวดัสน
 

อ.อรสา                พวงเชย วัดสน 

102 การพัฒนาทักษะการเรยีนรูสําหรับนักเรียนชั้นป.6 ที่เรียนรูชา 
 

อ.อรสา               พวงเชย วัดสน 

103 การพัฒนาทักษะการใชสีน้ําในการปฏิบัติงาน 
 
 

อ.เอกนิจ              นิราศ วัดสน 
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ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 
104 การพัฒนาทักษะการใชแปนพิมพของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน

วัดสน   รายวชิาคอมพิวเตอร   โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปพิมพสัมผัสไทย – 
อังกฤษ 

อ.นภาพร                 พะคุณ วัดสน 

105 การพัฒนาทักษะการเขยีนพยัญชนะไทยทีม่ีลักษณะคลายคลึงกัน โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2/2  โรงเรียนวัดสน 

อ.รัศมี                     จิรวิรัตน 
 

วัดสน 

106 การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมือโดยใชกิจกรรมการปม  ของนักเรยีนชั้น
อนุบาลปที่  2/1  โรงเรียนวัดสน 

อ.ปราณี                  สินเธาว วัดสน 

107 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะใหเปนที่โดยการใช
กิจกรรม  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  1/3   

อ.จําลอง                 เกตุวิเศษ วัดแจงรอน 

108 การพัฒนาทักษะการเขยีนตวัเลขไทยแทนจํานวนและแทนตัวเลขฮินดูอารบิค 
 

อ.ชัยวัฒน              พิริยศิลป วัดแจงรอน 

109 การพัฒนาทักษะการหาแหลงคนควาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3/3 
โรงเรียนวัดแจงรอน  โดยใชแบบฝก     

อ.ภาณุพงศ            ตุนดวง 
 

วัดแจงรอน 

110 การพัฒนาทักษะการอานคําคลองจอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1/3   อ.คะเน                  ดามี วัดแจงรอน 
111 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมแรงจูงใจในการรับประทานผัก อ.มนชนก              บุณยเกียรติ วัดแจงรอน 
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112 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเลนเครื่องประกอบจังหวะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4 

อ.เพียงพิศ                 ยอดวัตร วัดแจงรอน 

    113 การพัฒนาทักษะการเขยีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1/2   โรงเรียนวดัแจง
รอน    โดยใชแบบฝก 

อ.จําลองลักษณ         สุวรรณไครศร ี วัดแจงรอน 

114 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเปนผูนําและผูตามของนักเรียนชั้นอนุบาล 
2/1  โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส 

อ.ยุพเรศน                วัฒนวิจติร วัดประเสริฐสุทธาวาส 

115 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม  ในการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร อ.รัศมี                       ณ   นคร วัดประเสริฐสุทธาวาส 
116 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน  สระโอ  ลดรูป อ.ชวลิต                    อธิบาย วัดประเสริฐสุทธาวาส 
117 การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร   สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช

แบบฝกกิจกรรมที่สรางขึ้นผานทางโปรแกรม  Microsoft  Power  Point   
อ.ศศิธร                    สุดประโคน วัดประเสริฐสุทธาวาส 

118 การพัฒนาแบบฝกทักษะการทําเศษสวนใหมีคาเทากับเศษสวนทีก่ําหนด  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 

อ.มลิวัลย                 อยูเกษ วัดประเสริฐสุทธาวาส 

119 การพัฒนาทักษะนาฏยศัพท   การตั้งวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2/4 
โดยใชการฝกปฏิบัติ 

อ.นงคราญ               หงษคํา วัดประเสริฐสุทธาวาส 
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120 การพัฒนาทักษะการขับรองเพลงชาติ   โดยใชกระบวนการฝกการขับรองเพลง
ชาติ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4/3 

นางสาวสมพร         ชุษณเศรษฐกุล รัตนจีนะอุทิศ 

121 การพัฒนาทักษะการบวกเลขที่มีการทดโดยใชแบบฝก  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  2/3  โรงเรียนรัตนจนีะอุทิศ 

นางสาวพณิรัตน       ชุมนุมพันธ  รัตนจีนะอุทิศ 

122 การพัฒนาแบบฝกการวางวรรณยุกตที่ถูกตําแหนง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  3/1   โรงเรียนรัตนจนีะอุทิศ 

นางสาวกังสดาล        ดีพัฒน รัตนจีนะอุทิศ 

123 การพัฒนาทักษะการตีลูกหลังมือในกีฬาเทเบิลเทนนิส   ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1   โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ 

นายวัชรา                  ฉัตรสุวรรณชัย รัตนจีนะอุทิศ 

124 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจเรื่อง การยอยอาหารของรางกาย 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนรัตนจนีะอทุิศ   

 รัตนจีนะอุทิศ 

125 การพัฒนาทักษะการคณูเลขสองหลักโดยใชแบบฝก   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 

นางสาวสมบูรณ       หนูตะกัว่นอก รัตนจีนะอุทิศ 

126 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5/1 

นางดวงสมร              ถิรฑิตสกุล รัตนจีนะอุทิศ 

127 การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่มักเขียนผิดวิชาภาษาไทย  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

นางสาวกรรณกิาร      ขันต ี รัตนจีนะอุทิศ 
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128 การพัฒนาทักษะการวางวรรณยกุตไมถูกที ่ โดยใชแบบฝก   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/2 

นายสุนทร                นรกรรณ รัตนจีนะอุทิศ 

129 การพัฒนาทักษะการเขยีนตวัเลขโดยใชแบบฝกทักษะ นางสาวประวณีา        คํามูล วัดสามัคคีสุทธาวาส 
130 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแบบฝกทักษะการคิดเลขเร็วในใจเรื่องการบวก    

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4/2 
นางสาวจันทรเลขา     สมใจหวัง วัดสามัคคีสุทธาวาส 

131 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยการสงงานใหตรงเวลาที่กําหนด  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 

นางสาวอําภาพร          ดีหมัน่ วัดสามัคคีสุทธาวาส 

132 การพัฒนาทักษะการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับผลงานของตนเอง และผลงาน
ของเพื่อน ๆ  

นายพนม                     ธรรมสุวรรณ วัดสามัคคีสุทธาวาส 

133 การพัฒนาทักษะการคณูเลขหลายหลัก  โดยใชวิธีสอนแบบสรางคานิยม  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/2 

นายชาตรี                   บุญไทย วัดสามัคคีสุทธาวาส 

134 การพัฒนาทักษะการลบเลขจํานวนหลายหลักที่ตัวตั้งไมเกิน  100,000 นายบันลือ                 จิรโชติรวี วัดสามัคคีสุทธาวาส 
135 การพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6 นางนภัสศร               ตันบุญเอก วัดสามัคคีสุทธาวาส 
136 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยการนําอุปกรณมาเรียนใหครบ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
นางรุงนภา                ปญจสมุทร วัดสามัคคีสุทธาวาส 

137 การพัฒนาทักษะการจําสัญลักษณ  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 นางสาวนัทฏิฎา        พัฒนสาร วัดสามัคคีสุทธาวาส 
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138 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การทดลองโดยใชแบบกิจกรรม
การทดลองสําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 

นางสุวณี                จันทรางกูร วัดสามัคคีสุทธาวาส 

139 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางการทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะของนักเรียน
ที่มีปญหาการเจริญเติบโตชา 

นางธนพร               โนศวรรย วัดสามัคคีสุทธาวาส 

139 การพัฒนาทักษะการรองเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 นางอังสนา              ณ   หนองคาย วัดสามัคคีสุทธาวาส 
140 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํ นางขวัญตา              ขวัญวงษทิม วัดสามัคคีสุทธาวาส 
141 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะใหเปนที่ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 
นางสาวรัชนี             กองปทมะ วัดสามัคคีสุทธาวาส 

142 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบ  ของนักเรียนในชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3/3   

นางสาวชุติมา           ศรีวันนา วัดสามัคคีสุทธาวาส 

143 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยการสงงานใหตรงเวลา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1   

นางหัตธณี                โกมลหิรัญ วัดสามัคคีสุทธาวาส 

144 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยการสงงานใหตรงตามเวลาที่
กําหนด โดยวธิีการตั้งเงื่อนไขใหคะแนนกลุม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3 

นางสาวหรรษา          กลีบกมล วัดสามัคคีสุทธาวาส 

145 การพัฒนาทักษะการเขยีนของนักเรียน นางวัชรินทร             ดวงแกว วัดสามัคคีสุทธาวาส 
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ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 

146 การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 นางสาวพัชรี                จรจวบโชค  วัดรวก 
147 พัฒนาทักษะการอานออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนตวั  s  sh  c  ch   ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชแบบฝก 
นางสาวสุไรพร            พุมสุวรรณ วัดรวก 

148 การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วโดยใชแบบฝกหัดคณติศาสตรคิดเร็วของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

นางปานใจ             สายสรรพมงคล วัดรวก 

149 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  
6/3 

นางเข็มทอง           ดีประวัต ิ วัดรวก 

150 การพัฒนาทักษะการวัดโดยใชชุดกจิกรรมฝกทักษะการวดัของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1 

นางวีรวรรณ            บัวคงสระ วัดรวก 

151 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทําความสะอาดผม  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2/3  ที่มีผมสกปรก 

นางศศิธร                 วัสสานกูล วัดรวก 

152 การพัฒนาทักษะการสังเกต  โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะไมลองไมรู ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6/2 

นางวันเพ็ญ               ทองสินธุ วัดรวก 

153 การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรางกายใหสัมพันธกับจงัหวะโดยใชชุดกิจกรรม
เกมและเพลงของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3/4 

นางสาวสุจิตรา         แพสุวรรณ วัดรวก 

154 การพัฒนาทักษะการใชคําสั่งภาษาอังกฤษในโปรแกรมเพนทของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 

นางสาวพิไลวรรณ     ชาวบญุตัน วัดรวก 
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155 การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาการบวกของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 
โดยใชแบบฝก  3  เซียน 

นางสาวสรินยา           ถาวรสุข วัดรวก 

156 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    ¾ 

นายบุญเลิศ                สีนาคลวน วัดรวก 

157 การพัฒนาแบบฝกทักษะการลดความอวนสําหรับนักเรียนที่มีรางกายอวน
ผิดปกต ิ

นายอนุพงษ                สายประดิษฐ วัดรวก 

158 การพัฒนาทักษะการคณูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5 นายกุมภณัฑ               พิมพาพันธุ  วัดรวก 
159 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําที่มี  ร,ล  และคําที่มี  ร,ล  ควบกล้ํา  โดยใช

ชุดฝกอาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   3/2  
นายวิชัย                      เพิ่มสินทรัพย วัดรวก 

160 การพัฒนาทักษะการอานบทรอยกรองคณิตศาสตร  โดยใชแบบฝก                    
ชั้นประถมศึกษา 

วาที่รอยตรีสายชล     อุณหบตุร วัดรวก 

161 การพัฒนาแบบฝกหัดทักษะการคูณที่ตัวคูณเปนเลขสองหลักที่มีผลตอการเรียน
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่    5/1 

มล.ชนัฎฐา                ทองสุวรรณ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

162 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัย การมีความรับผิดชอบในการทํา
เวรประจําวันของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่    6/1 

นางสรรเสริญ           กําลังศิลป วัดอาวุธวิกสิตาราม 

163 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบนักเรียนชั้นป.   4/1   นางสุขศรี                 ติลา วัดอาวุธวิกสิตาราม 
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ลําดับที่ หัวขอเรื่อง ผูวิจัย โรงเรียน 

164 การพัฒนาทักษะการเปรยีบเทียบจํานวนโดยใชเครื่องหมาย  <  หรือ  >    นางไพลิน                ศรีกัลลา วัดอาวุธวิกสิตาราม 
165 การพัฒนาทักษะการสวมรองเทาใหถูกขางของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่    

1/1 
นางวิจิตรา                อาจฤทธิ์ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

166 การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่    
6/2 

นางสาวจุฑามาศ      พูลฤทธิ์ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

167 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกการจําพยัญชนะไทย  ก – ฮ   ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่    1 

นางวัชรีวรรณ           ดํารงคผล วัดอาวุธวิกสิตาราม 

168 การพัฒนาทักษะการเขยีนพยัญชนะไทยในชองบรรทัดที่กําหนด  โดยใชแบบฝก 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่   1/1 

นางสาวสุธามาฏ        จําปา วัดอาวุธวิกสิตาราม 

169 การพัฒนาทักษะการจําสีของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2  โดยใชแบบฝก นางปรารถนา              ทองคําปน วัดอาวุธวิกสิตาราม 
170 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง  ร,ล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    5  

โดยใชแบบฝก 
นางสาวสุขุมาล           สังขเสือโพ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

171 การพัฒนาทักษะการอานโดยใชแบบฝกอานพยัญชนะ   สระ นางสาววัชรินทร         บริสุทธิ์ วัดอาวุธวิกสิตาราม 
172 การพัฒนาทักษะในการใชเมาสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    2ดวยเกมส

คอมพิวเตอร 
นางสาวชาตินยี            จิตรีธาตุ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

173 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป
ที่  5  โดยใชแบบบันทึกการตรวจเยี่ยมบาน 

นายมานพ                   สุแพง วัดอาวุธวิกสิตาราม 
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174 การพัฒนาทักษะการบวกเลขแบบมีทดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/2  
โดยใชเกม 

นายกฤษภิภ์ค                ทวีชาติ วัดอาวุธวิกสิตาราม 

175 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการเกบ็ของใชสวนตัวใหเปน
ระเบียบของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2/1 โดยการเรียงลําดับกอน – หลัง ตามเลขที่ 

นางศยามล                 ทองทรัพยสิน โรงเรียนนาหลวง 

176 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในการเก็บของเลนของนักเรียนชัน้อนุบาล 
1/1 โดยใชนิทาน 

นางสาวปรีญา            คนกลา 
 

โรงเรียนนาหลวง 

177 การพัฒนาทักษะการพดูไมชัดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2  จํานวน  6  คนโดย
การฟงและสรปุเรื่องจากนิทานที่ครูเลา 

นางสาวผองพรรณ       รัชบัวชุม โรงเรียนนาหลวง 

178 การพัฒนาทักษะการฝกกลามเนื้อมือไมแขง็แรงของนักเรยีนชั้นอนุบาล 2/4 
จํานวน  4  คน  โดยใชชุดฝกทักษะการปนดินน้ํามัน 

นางสาววชิราภรณ        จําปางาม โรงเรียนนาหลวง 

179 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการมาโรงเรียนใหตรงเวลา   
ของนักเรียนทีม่าโรงเรียนสายในชัน้อนุบาล 2/3  จํานวน 7 คน   

นางสาวสุภาวดี             นอยศรี โรงเรียนนาหลวง 

180 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการเดนิแถวใหเปนระเบียบของ
นักเรียนชั้นอนุบาล   1/4โรงเรียนนาหลวง โดยการจูงใจดวยเบีย้อรรถกร 

นางสาวณฐะพร            นามาสุข โรงเรียนนาหลวง 

181 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยในการดื่มนมของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2
จํานวน  5  คน  โดยใชชุดการสํารวจในการดื่มนม 

นางศิรดา                     ยะอนนัต โรงเรียนนาหลวง 
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182 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนนาหลวง 
โดยใชแบบทดสอบการอานและแบบฝกพัฒนาการอาน 

นางเนตรชนก              จันทรเรือง โรงเรียนนาหลวง 

183 การพัฒนาทักษะการเขยีนอกัษรไทยไมมหีัวของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2/2 นางวิจิตรา                    ไชยพยอม โรงเรียนนาหลวง 
184 การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2/3  โรงเรียนา

หลวง  ดวยชุดแบบฝกทักษะการคิดคํานวณ 
นางสุพรรณี                  มณีล้ํา โรงเรียนนาหลวง 

185 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความกลาแสดงออก  โดยใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธในการแกปญหานกัเรียนที่ไมกลาพูดหนาชัน้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/5 

นางศิริพร                      นาคนวล โรงเรียนนาหลวง 

186 การพัฒนาทักษะพืน้ฐานการอานสะกดคําของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2/6 
โรงเรียนนาหลวง โดยใชแบบฝกหัดการอาน  “หนูอานได” 

นางรัชนีย                     ขันมณ ี โรงเรียนนาหลวง 

187 การพัฒนาทักษะพืน้ฐานการเขียนคําที่ประสม   สระอะ    สระอา      และ  สระอิ  
สระอี    ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2/7   จํานวน  6  คน  ดวยแบบฝก  
“หนูทําได” 

นางพนอ                      คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาหลวง 

188 การพัฒนาทักษะการวาดภาพลายเสน  โดยการใชแบบฝกทักษะดานการวาดภาพ
ลายเสน 

นางทัศนี                       ตั้งมั่น โรงเรียนนาหลวง 

189 การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นายประชา                 วัฒนธรรม โรงเรียนนาหลวง 
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190 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกแจกลูกคําสําหรับนักเรยีนที่อานหนังสือไมคลอง
ชั้นประถมศึกษาปที่  3/1  โรงเรียนนาหลวง 

นางปราณี                 หงสเลิศกลุล โรงเรียนนาหลวง 

192 การพัฒนาชุดกิจกรรมลดพฤติกรรมการพูดคุยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/2  โรงเรียนนาหลวง  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

นางพิทยาภรณ         พิทยาธรกุล โรงเรียนนาหลวง 

193 การพัฒนาทักษะการคณูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนนาหลวง
โดยการใชแบบฝก 

นางอรพิน               ศิริเฉลิมนนท โรงเรียนนาหลวง 

194 การพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่   
3/4  ของโรงเรียนนาหลวง   โดยการเลานทิาน 

นางสาวพรพิตร         พจนอารี โรงเรียนนาหลวง 

195 การพัฒนาทักษะการเรยีงพยญัชนะ  A – Z    ตัวอักษรพิมพเล็กของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  5  คน  ดวยชุดฝกทักษะการเขียนตัวอักษรตัวพิมพ
ใหญ   ตัวพิมพเล็ก 

นางสุณี                     จินตวร โรงเรียนนาหลวง 

196 การพัฒนาทักษะการลบเลข  โดยการใชแบบฝก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  3/5   จํานวน   7  คน 

นายภมูินทร              นอมระว ี โรงเรียนนาหลวง 

197 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการนําอุปกรณมาเรียนใหครบ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3   จํานวน  6  คน   

นายอนนัต               โพธิ์เงิน โรงเรียนนาหลวง 
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198 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการวางรองเทาใหเปนระเบียบ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่   3/7  โดยใชสัญญาพฤติกรรม 

นายสุริยพงษ             ทาวทิพย โรงเรียนนาหลวง 

199 การพัฒนาแบบฝกความมีระเบียบวนิัยในการใชหองเรียนคอมพิวเตอร  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5/2   โดยใชกระบวนการกลุม 

อ.สุเทพ                     เกตถศักดิ ์ โรงเรียนนาหลวง 

200 การพัฒนาทักษะพืน้ฐานการคูณของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่   4/3   จํานวน  
10  คน  ดวยชุดฝกทักษะการคูณ  6  ชุด 

อ.อันยาณี                 นอยศร ี โรงเรียนนาหลวง 

201 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ  (EQ)   สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่   4/7 

อ.แคทลียา                แสนนางชน โรงเรียนนาหลวง 

202 การพัฒนาทักษะการเขยีน  โดยใชแบบฝกหัดคัดลายมอืหัวกลมตวัตรงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   4/2 

อ.บุญสง                    ไวปรีชา โรงเรียนนาหลวง 

203 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6/5  โดยใช
กิจกรรมเนนจงัหวะ 

อ.บุญโชติ                  นาคนวล โรงเรียนนาหลวง 

204 การพัฒนาทักษะการหารเลข ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่   4/6  ดวยชุดฝก
การหาร   

อ.นวลฉวี                    วิศาลศิริกุล โรงเรียนนาหลวง 

205 การพัฒนาทักษะการลบเลขของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่   4/6  โดยใชแบบ
ฝกการลบ 

อ.วารี                          อินทรานุวงศ โรงเรียนนาหลวง 

206 การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชคําพูดใหสุภาพของนักเรียนชั้นป.   5/1  นายสมศักดิ์                เปรมเดช โรงเรียนนาหลวง 
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