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คํานํา
ในการจัดการเรียนการสอนของครูในปจจุบนั พบวามีความจําเปนตองใชกระบวนการวิจยั
เขามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ ดัชนีตัวหนึ่งทีพ่ บไดคือมีการเชิญใหผูเขียน
ไปบรรยายเรื่องการทําวิจยั ในชั้นเรียนจํานวนมาก โรงเรียนตางๆใน กทม.หลายกลุมโรงเรียนได
เชิญผูเขียนใหไปบรรยายอยางตอเนื่อง อาจเนื่องมาจากปจจุบัน ครูจําเปนตองเปนนักวิจยั ทุกคน
โดยจะพบจากตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ของ สมศ. มาตรฐานดานครูที่ระบุไววาครูตองทําวิจัย
และจากที่ไดประสพมาเวลาไปบรรยายหรืออานหนังสือวิจัยในชัน้ เรียนตามศูนยหนังสือที่มี
มากมายผูเขียนเห็นวามีหลายทานเขียนไวหลายแบบ บางทีบอกวางายมากเสียจนมีเพียงหนาเดียว
แทบจะไมเห็นรองรอยเลยวาอานแลวเปนวิจยั ไดอยางไร สวนบางเลมก็เขียนวิจัยในชั้นเรียนเปน
การทําวิจยั 5 บท ในหองเรียน ซึ่งครูจะมีความรูสึกวายากและมีความเปนไปไดนอยในทางปฏิบัติ
ผูเขียนจึงคิดวาแนวทางที่เหมาะสมนาจะเปนแนวทางตามที่ ทานอาจารย ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช
ไดเขียนไวซึ่งหากผูใดตองการรายละเอียด แนวคิด หลักการ ที่มาที่ไป ตามแนวทางที่ทานอาจารย
ไดเขียนไวก็มจี ําหนายตามศูนยหนังสือทั่วไป
สําหรับหนังสือเลมนี้ไดเขียนขึน้ ตามคําเรียกรองของเพื่อนครูที่ตองการใหเปนคูมือ
สําหรับผูปฏิบัติที่จะชวยครูอกี ทางหนึ่งใหทําวิจยั ในชัน้ เรียนไดตามแนวทางนี้ไมเนนทฤษฎีมากนัก
โดยภายในเลมจะบอกวิธีการเขียนทีละประเด็นที่ชัดเจน พรอมยกตัวอยางงายๆ เนือ้ หาในเลมจึงมี
ไมมากนักแตเนนตัวอยางตามที่ครูตองการมากกวา โดยมีตัวอยางที่เปนงานวิจัยในชัน้ เรียน 7 เรื่อง
ที่ไดทํากับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม อีกเรื่องเปนการทําวิจัยในชัน้
เรียนของชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนชาญเวชญศึกษา สวนอีก 5 เรื่องเปนผลงานวิจยั ในชัน้
เรียนที่ผูเขียนไปบรรยายที่โรงเรียน วรมงคล และในตอนทายไดให ชือ่ เรื่องงานวิจยั ในชั้นเรียนไว
จํานวน 206 ชื่อเรื่อง ซึ่งไดจาก การรวบรวมจากรายชื่อของงานวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มผี ูเขา
อบรมวิจัยในชัน้ เรียนของโรงเรียนตางๆของ กทม. ในชวงปการศึกษา 2546-2548 และนักศึกษาที่
ไดไปสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดทํากันไว ซึ่งมีหลายโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่เคย
บอกไววาจะนํามาเผยแพรเปนแนวทางใหกับเพื่อนครูพอไดแนวทางไปทําได ซึ่งที่รวบรวมมานี้
เปนเพียงสวนหนึ่งที่มีอยูใ นมือเทานั้น ยังมีอีกจํานวนมากที่ไมไดนํามาเสนอไว ซึ่งในปจจุบันก็ยงั
มีการติดตอสอบถามทั้งทางโทรศัพท ทางโทรสารมาอยางตอเนื่อง หนังสือเลมนีจ้ ึงเนนแนวทางที่
เปนตัวอยางแบบเต็มฉบับ และ ตัวอยางชื่อเรื่องงานวิจยั ในชัน้ เรียนเปนหลัก
จากที่กลาวมาผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเพื่อนครูจะไดใชหนังสือเลมนี้เปนเพื่อนในการ
ทําวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียนอยางมีความสุข ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย ศ.ดร.สุวิมล
วองวาณิช และคณาจารยภาควิชาวิจยั การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกทาน
ที่ประสิทธิ์ประสาทความรูและประสบการณดานการวิจัยใหกับผูเขียน ขอบคุณ อาจารยโกศล
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บัวจูม เจาของตัวอยางเรื่องที่ 1 แหงโรงเรียนชาญเวชญศึกษา ที่กรุณาใหนําเรื่องดังกลาวมาเปน
ตัวอยาง ขอบคุณนางสาว ศจี จิระโร นิสิตฝกสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายมัธยม เจาของตัวอยางเรื่องที่ 2 และคณะครูโรงเรียนวรมงคล ที่สงงานวิจยั มาใหลงจํานวน
10 เรื่องแตผูเขียนไดคัดเลือกเรื่องที่นํามาเปนตัวอยางจํานวน 5 เรื่อง ขอขอบพระคุณคุณครู
เจาของงานวิจยั ในชัน้ เรียนจํานวน 206 เรื่อง ที่นําชื่อเรื่องมาเผยแพร ในที่สุดนี้หากหนังสือเลมนี้
มีขอบกพรองผิดพลาดในสวนหนึ่งสวนใดผูเขียนขอนอมรับเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป
และ
หากหนังสือเลมนี้มีประโยชนตอเพื่อนครูนักวิจัยอยูบางขอใหบุญนั้นเกิดแด คุณพอชอย จิระโร
บิดาของผูเขียน และคุณแมพริ้ม จิระโร คุณแมที่รักและเคารพของผูเขียนตลอดไป
น.ต.ดร.พงศเทพ จิระโร ร.น.
เมษายน 2550
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วิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
Classroom Action Research (CAR)
บทนํา
เปนที่กลาวขานกันมานานวาประเทศไทยมีการทําวิจัยนอย จึงเปนที่มาของการสงเสริม
ใหมีการทําวิจัยมากขึ้น ผลงานวิจัยจึงไดเปนตัวบงชี้ที่สําคัญในการพัฒนาคน พัฒนาหนวยงาน
ตางๆแทบทุกวงการ ในวงการครูหรือขาราชการที่ปฏิบัติงานทางวิชาการมีขอกําหนดใหทําวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการขอผลงานวิชาการ การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต บังคับการ
ทําวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ในที่สุดจึงไดเห็นตรงกันในหมูนักวิชาการวาการบีบบังคับตาม
แนวทางดังกลาวไมสามารถทําใหเกิดงานวิจัยในการเรียนการสอนอยางยั่งยืนได
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนจึงไดนําศาสตรการวิจัยชนิดหนึ่งเขามาลดชองวาง
การขาดงานวิจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดังกลาว คือการวิจยั ปฏิบัติการที่เรียกวา
วิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน(Classroom Action Research) ในยุคแรกๆมีบางทานกลาววาวิจัยหนา
เดียวจนทํากันเพียงหนาเดียวกันอยูระยะหนึ่ง แตพบวาวิจัยหนาเดียวเปนการวิจัยอยางงายๆจนนาใจ
หาย นานเขาพอครูถูกบังคับใหทํามากเขาทําใหแยกไมออกวานี่เปนวิจัยหรือการเขียนเรียงความกัน
แน ทําใหเกิดงานวิจยั แบบนั่งเทียน งานวิจยั เลื่อนลอยไรหลักฐาน หรือเปนงานวิจัยใน
จินตนาการ ที่ไมไดทําจริง ๆ ไมนาเชื่อถือเกิดขึ้นมากมาย
เอกสารเลมนี้ผูเขียนจึงตั้งใจที่จะเรียบเรียงใหเห็นวา วิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom Action Research) ไมใชงานวิจยั ที่ยุงยากดูเหมือนเปนแคนํางานวิจัยเชิงวิชาการ 5 บท
มาใสไวในหองเรียน จับเด็กมาทดลองกันใหวุนวายไปหมด แตกไ็ มใชงานวิจยั เพียงหนาเดียวที่
อานดูแลวไมเห็นวามันจะเปนงานวิจัยตรงไหน ทําใหเกิดความไมเชื่อวาทําจริง ไมเปนที่ยอมรับ
และก็เปนที่นาเสียดายสําหรับครูอีกบางสวนที่ทาํ วิจยั พัฒนาการเรียนการสอนจริงๆ แตนําเสนอ
แลวไมนาเชื่อถือรวมไปกับเขาดวย
ความหมาย
การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ ทําใหไดองคความรูใหม เกิด
นวัตกรรมหรือสิ่งใหมๆ โดยวิธกี ารที่ถูกตองเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ
วิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน หมายถึง การทําวิจยั โดยครูทมี่ ีชั่วโมงสอน เพื่อแกปญหา
ในชั้นเรียนลักษณะเปนงานวิจัยปฏิบัติการ(Action Research) เปนการปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัย ประโยชนสูงสุดเกิดผูกับเรียน ไมเนนการทําวิจัยครบ 5 บท ไมเนน
การศึกษาวรรณกรรมจนตองทิ้งหองเรียน ผูที่ไมมีชั่วโมงสอนจึงไมสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได
ครูที่จะทําวิจัยในชั้นเรียนจึงควรมีชั่วโมงสอนอยางตอเนื่อง งานวิจยั ปฏิบัติการในชั้น
เรียนจะเกิดขึน้ ตอเมื่อครูมีการจัดการเรียนตามแผนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ แตหากเกิดปญหามี
นักเรียนจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนจํานวนนอยเชน 1 คน 2 คน หรือนอยกวาครึ่งหองยังขาดทักษะ
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หรือไมสามารถเขาใจบทเรียนหรือเรื่องนั้นๆไดดีพอ ครูก็ตองคิดหานวัตกรรมมาชวยใหนักเรียนมี
ความรูและทักษะตามที่ตองการ ผลการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนนวัตกรรมและ/หรือทักษะหรือ
ความรูความสามารถของนักเรียนที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ แตหาก
มีผูไมเขาใจหรือสอนแลวไมบรรลุวัตถุประสงคเปนจํานวนมากเกินกวาครึ่งหอง ผูเขียนเห็นวาครู
ควรปรับแผนการเรียนรูใหมมากกวาการทําวิจยั ในชัน้ เรียน หรืออาจทําการวิจัยเชิงวิชาการ
(Academic Research)เพื่อศึกษาวิธีสอนที่เหมาะสมหรือที่เรียกวาวิจัย 5 บท นาจะเหมาะสมกวา
การวิจยั ในชัน้ เรียนจึงไมใชเปนเพียงการนําวิจยั เชิงวิชาการ 5 บทมาใชกลุมตัวอยางทีเ่ ปนนักเรียน
ในหองเรียนเทานั้น
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง บรรดาสิ่งที่ครูไดคิดคน หรือสรางขึ้นมาใหม
นอกเหนือจากสื่อการเรียนการสอนปกติ เพื่อเสริมทักษะที่นกั เรียนยังขาดอยู เปนการแกปญหา
การเรียนการสอนใหบรรลุตามแผนการเรียนรู เชน สื่อการสอนตางๆ เกม กลุมกิจกรรม
กระบวนการ ระบบ วิธีการขั้นตอน โครงการ บทเรียนสําเร็จรูป แบบฝก ฯลฯ
ประเภทของงานวิจัย
มีตําราวิจัยหลายเลมเขียนถึงการจัดประเภทวามีการจัดประเภทงานวิจัยออกเปนหลาย
แบบ เชน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง วิจัยสังคมศาสตร วิจัยทาง
วิทยาศาสตร วิจัยเชิงบรรยาย วิจยั เชิงประเมิน วิจัยกรณีศึกษา หรืออื่นๆ โดยใชหลักการแบง
ประเภทแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามยังไมเคยพบวามีการแบงประเภทการวิจยั โดยใชหลัก
ขอบเขตของการอางอิง(Generalization) ในที่นี้จึงขอแบงประเภทโดยกําหนดขนาดของการอางอิง
(Generalization) ซึ่งพอจะจําแนกเปน 3 ประเภทคือ การวิจัยเชิงวิชาการ การวิจยั สถาบัน และ
การวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
วิจัยเชิงวิชาการ(Academic research) กลาวถึงงานวิจัยในความคิดแรกของคนทั่วไป
มักจะนึกภาพถึงงานวิจยั ที่เปนเลมหนาๆ ปกแข็งสีทึบๆ เชน สีดํา สีเขียวเขม สีแดงเขม วางอยู
บนหิ้ง หรือชัน้ วางหนังสือ บางหองสมุดยืมไดเลย บางแหงตองลงทะเบียนกันอยางรัดกุม หาก
นํามาเปดดูพบวามีรูปแบบเดียวกันเกือบทั้งหมด คือประกอบดวย 5 บท ไดแก บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ บทที่ 3 วิธีดําเนินการ บทที่ 4 ผลการ
วิเคราะหขอมูล และบทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ งานวิจยั ในลักษณะดังกลาวที่
สามารถพบไดโดยทั่วไปนี้คอื งานวิจยั ของนักวิจัยมืออาชีพ (Research) หรืองานวิจยั ของนักศึกษา
ปริญญาโท(Thesis) หรืองานวิจยั ของนักศึกษาปริญญาเอก(Dissertation) เราเรียกงานวิจยั แบบนี้
วางานวิจยั เชิงวิชาการ(Academic research) หรืองานวิจยั อยางเปนทางการ(Formal research)
งานวิจยั ประเภทนี้ เปนงานวิจัยทีใ่ ชอางอิงไดในขอบเขตที่กวางขวางสูประชากร(Population) ของ
งานวิจยั เรื่องนัน้ ๆแลวแตจะกําหนด มีวิธวี ิทยาการวิจยั ที่รับรูกันกันโดยทัว่ ไป
งานวิจัยที่เปนกึ่งทางการ (Semiformal research ) งานวิจัยทีม่ ีขอบเขตการอางอิงแคบลง
เปนการศึกษาคนควาใหไดสารสนเทศ(Information)สําหรับผูบริหารสถาบันนําไปใชประโยชนใน

6

การตัดสินใจภายในสถาบันเทานั้น ไมมีเปาหมายในการอางอิงไปสูนอกสถาบันแตอยางใด อาจ
ทํากับกลุมตัวอยางในสถาบัน หรือทํากับประชากรของสถาบันเลย เรียกวางานวิจัยสถาบัน
(Institute research) งานวิจัยประเภทนี้ใชอา งอิงเฉพาะภายในสถาบัน ไมเนนบทที่ 2 อาจเปน
งานวิจยั ประเภทพัฒนาระบบบางอยางขึ้นมาใชในสถาบัน การศึกษาความพึงพอใจในประเด็นการ
บริหารตางๆ การประเมินโครงการตางๆของสถาบัน การประเมินหลักสูตร การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินการใชสื่อ วัสดุอุปกรณ ประเมินการใหบริการบางดานของสถาบัน
การศึกษาความพึงพอใจการบริการหองสมุด การบริการของงานทะเบียนหรือธุรการ หรือ
การศึกษาปญหาในมุมมองอื่นๆภายในสถาบัน ผลงานวิจยั สถาบันนําไปสูการปรับปรุง พัฒนา
งานในสถาบันใหมีความกาวหนา ทันเหตุการณ
งานวิจัยไมเปนทางการ(Informal research) หรือ วิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
Classroom Action research เปนงานวิจยั ที่ไมใชในการอางอิงไปสูสังคมระดับกวาง เปนการ
ดําเนินการกับประชากรโดยตรงคือตัวนักเรียนที่ครูพบปญหา เปนงานขนาดเล็กนับเปนงานวิจัย
ปฏิบัติการ (Action research) ใชวิธีการประยุกตแนวทางการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) ครูสามารถทําไดหลายเรื่องในแตละภาคการศึกษา ตามปญหาที่พบในขณะสอน
บางเรื่อง 1 สัปดาห 2 สัปดาห ก็จบได โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเชนกัน แตไมเนน
ตองทําครบ 5 บท เปนเพียงการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง คือนักเรียนของครูยังขาดทักษะบางอยาง
ที่ครูตั้งวัตถุประสงคไวแลวยังไมบรรลุ เปนงานที่งาย ๆทําควบคูไปกับการเรียนการสอน มุง
พัฒนาผูเรียนของครูเอง การทําวิจัยในชั้นเรียนจึงลดปญหาครูทิ้งหองเรียนไปทําวิจัย โดยวิจัยใน
ชั้นเรียนมีลักษณะสําคัญคือ ครูที่มีชั่วโมงสอนเทานั้นจึงจะทําวิจัยในชัน้ เรียนได ลักษณะงานวิจัย
เปนเหมือนการรายงานการปฏิบัติงานของครูเอง โดยกระบวนการจะเปดโอกาสใหเพื่อนครู หรือ
ผูบังคับบัญชาเชนหัวหนาสายงาน หัวหนากลุมสาระ หัวหนาชวงชั้น หรือผูเกี่ยวของอื่นๆได
วิจารณ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของครู สําหรับผลการวิจัยคือมีนวัตกรรม
เกิดขึ้นอยางนอย 1 ชิ้น นักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการเรียนรูตามเปาหมาย
การดําเนินการวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
การวิเคราะหปญหาวิจัย
ปญหาวิจัย(Research problem) หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพปจจุบัน กับ
วัตถุประสงคที่ครู หรือผูวิจยั หรือเจาของโครงการตองการใหบรรลุตามเปาหมาย เชน ผูเรียนยัง
ขาดทักษะบางอยาง หรือในการวิจยั เชิงวิชาการปญหาวิจยั มักจะเปนการขาดองคความรูในบางเรื่อง
หากเปนวิจยั พัฒนาปญหาวิจยั มักจะเปนการขาดนวัตกรรมนั้นๆ
ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการวางแผนการสอน หรือแผนการเรียนรูในระดับ
บทเรียน หรือแผนการเรียนรูรายคาบ ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดประสงคในการจัดการ
เรียนการสอนไวกอนแลว เปนการจัดการเรียนการสอนไปตามปกติ ไดแกการจัดกิจกรรมตางๆ
ประกอบสื่อ หากครูจัดการเรียนการสอนแลวไมพบปญหาใดๆก็ไมตองทําวิจยั ในชัน้ เรียน แต
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โดยทั่วไปแลวครูมักจะไมโชคดีขนาดนัน้ เมื่อประเมินหลังเรียนสิ่งที่มักจะพบเสมอๆคือการที่มี
นักเรียนของครูบางคนเปนสวนนอย อาจมีแค คนเดียว สองคน สามคน หรือมากกวานัน้ แตไม
ควรมากเกินครึ่งหอง ที่ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน ยังขาดทักษะการอาน การเขียน
การฟง การสื่อสาร หรือ ยังขาดทักษะการบวก การลบ ฯลฯ แลวแตครูมีวัตถุประสงคอยางไร
ตามแผนการเรียนรูแตละเรือ่ ง หรือแตละบทเรียน การที่มีนักเรียนไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ดังกลาวนัน้ ถือเปนปญหาวิจัยที่ครูพบ ซึ่งเปนปญหาจากการเรียนการสอน อีกสวนหนึ่งที่ครู
อาจพบ คือ ปญหาพฤติกรรมของผูเรียน เชน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนัก ฯลฯ
ขอสังเกตการเขียนปญหาวิจยั จึงมักจะเปนประโยคปฏิเสธ หรือเปนประโยคที่มี
ความหมายในทิศทางลบมีคําสําคัญเชน ยังขาด ยังไมมี มีเพียง....เทานัน้
การพิจารณานําปญหามาทําวิจัยในชั้นเรียนควรจะพิจารณาวา เปนปญหาที่ครูสามารถ
แกไดโดยไมตอ งใชเวลา และงบประมาณมากเปนพิเศษ แตควรแกไดตามกระบวนการบริหาร
ปกติถาหากระดับของปญหาใหญเกินไป ตองเกี่ยวของกับบุคคลจํานวนมาก ตองใชเวลามาก
งบประมาณมากถือเปนปญหาที่ไมเหมาะในการทําวิจยั ในชั้นเรียน ในทางตรงกันขามปญหาเล็กๆ
แกโดยวิธีการปกติงายๆ แคใชคําสั่ง หรือตักเตือน หรือกําหนดเปนระเบียบโรงเรียนออกมาก็
แกปญหาไดกไ็ มเหมาะที่จะทําวิจยั ในชัน้ เรียน
การกําหนดแนวทางแกปญหา
โดยทัว่ ไปแนวทางในการแกปญหาของครูมักจะมีวิธีการที่เคยทํามากอนแลวแตอาจยัง
ไมดําเนินการใหเปนระบบชัดเจนการทําวิจัยในชัน้ เรียนจะทําใหการแกปญหาเปนระบบชัดเจน มี
เพื่อนครูรับรูการดําเนินการ โดยเนนการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใชในการแกปญหา แลวรายงาน
ผลการดําเนินการใหเพื่อนครู ผูเกี่ยวของหรือสังคมรับทราบ
หากเปนครูใหมมีประสบการณไมมากนักแนวทางในการแกปญหาที่ครูสามารถ
แสวงหาได ไดแก การที่ครูมีนิสัยชอบอาน ติดตามวิทยาการการสอนแบบใหมๆอยูเสมอก็จะ
สามารถคิดออกไดงาย หรืออาจจะเปนการรวมกลุมครูในกลุมสาระเดียวกันชวยกันระดมสมอง
 หาที่
หรืออาจไดจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของนักเรียนก็จะทําใหครูสามารถหาวิธแี กปญ
เหมาะสมได
การกําหนดรูปแบบการวิจัย
หากครูไดแนวทางในการแกปญหาแลวใหพิจารณาวาการแกปญหาตามแนวทาง
ดังกลาวจะตองเกี่ยวของกับใครบาง ผูเกี่ยวของสวนใหญก็จะเปนเพื่อนครู นักเรียน ผูปกครอง
หรืออาจเกีย่ วของกับบุคคลภายนอก เชน หนวยงานอืน่ เจาหนาที่บานเมือง หรือชุมชน รูปแบบ
การวิจยั อาจตองเปนการวิจยั อยางเปนทางการ 5 บท หรือ การวิจัยแบบไมเปนทางการหรือกึ่ง
ทางการ
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การออกแบบวิจัย
สําหรับการวิจัยในชั้นเรียนนั้นใชวิธีวิทยาการวิจยั แบบวิจัยและพัฒนา(Research
and Development) เปนหลัก การวิจัยในชั้นเรียนไมควรทําแคเพื่อบรรยาย เพื่อสํารวจ การวิจยั ใน
ชั้นเรียนจึงมักจะไมตองออกแบบการสุม เพราะควรทํากับผูเรียนที่มีปญ
 หาทุกคน ถือวาทํากับ
ประชากรไมใชทํากับกลุมตัวอยาง สําหรับการออกแบบการวัด ควรกําหนดวาจะวัดตัวแปร
อยางไรใชเครือ่ งมือใด เชน แบบสอบ แบบวัดทักษะตางๆ หรืออาจเปนการวัดเชิงคุณภาพก็จะ
เปนแบบสังเกต แบบบันทึก ซึ่งการออกแบบในการวิเคราะหก็จะสอดคลองกับผลการวัด สวน
ใหญใชคาสถิติพื้นฐาน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนด
วิธีดําเนินการสําคัญประกอบดวย 3 ระยะ คือ
1) ระยะแรก วิเคราะหสภาพปญหา
2) ระยะที่สอง พัฒนานวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช
3) ระยะที่สาม ศึกษาผล และรายงานผล
การเขียนโครงการวิจัย
การวิจยั ในชัน้ เรียนไมมแี บบแผนบังคับวาตองเขียนโครงรางการวิจยั แตหากผูวจิ ัย
ตองการวางแผนใหมีความชัดเจน การเขียนโครงรางสําหรับทําวิจยั ก็จะแสดงใหเห็นถึงการทําวิจยั
ที่มีความชัดเจนเปนระบบมากขึ้น มีความเปนไปไดทจี่ ะทําสําเร็จสูง โดยหลังจากพบปญหาที่จะ
นํามาทําวิจยั แลว ผูวิจัยลองเขียนโครงรางวิจัยซึ่งประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
3. คําถามวิจัย
4. วัตถุประสงคของการวิจยั
5. ประโยชนที่ไดรับ
6. ตัวแปรในการวิจัย
7. วิธีการวิจยั
8. กลุมตัวอยาง
9. เครื่องมือที่ใช
10. การเก็บรวบรวมขอมูล
11. การวิเคราะหขอ มูล
สําหรับการเขียนรายงานการวิจัยไดจากการขยายรายละเอียดจากโครงรางวิจัย
ดังกลาว โดยขยายความลงในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย เปนการเสนอใหเห็นวา ผูวจิ ยั
ดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางไร สวนขั้นตอนตอจากการวิเคราะหขอมูลคือการรายงานผลการ
วิเคราะหขอมูลเปนการนําเสนอ ตาราง หรือแผนภูมิ แบบตางๆ จากนั้นเปนการสรุปผลวิจัยเปน
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ประเด็นสุดทายของรายงาน เมื่ออานประเด็นสุดทายทีเ่ ปนสรุปผลการวิจัยควรไดคาํ ตอบการวิจยั
ครั้งนี้ที่สามารถตอบคําถามวิจัยไดทั้งหมด ในสวนสุดทายที่สําคัญมากเชนกันก็จะเปนภาคผนวก
ที่เปนการรวบรวมหลักฐาน รองรอยในการดําเนินการเอาไว รวมถึงการสะทอนความคิดจาก
ผูเกี่ยวของตางๆใหเห็น ซึ่งจะนําเสนอแนวทางการเขียนแตละประเด็น ดังนี้
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อเรื่อง
การเขียนชื่อเรื่องวิจัยจะดําเนินการหลังจากพบปญหาวิจัยแลว จากปญหาวิจยั เวลา
เขียนจะเปนขอความเชิงลบ เชน นักเรียนยังขาดทักษะการอาน ยังขาดสื่อการสอนหนาจอ
คอมพิวเตอรจาํ ลอง เปนตน แตเมื่อนําปญหาวิจยั มาเขียนเปนขอความเชิงบวก ก็จะไดชื่อเรื่อง
ที่จะทําวิจัย ซึ่งในการเขียนชื่อเรื่องใหเขียนโดยมีองคประกอบอยางนอย 3 สวน ดังนี้
สวนตนของชื่อเรื่องควรระบุวธิ ี วิทยาการวิจัยหรือชี้แนวทางวิธีวิทยาของงานวิจยั เรื่อง
นี้ เชน การพัฒนา........... การเปรียบเทียบ........ การศึกษาความสัมพันธ.......... การศึกษาปจจัย
....... การประเมินโครงการ......ฯลฯ ถาเปนงานวิจัยเชิงสํารวจหรืองานวิจยั เชิงบรรยายอาจละคํา
วาการศึกษาไวเปนที่รูกนั ก็เปนได แตอยางไรก็ตามงานวิจยั ในชั้นเรียนนิยมทําวิจัยและพัฒนา
มากกวาวิธีวิทยาอื่นๆ
สวนตอมาของชือ่ เรื่องควรระบุ ตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญอยางนอย 1 ตัวแปร
คือตัวแปรที่สนใจศึกษา หรืออาจเรียกวาตัวแปรตาม หรือถาเปนงานวิจยั พัฒนาตัวแปรที่สําคัญ
คือตัวนวัตกรรมที่ผูวิจัยตองพัฒนาขึ้นถือวาเปนตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งขณะเขียนชื่อเรื่องผูวิจัยยังไม
ทราบวานวัตกรรมนั้นมีลักษณะเปนอยางไร
สวนที่ควรปรากฏในชื่อเรื่องอีกสวนหนึ่งคือ กลุมเปาหมาย การระบุกลุมเปาหมายไว
จะทําใหทราบวางานวิจยั เรื่องนี้สามารถอางอิงไปสูประชากรกลุมใด ในสวนของวิจยั ปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนเปนการทําวิจัยกับกลุมนักเรียนทีม่ ีปญหาทั้งหมด ถือเปนการศึกษากับประชากรโดยตรง
จึงทําใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้นวาผลวิจัยใชกับนักเรียนกลุมนี้เทานั้น
การตั้งชื่อเรื่องตามแนวทางดังกลาวจะทําใหผูวิจยั มีความชัดเจนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
ไดงาย ผูอานงานวิจยั หากเห็นชื่อเรื่องที่ชดั เจนดังกลาวจะทราบถึงรายละเอียดเบื้องตนวามีคาควร
เปดอานตอหรือไม
ตัวอยาง ชื่อเรื่อง “ การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ําของนักเรียนชัน้ ป.1/1 โรง
เรียน...... โดยใชแบบฝกทักษะการอานแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตประจําวัน”
วิธีวิทยา วิจยั พัฒนา
ตัวแปร ทักษะการอานคําควบกล้ํา / แบบฝกการอานคําควบกล้ํา
กลุมเปาหมาย นักเรียนชั้น ป.1/1 โรงเรียน.....
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2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาควรกลาวถึง 3 สวนเพือ่ ใหเห็นถึง
ที่มา และความจําเปนที่ตองทํา สวนแรกควรระบุสถานการณและเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้น
ตามแผนการเรียนรูวามีความตองการมากนอยเพียงใด อาจเปนเชิงปริมาณหรือเปนขอมูลเชิง
คุณภาพก็ได ในสวนตอมาควรกลาวถึงสภาพปจจุบันทีป่ รากฏวามีสิ่งที่ตองการตามวัตถุประสงค
เพียงใด ยังขาดสวนใดอยู หากระบุเปนปริมาณ หรือเปนขอมูลเชิงประจักษจะทําใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น สวนสุดทายที่ขาดไมไดคือควรระบุวามีแนวทางจะแกปญ
 หานั้นอยางใร วิธีการที่
นํามาใชนนั้ ผลที่ไดคาดวามีผลดีออยางไร
สําหรับการวิจยั ในชัน้ เรียนไมจําเปนตองเขียนในสวนนี้ใหยืดยาวมากนักเนื่องจาก
เปนเรื่องที่ครูตองทําเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนตามปกติอยูแลว อาจใชเนื่อทีป่ ระมาณไมเกิน
10 บรรทัดโดยประมาณ
3. คําถามวิจัย
หลังจากเขียนความเปนมาในการวิจัยครั้งนี้เสร็จแลวสิ่งที่ควรปรากฏตอมาคือคําถาม
วิจัยซึ่งจะเปนคําถามนําทางใหการวิจยั ไมหลงประเด็น มีการกําหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับ
ความตองการในการวิจัยทีแ่ ทจริง โดยลักษณะคําถามวิจยั ที่สําคัญคือ เขียนใหเปนประโยคคําถาม
ในประโยคดังกลาวมีความครอบคลุมตัวแปรและกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับชื่อเรื่อง หรือ
หัวขอวิจัย
ตัวอยาง
คําถามวิจยั ที่ 1 แบบฝกการอานคําควบกล้ํามีลักษณะเปนอยางใร
คําถามวิจยั ที่ 2 ทักษะการอานคําควบกล้ําหลังใชแบบฝกที่พฒ
ั นาขึ้นเปนอยางใร
ขอสังเกต คําถามที่ดีควรเปนคําถามแบบขยายคําตอบหรือคําถามเปดมากกวาคําถามแบบ
ปดเนื่องจากคําถามเปดจะมีโอกาสสรางองคความรูไดดกี วาคําถามปด เชน ถามวาอยางใร เพราะ
เหตุใด ดีกวาคําถามวา ใชไหม เมื่อใด
4. วัตถุประสงคการวิจัย
จากปญหาวิจยั ที่ชดั เจน ทําใหตั้งชื่อเรื่องไดชัดเจน ตั้งคําถามวิจัยชัดเจน การตั้ง
วัตถุประสงคการวิจยั ก็จะงายขึ้น วัตถุประสงควิจยั ที่ดีจะทําใหผลวิจัยสามารถตอบคําถามวิจัยได
ทั้งหมด วัตถุประสงควิจัยทีด่ ีควรบอกวามีวัตถุประสงคเพื่อจะทําอะไรเพื่อใหตอบคําถามวิจัยได
วัตถุประสงคของการวิจยั จึงควรครอบคลุมคําถามวิจัยทุกคําถาม
ตัวอยาง
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบฝกการอานคําควบกล้ําของ นร.....
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาทักษะการอานคําควบกล้ําของ นร.....หลังใชแบบฝกการอาน
ที่พัฒนาขึ้น
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ขอสังเกต วัตถุประสงคการวิจยั ที่ดีมักขึน้ ตนดวยคําวาเพื่อ........และจะมีความสอดคลอง
กับชื่อเรื่อง สอดคลองกับคําถามวิจัย หากทําตามวัตถุประสงควิจยั ไดครบผูวิจัยคาดวาสามารถตอบ
คําถามวิจัยไดครบทุกประเด็น
5. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับเปนการระบุสิ่งที่เปนประโยชนหลังจากทําวิจยั แลว
มักเขียนขึน้ ตนดวยคําวาทําใหได.........ทําใหทราบ...............ทําใหไดแนวทาง..............การเขียน
โครงการวิจัย หรือโครงรางวิจัยมักเขียนวาคาดวาจะไดรบั แตหากเปนรายงายผลงานวิจัยหลังจาก
ทําวิจยั เสร็จแลวมักเขียนวาประโยชนที่ไดรับ แตอยางไรก็ตามมีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีผลวิจัยแลว
แตผลวิจัยเปนเพียงแนวทางที่จะทําในบางเรื่อง ก็นาจะยังคงคาดวาจะไดรับไดเชนกัน สวน
ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเวลาเขียนรายงาน การวิจัยจบแลวผลที่ไดก็จะเปนประโยชนที่
ไดรับเพราะเปนวิจยั พัฒนา ผลที่ไดเปนประโยชนที่ไดรับแลว การเขียนหัวขอนี้ในโครงรางวิจัยจึง
เขียนเปนคาดวาจะไดรับ แตในรายงานวิจัยหัวขอนี้คือประโยชนที่ไดรับ
ตัวอยาง
ประโยชนที่ 1 ทําใหได แบบฝกการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียน.........
ประโยชนท่ี 2 ทําใหทราบ ผลการใชแบบฝกที่พัฒนาขึ้น
ขอสังเกต การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับควรมีจํานวนขอไมนอยกวา
วัตถุประสงค และควรเขียนไดมากกวาจํานวนขอของวัตถุประสงค ทั้งนี้เนื่องจากผลวิจัยอาจ
สงผลใหเกิดสิง่ ที่ตามมาอื่นๆไดอีก เชน ทําใหผลสัมฤทธิ์ในวิชาที่เกีย่ วของอื่นสูงขึน้ ไปดวย แต
อยางไรก็ตามควรเขียนประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดจริงๆเทานั้นไมควรอางเกินจริง
ขอสังเกตอีกประเด็นหนึ่งจากประสบการณที่ผูเขียนพบเสมอๆคือ เวลาที่เขียน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับแตกลับนําวัตถุประสงควิจัยมาเขียน และก็พบวามีหลายครั้งที่ผูวิจัย
เขียนวัตถุประสงควิจัยแตอานแลวเปนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่สนใจศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ที่แปรคาได เปนสิ่งที่มีคามากกวา
1 คา โดยคาของตัวแปรเปนคาที่ไดจากการวัด(Measurement) ซึ่งผลการวัดดังกลาวมีทั้งที่วดั ได
เปนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยในชัน้ เรียนผูว ิจัยใชวิธีวิทยาเปนแบบ วิจยั และพัฒนา (Research and
Development) โดยสิ่งที่จะพัฒนาหรือสรางขึ้นนั้นคือตัวแปรตัวแรก เหตุที่นับวาเปนตัวแปร
เพราะยังไมทราบวาพัฒนาขึน้ มาแลวจะมีลกั ษณะอยางใร ตัวแปรตัวตอมาคือทักษะตางๆที่
ตองการพัฒนาใหผูเรียน เชน ทักษะการอาน ทักษะการเขียน ตามแตปญหาวิจยั ทีน่ ักเรียนยังขาด
หรือยังไมมีตั้งแตตน
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สําหรับระดับการวัดนั้นจะเห็นวาบางตัวแปรวัดคาเปนเพียงระดับนามบัญญัติ(Nominal
scale)เทานั้น เชน การบรรยายลักษณะวาเปนอยางไรเปนตน ไมสามารถวัดเปนคาตัวเลขได ซึ่ง
ตัวแปรชนิดนีว้ ัดโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ แตตัวแปรบางตัวสามารถใชแบบวัดเปนเรื่องๆไดเชน
ตัวแปรความรูวัดโดยแบบสอบหรือขอสอบ ตัวแปรทักษะวัดโดยแบบวัดทักษะนั้นๆมีผลการวัด
เปนคะแนน หรือ คารอยละได
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา
1 แบบฝกการอานคําควบกล้ํา
2 ทักษะการอานคําควบกล้ําของนักเรียน
ขอสังเกต ผูวิจยั มักเขียนตัวแปรเปน ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ซึ่งในการวิจัยในชั้น
เรียนไมจําเปนตองเขียนตัวแปรตน หรือตัวแปรตามเพราะไมไดศึกษาในแนวทางการเปรียบเทียบ
หรือประเภทวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรของวิจัยในชั้นเรียนจึงเขียนเปนตัวแปรที่ศึกษาเทานั้นก็
เพียงพอ
มีผูวิจัยบางสวนมักเขียนวาตัวแปรคือนักเรียน ซึ่งหากเปนนักเรียนคนเดียว หรือกลุมที่
ไมผานเกณฑการประเมินหลังสอนกลุมเดียว คําวานักเรียนจึงไมใชตวั แปร ถึงแมจะมีตัวแปรอื่นๆ
เชน ภูมหิ ลัง หรือ ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนกลุมเปาหมาย แตในการวิจัยในชัน้ เรียนผูว ิจัย
มักจะไมไดศกึ ษาในประเด็นดังกลาว
7. วิธีการวิจัย
การเขียนวิธกี ารวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจยั ควรระบุแบบแผนใหชัดเจน ในการทําวิจยั
ในชั้นเรียนควรเปนวิจยั แบบ การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มากกวาวิธี
วิทยาการวิจยั แบบอื่นๆ เนือ่ งจากตองการใหครูพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
การทดลองโดยนํานักเรียนมาทดลอง เชนการแบงกลุมแลวเปรียบเทียบวิธีสอนแบบตางๆจึงไม
เหมาะ การวิจัยทีน่ ิยมอีกแบบคือการสํารวจความพึงพอใจ การสํารวจทัศนคติ ก็ไมเหมาะสมที่
จะทําวิจัยในชัน้ เรียนเชนกัน วิจัยในชัน้ เรียนมุงเนนการแกปญหาใหนักเรียน ถานักเรียนขาด
ทักษะตองพัฒนาทักษะที่ยังขาดอยู โดยคิดคนหานวัตกรรมใหมๆมาชวย แลวศึกษาวาทักษะทีย่ ัง
ขาดอยูนั้นมีพฒ
ั นาเพิ่มขึ้นเพียงใด
8. กลุมตัวอยาง
โดยปกติงานวิจยั เชิงวิชาการ(งานวิจยั 5 บท) มักจะบอกวาประชากรที่สนใจศึกษาคือ
ใคร โดยบอกจํานวนคนมาใหทราบ จากนั้นจะบอกวาประมาณขนาดกลุมตัวอยาง อยางไร และ
กลาวถึงวิธีการสุมวามีวิธีการสุมอยางไร เพื่อใหไดตัวแทนที่ดีที่สุด ซึ่งแตกตางจากการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนทีไ่ มไดทํากับกลุมตัวอยาง แตเปนการทําวิจัยกับผูเรียนที่มีปญ
 หาทุกคน จึงไมตองสุม
ตัวอยาง วิจยั ในชั้นเรียนจึงถือเปนการวิจยั กับประชากร(นักเรียนที่มีปญ
 หาทั้งหมด) จึงควรใชคํา
วากลุมเปาหมายที่ศึกษา จะมีความเหมาะสมกวาคําวา ประชากร หรือ คําวากลุมตัวอยาง
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ตัวอยาง กลุมเปาหมายที่ศึกษา
นักเรียนหองป.6/1ที่ยังอานคําควบกล้ําไมคลอง จํานวน 3 คน ไดแก ด.ช......
ด.ญ........... และ ด.ช............
ขอสังเกต มีผวู ิจัยจํานวนมากมักจะบอกวานักเรียนทั้งหองคือประชากร และผูที่มี
ปญหา 3 คนคือกลุมตัวอยางซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง เพราะนักเรียนคนอื่นๆไมไดมีปญหา
เหมือนกับทั้ง 3 คน การแกปญหาจึงทํากับกลุมเปาหมาย 3 คน และผลวิจัยของวิจยั ในชัน้ เรียน
ไมไดอางอิงไปไหนเลย เพียงแตรายงานวาผลการพัฒนานักเรียน 3 คนนี้มีผลดีขึ้นหรือไม
อยางไร เทานัน้ และก็ไมควรสุมมาจาก 3 คน ควรทําการพัฒนาใหกับทั้ง 3 คนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวมากกวาจะมาทดลองกับนักเรียน
9. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Instrument)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ใช วัดตัวแปร และเครื่องมือที่เปนนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น การสรางเครื่องมือจึงจําเปนตองสรางใหสอดคลองกับระดับการวัดของตัวแปรแตละ
ชนิด โดยทัว่ ไประดับการวัดประกอบดวย 4 ระดับคือ
1. Nominal scale (นามบัญญัติ , จัดกลุม) เปนขอมูลประเภทขอมูลเชิงคุณภาพบอกลักษณะสิ่ง
ตางๆโดยการบรรยาย
2. Ordinal scale (จัด , เรียงอันดับ) เปนขอมูลประเภทขอมูลเชิงคุณภาพบอกลักษณะสิ่ง
ตางๆโดยการบรรยายแตมีความแตกตางในลักษณะที่พอจะเรียงอันดับได เชน
มากกวา นอยกวา สูงกวา ต่ํากวา เร็วกวา ชากวา แตระยะหางระหวางชวง
ไมเทากัน
3. Interval scale (อันตรภาค , ชวงเทา) เปนการวัดทีม่ ีชวงเทา หาคาเฉลี่ยไดแตคา 0(ศูนย) ไม
แท เชน คะแนนความรู คะแนนดานจิตพิสัยทั้งหลาย
4. Ratio scale (อัตราสวน) ) เปนการวัดที่มีชว งเทา หาคาเฉลี่ยไดมีคา 0(ศูนย) เปน0(ศูนย)
แท เชน จํานวนสิ่งของ จํานวนคน
สําหรับตัวแปรในการวิจัยในชัน้ เรียนนั้นตัวแปรที่เปนนวัตกรรม เชน ชุดกิจกรรม
แบบฝก กระบวนการ ขั้นตอน สื่อการสอน เกม วัดโดยการบรรยายลักษณะ เนือ่ งจากเปนตัว
แปรเชิงคุณภาพ สวนตัวแปรที่เปนทักษะ ความรู ความสามารถ ตองสรางแบบวัด หรือ
เครื่องมือวัด ชนิดเครื่องมือไดแก แบบสอบหรือขอสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบ
สังเกต แบบบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพเครื่องมือในการทําวิจยั ในชั้นเรียนนั้นการหาคุณภาพเครื่องมือให
ดําเนินการโดยเพื่อนครูชว ยกันพิจารณาคาความตรง เพือ่ นครูถือเปนผูเชี่ยวชาญของการวิจยั ในชัน้
เรียนโดยผูวิจยั มีแบบฟอรมเปนใบสะทอนความคิดบันทึกไวเปนหลักฐาน ทุกขั้นตอนเชน การ
สรางนวัตกรรม การสรางแบบวัดทุกครั้ง
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10. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยควรระบุวา เก็บขอมูลอะไรเมื่อใด บอกจุดมุงหมาย
แหลงขอมูล เทคนิคที่ใชเก็บขอมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล ใครเก็บ เก็บที่ไหน เก็บอยางไร ใชเวลานานเทาใด
แหลงขอมูลของวิจัยในชัน้ เรียนไดแก นักเรียน ผูปกครอง เพื่อนครู หรือ
กิจกรรมที่ผูวิจยั กําหนดเอง โดย เทคนิคการเก็บขอมูลประกอบดวย การสอบ บันทึกเหตุการณ
ศึกษาเอกสาร การสอบถาม การสัมภาษณ บันทึกภาพ สังเกต สังคมมิติ
12. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยแตละครั้งขอมูลที่ไดเปนขอมูล 2 ลักษณะคือ เชิงคุณภาพ และขอมูล
เชิงปริมาณ หากขอมูลเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหโดยการ วิเคราะหเนื้อหา หรือ
สรุปเปนกลุมแลวแจงความถี่ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพื้นฐานประเภท ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาขอมูลจากประชากรไมจําเปนตองใชสถิติอางอิง
13. ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหเปนการนําเสนอแบบตาราง แผนภูมิ ชนิด
ตางๆ ประกอบคําบรรยาย ผลการวิเคราะหอาจเปน การสอบครั้งเดียว มาตรประมาณคา ครั้ง
เดียว หรือการวัดสองครั้ง (Pre test - Post test) หรือการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาความ
ตองการจําเปน (Needs Assessment) วายังขาดสวนใดอยูอีก ก็ได
14. สรุปผลการวิจัย
การเขียนสรุปผลวิจัยตองคํานึงถึงคําถามวิจัย และวัตถุประสงควิจัยวาสรุปจะตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงควจิ ัย สามารถตอบคําถามวิจัยไดทั้งหมด
โดยทัว่ ไปคือในสวนที่ 1 ควรบรรยายนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นวามีลักษณะอยางไรเพื่อ
ตอบคําถามวิจยั ที่วานวัตกรรมเปนอยางไร สวนที่ 2 ควรตอบคําถามวิจัยตอไปที่วาทักษะของ
นักเรียนเปนอยางไรหลังใชนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้นแลว อาจบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน
แผนการสอนทั้งหมดทุกคน หรือยังไมหมดทุกคนตองทําวิจยั ในชัน้ เรียนตอไป ก็ได
15. การเสนอรายงาน
วิจัยในชัน้ เรียนควรนําเสนอรายงานแบบกึง่ ทางการโดยบรรยายตามประเด็นตางๆที่
กลาวมาประมาณ 7 – 8 หนา สวนทายจะเปนภาคผนวกที่ตองประกอบดวย ตัวอยางนวัตกรรม
แบบทดสอบ หรือแบบฟอรมการเก็บขอมูล รองรอยผลงานนักเรียน หากมีจํานวนมากควร
นําเสนอตัวอยางที่เดนๆ หากมีไมมากนําเสนอเปนหลักฐานไวทงั้ หมดก็ได สวนสําคัญของ
ภาคผนวกคือใบสะทอนความคิดจากเพื่อนครู จากผูเกี่ยวของ หรือผูบริหาร
การเขียนรายงานไมจําเปนตองเขียนเปนบทๆ แตก็ควรเขียนใหครบตามประเด็น
ที่กลาวมาจึงถือวาเปนการเสนอแบบกึ่งทางการ คือ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลวิจัย อาจจะมีอภิปรายผล และขอเสนอแนะหรือไมก็ได
ภาคผนวก
ตัวอยางแบบฟอรม
ใบสะทอนความคิดวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
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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
งานวิจยั ปฏิบัติการในชัน้ เรียนฉบับนีจ้ ัดทําขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาผูเรียน เปนการ
แกปญหาการอานหนังสือไมออกโดยการเสริมทักษะการอานของนักเรียนใหมีความเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน ซึ่งการที่ผูวิจยั แกปญหาใหนักเรียนในครัง้ นี้ไดทําใหนกั เรียนซึ่งเปนศิษยของผูวิจยั
เปนผูไดประโยชนสูงสุด แตอยางไรก็ตามผูวิจัยหวังวางานวิจยั เรื่องนี้คงเปนประโยชนตอผูอาน
ไดบางตามสมควร
การดําเนินการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย
วิทยากรผูมาบรรยายเรื่องวิจยั ในชัน้ เรียน นาวาตรี ดร. พงศเทพ จิระโร ที่ทําใหผูวิจยั ไดแนวทางใน
การทําวิจยั และกรุณาแนะนําการทําวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จดวยดี
นาง โกศล บัวจูม
ผูวิจัย
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรงเรียนในเครือสารสาสน ไดใหความสําคัญกับทักษะของนักเรียนดานตางๆ ที่มี
ความจําเปนสําหรับพื้นฐานของนักเรียนเปนอยางมาก เชน ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะการ
อาน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห ฯลฯ เปนตน ในชวงระยะเวลาที่ผานมากอง
อํานวยการของโรงเรียนในเครือไดดําเนินการประเมินความสามารถของนักเรียนดานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง จากผลการประเมินที่ผานมานักเรียนชั้น ป.1 ของโรงเรียนชาญเวทยศกึ ษาซึง่ ผูวิจัยเปน
ผูสอนวิชาภาษาไทยไดรับการประเมินความสามารถในการอาน แลวพบวานักเรียนชั้น ป. 1/1 และ
ชั้น ป.1/2 หองละ 5 คน มีผลการประเมินทักษะการอานอยูในระดับ ออนมาก ไมผานเกณฑ
การประเมินของฝายอํานวยการ
ผูวิจัยในฐานะผูร ับผิดชอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมดังกลาวเห็นวาการเสริม
ทักษะการอานสําหรับนักเรียนกลุมนี้ควรดําเนินการใหมคี วามตอเนื่อง และประเมินผลเปนระยะๆ
ผูที่มีทักษะเพียงพอผานเกณฑไดแลวจึงจะใหออกจากกระบวนการเสริมทักษะดังกลาว ซึ่งแนวทาง
ที่กลาวมานาจะนํามาซึ่งความสามารถในทักษะการอานทีม่ ีประสิทธิภาพ นักเรียนมีทกั ษะตาม
วัตถุประสงคได
คําถามวิจัย
1.กลุมกิจกรรมเสริมการอานมีลักษณะเปนอยางไร ?
2.หลังใชกิจกรรมเสริมที่พัฒนาขึ้นทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนเปนอยางไร ?
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อพัฒนากลุมกิจกรรมเสริมการอานวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น ป.1
2.เพื่อทดลองใชและประเมินทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนหลังใชกิจกรรมเสริม
ที่พัฒนาขึ้น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหไดกลุมกิจกรรมเสริมการอานวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น ป.1
2.ทําใหทราบผลการประเมินทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนหลังใชกิจกรรมเสริม
ที่พัฒนาขึ้น
3.ทําใหนกั เรียนทีม่ ีผลการประเมินทักษะการอานออนไดมที ักษะในระดับสูงขึ้นและผาน
เกณฑการประเมินของฝายอํานวยการของโรงเรียนในเครือ
4.ทําใหไดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเสริมทักษะดานอื่นๆของนักเรียน
5.ทําใหมีกจิ กรรมเสริมทักษะนักเรียนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
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ตัวแปรที่ศึกษา
1.กลุมกิจกรรมเสริมการอานของนักเรียนชั้น ป.1
2.ทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนของนักเรียนชัน้ ป.1
วิธีดําเนินการ
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ดําเนินการ
ระหวาง 1 สิงหาคม 2549 ถึง 18 สิงหาคม 2549 มีขั้นตอนการดําเนินงานสําคัญอยู 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนากลุมกิจกรรมเสริมการอาน ประมาณ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง
4 สิงหาคม 2549 โดย ปรึกษากับเพื่อนครูจํานวน 2 คน คือ ครูสุวิภา และครูอสุ า รวมกับ
ผูวิจัยชวยกันวิเคราะหถึงลําดับขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน จากนั้นนํากลุม
กิจกรรมดังกลาวไปใหครูใหญเจียรนัยพิจารณาใหความเห็น ซึ่งครูใหญไดชวยสะทอนความคิดให
ในบางประเด็นในการแกปญ
 หาโดยวิธีดังกลาว โดยสรุปในขั้นตอนนี้ทําใหไดกจิ กรรมเสริมการ
อาน จํานวน 5 กิจกรรม ซึ่งใชสําหรับฝกทักษะนักเรียนที่ยังอานภาษาไทยไมคลอง เพื่อเปนการ
เสริมทักษะการอาน ในการปฏิบัติจะใชดาํ เนินการทีละกิจกรรม เรียงเปนขั้นๆจากกิจกรรมงายไป
ยาก ดังนี้
1.1 กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ
1.2 กิจกรรมการอานสระ
1.3 กิจกรรมการอานคํา
1.4 กิจกรรมการอานประโยค
1.5 กิจกรรมการอานขอความ
ระยะที่ 2 การนํากลุมกิจกรรมดังกลาวลงสูการปฏิบัติ
2.1 การดําเนินการกอนเขาสูกิจกรรมที่กําหนดโดย ในวันจันทรที่ 7
สิงหาคม 2549 เวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น. ผูวิจัยไดทดสอบการอานขอความในหนังสือที่ครูเตรียม
มาใหอานซึ่งมีคําตางๆที่นักเรียนตองใช หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน และเปนขอความจาก
หนังสือที่มีคําตางๆสอดคลองกับการประเมินของกองอํานวยการโดยนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคน
จํานวน 10 คนไดรับการทดสอบกอนทํากิจกรรมทั้งหมดเพื่อเปนการตรวจสอบทักษะกอนเรียน
2.2 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 ฝกทํากิจกรรม ที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2
โดย ฝกอานตัวพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว อานสระ 21 รูป และอานวรรณยุกต เอก โท ตรี จัตวา
ในใบงานที่กําหนดตามขัน้ ตอนคือ
1) ครูอานพรอมๆกับนักเรียนทุกคน 1 เที่ยว เริ่มจาก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
2) ใหนักเรียนจับคูก ันเอง ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ 1 เที่ยวคูใ ด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน โดยครูสุมชี้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
จนครบทุกคน หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน 1 ใบ ใหผูปกครองลงชื่อ
กํากับหลังจากใหฝกอานที่บา นอยางนอย 3 เที่ยว
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2.3 วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 ฝกทํากิจกรรม ที่ 3
โดย ฝกอานคําที่ครูเตรียมไวจํานวน 15 คํา ใหถูกตองตามขั้นตอนเดิม
1) ครูอานโดยสะกดทีละคําพรอมๆกับนักเรียนทุกคน 1 เที่ยว
2) ใหนักเรียนจับคูกนั เอง ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ 1 เที่ยวคูใ ด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน โดยครูสุมชี้คํา จนครบทุกคน
หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน 1 ใบ ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจาก
ใหฝกอานที่บา นอยางนอย 3 เที่ยว
2.4 วันศุกรที่ 11 และวันจันทรที่ 14 สิงหาคม 2549 ฝกทํากิจกรรม ที่ 4
โดย ฝกอานประโยคที่ครูเตรียมไวจํานวน 10 คํา ใหถูกตองตามขั้นตอนเดิม
1) ครูอานทีละประโยคพรอมๆกับนักเรียนทุกคน 1 เที่ยว
2) ใหนักเรียนจับคูกนั เอง ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ 1 เที่ยวคูใ ด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน โดยครูสุมชี้ประโยค จนครบทุกคน
หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน 1 ใบ ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจาก
ใหฝกอานที่บา นอยางนอย 3 เที่ยว
2.5 วันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ฝกทํากิจกรรม ที่ 5
โดย ฝกอานหนังสือที่ครูเตรียมไวประมาณ 10 บรรทัด ใหถูกตองตามขั้นตอนเดิม
1) ครูอานขอความดังกลาวใหฟงพรอมๆกับนักเรียนทุกคน 1 เที่ยว
2) ใหนักเรียนจับคูกนั เอง ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ 1 เที่ยวคูใ ด
อานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครูเพื่ออานใหครูฟงทีละคน จนครบทุกคน หลังจากจบใน
หองเรียนแลวมอบใบงานการบานฝกอาน 1 ใบ ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจากใหฝกอานที่บาน
อยางนอย 3 เที่ยว
2.6 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 ฝกทํากิจกรรม ที่ 5 (ตอ) โดย ฝก
อานหนังสือทีค่ รูเตรียมไวประมาณ 15 บรรทัด เปลี่ยนขอความจากเดิม โดยใหนกั เรียนจับคู
กันเอง ผลัดกันอานใหเพื่อนฟงสลับกันคนละ 1 เที่ยว คูใดอานไดครบทั้ง 2 คนใหมาบอกครู
เพื่ออานใหครูฟงทีละคนสุมคนละบรรทัด จนครบทุกคน หลังจากจบในหองเรียนแลวมอบใบ
งานการบานฝกอาน 1 ใบ ใหผูปกครองลงชื่อกํากับหลังจากใหฝกอานที่บานอยางนอย 3 เที่ยว
2.7 วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2549 เปนการประเมินหลังเรียนโดยใช ขอความ
ในหนังสือที่ครูเตรียมมาใหอานซึ่งมีคําตางๆที่นักเรียนตองใชซึ่งเปนคําที่พบเห็นอยูใน
ชีวิตประจําวัน และเปนขอความจากหนังสือที่มีคําตางๆสอดคลองกับการประเมินของกอง
อํานวยการโดยนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคน จํานวน 10 คนไดรับการทดสอบหลังทํากิจกรรม
ทั้งหมดเพื่อเปนการประเมินหลังจบกิจกรรม
2.8 ครูเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนาทักษะการอาน
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กลุมเปาหมาย
ในการทําวิจยั ครั้งนี้กลุมเปาหมายนักเรียนชัน้ ประถมปที่ 1 ที่มีผลการประเมินของฝาย
อํานวยการอยูใ นเกณฑออนมาก จํานวน 10 คน ประกอบดวย
นักเรียนชั้น ป.1/1 จํานวน 5 คน คือ ด.ช.ฉัตรชัย ด.ช.ศุภสิทธิ์ ด.ช.สิทธิชัย
ด.ช.บงกช ด.ช.มงคล
นักเรียนชั้น ป.1/2 จํานวน 5 คน คือ ด.ช.วรโชติ ด.ช.สถิตพร ด.ช.อติเทพ
ด.ช.นัทพล ด.ช.เมธา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แบบฝกทักษะการอานจํานวน 5 ชุด คือ
1.1 กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ
1.2 กิจกรรมการอานสระ
1.3 กิจกรรมการอานคํา
1.4 กิจกรรมการอานประโยค
1.5 กิจกรรมการอานขอความ
2.แบบประเมินทักษะการอานประกอบดวย
2.1 ใบคําสั่งจํานวน 5 ชุด
2.2 แบบบันทึกผลการอาน
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครือ่ งมือในการวิจัยครั้งนี้เปนการพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน
เปนปรนัย และความถูกตอง โดยการพิจารณาจากเพื่อนครูจํานวน 2 คน และผูบริหาร 1 ทาน คือ
ครูสุวิภา ครูอุสา และครูใหญเจียรนัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจยั เก็บขอมูลดวยตนเองตามกําหนดการตั้งแตวันจันทรที่ 7 สิงหาคม 2549 ถึง วัน
ศุกรที่ 18 สิงหาคม 2549 โดยใชแบบบันทึกผลการอานรายบุคคล เก็บรวบรวมใบงานที่
ผูปกครองลงลายมือกํากับ
การวิเคราะหขอมูล
ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการฝกอานแตละขั้นตอน จํานวนคนที่ผานเกณฑนํามาเสนอเปนคารอยละ
ของคนที่อานไดถูกตองในแตละครั้ง
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกอานโดยศึกษาพัฒนาการเปนรอยละของโอกาส
ที่จะพัฒนาไดของแตละคน ตามสูตรของ รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
รอยละของคะแนนพัฒนาการ = คะแนนหลังพัฒนา - คะแนนกอนพัฒนา x 100
คะแนนเต็ม
- คะแนนกอนพัฒนา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย จํานวน 3
ตาราง ประกอบดวย คะแนนทดสอบกอนเริ่มกิจกรรม คะแนนผลการฝกอาน ครั้งที่ 1 ถึง
ครั้งที่ 8 และคะแนนพัฒนาการ ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนและคารอยละของคะแนนทดสอบกอนเริ่มกิจกรรม จําแนกตาม
ชื่อนักเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ สกุล
ด.ช.ฉัตรชัย
ด.ช.ศุภสิทธิ์
ด.ช.สิทธิชัย
ด.ช.บงกช
ด.ช.มงคล
ด.ช.วรโชติ
ด.ช.สถิตพร
ด.ช.อติเทพ
ด.ช.นัทพล
ด.ช.เมธา
รวม ( เฉลี่ย )

คะแนน(20)
8
7
8
6
7
5
7
8
9
10
7.5

รอยละ
40
35
40
30
35
25
35
40
45
50
37.5

ผลประเมิน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน

จากตารางพบวานักเรียน 9 คนไมผานเกณฑการทดสอบการอานโดยมีคะแนน
เฉลี่ย (7.5 ) คิดเปน รอยละ 37.5 โดยมีคะแนนสูงสุดคือ ด.ช.เมธา (10 คะแนน) และ ด.ช.
วรโชติ (5 คะแนน)
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ตารางที่ 2 คะแนนผลการฝกอาน ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8 จําแนกตามนักเรียนแตละคน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ สกุล
ด.ช.ฉัตรชัย
ด.ช.ศุภสิทธิ์
ด.ช.สิทธิชัย
ด.ช.บงกช
ด.ช.มงคล
ด.ช.วรโชติ
ด.ช.สถิตพร
ด.ช.อติเทพ
ด.ช.นัทพล
ด.ช.เมธา
รวม ( เฉลี่ย )

1
16
14
14
13
14
12
14
18
19
18
15.2

คะแนนครั้งที่...(คะแนนเต็ม 20 )
2
3
4
5
6
7
8
15 16 17 17 18 18 16
16 17 15 16 17 17 16
14 13 15 15 14 16 14
15 16 16 15 16 17 16
16 16 15 17 16 17 16
15 17 15 17 17 18 14
13 14 14 15 15 16 17
17 17 16 17 17 15 17
18 15 18 17 19 17 18
20 19 19 18 29 20 20
15.9 16.0 16.0 15.0 17.8 17.1 16.4

จากตารางพบวา คะแนนผลการฝกอาน ผานเกณฑ ทัง้ 8 ครั้ง โดยครั้งที่ 6 มีผล
คะแนนเฉลี่ย สูงสุดคือ 17.8 สวนครั้งที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ําสุด คือ 15.2
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ตารางที่ 3 คะแนนพัฒนาการ และรอยละของพัฒนาการจําแนกตามนักเรียนเปน
รายบุคคล และคาเฉลี่ยรวม
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนน(คะแนนเต็ม 20 )

ชื่อ สกุล

ด.ช.ฉัตรชัย
ด.ช.ศุภสิทธิ์
ด.ช.สิทธิชัย
ด.ช.บงกช
ด.ช.มงคล
ด.ช.วรโชติ
ด.ช.สถิตพร
ด.ช.อติเทพ
ด.ช.นัทพล
ด.ช.เมธา
รวม ( เฉลี่ย )

กอน
(pre)

หลัง
(post)

คะแนน
พัฒนา

F - pre

พัฒนาการ
รอยละ

8
7
8
6
7
5
7
8
9
10
7.5

16
16
14
16
16
14
17
17
18
20
16.4

8
9
6
10
9
9
10
9
9
10
8.9

12
13
12
14
13
15
13
12
11
10
12.5

66.67
69.23
50.00
71.43
69.23
60.00
76.92
75.00
81.82
100.00
71.77

จากตารางพบวา นักเรียนกลุมเปาหมายมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ
(เฉลี่ย) 71.77 โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงสุดคิดเปนรอยละ100 และมีคะแนนพัฒนาการต่ําสุดคิด
เปนรอยละ 50.00 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100.00
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สรุปผลวิจัย
ผลการพัฒนากลุมกิจกรรมเสริมการอานนอกเวลาสําหรับนักเรียนชั้น ป.1 จํานวน 10
คน จากนักเรียนหอง 1/1 และ 1/2 หองละ 5 คน พบวา กลุมกิจกรรมที่เหมาะสมนํามาพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียน ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอยๆ เปนการฝกตามใบงานจากทักษะขั้น
ต่ําอานพยัญชนะไปจนถึงขั้นอานบทความไดตามจุดประสงคการเรียนรูระดับ ป.1 โดยกลุม
กิจกรรมประกอบดวย
1) กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ
2) กิจกรรมการอานสระ
3) กิจกรรมการอานคํา
4) กิจกรรมการอานประโยค
5) กิจกรรมการอานขอความ
ในแตละกิจกรรมประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ครูพรอมนักเรียนชวยกันอาน
ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนจับคูอา น
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนอานใหครูฟง ครูประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนรับใบงานไปฝกอานกับผูปกครองเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 5 ครูตรวจสอบใบงานกอนฝกคราวตอไป
ผลการประเมินพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ สรุปได ดังนี้
ผลคะแนนการฝกอาน ผานเกณฑ ทั้ง 8 ครัง้ 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

30

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการอานตัวพยัญชนะ

ก
ฌ
ท
ย

ข
ญ
ธ
ร

ฃ
ฎ
น
ล

ค
ฏ
บ
ว

ฅ
ฐ
ป
ศ

ฆ
ฑ
ผ
ษ

ง
ฒ
ฝ
ส

จ
ณ
พ
ห

ฉ
ด
ฟ
ฬ

ช
ต
ภ
อ

ซ
ถ
ม
ฮ

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมการอานสระ

อะ อา อิ
อู เอะ เอ
อัว

อี
แอ

อึ อือ อุ
โอ เอีย เอือ
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กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมการอานคํา

หมูไป ไกมา
พิมเสน ธงชาติ
รวงโรย ขาวสาร

หาเหา
จากใจ
ปศาจ

ใสหัว
รุงเรือง
ขาพเจา

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมการอานประโยค

เอาใจเขามาใสใจเรา ไวเนื้อเชื่อใจ
เอาหูไปนาเอาตาไปไร ยุใหรําตําใหรั่ว
น้ําทวมทุงผักบุงโหรงเหรง ชั่วนาตาป
ไมรูอีโหนอีเหน
ไดทีขี่แพะไล
ใจไมไสระกํา
ยาหมอใหญ
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมการอานขอความ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 2”

รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง

การพัฒนาชุดกิจกรรม “ศัพทมหาสนุก”
เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
โดย
นางสาว ศจี จิระโร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549
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คํานํา
งานวิจยั ปฏิบัติการในชัน้ เรียนฉบับนีผ้ ูวิจัยไดแรงจูงใจจากการไดศึกษา วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางการศึกษาซึ่งสอนโดย อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา ในครัง้ ที่
เรียนอยูใ นชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบกับในการเปนนิสิต
ฝกสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม แหงนี้ไดมีการสงเสริมการเรียนการ
สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนหลัก รวมถึงการสงเสริมใหนิสิตฝกสอนไดทําวิจยั ในชั้นเรียนดวย
การแกปญหาการเรียนชีววิทยาในครั้งนี้ทาํ ใหนกั เรียนทีเ่ ปนศิษยของผูวิจัยมีความมั่นใจและสงเสริม
ใหการเรียนรูต ามจุดประสงคอื่นๆในวิชาดังกลาวไดดีขนึ้ และผูวจิ ัยยังหวังวางานวิจัยเรื่องนี้คงเปน
ประโยชนตอผูอา นเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียนไดบางตามสมควร
การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยคณะ
ครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อ.สายสวาท สุวณ
ั ณกีฏะ อาจารยนิเทศกโรงเรียน และ
คณาจารย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ทุกทานที่กรุณาใหความรูดานการ
เรียนการสอน แกขาพเจาเปนอยางดีและ ขอขอบพระคุณ นาวาตรี ดร. พงศเทพ จิระโร ที่กรุณาให
คําแนะนําการทําวิจยั ครั้งนี้ใหสําเร็จลงดวยดี
นางสาว ศจี จิระโร
ผูวิจัย
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเรียนวิชาชีววิทยา ใหไดผลและเขาใจอยางถองแทนนั้ ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการทําความเขาใจในศาสตรทางชีววิทยาแขนง
ตาง ๆ แตเนื่องจากศัพทเทคนิคทางชีววิทยา มีความหลากหลาย ซับซอน และมีรากศัพทมาจาก
ภาษาละติน ซึ่งเปนภาษาที่มไิ ดใชอยางแพรหลายนัก จึงทําใหยากแกการทําความเขาใจ และจากผล
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 รายวิชา ว42242 ชีววิทยา2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม พบวามีนกั เรียนที่มีคะแนนไมผานเกณฑ
จํานวน 7 คน เมื่อพิจารณาจากคะแนนแลวพบวา นักเรียนทั้ง 7 คน มีคะแนนในสวนของการ
อธิบายความหมายศัพทเทคนิคทางชีววิทยาอยูในระดับต่ํา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยประจํา
รายวิชาของนักเรียนกลุมดังกลาว เห็นวาวิธีการที่จะทําใหผูเรียนกลุม นี้สามารถจําศัพทเทคนิคทาง
ชีววิทยาได จําเปนที่จะตองใหผูเรียน ไดฝกฝน และทองจําคําศัพทอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
ชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา โดยเปนการนําเกมปริศนา
อักษรไขว มาประยุกตและพัฒนาในรูปแบบชุดกิจกรรม เนื่องจากเกมปริศนาอักษรไขว สามารถ
พัฒนาความจําศัพทและการสะกดคําได โดยจะมีการกําหนด ขอมูลที่เกี่ยวของกับคําศัพทไวทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน ซึ่งอักษรของคําศัพทเหลานี้จะไขวกันอยู ทําใหผูเลนเกมสามารถคาดเดา
คําศัพทได อีกทั้งยังทําใหผเู ลนไดรับความสนุกสนานและเพลิดเพลินอีกดวย ดังนัน้ ผูวิจยั จึงคิดวา
การนําเกมปริศนาอักษรไขวมาประยุกตใชนาจะเหมาะแกการเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ไดเปนอยางดี

คําถามวิจัย
1.ชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยามีลักษณะ
เปนอยางไร
2.ผลของความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาของนักเรียนหลังจากใชชดุ กิจกรรม
ศัพทมหาสนุก เปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.เพื่อประเมินผลการใชชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทาง
ชีววิทยา ที่พัฒนาขึ้น
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหไดชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.ทําใหทราบผลการประเมินความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา หลังจากใชชุดกิจกรรม
ดังกลาว
3.ทําใหนกั เรียนมีความสามารถในการจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
2. ความสามารถในการจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

วิธีดําเนินการ
การวิจยั นี้ ดําเนินการระหวาง วันที่ 28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2549 โดยมีขั้นตอนใน
การดําเนินงานสําคัญ 2 ระยะดังนี้
ระยะแรก เปนการพัฒนาชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2549
โดยปรึกษากับเพื่อนรวมงาน 3 ทาน คือ อ.นิสิต บัญชาพร อ.นิสิต มินตรา และ อ.นิสติ
คณิตพันธุ ชวยวิเคราะหลําดับขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรม ศัพทมหาสนุก จากนั้นนําชุด
กิจกรรมดังกลาวให อาจารยนิเทศกโรงเรียน พิจารณา โดยอาจารยนเิ ทศก ไดใหคําแนะนํา เพิ่มเติม
ในบางประเด็น จากนัน้ ผูวจิ ัยไดนําคําแนะนํา เหลานั้นมาปรับปรุง และพัฒนาเปนชุดกิจกรรมศัพท
มหาสนุกขึ้น สําหรับนํามาใชในการเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถในการจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาอยูในระดับต่ํา
ระยะที่ 2 ดําเนินการใชชดุ กิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1) วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ชวงเวลาพักกลางวัน ครูใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ
จําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา อยูในระดับต่ํา ทั้ง 7 คน ทําแบบทดสอบกอนใชชุดกิจกรรม
2 ) วันที่ 1-4 กันยายน 2549 ครูมอบหมายใหนกั เรียน จัดทําสมุดบันทึกศัพทเทคนิคทาง
ชีววิทยาจากหนังสือเรียน พรอมอธิบายความหมาย
3 ) วันที่ 5- 11 กันยายน 2549 ครูนําศัพทที่นักเรียนทั้ง 7 คน บันทึกไวมารวบรวมและ
จัดทําเปนเอกสารคําศัพทประกอบชุดกิจกรรม จากนั้น ใหนกั เรียนทองคําศัพทและ ความหมายของ
คําเปนการบาน วันละ 10 คํา และใหนักเรียนแตละคนมาทดสอบคําศัพทดวยปากเปลากับครูใน
ทุกเชากอนเขาเรียน
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4) ครูใหนักเรียนทําแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ชุดที่ 1 – 5 ในชวงเวลา
หลังเลิกเรียน ทุกวัน ตั้งแตวนั ที่ 12-18 กันยายน 2549 โดยเมื่อนักเรียนทําแบบฝกเสร็จแลวในแต
ละครั้ง ครูจะใหนกั เรียนชวยกันเฉลยคําตอบ และสลับกันตรวจสอบความถูกตองของแบบฝกที่
เพื่อนทํา
5) วันที่ 19 – 21 กันยายน 2549 ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม
ศัพทมหาสนุก วันละ 1 ชุด เปนระยะเวลา 3 วัน โดย ครูไดจัดทํากระดานศัพทมหาสนุกขึ้น และ
ใหนกั เรียน แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 3-4 คน แขงขันกันเติมศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ลงบน
กระดานศัพทมหาสนุกโดยครูเปนผูอานขอมูลของศัพท รอบละ 1 ขอ กลุมใดตอบไดกอน จะสง
ตัวแทนออกมาเติมคําศัพท ที่กระดาน หากเติมคําศัพทและสะกดไดถูกตอง จะเปนฝายไดคะแนน
ในรอบนั้น และจะสะสมคะแนนในแตละรอบ กลุมใดมีคะแนนรวมสูงสุด จะเปนฝายชนะ โดย
ในแตละชุดกิจกรรม จะมีการจัดกลุมใหมทุกครั้ง และครูเปนผูบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละ
คนในแตละครั้ง
6) วันที่ 22 กันยายน 2549 ชวงเวลาหลังเลิกเรียน ครูใหนกั เรียน ทําแบบทดสอบ
หลังใชชุดกิจกรรม เพื่อประเมินผลการใชชุดกิจกรรม และพัฒนาการของนักเรียน
7) ครูสรุปและเขียนรายงานผลการวิจยั

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

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก เสริมความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ดังตอไปนี้
1. สมุดบันทึกศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
2. เอกสารคําศัพทประกอบชุดกิจกรรม
3. แบบบันทึกผลการทดสอบคําศัพทดวยปากเปลา
4. แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจํานวน 5 ชุด
5. กิจกรรมศัพทมหาสนุกจํานวน 3 ชุด
6. แบบทดสอบศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจํานวน 2 ชุด
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยในครั้งนี้ หาคุณภาพเครือ่ งมือ โดยการตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน และความ
เหมาะสม ของเครื่องมือ จากการพิจารณาของ อาจารยนสิ ิต 3 คน ไดแก อ.นิสิต มินตรา อ.นิสิต
บัญชาพร อ.นิสิต คณิตพันธุ และ อาจารยนิเทศกโรงเรียน 1 ทาน คือ อาจารยสายสวาท

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจยั เก็บขอมูลดวยตนเองตามกําหนดการตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม -22 กันยายน 2549
โดยการเก็บรวบรวมแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ใบกิจกรรม ศัพทมหาสนุก
สมุดบันทึกศัพทเทคนิคทางชีววิทยา และแบบบันทึกผลการทดสอบคําศัพทดวยปากเปลา

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ แบบฝก และใบกิจกรรมของนักเรียน
แตละคน โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมโดยศึกษาพัฒนาการเปนรอยละของ
โอกาสที่จะพัฒนาไดของแตละคน ตามสูตรของ รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ดังนี้
รอยละของคะแนนพัฒนาการ = คะแนนหลังพัฒนา - คะแนนกอนพัฒนา x 100
คะแนนเต็ม
- คะแนนกอนพัฒนา

ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย จํานวน 5
ตาราง ประกอบดวย คะแนนทดสอบกอนเริ่มใชชุดกิจกรรม คะแนนผลการฝกและการทํา
กิจกรรม และคะแนนพัฒนาการ ตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 คะแนนและคารอยละของคะแนนทดสอบกอนเริ่มใชชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก
จําแนกตามรายชือ่ นักเรียน
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
คะแนน(50) รอยละ ผลประเมิน
1 นางสาวฉมามาศ
21
42
ไมผาน
2 นางสาวนิโลบล
14
28
ไมผาน
3 นายยศการ
17
34
ไมผาน
4 นายศุภศิริ
10
20
ไมผาน
5 นายอกนิษฐ
22
44
ไมผาน
6 นายพชร
8
16
ไมผาน
7 นายสัจธรรม
17
34
ไมผาน
15.57
31.14
ไมผาน
รวม ( เฉลี่ย )
จากตารางพบวานักเรียนทุกคนไมผานเกณฑการทดสอบความจําศัพทเทคนิคทาง
ชีววิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.57 คิดเปน รอยละ 31.14 โดยนายอกนิษฐมีคะแนนสูงสุด คือ
22 คะแนน คิดเปนรอยละ 44 สวนนายพชร มีคะแนนต่ําสุด คือ 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 16
ตารางที่ 2 คะแนนผลการฝกทองศัพทเทคนิคทางชีววิทยาดวยปากเปลา จําแนกตามนักเรียน
แตละคน
ชื่อ - สกุล
ครั้งที่ทดสอบ ( 10 คะแนน/ครั้ง)
ลําดับ
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 นายศุภศิริ
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
7.57 7.29 8.72 7.43 7.57
รวม ( เฉลี่ย )
จากตารางพบวา คะแนนผลการฝกทองศัพททางชีววิทยาดวยปากเปลา ผาน
เกณฑ ทั้ง 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ย สูงสุดคือ 8.72 สวนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ 7.29
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ตารางที่ 3 คะแนนผลการใชแบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา จําแนกตามนักเรียน
แตละคน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นางสาวฉมามาศ
นางสาวนิโลบล
นายยศการ
นายศุภศิริ
นายอกนิษฐ
นายพชร
นายสัจธรรม
รวม ( เฉลี่ย )

ครั้งที่ใชแบบฝก ( 10 คะแนน/ครั้ง)
1
2
3
4
5
10
10
10
10
10
10
9
8
10
10
9
7
10
8
8
10
8
7
9
9
8
10
7
7
7
9
6
10
10
8
10
8
10
9
7
9.43 8.29 8.86 9.00 8.43

จากตารางพบวา คะแนนผลการใชแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ผานเกณฑ
ทั้ง 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย สูงสุดคือ 9.43 สวนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ําสุด คือ
8.29
ตารางที่ 4 คะแนนผลการทํากิจกรรมศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
จําแนกตามนักเรียนแตละคน
ชื่อ - สกุล
ครั้งที่ทํากิจกรรม ( 10 คะแนน/ครัง้ )
ลําดับ
1
2
3
1 นางสาวฉมามาศ
7
8
4
2 นางสาวนิโลบล
3
8
6
3 นายยศการ
7
8
6
4 นายศุภศิริ
3
2
4
5 นายอกนิษฐ
7
8
4
6 นายพชร
7
2
6
7 นายสัจธรรม
3
2
4
5.29
5.43
4.86
รวม ( เฉลี่ย )
จากตารางพบวา คะแนนผลการใชแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ผานเกณฑ
2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย สูงสุดคือ 5.43 สวนครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ําสุด คือ
4.86
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ตารางที่ 5 รอยละของพัฒนาการ( คํานวณจากสูตรการหารอยละของคะแนนพัฒนาการ) จําแนก
รอยละของ
พัฒนาการ
( 50 คะแนน )

ชื่อ - สกุล

คะแนน หลังใช
ชุดกิจกรรม
( 50 คะแนน )

ลําดับ

คะแนนกอนใช
ชุดกิจกรรม
( 50 คะแนน )

ตามนักเรียนเปนรายบุคคล และคาเฉลี่ยรวม

21.00
43.00
75.86
นางสาวฉมามาศ
14.00
37.00
63.89
นางสาวนิโลบล
17.00
38.00
63.64
นายยศการ
10.00
32.00
55.00
นายศุภศิริ
22.00
48.00
92.86
นายอกนิษฐ
8.00
27.00
45.24
นายพชร
17.00
41.00
72.73
นายสัจธรรม
15.57
38.00
65.15
รวม ( เฉลี่ย )
จากตารางพบวา นักเรียนกลุมเปาหมายมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ
(เฉลี่ย) 65.15 โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงสุดคิดเปนรอยละ 92.86 และมีคะแนนพัฒนาการต่ําสุด
คิดเปนรอยละ 45.24 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100.00
สรุปผลวิจัย
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก เสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ของ
นักเรียนชั้น ม. 5/4 จํานวน 7 คน พบวา ชุดกิจกรรมเหมาะสมตอการนํามาใชในการเสริมความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยาของนักเรียนได เปนอยางดี โดยชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก เสริมความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยานี้ ประกอบดวย
1. สมุดบันทึกศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
2. เอกสารคําศัพทประกอบชุดกิจกรรม
3. แบบบันทึกผลการทดสอบคําศัพทดวยปากเปลา
4. แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจํานวน 5 ชุด
5. กิจกรรมศัพทมหาสนุกจํานวน 3 ชุด
6. แบบทดสอบศัพทเทคนิคทางชีววิทยาจํานวน 2 ชุด
แตละกิจกรรม แบงเปนขั้นตอน ตาง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมคําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา จากตําราเรียน
ขั้นที่ 2 นักเรียนแตละคน ทดสอบคําศัพทกับครูดวยปากเปลา
ขั้นที่ 3 นักเรียนทําแบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ขั้นที่ 4 นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมศัพทมหาสนุก

1
2
3
4
5
6
7
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สําหรับผลการประเมินพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน สรุปได ดังนี้
คะแนนผลการฝกทองศัพททางชีววิทยาดวยปากเปลา ผานเกณฑ ทั้ง 5 ครั้ง โดยครั้ง
ที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ย สูงสุดคือ 8.72 สวนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ําสุด คือ 7.29 ผลการใช
แบบฝกความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ผานเกณฑ ทัง้ 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ 9.43 สวนครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ําสุด คือ 8.29 คะแนนผลการใชแบบฝกความจํา
ศัพทเทคนิคทางชีววิทยา ผานเกณฑ 2 ครั้ง 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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ภาคผนวก

43
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

เอกสารคําศัพทประกอบชุดกิจกรรมศัพทมหาสนุก
1.chlorosis
2.climateric
3.hydathode
4.guttation
5.sunken stomata 6.raised stomata -

อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุแมกนีเซียม และไนโตรเจน
ผลไมหลังเก็บเกีย่ วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นพรอมกับการสุกของผล
รูเล็ก ๆ ที่ปลายใบ สําหรับคายน้ําในรูปหยดน้ํา
การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกติ
ชนิดของปากใบแบบจม พบในพืชที่แหงแลง
ชนิดของปากใบแบบยกสูง เซลลคุมอยูสูงกวา epidermis พบในพืชที่ขึ้น
ตามที่ชื้นแฉะ
7.apoplast
- การเคลื่อนที่ของน้ําผานทางผนังเซลล หรือชองวางระหวางเซลล
8.symplast
- การเคลื่อนที่ของน้ําผาน plasmodesma จากเซลลหนี่งไปอีกเซลล ทาง
ไซโตพลาสซึม
9.osmosis
- การเคลื่อนที่ของน้ํา จากความหนาแนนมากไปที่มีความหนาแนนนอยกวา
โดยผานเยื่อเลือกผาน
10.capillary tube - การลําเลียงน้ําขึ้นไปในหลอดแกว
11.adhesion
- แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ํากับผนังหลอดแกว
12.cohesion
- แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ําดวยกันเอง
13.manometer - เครื่องวัดแรงดันราก
14.diffusion
- การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของธาตุอาหาร จากที่มีความเขมขนสูงไปยังที่
ความเขมขนต่ํากวา
15.macronutrient - ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก ไดแก C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S
16.phloem
- เนือ้ เยื่อลําเลียงสารอาหารของพืช
17.xylem
- เนือ้ เยื่อลําเลียงน้าํ และแรธาตุของพืช
18.solitary flower - ดอกเดี่ยว ที่มีกา นชูดอก เพียงกานเดียว และมีเพียงดอกเดียว
19.inflorescence flower - ดอกชอ ประกอบดวยดอกยอยหลายดอก อยูบนกานชูดอกเดียวกัน
20.composite flower - ดอกชอ ที่มีดอกยอย เล็ก ๆ รวมอยูบนฐานรองดอกคลายดอกเดี่ยว
21.double fertilization - การปฏิสนธิซอน พบในพืชมีดอก 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 อวัยวะสืบพันธุเพศเมีย ในเฟน , มอส ทําหนาที่สรางเซลลไข
27.antheridium อวัยวะสืบพันธุเพศผู ในเฟน , มอส ทําหนาที่สรางเซลลเสปรม
28.pollination การที่ละอองเรณูจากอับละอองเรณูมาตกที่ยอดเกสรตัวเมีย
29.pseudocarp ผลเทียม ที่เนื้อผล เจริญมาจากฐานรองดอก
30.aggregate fruit ผลที่เกิดจากกลุมของรังไขในดอกเดี่ยว รังไขอาจอยูแยกหรือติดกันก็
ได บนฐานรองดอกเดียวกัน
31.liquid endosperm - เอนโดสเปรมสวนที่เปนน้ํา เชน น้ํามะพราว
32.fleshy endosperm - เอนโดสเปรมสวนที่เปนของแข็ง เชน เนือ้ มะพราว
33.coleoptyle
- เยื่อหุมปลายยอดของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
34.coleorhiza
- เยื่อหุมปลายรากของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
35.scutellum
- ใบเลี้ยงใบเดียว ที่พบในพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว
36.caruncle
- เยื่อที่มีลักษณะคลายฟองน้ํา อยูที่ขั้วเมล็ด พบในเมล็ดละหุง
37.hypocotyle
สวนของตนออนที่อยูใตใบเลี้ยง
38.epicotyle
สวนของตนออนที่อยูเหนือใบเลี้ยง
39.epigeal germination - การงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน มักพบในพืชใบเลี้ยงคู
40.hypogeal germination - การงอกที่ฝงใบเลี้ยงไวใตดนิ มักพบในพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว
41.protoplast
เซลลพืช ในระยะที่ยังไมมีผนังเซลล นําไปใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
42.nutation
การเคลื่อนไหวของพืช ในลักษณะทีย่ อดสายไปมา
43.spiral movement ลําตนทอดเลื้อยพันหลักบิดไปรอบ ๆ เปนเกลียว
44.nasty
เปนการเคลื่อนไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกบั ทิศทางของสิ่งเราภายนอก
45.tropism
เปนการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราภายนอก
46.positive phototropism - การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพืช ในทิศทางเขาหาแสง
47.negative phototropism - การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพืชในทิศทางตรงขามกับแสง
48.pulvinus
กลุมเซลลที่โคนกานใบ ควบคุมการหุบ และกางของใบ
49.nyctinasty
การนอนของใบพืชตระกูลถั่ว มีทิศทางไมสัมพันธกับ ทิศทางแสง
50.thigmonasty
การหุบของใบไมยราบ เมื่อถูกสัมผัส

จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 1
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเติมคําศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง (5 คะแนน)
1. อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุแมกนีเซียม และไนโตรเจน..................................................
2. ผลไมหลังเก็บเกีย่ วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นพรอมกับการสุกของผล.........................................
3. รูเล็ก ๆ ที่ปลายใบ สําหรับคายน้ําในรูปหยดน้ํา…………………………………………………
4. การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกติ………………………………
5. ชนิดของปากใบแบบจม พบในพืชทีแ่ หงแลง……………………………………………………
ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให
ตอไปนี้ ( 5 คะแนน)
1.raised stomata……………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................
2.apoplast………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................
3.symplast……………………………………………………………………………………….......
............................................................................................................................................................
4.osmosis ………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................
5.capillary tube……………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................

จัดทําโดย
ศจี จิระโร

46
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 2
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเติมคําศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง (5 คะแนน)
1.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ํากับผนังหลอดแกว...........................................................................
2.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ําดวยกันเอง………………………………………………………..
3.เครื่องวัดแรงดันราก……………………………………………………………………………..
4.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของธาตุอาหาร จากที่มีความเขมขนสูงไปยังที่ความเขมขนต่ํากวา
……………………………………………………………………………………………………..
5.ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก ไดแก C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S………………………….
ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให
ตอไปนี้ ( 5 คะแนน)
1.phloem ………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................
2.xylem………………………………………………………………………………………...........
............................................................................................................................................................
3.solitary flower…………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
4.inflorescence flower……………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
5.composite flower………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................

จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 3
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเติมคําศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง (5 คะแนน)
1.การปฏิสนธิซอน พบในพืชมีดอก โดยครั้งแรกเปนการปฏิสนธิระหวางไขกับสเปรม และครั้งที่
สองเปนการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei กับสเปรม……………………………………………….
2.อาหารสะสมในเมล็ด มีชดุ โครโมโซม 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 ใหนกั เรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให
ตอไปนี้ ( 5 คะแนน)
26.archegonium……………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
27.antheridium……………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................
28.pollination………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
29.pseudocarp………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
30.aggregate fruit…………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................................
จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 4
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเติมคําศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง (5 คะแนน)
1.เอนโดสเปรมสวนที่เปนน้าํ เชน น้ํามะพราว…………………………………………………….
2.เอนโดสเปรมสวนที่เปนของแข็ง เชน เนื้อมะพราว……………………………………………..
3.เยื่อหุมปลายยอดของตนออนในพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว…………………………………………………
4.เยื่อหุมปลายรากของตนออนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว………………………………………………….
5.ใบเลี้ยงใบเดียว ที่พบในพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว………………………………………………………….
ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให
ตอไปนี้ ( 5 คะแนน)
1.caruncle……………………………………………………………………………………….......
............................................................................................................................................................
2.hypocotyle………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
3.epicotyle ……………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................................................
4.epigeal germination……………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................................
5.hypogeal germination…………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................

จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2

ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบฝกเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 5
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเติมคําศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง (5 คะแนน)
1.เซลลพืช ในระยะทีย่ ังไมมผี นังเซลล นําไปใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ…………………………..
2.การเคลื่อนไหวของพืช ในลักษณะที่ยอดสายไปมา……………………………………………….
3.ลําตนทอดเลื้อยพันหลักบิดไปรอบ ๆ เปนเกลียว………………………………………………….
4.เปนการเคลือ่ นไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราภายนอก...........................................
5.เปนการเคลือ่ นไหวที่มีทิศทางสัมพันธกบั ทิศทางของสิ่งเราภายนอก…………………………….
ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดให
ตอไปนี้ ( 5 คะแนน)
1.positive phototropism…………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................
2.negative phototropism …………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................
3.pulvinus……………………………………………………………………………………….......
............................................................................................................................................................
4.nyctinasty………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................................
5.thigmonasty……………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................

จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
กิจกรรมศัพทมหาสนุก ชุดที่ 1
ชื่อ-สกุล........................................................................................ชั้น..........................กลุมที่................เลขที่.............

คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําศัพทตามขอมูลที่กําหนดให ลงในชองวาง
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แนวตั้ง

1.ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก
2.ตนออนของสปอร ของมอส ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
3.เนื้อเยื่อลําเลียงสารอาหารของพืช
4.การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกติ
5.เยื่อที่มีลักษณะคลายฟองน้ํา อยูที่ขั้วเมล็ด พบในเมล็ดละหุง

O

แนวนอน

1.อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุ Mg
และ N
2.ตนออนสปอรของเฟน มีรูปรางคลายหัวใจ
3.เครื่องวัดแรงดันราก
4.อาหารสะสมในเมล็ด มีชุดโครโมโซม 3n
5.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้าํ กับผนัง
หลอดแกว
จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
กิจกรรมศัพทมหาสนุก ชุดที่ 2
ชื่อ-สกุล........................................................................................ชั้น..........................กลุมที่................เลขที่.............

คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําศัพทตามขอมูลที่กําหนดให ลงในชองวาง
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แนวตั้ง

แนวนอน

1.ดอกชอที่มีดอกยอยเล็ก ๆ รวมอยูบนฐานรองดอกเดียวกัน
2.ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณนอย
3.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้าํ ดวยกันเอง
4.เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและแรธาตุ
5.การเคลื่อนไหวที่ทิศทางไมสัมพันธกับทิศของ
สิ่งเราภายนอก

1.ผลหลังเก็บเกีย่ วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น
พรอมการสุกของผล
2.การลําเลียงน้าํ ขึ้นไปในหลอดแกว
3.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลธาตุอาหารจากที่
ที่มีความเขมขนของสารสูงไปสูที่มีความเขมขนต่ํากวา
4.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ําจากเซลลหนึ่งสูเซลลหนึ่ง
ทางไซโทพลาสซึม
5.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ําจากความหนาแนนน้ํามาก
ไปนอย โดยผานเยื่อเลือกผาน
จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
กิจกรรมศัพทมหาสนุก ชุดที่ 3
ชื่อ-สกุล........................................................................................ชั้น..........................กลุมที่................เลขที่.............

คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําศัพทตามขอมูลที่กําหนดให ลงในชองวาง
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แนวตั้ง

แนวนอน

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

1.ผลเทียม ที่เนื้อผล เจริญมาจากฐานรองดอก
2.สวนของตนออนที่อยูเหนือใบเลี้ยง
3.การเคลื่อนไหวของพืชในลักษณะที่ยอดสายไปมา
4.เซลลพืช ในระยะที่ยังไมมีผนังเซลล นําไปใชในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบทดสอบความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 4
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

คําชี้แจง ใหนักเรียนอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคทางชีววิทยาตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้
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
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รายวิชา ว42242 ชีววิทยา 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
แบบทดสอบความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยา
ชุดที่ 2
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น........................เลขที่........................

คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําศัพทเทคนิคตามขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ลงในชองวาง
1. อาการใบเหลืองซีดเนื่องจากขาดธาตุแมกนีเซียม และไนโตรเจน..................................................
2. ผลไมหลังเก็บเกีย่ วที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นพรอมกับการสุกของผล.........................................
3. รูเล็ก ๆ ที่ปลายใบ สําหรับคายน้ําในรูปหยดน้ํา…………………………………………………
4. การสูญเสียน้ําในรูปหยดน้ํา เมื่อพืชไมสามารถคายน้ําไดตามปกติ………………………………
5. ชนิดของปากใบแบบจม พบในพืชทีแ่ หงแลง……………………………………………………
6.ชนิดของปากใบแบบยกสูง เซลลคุมอยูสูงกวา epidermis พบในพืชที่ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ………….
7.การเคลื่อนที่ของน้ําผานทางผนังเซลล หรือชองวางระหวางเซลล..................................................
8.การเคลื่อนที่ของน้ําผาน plasmodesma จากเซลลหนีง่ ไปอีกเซลลไซโตพลาสซึม....................
9.การเคลื่อนที่ของน้ํา จากความหนาแนนนอยไปที่มีความหนาแนนมากกวาโดยผานเยื่อเลือกผาน
………………………………………………………………………………………………………
10.การลําเลียงน้ําขึ้นไปในหลอดแกว................................................................................................
11.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ํากับผนังหลอดแกว...........................................................................
12.แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลน้ําดวยกันเอง………………………………………………………..
13.เครื่องวัดแรงดันราก……………………………………………………………………………..
14.การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของธาตุอาหาร จากที่มีความเขมขนสูงไปยังที่ความเขมขนต่ํากวา
……………………………………………………………………………………………………..
15.ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมาก ไดแก C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S………………………….
16.เนื้อเยื่อลําเลียงสารอาหารของพืช………………………………………………………………..
17.เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและแรธาตุของพืช…………………………………………………………….
18.ดอกเดีย่ ว ที่มีกานชูดอก เพียงกานเดียว และมีเพียงดอกเดียว……………………………………
19.ดอกชอ ประกอบดวยดอกยอยหลายดอก อยูบนกานชูดอกเดียวกัน…………………………….
20.ดอกชอ ทีม่ ีดอกยอย เล็ก ๆ รวมอยูบนฐานรองดอกคลายดอกเดีย่ ว……………………………..
21.การปฏิสนธิซอน พบในพืชมีดอก โดยครั้งแรกเปนการปฏิสนธิระหวางไขกับสเปรม และครั้งที่
สองเปนการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei กับสเปรม……………………………………………….
22.อาหารสะสมในเมล็ด มีชดุ โครโมโซม 3n เกิดจากการปฏิสนธิระหวาง polar nuclei และ sperm
nucleus………………………………………………………………………………………………
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23.วัฏจักรชีวติ ของพืช ที่มีการสลับกันระหวางชวงsporophyte (2n) และชวง gametophyte (n)
………………………………………………………………………………………………………
24ตนออนของสปอร ของมอส ที่เจริญขึ้นเมื่อสปอรตกอยูใน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม …………
25.ตนออนของสปอร ของเฟน ที่เจริญขึน้ เมื่อสปอรตกอยูใน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีรูปราง
คลายหัวใจ………………………………………………………………………………………….
26.อวัยวะสืบพันธุเพศเมีย ในเฟน , มอส ทําหนาที่สรางเซลลไข………………………………….
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47.การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพืชในทิศทางตรงขามกับแสง.............................................
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จัดทําโดย
ศจี จิระโร
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 3”
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง

การพัฒนาทักษะการอธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน
โดยใชแบบจําลองหนาจอ Program Power Point
สําหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 5 / 2 โรงเรียน วรมงคล

ผูวิจัย
นางสาวกัลยา จันทรสระแกว

โรงเรียน วรมงคล
ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549
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เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน โดยใชแบบจําลองหนาจอ
Program Power Point สําหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 5 / 2 โรงเรียน วรมงคล
ความเปนมา และ ความสําคัญของปญหา
เนื่องจากในการเรียนการสอนวิชา โปรแกรม Power Point นักเรียนตองใชคําสั่งที่อยู
บนหนาจอโปรแกรม เพื่อความสะดวกในการทํางาน แตมีนักเรียนจํานวน 10 คน ที่ไมสามารถ
แยกแยะรายละเอียดของหนาจอไดตลอดจนยังไมสามารถอธิบายความหมายของปุมตาง ๆ ที่อยูบน
หนาจอโปรแกรมได
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคิดวาจะสรางสื่อการสอน โดยการใชโฟมเปนอุปกรณ
หลักในการสรางแบบจําลองและวาดรูปหนาจอโปรแกรมโดยละเอียดแลวนํามาเปนสื่อการสอน
เพื่อชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการอธิบายหนาจอโปรแกรมมากยิ่งขึน้
คําถามวิจัย
1. แบบจําลองหนาจอ Program Power Point จากโฟม มีลักษณะเปนอยางไร
2. ผลการใชแบบจําลองหนาจอ Program Power Point จากโฟม เปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขาหนาจอ Program Power Point
2. เพื่อทดลองใชสื่อการสอนแบบจําลองหนาจอ Program Power Point ที่พัฒนาขึ้น
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดสื่อการสอนจากโฟม
2. ทําใหทราบผลการใชสื่อหนาจอ Program Power Point
3. ทําใหนกั เรียนสามารถใชคําสั่งบนหนาจอโปรแกรมไดดขี ึ้น
ตัวแปรในการวิจัย
1. สื่อหนาจอโปรแกรม
2. ทักษะในการอธิบายหนาจอ Program Power Point
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการเริ่มจากการสรางสื่อหนาโปรแกรมจอจาก
โฟม และไดใหนายศริตวรรษ พลเยีย่ ม เพื่อนครูชวยดูและพิจารณาเปนคนที่ 1 เนื่องจากเปน
ครูประจําชั้น ในวันที่ 24 มกราคม 2550 หัวหนากลุม สาระ นางสาววิมลพรรณ แสนคํา ชวยดู
และพิจารณาเปนคนที่ 2 เนื่องจากเปนหัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความสามารถทางดานศิลปะ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ผูชวยฝายวิชาการนางนราภรณ
จุลลาย ชวยดูและพิจารณาเปนคนที่ 3 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 และไดนําไปปรับปรุง
แกไข แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนในวันที่ 6 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
กลุมเปาหมายที่ศึกษา
นักเรียนจํานวน 10 คน ของระดับชั้น ป. 5/2 โรงเรียนวรมงคล ไดมาโดยการสังเกต
นักเรียนในขณะที่มกี ารเรียนการสอนภายในชั้นเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการจําปุมตาง ๆ บนหนาจอโปรแกรม
2. แบบทดสอบการอธิบายหนาจอโปรแกรม
การหาคุณภาพเครื่องมือ
เมื่อสรางเครื่องมือเสร็จสิ้นแลว ไดใหเพื่อนครูจํานวน 3 คน ไดแก
นายศริตวรรษน พลเยีย่ มไดพิจารณาในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เปนคนที่ 1
นางสาววิมลพรรณ แสนคําไดพิจารณาในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 เปนคนที่ 2
นางสาวนราภรณ จุลลาย ไดพิจารณาในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เปนคนที่ 3
จากนั้นไดนําผลการพิจารณามาปรับปรุงแกไขในวันที่ 19 กุมภาพันธ - 21 กุมภาพันธ 2550
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการใหนกั เรียนจํานวน 10 คน
ทดลองใชสื่อหนาจอโปรแกรม แลวใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ ทบทวนในชวงเวลาหลังเลิกเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการใชแบบจําลองแตละขั้นตอน และจํานวนคนที่ผานเกณฑนาํ มาเสนอเปน
คารอยละ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกโดยศึกษาพัฒนาการเปนรอยละของโอกาสที่จะ
พัฒนาไดของแตละคน ตามสูตรของ รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
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รอยละของคะแนนพัฒนาการ = คะแนนหลังพัฒนา - คะแนนกอนพัฒนา x 100
คะแนนเต็ม
- คะแนนกอนพัฒนา
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 คะแนนการทดสอบกอนใชแบบจําลองหนาจอโปรแกรม จําแนกตามชื่อนักเรียน 10
คน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.

อนุชน บูรณะศิลป
ชัยวัฒน แกวกุญชร
อภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง
วิเชษฐ วรรณโชคทรัพย
ชลธิศ บิลซล
ชยานนท สุขนอย
เดชาวุธ เดนดี
จรัล สมโภชน
กฤษณะพล เกี่ยวพันธ
ภุชงค กระแสร
รวม(เฉลี่ย)

ตอนที่ 1
(10)
3
4
3
1
2
4
0
3
3
4
2.7

ตอนที่ 2
(10)
3
2
2
4
5
4
1
3
4
3
3.1

รวม
(20)
6
6
5
5
7
8
1
6
7
7
5.8

รอยละ
30
30
25
25
35
40
5
30
35
35
29

จากตาราง พบวาการทดสอบกอนใชแบบจําลองหนาจอ Program Power Point
นักเรียนทั้ง 10คน ไมผานเกณฑการทดสอบ โดยนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด ด.ช. ชยานนท
สุขนอย (40%) สวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ด.ช. เดชาวุธ เดนดี (5%)

ผลการ
ประเมิน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

61

ตารางที่ 2 คะแนนการทดสอบหลังใชแบบจําลองหนาจอโปรแกรม จําแนกตามชื่อนักเรียน
10 คน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.

อนุชน บูรณะศิลป
ชัยวัฒน แกวกุญชร
อภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง
วิเชษฐ วรรณโชคทรัพย
ชลธิศ บิลซล
ชยานนท สุขนอย
เดชาวุธ เดนดี
จรัล สมโภชน
กฤษณะพล เกี่ยวพันธ
ภุชงค กระแสร
รวม(เฉลี่ย)

ตอนที่ 1
(10)
7
8
7
8
9
9
6
7
8
8
7.7

ตอนที่ 2
(10)
8
8
9
9
9
10
8
8
9
7
8.5

รวม
(20)
15
16
16
17
18
19
14
15
17
15
16.4

รอยละ
75
80
80
85
90
95
70
75
85
75
81

จากตาราง พบวาการทดสอบหลังใชแบบจําลองหนาจอ Program Power Point
นักเรียนทั้ง 10คน ผานเกณฑการทดสอบ โดยนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด ด.ช. ชยานนท
สุขนอย (95%) สวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ด.ช. เดชาวุธ เดนดี (70%)

ผลการ
ประเมิน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
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ตารางที่ 3 คะแนนพัฒนาการ และรอยละของพัฒนาการจําแนกตามนักเรียนเปน
รายบุคคล และคาเฉลี่ยรวม
ชื่อ สกุล

ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.

อนุชน บูรณะศิลป
ชัยวัฒน แกวกุญชร
อภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง
วิเชษฐ วรรณโชคทรัพย
ชลธิศ บิลซล
ชยานนท สุขนอย
เดชาวุธ เดนดี
จรัล สมโภชน
กฤษณะพล เกี่ยวพันธ
ภุชงค กระแสร
รวม ( เฉลี่ย )

คะแนน(คะแนนเต็ม 20 )
กอน
(pre)

หลัง
(post)

คะแนน
พัฒนา

F - pre

พัฒนาการ
รอยละ

6
6
5
5
7
8
1
6
7
7
5.8

15
16
16
17
18
19
14
15
17
15
16.4

9
10
11
12
11
11
13
9
10
8
10.4

14
14
15
15
13
12
19
14
13
13
14.2

64.29
71.43
73.33
80.00
84.62
91.67
68.42
64.29
72.92
61.54
73.24

จากตารางพบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ(เฉลี่ย) 73.25 โดยมีนกั เรียน
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด คือด.ช. ชยานนท สุขนอย คิดเปนรอยละ 91.67 และด.ช. ภุชงค
กระแสร มีคะแนนพัฒนาการต่ําสุดคิดเปนรอยละ 61.54 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปน
รอยละ 100.00

63

สรุป และ ขอเสนอแนะ
ผลการใชชุดแบบจําลองหนาจอ Program Power Point เพื่อการพัฒนาทักษะการ
อธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน ระดับชั้น ป. 5 / 2 จํานวน 10 คน พบวา แบบจําลองนี้
สามารถนํามาใชในการเสริมความจําศัพทเทคนิคทางชีววิทยาของนักเรียนได เปนอยางดี โดยชุด
แบบจําลองหนาจอ Program Power Point ประกอบดวย
1. แบบจําลองหนาจอ Program Power Point
1. แบบฝกทักษะการจําปุมตาง ๆ บนหนาจอโปรแกรม
2. แบบทดสอบการอธิบายหนาจอโปรแกรม
สําหรับผลการประเมินทักษะการอธิบายหนาจอโปรแกรมของนักเรียน สามารถสรุปไดดังนี้
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 โดยนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
ด.ช. ชยานนท
สุขนอย (95%) สวนนักเรียนทีม่ ีคะแนนต่ําสุดคือ ด.ช. เดชาวุธ เดนดี
(70%) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการโดยรวม รอยละ(เฉลี่ย) 73.25 โดยนักเรียนทีม่ ีคะแนน
พัฒนาการสูงสุด คือด.ช. ชยานนท สุขนอย คิดเปนรอยละ 91.67 และด.ช. ภุชงค กระแสร
มีคะแนนพัฒนาการต่ําสุดคิดเปนรอยละ 61.54 โดยผานเกณฑการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ
100.00
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 4”

โรงเรียนวรมงคล
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้น ม. 2 โดยใชชุดกิจกรรม

โดย
นายสมร เนาวแกว
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เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ ม. 2 โดยใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน โดยเฉพาะขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอชีวิตประจําวันของ
นักเรียน หากนักเรียนเชื่อในขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยไมมีการวิเคราะหคิดพิจารณาใหถี่ถวนแลว
ก็จะทําใหนักเรียนเปนผูที่คดิ ไมเปน และไมสามารถวิเคราะหแกไขปญหาตาง ๆ ได
จากการจัดการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษาฯ
พบวานักเรียนบางสวนไมสามารถ
วิเคราะห บทความหรือขาวและเหตุการณตาง ๆ ได ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดชุดกิจกรรม
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหขาวสารของนักเรียนขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน ใหสามารถคิดเปนทําเปน และแกปญหาเปน เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตอไป
คําถามวิจัย
1. กิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเปนอยางไร
2. ผลการจัดกลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหไดผลเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียน
2. เพื่อทดลองใชการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหกับผูเรียน
3. เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียน
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหบทความได
2. ทําใหทราบผลของการจัดกลุม กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
3. ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษาฯ ดีขึ้น
ตัวแปรในการวิจัย
1. กลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
2. ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
วิธีการวิจยั
1. การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
2. จัดกลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
3. นําไปใหเพื่อนครู (นายวิฑูรย อวมเอก , นายเฉลียว ผิวทอง, นายณรงค บุญธรรม)
ตรวจสอบ จากนั้นนํามาปรับแกไข
4. นําไปใชกบั กลุมเปาหมาย นักเรียนชั้น ม. 2
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กลุมเปาหมายที่ศึกษา
จากการประเมินผลรายคาบและผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 2 พบวา นักเรียน
ชั้น ม. 2/1 จํานวน 5 คน ไดแก ด.ช.สมคิด ด.ช.ชัยวุฒิ ด.ช.เกษมสันต ด.ช. กัณฑมาศ
ด.ช. อานนท ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห ผูวิจยั จึงมีความประสงคที่จะพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของนักเรียนกลุมนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห ดังตอไปนี้
1) กิจกรรมการฝกวิเคราะหบทความที่กาํ หนดใหจากการอาน
2) กิจกรรมฝกเขียนผังความคิดแบบตาง ๆ
3) การฝกรายงานและวิเคราะหขาวประจําวัน
4) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห
5) แบบสังเกตพฤติกรรม
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจยั ในครัง้ นี้ หาคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน และความ
เหมาะสม ของเครื่องมือ โดยการนํากลุมกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหไปให
เพื่อนครูวิจารณ จากนั้นนําผลการพิจารณาจากเพื่อนครูมาแกไขปรับปรุง แลวนําไปใหหวั หนา
ฝายวิชาการตรวจสอบ และแกไขปรับปรุงครั้งสุดทายกอนที่จะนําไปใช กับนักเรียนกลุมเปาหมาย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัย ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมอบหมายใหผูเรียนนําขาวประจําวัน
หรือบทความมาอาน แลวตอบคําถาม ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน เปนเวลา 3 สัปดาห และในวัน
ศุกรของแตละสัปดาห ผูวิจยั ไดทําการประเมินผลทักษะการคิด วิเคราะห ลงในแบบประเมินผล
และบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนลงในแบบสังเกตพฤติกรรม
การวิเคราะหขอมูล
ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการดําเนินการตามกิจกรรมแตละขัน้ ตอน และนําจํานวนคนที่ผานเกณฑ
มาเสนอเปนคารอยละ ในรูปแบบของกราฟเสน

67

ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย
ผลการประเมิน (รอยละ)

100

90

80
60

50

70
50

40
20

80

80
60

สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3

90
70

60
40

20

30

70

สัปดาหที่ 1

30

0
ด.ช.สมคิด

ด.ช.เกษมสันต

ดช.กัณฑมาศ

ด.ช.ชัยวุฒิ

ด.ช.อานนท

นักเรียนกลุมเปาหมาย

จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนทั้ง 5 คนมีพัฒนาการที่ดีขนึ้ 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 มีลักษณะเปนกลุมกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน ตามวัตถุประสงค
2) หลังจากจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหกับผูเรียน ผลปรากฏวาผูเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะหดีขนึ้ และพัฒนาขึ้น การจัดกิจกรรมนี้ สามารถนําไปใชกับ
ผูเรียนไดตอไปเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ในรายวิชาอื่น ได
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ตัวอยางตารางบันทึกคะแนน
การคิดวิเคราะหบทความ , ขาวประจําวัน
ที่
1
2
3
4
5

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

0

1

2

3

4

หมายเหตุ

0 ปรับปรุง 1 ผาน 2 พอใช 3 ดี 4 ดีมาก

ลงชื่อ

ผูบันทึกคะแนน
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 5”
โรงเรียนวรมงคล

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาทักษะการอาน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 / 2
โดยใชแบบฝกทักษะการอาน

โดย

นางสาวจารุวรรณ สารศิริ
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ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 / 2 โดยใชแบบฝก
ทักษะการอาน
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอาน เปนทักษะหนึ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย ซึ่ง
เปนทักษะสําคัญที่จะเปนพืน้ ฐานสําหรับการคนควาความรูเพิ่มเติมของนักเรียน
จากการทดสอบการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 / 2 นักเรียนสวนใหญ
แลวประมาณ รอยละ 93 สามารถอานหนังสือได แตมนี ักเรียนบางสวนประมาณ รอยละ 7 ที่
อานหนังสือไมได หรืออานไดแตไมคลองแคลวเทาที่ควร
ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนกลุมนี้ โดยการใชแบบฝก
ทักษะการอานที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ประกอบดวย แบบฝกการอานพยัญชนะและสระผสม โดยเริ่ม
จากสระกับพยัญชนะตั้งแต ก - ฮ เมื่อนักเรียนอานไดแมนยําแลว จะเปลีย่ นเปนระดับที่
ยากขึ้นจนกระทั่งสามารถอานเปนประโยคได
คําถามวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานมีลักษณะเปนอยางไร
2. ผลการใชแบบฝกทักษะการอานเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการอาน
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดแบบฝกทักษะการอาน
2. ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการอาน
3. ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
ตัวแปรในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอาน
2. ทักษะการอานของนักเรียน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนา โดยเริ่มรางแบบฝกทักษะการอาน ตั้งแตวนั ที่ 6 – 8
พฤศจิกายน 2549 จากนัน้ นําไปให เพื่อนครู หัวหนากลุมสาระ และหัวหนาชวงชั้น ชวย
พิจารณา ตั้งแตวนั ที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2549 จากนั้นนําขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงแกไข
และนําไปใชกบั นักเรียนกลุมเปาหมาย ระหวางวันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2549 ในชวง
เวลาพักกลางวัน โดยเริ่มจากการใหนักเรียนฝกอาน แบบฝกทักษะการอาน ชุดที่ 1 เปนเวลา 1
สัปดาห จากนั้นทําการทดสอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
และเริม่ ใหนกั เรียนฝก
อาน แบบฝกทักษะการอาน ชุดที่ 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และทําการทดสอบครั้งที่ 2
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 จากนัน้ วันที่ 4 ธันวาคม เริ่มทําการฝกอานแบบฝกทักษะการอาน ชุด
ที่ 3 และทําการทดสอบครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และนําผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง มา
ทําการวิเคราะหและสรุปผล
กลุมเปาหมายที่ศึกษา
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 7 คน โดยไดพิจารณาจากการ
สังเกต และผลการทดสอบ จากการสอบของภาคเรียนที่ 1 / 2549 โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. เด็กชายนาคินทร
2. เด็กชายธนกร
3. เด็กชายกนกพล
4. เด็กชายธนาวุฒิ
5. เด็กหญิงนริศรา
6. เด็กหญิงกฤติมา
7. เด็กหญิงธัญญารัตน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอาน
2. แบบวัดทักษะการอาน
การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดเริ่มรางแบบฝกทักษะการอาน ตั้งแตวนั ที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2549 โดยใหเพื่อน
ครู คนที่ 1 คือ อ.สายสวาท ยวงอัคเรศ ชวยพิจารณาและตรวจสอบ (ในวันจันทรที่ 13
พฤศจิกายน 2549) เพื่อนครู คนที่ 2 คือ อ.วันดี วาสนาสุขเจริญ ชวยพิจารณา เนื่องจากเปนครู
ที่มีความสามารถในเรื่องของการทําสื่อการสอน (ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ) คนที่ 3
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หัวหนาชวงชัน้ ที่ 1 คือ อ.นงคนุช อางอิน ชวยพิจารณา (ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549)
คนที่ 4 หัวหนากลุมสาระภาษาไทย คือ อ.ปยมาศ ปานทอง เนื่องจากเปนครูผูมคี วามสามารถ
ในเรื่อง คํา ชนิดของคําและสระ ซึง่ มีทั้งสระลดรูปและสระแปลงรูป ชวยพิจารณา (ในวัน
พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ) คนที่ 5 ผูชวยฝายวิชาการ คือ อ.นราภรณ จุลฉาย ชวย
พิจารณา ในเรื่องของการวางรูปแบบตาง ๆ (ในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2549 )
จากนั้นไดนําไปใชปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ (1 ธันวาคม 2549 - วันศุกรที่ 16
กุมภาพันธ 2550 )
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการอาน
จํานวน3 ชุด แตละชุดใชเวลาฝก 1 สัปดาห เปนเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห ในชวงเวลากอนเขาเรียน
จากนั้นในทุกวันศุกรของแตละสัปดาห จะทําการทดสอบ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลที่ได
ไปทําการวิเคราะห และแปรผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหโดยใชคาสถิติพื้นฐานไดแก รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อบรรยายคะแนนของ
นักเรียนแตละคนในการฝกอาน แตละขั้นตอน และนําจํานวนคนที่ผา นเกณฑ มาเสนอเปนคา
รอยละ ในรูปแบบของ กราฟแทง
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการประเมินทักษะการอานของนักเรียนกลุมเปาหมาย
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สัปดาหที่ 1
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สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3

20
0
เด็กชายนาคินทร เด็กชายธนกร เด็กชายกนกพล เด็กชายธนาวุฒิ เด็กหญิงนริศรา เด็กหญิงกฤติมา เด็กธัญญารัตน

นักเรียนกลุมเปาหมาย

จากแผนภูมิพบวา ในสัปดาหที่ 1 นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ เด็กหญิงนริศรา
( รอยละ 80) สัปดาหที่ 2 นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุด คือ เด็กหญิง นริศรา และเด็กหญิง
กฤติมา (รอยละ 70) และในสัปดาหที่ 3 นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ เด็กชายกนกพล
และเด็กหญิงนริศรา ( รอยละ 90 )
ขอสรุป
ผลการฝกทักษะการอานของนักเรียน 7 คน โดยรวม สามารถ ทําคะแนนไดผานตาม
จุดประสงคทตี่ ั้งไว และมีพฒ
ั นาการที่ดีขนึ้ ตามลําดับ ในแตละสัปดาห
จึงสามารถสรุปไดวา แบบฝกปฏิบัติดังกลาวสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการ
อานของนักเรียนที่มีความบกพรอง ดานทักษะการอานไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
นักเรียนทั้ง 7 คนนี้ คอนขางลืมงายถาไมไดรับความเอาใจใสอยางตอเนือ่ ง และ
เนื่องจากจบปการศึกษาแลวตองเลื่อนชั้นขึ้นไปอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จึงอยากจะใหคุณครู
ประจําชั้นไดดาํ เนินการตอไปในรูปแบบการฝกทักษะการอานในขั้นทีส่ ูงขึ้นตอไป เนื่องจากเปน
ผลดีกับนักเรียนในเรื่องการอานเพื่อจะไดสรางนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนในอนาคตดวย
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ตัวอยางแบบฝก
ตอนที่ 1 การอานเปนคํา (10 คะแนน)
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ตอนที่ 2 การอานเปนคํา (10 คะแนน)

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

ตอนที่ 3 การอานเปนประโยค ( 10 คะแนน)

เคาะประตู เฉาะมะพราว กินเงาะ
นอนบนเบาะ น้ําเซาะ
ฉันวางเสื้อไวบนเสื่อ
เสือถูกผูกเชือกไวที่เสา
มีผีเสื้อบินไปเกาะที่ตนมะเขือ
ฉันพายเรือไปเที่ยวเขื่อน

นางฟาเหาะ
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 6”

โรงเรียนวรมงคล

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง

การพัฒนาทักษะการเขียนและสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / 1 โดยใชแบบฝกทักษะการเขียน

โดย

นางลัดดาวัลย อภิกิจไพบูลย
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เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนและสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / 1
โดยใชแบบฝกทักษะการเขียน
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขียนเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนทักษะเบื้องตนที่ใชในการสื่อสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาภาษาไทยซึ่งเปนภาษาที่นกั เรียนตองใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ในการ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ผานมา พบวา เด็กนักเรียนบางสวนเขียน
ภาษาไทยไมถกู ตอง โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ เชน ขาดการฝกฝน ออกเสียงแบบผิด ๆ
หรือไดรับความรูอยางไมถูกตอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงประสงคที่จะแกปญ
 หานี้ โดยการจัดทําแบบฝก
การเขียนเพื่อการแกปญหาการเขียนของนักเรียน
และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเขียนให
อยูในระดับทีด่ ีขึ้น
คําถามวิจัย
1. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํามีลักษณะอยางไร
2. ผลการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการสะกดคํา
2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา
2. ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา
3. ทําใหนกั เรียนสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น
ตัวแปรในการวิจัย
1. แบบฝกการเขียนสะกดคํา
2. ทักษะการเขียนของนักเรียน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนา โดยผูวจิ ยั สังเกตคําศัพทที่นักเรียนมักเขียนผิด
ตั้งแตในชวงแรกของการเปดภาคเรียน แลวรวบรวมจัดทําแบบฝกการเขียนสะกดคํา ทั้งสิ้น 3 ชุด
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โดยใหหวั หนากลุมสาระภาษาไทยและผูชว ยฝายวิชาการชวยพิจารณา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2549 จากนัน้ นํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ โดยหัวหนากลุมสาระภาษาไทยไดแนะนําให
เพิ่มเติมจํานวนขอในการฝก จากนั้นนําไปใชฝกนักเรียนในระหวางวันที่ 6-24 พฤศจิกายน
2549 ในชวงเวลาพักกลางวัน โดยในสัปดาห แรก ผูวจิ ัย ใหนักเรียนฝกสะกดคํา ปากเปลา จาก
แบบฝกชุดที่ 1 และในวันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ผูวิจัยทําการทดสอบ โดยการใหนักเรียน
เขียนสะกดคํา จากนั้นในสัปดาหที่ 2 ทําเชนเดียวกันกับสัปดาหแรก แตเปลี่ยน แบบฝกการ
สะกดคําเปนชุดที่ 2 ซึ่งมีระดับความยากมากยิ่งขึ้น จากนั้นทําการทดสอบ การเขียนสะกดคําของ
นักเรียน ครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2549 และในสัปดาหที่ ทําเชนเดียวกันกับเปลี่ยน
แบบฝกการสะกดคําเปนชุดที่ 3 จากนัน้ ทําการทดสอบ การเขียนสะกดคําของนักเรียน ครั้งที่ 3
ในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2549 จากนั้น นําผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง มาทําการวิเคราะห
สรุปผล ตอไป
กลุมเปาหมายศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / 1 โรงเรียนวรมงคล จํานวน 2 คน ไดแก เด็กชาย
วสันต กัญญา เด็กชายสภาพร คําบอนพิทักษ ซึ่งจากการเรียนการสอนที่ผานมา พบวา
นักเรียนทั้ง 2 คนนี้ไมผานเกณฑการประเมิน การเขียนสะกดคํา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกการเขียนสะกดคํา
2. แบบวัดทักษะการเขียนสะกดคํา
การหาคุณภาพเครื่องมือ
หลังจากออกแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเสร็จเรียบรอยแลวใหหวั หนากลุมสาระ
ภาษาไทย คือ นางสาวปยมาศ และผูชวยฝายวิชาการ ชวยวิจารณ และพิจารณาปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา โดยใหนกั เรียนกลุม เปาหมาย ทอง
ปากเปลา วันละ 20 นาที ในชวงพักกลางวัน เปนเวลา 3 สัปดาห โดยแตละสัปดาห จะเปลี่ยน
แบบฝก ซึ่งแบบฝกแตละชุดจะเรียงลําดับความยากงาย โดยในสัปดาหแรกจะใหนกั เรียนใชแบบ
ฝกที่งายกอน และเพิ่มระดับความยากมากขึ้น ในสัปดาหถัดไป และในวันศุกรของแตละสัปดาห
จะมีการประเมินผลการใชแบบฝก โดยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา จากนัน้
รวบรวมขอมูลดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะห ในลําดับตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานความถี่ และ รอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปแบบของ
กราฟเสน เพือ่ เปรียบเทียบผลการใชแบบฝกในแตละสัปดาห
ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการทดสอบ (20 คะแนน)

กราฟแสดงพัฒนาการทักษะการเขี ยนสะกดคํา
ของนักเรียนกลุ มเป าหมาย
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เด็กชายวสันต กัญญา
เด็กชายสถาพร คําบอนพิทักษ

1

2

3

สัปดาหที่ทดสอบ

จากกราฟ พบวา นักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 2 คนมีพัฒนาการที่ดขี ึ้น 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
จากการทดลองใชแบบฝกทักษะทั้ง 3 ชุด พบวา สามารถ พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา
ใหแกนกั เรียนกลุมเปาหมายทั้ง 2 คน ไดเปนอยางดี โดย สัปดาหที่ 1 นักเรียนที่มผี ลการทดสอบ
สูงสุดคือ เด็กชายสถาพร คําบอนพิทักษ ( 13 คะแนน) สัปดาหที่ 2 นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
สูงสุดคือ เด็กชายสถาพร คําบอนพิทักษ ( 16 คะแนน) และในสัปดาหที่ 3 นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบสูงสุดคือ เด็กชายวสันต กัญญา ( 18 คะแนน) และจากการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนของผูวิจยั พบวา หลังจากดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว นักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนสะกด
คําที่ดีขึ้น มีความถูกตอง มากยิ่งขึ้น และสามารถติดตามบทเรียนไดอยางตอเนื่องพรอมกับเพื่อน
รวมชั้นเรียนเดียวกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา นักเรียนทั้ง 2 คนนี้ควรไดรับการฝกและ
พัฒนาทักษะการสะกดคําอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งควรมีการบูรณาการ การฝกทักษะในรูปแบบนี้ใน
กลุมสาระอื่น ๆ ดวย เพื่อใหนักเรียนไดรบั การฝกและพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําอยางตอเนื่อง
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“ตัวอยาง เรื่องที่ 7”

โรงเรียนวรมงคล

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง

การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 2 โดยใชแบบฝกทักษะ

โดย

นางนวลจันทร วงษศรี
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เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 2
โดยใชแบบฝกทักษะ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทักษะการคิดคํานวณมีความสําคัญตอการเรียนรู ในวิชาคณิตศาสตรเปนอยางมาก
นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะในการคิดคํานวณ ซึ่งมีสาเหตุไดหลายประการ ดังนี้
1. พื้นฐานการเรียนรูของนักเรียนในระยะแรกเริ่มไมดีพอ
2. นักเรียนขาดการฝกฝนในการคิดที่ตอเนื่อง
3. นักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณในขั้นพืน้ ฐานที่ไมถูกตอง
จากสาเหตุทกี่ ลาวมาขางตน ทําใหพัฒนาการในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนไมดีเทาที่ควร
ดังนั้นผูวจิ ัยจึงคิดหาแนวทางแกปญหาดังกลาว ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนแลวพบวา ทักษะ
คิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 2 จํานวน 5 คน ยังมีขอบกพรองอยูมาก ผูวจิ ัยจึง
มีแนวคิดที่จะพัฒนาทักษะทางการคิดคํานวณของนักเรียนกลุมนี้ โดยการใหนกั เรียนไดฝกคิด
คํานวณ ตามแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา
คําถามวิจัย
1. แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร มีลักษณะเปนอยางไร
2. ทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ของนักเรียน หลังใชแบบฝกแลว เปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ของนักเรียน
2. เพื่อศึกษาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 2 หลังใช
แบบฝกทักษะที่สรางขึ้น
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
2. ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
3. ทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงยิ่งขึ้น
ตัวแปรในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
2. ทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรของนักเรียน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนา โดยในขั้นแรกผูวจิ ัยดําเนินการสรางแบบฝกทักษะ
การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
จากนั้นนําแบบฝกหัดที่สรางขึ้น มาใหหัวหนากลุมสาระ
คณิตศาสตรและผูชวยฝายวิชาการพิจารณา แลว นําปรับปรุงแกไขบางสวน จากนั้นนําแบบฝก
ทักษะดังกลาวมาใชกับนักเรียนที่มีทักษะในการคิดคํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร อยูในเกณฑต่ํา
จํานวน 5 คน โดยเริ่มดําเนินการระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน –22 ธันวาคม 2549 ในชวงเวลา
หลังเลิกเรียน โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ผูวิจยั ใหนักเรียนทําการทดสอบกอนทําแบบฝก
ทักษะ จากนัน้ ในวันตอมา จึงดําเนินการฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะ
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 2 ของโรงเรียนวรมงคล จํานวน 5 คน ไดแก
เด็กชายอนุชน บูรณศิลป เด็กชายชัยวัฒน แกวกุญชร เด็กชายชลธิศ บิลซล เด็กหญิง
นภาวรรณ โตะอาด เด็กหญิงสุธิมา ไชยสัตย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการคิดคํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร
2. แบบวัดทักษะในการคิดคํานวณพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร
การหาคุณภาพเครื่องมือ
หลังจากที่ผูวิจยั สราง แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว ไดดําเนินการให
หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร คือนางสาวทัศวรรณ ศรีทอง และผูชวยฝายวิชาการพิจารณาแลว
นํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ผูวิจัย ทําการทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมาย กอนทีจ่ ะ
เริ่มใชแบบฝกทักษะ จากนัน้ ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เปนตนไป ไดทําการฝกทักษะการ
คิดคํานวณของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะดังกลาว วันละ 10 นาที ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน
จากนั้นในวันที่ 1 , 8 , 15 ธันวาคม 2549 ไดทําการทดสอบนักเรียนโดยใชแบบวัดทักษะการคิด
คํานวณ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียน ในแตละสัปดาห จากนั้น ในวันที่ 22 ธันวาคม
2549 ทําการทดสอบ หลังใชแบบฝกทักษะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําคะแนนที่ได มาคํานวณพัฒนาการ
ของนักเรียนแตละคนในลําดับตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและรอยละ และเปรียบเทียบ
พัฒนาการของนักเรียนแตละคน ระหวางการฝก ในแตละสัปดาห โดยการใชกราฟเสน จากนัน้ นํา
คะแนนหลังการฝกในสัปดาหสุดทาย
มาเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกโดยศึกษา
พัฒนาการเปนรอยละของโอกาสที่จะพัฒนาไดของแตละคน ตามสูตรของ
รศ.ดร.ศิริชัย
กาญจนวาสี ดังนี้
รอยละของคะแนนพัฒนาการ = คะแนนหลังพัฒนา - คะแนนกอนพัฒนา x 100
คะแนนเต็ม
- คะแนนกอนพัฒนา
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 คะแนนการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร จําแนกตามชือ่
นักเรียน 5 คน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายอนุชน บูรณศิลป
เด็กชายชัยวัฒน แกวกุญชร
เด็กชายชลธิศ บิลซล
เด็กหญิงนภาวรรณ โตะอาด
เด็กหญิงสุธิมา ไชยสัตย
รวม(เฉลี่ย)

รวม
(10)
2
3.5
3
1
4
2.7

รอยละ
20
35
30
10
40
27

ผลการ
ประเมิน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

จากตารางพบวา ผลการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย ทั้ง 5 คน ไมผานเกณฑการประเมิน โดยผูที่มคี ะแนนสูงสุดคือ เด็กหญิง
สุธิมา ไชยสัตย (รอยละ 40) สวนผูที่มีคะแนนต่ําสุด คือ เด็กหญิงนภาวรรณ โตะอาด ( รอยละ
10 )
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ตารางที่ 2 คะแนนการทดสอบระหวางใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ในแตละ
สัปดาห จําแนกตามชื่อนักเรียน 5 คน ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ- นามสกุล

ผลการทดสอบ (รอยละ)
สัปดาห ที่ 1

สัปดาห ที่ 2

สัปดาห ที่ 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

100

แผนภูมิแสดงพัฒนาการดานทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย
90

90

75

80

70

รอยละ

70
60
50

60

40
30
20

65

85
65

สั ปดาห ที่ 1

50
55

40
30

70
45

35
25

10
0
เด็กชายอนุชน

เด็กชายชัยวัฒน

เด็กชายชลธิศ

นักเรียน

เด็กหญิงนภาวรรณ เด็กหญิงสุธิมา

สั ปดาห ที่ 2
สั ปดาห ที่ 3
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จากแผนภูมิพบวา นักเรียนทั้ง 5 คน มีพัฒนาการที่ดขี ึ้นโดยลําดับ ซึ่งสามารถสังเกตได
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) สวนนักเรียนทีม่ ีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสุด คือ เด็กชายชลธิศ บิลซล
(รอยละ50) และในสัปดาหที่ 3 นักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก สูงสุด คือ เด็กชาย
สวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสุด
อนุชน บูรณศิลป ( รอยละ 90)
คือ เด็กหญิงนภาวรรณ โตะอาด (รอยละ 65)

ตารางที่ 3 คะแนนการทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร จําแนกตามชือ่
นักเรียน 5 คน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายอนุชน
เด็กชายชัยวัฒน
เด็กชายชลธิศ
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กหญิงสุธิมา
รวม(เฉลี่ย)

บูรณศิลป
แกวกุญชร
บิลซล
โตะอาด
ไชยสัตย

รวม
(10)
6
7
7.5
6
9
7.1

รอยละ
60
70
75
60
90
71

ผลการ
ประเมิน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
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
ลําดับ

1
2
3
4
5

คะแนน ( คะแนนเต็ม: F = 10 )

ชื่อ -นามสกุล

เด็กชายอนุชน
บูรณศิลป
เด็กชายชัยวัฒน แกวกุญชร
เด็กชายชลธิศ
บิลซล
เด็กหญิงนภาวรรณ โตะอาด
เด็กหญิงสุธิมา
ไชยสัตย
รวม(เฉลี่ย)

กอน
(pre)

หลัง
(post)

คะแนน
พัฒนา

F - pre

พัฒนาการ
รอยละ

2
3.5
3
1
4
2.6

6
7
7.5
6
9
7.1

4
3.5
4.5
5
5
4.5

8
6.5
7
9
6
7.4

50.00
53.85
64.29
55.56
83.33
60.81

จากตารางพบวา หลังจากใชแบบฝกทักษะแลว นักเรียนทั้ง 5 คน มีพัฒนาการดานทักษะ
การคิดคํานวณโดยรวม รอยละเฉลี่ย 60.81 โดยนักเรียนที่มีพัฒนาการสูงสุดคือ เด็กชายสุธิมาไชย
สัตย คิดเปนรอยละ 83.33 สวน นักเรียนที่มีพัฒนาการต่ําสุด คือ เด็กชายอนุชน บูรณศิลป
คิดเปนรอยละ 50 โดยนักเรียนทั้งหมดผานการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการใช แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น พบวา ใน
ระยะแรก กอนใชแบบฝกทักษะ นักเรียนกลุมเปาหมาย ทั้ง 5 คน ไมผานเกณฑการประเมิน
โดยผูที่มีคะแนนสูงสุดคือ เด็กหญิงสุธิมา ไชยสัตย (รอยละ 40) สวนผูที่มีคะแนนต่าํ สุด คือ
เด็กหญิงนภาวรรณ โตะอาด ( รอยละ10 )
หลังจาก ดําเนินการใชแบบฝกทักษะในแตละสัปดาหแลว พบวา นักเรียนทั้ง 5 คน มี
พัฒนาการที่ดขี ึ้นตามลําดับ โดยในสัปดาหที่ 1 นักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก
สูงสุด คือเด็กหญิงสุธิมา ไชยสัตย ( รอยละ 45)
สัปดาหที่ 2 นักเรียนทีม่ ีผลการทดสอบ
ระหวางใชแบบฝก สูงสุด คือ เด็กหญิงสุธิมา ไชยสัตย ( รอยละ 70) และในสัปดาหที่ 3
นักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก สูงสุด คือ เด็กชายอนุชน บูรณศิลป ( รอยละ 90)
สวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระหวางใชแบบฝก ต่ําสุด คือ เด็กหญิงนภาวรรณ โตะอาด (รอย
ละ 65) และหลังจากดําเนินการฝกทักษะเสร็จสิ้นแลว ผูวจิ ัยไดทาํ การทดสอบ หลังใชแบบฝก
ทักษะอีกครั้งหนึ่ง พบวา ผลการทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
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ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ทั้ง 5 คน ผานเกณฑการประเมินทั้งหมด มีพัฒนาการดานทักษะการ
คิดคํานวณโดยรวม รอยละเฉลี่ย 60.81 โดยนักเรียนที่มีพัฒนาการสูงสุดคือ เด็กชายสุธิมาไชย
สัตย คิดเปนรอยละ 83.33 สวน นักเรียนที่มีพัฒนาการต่ําสุด คือ เด็กชายอนุชน บูรณศิลป
คิดเปนรอยละ 50 โดยนักเรียนทั้งหมดผานการประเมินทุกคนคิดเปนรอยละ 100
จากผลการประเมินสรุปไดวา แบบฝกทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นนั้น สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนไดเปนอยางดี สังเกตได
จากการที่นกั เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเปนลําดับในแตละสัปดาห
และผูวิจยั มีความเห็นวาหาก
นักเรียนไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่อง จะชวยใหนกั เรียนสามารถคิดคํานวณไดอยางคลองแคลว
และเปนพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปไดเปนอยางดี
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“ตัวอยางเรื่องที่ 8”
โรงเรียนวรมงคล

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 / 2 โดยใชบัตรคําฝกทักษะการอาน
โดย
นางสาวอรุชา ศรีสมัย
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เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 / 2 โดยใชบัตรคําฝกทักษะ
การอาน
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอานเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
จากการจัด
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ผูวิจัยพบวา เมื่อใหนักเรียนอานสะกดคํา
พรอมกัน ทัง้ ชั้นเรียน จะมีนักเรียนประมาณ 6 คนที่ไมสามารถอานพรอมเพื่อนในชั้นเรียนได
ผูวิจัยจึงมีความตองการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนกลุมนี้
เพื่อใหนักเรียนกลุมนี้สามารถ
ติดตามบทเรียนไดทันตามเพื่อนในชัน้ เรียน
โดยใชบัตรคําฝกทักษะการอานทีผ่ ูวิจัยสรางและ
พัฒนาขึ้น
คําถามวิจัย
1.บัตรคําฝกทักษะการอานมีลักษณะเปนอยางไร
2.ผลการใชแบบฝกทักษะการอานเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดบัตรคําฝกทักษะการอาน
2. ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการอาน
ตัวแปรในการวิจัย
1. บัตรคําฝกทักษะการอาน
2. ทักษะการอานของนักเรียน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนา โดยระยะแรก ผูว ิจัยดําเนินการพัฒนาบัตรคํา ฝก
ทักษะการอาน โดยการรวบรวมคําศัพททนี่ ักเรียนมักอานไมคลองจํานวน 10 คํา จากนั้นไดจัดให
เพื่อนครูในกลุมสาระภาษาไทย ชวยตรวจทานและแกไขจนไดคําศัพทที่ถูกตอง สมบูรณ ตอมา
ผูวิจัยไดทําการสรางบัตรคําโดยในบัตรคําแตละใบ จะมีคําศัพท ใบละ 1 คํา จากนั้นไดตรวจทาน
ความเรียบรอยและใหหัวหนากลุมสาระชวยตรวจทาน พรอมพิจารณาขอบกพรองแกไขปรับปรุง
อีกครั้งหนึ่งกอนที่จะดําเนินการใชจริง
หลังจากไดบตั รคําฝกทักษะการอานที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลว ผูวิจยั ไดดําเนินการพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียนโดยใหนกั เรียนกลุมเปาหมายทั้ง 6 คน มาฝกอานที่หองพักของผูวิจยั
ทุกวันหลังเลิกเรียน เปนเวลา 2 สัปดาห และในวันสุดทายของการดําเนินการ ผูวจิ ยั ไดทําการ
ทดสอบทักษะการอานของนักเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปทําการวิเคราะหและสรุปผลในลําดับ
ตอไป
กลุมเปาหมายที่ศึกษา
นักเรียนชั้น ป. 3/2 จํานวน 6 คน ที่มีทักษะการอานต่ํา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บัตรคําฝกทักษะการอาน
2. แบบประเมินทักษะการอาน
3. แบบทดสอบทักษะการอาน
การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการใหหวั หนากลุมสาระ และเพื่อนครูชวยตรวจทาน
ความถูกตองของคําที่ผูวิจัยเลือกใชในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน รวมทั้งชวยพิจารณา
แบบประเมินทักษะการอาน ที่ผูวิจัยสรางขึน้ เพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการใหนักเรียนทั้ง 6 คน มาฝกทักษะการอาน
โดยใชบัตรคํา ทุกวัน หลังเลิกเรียน ครั้งละ 30 นาที เปนเวลา 1 สัปดาห และทําการประเมิน
ทักษะการอานระหวางฝก 2 ครั้ง โดยใชแบบประเมินทักษะการอาน และในครั้งสุดทาย ผูวิจยั
ทําการประเมินทักษะการอานของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอาน เพื่อนําขอมูลที่
รวบรวมไดมาทําการวิเคราะห ประเมินผล
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การวิเคราะหขอมูล
ใชคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยาย
คะแนนของนักเรียนแตละคนในการฝกทักษะแตละครั้ง
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางแสดง ผลการประเมินทักษะการอานครั้งที่ 1
ที่

1
2
3
4
5

ผลการประเมิน

รายการ

การสะกดคําควบกล้ํา
การอานคํา สะกด ร, ล
ความถูกตองของการอานคํา
ความคลองแคลวในการอาน
ความชัดเจนในการออกเสียง

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1.24
1.26
1.27
1.24
1.21

.42
.44
.44
.42
.40

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

จากตารางพบวา นักเรียนทัง้ 6 คน มีผลการประเมินทักษะการอานทั้ง 5 ดาน อยูใ นระดับ
ปรับปรุง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกตองของการอานคํา ( X=1.27 ) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความชัดเจนในการออกเสียง (X = 1.21)
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ตารางแสดง ผลการประเมินทักษะการอานครั้งที่ 2
ที่

1
2
3
4
5

ผลการประเมิน

รายการ

การสะกดคําควบกล้ํา
การอานคํา สะกด ร, ล
ความถูกตองของการอานคํา
ความคลองแคลวในการอาน
ความชัดเจนในการออกเสียง

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.66
3.52
3.34
3.49
3.40

.82
.78
.84
.92
.92

ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบวา นักเรียนทัง้ 6 คน มีคาเฉลี่ย ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูงสุด อยูใน
ระดับดีมาก ( X=3.66 ) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความถูกตองของการอานคํา (X = 3.34)

ตารางแสดง ผลการทดสอบทักษะการอาน
ที่

1
2
3
4
5

รายการ

การสะกดคําควบกล้ํา
การอานคํา สะกด ร, ล
ความถูกตองของการอานคํา
ความคลองแคลวในการอาน
ความชัดเจนในการออกเสียง

ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.86
3.78
3.76
3.58
3.55

.88
.76
.79
1.12
.98

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางพบวา นักเรียนทัง้ 6 คน มีคาเฉลี่ย ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูงสุด อยูใน
ระดับดีมาก ( X=3.86 ) สวนดานที่มคี าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความชัดเจนในการออกเสียง (X = 3.55)
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ขอสรุปและขอเสนอแนะ
ผลการใชบัตรคําฝกทักษะการอาน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3/2 ทั้ง 6 คน พบวา
การประเมินผลครั้งที่ 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 นักเรียนทั้ง 6
คน ผลการทดสอบอยูในระดับดีมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ ดานการสะกดคําควบกล้ํา สูง
อยูในระดับดีมาก ( X=3.86 )
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความชัดเจนในการออกเสียง
(X = 3.55) อยูในระดับดีมาก เชนกัน
จากผลการประเมินทั้ง 3 ครั้ง สรุปไดวา บัตรคําฝกทักษะการอาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น
สามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน ไดเปนอยางดี สังเกตไดจากผลการประเมินทักษะการ
อานของนักเรียน ที่ดีขนึ้ เปนลําดับ ดังนัน้ ผูวิจยั จึงมีความเห็นวา หากนํานวัตกรรมนี้ มาใชรวม
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยปรับเปลี่ยนคําศัพทใหเหมาะกับบทเรียน
และ
ระดับชั้นของนักเรียน จะสามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหดยี ิ่งขึ้นได ซึ่งจะสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
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ตัวอยางแบบฝกหัดการอานสะกดคํา
1. ฤดู
2. สนับสนุน
3. กรรมวิธี
4. ปรารถนา
5. อัศจรรย
6. โชคลาภ
7. บรรยาย
8. พายัพ
9. บาปกรรม
10. ขวนขวาย

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

รึ - ดู
สะ - หนับ - สะ - หนุน
กํา - มะ - วิ - ที
ปราด - ถะ - หนา
อัด - สะ - จัน
โชก - ลาบ
บัน - ยาย หรือ บัน - ระ - ยาย
พา - ยับ
บาบ - กํา
ขวน - ขวาย

ตัวอยางแบบทดสอบการอาน
ในฝูงหมาปามีกฎไววา ถาหมาปาตัวใดเปนผัวเมียกันจะออกไปตั้งครอบครัวใหมก็ได
แตถามีลูกที่เดินไดแลวตองพาไปชุมนุมฝูงซึ่งจะจัดในคืนเดือนเพ็ญเพือ่ ใหหมาปาตัวอื่นรูจักทั่วกัน
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“ตัวอยางเรื่องที่ 9”

โรงเรียนวรมงคล

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เรื่อง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 / 1 โดยใชแบบฝกทักษะ

โดย
นางสาวมลิ เอี่ยมสะอาด
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เรื่อง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 / 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การวิเคราะหโจทยปญหาเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน
วิชา คณิตศาสตร จากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผูวิจยั พบวา เมื่อกําหนดโจทยปญหา
ใหนกั เรียน ใหนักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบ นักเรียนสวนใหญทําไดตามเกณฑที่กําหนด มี
นักเรียน 3 คน ที่ไมสามารถทําตามเกณฑที่กําหนดไวได ผูวิจยั จึงตองการที่จะพัฒนานักเรียน
ทั้ง 3 คนนี้ ใหสามารถคิดวิเคราะหโจทยปญหาได และสามารถติดตามบทเรียนไดทันเพื่อนใน
ชั้นเรียน
คําถามวิจัย
1. แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหามีลักษณะอยางไร
2. ผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
2. เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
2. ทําใหทราบผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
ตัวแปรในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
2. ผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญ
 หา โดย
ผูวิจัยไดใหหวั หนากลุมสาระคณิตศาสตรและครูระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 ทานชวย
พิจารณาแบบฝก จากนัน้ นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและนําไปใชกับ
นักเรียนกลุมเปาหมายชวงสัปดาหที่ 2 – 3 ของเดือนมกราคม
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กลุมเปาหมายที่ศึกษา
กลุมเปาหมายที่ศกึ ษา คือ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 /1 จํานวน 3 คน ไดแก
เด็กชายธีรพงษ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เด็กหญิงณัฐพร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนีแ้ บงออกเปน 2 แบบ ดังนี้
1. แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
2. แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
การหาคุณภาพเครื่องมือ
หลังจากสรางแบบฝกการคิดวิเคราะหโจทยปญ
 หาเสร็จแลวใหเพื่อนครูจํานวน 4 ทาน
ชวยวิจารณแบบฝก หลังจากนั้นนําขอบกพรองนําไปปรับปรุงแกไข
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการใชแบบฝกการคิดวิเคราะหโจทยปญหา โดยใหนกั เรียนฝกทําในชวงพัก
กลางวันใชเวลาประมาณ 15 นาทีตอ 1 ขอ ชวงสัปดาหที่ 2 ของเดือนมกราคม
การวิเคราะหขอมูล
ใชคาวิเคราะหขอ มูลเปนความถี่ ของคะแนนเก็บในแตละครั้ง และรวมคะแนนทั้ง 10
ครั้ง มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยกําหนดใหนกั เรียนที่มีคะแนนรวม ตั้งแต 25 คะแนนขึ้นไป
ผานเกณฑการทดสอบ สวนนักเรียนที่มีคะแนน ต่ํากวา 25 คะแนน ไมผานเกณฑ
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ตารางแสดง ผลการทดสอบการคิดวิเคราะหโจทยปญหา

ชื่อ
1. เด็กชายธีรพงษ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐพร

1
(5)
3
4
2

2
(5)
3
3
3

3
(5)
5
3
2

ครั้งที่
4
5
(5) (5)
4
3
4
4
2
3

/ คะแนน
6
7
(5) (5)
4
4
5
5
3
2

8
(5)
5
4
2

9
(5)
5
5
2

10 รวม
(5) (50)
5 41
5 42
3 24

จากตารางพบวา นักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 3 คน ผานเกณฑการทดสอบ 2 คน และ
ไมผานเกณฑ 1 คน โดยนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดคือ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ( 42 คะแนน)
สวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบต่ําสุดคือ เด็กหญิง ณัฐพร ( 24 คะแนน)

ขอสรุปและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินการฝกทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนทัง้ 3 คน พบวา มีนักเรียน
ผานเกณฑการทดสอบ 2 คน และไมผานเกณฑ 1 คน แตอยางไรก็ตามนักเรียนทั้ง 3 คนมี
พัฒนาการที่ดขี ึ้นโดยลําดับ ผูวิจยั จึงมีความเห็นวา แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นนี้ สามารถนํามาปรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี สวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑนั้น ควร
จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาในลําดับตอไป
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แบบทดสอบการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
จงแสดงวิธีทํา
1. ฉันมีเงิน 150 บาท พอใหอีก 175 บาท ฉันมีเงินกีบ่ าท
2. ซื้อแตงโมมา 1700 ผล ขายไป 1,444 ผล เหลือแตงโมกี่ผล
3. เตารีดราคา 540 บาท ทางรานลดราคาเหลือ 350 บาท เตารีดลดราคากี่บาท
4. พัดลมราคา 385 บาท เตารีดไฟฟาราคา 260 บาท ราคาตางกันกี่บาท
5. พอใหเงินฉัน 178 บาท แมใหอกี 235 บาท ฉันมีเงินทั้งหมดเทาไร
6. มะมวง 20 เขง ราคาเขงละ 450 บาท คิดเปนเงินทั้งหมดเทาไร
7. นกเอี้ยง 15 ตัว ควาย 6 ตัว นับขาไดทั้งหมดกี่ขา
8. มีเงิน 500 บาท ซื้อรองเทา 2 คู ราคาคูละ 149 บาท เหลือเงินเทาไร
9. สมุด 2,000 เลม ราคาเลมละ 15 บาทคิดเปนเงินกีบ่ าท
10. มีธนบัตรใบละหารอยบาท 4 ใบ รวมเปนเงินเทาไร
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“ตัวอยางเรื่องที่ 10”

โรงเรียนวรมงคล

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง

การพัฒนาทักษะการแสดงออกหนาชั้น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 2
โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาความกลาแสดงออก

โดย

นางวราภรณ เมตพิบูลย
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เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงออกหนาชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 / 1โดยใชชดุ
กิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออก
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการที่ผวู ิจัยไดมอบหมายงานใหนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 นําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียนตามรูปแบบของ ชิ้นงานที่นกั เรียนไดทํามา พบวา มีนกั เรียนบางสวนมีความเขินอาย
ไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก และลําดับขัน้ ตอนการนําเสนอไมถกู ตอง ผูวิจัยจึงตองการพัฒนา
ความกลาแสดงออกของนักเรียนเหลานี้ เพื่อใหนกั เรียนมีความมั่นใจในการนําเสนอผลงานมากขึ้น
คําถามวิจัย
1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออกเปนอยางไร
2. ผลการแสดงออกหนาชัน้ ของนักเรียนหลังใชชุดกิจกรรมเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม พัฒนาทักษะความกลาแสดงออก
2. เพื่อนําชุดกิจกรรมมาใชในการพัฒนาทักษะความกลาแสดงออกของนักเรียน
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทําใหไดชุดกิจกรรมฝกทักษะความกลาแสดงออก
2. ทําใหทราบผลการใชชุดกิจกรรม
ตัวแปรในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออก
2. ทักษะความกลาแสดงออกของนักเรียน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนา โดยใหหัวหนาสาย อาจารยจารุวรรณ ได
ตรวจสอบในชวงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 จากนั้นนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะพรอมทั้ง
เพื่อนในชวงชัน้ ไดรับทราบ และนําภาพกิจกรรมสิ่งแวดลอมมานําเสนอในเดือนพฤศจิกายน 2549
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550
กลุมเปาหมายที่ศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวรมงคล จํานวน 5 คน ที่มีทักษะความกลา
แสดงออกอยูใ นระดับต่ํา ไดแก เด็กชายไชยวัฒน เด็กชายพีระพงษ เด็กชายจัตพุ ล เด็กชาย
อนุชน และ เด็กหญิงสุภชั ชา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. กลุมกิจกรรมพัฒนาทักษะความกลาแสดงออก
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกหนาชั้นเรียน
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยทําการหาคุณภาพเครื่องมือโดยใหหวั หนากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คือ นางสาวจารุวรรณ ชวยวิจารณและพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2549
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการโดยเก็บดวยตนเอง ใชการสังเกต จากการใหนกั เรียนทั้ง 5 คน ฝก
นําเสนองานหนาชั้น ตามทีผ่ ูวิจัยไดมอบหมายไว เปนจํานวน 3 ครั้ง และไดมกี ารเสริมแรง โดย
การใหกําลังใจผูเรียน ดวยคําชมเชย และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุง
การวิเคราะหขอมูล
คะแนนจากแบบสังเกต คิดเปนคารอยละ
ผลการวิเคราะหขอมูล
แบบสังเกตพัฒนาการความกลาแสดงออก ครั้งที่ 1
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
ดี
(3)

1
2
3
4
5

เด็กชายพีระพงษ
เด็กชายไชยวัฒน
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอนุชน
เด็กชายจัตุพล

เกณฑการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง
(2)
(1)
/
/
/
/
/

จากตารางพบวา นักเรียนสวนใหญอยูใ นเกณฑพอใช โดยมีจํานวนทัง้ สิ้น 3 คน
ไดแก เด็กชายพีระพงษ เด็กชายอนุชน และ เด็กชายจัตุพล สวนอีก 2 คน อยูในเกณฑตอง
ปรับปรุง ไดแก เด็กชายไชยวัฒน และ เด็กหญิงสุภัชชา
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แบบสังเกตพัฒนาการความกลาแสดงออก ครัง้ ที่ 2
ลําดับที่

1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

เด็กชายพีระพงษ
เด็กชายไชยวัฒน
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอนุชน
เด็กชายจัตุพล

ดี
(3)
/
/

เกณฑการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง
(2)
(1)

/
/
/

จากตารางพบวา นักเรียนทีอ่ ยูในเกณฑดมี ีทั้งสิ้น 2 คน คือ เด็กชายพีระพงษ
และเด็กชายไชยวัฒน สวน เด็กชายอนุชน เด็กชายจัตุพล และเด็กหญิงสุภัชชา อยูในเกณฑ
พอใช

แบบสังเกตพัฒนาการความกลาแสดงออก ครัง้ ที่ 3
ลําดับที่

1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

เด็กชายพีระพงษ
เด็กชายไชยวัฒน
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอนุชน
เด็กชายจัตุพล

ดี
(3)
/

เกณฑการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง
(2)
(1)
/

/
/
/

จากตารางพบวา นักเรียนทีอ่ ยูในเกณฑดมี ีทั้งสิ้น 3 คน คือ เด็กชายพีระพงษ
เด็กหญิงสุภัชชา และเด็กชายจัตุพล สวนเด็กชายไชยวัฒน และ เด็กชายอนุชน อยูในเกณฑ
พอใช
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ตารางแสดงคะแนนและคารอยละรวม
ลําดับที่

1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

เด็กชายพีระพงษ
เด็กชายไชยวัฒน
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอนุชน
เด็กชายจัตุพล

ผลคะแนน
คะแนนรวม
(9)
8
6
6
6
7

รอยละ
(100)
88.89
66.67
66.67
66.67
77.78

จากตารางพบวา เด็กชายพีระพงษ มีคะแนนรวมสูงสุด คิดเปนรอยละ 88.89
รองลงมาคือ เด็กชายจัตุพล รอยละ 77.78 สวนเด็กชายไชยวัฒน เด็กชายอนุชน และ
เด็กหญิงสุภัชชา มีคะแนนรวม คิดเปนรอยละ 66.67
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินการวิจยั พบวา นักเรียนแตละคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเปนลําดับ โดย ในครั้ง
ที่ 1 นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑพอใช มีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน ไดแก เด็กชายพีระพงษ
เด็กชายอนุชน และ เด็กชายจัตุพล สวนอีก 2 คน อยูในเกณฑตองปรับปรุง ไดแก เด็กชาย
ไชยวัฒน และ เด็กหญิงสุภัชชา และในการประเมินครั้งที่ 2 พบวา นักเรียนที่อยูใ นเกณฑดีมี
ทั้งสิ้น 2 คน คือ เด็กชายพีระพงษ และเด็กชายไชยวัฒน สวน เด็กชายอนุชน เด็กชายจัตุพล
และเด็กหญิงสุภัชชา อยูในเกณฑ พอใช และการประเมินครั้งที่ 3 พบวา นักเรียนที่อยูในเกณฑดี
มีทั้งสิ้น 3 คน คือ เด็กชายพีระพงษ เด็กหญิงสุภัชชา และเด็กชายจัตุพล สวนเด็กชายไชยวัฒน
และ เด็กชายอนุชน อยูในเกณฑ พอใช
และจากการรวมผลคะแนนทั้ง 3 ครั้งพบวา เด็กชายพีระพงษ มีคะแนนรวมสูงสุด คิดเปน
รอยละ 88.89 รองลงมาคือ เด็กชายจัตุพล รอยละ 77.78 สวนเด็กชายไชยวัฒน เด็กชาย
อนุชน และ เด็กหญิงสุภัชชา มีคะแนนรวม คิดเปนรอยละ 66.67
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ตัวอยางหัวขอเรื่อง
งานวิจัยปฎิบัติการในชัน้ เรียน
ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
1
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสมาธิในการเรียนของนักเรียนชั้นป.1 ที่มีปญ
 หา
สมาธิสั้น
2
การพัฒนาวิธีการฝกกลามเนื้อมือใหแข็งแรง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
3
การพัฒนาทักษะการอานหนังสือ โดยแบบฝกการสะกดคํา
4
การพัฒนาทักษะการรางภาพ และระบายสีโดยการใชแบบฝก ของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2
5
การพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจโดยใชกระบวนการของนักเรียนชั้น ป.4
6
การพัฒนาแบบฝกทักษะการคูณเลขสามหลัก
7
การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมปที่ 3
8
การพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ดวยกิจกรรมนําเสนอคําศัพทประกอบของจริง
9
การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชเมาท คอมพิวเตอร สรางชิ้นงานกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ขาดทักษะการใชเมาท

ผูวิจัย
นางอัมพร อินทรวงศ

โรงเรียน
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)

นางศศิธร ภูพ ุกก
นางศิริวรรณ คงคะชา
นายกฤษดา คุปตะวาทิน

วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)

นางสาววิชนีย
นางอมรรัตน
นางณัฐกานต
นางสาววรวิมล

วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)

ชูสวาง
สุวรรณปญญา
วัจนะกานต
ประทุมศรี

นางสาวภาวิณี ภูวนาท

วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
10 การพัฒนากลุม กิจกรรมเสริมสรางความเปนระเบียบในการเก็บอุปกรณ
วิทยาศาสตรหลังจากใชงานแลว
11 การพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร,ล ของนักเรียน ชั้น ป.4
12 การพัฒนาทักษะการเขียนสําหรับนักเรียนที่มีปญหาการเขียนอักษรกลับดาน
13 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยโดยใชแบบฝก
14 การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ ป. ½
15 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร,ล ของนักเรียนชั้น ป.3
16 การพัฒนาแบบฝกทักษะการใหแสงเงาของสิ่งตาง ๆ ของนักเรียนชั้น ป. 4
17 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน ป. 2
18 การพัฒนาทักษะการอานคําอวัยวะในรางกาย
19 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบในการเก็บของเลนเขาที่ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2
20 การพัฒนาทักษะการปดเครื่องอยางถูกวิธดี วยชุดฝกปฏิบัติสําหรับนักเรียนชั้น
ป.2
21 การพัฒนาแบบฝกทักษะการสรุปเนื้อเรื่องในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียน ชั้น ป. 6/2
22 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนพยัญชนะของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2

ผูวิจัย
นายอัศวเดช ชาติรัมย

โรงเรียน
วัดเทพากร(เลีย่ มมาตุทิศ)

นางนิภา
ไตรมนตรี
นางสาววันเพ็ญ เดือนดี
นางอภิรดี สรอยนาค
นางอัจฉรา คงสุนทร
นางสาวแปงร่าํ เดชศักดิแ์ ค
นางพรยุพา เบญจา
นางสุรัตน สีแปลก
นางสาวศิริวัฒน หุนฉายศรี
นางธนวรรณ นพกุลวงษ

บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม
บางยี่ขันวิทยาคม

นางสาวฐิติมา อัศวพรหมธาดา

วัดศิริไอยสวรรค

นางเกศิณีย

เผาพันธุพิพัฒน

วัดศิริไอยสวรรค

นิยมสิทธิ์

วัดศิริไอยสวรรค

นางเบญจมาศ
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
23 การพัฒนาแบบฝกทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดศิริไอยสวรรค
24 การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้น ป. 3/1
25 การพัฒนาทักษะวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1
26 การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อนิ้วมือโดยใชแบบฝกกิจกรรมของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2/2 โรงเรียนวัดศิริไอยสวรรค
27 การพัฒนาทักษะการบวกเลขไทยโดยใชตารางการบวกเลข สําหรับนักเรียนชั้น
ป. 4/2
28 การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหารอยละเกีย่ วกับการซื้อขายโดยใชแบบฝก
ทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดคฤหบดี
29 การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานโดยวิธีปฏิบัติจริง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนวัดคฤหบดี
30 การพัฒนาทักษะการใชเมาส โดยวิธีปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนวัดคฤหบดี

นายอุทิตย

ผูวิจัย
อนุพรบริบูรณ

โรงเรียน
วัดศิริไอยสวรรค

นางผองศรี พุมพฤกษ
นางสาวฐิติพร อิทธิพรวรวงศ
นางสมคิด
ฉิมชาง

วัดศิริไอยสวรรค
วัดศิริไอยสวรรค
วัดศิริไอยสวรรค

นางสาวเยาวลักษณ นาคประดับ

วัดศิริไอยสวรรค

นางมณฑิกา

พรหมจิตติพงศ

วัดคฤหบดี

นายวินัย

อุนเสียม

วัดคฤหบดี

นางสาวบุณยานุช คลื่นแกว

วัดคฤหบดี
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
31 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนตัวอักษร b เปน d ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/1
32 การพัฒนาการเขียนของนักเรียนใหถูกตองโดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดคฤหบดี
33 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวเลขอารบิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชแบบฝกเสริม
34 การพัฒนาทักษะการแกเลขโจทยปญหาการบวก โดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดคฤหบดี
35 การพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําภาษาไทย โดยใชแบบฝกอาน-เขียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
36 การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1
37 การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2
38 การพัฒนาทักษะการลบจํานวนไมเกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3
39 การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยโดยใชแบบฝกเขียนตามรอยประ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3

ผูวิจัย
นางศรีสุดา ศรีพุม

โรงเรียน
วัดคฤหบดี

นางขัตติยะวัน นิลสัย

วัดคฤหบดี

นางพิรูณรัตน

ยิ้มจันทรตรี

วัดคฤหบดี

นางศิริรัตน

นวมคุณสิน

วัดคฤหบดี

นางสาวสิริรัตน พูลผล

วัดวิมุตยาราม

นางสาวศิริพร สุวรรณฤทธิ์
นางสาววันดี
พระทอง
นางสาวบัณฑิตา บุดดี

วัดวิมุตยาราม
วัดวิมุตยาราม
วัดวิมุตยาราม

นางสําอางค

วัดวิมุตยาราม

เพชรรัตน
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
40 การพัฒนาทักษะการระบายสีชอลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1
โดยใชแบบฝก
41 การพัฒนาทักษะการอานเขียนตัวการันต โดยใชแบบฝก 10 อนงค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2
42 การพัฒนาทักษะการเตนลีลาศประกอบจังหวะตะลุง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1
43 การพัฒนาทักษะการคูณเลขที่มีหลายหลัก ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
44 การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะและสระใหถูกตองโดยใชแบบฝกทักษะ
การอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
45 การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
46 การพัฒนาทักษะการสังเกตโดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
47 การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใชแบบฝกคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ½
48 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก

ผูวิจัย
นางนวลละออ รุจนพงศ

โรงเรียน
วัดวิมุตยาราม

นางสุวณีย

สิทธิชัย

วัดวิมุตยาราม

นางนนทลี

รัตนพันธุ

วัดวิมุตยาราม

นางสาวกฤษณา กลีบผึ้ง
นางวาสนฤดี เปาริก

วัดวิมุตยาราม
วัดวิมุตยาราม

นางจันทรเพ็ญ เชี่ยวชาญ

วัดวิมุตยาราม

นางสุวรรณี
จันทรแกว
นางสาวสมปอง ยิง่ มานะ

วัดวิมุตยาราม
วัดวิมุตยาราม

นางภาณุมาศ

อัศวสุนทรางกูร วัดฉัตรแกวจงกลณี
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
49 การพัฒนาทักษะการสะกดคําโดยใชแบบฝก
50 การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ
51 การพัฒนาทักษะการจัดเตรียมอุปกรณการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3
52 การพัฒนาแบบฝกเรียงลําดับจํานวนตัวเลขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
53 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชนทิ าน
54 การพัฒนาทักษะการใชขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
55 การพัฒนาชุดกิจกรรมสื่อดวงใจแหงความดีในการเปลี่ยนพฤติกรรมไมพึง
ประสงค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
56 การพัฒนาทักษะการออกเสียงคําควบกล้ํา โดยใชกรวยพยัญชนะสวมนิ้วมือ
57 การพัฒนาการพูดโดยใชแบบฝกการสังเกตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1
58 การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติเพิ่มสมรรถภาพทางรางการ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีสมรรถภาพทางรางกายต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
59 การพัฒนาทักษะในการใชคาํ พองเสียงโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1

ผูวิจัย
นางสาวจีระนันท นันทะสาร
นางสาวกาญจนา กระสา
นางสาวสุภาวดี คงสนุน

โรงเรียน
วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดฉัตรแกวจงกลณี

นางนิภาพรรณ พันธชจู ิตร
นางสาวจิตรลดา ไมตรีจติ ร
นางทิพวรรณ
เหมือนแยม
นางกาญจนา
อวมนอย

วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดฉัตรแกวจงกลณี

นายสุขพงศ
นางมาลีพรรณ
นายวิมล

ทัศนกูลกิจ
มั่นคง
พะยอมหอม

วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดฉัตรแกวจงกลณี
วัดเปาโรหิตย

นางสาวปรีดา

ปนประดับ

วัดเปาโรหิตย
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
60 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเอื้อนเสียงขับรองเพยงไทย สําหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
61 การพัฒนาทักษะการพูดหนาชั้นเรียนโดยใชแบบฝกการพูด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดบางพลัด
62 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการอาน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 คน
63 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนอักษรนําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3/3
64 การพัฒนาการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใชแผนที่
ความคิดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
65 การพัฒนาทักษะการวาดภาพโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
66 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมโดยการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3

ผูวิจัย
นางสาวสมคิด อินทรธรรม

โรงเรียน
วัดบางพลัด

นางสาวณัฐธิดา ตาสําโรง

วัดบางพลัด

นางสาวสุคนธ

จันทเขต

วัดบางพลัด

นางฐิติยา

พันธุสารคาม

วัดบางพลัด

นางศรันยา

คนไว

วัดบางพลัด

วาที่ ร.ต.อําพล ตันศิริ
นางสาวพรศิลป อินพานทุม

วัดบางพลัด
วัดบางพลัด
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
67 การพัฒนาทักษะการจําแนกประเภทของสัตวในทองถิ่นโดยใชแบบฝกหัดเสริม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
68 การพัฒนาทักษะการลบเลขของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
69 การพัฒนาทักษะการเขียนในการแกปญหาการเขียนคําศัพทของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
70 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมในการทดลองวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
71 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่องจํานวน
72 การพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักเรียนที่มีนา้ํ หนักเกินเกณฑมาตรฐาน
73 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะการใชเมาส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
74 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน โดยใชแบบฝกทักษะ
75 การพัฒนาทักษะการอาน-เขียนคําที่มีตวั สะกด
76 การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติการมาโรงเรียนใหตรงเวลา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2

ผูวิจัย
นางสาวนิตยา พรมนิน

โรงเรียน
วัดบางพลัด

นายนพดล
นางสาวจงจิตต

พัฒนบูรมย
เวฬุสุวรรณ

วัดบางพลัด
วัดบางพลัด

นางรุงรัตน

รอดทอง

วัดบางพลัด

นางสาวอุมาพร บุญเพชร
นายโกศล
งามบรรจง
นางสาวทิพมาศ กลิ่นหอม
นายวรรณชัย
ซื่อขิ่ง
นายสมยศ
วงเดช
นางนิรมล
โชคถาวรเจริญ

วัดบางพลัด
วัดบางพลัด
วัดบางพลัด
วัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
77 การพัฒนาทักษะการสังเกตโดยการใชเกมการศึกษา
78 การพัฒนาทักษะการอานและการฟงเพื่อพิจารณา
79 การพัฒนาแบบฝกระเบียบวินัยในการเก็บของเลนโดยใชกิจกรรมเสริม
ประสบการณระดับชั้นอนุบาล 1/5 โรงเรียนวัดบางปะกอก
80 การพัฒนาทักษะการทําโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/6
81 การพัฒนาแบบฝกทักษะการสงงานใหตรงเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
¼
82 การพัฒนาทักษะการคํานวณโดยใชแบบฝกหัดการคูณจํานวนที่มีตัวคูณสองหลัก
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/4
83 การพัฒนาทักษะการรําพืน้ ฐานโดยใชทานาฏยศัพทในการเรียนวิชานาฏศิลป
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1
84 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจเรื่องอาหารและสารอาหาร
85 การพัฒนาแบบฝกตารางเสริมทักษะการคูณจํานวนตัวตัง้ หลายหลัก ตัวคูณสอง
หลัก

ผูวิจัย
นางสาวอังสนา วรเลิศฤทธิชัย
นางจันทรัสม
ศรีสุจริต
นางสาวสุกัญญา ดอกพวง

โรงเรียน
วัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก
วัดบางปะกอก

นางวิไลวรรณ

วงศา

วัดบางปะกอก

นางภวดี

ประยูรคง

วัดบางปะกอก

นางวนิดา

สรวยโภค

วัดบางปะกอก

นางประวีณา

นันทธนาคาร

วัดบางปะกอก

อ.จามร
อ.อรุณศรี

เหรียญแกว
จริยะจินดา

วัดสารอด
วัดสารอด
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ลําดับที่
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

หัวขอเรื่อง
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการวิเคราะหโจทยปญหา
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน สระ อา
การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนและอานตัวเลข 1 – 10
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมการทําความสะะอาดบาน
และการจัดบาน
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร ล
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการจัดคําศัพทเขากลุมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนวัดสน
การพัฒนาทักษะการคิดเลข การบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1
โรงเรียนวัดสน
การพัฒนาทักษะการแทนคาคําตอบ ผลของการคูณจํานวนที่มีหลายหลัก ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
การพัฒนาทักษะการคัด / เขียนลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1
โรงเรียนวัดสน โดยใชแบบฝกลีลาการเขียนตัวอักษรไทย

ผูวิจัย
อ.วิภาวรรณ
ปานบุญ
อ.ศิริพร
สันติปาตี
อ.สุวรรณี
ฉัยยากูล
อ.สุพัตรา
นอยนาค

โรงเรียน
วัดสารอด
วัดสารอด
วัดสารอด
วัดสารอด

อ.พิศญา
อ.รัชนี
อ.ฐิตินันท

ทรัพยทอง
พันธุเสือ
ทองโชติ

วัดสารอด
วัดสน
วัดสน

นางบงกช

วงศวิไล

วัดสน

นางสุรีย

ทองเกษม

วัดสน

อ.สุวรรณ

ทองยอน

วัดสน
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
96 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม โดยใชเกมการศึกษา ของนักเรียนชัน้ อนุบาล
1 / 2 โรงเรียนวัดสน
97 การพัฒนาทักษะในการหาความสัมพันธการคูณและการหาร โดยใชแบบฝก
ทักษะ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนวัดสน
98 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2
โรงเรียนวัดสน
99 การพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
โรงเรียนวัดสน
100 การพัฒนาทักษะการอานอักษรกลางประสมกับสระเสียงเดี่ยว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ½
101 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความกระตือรือรน ของนักเรียนโรงเรียนวัดสน

ผูวิจัย
นาอุดมทรัพย

วัดสน

อ.สายัณท

ศุภางคะรัตน

วัดสน

อ.สิรินทร

หลงประดิษฐ

วัดสน

อ.จินดารัตน

ศรีพระราม

วัดสน

อ.ธีชวลิต

เชื้อทอง

วัดสน

อ.อรสา

พวงเชย

วัดสน

อ.กษมา

โรงเรียน

102

การพัฒนาทักษะการเรียนรูส ําหรับนักเรียนชั้นป.6 ที่เรียนรูชา

อ.อรสา

พวงเชย

วัดสน

103

การพัฒนาทักษะการใชสีน้ําในการปฏิบัติงาน

อ.เอกนิจ

นิราศ

วัดสน

119

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
104 การพัฒนาทักษะการใชแปนพิมพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดสน รายวิชาคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปพิมพสัมผัสไทย –
อังกฤษ
105 การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยทีม่ ีลักษณะคลายคลึงกัน โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนวัดสน
106 การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมือโดยใชกิจกรรมการปม ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนวัดสน
107 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะใหเปนที่โดยการใช
กิจกรรม สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1/3
108 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวเลขไทยแทนจํานวนและแทนตัวเลขฮินดูอารบิค
109
110
111

การพัฒนาทักษะการหาแหลงคนควาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3/3
โรงเรียนวัดแจงรอน โดยใชแบบฝก
การพัฒนาทักษะการอานคําคลองจอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมแรงจูงใจในการรับประทานผัก

อ.นภาพร

ผูวิจัย
พะคุณ

โรงเรียน
วัดสน

อ.รัศมี

จิรวิรัตน

วัดสน

อ.ปราณี

สินเธาว

วัดสน

อ.จําลอง

เกตุวิเศษ

วัดแจงรอน

อ.ชัยวัฒน

พิริยศิลป

วัดแจงรอน

อ.ภาณุพงศ

ตุนดวง

วัดแจงรอน

อ.คะเน
อ.มนชนก

ดามี
บุณยเกียรติ

วัดแจงรอน
วัดแจงรอน

120

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
112 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเลนเครื่องประกอบจังหวะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
113 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวัดแจง
รอน โดยใชแบบฝก
114 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเปนผูนําและผูตามของนักเรียนชั้นอนุบาล
2/1 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
115 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม ในการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร
116 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน สระโอ ลดรูป
117 การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช
แบบฝกกิจกรรมที่สรางขึ้นผานทางโปรแกรม Microsoft Power Point
118 การพัฒนาแบบฝกทักษะการทําเศษสวนใหมีคาเทากับเศษสวนทีก่ ําหนด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
119 การพัฒนาทักษะนาฏยศัพท การตั้งวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/4
โดยใชการฝกปฏิบัติ

ผูวิจัย

โรงเรียน

อ.เพียงพิศ

ยอดวัตร

วัดแจงรอน

อ.จําลองลักษณ

สุวรรณไครศรี วัดแจงรอน

อ.ยุพเรศน

วัฒนวิจติ ร

วัดประเสริฐสุทธาวาส

อ.รัศมี
อ.ชวลิต
อ.ศศิธร

ณ นคร
อธิบาย
สุดประโคน

วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดประเสริฐสุทธาวาส

อ.มลิวัลย

อยูเกษ

วัดประเสริฐสุทธาวาส

อ.นงคราญ

หงษคํา

วัดประเสริฐสุทธาวาส

121

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
120 การพัฒนาทักษะการขับรองเพลงชาติ โดยใชกระบวนการฝกการขับรองเพลง
ชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3
121 การพัฒนาทักษะการบวกเลขที่มีการทดโดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
122 การพัฒนาแบบฝกการวางวรรณยุกตที่ถูกตําแหนง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3/1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
123 การพัฒนาทักษะการตีลูกหลังมือในกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ
124 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจเรื่อง การยอยอาหารของรางกาย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
125 การพัฒนาทักษะการคูณเลขสองหลักโดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
126 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1
127 การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่มักเขียนผิดวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ผูวิจัย
โรงเรียน
นางสาวสมพร ชุษณเศรษฐกุล รัตนจีนะอุทิศ
นางสาวพิณรัตน

ชุมนุมพันธ

รัตนจีนะอุทิศ

นางสาวกังสดาล

ดีพัฒน

รัตนจีนะอุทิศ

นายวัชรา

ฉัตรสุวรรณชัย รัตนจีนะอุทิศ
รัตนจีนะอุทิศ

นางสาวสมบูรณ

หนูตะกัว่ นอก รัตนจีนะอุทิศ

นางดวงสมร

ถิรฑิตสกุล

นางสาวกรรณิการ ขันตี

รัตนจีนะอุทิศ
รัตนจีนะอุทิศ

122

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
128 การพัฒนาทักษะการวางวรรณยุกตไมถูกที่ โดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/2
129 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวเลขโดยใชแบบฝกทักษะ
130 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแบบฝกทักษะการคิดเลขเร็วในใจเรื่องการบวก
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/2
131 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยการสงงานใหตรงเวลาที่กําหนด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
132 การพัฒนาทักษะการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลงานของตนเอง และผลงาน
ของเพื่อน ๆ
133 การพัฒนาทักษะการคูณเลขหลายหลัก โดยใชวิธีสอนแบบสรางคานิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
134 การพัฒนาทักษะการลบเลขจํานวนหลายหลักที่ตัวตั้งไมเกิน 100,000
135 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
136 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยการนําอุปกรณมาเรียนใหครบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
137 การพัฒนาทักษะการจําสัญลักษณ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

นายสุนทร

ผูวิจัย
นรกรรณ

โรงเรียน
รัตนจีนะอุทิศ

นางสาวประวีณา คํามูล
นางสาวจันทรเลขา สมใจหวัง

วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางสาวอําภาพร

ดีหมัน่

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นายพนม

ธรรมสุวรรณ วัดสามัคคีสุทธาวาส

นายชาตรี

บุญไทย

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นายบันลือ
นางนภัสศร
นางรุงนภา

จิรโชติรวี
ตันบุญเอก
ปญจสมุทร

วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางสาวนัทฏิฎา

พัฒนสาร

วัดสามัคคีสุทธาวาส

123

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
138 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การทดลองโดยใชแบบกิจกรรม
การทดลองสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
139 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางการทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะของนักเรียน
ที่มีปญหาการเจริญเติบโตชา
139 การพัฒนาทักษะการรองเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
140 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา
141 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะใหเปนที่ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2
142 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบ ของนักเรียนในชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3/3
143 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยการสงงานใหตรงเวลา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1
144 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยการสงงานใหตรงตามเวลาที่
กําหนด โดยวิธีการตั้งเงื่อนไขใหคะแนนกลุม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3
145 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน

ผูวิจัย
จันทรางกูร

โรงเรียน
วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางธนพร

โนศวรรย

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางอังสนา
นางขวัญตา
นางสาวรัชนี

ณ หนองคาย
ขวัญวงษทิม
กองปทมะ

วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางสาวชุติมา

ศรีวันนา

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางหัตธณี

โกมลหิรัญ

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางสาวหรรษา

กลีบกมล

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางวัชรินทร

ดวงแกว

วัดสามัคคีสุทธาวาส

นางสุวณี

124

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
146 การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6/1
147 พัฒนาทักษะการอานออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนตัว s sh c ch ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝก
148 การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วโดยใชแบบฝกหัดคณิตศาสตรคิดเร็วของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
149 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6/3
150 การพัฒนาทักษะการวัดโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะการวัดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/1
151 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการทําความสะอาดผม สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 ที่มีผมสกปรก
152 การพัฒนาทักษะการสังเกต โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะไมลองไมรู ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2
153 การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรางกายใหสัมพันธกับจังหวะโดยใชชดุ กิจกรรม
เกมและเพลงของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3/4
154 การพัฒนาทักษะการใชคําสั่งภาษาอังกฤษในโปรแกรมเพนทของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2

ผูวิจัย
นางสาวพัชรี
นางสาวสุไรพร

โรงเรียน
จรจวบโชค
พุมสุวรรณ

วัดรวก
วัดรวก

นางปานใจ

สายสรรพมงคล วัดรวก

นางเข็มทอง

ดีประวัติ

วัดรวก

นางวีรวรรณ

บัวคงสระ

วัดรวก

นางศศิธร

วัสสานกูล

วัดรวก

นางวันเพ็ญ

ทองสินธุ

วัดรวก

นางสาวสุจิตรา

แพสุวรรณ

วัดรวก

นางสาวพิไลวรรณ ชาวบุญตัน

วัดรวก

125

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
155 การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชแบบฝก 3 เซียน
156 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ¾
157 การพัฒนาแบบฝกทักษะการลดความอวนสําหรับนักเรียนที่มีรางกายอวน
ผิดปกติ
158 การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
159 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําที่มี ร,ล และคําที่มี ร,ล ควบกล้ํา โดยใช
ชุดฝกอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2
160 การพัฒนาทักษะการอานบทรอยกรองคณิตศาสตร โดยใชแบบฝก
ชั้นประถมศึกษา
161 การพัฒนาแบบฝกหัดทักษะการคูณที่ตัวคูณเปนเลขสองหลักที่มีผลตอการเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1
162 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัย การมีความรับผิดชอบในการทํา
เวรประจําวันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6/1
163 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบนักเรียนชั้นป. 4/1

ผูวิจัย
นางสาวสรินยา
ถาวรสุข

โรงเรียน
วัดรวก

นายบุญเลิศ

สีนาคลวน

วัดรวก

นายอนุพงษ

สายประดิษฐ วัดรวก

นายกุมภัณฑ
นายวิชัย

พิมพาพันธุ วัดรวก
เพิ่มสินทรัพย วัดรวก

วาที่รอยตรีสายชล อุณหบุตร

วัดรวก

มล.ชนัฎฐา

ทองสุวรรณ

วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางสรรเสริญ

กําลังศิลป

วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางสุขศรี

ติลา

วัดอาวุธวิกสิตาราม
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
164 การพัฒนาทักษะการเปรียบเทียบจํานวนโดยใชเครื่องหมาย < หรือ >
165 การพัฒนาทักษะการสวมรองเทาใหถูกขางของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
1/1
166 การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6/2
167 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกการจําพยัญชนะไทย ก – ฮ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1
168 การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยในชองบรรทัดที่กําหนด โดยใชแบบฝก
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1/1
169 การพัฒนาทักษะการจําสีของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โดยใชแบบฝก
170 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง ร,ล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชแบบฝก
171 การพัฒนาทักษะการอานโดยใชแบบฝกอานพยัญชนะ สระ
172 การพัฒนาทักษะในการใชเมาสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2ดวยเกมส
คอมพิวเตอร
173 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาป
ที่ 5 โดยใชแบบบันทึกการตรวจเยี่ยมบาน

ผูวิจัย
ศรีกัลลา
อาจฤทธิ์

โรงเรียน
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางสาวจุฑามาศ พูลฤทธิ์

วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางวัชรีวรรณ

ดํารงคผล

วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางสาวสุธามาฏ

จําปา

วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางปรารถนา
นางสาวสุขุมาล

ทองคําปน
สังขเสือโพ

วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางสาววัชรินทร
นางสาวชาตินยี 

บริสุทธิ์
จิตรีธาตุ

วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดอาวุธวิกสิตาราม

นายมานพ

สุแพง

วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางไพลิน
นางวิจิตรา
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
174 การพัฒนาทักษะการบวกเลขแบบมีทดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2
โดยใชเกม
175 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการเก็บของใชสวนตัวใหเปน
ระเบียบของนักเรียนชัน้ อนุบาล 2/1 โดยการเรียงลําดับกอน – หลัง ตามเลขที่
176 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในการเก็บของเลนของนักเรียนชัน้ อนุบาล
1/1 โดยใชนิทาน
177 การพัฒนาทักษะการพูดไมชัดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 จํานวน 6 คนโดย
การฟงและสรุปเรื่องจากนิทานที่ครูเลา
178 การพัฒนาทักษะการฝกกลามเนื้อมือไมแข็งแรงของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4
จํานวน 4 คน โดยใชชุดฝกทักษะการปนดินน้ํามัน
179 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการมาโรงเรียนใหตรงเวลา
ของนักเรียนทีม่ าโรงเรียนสายในชัน้ อนุบาล 2/3 จํานวน 7 คน
180 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการเดินแถวใหเปนระเบียบของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/4โรงเรียนนาหลวง โดยการจูงใจดวยเบีย้ อรรถกร
181 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยในการดื่มนมของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2
จํานวน 5 คน โดยใชชุดการสํารวจในการดื่มนม

ผูวิจัย
นายกฤษภิภ์ ค

ทวีชาติ

โรงเรียน
วัดอาวุธวิกสิตาราม

นางศยามล

ทองทรัพยสิน โรงเรียนนาหลวง

นางสาวปรีญา

คนกลา

โรงเรียนนาหลวง

นางสาวผองพรรณ

รัชบัวชุม

โรงเรียนนาหลวง

นางสาววชิราภรณ

จําปางาม

โรงเรียนนาหลวง

นางสาวสุภาวดี

นอยศรี

โรงเรียนนาหลวง

นางสาวณฐะพร

นามาสุข

โรงเรียนนาหลวง

นางศิรดา

ยะอนันต

โรงเรียนนาหลวง
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
182 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนนาหลวง
โดยใชแบบทดสอบการอานและแบบฝกพัฒนาการอาน
183 การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรไทยไมมหี ัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2
184 การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนา
หลวง ดวยชุดแบบฝกทักษะการคิดคํานวณ
185 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความกลาแสดงออก โดยใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธในการแกปญหานักเรียนที่ไมกลาพูดหนาชัน้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/5
186 การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการอานสะกดคําของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2/6
โรงเรียนนาหลวง โดยใชแบบฝกหัดการอาน “หนูอานได”
187 การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการเขียนคําที่ประสม สระอะ สระอา และ สระอิ
สระอี ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2/7 จํานวน 6 คน ดวยแบบฝก
“หนูทําได”
188 การพัฒนาทักษะการวาดภาพลายเสน โดยการใชแบบฝกทักษะดานการวาดภาพ
ลายเสน
189 การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ผูวิจัย
นางเนตรชนก

จันทรเรือง

โรงเรียน
โรงเรียนนาหลวง

นางวิจิตรา
นางสุพรรณี

ไชยพยอม
มณีล้ํา

โรงเรียนนาหลวง
โรงเรียนนาหลวง

นางศิริพร

นาคนวล

โรงเรียนนาหลวง

นางรัชนีย

ขันมณี

โรงเรียนนาหลวง

นางพนอ

คิ้วสุวรรณ

โรงเรียนนาหลวง

นางทัศนี

ตั้งมั่น

โรงเรียนนาหลวง

นายประชา

วัฒนธรรม

โรงเรียนนาหลวง
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
190 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกแจกลูกคําสําหรับนักเรียนที่อานหนังสือไมคลอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนนาหลวง
192 การพัฒนาชุดกิจกรรมลดพฤติกรรมการพูดคุยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
193 การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง
โดยการใชแบบฝก
194 การพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3/4 ของโรงเรียนนาหลวง โดยการเลานิทาน
195 การพัฒนาทักษะการเรียงพยัญชนะ A – Z ตัวอักษรพิมพเล็กของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 5 คน ดวยชุดฝกทักษะการเขียนตัวอักษรตัวพิมพ
ใหญ ตัวพิมพเล็ก
196 การพัฒนาทักษะการลบเลข โดยการใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3/5 จํานวน 7 คน
197 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการนําอุปกรณมาเรียนใหครบ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 คน

นางปราณี

ผูวิจัย
หงสเลิศกลุล

โรงเรียน
โรงเรียนนาหลวง

นางพิทยาภรณ

พิทยาธรกุล

โรงเรียนนาหลวง

นางอรพิน

ศิริเฉลิมนนท

โรงเรียนนาหลวง

นางสาวพรพิตร

พจนอารี

โรงเรียนนาหลวง

นางสุณี

จินตวร

โรงเรียนนาหลวง

นายภูมินทร

นอมระวี

โรงเรียนนาหลวง

นายอนันต

โพธิ์เงิน

โรงเรียนนาหลวง
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ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
198 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยในการวางรองเทาใหเปนระเบียบ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3/7 โดยใชสัญญาพฤติกรรม
199 การพัฒนาแบบฝกความมีระเบียบวินัยในการใชหองเรียนคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โดยใชกระบวนการกลุม
200 การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน
10 คน ดวยชุดฝกทักษะการคูณ 6 ชุด
201 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ (EQ) สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/7
202 การพัฒนาทักษะการเขียน โดยใชแบบฝกหัดคัดลายมือหัวกลมตัวตรงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2
203 การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/5 โดยใช
กิจกรรมเนนจังหวะ
204 การพัฒนาทักษะการหารเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/6 ดวยชุดฝก
การหาร
205 การพัฒนาทักษะการลบเลขของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/6 โดยใชแบบ
ฝกการลบ
206 การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชคําพูดใหสุภาพของนักเรียนชั้นป. 5/1

ผูวิจัย
นายสุริยพงษ

ทาวทิพย

โรงเรียน
โรงเรียนนาหลวง

อ.สุเทพ

เกตถศักดิ์

โรงเรียนนาหลวง

อ.อันยาณี

นอยศรี

โรงเรียนนาหลวง

อ.แคทลียา

แสนนางชน

โรงเรียนนาหลวง

อ.บุญสง

ไวปรีชา

โรงเรียนนาหลวง

อ.บุญโชติ

นาคนวล

โรงเรียนนาหลวง

อ.นวลฉวี

วิศาลศิริกุล

โรงเรียนนาหลวง

อ.วารี

อินทรานุวงศ โรงเรียนนาหลวง

นายสมศักดิ์

เปรมเดช

โรงเรียนนาหลวง
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ครูนักวิจัย
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom Action Research)

เนนปฏิบัติจริงไมทิ้งนักเรียน
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