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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทAองถิ่น เปCนสถาบันแหEงการบูรณา

การองคIความรู A สรAางนวัตกรรม ถEายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทAองถิ่นอยEางยั่งยืน ไดAดำเนินการจัด

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา อาจารยI และผูAสนใจ ภายใตAเครือขEายความรEวมมือระหวEางคณะ

ครุศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุEมภาคเหนือ ในหัวขAอ "นวัตกรราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทAองถิ่น" นับเปCน

ประโยชนIอยEางยิ่งตEอผูAเกี่ยวขAอง โดยเปCนการถEายทอดผลงานที่เปCนองคIความรูAที่เกิดขึ้นในรูปแบบส่ือที่เขAาใจไดA

งEาย ใหAผูAอื่นไดAทราบถึงผลงานวิชาการหรืองานวิจัย เพื่อเสริมสรAางใหAนักศึกษา อาจารยI บุคลากรทางการศกึษา 

และผูAสนใจ เกิดทักษะทางวิชาการและดAานสังคม รวมถึงเพื่อใหAเกิดประโยชนIและเปCนกำลังสำคัญที่จะชEวยใน

การขับเคล่ือนในการพัฒนาทAองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 

 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารยI บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตรI ภายใตAเครือขEายความ

รEวมมือระหวEางคณะครุศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุEมภาคเหนือ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพรE

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยหวังเปCนอยEางยิ่งวEา การจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จดAวยดี และ

เปCนสEวนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการสรรคIสรAาง สูEการพัฒนาชุมชนทAองถิ่นอยEางยั่งยืน นำไปสูEการ

ประยุกตIใชAองคIความรูAเพื่อกEอใหAเกิดประโยชนIตEอสังคมและประเทศชาติตEอไป 
 

 

 

 

        ผูAชEวยศาสตราจารยI ดร.ศรชัย มุEงไธสง 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร? 
 จากบันทึกขAอตกลงความรEวมมือทางวิชาการระหวEางคณะครุศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุEม

ภาคเหนือ ทั้ง 8 แหEง ตั้งแตEปZ 2560 มีมติรEวมกันในการสรAางเครือขEายทางวิชาการ ไดAมีการจัดกิจกรรมและ

โครงการตEางๆ ที่เปCนประโยชนI โดยใชAทรัพยากรตEางๆ รEวมกันอยEางมีประสิทธิภาพและคุAมคEา ซึ่งกิจกรรมทาง

วิชาการที่สำคัญมากกิจกรรมหนึ่ง คือ “การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ” เพื่อการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย การพัฒนาวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการสEงเสริมใหA

คณาจารยIและนักศ ึกษาครูไดAม ีโอกาสในการนำเสนอผลงาน ทั ้งร ูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอรI  

และภาคบรรยาย อีกทั้งยังไดAเชิญวิทยากรบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวขAองและทันตEอเหตุการณI เพื่อใหAเกิดการ

สรAางองคIความรูA แนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูAรEวมกัน ทั้งน้ี ในปZ 2565 คณะครุศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภฏั

เชียงราย ไดAรับมอบหมายจากเครือขEายฯ ใหAเปCนเจAาภาพในการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร(

ศึกษา ครั ้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท?องถิ ่น” โดยมีวัตถุประสงคIเพื่อเปCนเวทีใหAคณาจารยI 

นักศึกษา บันฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผูAที่สนใจ ไดAนำเสนอผลงานวิจัย อันเปCนการเผยแพรEผลงานที่

เปCนประโยชนIตEอองคIกร สาธารณชน จนสามารถเกิดการบูรณาการงานวิจัย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใชA

ประโยชนIสูEการพัฒนาทAองถ่ินไดA 

 ขอขอบคุณเจAาภาพรEวม คณะครุศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุEมภาคเหนือ ผูAเขAารEวมงาน ผูAนำเสนอ

ผลงานวิชาการ วิทยากร ตลอดจนบุคลากรของคณะครุศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกทEาน ที่กรุณา

ใหAความรEวมมือ ชEวยเหลือและสนับสนุน จนทำใหAการจัดงานการประชุมวิชาการในครั้งน้ี สำเร็จลุลEวงและ

บรรลุวัตถุประสงคIที่ต้ังไวAทุกประการ และหวังวEาจะมีครั้งตEอไป 

 

 

       ผูAชEวยศาสตราจารยI ดร. อนุสรณI ตองอEอน 

            คณบดีคณะครุศาสตรI 
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กำหนดการ 
  

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ5 2566 

 

 8:30 - 9:00 ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 9:00 - 9:30 พิธีเปDดการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตรLศึกษา" ครั้งที่ 5 

   - กล;าวรายงาน โดย ผูUช;วยศาสตราจารยL ดร.อนุสรณL ตองอ;อน 

      คณบดีคณะครุศาสตรL มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

   - กล;าวเปDดงาน โดย ผูUช;วยศาสตราจารยL ดร.ศรชัย มุ;งไธสง 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 9:30 - 12:00  นำเสนอผลงาน 

   - โปสเตอรL (Poster presentation) ณ หอประชุมใหญ; 

   - ปากเปล;า (Oral presentation) ณ อาคารเรียนรวม 101 

 12: 00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13:00 - 12:00  นำเสนอผลงาน 

   - โปสเตอรL (Poster presentation) ณ หอประชุมใหญ; 

   - ปากเปล;า (Oral presentation) ณ อาคารเรียนรวม 101 

 15:00 - 15:30 พิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน พิธีปDด 
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บทคัดย'อ 
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การศึกษาพฤติกรรมการการแสดงออกโดยใช@ชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ของโรงเรียนเซนนิโกลาส                                

กชกร แก@วเขียว ณิชกุล บSางศรีวงศT ธิดารัตนT ศิริพรม วรรณนิภา สุขมั่น ศิวพร เย็นใจ และ จตุพล เจนจบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การศึกษาพฤติกรรมการการแสดงออกโดยใช?ชุดกิจกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1  

ของโรงเรียนเซนนิโกลาส 

STUDY OF ASSERTIVENESS BEHAVIOR USING THE BEHAVIOR PACKAGE OF 

MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS SAINT NICHOLAS SCHOOL 

 

กชกร แก@วเขียว* ณิชกุล บSางศรีวงศT ธิดารัตนT ศิริพรม วรรณนิภา สุขมั่น ศิวพร เย็นใจ และ จตุพล เจนจบ  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

corresponding author e-mail: Kotchakron.k@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี ้มีจุดมุ Sงหมายเพื ่อศึกษาพฤติกรรมการกล@าแสดงออกของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1  

กลุ SมตัวอยSางประกอบด@วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนนิโกลาส  

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 36 คน โดยวิธีการเลือกแบบสุSมอยSางงSาย เครื ่องมือที่ใช@ในการศึกษา ได@แกS แบบประเมิน

พฤติกรรมการกล@าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ขั้นตอนการสร@างและหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติที ่ใช@ 

การวิเคราะหTข@อมูล คือ 1) สถิติพื้นฐาน ได@แกS คSาเฉลี่ย (𝑥) และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  2) สถิติที่ใช@การหาคุณภาพ

เครื่องมือ ได@แกS การวิเคราะหTหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษา 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ การกล@าแสดงออก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1  
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     กณิศรินทรT สงลSา 

วนิดา เชื้อนุSน สุวรรณา บัวระภาพ และ ศิริรัตนT  โภคณิตถานนทT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู?โดยใช?เกมเปhนฐาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

The development of a game-based learning management model  

to develop academic achievement 

 

กณิศรินทรT สงลSา* วนิดา เชื้อนุSน สุวรรณา บัวระภาพ และ ศิริรัตนT  โภคณิตถานนทT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

corresponding author e-mail:  Kanissarin.s@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 บทความนี้นำเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน ซึ่งมุSงหวังเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมีขั้นตอนในการสอนโดยได@นำเกมตSาง ๆ มาใช@ ผู@สอนจึงจำเป}นต@องหาวิธีหรือเทคนิคตSาง ๆ ที่ใช@ในการสอน

เพื่อกระตุ@นให@ผู@เรียน เกิดการเรียนรู@ มีความต@องการที่จะเรียนรู@ รู@สึกสนุกสนาน ไมSเครSงเครียดจนเกิดไป และที่สำคัญคือ

ต@องสามารถทำให@ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู@เรียนดีขึ้นด@วย การเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน (Game-Based Learning) 

เป}นวิธีการที่ชSวยให@ผู@เรียนได@เรียนรู@เนื้อหาด@วยความสนุกสนานมีความสุขกับการเรียน บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคTใน

การนำเสนอข@อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยทำการสำรวจจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข@องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งการจัดการสอนโดยใช@เกมเป}นสื่อในการจัดการเรียนรู@สามารถดึงดูดความสนใจของผู@เรียนได@ 

เนื่องจากเกมเป}นสื่อที่สร@างความสนุกสนานให@กับผู@เรียนพร@อมกับผู@สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระของรายวิชาให@กับ

ผู@เรียนผSานเกมได@ ซึ่งจะเป}นการชSวยพัฒนาผู@เรียนทำให@ผู@เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นอกจากนี้การออกแบบเกมที่ดี

ต@องพิจารณาความต@องการของผู@เลSนเป}นสำคัญ หรือมองผู@เลSนเป}นศูนยTกลาง การออกแบบเกมต@องจูงใจผู@เลSนเกมให@เลSน

เกมไปในทิศทางที่ผู@ออกแบบเกม ต@องการให@เป}นไป ซึ่งไมSใชSการบังคับให@ผู@เลSนทำบางสิ่งบางอยSางตามกติกาที่กำหนดไว@ 

ผู@ออกแบบต@องพิจารณามุมมองของผู@เลSนเพื่อพัฒนาเกมที่สามารถตอบโจทยTที่ผู@เลSนต@องการได@ ซึ่งคำถามที่สำคัญที่ควร

พิจารณา ได@แกS เกมนี้เกี่ยวข@องกับอะไร เกมนี้เลSนอยSางไร เกมนี้ผู@เลSนจะชนะได@อยSางไร ทำไมผู@เลSนถึงต@องการเลSนเกมนี้ 

ผู@ออกแบบเกมควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อชSวยให@ผู@ออกแบบไมSละเลยประเด็นตSาง ๆ ที่สำคัญในการพัฒนาเกมและชSวยให@

วิเคราะหTแนวทางของการออกแบบเกมได@อยSางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ: การสอนโดยใช@เกมเป}นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การพฒันาทกัษะการฟังภาษาจีนของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โดยใชสื้;อมลัติมีเดีย กนกพร มงักร 
สมหญิง กลัป์เจริญศรี และสมบูรณ์ แซ่ยา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โดยใช?ส่ือมัลติมีเดีย 

The development of Chinese listening skills of Mathayomsuksa 2 students 

using multimedia 
กนกพร มังกร1* สมหญิง กัลป�เจริญศรี1 และสมบูรณT แซSยSาง2  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โรงเรียนผดุงป�ญญา 

*corresponding author e-mail: lilanfang.1999@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟ�งภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 2 โดยใช@สื่อ

มัลติมีเดียระหวSางกSอนเรียนกับหลังเรียน และระหวSางหลังเรียนกับเกณฑTร@อยละ 70 รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีผลตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@สื่อมัลติมีเดีย กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2/4  โรงเรียนผดุงป�ญญา จ.ตาก จำนวน 36 คน โดยใช@วิธีการเลือกกลุSมเป�าหมายจากการสุSมอยSางงSายโดยใช@ห@องเรียนเป}น

หนSวยสุSม เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ทิศทาง จำนวน 1 แผน   

2) สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด@วย วิดีโอเรื่องการบอกทิศทาง รูปภาพและเทปเสียง 3) แบบวัดทักษะการฟ�ง จำนวน 10  ข@อ 

4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได@รับการจัดการเรียนรู@โดยใช@สื่อมัลติมีเดีย สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTการวิจัย

ครั้งนี้ คือ คะแนนเฉลี่ย (𝑥) คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คSาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (Paired sample t-test)  

ผลการวิจัยพบวSา 1) ทักษะการฟ�งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2/4 หลังจากที่ได@รับการจัดการเรียนรู @โดยใช@สื่อ

มัลติมีเดียสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการฟ�งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2/4 

หลังจากที่ได@รับการจัดการเรียนรู@โดยใช@สื่อมัลติมีเดียระหวSางหลังเรียนกับเกณฑT มีคะแนนเฉลี่ย 8.91 สูงกวSาร@อยละ 70

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@สื่อมัลติมีเดียอยูSใน

ระดับมากที่สุด ((𝑥 = 4.77, SD = 0.43) 

 

คำสำคัญ: ทักษะการฟ�ง ภาษาจีน สื่อมัลติมีเดีย 
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การจดักิจกรรมแป้งสร้างสรรคเ์พื;อส่งเสริมการแกปั้ญหาของเดก็ปฐมวยั กนกพร   สุใจ* พิมพล์ดา  แกว้

หลา้ ณชันากานต ์ ชยักนัทะ และ สุธิษณา โตธนายานนท ์
 

 

 

  

การจัดกิจกรรมแป�งสร?างสรรค(เพ่ือส�งเสริมการแก?ป�ญหาของเด็กปฐมวัย 

Flour Sensory Play Activities to Promote Problem Solving 

in Early Childhood Children 

 

กนกพร   สุใจ* พิมพTลดา  แก@วหล@า ณัชนากานตT  ชัยกันทะ และ สุธิษณา โตธนายานนทT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: Kanokphon804@gmailcom 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อสSงเสริมการแก@ป�ญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมแป�งสร@างสรรคTและ

เพื่อเปรียบเทียบการแก@ป�ญหาของเด็กปฐมวัย กSอนและหลังการจัดกิจกรรมแป�งสร@างสรรคT กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย

ครั้งนี้ ได@แกSเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวSาง 4-5 ปKที่กำลังศึกษาอยูSในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 

2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ@านแสนเมอืงมลู) จำนวนทัง้หมด 23 คน ซึ่งได@มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ใน

การวิจัย ได@แกS แผนการจัดประสบการณTกิจกรรมแป�งสร@างสรรคT และ แบบทดสอบเชิงสถานการณTโดยใช@ภาพวาดวัด 

การแก@ป�ญหาของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล คือ การหาคSาเฉลี่ย (𝑥)  และคSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลวิจัยพบวSา 1) เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรมแป�งสร@างสรรคTมีการแก@ป�ญหาสูงขึ้น  2) เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัด

กิจกรรมแป�งสร@างสรรคTมีการแก@ป�ญหาหลังการจัดกิจกรรมสูงกวSากSอนการจัดกิจกรรมกิจกรรม 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมแป�งสร@างสรรคT การแก@ป�ญหา เด็กปฐมวัย 



ครุศาสตร(ศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท=องถิ่น 

28 กุมภาพันธ( 2566 
30 

การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ5า โดยใชชุ้ดแบบฝึกชั5นประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนวดั

คลองคาง (แดงประชานุกลู) กมลรัตน ์  ทองแบน* และอุบลนภา อินพลอย 
 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช?ชุดแบบฝ�ก 

ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) 

Development of reading skills aloud diphthongs using a set of exercises, 

Grade 3, Wat Khlong Khang School (Dang Prachanukun) 

 

กมลรัตนT   ทองแบน* และอุบลนภา อินพลอย 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: Wirus9913@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุSงหมายเพื่อสร@างชุดแบบฝ�กพัฒนาการอSานออกเสียงคำควบกล้ำให@มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑTมาตราฐาน 75/75 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการอSานออกเสียงคำควบกล้ำ ชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) กลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) จำนวน 9 คน ซึ่งได@มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  แบบแผนการ

วิจัยที่ใช@คือวิจัยเชิงทดลองแบบ One group pretest-posttest design ใช@ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 5 ชั่วโมง 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด@วย แบบทดสอบการอSานออกเสียงคำควบกล้ำ และแบบฝ�กการอSาน ออกเสียงคำควบ

กล้ำ สถิติที่ใช@ในการทดสอบสมมติฐาน คือ T-test แบบ Dependent Group ผลการวิจัยพบวSา ความสามารถในการอSาน

ออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนหลังเรียนโดยการใช@แบบฝ�กทักษะการอSานออกเสียงคําควบกล้ำสูงกวSากSอนเรียน 

อยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ: พัฒนา ทักษะ ชุดแบบฝ�ก 
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การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทกาพยย์านี 11 ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนเชิง

รุก (Active learning) สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จงัหวดั

กาํแพงเพชร กรกฎ  ตีนาเต และกษมา สุรเดชา   
 

  

การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการแต�งคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 

ร�วมกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

โรงเรียนพรานกระต�ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

The Development of Composing Poetry in the Kapyani Type 11 Practice 

Using Active Learning for Grade 7 Students of Prankrarai Pittayakom School, 

Kamphaeng Phet Province 
กรกฎ  ตีนาเต* และกษมา สุรเดชา  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: olayanita@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค( 1) เพื่อสร=างและหาประสิทธิภาพของแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับ 

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 ตามเกณฑ( 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกRอนเรียน และหลังเรียน จากการเรียนด=วยแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับการจัดการเรียน 

การสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการเรียนด=วย

แบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปaที่ 1 กับเกณฑ(ร=อยละ 70 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตRอการจัดการเรียนรู=ด=วยแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(

ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 กลุRมตัวอยRางที่ใช=ใน 

การวิจัยครั้งนี้เปoนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 ห=อง 3 ภาคเรียนที่ 2  ปaการศึกษา 2565 โรงเรียนพรานกระตRายพิทยาคม อำเภอพราน

กระตRาย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จำนวน 40 คน โดยเปoนนักเรียนกลุRมตัวอยRางที่มีวิธีการสุRม

แบบแบRงกลุRม (Cluster or area sampling) เครื่องมือที่ใช=ในการศึกษา ได=แกR แบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1  จำนวน 6 ตอน  แผนการจัดการเรียนรู=การแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่องกาพย(ยานี11 เปoนแบบทดสอบแบบ

ปรนัยข=อละ 4 ตัวเลือก 30 ข=อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตRอการจัดการเรียนรู=ด=วยแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(

ประเภทกาพย(ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 เปoนแบบมาตราสRวนประมาณคRา 5 ระดับ จำนวน 15 ข=อ สถิติที่ใช=ในการวิจัย 

ได=แกR คRาร=อยละ คRาเฉลี ่ย สRวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช= Dependent Samples t-test และ One Sample t-test 

ผลการวิจัยพบวRา  1. ประสิทธิภาพของแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับการจัดการเรียนการสอน เชิงรุก 

(Active learning) สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปaที ่ 1 มีประสิทธิภาพเทRากับ 87.58/87.00 ซึ ่งสูงกวRาเกณฑ(ที ่กำหนดไว= คือ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 หลังเรียนด=วยแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับ

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 สูงกวRากRอนเรียนอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 หลังเรียนด=วยแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับ

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 สูงกวRาเกณฑ(ที่ตั้งไว=อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 ที่มีตRอการเรียนด=วยแบบฝQกทักษะการแตRงคำประพันธ(ประเภทกาพย(ยานี 11 รRวมกับ

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1 โดยภาพรวมอยูRในระดับมากที่สุด  

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะ กาพยTยาน1ี1 การจัดการเรียนรู@เชิงรุก  
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การพฒันาทกัษะกีฬามวยไทยขั5นพื5นฐานของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 6 โรงเรียนบา้นคลองไทร

Exercise with basic Muay Thai skills of grade 6 studentsBan Khlongsai School กรพิน พนัตะ
คุ กฤษฎา รัตนสตัย ์และสุภกิจ วริิยะกิจ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะกีฬามวยไทยข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนบ?านคลองไทร 

Exercise with basic Muay Thai skills of grade 6 studentsBan Khlongsai School 
 

กรพิน พันตะคุ* กฤษฎา รัตนสัตยT และสุภกิจ วิริยะกิจ 

คณะครุศาสตรT, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: pantaku8195@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การออกกำลังกายและพัฒนาทักษะกีฬามวยไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนบ@านคลองไทร  

ในภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงคT เพื่อเป}นการเรียนรู@เกี่ยวกับกีฬามวยไทยและทักษะการออกอาวุธใน 

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสามารถของแตSละบุคคล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนบ@านคลอง

ไทร จังหวัดนครสวรรคT กSอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งกลุSมตัวอยSางที่ใช@ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนบ@าน

คลองไทร ที ่กำลังเรียนในภาคเรียนที ่ 2 ปKการศึกษา 2565 ที ่ม ีทักษะของกีฬามวยไทย ที ่อยู SในเกณฑTการฝ�กฝน 

จำนวน  27  คน โดยการเลือกกลุSมตัวอยSางแบบอยSางงSายงSาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากแบSงกลุSม 

และเครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยเป}นแบบฝ�กทักษะกีฬามวยไทย โดยใช@โปรแกรมการฝ�ก จำนวน 1 แบบฝ�ก จากผลการศึกษา 

พบวSา 1. คะแนนและเกณฑTการทดสอบทักษะกีฬามวยไทย หลังการเรียนโดยใช@โปรแกรมการฝ�ก  ของนักเรียน 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 2. คSาเฉลี่ยของการทดสอบทักษะกีฬามวยไทย หลังการเรียนโดยใช@โปรแกรมการฝ�ก  

มีคSาเฉลี่ยดีกวSากSอนเรียน 3.การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะกีฬามวยไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 

ใช@โปรแกรมการฝ�ก พบวSา หลังเรียนโดยใช@โปรแกรม มีผลตSอการฝ�กในทักษะมวยไทย สูงกวSากSอนเรียน 

 

คำสำคัญ:  โปรแกรมการฝ�ก ทักษะกีฬามวยไทย 
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ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปที;มีต่อผลสมัฤทธิY ทางการเรียน รายวชิาคณิตศาสตร์ 

เรื;อง การคูณ ระดบัชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กรรภิรมย ์ดวงคาํ สวนีย ์เสริมสุข 
และปัณณวชิญ ์ใบกหุลาบ 
 

  

 

 

ผลของการจัดการเรียนรู?โดยใช?บทเรียนสำเร็จรูปท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายวิชาคณิตศาสตร( เร่ือง การคูณ ระดับช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS INSTRUCTION PACKAGE : MULTIPLICATION FOR 

GRADE 4 STUDENT AT ANUBANPHITSANULOK SCHOOL 
 

 กรรภิรมยT ดวงคำ* สวนียT เสริมสุข และป�ณณวิชญT ใบกุหลาบ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: gunpirom.120@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 4 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน

โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื่องการคณู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตSอการเรียนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 กลุSม

ตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4.4 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยนี้ ได@แกS บทเรียนสำเร็จรูป แผนการจัดการเรียนรู@ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที (t-test) ผลการวิจัย พบวSา 1) 

บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การคูณ ระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.33/87.50 ซึ่ง

สูงกวSาเกณฑTมาตรฐานที่กำหนดไว@ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ หลังเรียนด@วยบทเรียนสำเร็จรูป สูง

กวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT 

เรื่อง การคูณ อยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: บทเรียนสำเร็จรูป การสอนคณิตศาสตรT การคูณ 
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ผลการเรียนรู้ดว้ยสื;อประสม เรื;อง ปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนเจริญ

วทิยาอาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรวรรธน ์มีศุข * นารา คาํสอน และจริยา พิชยัคาํ 
 

  

 

 

ผลการเรียนรู?ด?วยส่ือประสม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนเจริญ

วิทยาอำเภอเมืองอุตรดิตถ( จังหวัดอุตรดิตถ( 

A Learning Outcomes with Multimedia on Topic of Chemical Reactions for 

Mathayom Suksa 3 Students at Charoen Wittaya School, Mueang Uttaradit District, 

Uttaradit Province 
 

กรวรรธนT มีศุข 1* นารา คำสอน2 และจริยา พิชัยคำ1  

 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT  

โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองอุตรดิตถT จังหวัดอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: u62031050157@live.uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลการเรียนรู@ด@วยสื่อประสม เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองอุตรดิตถT จังหวัดอุตรดิตถT กลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปKที ่ 3 โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองอุตรดิตถT จังหวัดอุตรดิตถT ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 34 คน  

วิธีการคัดเลือกเทียบเคียงกับการเลือกกลุSมตัวอยSางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือวิจัยประกอบด@วย 

แผนการจัดการเรียนรู@ด@วยสื่อประสม เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  แบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ตSอ

การจัดกิจกรรม ผลการศึกษา พบวSา1) ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู @ด@วยสื ่อประสม เรื ่อง ปฏิกิริยาเคมี  

มีคSา  65.59/ 67.65 ต่ำกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ 70/70  2) เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู@ของนักเรียน พบวSา นักเรียนมี

คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทSากับ 13.65 (SD = 6.42) สูงกวSาคะแนน กSอนเรียนเฉลี่ยเทSากับ 9.06 (SD = 6.12) ซึ่งแตกตSางกัน

อยSางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตSอการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมอยูSในระดับ ดีมาก  

 

คำสำคัญ: สื่อประสม ปฏิกิริยาเคม ีวิทยาศาสตรT 
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ผลการใชบ้อร์ดเกมCODING FOR KID เพื;อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบสาํหรับเดก็ปฐมวยั กรอง

กรานต ์ โถยขนุ  รัชนก  แสงขาํ  และอนงคน์ารถ  ยิNมชา้ง 
 

  

 

 

ผลการใช?บอร(ดเกมCODING FOR KID เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย�างเปhนระบบสำหรับเด็กปฐมวัย 

THE RESULT OF CODING FOR KID BOARD GME FOR DEVELOPION THE SYSTEM 

THINKING SKILLS FOR OUNG CHILDREN 
 

กรองกรานตT  โถยขุน1*  รัชนก  แสงขำ2  และอนงคTนารถ  ยิ้มช@าง1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 

*corresponding author e-mail: K091808182K@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยSางเป}นระบบของเด็กปฐมวัยกSอนและหลังการใช@บอรTด

เกม Coding For Kid กลุSมตัวอยSางในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุระหวSาง 4 – 5 ปK ที่กำลังศึกษาอยูSในชั้น

อนุบาล  ปKที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การประถมศึกษานครสวรรคT เขต 1 จำนวน 22 คน โดยใช@วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที ่ใช@ของการวิจัย 

ประกอบด@วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการใช@บอรTดเกม Coding For Kid สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 24 แผน และ  

2) แบบวัดทักษะการคิดอยSางเป}นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะหTข@อมูลด@วยการหา คSาเฉลี่ย คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบคSาที ผลการวิจัยพบวSา ทักษะการคิดอยSางเป}นระบบของเด็กปฐมวัยหลังการใช@บอรTดเกม Coding For Kid 

สูงขึ้นอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดอยSางเป}นระบบหลังการจัดกิจกรรมทั้ง

โดยรวมและรายด@านสูงกวSากSอนการจัดกิจกรรม โดยมีคSาเฉลี่ยกSอนการจัดกิจกรรมคือ 10.35 และคSาเฉลี่ยหลังการจัด

กิจกรรมคือ 22.80 โดยด@านที่ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด@านการแบSงงานใหญSออกเป}นงาน/ป�ญหายSอย มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 

5.85 รองลงมา คือ ด@านการออกแบบขั้นตอนวิธี มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 5.80 ด@านการสรุปสาระสำคัญของป�ญหา มีคSาเฉลี่ย 

เทSากับ 5.75 และด@านการหารูปแบบของป�ญหาหรือวิธีการแก@ป�ญหา มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 5.40  

 

คำสำคัญ: ทักษะการคิดอยSางเป}นระบบ กิจกรรมการใช@บอรTดเกม Coding For Kid เด็กปฐมวัย 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรายวชิา สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ โดย

ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษา ปีที; 3 โรงเรียนบา้นหวาย  อาํเภอ

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย กรุณา  มูลละ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร( โดย

ใช?รูปแบบการจัดการเรียนรู?แบบซิปปา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปMท่ี 3 โรงเรียนบ?านหวาย  

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

The Development of Learning Achievement in Social Studies, Religion and Culture 

on Economics , Using the priniciples of learning management model CIPPA (CIPPA 

model) For students in Prathomsuksa 3 at Ban Wai school, Chiang Khong District, 

Chiang Rai Province. 

 

กรุณา  มูลละ* 

คณะครุศาสตรT  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621171002@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@ที่ใช@รูปแบบการจัดการเรียนรู@

แบบซิปปา ในสาระเศรษฐศาสตรT กลุSมสาระการเรียนรู@สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2) เพื่อเปรียบเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรู@แบบรSวมมือด@วยเทคนิคซิปปา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปKที่ 3 โรงเรียนบ@านหวาย ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือด@วยเทคนิคซิปปา 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนบ@านหวาย ที่มีตSอการเรียนรู@แบบรSวมมือด@วยเทคนิคซิปปา ประชากรที่ใช@ในการวิจัย  

ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนบ@านหวาย จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบด@วย แผนการ

จัดการเร ียนร ู @ว ิชาส ังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตรT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนว ิชาส ังคมศึกษา  

สาระเศรษฐศาสตรT แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหTข@อมูลด@วยการหาคSาร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกตSางระหวSางกSอนและหลังเรียน ด@วยการหาคSาผลตSาง (คะแนนความก@าวหน@า)   

ผลการวิเคราะหTข@อมูลพบวSา การสอนแบบซิปปา มีประสิทธิภาพ เทSากับ 93.33/81 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียน

บ@านหวาย ที่มีตSอการเรียนรู@แบบซิปปา อยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เศรษฐศาสตรT  โมเดลซปิปา 
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การพฒันาทกัษะพื5นฐานฟุตบอล ดว้ยโปรแกรมโปรแกรมการฝึกซอ้มกีฬาฟุตบอล ของนกัเรียนโรงเรียน

เทพศาลาประชาสรรค ์กฤษณะ มาเม่น, ชนตัถ ์โสตถิกลุ และสุภกิจ วริิยะกิจ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานฟุตบอล ด?วยโปรแกรมโปรแกรมการฝ�กซ?อมกีฬาฟุตบอล 

ของนักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค( 

Development of Basic Football Skills With a Football Training Program 

for Students in Thepsalaprachasan School 
 

กฤษณะ มาเมSน*, ชนัตถT โสตถิกุล และสุภกิจ วิริยะกิจ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: kitsana7413@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ด@วยโปรแกรมการฝ�กซ@อมกีฬาฟุตบอล  

ในนักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคT  กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคT ภาคเรียนที่  2  

ปKการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอล  2) โปรแกรม 

การฝ�กซ@อมกีฬาฟุตบอล และ 3) ใบบันทึกคะแนนการทดสอบทักษะฟุตบอลโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคT สถิติใน 

การวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาดัชนีความสอดคล@อง (IOC) คะแนนเพิ่มสัมพัทธT คSาเฉลี่ยของคะแนน (𝑥) คSาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และคSาสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบวSา  กลุ SมตัวอยSางร@อยละ 95 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธTมี

พัฒนาการระดับกลางถึงพัฒนาการระดับสูงมาก และกลุSมตัวอยSางมีคSาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะเพิ่มขึ้นอยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาทักษะ ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โปรแกรมการฝ�กซ@อมกีฬาฟุตบอล 
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ผลการจดักิจกรรมการเล่านิทานหุ่นถุงมือประกอบฉากเพื;อส่งเสริมพฤติกรรมการกลา้แสดงออกของเดก็

ปฐมวยั กณัทิมา ชยัศิริ และศุภร ธนะภาณุ 
 

  

 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเล�านิทานหุ�นถุงมือประกอบฉาก 

เพ่ือส�งเสริมพฤติกรรมการกล?าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

The Effect of Glove Puppet Storytelling Activities 

To Promote Assertiveness Behavior of Young Children 
 

กัณทิมา ชัยศิร*ิ และศุภร ธนะภาณุ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: kantima.name13101999@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 วิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลของการสSงเสริมพฤติกรรมการกล@าแสดงออกโดยการจัดกิจกรรม

การเลSานิทานหุSนถุงมือประกอบฉากของเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกล@าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

กSอนและหลังได@รับการจัดกิจกรรมการเลSานิทานหุSนถุงมือประกอบฉาก กลุSมเป�าหมาย คือ เด็กปฐมวัยอายุ  4-5 ปK  

ที ่ศ ึกษาอยู Sในระดับชั ้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที ่ 2 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภT)  

สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 16 คน จากการสุSมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ ได@แกS 1) แผนการจัดประสบการณT

การเลSานิทานหุSนถุงมือประกอบฉาก จำนวน 8 แผน 2) แบบวัดพฤติกรรมการกล@าแสดงออก 3) ชุดหนังสือนิทานหุSนถุงมือ

ประกอบฉาก สถิติที่ใช@ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวSา เด็กปฐมวัยที่

ได@รับการจัดกิจกรรมการเลSานิทานหุSนถุงมือประกอบฉาก มีพฤติกรรมการกล@าแสดงออกที่ดีขึ้นทุกคน โดยมีคSาเฉลี่ยหลัง

การจัดกิจกรรมสูงกวSากSอนการจัดกิจกรรมเทSากับ 20.44 และ 10.31 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: นิทาน กิจกรรมการเลSานิทาน หุSนถุงมือ พฤติกรรมการกล@าแสดงออก เด็กปฐมวัย 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนและเจตคติต่อวชิาสุขศึกษา ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 6 โดย

การจดัการเรียนรู้ แบบ Active Learning กนัตว์ลา คา้ขาย  พิทกัษ ์เหลก็กลา้ และทศันกฤษ เดด็ขาด 
 

  

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต�อวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6  

โดยการจัดการเรียนรู? แบบ Active Learning 

THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS HEALTH STUDYING 

OF GRADE 6 STUDENTS FOLLOWING ATCTIVE LEARNING 

 

กันตTวลา ค@าขาย1*  พิทักษT เหล็กกล@า1 และทัศนกฤษ เด็ดขาด2  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2โรงเรียนบ@านสันทราย 

*corresponding author e-mail: 621150056@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียน 

วิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู@แบบ Active Learning 2. เพื่อศึกษาความก@าวหน@าของผล 

การเรียนรู@วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู@แบบ Active Learning  3. เพื่อศึกษาเจตคติของ

นักเรียนที่มีตSอวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปKที ่ 6 โดยการจัดการเรียนรู@แบบ Active Learning  ประชากรที่ใช@ใน 

การวิจ ัยครั ้งน ี ้ได @แกS น ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6 โรงเร ียนบ@านสันทราย ภาคเร ียนที ่ 1 ปKการศึกษา 2565  

จำนวน 2 ห@องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 66 คน  กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียน

บ@านสันทราย ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 2 ห@องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 66 คน ซึ่งได@มาจากการสุSมแบบ

กลุSม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก ห@องเรียนเป}นหนSวยการสุSม จำนวน 1 ห@องเรียน เครื่องมือที่ใช@ใน

การวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู@แบบ Active Learning จำนวน18 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและ

หลังเรียน แบบวัดเจตคติของนักเรียนที ่มีตSอการเรียนวิชาสุขศึกษาโดยการจัดการเรียนรู @แบบ Active Learning   

ผลวิจัยพบวSา  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาประถมศึกษาปKที่ 6 โดยการ จัดการเรียนรู@แบบ Active Learning 

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมี นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  2) ความก@าวหน@าของผลการเรียนรู@วิชาสุขศึกษา

ประถมศึกษาปKที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู@แบบ Active Learning นักเรียนมีผลการเรียนรู@ พัฒนาขึ้นร@อยละ 58.63 เป}นไป

ตามสมมติฐานที่กำหนดไว@ คือ มากกวSาร@อยละ 25 และ  3) เจตคติ ของนักเรียนที่มีตSอวิชาสุขศึกษาประถมศึกษาปKที่ 6 

โดยการจัดการเรียนรู @แบบ Active Learning นักเรียนมีเจตคติอยู SในระดับมากโดยมีคSาเฉลี ่ยเทSากับ 4.22 และสSวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.75 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติตSอวิชาสุขศึกษา  การจัดการเรียนรู@แบบ Active Learning 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรื;อง พลงังานกลและกฎการอนุรักษพ์ลงังาน ดว้ยการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกบัเทคนิค POE และการใชส้ถานการณ์จาํลองบน

คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนสวรรคอ์นนัตว์ทิยา วปัิศยา เถาวลัย1์* ชมพนุูท 

ศรีฟ้า2 กนัยารัตน ์ทอ้งธาร3 และเอมอร วนัเอก 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู?วิทยาศาสตร( เร่ือง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ(พลังงาน  

ด?วยการจัดการเรียนรู?แบบสืบเสาะหาความรู? (5Es) ร�วมกับเทคนิค POE และการใช?สถานการณ(จำลอง

บนคอมพิวเตอร( สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนสวรรค(อนันต(วิทยา 

The Development of Science Learning Achievement on Mechanical Energy and Law 

of Conservation of Energy Topic for K-8 Students at Sawanananwittaya School 

Using Inquiry-based Learning (5Es) with Predict-Observe-Explain Techniques and 

Computer Simulation 
 

วิป�ศยา เถาวัลยT1* ชมพูนุท ศรีฟ�า2 กันยารัตนT ท@องธาร3 และเอมอร วันเอก4  
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

2โรงเรียนสวรรคTอนันตTวิทยา 
3โรงเรียนสวนหลวงสาธิต  

4คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: wipassaya@hotmail.co.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) ออกแบบการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5Es) รSวมกับเทคนิค POE  

และการใช@สถานการณTจำลองบนคอมพิวเตอรT เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษTพลังงาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกSอนและหลังเรียน และเทียบกับเกณฑTร@อยละ 70 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุSมตัวอยSาง  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 จำนวน 2 ห@อง จำนวน 88 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย คือ 1) แผน 

การจัดการเรียนรู@ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ย  

คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คSาดัชนีความสอดคล@อง และสถิติทดสอบทีแบบไมSอิสระ  ผลการวิจัยพบวSา 1) การจัดการเรียนรู@ 

เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษTพลังงานแบบ 5Es ในขั้นการสำรวจและค@นหาใช@เทคนิค POE ให@นักเรียนทำนายการ

เกิดพลังงานกล โดยใช@สถานการณTจำลองบนคอมพิวเตอรT 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน และสูง

กวSาเกณฑTร@อยละ 70 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู@อยูSใน

ระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.66, SD = 0.52) 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5Es) เทคนิค POE สถานการณTจำลองบนคอมพิวเตอรT พลังงานก  

กฎการอนุรักษTพลังงาน 
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การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดคาํโดยใชไ้มบ้รรทดัสะกดคาํร่วมกบัเกม สาํหรับนกัเรียนที;สูญเสียการ

เรียนรู้  ชั5นประถมศึกษาปีที; 2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กลัยรัตน ์ ตาวงค ์สิรภทัร  มณีวรรณ์ และอรทยั อินตา 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านสะกดคำโดยใช?ไม?บรรทัดสะกดคำร�วมกับเกม สำหรับนักเรียนท่ีสูญเสียการ

เรียนรู?  ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม� 

The Development  Spell-reading Skills by use the Spelling Ruler with the Game for 

Learning Loss Students, Grade 2 Primary, Anubaan Chiangmai School. 
 

กัลยรัตนT  ตาวงคT สิรภัทร  มณีวรรณT และอรทัย อินตา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: Ppkkanyarat8522@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ พัฒนาทักษะการอSานสะกดคำโดยใช@ไม@บรรทัดสะกดคำรSวมกับเกม สำหรับนักเรียน

ที่สูญเสียการเรียนรู@ชั้นประถมศึกษาปKที่ 2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมS  กลุSมตัวอยSางได@แกSนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2/2 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมS ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 38 คน ที่ได@มาโดยการสุSมแบบกลุSม ซึ่งจัดเป}นนักเรียน

ที่สูญเสียการเรียนรู@ด@านการอSาน  เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกม  เรื่อง การอSานสะกด

คำ  จำนวน  10 ชั ่วโมง  ไม @บรรทัดฝ�กอSานสะกดคำ และแบบทดสอบการอSานสะกดคำกSอนเร ียและหลังเร ียน  

จำนวน 20 ข@อ  สถิตที่ใช@ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSา tผลการวิจัย พบวSา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีผลตSางของคะแนนเฉลี่ยคิด

เป}น 6.08  โดยพบวSานักเรียนมีคะแนนทดสอบกSอนเรียนคิดเป}นคะแนนเฉลี่ย 12.02 และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลัง

เรียนคิดเป}นคะแนนเฉลี่ย 18.10    

 

คำสำคัญ: การอSานสะกดคำ ไม@บรรทัดสะกดคำ เกม  สูญเสียการเรียนรู@ 
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ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Model Eliciting Activities (MEAs)เรื;อง สถิติ (2) ที;

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 กลัยากร แซ่เฮ่อ จินดา ฟักแกว้ 
และโกมินทร์ บุญชู 
 

  

 

ผลการใช?กิจกรรมการเรียนรู?ตามแนวทาง Model Eliciting Activities (MEAs)เร่ือง สถิติ (2) 

ท่ีส�งเสริมความคิดสร?างสรรค(ทางคณิตศาสตร( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

The Effects of Using  Model Eliciting Activities (MEAs) in statistics to Enhance 

creativity in mathematics of Students in Matthayomsuksa 2 
 

กัลยากร แซSเฮSอ1* จินดา ฟ�กแก@ว2 และโกมินทรT บุญชู1  
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

2ครูคณิตศาสตรTโรงเรียนชุมชนบ@านเขาแก@ว  

*corresponding author e-mail: kanlayakorn906@gmail.com  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง 

MEAs ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง 

MEAs ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 กับเกณฑTร@อยละ 75  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรTกSอน

และหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 และ เพื่อศึกษาเจตคติตSอวิชา

คณิตศาสตรTหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 กลุSมตัวอยSาง เป}นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2/1 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความคิดสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรT และแบบวัดเจตคติตSอวิชาคณิตศาสตรT 

วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที  ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกวSากSอนกิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 75 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ความคิดสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรTหลังสูงกวSากSอนกิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs อยSางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตSอวิชาคณิตศาสตรTหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs โดยรวมอยูSในระดับมาก  

เมื่อพิจารณา พบวSา คณิตศาสตรTเป}นวิชาที่เป}นประโยชนTและนSาเรียน มีคSาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สนุกกับการทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรT และชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรTมากกวSาวิชาอื่น ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง Model Eliciting Activities (MEAs) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความคิดสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรT เจตคติตSอวิชาคณิตศาสตรT 
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การพฒันาทกัษะการอ่าน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญัสาํหรับนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 2 กานตม์ณี ใจแกว้ พิชญา สกลุวทิย ์ธีร์กญัญา อินทอง และจารุณี นนัศิริ 
 

  

 

การพัฒนาทักษะการอ�าน โดยใช?แบบฝ�กเสริมทักษะการอ�านจับใจความสำคัญ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

The Developing Reading Skills By Using Exercises to Enhance Reading 

Comprehension Skills for mathayomsuksa 2 
 

กานตTมณี ใจแก@ว* พิชญา สกุลวิทยT ธีรTกัญญา อินทอง และจารุณี นันศิริ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT  

*corresponding author e-mail: tuitai1999@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุSงหมาย เพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กเสริมทักษะ เรื่องการอSานจับใจความสำคัญ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑTมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอน

และหลังการเรียนด@วยแบบฝ�กเสริมทักษะ เรื่องการอSานจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจที่มีตSอการเรียนด@วยแบบฝ�กเสริมทักษะ เรื่องการอSานจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปKที่ 2 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2/3 ที่กำลังศึกษาอยูSในภาคเรียนที่ 2 ปK

การศึกษา 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนSาน จำนวน 39 คน ได@มาโดยวิธีการสุSมอยSางงSายด@วยการจับสลาก 

เครื่องมือที่ใช@ ในการเก็บรวบรวมข@อมูล ได@แกS 1. แบบฝ�กเสริมทักษะ เรื่องการอSานจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2 จำนวน 1 เลSม 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กSอนและหลังเรียน เรื่องการอSานจับใจความ

สำคัญ สำหรับนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2  

ที่มีตSอการเรียนด@วยแบบฝ�กเสริมทักษะเรื่องการอSานจับใจความสำคัญผลการวิจัยพบวSา 1. การพัฒนาทักษะการอSาน  

โดยใช@แบบฝ�กเสริมทักษะการอSานจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑTมา

ตฐาน เทSากับ 91.43/90.85 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTมาตรฐานที่ตั้งไว@ คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการเรียน

ด@วยแบบฝ�กเสริมทักษะ เรื ่องการอSานจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 พบวSา จากการทำ

แบบทดสอบกSอนเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทSากับ 17.41 สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 2.20 การทำแบบทดสอบ

หลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี ่ย เทSากับ 27.26 สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เทSากับ 1.43 จากการเปรียบเทียบ 

ความแตกตSางของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนมีเกณฑTสูงกวSาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกSอนเรียน แตกตSางกัน  

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจที่มีตSอการเรียนด@วยแบบฝ�กเสริมทักษะ เรื่องการอSานจับใจความ

สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โดยรวมอยูSในระดับมากที่สุด มีคSาเฉลี่ย (𝑥)̅ เทSากับ 2.81 และสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) มีคSาเทSากับ 0.21  

 

คำสำคัญ : แบบฝ�กเสริมทักษะ, การอSานจับใจความสำคัญ, แบบทดสอบกSอนเรียนและหลังเรียน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน เรื;อง บุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย วชิาประวติัศาสตร์ โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์กิ;ง

กาญจน์ นุ่มน่วม และทองแดง สุกเหลือง 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตรVไทย วิชาประวัติศาสตรV โดยการจัดการเรียนรู5

แบบรWวมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรคV 

The development of learning achievement on the works of important people in the creation of 

the Thai nation History By managing the cooperative learning technique TGT of Mathayomsuksa 

4 Takhliprachasan School 

 

กิ่งกาญจนT นุSมนSวม* และทองแดง สุกเหลือง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: gingkan2541@gmail.com 

 

บทคัดยWอ  

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตรTไทย 

กSอนเรียนกับหลังเรียน ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@เทคนิค TGT 2) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ

นักเรียนที่ได@รับการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@เทคนิค TGT กลุSมเป�าหมายที่ใช@ ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 

ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 45 คน ซึ่งได@มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ ได@แกS 1) แผนการจัด 

การเรียนรู@ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตSอการเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@

เทคนิค TGT  สถิต ิท ี ่ใช @ในการศึกษาได@แกS ค Sาร @อยละ คSาเฉลี ่ย และสSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัยพบวSา  

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตรTไทย กSอนเรียนกับหลังเรียน ที่ ได@รับการจัด 

การเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจใน

การเรียนของนักเรียนที่ได@รับการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือโดย ใช@เทคนิค TGT  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูSในระดับมาก

ที่สุด (𝑥 = 4.62)  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT  วิชาประวัติศาสตรT 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื;อง แรงโนม้ถ่วงของโลกโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education)สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนบา้นป่า

ยาง อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย กิตติญาพร ธนาคาํ และ ณตัฐิยา ชยัชนะ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร( เร่ือง แรงโน?มถ�วงของโลก 

โดยใช?การจัดการเรียนรู?ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนบ?านป ายาง อำเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย 

Development of science learning achievement on the subject of earth gravity 

using STEM education learning management 

for Grade 4 students of Ban Pa Yang school, Mae Sai, Chiang Rai 

 

กิตติญาพร ธนาคำ* และ ณัตฐิยา ชัยชนะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621161030@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรTกSอนและหลังเรียน 

เรื่อง แรงโน@มถSวงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านป¤ายาง อำเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย  

โดยใช@การจัดการเรียนรู@ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีตSอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู@ เรื่อง แรงโน@มถSวงของโลก โดยใช@การจัดการเรียนรู@ตามแนวสะเต็มศึกษา กลุSมตัวอยSางได@แกS 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านป¤ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน ซึ่งได@มาจากการสุSม

ตัวอยSางอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู@ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT เรื่อง แรงโน@มถSวงของโลก 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตSอการจัดการเรียนรู@

ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื ่อง แรงโน@มถSวงของโลก สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย (𝑥)̅ สSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) และการทดสอบคSาที (t-test for dependent sample) ผลการวิจัย 

พบวSา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT เรื่อง แรงโน@มถSวงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 หลังใช@

การจัดกิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวสะเต็มศึกษา สูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย

กSอนเรียนเทSากับ 8.97 ± 1.45 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทSากับ 14.03 ± 1.75 คะแนน ขณะที่ความพึงพอใจ

ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ โดยใช@การจัดการเรียนรู@ตามแนวสะเต็มศึกษาในภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด 

(𝑥 ̅= 4.61) 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@ตามแนวสะเต็มศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียน 
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การพฒันาทกัษะในดา้นการอ่านโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ เรื;อง การออกเสียงคาํประสมสระ ระดบัชั5น

ประถมศึกษาปีที; 2/3 โรงเรียนบา้นหนองไคร้ กิติญา วงษง์าม ชนิตา จิตประจง พณิดา ยาใจ และปิยะณฐั จนัตะ๊
คาด 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะในด?านการอ�านโดยใช?ชุดฝ�กทักษะ เร่ือง การออกเสียงคำประสมสระ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2/3 โรงเรียนบ?านหนองไคร? 

The Development in Reading Skill, in the Topic of 'Spelling Section' By Using 

Students' Practicing and Exercising for Students with for Grade 2/3 at Bannongkrai 

School. 

 
กิติญา วงษTงาม* ชนิตา จิตประจง พณิดา ยาใจ และป¦ยะณัฐ จันต§ะคาด 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: 61121428@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อพัฒนาชุดฝ�กทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2/3 โรงเรียนบ@านหนอง

ไคร@ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอSาน กSอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการพัฒนา

ทักษะการอSานโดยใช@ชุดฝ�กทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2/3 โรงเรียนบ@านหนองไคร@ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที ่ 2/3 ที่มีตSอการพัฒนาทักษะการอSานโดยใช@ชุดฝ�กทักษะ เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

ประกอบด@วย ชุดฝ�กทักษะในการอSาน เรื่อง การอSานออกเสียงประสมสระ จำนวน 18 แบบฝ�ก แผนการจัดการเรียนรู@การ

พัฒนาทักษะการอSาน โดยใช@ชุดฝ�กทักษะ เรื่อง การอSานออกเสียงประสมสระ จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช@ในการรวบรวมข@อมูล ประกอบด@วย แบบวัดทักษะในการอSาน กSอนและหลังเรียนโดยเป}นแบบทดสอบการ

อSานออกเสียง ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 20 ข@อ เวลา10 นาที โดยอ@างอิงคำศัพทTจากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2/3 ตSอการเรียนด@วยการจัดการเรียนรู@การพัฒนาทักษะ 

การอSาน โดยใช@ชุดฝ�กทักษะ  จำนวน 1 ชุด  ผลการวิจัยพบวSา ชุดฝ�กทักษะ เรื่อง การอSานออกเสียงคำประสมสระ มี

ประสิทธิภาพเทSากับเทSากับ 86.29/94.44 ตามเกณฑTที่กำหนดไว@คือ 80/80  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด@านทักษะ

การอSานออกเสียงคำประสมสระ ระหวSางกSอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช@ชุดฝ�กทักษะ โดยมีคSาเฉลี่ยกSอนเรียนเทSากับ 

(𝑥=8.78, SD =2.19) คิดเป}นร@อยละ 29.26 และคSาเฉลี่ยหลังเรียนเทSากับ (𝑥 =28.34, SD =1.04) คิดเป}นร@อยละ 84.45 

ผู@เรียนมีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดฝ�กทักษะการอSาน โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูSในระดับมากที่สุดมี

คSาเฉลี่ย (𝑥= 4.54 , SD = 0.50) เมื่อพิจารณาในแตSละด@านโดยเรียงลำดับจากมากไปน@อย ได@ดังนี้ ด@านกระบวนการ มี

ความพึงพอใจอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥= =4.57, SD =0.48) ด@านป�จจัยนําเข@า มีความพึงพอใจอยูSในระดับมากที่สุด 

(𝑥=4.55, SD =0.50) และด@านผลผลิต มีความพึงพอใจอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥=4.52, SD =0.52)  ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ:  การอSาน ชุดฝ�กทักษะ 
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การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสาํหรับนกัศึกษาครู กลุรภสั เทียมทิพร 
 

  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู?แบบโครงงานเปhนฐานสำหรับนักศึกษาครู 

Development of learning activities with project-based learning for computer 

teachers. 
 

กุลรภัส เทียมทิพร*  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  

*corresponding author e-mail: Kulrapas.t@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคT 1. เพื ่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู @แบบโครงงานเป}นฐานสำหรับนักศึกษาครู  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของผู@เรียนในการจัดการเรียนการสอนด@วยกิจกรรมการเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐาน

สำหรับนักศึกษาครู กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยจำนวน 97 คน เป}นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรTและเทคโนโลยีการศึกษา  

ปK 3  ที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที ่ 1/2563  รายวิชาสะเต็มสTศ ึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอรT จำนวน 57 คน  

และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรTและเทคโนโลยีการศึกษา ปK 3  ที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 รายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 40 คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

คือ (1) คูSมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู@รSวมกับการเรียนแบบโครงงานเป}นฐาน (2) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหT

ข@อมูลใช@สถิติ ร@อยล คSาเฉลี่ยและสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา (1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู@แบบ

โครงงานเป}นฐานสำหรับนักศึกษาครู ประกอบด@วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการระบุประเด็นป�ญหาที่สนใจ การวางแผน

การทำงานการจัดการเรียนรู@  ขั ้นการลงมือปฏิบัติจริง  ขั ้นการทบทวนการเรียนรู @จากผลการปฏิบัติงานที ่ผSานมา  

ขั้นการบรรยาย และ ขั้นการเผยแพรSประโยชนTที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานตSอสังคมชุมชนและการตSอยอดนวัตกรรม  

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนการสอนด@วยกิจกรรมการเรียนรู @แบบโครงงานเป}นฐานสำหรับ

นักศึกษาครูในภาพรวมอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู@โครงงานเป}นฐาน นักศึกษาครู 
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โลกยคุชีวติวถีิถดัไป : การเรียนรู้แบบการลงมือกระทาํเพื;อสมรรถนะการเรียนรู้ กลุวฑัฒ ์ภิรมยร์าช* กลัยา 
อปัการัตน ์และยทุธภูมิ บุญรักษ ์
 

  

 

 

โลกยุคชีวิตวิถีถัดไป : การเรียนรู?แบบการลงมือกระทำเพ่ือสมรรถนะการเรียนรู? 

Next Normal : Action-based Learning For Students Learning Competency 
 

กุลวัฑฒT ภิรมยTราช* กัลยา อัปการัตนT และยุทธภูมิ บุญรักษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: Kullawat.p@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 จากสถานการณTการแพรSระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแตS พ.ศ.2562 เพื่อที่จะควบคุมสถานการณTของ

การแพรSระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) สSงผลกระทบทำให@การเรียนการสอนภายในสภานศึกษาต@องหยุดชะงักลง  

ไมSสามารถทำการเรียนการสอนได@ตามปกติ รูปแบบการเรียนการสอนในแตSละภูมิภาคของประเทศต@องถูกปรับใช@ไปตาม

ความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการได@เตรียมความพร@อมโดยกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนของแตSพื้นที่ไว@ โดยมี 

การจัดการเรียนการสอนผSานระบบออนไลนT ผSานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกล ผSานระบบแอปพลิเคชัน หรือผSานใบงาน

เอกสารตSาง ๆ จนกระทั่งเมื่อสถานการณTการแพรSระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได@เบาลง เพื่อรอดำเนินมาตรการ

เปลี่ยนผSานจากการแพรSระบาดสูSโรคประจำถิ่น (Endemic) ซึ่งจะเป}นสัญญาณที่บSงบอกถึงการสิ้นสุดการแพรSระบาดหนัก

ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู@เรียนสามารถมาเรียนในสถานศึกษาได@ตามปกติ แตSหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนที่

ตSางกันไปในชSวงสถานการณTการแพรSระบาด ทำให@ผู@เรยีนเกดิภาวะความรู@ถดถอย (Learning Loss) ในประเทศไทย และได@

สร@างผลกระทบในวงกว@าง ทั้งตSอตัวผู@เรียนโดยตรง และตSอประเทศในหลากหลายมิติ ผู@เรียนยังไมSสามารถปรับตัวจากชSวงที่

มีการแพรSระบาด และยังไมSสามารถปรับตัวจากการจัดการเรียนการสอนผSานระบบออนไลนT ผSานระบบมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผSาน ผSานระบบแอปพลิเคชัน หรือผSานใบงานเอกสารได@ ทำให@การเรียนการสอนในสถานศึกษาไมSได@ผลการเรียนรู@

ตามเกณฑTที่กำหนดไว@ ผู@ศึกษาจึงได@ทำการวิเคราะหT สังเคราะหT รูปแบบการเรียนรู@แบบลงมือกระทำ เพื่อประยุกตTและนำ

รูปแบบการเรียนรู@แบบลงมือกระทำมาใช@ให@เหมาะสมกับโลกยุคชีวิตวิถีถัดไป ที่จะเป}นอนาคตจากการเปลี่ยนผSานของ 

การแพรSระบาดสู Sโรคประจำถิ ่น (Endemic) โดยคาดหวังให@ผู @เรียนเกิดสมรรถนะการเรียนรู @ตามเกณฑTที ่กำหนดไว@  

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู@ได@ในสถานศึกษา และสามารถนำสมรรถนะที่เกิดขึ ้นจากการเรียนรู@ ไปใช@

ประโยชนTในอนาคตได@ตSอไป 

 

คำสำคัญ: โลกยุคชีวิตวิถีถัดไป การเรียนรู@แบบการลงมือกระทำ สมรรถนะการเรียนรู@ 
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การพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนคาํในมาตราตวัสะกด โดยใชแ้บบฝึกทกัษะสาํหรับนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนบา้นดอนปิน เกศรินทร์  อินทจกัร*  พิมพพ์นัธ์  เพยีรบาํรุงไพร ศิริภสั  ถว้ยทอง 
และนฤมล คาํปัญญา 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด โดยใช?แบบฝ�กทักษะ 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนบ?านดอนป¤น 

The development of reading and writing skills for spelling words according to the 

spelling section.by using the skill exercises For grade 2 students at Ban Don Pin 

School 

 
เกศรินทรT  อินทจักร*  พิมพTพันธT  เพียรบำรุงไพร ศิริภัส  ถ@วยทอง และนฤมล คำป�ญญา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: Ninkkii44@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะการอSานและเขียนคำในมาตรา

ตัวสะกด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอSาน

และการเข ียนก Sอนเร ียนและหล ัง เร ียนโดยใช @แบบฝ �กท ักษะการอ Sานและการเข ียนคำในมาตราต ัวสะกด  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@านดอนป¦น 

ที่มีตSอการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะในการอSานและเขียนคำในมาตราตัวสะกด เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยคือ แผนการจัด 

การเรียนรู @การอSานและเขียนคำในมาตราตัวสะกด แบบฝ�กทักษะการอSานและเขียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหTข@อมูลด@วยคSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวSา 

1) ประสิทธิภาพแบบฝ�กทักษะการอSานและเขียนคำในมาตราตัวสะกด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑT 80.08/82.70 2) ผลสัมฤทธิ์ด@านการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกวSากSอนเรียนหลังใช@แบบฝ�กทักษะโดยกSอนเรียนมีคSาเฉลี่ย 

4.62 และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92 หลังเรียนมีคSาเฉลี่ย 8.27 และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.28 และ 3) นักเรียนพึง

พอใจตSอการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะการอSานและเขียนคำในมาตราตัวสะกด โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก (𝑥= 4.40,  

SD = 0.76) 

 

คําสําคัญ: แบบฝ�กทักษะ การอSานและเขียนคำในมาตราตัวสะกด 
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การพฒันาสื;อการฟังภาษาองักฤษโดยใชก้ลวธีิการเรียนรู้แบบวดีิโอปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Video) 

เพื;อส่งเสริมความสามารถทกัษะดา้นการฟังภาษาองักฤษเพื;อความเขา้ใจสาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที; 

1 โรงเรียนหว้ยสกัวทิยาคม เกศวดี ปินตา1* ทวศีกัดิX  ลินคาํ1 และธญัทิวา ชยัวฒิุ 
 

  

การพัฒนาส่ือการฟ�งภาษาอังกฤษโดยใช?กลวิธีการเรียนรู?แบบวิดีโอปฏิสัมพันธ( (Interactive Video) 

เพ่ือส�งเสริมความสามารถทักษะด?านการฟ�งภาษาอังกฤษเพ่ือความเข?าใจ 

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนห?วยสักวิทยาคม 

The Development of English Listening Multimedia through Interactive Video Strategy 

to Enhance Listening Comprehension Skill 

for Mathayomsuksa 1 Students Huaisak Witthayakhom School 
 

เกศวดี ป¦นตา1* ทวีศักดิ์ ลินคำ1 และธัญทิวา ชัยวุฒิ2 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โรงเรียนห@วยสักวิทยาคม 

     *corresponding author e-mail:  621153058@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี ้มีความมุSงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการฟ�งภาษาอังกฤษในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธT  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึง

พอใจที่มีตSอสื่อการฟ�ง กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ของโรงเรียนห@วยสักวิทยาคม จำนวน 28 คน 

ได@มาโดยวิธีการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ ได@แกS สื่อการฟ�งภาษาอังกฤษ แผนการจัดกิจกรรม จำนวน 8 แผน แบบทดสอบ

การฟ�งและแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหTข@อมูลทางสถิติที่ใช@ ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร@อยละ  

คSาประสิทธิภาพ E1/E2 และสถิติทดสอบ t-test โดยผลการวิจัยพบวSา การพัฒนาสื่อการฟ�งภาษาอังกฤษโดยใช@วิดีโอ

ปฏิสัมพันธTเพื่อสSงเสริมทักษะด@านการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจมีประสิทธิภาพของ E1/E2 เทSากับ 85.63/87.50  

สูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ พบวSา หลังเรียนสูงกวSา

กSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติอยูSที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู@เรียนที่มีตSอสื่อการฟ�งภาษาอังกฤษในรูปแบบ

วิดีโอปฏิสัมพันธT มีคSาอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: สื่อการฟ�งภาษาอังกฤษ  กลวิธีการเรียนรู@แบบวิดีโอปฏิสัมพันธT  ทักษะการฟ�งเพื่อความเข@าใจ 
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การพฒันาการจดัการเรียนรู้รายวชิาสงัคมศึกษา เรื;อง พระสงฆ ์ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 

โรงเรียนแม่วงกพิ์ทยาคม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เกศิณี โพธิX นอ้ย1* เยาวเรศ ภกัดีจิตร
1 และสมฤทยั ฤทธิX โพธิX  
 

  

 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู?รายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง พระสงฆ( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

โรงเรียนแม�วงก(พิทยาคม โดยใช?การจัดการเรียนรู?แบบห?องเรียนกลับด?าน 

Learning Management Development in Social Studies Subject: Monks of 

Mathayomsuksa 1 Students at Maewongpittayakhom School by using an inverted 

classroom-style learning management 
 

เกศิณี โพธิ์น@อย1* เยาวเรศ ภักดีจิตร1 และสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์2 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 
2โรงเรียนแมSวงกTพิทยาคม 

*corresponding author e-mail: Kasineephonoy2633@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู@รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พระสงฆT  

โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@าน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

เรื่อง พระสงฆT โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@าน การวิจัยครั้งนี้เป}นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุSม

ตัวอยSางได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนแมSวงกTพิทยาคม อำเภอแมSวงกT จังหวัดนครสวรรคT จำนวน 93 คน 

กำหนดกลุSมตัวอยSาง 1 ห@อง จำนวน 38 คน ด@วยวิธีการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@

รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พระสงฆT หนSวยการเรียนรู@ที่ 2 โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@าน สื่อการสอน  

เรื่อง พระสงฆT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เรื่อง พระสงฆT โดย

ใช@สถิติในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ยและสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 

ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พระสงฆT โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@าน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 

ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พระสงฆT โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@าน  

มีความพึงพอใจในการเรียนอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู@ ห@องเรียนกลับด@าน วิชาสังคมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนสระในภาษาไทยโดยใชสื้;อประสม สาํหรับนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 1 ขวญัฤดี พฒันวเิชียร นภาลยั คีรีไกลาส วภิาว ียิYงคุณจตุัรัส อาํพา เวยีงวชิชา และพิมพาพญั ทองกิYง 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านและการเขียนสระในภาษาไทย โดยใช?ส่ือประสม  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 1 

The development of reading and writing skills on The Thai vowels 

Through Multimedia for Grade 1 Students 

 

ขวัญฤดี พัฒนวิเชียร นภาลัย คีรีไกลาส วิภาวี ยิ่งคุณจัตุรัส อำพา เวียงวิชชา และพิมพาพัญ ทองกิ่ง* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: pimpapan.t@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อประสมสระในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

1 โดยมีคSาประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการใช@ชุดสื่อประสมสระในภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 ที่มีตSอการเรียนโดย

ใช@สื่อประสมสระในภาษาไทย โดยกลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนวัดแมSแก@ดน@อย 

จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช@ในงานวิจัย ได@แกS 1) ชุดสื่อประสมสระในภาษาไทย จำนวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู@ 

จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบทักษะการอSานและการเขียนสระในภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนตSอการเรียนรู@โดยใช@ชุดสื่อประสมสระในภาษาไทย สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี่ย 

และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1) การพัฒนาชุดสื่อประสมสระในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปKที่ 1 มีคSาประสิทธิภาพเทSากับ 94.56/80.50 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนด 80/80 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกSอนและหลังการใช@ชุดสื่อประสมสระในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 พบวSาคะแนนผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตSอการเรียนรู@โดยใช@ชุดสื่อประสมสระในภาษาไทยอยูSในระดับ

มากที่สุด 

 

คำสำคัญ: ทักษะอSานและการเขียน สื่อประสม สระในภาษาไทย 
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การพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 8 (บา้น

มะขามสูง) โดยใชเ้ทคนิค SQ4R คมรว ีกองศรี* วชัรีย ์อินทะชิต และกาญจนา สุขพิทกัษ ์
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 

(บ?านมะขามสูง) โดยใช?เทคนิค SQ4R  

The Developmental of Reading Comprehension Skills for Mathayomsuksa 1 at 

Thairath Wittaya 8 School (Ban Makham Sung) by using SQ4R 
 

คมรว ีกองศรี* วัชรียT อินทะชิต และกาญจนา สุขพิทักษT  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Khomrawee12082543@gmail.com 

  

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ  1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอSานจับใจความโดยใช@เทคนิค SQ4R ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑTร@อยละ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอSานจับใจความ

ระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียนโดยใช@เทคนิค SQ4R 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่มีตSอ

การเรียนรู@การอSานจับใจความโดยใช@เทคนิค SQ4R กลุSมตัวอยSางในการทำวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 จำนวน 

20 คน ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ@านมะขามสูง) สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

 ได@มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด@วย 1.แผนการจัดการเรียนรู@ จำนวน 6 แผน 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป}นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข@อ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียน จำนวน 10 ข@อ สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตราฐาน และ  

t-test ผลการวิจัยมีดังนี ้ 1.ผลการจัดการเรียนรู @เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด@านการอSานจับใจความโดยใช@เทคนิค SQ4R  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทSากับ 83.75/80  2.ความสามารถทางการเรียนรู@ 

ด@านการอSานจับใจความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โดยใช@เทคนิค SQ4R หลังเรียนสูงขึ้นกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3.นักเรียนมีความพึงพอใจตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ด@านการอSานจับใจความโดยใช@เทคนิค SQ4R 

โดยรวมอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥 =4.67, SD=0.46)    

 

คำสำคัญ: การอSานจับใจความ เทคนิคSQ4R 



ครุศาสตร(ศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท=องถิ่น 

28 กุมภาพันธ( 2566 
54 

การเสริมทกัษะการเรียนการงานอาชีพ 3 รายวชิาการเขียนแบบภาพ 3 มิติ โดยใชแ้อปพลิเคชนัแคนวา 

คีตภทัร เต๋จ๊ะ1* และเสาวลกัษณ์ เรืองศรี 
 

  

 

 

การเสริมทักษะการเรียนการงานอาชีพ 3 รายวิชาการเขียนแบบภาพ 3 มิติ โดยใช?แอปพลิเคชันแคนวา 

Enhancement of Vocational Study Skills 3 in 3D Drawing Subjectsby Using the Canva 

Application 
 

คีตภัทร เต«จ§ะ1* และเสาวลักษณT เรืองศรี2  
1 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS  

2 คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: aorae.1627@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 ศตวรรษที่ 21 เป}นชSวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยSางรวดเร็วในด@านข@อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

นักศึกษาฝ�กประสบการณTวิชาชีพครูในสถานศึกษาจึงต@องเป}นผู@มีสมรรถนะที่จะชSวยสSงเสริมการเรียนรู@ให@กับนักเรียน  

การจัดการเรียนรู@กลุSมสาระการงานอาชีพจึงพัฒนาการจัดการเรียนรู@และสื่อการสอน ซึ่งนักศึกษาได@จัดทำวิจัยชั้นเรียนใน

การสอนรายวิชาเขียนแบบ โดยการใช@แอปพลิเคชั่นแคนวา ประกอบกับคูSมือการเสริมทักษะคลิปวิดีทัศนTการเขียนแบบ

ภาพ 3 มิติ มาเป}นสื่อการจัดการเรียนรู@ ผลการวิจัยชั้นเรียนพบวSาการเสริมทักษะการเรียนรู@อยูSในระดับมาก 𝑥 = 4.43,  

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช@แอปพลิเคชั่นแคนวาภาพอยูSในระดับมาก 𝑥  = 4.48, และความพึงพอใจของ

นักเรียนภาพรวมอยูSในระดับมาก 𝑥  = 4.47, ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนขณะนักศึกษาครูทำ

การสอนโดยใช@สื่อการสอนรูปแบบใหมS พบวSานักเรียน ให@ความสนใจและมีสSวนรSวมในขณะกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนอยูS

ในระดับดีมาก  

 

คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่นแคนวา การเขียนแบบภาพ 3 มิติ การเสริมทักษะการเรียน 
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ผลของการฝึก ชุดทกัษะ Chairball Movement Model ที;มีต่อความคล่องแคล่ววอ่งไวในการจดัการ

เรียนการสอนวชิาแชร์บอล สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4 จรวรรธ สุโขไตรรัตน*์ และลดัดาวลัย ์แกว้
ใส 
 

  

 

ผลของการฝ�ก ชุดทักษะ Chairball Movement Model ท่ีมีต�อความคล�องแคล�วว�องไว 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาแชร(บอล สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 

Effects of Chairball Movement Model Skill Training on Agility in Chairball 

Teaching Management 
 

จรวรรธ สุโขไตรรัตนT* และลัดดาวัลยT แก@วใส 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: Jarawatkwan44499@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 1) เพื่อพัฒนาความคลSองแคลSววSองไวโดยใช@เรื ่อง ผลของการฝ�ก ชุดทักษะ Chairball Movement Model  

ที่มีตSอความคลSองแคลSววSองไวในการจัดการเรียนการสอนวิชาแชรTบอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนอนุบาล

กำแพงเพชร ให@มีประสิทธิภาพ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบความคลSองแคลSววSองไวโดยใช@เรื่อง ผลของการฝ�ก ชุดทักษะ 

Chairball Movement Model ที่มีตSอความคลSองแคลSววSองไวในการจัดการเรียนการสอนวิชาแชรTบอลของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สำหรับกSอนเรียนกับหลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที ่ 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรที ่ม ีต Sอผลของการฝ�ก ชุดทักษะ Chairball Movement Model  

ท ี ่ม ีต SอความคลSองแคลSวว Sองไวในการจัดการเร ียนการสอนวิชาแชรTบอล 1) ประชากร ที ่ใช @ในการว ิจ ัยคร ั ้งนี้   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำนวน 6 ห@อง มีนักเรียนทั้งหมด 214 คน กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

4/5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา เขต 1 

จำนวน 37 คน ซึ ่งได@มาโดยการสุ SมแบบกลุSม (Cluster sampling) ผลการศึกษาพบวSา  1. ผลของการฝ�ก ชุดทักษะ 

Chairball Movement Model ที่มีตSอความคลSองแคลSววSองไวในการจัดการเรียนการสอนวิชาแชรTบอลหลังเรียนสูงกวSา

กSอนเรียน  2.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรที่มีตSอผลของการฝ�ก ชุดทักษะ 

Chairball Movement Model ที ่มีตSอความคลSองแคลSววSองไวในการจัดการเรียนการสอนวิชาแชรTบอลในการเรียน 

การสอน อยูSในระดับมาก เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษา ได@แกS  ชุดทักษะ Chairball Movement Model และแบบทดสอบ

สมรรถภาพรSางกายในการวัดความคลSองแคลSววSองไว โดยหาคSาเฉลี่ย (Mean) และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

คำสำคัญ: ชุดทักษะ Chairball Movement Model ความคลSองแคลSววSองไว การจัดการเรียนการสอนวิชาแชรTบอล 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนเรื;อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติดว้ยสื;อการสอนประเภทอุปกรณ์ 

ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนดงประคาํพิทยาคม จรินทร์ทิพย ์บุญพาลํNาเลิศ* ธีรภทัร์  พุม่
พลอย และกมลลกัษณ์ นามวงศ ์
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติด?วยส่ือการสอนประเภท

อุปกรณ( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

The Development learning Achievement can two-dimensional and three-

dimensional geometry using device media in Grade 7 Dongprakham Pittayakom 

School 
 

จรินทรTทิพยT บุญพาล้ำเลิศ* ธีรภัทรT  พุSมพลอย และกมลลักษณT นามวงศT  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Bjarinthip@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนดงประคำวิทยาคม 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตSอการจัดการ

เรียนการสอน เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ แบบใช@สื่อการสอนประเภทอุปกรณT 3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ด@วยการใช@สื ่อการสอนประเภทอุปกรณT ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 70/70 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี ้เป}น 

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ตำบลดงประคำ อำเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ห@อง โดยนำสื่อการสอนประเภทอุปกรณTเข@ามาใช@ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ

นักเรียนห@อง ม.1/2 โดยมีนักเรียน ทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งผู@วิจัย ได@ทำการทดลอง ทั้งหมด 4 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

ประกอบด@วย สื่อการสอนประเภทอุปกรณT แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู@กิจกรรมการเรียนรู@เรื่อง รูป เรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กSอนเรียนและหลังเรียน จำนวน 10 ข@อ 4 ตัวเลือกและแบบวัดความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/2 หลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช@

สื่อการสอนประเภทอุปกรณT เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1 ที ่มีตSอ กิจกรรมการเรียนรู @เรื ่องรูปเรขาคณิตสองมิติและ  

สามมิติโดยใช@การเรียนรู@แบบปฏิบัติอยูSในระดับมากที่สุด  3) สื่อการสอนประเภทอุปกรณT เรื่อง เรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทSากับ 72.83/76.00 ซึ่งสูงกวSาเกณฑT ที่ตั้งไว@คือ 70/70 

 

คำสำคัญ: รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิสื่อการสอนประเภทอุปกรณT เรขาคณิต 
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ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั5นตอน (5Es) ที;

ส่งเสริมทกัษะการสื;อสารทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 5จินดารัตน ์หนองหา้ง โกมินทร์ 
บุญชู และบวงสวง นอ้มเศียร 
 

  

 

 

ผลการใช?กิจกรรมการเรียนรู?ตามแนวทางการจัดการเรียนรู?แบบสืบเสาะหาความรู? 5 ข้ันตอน (5Es) 

ท่ีส�งเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5 

The Effects of Using the 5 Es of Inquiry-Based Learning to Enhance 

Mathematical Communication Skill of Students Grade 11 

 

จินดารัตนT หนองห@าง1* โกมินทรT บุญชู1 และบวงสวง น@อมเศียร2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

2โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทรT-ชุSม ดีสารอุปถัมภT) 

*corresponding author e-mail: jindarat304@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTกSอนและหลังการจัด 

การเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน (5Es) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังได@รับ 

การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน (5Es) กับเกณฑT 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรT

หลังได@รับการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน (5Es) กับเกณฑT และ 4) เพื่อศึกษาเจตคติตSอคณิตศาสตรT

หลังการจัดการเรียนรู @แบบสืบเสาะหาความรู @ 5 ขั ้นตอน (5Es) กลุ SมตัวอยSาง นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 5 ห@อง 1  

ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@โดยการเรียนรู@แบบ

สืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน (5Es) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรT และแบบวัด

เจตคติตSอคณิตศาสตรT วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที ผลการวิจัยพบวSา  

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังสูงกวSากSอนการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะ 

หาความรู@ 5 ขั้นตอน (5Es) อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTสูงกวSาเกณฑT 

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรTสูงกวSาเกณฑT อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และ 4) เจตคติตSอคณิตศาสตรTโดยรวมอยูSในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข@อ พบวSา หลังการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตรTแล@วเกิดความรู@สึกชอบ พอใจในการเรียนคณิตศาสตรT มีคSาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือคณิตศาสตรT

ฝ�กให@นักเรียนตัดสินใจอยSางมีเหตุผล นักเรียนนำความรู@ทางคณิตศาสตรTมาใช@ในชีวิตประจำวัน และคณิตศาสตรTเป}นวิชาที่

เรียนสนุก ตามลำดับ   

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน (5Es)  

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรT เจตคติตSอคณิตศาสตรT 
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง -ed ทา้ยคาํ ดว้ยชุดหนงัสือนิทานอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นในเมือง) จิรชญา พุม่ชูศรี   อโณทยั พลเยีYยม เพชรแสง และ

วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 
 

  

 

การพัฒนาทักษะการอ�านออกเสียง -ed ท?ายคำ ด?วยชุดหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส( 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ?านในเมือง) 

The Development of the Pronunciation of English -ed Ending Sounds 

through Electronic Storybooks (e-book) 
 

จิรชญา พุSมชูศร ี  อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง และวรางคณา ภูSศิริภิญโญ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณT  

*corresponding author e-mail: jirachya.phu@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู@วิชาภาษาอังกฤษ ด@านการอSานออกเสียง -ed   

ท@ายคำ ด@วยชุดหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ให@มีประสิทธิภาพเป}นไปตามเกณฑT 

80/80   2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอSานออกเสียง -ed ท@ายคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6  กSอนและหลังใช@ชุด

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสT และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ที่มีตSอชุดหนังสือนิทาน

อิเล็กทรอนิกสT กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6/2  โรงเรียนเทศบาล 1  

(บ@านในเมือง)  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณT ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565  จำนวน 38 คน  ได@มาโดยวิธีการสุSมแบบ

ยกกลุSม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช@ในงานวิจัย ได@แกS 1. แผนการจัดการเรียนรู@การพัฒนาทักษะการอSานออกเสียง 

-ed ท@ายคำ ด@วยชุดหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสT 2.แบบประเมินทักษะการอSานออกเสียง /-ed/ ท@ายคำ 3. แบบประเมิน

ความพึงพอใจที่มีตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@ชุดนิทานอิเล็กทรอนิกสT ระยะเวลาในการวิจัยทั้งหมด 12 ชั่วโมง  

โดยแบSงเป}นสัปดาหTละ 2 ชั่วโมง จำนวน 6 สัปดาหT สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และร@อยละ ผลการวิเคราะหTข@อมูล พบวSา 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@เรื่องการพัฒนาทักษะการอSานออก

เสียง -ed ท@ายคำ ด@วยชุดหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 มีประสิทธิภาพเทSากับ 

81.67/88.33 2. ผลคะแนนเฉลีย่ทักษะการอSานออกเสียง /-ed/ ท@ายคำหลังเรียนสูงขึ้นกวSากSอนเรียนเทSากับ 3.57 คะแนน 

3. กลุSมตัวอยSางมีความพึงพอใจตSอการใช@ชุดนิทานอิเล็กทรอนิกสTเพื่อพัฒนาการอSานออกเสียง/-ed/ ท@ายคำ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การอSานออกเสียงภาษาอังกฤษ -ed ท@ายคำ  นิทานอิเล็กทรอนิกสT  



ครุศาสตร(ศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท=องถิ่น 

28 กุมภาพันธ( 2566 
59 

ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื;อง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัสาํหรับนกัเรียน

ชั5นมธัยมศึกษาปี 3 โรงเรียนกาํแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร จิรพนธ์ ทองยิNม  ธิดารัตน ์ทวี

ทรัพย ์ และชยัรัตน ์บุมี 
 

  

 

ผลการใช?บทเรียนคอมพิวเตอร(ช�วยสอน เร่ือง การใช?เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างรู?เท�าทัน 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปM 3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

Results of using computer-assisted lessons on Knowing use of information 

technology For Grade 9 students at Kamphaengphet Pittayakom school, 

Mueang Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet Province 

 

จิรพนธT ทองยิ้ม*  ธิดารัตนT ทวีทรัพยT  และชัยรัตนT บุม ี

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: jirapon.wan99@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคT 1) เพื ่อสร@างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื ่อง  

การใช@เทคโนโลยีสารสนเทศอยSางรู@เทSาทัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปK 3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง  

จ.กำแพงเพชร เพื่อให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช@

บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่องการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศอยSางรู@เทSาทัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 

โรงเรียนกำแพงพเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กับเกณฑTร@อยละ 80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนกำแพงพเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่มีตSอการจัดการเรียนการสอนด@วยบทเรียน

คอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื ่องการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศอยSางรู@เทSาทัน การวิจัยพบวSา 1.ผลการหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่องการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศอยSางรู@เทSาทัน กลุSมสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตรTและ

เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 โรงเรียนกำแพงพเพชรพิทยาคม มีประสิทธิภาพเทSากับ 84.74/89.41  

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑTมาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช@บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน 

เรื ่องการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศอยSางรู @เทSาทัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 โรงเรียนกำแพงพเพชรพิทยาคม  

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 80 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนกำแพงพเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตSอการใช@บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนโดย

รวมอยูSในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑥= 4.67) 

 

คำสำคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 



ครุศาสตร(ศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท=องถิ่น 

28 กุมภาพันธ( 2566 
60 

การพฒันาบทเรียนคณิตศาสตร์หรรษา สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 2 จิรัชญา กิตติธราภพ* และ
องัคณา ลงักาวงศ ์
 

  

 

 

การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร(หรรษา สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 

Development of fun mathematics lessons for Prathomsuksa 2 students 
 

จิรัชญา กิตติธราภพ* และอังคณา ลังกาวงศT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: pim.gittitharapob.pp@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตรTหรรษา เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับไมSเกิน 1,000 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 ให@มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑT 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตSอการเรียนโดยใช@บทเรียนคณิตศาสตรT

หรรษา เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คือ บทเรียนคณิตศาสตรTหรรษา แผนการจัดการเรียนรู@ แบบวัดผลสัมฤทธิ์กSอนและหลัง

เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตSอการใช@บทเรียนคณิตศาสตรTหรรษา ผลการวิจัยพบวSา ประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคณิตศาสตรTหรรษา มีประสิทธิภาพเทSากับ 82.69/84.78 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนการสอนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 พบวSาคSาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจะมีคSาสูงกวSาคะแนนผลสัมฤทธิ์กSอนเรียน 

และผลการวิเคราะหTความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: บทเรียนคณิตศาสตรTหรรษา การคิดเชิงคณิตศาสตรT ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตรTหรรษา 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน รายวชิาฟิสิกส์ เรื;อง พลงังานกล ดว้ยเทคนิค KWDL ของนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 4 จีรภทัร์ พทุธิมา ปรานี เสียงดงั และชยัณรงค ์รักธรรม 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาฟ¤สิกส( เร่ือง พลังงานกล 

ด?วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 4 

Achievement Study of Physics Course on the Mechanical Energy with KWDL 

Technique of Mathayomsuksa 4 Students 
 

จีรภัทรT พุทธิมา1* ปรานี เสียงดัง2 และชัยณรงคT รักธรรม 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

2โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

*corresponding author e-mail: u61031620122@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงคTเพื ่อ 1) เพื ่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู @ด @วยเทคนิค KWDL วิชาฟ¦สิกสT  

เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน ที ่ได@ใช@แผนการจัดการเรียนรู @ด @วยเทคนิค KWDL วิชาฟ¦สิกสT  

เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปKที่ 4  

ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@ด@วยเทคนิค KWDL วิชาฟ¦สิกสT เรื่อง พลังงานกล กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ เป}นนักเรียน

มัธยมศึกษาปKที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนน้ำริดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถT จำนวน 20 คน 

ได@มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@รายวิชา

ฟ¦สิกสT เรื่องพลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 ด@วยเทคนิค KWDL แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟ¦สิกสT 

เรื ่อง พลังงานกล ชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 4 และแบบประเมินความพึ ่งพอใจที ่มีแผนการจัดการเรียนรู @รายวิชาฟ¦สิกสT  

เรื่องพลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 ด@วยเทคนิค KWDL วิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาร@อยละ คSาเฉลี่ย คSาสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวSา 1) แผนการจัดการเรียนรู @ด@วยเทคนิค KWDL วิชาฟ¦สิกสT  

เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑT E1/E2 เทSากับ 82.07/80.41 ซึ่งเป}นไปตาม

เกณฑTประสิทธิภาพ E1/E2 เทSากับ 80/80 ที่กำหนดไว@ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน  

ที่ได@ใช@แผนการจัดการเรียนรู@ด@วยเทคนิค KWDL วิชาฟ¦สิกสT เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 มีคะแนน

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที่ 

4  โรงเรียนน้ำริดวิทยาที่ได@รับการสอนตามแผนการสอนด@วยเทคนิค KWDL วิชาฟ¦สิกสT เรื่อง พลังงานกล อยูSในระดับดีมาก 

 

คำสำคัญ : เทคนิค KWDL ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พลังงานกล 
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การศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื;อลดพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือใน ชั5นเรียนวชิา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3จุฑาเกศ เรืองอาจ  วมิพว์ภิา บุญกลิYน และอนงครั์ตน ์รินแสงปิน 
 

  

 

 

การศึกษาผลการใช?เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพ่ือลดพฤติกรรมการใช?โทรศัพท(มือถือใน  

ช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 

The Study of Using Positive Reinforcement Technique for Reduce Mobile Phone 

Usage Behavior in English Subject Classroom of Students in Secondary 3 
 

จุฑาเกศ เรืองอาจ  วิมพTวิภา บุญกลิ่น และอนงคTรัตนT รินแสงป¦น 

คณะครุศาสตรT  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
*corresponding author e-mail: 61181220118@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงคTเพื ่อศึกษาผลการใช@เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื ่อลดพฤติกรรมการใช@

โทรศัพทTมือถือในชั ้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการวิจัยครั ้งนี้  

คือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 ที ่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที ่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  

จังหวัดเชียงราย จำนวน 39 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@

วิชาภาษาอังกฤษที่ใช@เกมในการเรียนรู@ จำนวน 10 แผน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการใช@โทรศัพทTมือถือในชั้นเรียน สถิติที่

ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวSา หลังจากการใช@แผนการจัดการ

เรียนรู@วิชาภาษาอังกฤษที่ใช@เกมในการเรียนรู@ นักเรียนมีพฤติกรรมการใช@โทรศัพทTมือถือในชั้นเรียนดีขึ้น มีคSาเฉลี่ยอยูSที่ 

3.84 และคSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ .61 การประเมินอยูSในระดับดี โดยข@อคำถามที่ได@คSาเฉลี่ยสูงสุดคือ “ฉันรู@สึกวSา

การเลSนสื่อที่เป}นเกมการเรียนไมSได@ทําให@ฉันอยากเลSนโทรศัพทTน@อยลงในเวลาเรียน” มีคSาเฉลี่ยอยูSที่ 4.50 อยูSในระดับดี

มาก  

 

คำสำคัญ: เทคนิคการเสริมแรงทางบวก พฤติกรรมการใช@โทรศัพทTมือถือ 
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การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษดว้ยการนาํเสนอคาํศพัทภ์าษาองักฤษหนา้เสาธงของนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนวดัพระนอนหนองผึ5ง จุฑารัตน ์กมลวสิยั* พรสวรรค ์ความเลิศ และปิยะณฐั จนัตะ๊

คาด 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด?วยการนำเสนอคำศัพท(ภาษาอังกฤษหน?าเสาธงของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผ้ึง 

The Development of English Speaking Skills through Vocabulary Presentation in the 

Morning Ceremony for Grade 2 Students at Wat Phra Non Nong Phueng School 

 

จุฑารัตนT กมลวิสัย* พรสวรรคT ความเลิศ และป¦ยะณัฐ จันต§ะคาด 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: pornsawanapple01@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดคำศัพทTภาษาอังกฤษของนักเรียนด@วยการนำเสนอ

คำศัพทTภาษาอังกฤษหน@าเสาธง โดยใช@บัตรคำเพื่อการเรียนรู@ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดพระนอน

หนองผึ้ง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู@คำศัพทTภาษาอังกฤษกSอนและหลังเรียน โดยใช@บัตรคำเพื่อการเรียนรู@ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียน

วัดพระนอนหนองผึ้ง จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คือ บัตรคำ แบบทดสอบกSอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหT

ข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ย ร@อยละ และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1) การพัฒนาทักษะการพูดคำศัพทT

ภาษาอังกฤษของนักเรียนด@วยการนำเสนอคำศัพทTภาษาอังกฤษหน@าเสาธง โดยใช@บัตรคำเพื่อการเรียนรู@ จากเดิมที่นักเรียน

พูดคำศัพทTภาษาอังกฤษไมSได@ และไมSรู@ความหมายของคำศัพทT เมื่อนักเรียนได@ฝ�กซ@อม ได@ฝ�กพูด และได@ทำกิจกรรมนำเสนอ

คำศัพทTหน@าเสาธง ทำให@นักเรียนได@ฝ�กพูดคำศัพทTภาษาอังกฤษด@วยตนเอง ได@ฝ�กพูดประโยคสั้น ๆ ตลอดจนได@มีการใช@

กลวิธีการพูดซ้ำหรือกลวิธีการรับรู@และกลวิธีการฝ�กออกเสียงภาษาอังกฤษมาชSวยในการพูดของนักเรียน เพื่อให@นักเรียนพูด

ออกเสียงคำศัพทTได@อยSางชัดเจน สSงผลทำให@นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการพูดคำศัพทTภาษาอังกฤษที่สูงมากขึ้น  

2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู@ของนักเรียนด@านทักษะการพูดคำศัพทTภาษาอังกฤษ หลังการใช@บัตรคำเพื่อการเรียนรู@สูงขึ้นกวSา

กSอนเรียน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ : ทักษะการพูดคำศัพทTภาษาอังกฤษ บัตรคำเพื่อการเรียนรู@ 
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การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู้ของเครื;อง ที;มีต่อผลสมัฤทธิY

ทางการเรียนและการพฒันาทกัษะการเขียนโปรแกรมสาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 5 

จุฑารัตน ์ ป้อมคาํ 
 

  

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู?การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู?ของเคร่ือง 

ท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 

Development of Learning Activities in Scratch Programming with Machine Learning 

Upon Learning Achievement and Programming Skills Development for Prathomsuksa 

5th Students 
 

จุฑารัตนT  ป�อมคำ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: Chutharat.p@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู@การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของ

เครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@

ของเครื่อง  และศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

5  กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2564  จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู@ 

การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่อง แบบทดสอบความรู@ในการเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการ

เรียนรู@ของเครื่องและแบบวัดทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่อง สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล 

ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที   ผลการวิจัยครั้งนี้พบวSา 1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู@ 

การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 พบวSาผู@เชี ่ยวชาญให@

ความเห็นวSาค ุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู @  อยู Sในระดับดีมาก (𝑥 ̅= 4.59, SD = 0.06) สามารถนำไปใช@ได@  

2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่อง พบวSาสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนกSอนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู@ การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่อง มีคSาเฉลี่ย

เทSากับ 11.63 คะแนนและหลังการจัดการเรียนรู@ การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวกการเรียนรู@ของเครื่องเทSากับ 14.25 

คะแนนเมื่อนำมาเปรียบเทียบแล@วปรากฏวSา คะแนนการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนสูงกวSากSอนการจัด

กิจกรรมอยSางมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: โปรแกรม Scratch การเรียนรู@ของเครื่อง ทักษะการเขียนโปรแกรม 
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การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนมาตราตวัสะกด แม่ กบ โดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ 

สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ชนิสรา 

ชาญเชีYยววทิยา ประพิชญา กนัยะ พรรณพษา ปาละอา้ย และพิมพาพญั ทองกิYง 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านและการเขียนมาตราตัวสะกด แม� กบ 

โดยใช?ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู? สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนวัดแม�แก?ดน?อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม� 

The Development of reading and Mae Kob writing spelling skills 

by using the set of enhance learning skills activities for Grade 2 students 

at Wat Mae Kaed Noi School, San Sai District, Chiang Mai Province. 

 

ชนิสรา ชาญเชี่ยววิทยา ประพิชญา กันยะ พรรณพษา ปาละอ@าย และพิมพาพัญ ทองกิ่ง* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: pimpapan.t@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจ ัยครั ้งน ี ้ม ีว ัตถุประสงคT 1) เพื ่อสร@างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเร ียนรู @ มาตราตัวสะกดแมSกบ  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการใช@ชุดกิจกรรมเสริม

ทักษะการเรียนรู @ มาตราตัวสะกดแมSกบ และ 3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 2 ซึ่ง

กลุSมเป�าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดแมSแก@ดน@อย จำนวน 29 คน ได@จากการสุSมตัวอยSางแบบกลุSม 

(Cluster Sampling) ใช@รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช@แบบกลุSมเดียวทดสอบกSอนเรียนและหลังเรียน (One Group 

Pretest-Posttest Design) และวิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ยและคSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา  

1) ผลการสร@างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู@ มาตราตัวสะกดแมSกบ พบวSามีความเหมาะสมโดยรวมเฉลี่ยอยูSในระดับ

มากที่สุด เทSากับ 4.86 มีประสิทธิภาพ 84.31/73.38 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการใช@

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู@        มาตราตัวสะกดแมSกบ พบวSา มีผลสัมฤทธิ์กSอนเรียนคSาเฉลี ่ยเทSากับ 22.90  

และหลังจากที่ผู@เรียนได@เรียนรู@ผSานชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู@มาตราตัวสะกดแมSกบ พบวSา ผู@เรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย

สูงขึ้นจากเดิมเป}น 36.69 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปKที่ 2 มีความพึงพอใจตSอการจัดการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรม

เสริมทักษะการเรียนรู@ มาตราตัวสะกดแมSกบ อยูSในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 และคSาสSวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.28 

 

คำสำคัญ: ทักษะการอSาน ทักษะการเขียน มาตราตัวสะกดแมSกบ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู@ 
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การศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ดว้ยกระบวนการ 5 ขั5นตอน (5Steps) 

ที;มีต่อผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เรื;อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ของนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 1 ชลดา ชาภกัดี และขวญัชนก กิจเธาว ์
 

  

 

 

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู?เชิงรุก Active Learning ด?วยกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

(5Steps) ท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู?วิชาคณิตศาสตร( เร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

A Study of the Effects of Active Learning Activities with a 5 Steps Process on 

Mathematics Learning Achievement on Two-Dimensional and Three-Dimensional 

Geometry of Matthayomsuksa 1 Student. 
 

ชลดา ชาภักดี* และขวัญชนก กิจเธาวT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: Chonlada6488@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTกSอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู @ 2) เพื ่อศึกษากระบวนเรียนรู @เชิงรุก (active learning) จากการจัดการเรียนรู @ด@วยกระบวนการ  

5 ขั้นตอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก Active Learning ด@วยกระบวนการ 

5 ขั ้นตอน (5Steps) กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการวิจัยได@มาโดยการสุ SมอยSางงSาย เป}นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1/1  

ปKการศึกษา 2565 จำนวน 29 คนของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จ.นครสวรรคT เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยในครั้งนี้ได@แกS  

1) แผนการจัดการเร ียนรู@ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 3) แบบสังเกตกระบวนการเร ียนรู @ เช ิงรุก  

4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSา

ที ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรTหลังการจัดการเรียนรู@สูงกวSากSอนจัดการเรียนรู@อยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลของกระบวนการเรียนรู@เชิงรุก 3) ความพึงพอใจตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก 

Active Learning ด@วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) อยูSในระดับพอใจมาก 

 

คำสำคัญ: การเรียนรู@เชิงรุก กระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
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การพฒันาความสามารถการเรียนรู้วชิาเศรษฐศาสตร์โดยใช ้บทเรียนสาํเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear 

Programme) สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนอุทยัวทิยาคม ชลสิทธิX  โพธิX สุวรรณ์ ภิรญา โพธิ

พิทกัษ ์และสุภาวดี กระแสสินธ์ 
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถการเรียนรู?วิชาเศรษฐศาสตร(โดยใช? บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส?นตรง (Linear 

Programme) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

development of learning ability in economics subjects by using Ready-made lessons 

in a linear way (Linear Program)for Mathayomsuksa 3 students  

Uthai Wittayakhom School 
 

ชลสิทธิ์ โพธิ์สุวรรณT1 ภิรญา โพธิพิทักษT1 และสุภาวดี กระแสสินธT2 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  
2โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

*corresponding author e-mail: breezephoto2542@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1. เพื่อสร@างบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 3 กลุSมสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑTมาตรฐาน 80/80 กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปKที่ 3/4 จำนวน 45 คน ซึ่งได@มาจากการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด@วย  1) แผนการจัดการ

เรียนรู @รายวิชาเศรษฐศาสตรT มีระดับคุณภาพอยูSในระดับเหมาะสมมาก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. เรื ่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 2.การพัฒนาท@องถิ ่น และระบบสหกรณT 3.รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ รายวิชา

เศรษฐศาสตรT ชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 จำนวน 60 ข@อ สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี ่ยและคSาร@อย

ละ  ผลการวิจัยพบวSา  1.นักเรียนที ่เรียน เรื ่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ด@วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส@นตรง 

 (Linear Programme) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน คิดเป}นร@อยละ 55.00 และ 88.89 ตามลำดับ 

2.นักเรียนที่เรียน เรื่องการพัฒนาท@องถิ่น และระบบสหกรณT ด@วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส@นตรง (Linear Programme) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน คิดเป}นร@อยละ 54.44 และ 89.44 ตามลำดับ 3.นักเรียนที่เรียน เรื่อง

รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ด@วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส@นตรง (Linear Programme) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวSากSอนเรียน คิดเป}นร@อยละ 53.89 และ 90.00 ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู@บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส@นตรง (Linear Programme) 
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การพฒันาเหมืองขอ้ความในการศึกษาแนวโนม้เทคโนโลยกีารศึกษาสาํหรับการพฒันาเวบ็ฝึกอบรมเพื;อ

เตรียมความพร้อมนกัศึกษาครูในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ชานนท ์จนัทร์ดาํ วฒิุชยั พิลึก ไกรวชิญ ์ดีเอม 
และดวงใจ พทุธเษม 
 

  

 

 

การพัฒนาเหมืองข?อความในการศึกษาแนวโน?มเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการพัฒนาเว็บฝ�กอบรมเพ่ือ

เตรียมความพร?อมนักศึกษาครูในการฝ�กประสบการณ(วิชาชีพ 

Development of Text Mining in Educational Technology Trend for Development of 

Web-Based Training for Preparing Teacher Students in Practicing 

Professional Experience 
 

ชานนทT จันทรTดำ วุฒิชัย พิลึก* ไกรวิชญT ดีเอม และดวงใจ พุทธเษม 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: chanon.cha@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 ป�จจุบันกระบวนการใช@เหมืองข@อความได@เข@ามามีบทบาทในการประยุกตTใช@ในการศึกษาแนวโน@มเทคโนโลยี

การศึกษา ซึ่งในกระบวนการใช@เหมืองข@อความนั้นจะชSวยลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค@นข@อความมาก

ยิ่งขึ้น(Keahey. 2017) การศึกษาครั้งนี้ผู@วิจัยต@องการนำเสนอการพัฒนาเหมืองข@อความในการศึกษาแนวโน@มเทคโนโลยี

การศึกษาสำหรับการพัฒนาเว็บฝ�กอบรมเพื่อเตรียมความพร@อมนักศึกษาครูในการฝ�กประสบการณTวิชาชีพเพื่อเป}นแนวทาง

ในการพัฒนากระบวนการสืบค@นข@อมูลเพื่อนำมาใช@ทางการศึกษา โดยทำการพัฒนากระบวนการด@วยการเขียนโค@ดและ

นำไปทดลองใช@ ตลอดจนนำผลที่ได@จากการทดลองนำไปทำการสำรวจความต@องการจากนักศึกษาฝ�กประสบการณTวิชาชีพ

ครู คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคTเพื่อนำไปพัฒนาเป}นเว็บฝ�กอบรมในหัวข@อที่นักศึกษาสนใจตSอไป 

 

คำสำคัญ: แนวโน@มเทคโนโลยีการศึกษา  เหมืองข@อความ  ภาษาไพธอน 
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การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื;อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์าง

คณิตศาสตร์ ชุติมา กลิYนนารีศรี สมพร พสัสร และอภยัสชานนัท ์แสนสะอาด 
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู? เพ่ือเสริมสร?างความสามารถในการแก?ป�ญหาอย�างสร?างสรรค(ทาง

คณิตศาสตร( 

development of learning management model To enhance the ability to solve 

problems creatively in mathematics. 
 

ชุติมา กลิ่นนารีศรี สมพร พัสสร และอภัยสชานันทT แสนสะอาด 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: Chutima.k@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 ป�จจุบันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได@กำหนดทักษะ

เป}นสมรรถนะสำคัญที่ผู@เรียนทุกคนพึงได@รับการพัฒนาให@มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไมSวSาจะเป}นความสามารถใน

การสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข@อมูลขSาวสารและประสบการณTอันจะเป}นประโยชนTตSอการพัฒนาตนเองและสังคมให@ดีขึ้น  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหT สังเคราะหT คิดอยSางสร@างสรรคT และคิดอยSางมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปสูSการตัดสินใจที่

ถูกต@องและเหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@ เพื่อเสริมสร@างความสามารถในการแก@ป�ญหาอยSางสร@างสรรคT

ทางคณิตศาสตรT มีวัตถุประสงคTเพื่อการพัฒนาศักยภาพค@านความคิดสร@างสรรคTของนักเรียน โดยผSานการวิเคราะหTขั้นตอน 

กระบวนการแก@ป�ญหา นำมาสูSการสร@างแบบจำลอง “ICDC Model”โดยมีขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สร@างความขัดแย@งทางป�ญญา 

ขั้นที่ 2 ท@าทาย ขั้นที่ 3 พัฒนา และขั้นที่ 4 สรุปผล เป}นการทำงานรSวมกันระหวSางความคิดสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรTกับ

ความคิดวิจารณญาณ การแก@ป�ญหาอยSางสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรTเป}นการคิดที่สำคัญจะต@องอาศัยทั้งองคTประกอบของ

การแก@ป�ญหาและความคิดสร@างสรรคT ซึ ่งเป}นความสามารถทางสติป�ญญาที ่ต @องอาศัยการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อการพัฒนาผู@เรียนอยSางมีประสิทธิภาพและผู@เรียนสามารถรับรู@และเข@าใจบทบาทของคณิตศาสตรT จึงทำให@สามารถ

ตัดสินใจและรู@จักใช@คณิตศาสตรTแก@ป�ญหาของตนได@ คณิตศาสตรTจึงเป}นศาสตรTหนึ่งที่ ทำให@ผู@เรียนสามารถคิดอยSางมีระบบ 

มีเหตุผล เป}นคนชSางสังเกต และแก@ไขป�ญหาได@ การแก@ป�ญหาอยSางสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรTทำให@บุคคลสามารถฟ�นฝ¤า

อุปสรรคไปสูSเป�าหมายที่วางไว@ได@เป}นการสร@างบุคคลที่มีคุณภาพให@แกSสังคมสามารถพัฒนาตนเอง และสร@างสรรคTสังคมได@

อยSางยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@ เสริมสร@างความสามารถในการแก@ป�ญหาอยSางสร@างสรรคTทางคณิตศาสตรT 
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ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Model Eliciting Activities (MEAs) เรื;อง โจทยปั์ญหา

เกี;ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ที;ส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 1 ชูชีพ ไพรวนัมัYนคง เพยีงรว ีพะโยม และโกมินทร์ บุญชู 
 

  

 

ผลการใช?กิจกรรมการเรียนรู?ตามแนวทาง Model Eliciting Activities (MEAs) เร่ือง โจทย(ป�ญหา

เก่ียวกับสมการเชิงเส?นตัวแปรเดียว ท่ีส�งเสริมทักษะการแก?ป�ญหาทางคณิตศาสตร(  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

The Effects of Using Model Eliciting Activities (MEAs) in Linear Equations in One 

Variable to Enhance Mathematical Problem Solving Skill of Students in 

Matthayomsuksa 1 
 

ชูชีพ ไพรวันมั่นคง1* เพียงรวี พะโยม2 และโกมินทรT บุญชู1  
1คณะครุศาสตรT มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

2ครูคณิตศาสตรT โรงเรียนชุมชนบ@านเขาแก@ว 

*corresponding author e-mail: choocheep2543@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTกSอนและหลังใช@กิจกรรมการ

เรียนรู@ตามแนวทาง MEAs 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@กับเกณฑTร@อย

ละ 75 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก@ป�ญหาทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@กับเกณฑTร@อยละ 75 

และ 4) เพื่อศึกษาความใฝ¤เรียนรู@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs กลุSมตัวอยSาง เป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/1 

ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน ซึ่งได@มาจากการสุSมแบบแบSงกลุSม เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย 

แผนการจัดการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT แบบวัดทักษะการแก@ป�ญหาทาง

คณิตศาสตรT แบบวัดความใฝ¤เรียนรู@ วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาเฉลี่ย (𝑥) สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคSาที 

ผลการวิจัยพบวSา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังสูงกวSากSอนใช@กิจกรรมการ

เรียนรู@ตามแนวทาง MEAs อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังใช@กิจกรรม

การเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 75 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการแก@ป�ญหา

ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังใช@กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 75 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และ 4) ความใฝ¤เรียนรู@หลังการจัดการเรียนรู@ โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป}นรายข@อพบวSา ข@าพเจ@า

กล@าซักถามเมื่อสงสัยหรือยังไมSเข@าใจ มีคSาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข@าพเจ@าค@นคว@าข@อมูลจากแหลSงเรียนรู@อื่น ๆ เพื่อ

เพิ่มพูนความรู@  ข@าพเจ@ามีคุณลักษณะทางจิตใจที่มีความใฝ¤เรียนรู@ ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบ Model Eliciting Activities (MEAs)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT   

ทักษะการแก@ป�ญหาทางคณิตศาสตรT  ความใฝ¤เรียนรู@ 
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ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเกมมิฟิเคชนัที;มีต่อความสามารถทางการใชเ้ทคโนโลย ีและ

ผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 6 ฐิติพงษ ์รักษาริกรณ์1* วฒิุชยั พิลึก 
 

  

 

 

ผลการจัดการเรียนรู?ตามแนวคิดของเกมมิฟ¤เคชันท่ีมีต�อความสามารถทางการใช?เทคโนโลยี 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 6  

Effects of Learning Management Based on Gamification on Technology 

Competences and Learning Achievement of Mathayomsuksa 6 Students 

 

ฐิติพงษT รักษาริกรณT1* วุฒิชัย พิลึก2 
1 โรงเรียนรSองตาทีวิทยา 

2 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: thitiphong.raksarikorn@gmail.com 

 

บทคัดยWอ  

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู@ตามแนวคิดของเกมมิฟ¦เคชันแบบทีมและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการใช@เทคโนโลยี ตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 จำนวน 52 คน 

โรงเร ียนร Sองตาท ีว ิทยา อำเภอลานส ัก จ ั งหว ัดอ ุท ัยธาน ี  เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช @ ในการว ิจ ัย  ได @แก S  แผนการจัด 

การเรียนรู@  Wordwall  แบบทดสอบและแบบประเมินความสามารถการใช@เทคโนโลยี สถิติที่ใช@ ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัย พบวSา แผนการจัดการเรียนรู @สามารถนำไปใช@จัดการเรียนรู @ได@ 

ความสามารถการใช@เทคโนโลยีของผู@เรียนในภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด (คSาเฉลี่ย = 4.42, สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. = 

0.57) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญที่ 0.05 

 

คำสำคัญ: เกมมิฟ¦เคชัน  ความสามารถทางการใช@เทคโนโลย ี
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาภาษาไทย โดยใชเ้กมเพื;อการศึกษาเรื;องคาํที;มาจาก

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ ์จงัหวดั

กาํแพงเพชร ฐิติมา เนียมสุ่ม* และอมรา ศรีแกว้ 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช?เกมเพ่ือการศึกษา 

เร่ืองคำท่ีมาจากภาษาต�างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ( จังหวัดกำแพงเพชร 

The Development of Learning Achievement in Thai Subjects by using Games to 

Study Words from Foreign Languages in Thai for Grade 8 Students 

Nakhon Tri Trung School Kamphaeng Phet Province 

 

ฐิติมา เนียมสุSม* และอมรา ศรีแก@ว 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: neamsum27102542@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 
 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค4 1) เพื่อสร<างและหาประสิทธิภาพเกมเพื่อการศึกษาเรื่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปNที ่ 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ4 จังหวัดกำแพงเพชร ให<มีประสิทธิภาพตามเกณฑ4 80/80  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวIางกIอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุIมทดลองชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2 โรงเรียน

นครไตรตรึงษ4 จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช<เกมเพื่อการศึกษาเรื่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย 3) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ4 จังหวัดกำแพงเพชรที่มีตIอเกมเพื่อการศึกษาเรื่องคำที่มาจาก

ภาษาตIางประเทศในภาษาไทย กลุIมตัวอยIางที่ใช<ในการวิจัยครั้งนี้เป\นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2ห<อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปNการศึกษา 

2565 โรงเรียนนครไตรตรึงษ4 จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จำนวน 39 คน  

ซึ ่งเป\นนักเรียนกลุ IมตัวอยIางมาจากการสุ IมแบบแบIงกลุ Iม (Cluster or area sampling) เครื ่องมือที ่ใช<ในการศึกษา ได<แกI  

แผนการจัดการเรียนรู<เรื ่องคำภาษาตIางประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที ่ 2  จำนวน 4 แผน เกมเพื่อ

การศึกษาเรื ่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2  จำนวน 1 ชุดเกมการศึกษา 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกIอนและหลังการใช<เเบบเรียนสำเร็จรูปเรื่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2 เป\นแบบทดสอบแบบปรนัยข<อละ 4 ตัวเลือก 30 ข<อ   และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ4 จังหวัดกำแพงเพชรที่มีตIอเกมเพื่อการศึกษาเรื่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศ

ในภาษาไทย เป\นแบบมาตราสIวนประมาณคIา 5 ระดับ จำนวน 10 ข<อ สถิติที่ใช<ในการวิจัย ได<แกI คIาร<อยละ คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช< Dependent Samples t-test และ One Sample t-test ผลการวิจัยพบวIา 1. ประสิทธิภาพ

ของเกมเพื่อการศึกษา เรื่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ4 

จังหวัดกำแพงเพชร มีประสิทธิภาพ 78.97/84.58 ซึ่งสูงกวIาเกณฑ4ที่กำหนดไว< คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปNที ่ 2 หลังเรียนด<วยเกมเพื ่อการศึกษา เรื ่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปNที่ 2 สูงกวIากIอนเรียนอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 2 ที่มีตIอ

เกมเพื่อการศึกษาเรื่องคำที่มาจากภาษาตIางประเทศในภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจอยูIในระดับมาก  

 

คำสำคัญ: เกมเพื่อการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำที่มาจากภาษาตSางประเทศในภาษาไทย 
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การปรับพฤติกรรม เพื;อพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการเสริมแรงทางบวก ณฎัฐธิ์ดา สุขรินทร์ อนุสรณ์ แสงอุไร 
และณฌัฐชา ศรีทรง 
 

  

 

 

การปรับพฤติกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู?ด?วยการเสริมแรงทางบวก 

Behavior modification to develop learning through positive reinforcement 
 

ณัฎฐTธิดา สุขรินทรT* อนุสรณT แสงอุไร และณัฌฐชา ศรีทรง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: nattida.suk@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาการเรียนรู@ด@วยวิธีการของโมเดล EXPOME เป}นการปรับพฤติกรรมเด็ก

ที่มีประสิทธิภาพ การใช@การเสริมแรงเชิงบวกในห@องเรียน พบวSาชSวยในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนให@เหมาะสมกับชSวง

วัย มีทักษะในการอยู Sร Sวมกับผู @อ ื ่น และมีมารยาททางสังคมดีมากยิ ่งขึ ้น การเสริมแรงเชิงบวกยังชSวยให@การจัด 

การบรรยากาศชั้นเรียนมีคุณภาพมากขึ้น เนื ่องจากมีการปรับพฤติกรรมของนักเรียนให@สามารถอยูSด@วยกันได@อยSาง

เหมาะสม การที่จะจัดการกับพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนนั้น ครูจำเป}นต@องมีข@อมูลของเด็กทุกคน รู@วSาเด็กคนใดมี 

ความบกพรSอง และต@องการความชSวยเหลือพิเศษในลักษณะใด ซึ่งจะทำให@จัดการพฤติกรรมได@ตรงประเด็น เมื่อนำขั้นตอน

ไปใช@ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในชั้นเรียน จะสามารถลดพฤติกรรมที่เป}นป�ญหา

หลายประการลง และจะป�องกันพฤติกรรมที่เป}นป�ญหาอีกจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ครูอาจควบคุมไมSได@ และจะ

นำพาไปสูSการพัฒนาการเรียนรู@ มุSงให@ผู@เรียนมีใจใฝ¤เรียนรู@ตลอดเวลา 

 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการเรียนรู@ การเสริมแรงทางบวก 
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การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเล่านิทานโดยใชห้นงัสือผา้ เพื;อส่งเสริมทกัษะทางภาษา สาํหรับ

เดก็ปฐมวยั ณฎัฐธิดา อยัรัตน ์และสรวงพร กศุลส่ง 
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล�านิทานโดยใช?หนังสือผ?า เพ่ือส�งเสริมทักษะทางภาษา  

สำหรับเด็กปฐมวัย 

The development of storytelling activities using cloth books to promote  

language skills for early childhood 

 

ณัฎฐธิดา อัยรัตนT* และสรวงพร กุศลสSง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: natthathida.aiy@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคT 1.  เพื่อศึกษาข@อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลSานิทานโดยใช@หนังสือผ@า 

และ ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 2.  เพื่อสร@างและทดลองใช@รูปแบบการจัดกิจกรรมการเลSานิทานโดยใช@หนังสือผ@าเพื่อ

สSงเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3.  เพื่อประเมินการใช@รูปแบบการจัดกิจกรรมการเลSานิทานโดยใช@หนังสือผ@า

เพื่อสSงเสริมทักษะทางภาษาด@านสำหรับเด็กปฐมวัย  กลุSมเป�าหมาย ครั้งนี้เป}นเด็กปฐมวัยอายุระหวSาง 5-6 ปK ที่ กำลังศึกษา

ในระดับชั้นอนุบาลปKที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2564 โรงเรียนบ@านบ@านสะเดียง จำนวน12 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง  เครื่องมือที่ใช@  คือ แผนการจัดกิจกรรมการเลSานิทานโดยใช@หนังสือผ@า จำนวน  20 แผน คูSมือการจัดกิจกรรม 

การเลSานิทานโดยใช@หนังสือผ@า จำนวน  4 ชุด และแบบทดสอบทักษะภาษาจำนวน 2 ชุด วิเคราะหTข@อมูลโดยการ  

หาคSาคะแนนเฉลี่ย คSาความแปรปรวน คSาความเชื่อมัน และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนความสามารถ

ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยกSอนและหลังการทดลองโดยใช@สถิติร@อยละ การศึกษาค@นคว@าครั้งนี้ใช@แบบแผนการวิจัย

แบบมีกลุSมเฉพาะ 1 กลุSมและมีการทดสอบกSอนและทดสอบหลังการทดลอง One – group Pretest – Posttest Design 

 

คำสำคัญ: เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเลSานิทานโดยใช@หนังสือผ@า ทักษะทางภาษา 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนเรื;องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ โดยใชเ้ทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโก

ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ของนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 ณฎัฐน์รีย ์เม่นวงัแดง ณฐวรรณ วนัจ̂ิว กณิจฐิมญศ ์
ลิมปนารมณ์ และปรุฬห์จกัร อคัรารัศมส์กลุ 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองภาษาท�าทางนาฏศิลป̈ โดยใช?เทคนิคการเสริมแรง 

และเกมบิงโกภาษาท�าทางนาฏศิลป̈ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

The development of learning achievement in the language of dramatic art using 

reinforcement techniques and bingo, gesture language, dance of students secondary 

1 

 

ณัฎฐTนรียT เมSนวังแดง1* ณฐวรรณ วันจิ๋ว2 กณิจฐิมญศT ลิมปนารมณT1 และปรุฬหTจักร อัครารัศมTสกุล1 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 
2โรงเรียนพิชัย 

*corresponding author e-mail: u61031820102@uru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาษาทSาทางนาฏศิลป� โดยใช@เทคนิคการเสริมแรงและ 

เกมบิงโกภาษาทSาทางนาฏศิลป� ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1  มีวัตถุประสงคTคือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื ่อง ภาษาทSาทางนาฏศิลป�ของนักเรียนโดยใช@เทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโกภาษทSาทางนาฏศิลป�  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนเรื่อง ภาษาทSาทางนาฏศิลป�โดยใช@เทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโก

ภาษทSาทางนาฏศิลป� โดยกลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที 1/3 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถT  

ภาคเรียนที ่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห@องเรียน มีนักเรียนจำนวน 40 คน ได@มาจากวิธีการสุ SมแบบแบSงกลุSม  

ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได@ใช@เครื่องมือในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่อง ภาษาทSาทางนาฏศิลป� โดยใช@เทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโกภาษาทSาทาง

นาฏศิลป� และสถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS ร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 

คSาที ผลการวิจัยพบวSา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียนกับหลังเรียน เรื่องภาษาทSาทางนาฏศิลป�ของนักเรียนโดย

ใช@เทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโกภาษาทSาทางนาฏศิลป� สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนพิชัย มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอ 

การเรียน เรื ่อง ภาษาทSาทางนาฏศิลป�ของนักเรียนโดยใช@เทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโกภาษาทSาทางนาฏศิลป�  

ในภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาทSาทางนาฏศิลป� ความพึงพอใจ แผนการจดัการเรียนรู@  

เกมบิงโกภาษาทSาทางนาฏศิลป� 
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การศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัที;ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการสู่การอ่านออกเขียนไดข้องนกัเรียน

ในโรงเรียนอาํเภอแม่อาย สาํนกังานเขตพื5นที;การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ณฐัดนยั แกว้จา 
และณฐิัยา ตนัตรานนท ์
 

  

 

 

การศึกษาองค(ประกอบของป�จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารงานวิชาการสู�การอ�านออกเขียนได?ของนักเรียน

ในโรงเรียนอำเภอแม�อาย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เขต 3 

A Study of Component Factors Affecting the Academic Administration in Students 

Reading and Writing Skills of  Mae Ai District School, Chiang Mai Primary Educational 

Service Area 3 
 

ณัฐดนัย แก@วจา และณัฐิยา ตันตรานนทT*  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: nuttiya18@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ มุSงศึกษาและสังเคราะหTงานวิจัยเกี่ยวกับองคTประกอบของป�จจัยที่สSงผลตSอการบริหารงาน

วิชาการสูSการอSานออกเขียนได@ของนักเรียนในโรงเรียนอำเภอแมSอาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมS 

เขต 3 โดยผู@วิจัยทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข@องในระหวSางปK พ.ศ. 2540 – 2564 จากการสืบค@นข@อมูลรวม

ทั้งสิ้น 18 จากนั้น นำไปให@ผู@เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนตรวจสอบเพื่อยืนยันและแสดงความคิดเห็นถึงองคTประกอบของป�จจัย

ที่ได@สังเคราะหTขึ้น ผลการวิจัย พบวSา องคTประกอบของป�จจยัที่สSงผลตSอการบริหารงานวิชาการสูSการอSานออกเขียนได@ของ

นักเรียนมี 4 ด@าน ได@แกS 1) ป�จจัยด@านคน (Man)  2) ป�จจัยด@านงบประมาณ (Money)  3) ป�จจัยด@านวัสดุอุปกรณT 

(Material)  และ 4) ป�จจัยด@านการจัดการ (Management) โดยผู@เชี่ยวชาญทุกคนเห็นด@วยกับองคTประกอบของป�จจัย

ทั้งหมด ซึ่งจะสSงผลตSอการบริหารงานวิชาการสูSการอSานออกเขียนได@ของนักเรียนให@มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ: องคTประกอบป�จจัย การบริหารงานวิชาการ การพัฒนาการอSานออกเขียนได@ การบริหารสถานศึกษา 
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ผลของการใชชุ้ดกิจกรรม Fun art activities for kids เพื;อส่งเสริมพฒันาการกลา้มเนื5อมดัเลก็ของเดก็

ปฐมวยั ณฐัธิดา อ่อนจิ_ว และจุฑาทิพย ์โอบออ้ม 
 

  

 

 

ผลของการใช?ชุดกิจกรรม Fun art activities for kids  

เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการกล?ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

The effect of using fun art activities for kind to promote fine motor development  

of preschool children 

 

ณัฐธิดา อSอนจิ๋ว* และจุฑาทิพยT โอบอ@อม  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: aorapanfanwilat5@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อศึกษาผลของการใช@ชุดกิจกรรม Fun art activities for kids 

เพื่อสSงเสริมพัฒนาการกล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล@ามเนื้อมัดเล็กกSอนและ 

หลังการปฏิบัติชุดกิจกรรม Fun art activities for kids ที่ได@รับการจัดกิจกรรม กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้คือ 

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 เด็กชาย จำนวน 7 คน และเด็กหญิง จำนวน 14 คน  รวมทั้งหมดจำนวน 21 คน โรงเรียนอนุบาล

ราชภัฏกำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษา ได@แกS 1) ชุดกิจกรรมและคูSมือการใช@ชุดกิจกรรม Fun art activities for 

kids 2) แบบประเมินการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช@คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหT

ข@อมูลการหาคSาร@อยละความก@าวหน@า 

 

คำสำคัญ: กิจกรรม Fun art activities for kids กล@ามเนื้อมัดเล็ก  เด็กปฐมวัย 
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การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมสร้างสรรคปั์5 นแป้งโดว ์3 มิติเพื;อส่งเสริมทกัษะพื5นฐานทาง

วทิยาศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั ณฐัมน  สาตรี สรวงพร  กศุลส่ง  และพิชญาภา  ตรีวงษ ์
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร?างสรรค(ป�©นแป�งโดว( 3 มิติ 

เพ่ือส�งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร(สำหรับเด็กปฐมวัย 

Developing a Model for Organizing Creative Activities For Making 3D Dough 

To Promote Basic Science Skills For Early Childhood. 

 

ณัฐมน  สาตร*ี สรวงพร  กุศลสSง  และพิชญาภา  ตรีวงษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: Natthamon.sat@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

รายงานวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคT 1)  เพื่อศึกษาข@อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมสร@างสรรคTป�µนแป�งโดวT 3 มิติ

และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรTสำหรับเด็กปฐมวัย 2)  เพื่อสร@าง และทดลองใช@รูปแบบการจัดกิจกรรมสร@างสรรคT 

 ป�µนแป�งโดวT 3 มิติ เพื่อสSงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรTสำหรับเด็กปฐมวัย 3)  เพื่อประเมินผลการใช@รูปแบบการจัด

กิจกรรมสร@างสรรคTป�µนแป�งโดวT 3 มิติ เพื่อสSงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรTสำหรับเด็กปฐมวัย กลุSมเป�าหมายที่ใช@

ศึกษา เป}นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปK กำลังศกึษาในระดับชั้นอนุบาลปKที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  การศึกษา 2564 โรงเรียน

บ@านเนินสงSา จำนวน  1 ห@องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม  8 คน เป}นเด็กหญิง 3 คน และเด็กชาย 5 คนได@มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที ่ใช @ในการทดลอง คือ แผนรูปแบบการจัดกิจกรรมสร@างสรรคTป � µนแป�งโดวT 3 มิติ  

จำนวน 20 แผน การจัดกิจกรรมสร@างสรรคTป� µนแป�งโดวT 3 มิติ จำนวน 20 กิจกรรม  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน  

ทางวิทยาศาสตรTสำหรับเด็กปฐมวัย  แบSงเป}น 2 ชุด แบบประเมินผลการใช@รูปแบบการจัดกิจกรรมสร@างสรรคTป�µนแป�งโดวT  

3 มิติ  วิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาสถิติพื้นฐาน ได@แกS คSาเฉลี่ย (𝑥)  สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และสถิติร@อยละ 

อธิบายการเปลี่ยนแปลงความสามารถทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรTสำหรับเด็กปฐมวัย ในการใช@รูปแบบการจัดกิจกรรม

สร@างสรรคTป� µนแป�งโดวT 3 มิติ การค@นคว@าครั ้งนี ้ใช@แบบแผนการวิจัยแบบมีการทดสอบกSอนและทดสอบหลังทดลอง  

One – Group  Pretest – Posttest Design 

 

คำสำคัญ: เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมสร@างสรรคT การป�µนแป�งโดวT ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรT  
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรื;องเลขยกกาํลงั สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษา

ปีที; 5 โรงเรียนหยกฟ้า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ณฐัวรา อินแนน พชัรพงษ ์อ่อนจิตร นงลกัษณ์ ใจฉลาด เฟืY องฟ้า ลมัวฒิุ 

และวภิา ทองบุรี 
 

  

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช?แบบฝ�กทักษะ เร่ืองเลขยกกำลัง 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนหยกฟ�า จังหวัดเพชรบูรณ( 

A Study of Learning Achievement Toward Exercise of Exponent 

for Secondary 5 Students in Yokfa School, Phetchabun Province. 

 

ณัฐวรา อินแนน พัชรพงษT อSอนจิตร นงลักษณT ใจฉลาด* เฟ¶·องฟ�า ลัมวุฒิ และวิภา ทองบุรี 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 *corresponding author e-mail: dr.nongluck@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�ก

ทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนหยกฟ�า จังหวัดเพชรบูรณT 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนหยกฟ�าที่มีตSอการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง กลุSมตัวอยSางที่ใช@

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนหยกฟ�า  

จำนวน 17 คน ได@มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช@  ได@แกS แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทั้งกSอนและหลังใช@แบบฝ�กทักษะ แบบฝ�กทักษะเรื่องเลขยกกำลัง และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช@

แบบฝ�กทักษะ สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล  ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี่ยและสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวSา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT กSอนและหลังการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

5 มีคSาเฉลี่ยหลังใช@แบบฝ�กทักษะสูงกวSากSอนใช@แบบฝ�กทักษะ และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปK

ที่ 5 ที่มีตSอการเรียนโดยใช@ แบบฝ�กทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง กลุSมสาระการเรียนรู@คณิตศาสตรT ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 พบวSา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตSอการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะ อยูSในระดับมาก  (𝑥= 4.40, SD = 0.80). 

 

คำสำคัญ: คณิตศาสตรT เลขยกกำลัง แบบฝ�กทักษะ 
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การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื;อการสื;อสารของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2  โดยใชเ้กม

การศึกษาในศตวรรษที; 21 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ณฐัวฒัน ์สิงหนาท 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2   

โดยใช?เกมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค( 

Improving English speaking skills for communicationof grade 1 students using 

educational games in the 21st century Sathit School Nakhon Sawan Rajabhat 

University 
 

ณัฐวัฒนT สิงหนาท* 

*corresponding author e-mail: Nattawat3326@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 จุดมุSงหมายของการวิจัยนั้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช@เกมการศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 รวมไปถึงเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช@เกมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียน 1 และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติกSอนเรียนและหลังเรียนตSอการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช@เกมการศึกษาศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุSมเป�าหมาย เพื่อการทดลอง

ใช@หลักสูตร ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT อำเภอเมืองนครสวรรคT 

จังหวัด นครสวรรคT จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษา ได@แกSแผนการสอนการใช@เกมคำศัพทTประกอบการสอน  

แบบทดสอบวัดผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช@เกมการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช@เกมการศึกษาของนักเรียน วิเคราะหTข@อมูล โดยหาคSาเฉลี่ย (Mean)  

และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคSาที (t-test แบบ one sample) ผลการวิจัยพบวSา 

น ักเร ียนที ่ได@ร ับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารโดยใช@เกมการศึกษาในศตวรรษที ่  21   

จะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวSานักเรียนที่เรียนโดยใช@วิธีการสอนแบบปกติ เจตคติของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่มีตSอการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช@เกมการศึกษาศตวรรษที่ 21 หลังเรียนจะ

สูงกวSากSอนเรียนและนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2  มีความสามารถในการใช@ทักษะการพูดภาษาอังกฤษสื ่อสาร

ภาษาอังกฤษได@อยSางดี 

 

คำสำคัญ: ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
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การนําเสนอระบบสารสนเทศทางการเงนิสําหรับโรงเรียน ณฐัวฒัน ์ สุขงาม วฒิุชยั พิลึก และรพิกร ฉลอง

สพัพญัaู 
 

  

 

 

การนำเสนอระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับโรงเรียน 

Proposed of Financial Information System for School 

 

ณัฐวัฒนT  สุขงาม* วุฒิชัย พิลึก และรพิกร ฉลองสัพพัญ¸ ู

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: wudhijaya@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับโรงเรียน และ  

2) เพื่อศึกษาผลการใช@ระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุSมเป�าหมายใน

การวิจัยในครั้งนี้คือผู@บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญSแหSงหนึ่งในจังหวัดชัยนาท จำนวน 17 คน 

เครื่องมือในการวิจัยคือระบบสารสนเทศทางการเงิน ฯ และแบบประเมนิประสทิธผิลระบบสารสนเทศสำหรบัผู@ใช@ สถติทิีใ่ช@

ในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง

การเงินสำหรับโรงเรียนพัฒนาด@วยกระบวนการวงจรพัฒนาระบบ ประกอบด@วยการวางแผนระบบ การวิเคราะหTระบบ  

การออกแบบระบบ การประยุกตTใช@งานระบบ การบำรุงรักษาและการประเมินผลการใช@ระบบ และ 2) ผลการใช@งานระบบ

สารสนเทศทางการเงินสำหรับโรงเรียน พบวSา ผู@ใช@งานมีระดับความพึงพอใจอยูSในระดับมาก   

 

คำสำคัญ: การออกแบบและพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบฐานข@อมูลออนไลนT 
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การพฒันาบอร์ดเกมการศึกษา “My Democracy” ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(PBL) เพื;อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาสาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนเชียง

กลาง “ประชาพฒันา” อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่านณฐัวตัร โนราช บุตราลกัษณ์ สืบบุตร และพณันิดา อุปหนอง 
 

  

การพัฒนาบอร(ดเกมการศึกษา “My Democracy” ร�วมกับการจัดการเรียนรู?โดยใช?ป�ญหาเปhนฐาน 

(PBL) เพ่ือเสริมสร?างความสามารถในการแก?ป�ญหาสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3  

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน�าน 

The Development of Educational Board Game “My Democracy” Together with 

Problem Based Learning (PBL) for Enhancing Problem Solving Abilities for Students 

in Mathayom 3, Chiangklang Prachapattana School, Chiangklang District,  

Province Nan 

 

ณัฐวัตร โนราช1* บุตราลักษณT สืบบุตร2 และพัณนิดา อุปหนอง1 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 
2โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา  

*corresponding author e-mail: kruman.ckp03@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค4 1) เพื่อพัฒนาบอร4ดเกมการศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหา

เป\นฐาน (PBL) เพื่อเสริมสร<างความสามารถในการแก<ป�ญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ

แก<ป�ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 หลังการเรียนโดยใช<บอร4ดเกมการศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู<

โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน (PBL) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 กIอนและหลังเรียนโดยใช<

บอร4ดเกมการศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน (PBL) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตIอการจัดการเรียนรู<โดยใช<บอร4ดเกมการศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน 

(PBL) ผลการวิจัยพบวIา  1. ผลการหาคุณภาพบอร4ดเกมการศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหาเป\น

ฐาน เพื่อเสริมสร<างความสามารถในการแก<ป�ญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 โดยผู<เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ทIาน พบวIา บอร4ด

เกมการศึกษา “My Democracy” มีความเหมาะสมโดยรวมระดับมากที่สุด มีคIาเฉลี่ย (𝑥) เทIากับ 4.66 สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) เทIากับ 0.12 2. ผลการศึกษาความสามารถในการแก<ป�ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 หลังการเรียนโดยใช<บอร4ดเกม

การศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู <โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน (PBL) พบวIา คะแนนเฉลี ่ยความสามารถใน 

การแก<ป�ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 หลังเรียนสูงกวIากIอนเรียนอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 18.501,  

p = .000)3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 กIอนและหลังเรียนโดยใช<บอร4ดเกม

การศึกษา “My Democracy” รIวมกับการจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน (PBL) พบวIา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 หลังเรียนสูงกวIากIอนเรียนอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 27.525, p = 

.000) 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตIอการจัดการเรียนรู<โดยใช<บอร4ดเกมการศึกษา “My Democracy” รIวมกับ

การจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน (PBL) พบวIา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคIาเฉลี่ย (𝑥) เทIากับ 4.56 สIวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทIากับ 0.15  

 

คำสำคัญ: บอร4ดเกมการศึกษา การจัดการเรียนรู<โดยใช<ป�ญหาเป\นฐาน ความสามารถในการแก<ป�ญหา 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรู้ สาระที; 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื;องคมัภีร์ฉนัทศาสตร์ แพทย์

ศาสตร์สงเคราะห์ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 โดย

ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง ADC : Absorb Do Connect Model ณฐั

วฒิุ  ชีวะโต ภทัรลกัษณ์  ชินประภาพ และวชัรีย ์ อินทะชิต 
 

  

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู? สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เร่ืองคัมภีร(ฉันทศาสตร( 

แพทย(ศาสตร(สงเคราะห( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  

ปMการศึกษา 2565 โดยใช?การจัดการเรียนรู?แบบ Active Learning  

ตามแนวทาง ADC : Absorb Do Connect Model 

The Study of Learning Achievement of the 5th strand, Literature and Literary Works, 

Chantasard Phaedsardsongklor by Using Active Learning Method according to the 

ADC : Absorb Do Connect Model, of Mathayom 5 students, Phitsanulok Pittayakom 

School in 2022 

 

ณัฐวุฒ ิ ชีวะโต* ภัทรลักษณT  ชินประภาพ และวัชรียT  อินทะชิต 

คณะครุศาสตรT  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: bie.psru@gmail.com 

  

บทคัดยWอ 

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค(เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู= สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง

คัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทยศาสตร(สงเคราะห( ด=วยกิจกรรมการเรียนรู=แบบ Active Learning ตามแนวทาง ADC : Absorb Do Connect Model 

ให=มีประสิทธิภาพตามเกณฑ(มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู=กRอนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปaที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปaการศึกษา 2565 ที่เรียนในสาระ ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องคัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทย(ศาสตร(

สงเคราะห( ด=วยกิจกรรมการเรียนรู=แบบ Active Learning และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5 ฯ ที่เรียนในสาระ

ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องคัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทย(ศาสตร(สงเคราะห( ด=วยกิจกรรมการเรียนรู=แบบ Active Learning กลุRมตัวอยRาง คือ 

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5/12 ภาคเรียนที่ 1 ปaการศึกษา 2565 จำนวน 38 คน ได=มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เพราะเปoนนักเรียนที่ผู=วิจัยได=ดำเนินการสอนอยูR ณ ป�จจุบัน เครื่องมือที่ใช=ในการศึกษา ได=แกR แผนการจัดการเรียนรู= สาระที่ 5 วรรณคดีและ

วรรณกรรม เรื่องคัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทย(ศาสตร(สงเคราะห( โดยใช=การจัดการเรียนรู=  แบบ Active Learning ตามแนวทาง ADC แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข=อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตRอการจัดการ

เรียนรู= ฯ เปoนแบบมาตราสRวนประมาณคRา (Rating scale) 5 ระดับ มีการวิเคราะห(ข=อมูลโดยใช=คRาเฉลี่ย คRาสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คRาร=อยละ 

และทดสอบคRาท ี (t – test) ผลการศึกษาพบวRา 1) การจัดการเรียนรู= สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องคัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทย(ศาสตร(

สงเคราะห( สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5 ด=วยการจัดการเรียนรู=แบบ Active Learning ตามแนวทาง ADC : Absorb Do Connect 

Model มีประสิทธิภาพ 86.20/86.07 สูงกวRาเกณฑ(มาตรฐานที่ตั้งไว= คือ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู= สาระที่ 5 

วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องคัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทย(ศาสตร(สงเคราะห( กRอนเรียน  และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5 พบวRา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู=หลังเรียน มีคRาเฉลี่ย (𝑥) อยูRที่ 25.82   สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูRที่ 2.28 คิดเปoนร=อยละ 80.07 ซึ่งสูงกวRา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู=กRอนเรียน ซึ่งมีคRาเฉลี่ย (𝑥) อยูRที่ 19.37 สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูRที่ 3.85 และคิดเปoนร=อยละ 64.57 ซึ่ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู=หลังเรียนสูงกวRากRอนเรียนอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5 ที่มีตRอ

การจัดการเรียนรู= สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องคัมภีร(ฉันทศาสตร( แพทย(ศาสตร(สงเคราะห( ที่จัดการเรียนรู=แบบ Active Learning 

ตามแนวทาง ADC : Absorb Do Connect Model โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือมีคRาเฉลี่ย (𝑥) อยูRที่ 4.79 และสRวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูRที่ 0.39 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู=ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม การจัดการเรียนรู=แบบ Active Learning 

 แนวทาง ADC : Absorb Do Connect Model 
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การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เรื;อง การคูณ เพื;อพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนสาํหรับ

นกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนบา้นนางแลใน ณฐัวฒิุ ภกัดีภทัรสกลุ และนิติมา พรหมมารัตน ์  
 

  

 

 

การศึกษาผลการใช?แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตร( เร่ือง การคูณ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนบ?านนางแลใน 

A STUDY ON THE EFFECTS OF MATHEMATICS EXERCISES IN MULTIPLICATION FOR 

DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 4 STUDENTS 

IN NANGLAENAI SCHOOL 
  

ณัฐวุฒิ ภักดีภัทรสกุล* และนิติมา พรหมมารัตนT  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621120015@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาผลการใช@แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT เร ื ่องการคูณ สำหรับนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปKท ี ่  4  

โรงเรียนบ@านนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรTของนักเรียน

กSอนและหลังเรียนด@วยแบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตSอการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะ

คณิตศาสตรT โดยประชากรที่ใช@ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านนางแลใน จำนวน 17 คน 

เครื ่องมือที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี ้ประกอบด@วย 1) แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรTเรื ่องการคูณ 2) แผนการจัดการเรียนรู@

คณิตศาสตรTเรื่องการคูณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรTเรื่องการคูณ และ 4) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT  การวิเคราะหTข@อมูลใช@คSาสถิติ คSาเฉลี่ย (𝑥)  

คSาร@อยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent t-test และ one-tailed t-test ผลการวิจัยพบวSาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรTเรื่องการคูณ หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนและสูงกวSาเกณฑTร@อยละ 

70 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจผู@เรียนที่มีตSอการเรียนด@วยแบบฝ�กทักษะทางคณิตศาสตรTเรื่อง

การคูณอยูSในระดับพึงพอใจมาก 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคูณ 
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กิจกรรมกลุ่มเพื;อพฒันาพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อการเรียนสาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 6 

ดวงชีวนั วงศอิ์นตะ๊ จิรพนัธ์ เครือสาร และอดุลย ์ปัญญา 
 

  

 

 

กิจกรรมกลุ�มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต�อการเรียนสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 

Group activities for develop responsible behaviors to the learning of students  

in primary 6 
 

ดวงชีวัน วงศTอินต§ะ* จิรพันธT เครือสาร และอดุลยT ป�ญญา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง 

*corresponding author e-mail: Duangcheewan.001@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 กิจกรรมกลุ Sมเพื ่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตSอการเรียนสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6  

มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบที่มีตSอการเรียนของนักเรียนระหวSางกSอนและหลังการเข@ารSวมกิจกรรมกลุSม 

กลุ Sมเป�าหมายนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6 โรงเรียนทองทิพยTวิทยา จำนวน 13 คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย

ประกอบด@วย 1) แผนกิจกรรมกลุSมพัฒนาความรับผิดชอบจำนวน 8 ครั้ง เป}นแผนการจัดกิจกรรมที่มีรายละเอียดเนื้อหา

ด@านความรับผิดชอบตSอการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ซึ่งแตSละกิจกรรมใช@กระบวนการกลุSมหลากหลาย 

เชSน กรณีต ัวอยSาง กิจกรรมกลุ SมสัมพันธT ใช @เวลาทดลอง 10 ครั ้ง ครั ้งละ 50 นาที 2. แบบประเมินพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบของนักเรียนเพื่อประเมินความรับผิดชอบตSอการเรียนของตนเองจำนวน 20 ข@อ วิเคราะหTข@อมูลโดย 

การหาคSาเฉลี่ย (𝑥) และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความรับผิดชอบการทำแบบวัดพฤติกรรมกSอนและหลัง

ทำกิจกรรมกลุ Sม และเปรียบเทียบโดยใช@  t-test Dependent Samples ผลการวิจ ัยสรุปได@ด ังนี ้ 1. นักเร ียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนทองทิพยTวิทยามีความรับผิดชอบตSอการเรียนในระดับมาก 2. คSาคะแนนเฉลี่ยความรบัผิดชอบ

ตSอการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 กSอนและหลังเข@ารSวมกิจกรรมกลุSม แตกตSางอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมกลุSม พฤติกรรมความรับผิดชอบ นักเรียน 
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การศึกษาสภาพการบริหารจดัการหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั5นสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  ของ

วทิยาลยัสารพดัช่างเชียงใหม่ ดวงพร สุนทรสรณ์ และณฐิัยา ตนัตรานนท ์
 

  

 

 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสู�ความเปhนเลิศทางการอาชีวศึกษา  

ของวิทยาลัยสารพัดช�างเชียงใหม� 

A Contextual Study of Vocational Short Courses Administration 

Towards Excellent in Vocational Education of Chiang Mai Polytechnic College 
 

ดวงพร สุนทรสรณT และณัฐิยา ตันตรานนทT* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: nuttiya18@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสูSความเป}นเลิศทางการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชSางเชียงใหมS ผู @ว ิจัยได@ดำเนินการสัมภาษณTผู @ให@ข@อมูลสำคัญ ได@แกS ผู @อำนวยการ  

จำนวน 1 คน รองผู@อำนวยการ จำนวน 4 คน และหัวหน@าแผนกวิชา จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 17 คน เครื่องมือที่ใช@ใน

การวิจัย ได@แกS แบบสัมภาษณTแบบกึ่งมีโครงสร@าง โดยใช@วิธีการวิเคราะหTข@อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดชSางเชียงใหมS ใน 4 ประเด็น มีดังนี้ 1) ด@านคุณภาพของผู@สำเร็จ

การศึกษา พบวSา วิทยาลัยสารพัดชSางเชียงใหมSได@จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู@สำเร็จการศึกษาให@มีคุณภาพ แตSยังขาดการวัด

คุณภาพการศึกษาที่เน@นทักษะวิชาชีพ 2) ด@านการบริหารหลักสูตร พบวSา วิทยาลัยสารพัดชSางเชียงใหมS ใช@หลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน แตSยังขาดการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให@ทันสมัย 3) ด@านทรัพยากรประกอบการจัด

การศึกษา พบวSา วิทยาลัยสารพัดชSางเชียงใหมSมีการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 4) ด@าน

ความต@องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน พบวSา วิทยาลัยสารพัดชSางเชียงใหมS มีการบริหารจัดการที่เน@นบริบท

พื้นที่ ชุมชน มีการสำรวจความต@องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน อยSางตSอเนื่อง 

 

คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา การบริหารหลักสูตร ความเป}นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
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กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคโ์ดยใชว้สัดุเหลือใชที้;มีต่อการพฒันากลา้มเนื5อมดัเลก็ ดวงรัตน ์ เขียวลี และวรา
ภรณ์ อํYาอน้ 
 

  

 

 

กิจกรรมศิลปะสร?างสรรค(โดยใช?วัสดุเหลือใช?ท่ีมีต�อการพัฒนากล?ามเน้ือมัดเล็ก 

Creative art activities by using waste materials have an effect on the development 

of small muscles 

 

ดวงรัตนT  เขียวล ีและวราภรณT อ่ำอ@น 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: duangrat1175@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1. ศึกษาการสSงเสริมกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดยใช@วัสดุเหลือใช@ที่มีตSอ

การพัฒนากล@ามเนื้อมัดเล็ก 2. เพื่อเป}นแนวทางในการสSงเสริมกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดยใช@วัสดุเหลือใช@ที่มีตSอการ

พัฒนากล@ามเนื้อมัดเล็กกSอนและหลังที่ได@รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดยใช@วัสดุเหลือใช@ที่มีตSอการพัฒนากล@ามเนื้อ

มัดเล็ก กลุSมตัวอยSางในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปKที่2 ที่กำลังศึกษาอยูSในโรงเรียนวัดบางทราย  

(หลวงพิณพลราษฎรT จู เกษกาญจนT) ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปKที่ 2 เครื่องมือที่ใช@ใน

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ 1.แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดยใช@วัสดุเหลือใช@ที ่มีตSอการพัฒนากล@ามเนื ้อมัดเล็ก  

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดยใช@วัสดุเหลือใช@ที่มีตSอการพัฒนากล@ามเนื้อมัดเล็กการวิเคราะหT

ข@อมูลและสถิติที่ใช@ในการวิจัย คือ คSาเฉลี่ย 𝑥 และคSาร@อยละ เด็กปฐมวัยได@มีการพัฒนาการกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดย

ใช@วัสดุเหลือใช@ที่มีตSอการพัฒนากล@ามเนื้อมัดเล็ก 

 

คำสำคัญ กิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTโดยใช@วัสดุเหลือใช@ การพัฒนากล@ามเนื้อมัดเล็ก 
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การพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพื;อการศึกษา เรื;อง การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาไพทอนตามแนวเกมิฟิเคชั;น

เพื;อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที;1ดารุณีย ์มีลาภ* ปรมินทร์ วงษค์าํสิงห์ และ
สมชาย เมืองมูล 
 

  

 

 

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร(เพ่ือการศึกษา เร่ือง การเขียนโปรแกรมด?วยภาษาไพทอน 

ตามแนวเกมิฟ¤เคช่ันเพ่ือพัฒนาทักษะการแก?ป�ญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี1 

The Development of Computer Games for Education Titled Python Developing 

based on Gamification to Develop Problem-solving Skills for Seventh-grade Students 
 

ดารุณียT มีลาภ* ปรมินทรT วงษTคำสิงหT และสมชาย เมืองมูล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: daruneemeelapjeabjeab@gamil.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) สร@างและหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอรTเพื่อการศึกษา  

เร ื ่อง การเขียนโปรแกรมด@วยภาษาไพทอน เพื ่อพัฒนาทักษะการแก@ป�ญหาของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1  

ให@มีประสิทธิภาพเกณฑT 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะการแก@ป�ญหากSอนและหลังเรียนที่เรียนด@วยเกมคอมพิวเตอรTเพื่อ

การศึกษาและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด@วยเกมคอมพิวเตอรTเพื่อการศึกษา กลุSมตัวอยSางคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 1/2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 22 คน ใช@วิธีการสุSมโดยใช@ห@องเรียนเป}นหนSวยสุSม เครื่องมือที่ใช@  

คือ แผนการจัดการเรียนรู@ เกมคอมพิวเตอรT แบบประเมินทักษะการแก@ไขป�ญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช@

ในการวิจัย คือ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลพบวSา 1) เกมคอมพิวเตอรT มีคุณภาพในระดับมาก คSาเฉลี่ย

เทSากับ 4.49 และประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอรTเป}นไปตามเกณฑTที่กำหนด 2) ทักษะการแก@ป�ญหาหลังเรียนที่เรียน

ด@วยเกมคอมพิวเตอรTสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด@วย

เกมคอมพิวเตอรT มีคุณภาพในระดับมากที่สุด คSาเฉลี่ยเทSากับ 4.21 

 

คำสำคัญ: เกมคอมพิวเตอรTเพื่อการศึกษา เกมมิฟ¦เคชั่น ทักษะการแก@ป�ญหา 
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับนกัเรียนที;มีภาวการณ์

เรียนรู้ถดถอย โรงเรียนพทุธิโศภน ดาวรรณ มาเยอะ นพรัตน ์พึYงผลพฤกษ ์สุดาลกัษณ์ กวางทู ภคนนัท ์จิรสินสุนทร 
อรณิช แซ่มา้ และอรทยั อินตา 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านออกเสียงภาษาไทย โดยใช?หนังสืออิเล็กทรอนิกส( 

สำหรับนักเรียนท่ีมีภาวการณ(เรียนรู?ถดถอย โรงเรียนพุทธิโศภน 

The Development of Thai Reading Skills by Using an E-book 

for Learning Loss Students, Puttisopon School 
 

ดาวรรณ มาเยอะ นพรัตนT พึ่งผลพฤกษT สุดาลักษณT กวางทู ภคนันทT จิรสินสุนทร อรณิช แซSม@า และอรทัย อินตา* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: 61121418@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอSานออกเสียงภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีภาวการณT

เรียนรู@ถดถอย โดยใช@หนังสืออิเล็กทรอนิกสT 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสT หนู ๆ อSานได@งSายนิดเดียว 

ประชากรได@แกSคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1-3 โรงเรียนพุทธิโศภน ที่มีภาวการณTเรียนรู@ถดถอยด@านการอSาน ในภาค

เรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย 1.หนังสืออิเล็กทรอนิกสT หน ูๆ อSานได@

งSายนิดเดียว 2. แผนการจัดการเรียนรู@ ทั้งหมด 10 แผน จำนวน 10 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอSานออกเสียง

กSอนและหลังเรียน    ผลการวิจัย 1.นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยกSอนเรียน (𝜇=2.57, σ = 0.53)  

และหลังเรียนมีคSา (𝜇 =8.86, σ = 0.90) คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นร@อยละ 62.81 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 มีคะแนน

เฉลี่ยกSอนเรียน ( 𝜇 =5.10, σ = 1.40) และหลังเรียนมีคSา (𝜇 =8.66, σ = 0.80) คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นร@อยละ 36.66 

และนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 3 มีคะแนนเฉลี ่ยกSอนเรียน (𝜇 =4.27, σ = 1.49) และหลังเรียนมีคSา (𝜇 =8.91,  

σ = 0.83) คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นร@อยละ 46.36 แสดงวSานักเรียนมีความสามารถทางด@านการอSานที่ดีขึ้น หลังจากการใช@

หนังสืออิเล็กทรอนิกสTหนู ๆ อSานได@งSายนิดเดียว 2. ผลการวิเคราะหTประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสT หนู ๆ อSานได@

งSายนิดเดียว พบวSา ผลคะแนนที่ได@จากการทำแบบฝ�กหัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1-3  มีคSาประสิทธิภาพเทSากับ 

86.34/88.11 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ คือ 85/85 สรุปได@วSาหนังสืออิเล็กทรอนิกสT หนู ๆ อSานได@งSายนิดเดียว ที่สร@างขึ้น

มีประสิทธิภาพตามเกณฑTที่กำหนด 

 

คำสำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกสT ทักษะการอSาน ภาวการณTเรียนรู@ถดถอย  
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การพฒันาชุดการสอนทกัษะกีตาร์เบสตามแนวคิดของเดวส์ี ร่วมกบัเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ 

สาํหรับนกัเรียนชุมนุมดนตรีสากล ระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนพรหมพิรามวทิยา จงัหวดั

พิษณุโลก ดุรงคฤ์ทธิX  เป็นพุม่ เคลน บุณยานนัต ์สุรศกัดิX  อุสาหะกานนท ์และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานนัต ์
 

  

 

การพัฒนาชุดการสอนทักษะกีตาร(เบสตามแนวคิดของเดวีส( ร�วมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ 

สำหรับนักเรียนชุมนุมดนตรีสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  

จังหวัดพิษณุโลก 

The Development of Instructional Package on Bass Guitar Based on Davies’ 

Instructional Model for Psychomotor Domain and Suzuki Approach for Grade 10 

Music Students of Phrom Phiram Wittaya School, Phitsanulok 

 

ดุรงคTฤทธิ์ เป}นพุSม1 เคลน บุณยานันตT1* สุรศักดิ์ อุสาหะกานนทT1 และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันตT2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2คณะมนุษยศาสตรTและสังคมศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: klen.b@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคTเพื่อ 1) สร@างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะกีตารTเบสตามแนวคิดของ 

เดวีสT รSวมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ สำหรับนักเรียนชุมนุมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนพรหม

พิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ตามเกณฑT 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กSอนและหลังการใช@ชุดการสอน 3) เปรียบเทียบ

ทักษะกีตารTเบสพื้นฐานหลังการสอนด@วยชุดการสอน กับเกณฑTร@อยละ 70 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู@เรียนที่มีตSอ 

การเรียนรู@ด@วยชุดการสอน กลุSมตัวอยSางในการวิจัยคือ นักเรียนชุมนุมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 ภาคเรียนที่ 

2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด@วย 1) ชุดการ

สอนทักษะกีตารTเบสตามแนวคิดของเดวีสT รSวมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์กSอนและหลัง

เรียน 3) แบบวัดทักษะกีตารTเบส และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู@เรียน สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS 

คSาเฉลี่ย ร@อยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคSาทดสอบที ผลการศึกษาพบวSา 1) ชุดการสอนทักษะกีตารTเบสตามแนวคิด

ของเดวีสT รSวมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ ประกอบไปด@วย 5 หนSวยการเรียนรู@ มีประสิทธิภาพเทSากับ 84.83/86.67 

ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด@วยชุดการสอนทักษะกีตารTเบสตามแนวคิดของเดวีสT 

รSวมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ มีคะแนนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะกีตารT

พื้นฐานหลังเรียนด@วยชุดการสอนทักษะกีตารTเบสตามแนวคิดของเดวีสT รSวมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ สูงกวSาเกณฑT

ร@อยละ 70 ที่กำหนดไว@อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนมีตSอการเรียนรู@ด@วยชุดการสอน

ทักษะกีตารTเบสตามแนวคิดของเดวีสT รSวมกับเทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ อยูSในระดับมาก (M= 4.19, SD=0.55)  

 

คำสำคัญ: ชุดการสอน กีตารTเบส แนวคิดเดวีสT วิธีการสอนของซูซูกิ 
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การออกแบบชุดนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Math League ร่วมกบัเกม Word wall เพื;อ

พฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 เรื;อง การแยกตวัประกอบพหุนามดีกรี

สอง ตวงรัตน ์ เปลืNองปลิด นนัทภรณ์  อิYมสบาย ประวร์ี  ทองรัตน ์พงศกร  ทบัชู และทวสิีทธิX  ปัญญายง 
 

  

 

การออกแบบชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู?ด?วยเทคนิค Math League ร�วมกับเกม Word wall 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

เร่ือง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 

Designing of an innovative set of learning management by using Math League 

techniques in conjunction with the Word wall game in order to improve the 

academic achievement of second-year students about Factoring Quadratics 

 

ตวงรัตนT  เปลื้องปลิด* นันทภรณT  อิ่มสบาย ประวีรT  ทองรัตนT พงศกร  ทับช ูและทวีสิทธิ์ ป�ญญายง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: u61031040119@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTคือ 1. เพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพของชุดนวัตกรรมฯ เรื่อง การแยกตัวประกอบ

พหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู@เรียนกSอนใช@ชุดนวัตกรรมฯ เรื่องการ

แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวSางกSอนเรียน

และหลังเรียนที่ใช@ชุดนวัตกรรมฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง  4. เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจตSอการใช@ชุดนวัตกรรมฯ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2 กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@านผาเวียง ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2564  ผลการวิจัยพบวSา 

1. ผลการจัดการเรียนรู@ด@วยชุดนวัตกรรมฯ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 เรื่อง การ

แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง มีคSา E1/E2 คือ 76.67/77.17 ซึ่งสูงกวSาคSา E1/E2 ตามเกณฑT 70/70 ดังนั้นชุดนวัตกรรม

ฯ ซึ่งเป}นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว@  2. พบวSาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 กSอนใช@ชุดนวัตกรรมฯ มีคSาเฉลี่ย

เทSากับ  1.57  และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.34  พฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ระหวSางใช@ชุด

นวัตกรรมฯ มีคSาเฉลี่ยเทSากับ  2.57  และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.26 ซึ่งพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2 ระหวSางใช@ชุดนวัตกรรมฯ สูงกวSากSอนใช@ชุดนวัตกรรมฯ 3. พบวSาคะแนนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน โดยคะแนนกSอนเรียน 

𝑥= 9.10, SD = 3.26 เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน   𝑥 = 15.43, SD = 1.61 ได@คSา t = -12.810, sig. = 0.000 แสดง

วSาคSาเฉลี่ยของคะแนนกSอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน แตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4. พบวSาการ

จัดการเรียนรู@ด@วยชุดนวัตกรรมฯ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 เรื่อง การแยกตัว

ประกอบพหุนามดีกรีสอง มีคSาเฉลี่ยความพึงพอใจเทSากับ 4.60 และมีสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.45 ซึ่งอยูSในระดับ

มากที่สุด 

 

คำสำคัญ: ชุดนวัตกรรม เทคนิค Math League รSวมกับเกม Wordwall การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 
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การพฒันาบทเรียนออนไลน์ เรื;อง อลักอริทึมกบัแนวคิดเชิงนามธรรมโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้เชิงรุก

เพื;อพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 ทยากร ใจหวนั ปรมินทร์ วงษค์าํสิงห์ และ
ปราโมทย ์พรหมขนัธ์ 
 

  

 

 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน( เร่ือง อัลกอริทึมกับแนวคิดเชิงนามธรรมโดยใช?กระบวนการเรียนรู?เชิงรุก 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

The Online Lesson Development on Algorithms and Abstract Concept Using an 

Active Learning Process to Develop Muttayom Suksa 1 Students’ Achievement. 
 

       ทยากร ใจหวัน* ปรมินทรT วงษTคำสิงหT และปราโมทยT พรหมขันธT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: Thayakorn64@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลนT เรื่อง อัลกอริทึมกับแนวคิดเชิงนามธรรมโดยใช@กระบวนการเรียนรู@เชิง

รุกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) สร@างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอบทเรียน กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปKที่ 1 ห@อง 6 ได@มาโดยการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือ ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@ มีคุณภาพเทSากับ 4.53  

2) บทเรียนมีคุณภาพเทSากับ 4.41มีคSาประสิทธิภาพเทSากับ 78.33/88.89 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

มีคSาดัชนี ความสอดคล@องระหวSาง 0.67-1 และ4) แบบประเมินความพึงพอใจ มีคุณภาพเทSากับ 4.58 สถิติที่ใช@ ได@แกS  

ร@อยละ คSาเฉลี่ย SD และ t-test พบวSา 1. บทเรียนออนไลนT มีคุณภาพเทSากับ 4.41 อยูSในระดับมาก มีประสิทธิภาพ 

89.58/90.56 ซึ่งเป}นไปตามเกณฑTที่กำหนด 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 3.ความพึง

พอใจของนักเรียน มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.45 อยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลนT การเรียนรู@เชิงรุก 
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การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ดา้นจาํนวนและตวัเลข 1-5 ของเดก็ออทิสติก โดยใชสื้;อรับเบอร์

นมัเบอร์ร่วมกบัการเสริมเเรงทางบวก ทวศีกัดิX  แซ่วา่ง ศิริพร ครีมทอง ศิริวมิล  ใจงาม พนสั นาคบุญ อนุชา ภูมิสิทธิ
พร และชนญัชิดา ศิริเอก 
 

  

 

 

การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร(ด?านจำนวนและตัวเลข 1-5 ของเด็กออทิสติก 

โดยใช?ส่ือรับเบอร(นัมเบอร(ร�วมกับการเสริมเเรงทางบวก 

A Study of Mathematical Ability in Numbers and Numbers 1-5 of Autistic Children 

By using rubber number media together with positive reinforcement 
 

ทวีศักดิ์ แซSวSาง* ศิริพร ครีมทอง ศิริวิมล  ใจงาม พนัส นาคบุญ อนุชา ภูมิสิทธิพร และชนัญชิดา ศิริเอก 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: taweesak.sa@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรTด@านจำนวนและตัวเลข  

1-5 ของเด็กออทิสติก โดยใช@สื่อรับเบอรTนัมเบอรTรSวมกับการเสริมเเรงทางบวก เป�าหมายที่ใช@ในการวิจัย เด็กออทิสติก 

จำนวน 3 คน อายุ 7-11 ปK ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นเตรียมความพร@อม ณ ศูนยTการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที ่ใช @ในการวิจ ัย ได @แกS แผนการจัดการเร ียนรู @  ส ื ่อร ับเบอรTน ัมเบอรT  

และแบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตรTด@านจำนวนและตัวเลข 1-5 ผลการวิจัยพบวSา 1) เด็กออทิสติกที่ได@รับ 

การสอนโดยใช@สื่อรับเบอรTนัมเบอรTรSวมกับการเสริมแรงทางบวก มีความสามารถทางคณิตศาสตรTด@านจำนวนและตัวเลข 

หลังการสอน อยูSในระดับดีมาก 2) เด็กออทิสติกที่ได@รับการสอนโดยใช@สื่อรับเบอรTนัมเบอรTรSวมกับการเสริมแรงทางบวก  

มีความสามารถทางคณิตศาสตรTด@านจำนวนและตัวเลข หลังการสอนสูงกวSากSอนการสอน 

 

คำสำคัญ:  สื่อรับเบอรTนัมเบอรT การเสริมเเรงทางบวก เด็กออทิสติก 
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การพฒันาแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช ้Game Based Learning เพื;อพฒันา

ความสามารถการคิดวเิคราะห์พื5นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทกัษิณา  คาํแพงศรี ชไมมน ศรีสุรักษ ์
และศศิธร อินตุ่น 
 

  

 

 

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ(การเรียนรู?โดยใช? Game Based Learning เพ่ือพัฒนา

ความสามารถการคิดวิเคราะห(พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร(ของเด็กปฐมวัย 

The Development of a Game Based Learning Experience Plan to Develop the Ability 

to of Analytical Thinking Critically in the Mathematical Fundamentals of Early 

Childhood 
 

ทักษิณา  คำแพงศร*ี ชไมมน ศรีสุรักษT และศศิธร อินตุSน 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: 64866201@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคT 1. เพื ่อศึกษาบริบทการจัดประสบการณTการเรียนรู @พื ้นฐานทางคณิตศาสตรT  

สำหรับเด็กปฐมวัย 2. เพื ่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณTการเรียนรู @พื ้นฐานทางคณิตศาสตรTโดยใช@ Game Based 

Learning สำหรับเด็กปฐมวัยให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80  3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะหT

พื้นฐานทางคณิตศาสตรTของเด็กปฐมวัย ระหวSาง กSอนและหลังการจัดประสบการณTการเรียนรู@โดยใช@ Game Based 

Learning  ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลการศึกษาบริบทการจัดประสบการณTการเรียนรู@พื้นฐานทางคณิตศาสตรTของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนรังษีวิทยา มีความต@องการพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตรT ด@านการคิดเปรียบเทียบ เรียงลำดับ การจำแนก และ

การคิดแก@ป�ญหา โดยใช@แผนการจัดประสบการณTการเรียนรู@พื ้นฐานทางคณิตศาสตรTโดยใช@ Game Based Learning 

สำหรับเด็กปฐมวัยที ่สอดคล@องกับบริบทของสถานศึกษาและความต@องการของสังคม 2) แผนการจัดประสบการณT 

การเรียนรู@พื้นฐานทางคณิตศาสตรTโดยใช@ Game Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 

3) เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดประสบการณTโดยใช@แผนการจัดประสบการณTการเรียนรู@พื้นฐานทางคณิตศาสตรTโดยใช@ Game 

Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะหTพื้นฐานทางคณิตศาสตรTอยูSในระดับดี เด็กปฐมวัยมีความสามารถ

การคิดวิเคราะหTพื้นฐานทางคณิตศาสตรTหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 

 

คำสำคัญ: แผนการจัดประสบการณTการเรียนรู@ การคิดวิเคราะหTพื้นฐานทางคณิตศาสตรT เด็กปฐมวัย 
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ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์พื5นฐานในหน่วยการเรียนรู้เรื;อง พลงังานความร้อน 

สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์อาํเภอคลองขลุง จงัหวดั

กาํแพงเพชร ทตัพงศ ์ จริยภิวฒัน ์และมณฑา  หมีไพรพฤกษ ์
 

  

 

 

ผลการใช?ชุดกิจกรรมการเรียนรู?รายวิชาวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานในหน�วยการเรียนรู?เร่ือง  

พลังงานความร?อน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร(รังสรรค( 

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

TheResults of using the Basic Science Learning Activity Pack in the Learning Unit 

“Heat Energy” for Mathayomsuksa 1 students, KhlongKhlung Ratrangsan School 

KhlongKhlung District Kamphaeng Phet Province 
 

ทัตพงศT  จริยภิวัฒนT และมณฑา  หมีไพรพฤกษT* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: thatphong611120306@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรTของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

1 หลังจากได@รับการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมหนSวย พลังงานความร@อน ระหวSางกSอนเรียนกับหลังเรียน ประเมิน

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และศึกษาเจตคติของผู@เรียนที่มีตSอชุดกรรมหนSวยพลังงานความร@อน ประชากรที่ใช@ในการวิจัย 

ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 จำนวน 117 คน โดยการสุSมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS ชุดกิจกรรม

หนSวยพลังงานความร@อน แผนการจัดการเรียนรู@ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21  

และแบบประเมินความพึงพอใจตSอชุดกิจกรรม ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@

โดยใช@ชุดกิจกรรมหนSวย พลังงานความร@อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรTหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน  

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ด@วยตนเองในภาพรวมกSอนและหลังเรียนอยูSใน

ระดับมาก (3.66±0.84 และ 4.34±0.66) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจตSอการใช@ชุดกิจกรรมในภาพรวมอยูSในระดับมาก 

(4.06±0.79) 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม พลังงานความร@อน ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
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การศึกษาแนวทางการปรับสภาพการจดัการเรียนการสอนวชิาดนตรีจากออนไลน์สู่ออนไซตส์าํหรับ

นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา จงัหวดัพิษณุโลก ทิพรัตน ์เกยเมือง สุจิตรา เลิศเสม 

บุณยานนัต ์และเคลน บุณยานนัต ์
 

  

 

การศึกษาแนวทางการปรับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลน(สู�ออนไซต( 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

Guidelines to Transform Music Instruction from Online to On-site Environment for 

Grade 9 Students of Buddha Chinaraj Pittaya School, Phitsanulok 
 

ทิพรัตนT เกยเมือง1 สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันตT2 และเคลน บุณยานันตT1* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คณะมนุษยศาสตรTและสังคมศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author e-mail: klen.b@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลนTสูSออนไซตT 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาแนวทางการปรับสภาพ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลนTสูSออนไซตT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

จังหวัดพิษณุโลก กลุ SมตัวอยSางได@แกS 1) นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จำนวน 60 คน  

จากการสุSมอยSางงSาย ครูผู@สอนรายวิชาดนตรี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จำนวน 3 ทSาน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง และ 

3) ผู @เชี ่ยวชาญเฉพาะด@านการจัดการเรียนรู @ จำนวน 3 ทSาน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง เก็บข@อมูลโดยการใช@  

1) แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลนTสูSออนไซตTสำหรับนักเรียน 2) แบบสัมภาษณTวิธีการ

จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลนTสูSออนไซตTของครูผู@สอน 3) แบบสัมภาษณTแนวทางการจัดการเรียนการสอน

วิชาดนตรีจากออนไลนTสูSออนไซตTของครูผู@เชี่ยวชาญ โดยใช@วิธีการดำเนินวิจัยแบบเชิงพรรณนาจากการบรรยายและใช@สถิติ

พื้นฐาน ได@แกS คSาเฉลี่ย และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวSา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราช

พิทยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลนTสู SออนไซตT โดยรวมอยูSในระดับ  

มาก (M=3.92, SD=0.61) 2) วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจากออนไลนTสู SออนไซตT แบSงเป}น 4 ด@าน ได@แกS 

หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยที่แนวทางแนว

ทางการปรับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลนT มุSงเน@นไปที่การนำเทคโนโลยีมาประยุกตTใช@ให@เหมาะสมกับการสอน

ออนไซตT 

 

คำสำคัญ: แนวทางการปรับสภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี รูปแบบออนไลนT รูปแบบออนไซตT 
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การพฒันาทกัษะการจาํคาํศพัทภ์าษาจีน โดยใชเ้กมแอพพลิเคชนั wordwall ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษา

ปีที; 1 โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชียงแสนประชานุสาสน์) จงัหวดัเชียงราย ทิพรัตน ์พรมทา้ว ณาตยา  สิงห์สุตีน 
และนุชรี กนัทะเนตร 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท(ภาษาจีน โดยใช?เกมแอพพลิเคชัน wordwall ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนบ?านแม�จัน(เชียงแสนประชานุสาสน() จังหวัดเชียงราย 

Improving Chinese vocabulary skills using game applications (Word wall) of students 

in Grade 1 Baanmaechan School (Chiangsaenprachanusart) 
 

ทิพรัตนT พรมท@าว1* ณาตยา  สิงหTสุตีน1 และนุชรี กันทะเนตร2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2โรงเรียนบ@านแมSจัน (เชียงแสนประชานุสาสนT)  

*corresponding author e-mail: tipparat.promthao@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมแอพพลิเคชัน

wordwall ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนบ@านแมSจัน(เชียงแสนประชานุสาสนT) ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 

80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด@านการจำคำศัพทTภาษาจีน กSอนและหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมแอพพลิเคชัน 

wordwall  กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/2 โรงเรียนบ@านแมSจัน (เชียงแสนประชานุสาสนT) 

จังหวัดเชียงรายจำนวน 24 คน โดยเลือกวิธีการสุ SมอยSางงSายโดยการจับฉลากห@องเรียน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย

ประกอบด@วย  แผนการจัดการเร ียนรู @การ โดยใช@เกมแอพพลิเคชัน Wordwall จำนวน 4 แผน แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์  จำนวน 20 ข@อ ผลการวิจัยพบวSา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมแอพพลิเคชัน wordwall 

มีคSาประสิทธิภาพ (E1/ E2) เทSากับ 81.06/83.39 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑTที่กำหนด 80/80และ เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ด@านการจำคำศัพทTภาษาจีน กSอนและหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมแอพพลิเคชัน wordwall ของนักเรียน 

พบวSา มีผลสัมฤทธิ์ด@านการจำคำศัพทTภาษาจีนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: เกม แอพพลิเคชันเวิรTดวอ ทักษะการจำ  คำศัพทTภาษาจีน 
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การพฒันากิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ทิพรัตน ์มาศเมธาทิพย ์กณัฑิมา เผอืกใต ้
 

  

 

 

การพัฒนากิจกรรมเสริมสร?างสมรรถนะการเรียนรู?ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค( 

Developing activities to enhance lifelong learning competencies for students in the 

Bachelor of Education program at Nakhon Sawan Rajabhat University 
 

ทิพรัตนT มาศเมธาทิพยT* กัณฑิมา เผือกใต@ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

Corresponding Author E-mail: Thipparat.ma@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1.พัฒนากิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 2.ศึกษาผลการใช@กิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะการเรียนรู@ตลอด

ชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคTกลุSมตัวอยSางในงานวิจัยได@แกS นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบด@วย 1) แบบประเมินคุณภาพ

กิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคT 2) แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู@สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิเคราะหTข@อมูลใช@แจกแจง

ความถี่หาคSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดำเนินการวิจัย 1.ศึกษาบริบทของเนื้อหารายวิชาที่สอนและออกแบบ

กิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.นำกิจกรรมเสริมสร@าง

สมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตไปทดลองใช@และประเมินผล ผลการศึกษาพบวSา 

ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT มีผลการประเมินคุณภาพอยูSในระดับมากผลการทดลองใช@กิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะ

การเรียนรู@ตลอดชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT พบวSา ผู@เรียนมีความเข@าใจ

ในเนื้อหาสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร@างสมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได@ตามที่

กำหนดไว@ผลการประเมินสมรรถนะการเรียนรู@สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  

พบวSาผู@เรียนเกิดสมรรถนะการเรียนรู@อยูSในระดับมาก สามารถประยุกตTองคTความรู@ออกมาในรูปแบบของนวัตกรรม

สร@างสรรคT ได@อยSางเป}นรูปธรรม  

 

คำสำคัญ: สมรรถนะการเรียนรู@ตลอดชีวิต นวัตกรรมสร@างสรรคT 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนเรื;อง การเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 5 โรงเรียน

สะพานที; 3 ดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก ทิพวรรณ สายทอง ประทุมเพชร แซ่อ๋อง 
และอรุโณทยั อินทนิด 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5  

โรงเรียนสะพานท่ี 3 ด?วยการเรียนรู?แบบร�วมมือเทคนิค TGT ร�วมกับแบบฝ�ก 

The Development of Learning Achievement in Thai's Spelling Writing for 

Prathomsuksa 5 students of Sapanteesam School by TGT Technique and Exercises 
 

ทิพวรรณ สายทอง* ประทุมเพชร แซSอ«อง และอรุโณทัย อินทนิด 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: tuktatippawan60@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปK

ที่ 5 ด@วยการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT รSวมกับแบบฝ�ก 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 ที่

มีตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT รSวมกับแบบฝ�ก กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 5 ห@อง 1 โรงเรียนสะพานที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน ด@วยวิธีการคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT รSวมกับแบบฝ�กสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 มีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT รSวมกับแบบฝ�ก

ในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การเขียนสะกดคำภาษาไทย TGT แบบฝ�กทักษะ 
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การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เรื;อง นโยบายการเงินการคลงัสาระเศรษฐศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 5 โรงเรียนหว้ยนํ5าหอมวทิยาคาร เทพรัตน ์มาดี เยาวเรศ ภกัดีจิตร และสุรเดช บุญ

รอด 
 

  

 

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู?แบบป�ญหาเปhนฐาน เร่ือง นโยบายการเงินการคลัง 

สาระเศรษฐศาสตร( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนห?วยน้ำหอมวิทยาคาร 

The development of problem-based learning activities on monetary and fiscal 

policies Economics of students in Mattayomsuksa 5,  

Huay Namhom Wittayakhan School 
 

เทพรัตนT มาดี1*  เยาวเรศ ภักดีจิตร1 และสุรเดช บุญรอด2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนห@วยน้ำหอมวิทยาคาร 

*corresponding author e-mail: thepparat.1568@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในชั ้นเรียนครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อ 1) เพื ่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู @แบบป�ญหาเป}นฐาน เรื ่อง  

นโยบายการเงินการคลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSาง กSอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 ที่มีตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบป�ญหาเป}นฐาน กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 5/1 โรงเรียนห@วยน้ำหอมวิทยาคาร 35 คน ซึ่งได@มาจากการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบ

ไปด@วย แผนการจัดการเรียนรู@แบบใช@ป�ญหาเป}นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียน สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด@วยสถิติทดสอบ

ที ผลการวิจัยพบวSา 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู@ แบบใช@ป�ญหาเป}นฐาน เรื ่อง นโยบายการเงินการคลัง  

มีประสิทธิภาพ เทSากับ 84.75/81.7 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 โดยใช@การจัดการเรียนรู@ 

แบบป�ญหาเป}นฐาน หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอ

การจัดการเรียนรู@ แบบป�ญหาเป}นฐาน โดยรวมอยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู@แบบป�ญหาเป}นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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การพฒันาทกัษะพื5นฐานกีฬาฟุตบอลโดยใชชุ้ดกิจกรรมหลงัเลิกเรียนของนกัเรียนโรงเรียนโกรกพระ ธน

พงษ ์กนุพนัธ์ บญัชา วงศซื์Yอ และสุภกิจ วริิยะกิจ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลโดยใช?ชุดกิจกรรม 

หลังเลิกเรียนของนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ 

Development of basic football skills by using set of activity lessons. 

After school students at Krok Phra School 
 

ธนพงษT กุนพันธT บัญชา วงศTซื่อ และสุภกิจ วิริยะกิจ* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: maew747@hotmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช@ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนโกรก

พระ ประสิทธิภาพ (E1/E2) กำหนดเกณฑT 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลกSอนและหลังการใช@

ชุดกิจกรรม 3) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโกรกพระ สถิติที่ใช@ในการวิจัย สถิติพื้นฐานได@แกS ร@อยละ 

คSาเฉลี่ยสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test ผลการวิจัย พบวSา การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช@ชุดกิจกรรม มี

ประสิทธิภาพ เทSากับ 53.12/88.1 และ53.75/90.62 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑTที่กำหนดไว@ นักเรียนกลุSมตัวอยSางมีผล

การทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอล หลังการใช@ชุดกิจกรรมสูงกวSากSอนใช@ชุดกิจกรรมอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคญั: การพัฒนาทักษะ ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ชุดกิจกรรม 
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ผลสมัฤทธิY ทางการเรียนและเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

เรื;อง การแยกสารและการนาํไปใช ้ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์

อาํเภอคลองขลุง จงัหวดักาํแพงเพชร ธนพนธ์  พนูผล และมณฑา หมีไพรพฤกษ ์
 

  

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต�อวิชาวิทยาศาสตร( 

ด?วยการจัดการเรียนรู?โดยใช?สมองเปhนฐาน (BBL) เร่ือง การแยกสารและการนำไปใช? ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร(รังสรรค( อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

Achievement Studies and Attitude Towards Science Subjects with Brain-based 

Learning Management (BBL) on Separation Substance and Implementation for 

Mathayomsuksa 2 Khlongkhlung Ratrangsan School : Khlongkhlung Kamphaeng Phet 

 

ธนพนธT  พูนผล* และมณฑา หมีไพรพฤกษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: kak.thanapol007@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT เรื ่อง การแยกสารและ 

การนำไปใช@ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}น

ฐานกSอนและหลังเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑTร@อยละ 70 และศึกษาเจตคติของนักเรียนตSอวิชา

วิทยาศาสตรT กลุSมตัวอยSางได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 41 คน โดยการสุSมตัวอยSางแบบ

เจาะจง เครื ่องมือที ่ใช @ในการวิจ ัย ได@แกS แผนการจัดการเร ียนรู @โดยใช@การจัดการเร ียนรู @โดยใช@สมองเป}นฐาน  

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติที่มีตSอวิชาวิทยาศาสตรT ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐาน สูงกวSากSอนการจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐานอยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐาน

สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 70 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติตSอวิชาวิทยาศาสตรT โดยรวมอยูSในระดับมาก  

(𝑥= 3.85+0.59) 

 

คำสำคัญ: BBL ผลสัมฤทธิ์การเรียน เจตคต ิ
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงสทัอกัษรพินอิน โดยใชบ้ตัรคาํสาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 

โรงเรียนกาํแพงเพชรพิทยาคมธนภรณ์ ปะตงัทะสา นนัทิวนั อินหาดกรวด และญาณพทัธ์  อิYมสุนทรรักษา 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยใช?บัตรคำ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

The Developing Phonetic (Pinyin) Reading Skills Using Flash Card 

for Students in Grade 1 KamphaengPhetPittayakom School 
 

ธนภรณT ปะตังทะสา1* นันทิวัน อินหาดกรวด1 และญาณพัทธT  อิ่มสุนทรรักษา2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

2โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

*corresponding author e-mail: Thanaporn.nurse@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอSานออกเสียงสัทอักษรพินอินของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนเสียงสัทอักษรพินอินโดยใช@บัตรคำระหวSางกSอนเรียนกับหลังเรียน  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยใช@บัตรคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 

กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาคเรียน ที่ 1  

ปKการศกึษา 2565 จำนวน 1 ห@องเรยีน มนีกัเรยีน 42 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบด@วย 1) บตัรคำ เรือ่ง สทัอกัษร

พินอิน ประกอบไปด@วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตT 2) แผนจัดการจัดการเรียนรู@ เรื่อง สัทอักษรพินอินจำนวน 2 แผน 

4 ชั่วโมง 3) แบบประเมินทักษะการอSานออกเสียงสัทอักษรพินอิน จำนวน 20 ข@อ 4) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

ตSอการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยใช@บัตรคำ เป}นแบบมาตราสSวน ประมาณคSา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 

15 ข@อ โดยใช@ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาหT หลังดำเนินการทดลองเสร็จสิ้น แล@วเก็บรวบรวมข@อมูลโดยการนำข@อมูล

มาวิเคราะหTด@วยการหาคSา (T-test Dependent Samples) ของคะแนนกSอนเรียนกSอนเรียนหลังเรียน และหาคSาเฉลี่ย  

𝑥 คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลคะแนนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมี

คSา เทSากับ 13.42 สูงกวSาคะแนนเฉลี่ยกSอนเรียน ซึ่งมีคSาเทSากับ 10.28 2) ความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปK

ที่ 1 มีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนการสอนเรื่องสัทอักษรพินอิน โดยใช@บัตรคำ ความพึงพอใจโดยรวมอยูSในระดับมาก 

(𝑥 = 3.84 และ SD = 0.91) 

 

คำสำคัญ: ทักษะการอSานออกเสียง สัทอักษรพินอิน บัตรคำ  
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รายงานวจิยัเรื;องผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐาน (GBL: Game Based Learning) ต่อการ

พฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน เรื;องการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1  โรงเรียนบุญ

วาทยว์ทิยาลยั ธมลวรรณ   ใจยะเสส 
 

  

 

 

รายงานวิจัยเร่ืองผลการจัดการเรียนรู?โดยใช?เกมเปhนฐาน (GBL: Game Based Learning)  

ต�อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดคำ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1  โรงเรียนบุญวาทย(วิทยาลัย 

Research report on the results of game-based learning management 

(GBL: Game Based Learning) To develop academic achievement about writing 

spelling of Mathayomsuksa 1 students at Bunyawat Witthayalai School 
 

ธมลวรรณ   ใจยะเสส* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: Filmyah2424@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1.) ศึกษาผลการใช@รูปแบบการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน (GBL)  

ตSอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/12  โรงเรียนบุญวาทยT

วิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565  2.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/12  โรงเรียนบุญ

วาทยTวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 ที่มีตSอการจัดการเรียนสอนโดยใช@เกมเป}นฐาน (GBL)  กลุSมเป�าหมาย 

ได@แกS นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/12  โรงเรียนบุญวาทยTวิทยาลัย จำนวน 1 ห@อง นักเรียน  6  คน เครื่องมือที่ใช@

ในการศึกษา ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@จำนวน 6 แผน  แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที ่ใช@

ได@แกS  ความถี่  ร@อยละ คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวSา  1.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/12  

ที่เป}นกลุSมเป�าหมายทั้งหมด 6 คน มีผลคะแนนในการทดสอบการเขียนสะกดคำที่จัดการเรียนการสอนโดยใช@รูปแบบการ

จัดการเรียนรู @โดยใช@เกมเป}นฐาน (GBL)  มีผลการเขียนสะกดคำผSาน  70 %  (อยูSในระดับคะแนน 21-22 คะแนน)  

จำนวน 6 คน คิดเป}นร@อยละ 100 เป}นไปตามสมติฐานที่ตั ้งไว@  2.) ความพึงพอใจของนักเรียนอยูSในระดับมากที่สุด 

(μ=4.75) สูงกวSาเกณฑTที่ระดับมากที่สุดขึ้นไป เป}นไปตามสมมติฐานการวิจัยโดยประเด็นที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดคือผู@เรียนมีสSวน

รSวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู@  (μ=5.00)  และมีสื่อการสอนและกิจกรรมที่นSาสนใจ (μ=5.00)  

 

คำสำคัญ: เกมเป}นฐาน (GBL) การเขียนสะกดคำ ความพึงพอใจ 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาประวติัศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื;อง ยคุสมยัและ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4  โรงเรียนบา้นเทพนคร ธรรมนิศย ์แกว้

มณี และเกรียงไกร  กนัตีมูล 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร(โดยใช?ชุดกิจกรรมการเรียนรู? เร่ือง ยุคสมัยและ

หลักฐานทางประวัติศาสตร( สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4  โรงเรียนบ?านเทพนคร 

Development of Learning Achievement in History Subject on Periods and Historical 

Evidence by Using Learning Package in 4th Grade Primary Students 

 

ธรรมนิศยT แก@วมณี* และเกรียงไกร  กันตีมูล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: keawmanee534@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตรT เรื่อง ยุค

สมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4  ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู@ กับเกณฑTร@อยละ 70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียนวิชาประวัติศาสตรT 

เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านเทพนคร ที่ได@รับการจัดการ

เรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านเทพนคร

ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ กลุSมประชากรเป}นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านเทพ

นคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 12 

คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการศึกษา ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู @วิชาประวัติศาสตรT เรื ่อง ยุคสมัยและหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรTที่จัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ เรื ่อง ยุคสมัยและหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรT จำนวน 2 ชุดกิจกรรม ประกอบด@วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ที่ 1 เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตรT และชุด

กิจกรรมการเรียนรู@ที่ 2 หลักฐานทางประวัติศาสตรT 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาประวัติศาสตรT เรื่อง ยุค

สมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรT  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรม

การเรียนรู@  เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรT วิเคราะหTข@อมูล โดยหาคSาเฉลี่ย (µ) และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(𝜎) และการทดสอบแบบ  The  Wilcoxon  Matched – Pairs – Rank  Test ผลการศึกษา พบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาประวัติศาสตรT เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ที่ได@รับการ

จัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 70 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตรT เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ที่ได@รับ

การจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน  อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ที่มีตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@รายวิชา

ประวัติศาสตรT เรื่อง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรT โดยภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด (µ = 4.51, 𝜎 = 0.44)  

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ การจัดการเรียนการสอนโดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ นักเรียน  
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ เรื;อง การสืบพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุพืชดอกของ

นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ธราธร เลิศเสม วนิจดา เอีYยม
ประเสริฐ และณฐัวฒิุ ขาวสะอาด 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร( เร่ือง การสืบพันธุ(และขยายพันธุ(พืชดอก 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โดยใช?กิจกรรมการเรียนรู?แบบห?องเรียนกลับด?าน 

The Development of Science Learning Achievement on Reproduction and 

Propagation of flowering For Primary school year 1 using Flipped Classroom model 
 

ธราธร เลิศเสม1* วนิจดา เอี่ยมประเสริฐ2 และณัฐวุฒิ ขาวสะอาด1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2โรงเรียนจSานกร@อง 

*corresponding author e-mail: taratorn.l@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

บทความวิจัยนี้นำเสนอการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรT เรื่อง การสืบพันธุTและขยายพันธุTพืช

ดอก โดยใช@กิจกรรมการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@านกSอนและหลังการจัดการเรียนรู@ และความพึงพอใจของ ของนักเรียน 

โดยกลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1.3 โรงเรียนจSานกร@อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ภาคเรียนที ่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห@องเรียน จำนวน 40 คน โดยวิธ ีการเลือกกลุ SมตัวอยSางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จากการดำเนินงานวิจัยพบวSา กลุSมตัวอยSางมีคะแนนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนโดยมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ อยูSในระดับมาก (𝑥= 4.25, SD = 0.83) 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเรียนรู@แบบห@องเรียนกลับด@าน การสืบพันธุTและขยายพันธุTพืชดอก 
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การใชเ้กมออนไลน์เพื;อพฒันาการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 5 

โรงเรียนอนุบาลนางแล (บา้นทุ่ง) ธญัชนก และดู น่านฟ้า จนัทะพรม  และลภสัรดา แวน่ระเว 
 

  

 

 

การใช?เกมออนไลน(เพ่ือพัฒนาการเรียนรู?คำศัพท(ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ?านทุ�ง) 

Using Online Games to Develop English Vocabulary Learning of 

Prathomsuksa 5 Students’ at  Aubannanglae (Bantung) School 
 

ธัญชนก และดู1* นSานฟ�า จันทะพรม1  และลภัสรดา แวSนระเว2 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ@านทุSง) 

* corresponding author e-mail: 6211530060@crru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อหาประสิทธิภาพของการใช@เกมออนไลนT เพื ่อพัฒนาการเรียนรู @คำศัพทT

ภาษาอังกฤษ ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู@คำศัพทTภาษาอังกฤษ กSอนเรียนและหลัง

โดยใช@เกมออนไลนT และเพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีตSอเกมออนไลนT กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5/2 

ปKการศึกษา 2565 โรงเร ียนอนุบาลนางแล (บ@านทุ Sง) จำนวน 27 คน เครื ่องมือว ิจ ัย ได@แกS แบบสอบถาม เกม

ออนไลนT  แผนการจัดการเรียนรู@ แบบทดสอบกSอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติวิเคราะหTข@อมูล 

ได@แกS ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คSาร@อยละ คSาประสิทธิภาพ E1/E2 และทดสอบสมมติฐาน โดยใช@ t-test 

(Dependent Samples)  ผลการวิจัยพบวSาผลการหาประสิทธิภาพเกมออนไลนT มีประสิทธิภาพ 80.41 /88.33 ซึ่งแสดง

วSาสามารถพัฒนาการเรียนรู@คำศัพทTภาษาอังกฤษมีประสิทธภิาพดีมาก และมีประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ ผลการ

เรียนรู@คำศัพทTภาษาอังกฤษ กSอนเรียนเทSากับ 8.07 คะแนน  หลังเรียนเทSากับ 17.67 คะแนน พบวSาผลการเปรียบเทียบ

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และผลการสำรวจความพึงพอใจ พบวSานักเรียนมีความพึง

พอใจภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: คำศัพทT  การจัดการเรียนรู@ด@วยเกมการศึกษา  เกมออนไลนT  ประสิทธิภาพของเกมออนไลนT  ความพึงพอใจ 
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การพฒันาสมรรถนะการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื;อง ความเท่ากนัทุกประการ โดยการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกบัเทคนิค Proof Mapping สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 ธญัญ

ลกัษณ์  ปิY นขาว ณฐักานต ์ พึYงกศุล พรพิมล  อ่อนศรี  และกาํธร  คงอรุณ 
 

  

การพัฒนาสมรรถนะการให?เหตุผลทางคณิตศาสตร( เร่ือง ความเท�ากันทุกประการ โดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู?แบบสืบสอบร�วมกับเทคนิค Proof Mapping สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

The Development of Mathematical Reasoning Ability on Congruence 

Using the Organizing of Learning Activity with Inquiry Process and Proof Mapping 

Instructional Technique for Mathayomsuksa 2 Students 
 

ธัญญลักษณT  ป¦·นขาว* ณัฐกานตT  พึ่งกุศล พรพิมล  อSอนศรี  และกำธร  คงอรุณ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: thanyalak.pin@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เปรียบเทียบสมรรถนะการให@เหตุผลทางคณิตศาสตรT เรื่อง ความเทSากัน 

ทุกประการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบสอบรSวมกับเทคนิค Proof Mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2ระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียน และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะการให@เหตุผลทางคณิตศาสตรT เรื่อง ความเทSากันทุก

ประการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบสอบรSวมกับเทคนิค Proof Mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 

กับเกณฑTร@อยละ 60 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2/13 จำนวน 38 คน ภาคเรียนที่ 2 ปK

การศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณT โดยใช@วิธีการสุSมตัวอยSางแบบ

กลุSม เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบสอบรSวมกับเทคนิค Proof Mapping และ

แบบทดสอบวัดสมรรถนะการให@เหตุผลทางคณิตศาสตรT สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ยเลขคณิต สSวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาเฉลี่ยแบบไมSเป}นอิสระกัน (t-test dependent) และการทดสอบคSาเฉลี่ยแบบประชากร

กลุSมเดียว (t-test one sample) ผลการศึกษาพบวSา 1) สมรรถนะการให@เหตุผลทางคณิตศาสตรT เรื่อง ความเทSากันทุก

ประการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบสอบรSวมกับเทคนิค Proof Mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) สมรรถนะการให@เหตุผลทางคณิตศาสตรT เรื่อง 

ความเทSากันทุกประการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบสอบรSวมกับเทคนิค Proof Mapping สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2 หลังเรียนไมSสูงกวSาเกณฑTร@อยละ 60 อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: สมรรถนะการให@เหตุผลทางคณิตศาสตรT ความเทSากันทุกประการ การสอนแบบสืบสอบ  

เทคนิค Proof Mapping 
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การพฒันาแบบฝึกทกัษะร่วมกบัโปรแกรม desmos เรื;อง วงกลม สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 6 

ธญัญาลกัษณ์ เขียวคชสาร กรพิน ยามาอูชิ และ อุเทน ปุ่มสนัเทียะ 
 

  

 

 

การพัฒนาแบบฝ�กทักษะร�วมกับโปรแกรม desmos เร่ือง วงกลมสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 

To Develop the Skill Development form with Desmos Program About Circles for the 

Grade 6 Students 

 

ธัญญาลักษณT เขียวคชสาร* กรพิน ยามาอูช ิและ อุเทน ปุ¤มสันเทียะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Tanyalak.kh@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงคTเพ ื ่อ 1) พ ัฒนาแบบฝ�กทักษะร Sวมกับโปรแกรม desmos เร ื ่อง วงกลม  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง วงกลม กSอนเรียนและหลังเรียนด@วยแบบฝ�กทักษะรSวมกับโปรแกรม desmos และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตSอแบบฝ�กทักษะรSวมกับโปรแกรม desmos เรื่อง วงกลม ตัวอยSางในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปK

ที่ 6 โรงเรียนวัดคลองโป¤ง (ธรรมภาณบำรุง) จำนวน 8 คน ด@วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยนี้ 

ประกอบด@วย 1) แบบฝ�กทักษะรSวมกับโปรแกรม desmos เรื ่อง วงกลม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิต ิท ี ่ใช @ในการวิเคราะหTข @อมูล ได@แกS ค Sาเฉลี ่ย ส Sวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบคSาที (t-test) ผลการวิจัยพบวSา 1) แบบฝ�กทักษะรSวมกับโปรแกรม desmos เรื่อง วงกลม ที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เทSากับ 77.00/81.25 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงกลม หลังเรียน

ด@วยแบบฝ�กทักษะรSวมกับโปรแกรม desmos สูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจตSอแบบฝ�กทักษะรSวมกับโปรแกรม desmos โดยภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมาก 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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การพฒันาการอ่านออกเสียงพยญัชนะภาษาจีน โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปสาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปี

ที; 4 โรงเรียนสวรรคอ์นนัตว์ทิยา ธนัยช์นก บุญจนัทร์ และรัตนกลุ กาญจนะพรกลุ 
 

  

 

 

การพัฒนาการอ�านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน โดยใช?บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนสวรรค(อนันต(วิทยา 

The development of reading and pronunciation of Chinese consonants by using 

ready-made lessons for students in Mathayom 4 Sawananan Wittaya School 
 

ธันยTชนก บุญจันทรT* และรัตนกุล กาญจนะพรกุล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: Thanchanokbunchan1@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการอSานออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 4  โรงเรียนสวรรคTอนันตTวิทยา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู@เรียนเมื่อใช@บทเรียนสำเร็จรูป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอบทเรียนสำเร็จรูป กลุSมตัวอยSางที่ใช@ใน

การวิจัยครั้งนี้ได@แกS นักเรียนระดับชั้นมัธยมปKที่ 4/8  โรงเรียนสวรรคTอนันตTวิทยา ปKการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 16 คน 

เครื่องมือที่ใช@ในงานวิจัย 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถการอSานออกเสียงพยัญชนะ

ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4  โรงเรียนสวรรคTอนันตTวิทยา 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 4  โรงเรียนสวรรคTอนันตTวิทยา 3) บทเรียนสำเร็จรูป สถิติที่ใช@ในงานวิจัยประกอบด@วย คSาเฉลี่ย คSาร@อยละ 

สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คSาดัชนีความสอดคล@อง และ คSา t-test ผลการวิจัยสรุปได@ดังนี้ คะแนนกSอนและหลังการเรียนรู@

พยัญชนะภาษาจีนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปคะแนนกSอนการจัดการเรียนรู@คSาเฉลี่ยคิดเป}น 10.5 และคSาร@อยละคิดเป}น 56.2 

คะแนนหลังการจัดการเรียนรู@ คSาเฉลี่ยคิดเป}น 22.3 และคSาร@อยละคิดเป}น 62.5 และ คSา T.test 15.35  แสดงให@เห็นวSา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอSานออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนสูงขึ้น นักเรียนสSวนใหญSมีความพึงพอใจตSอบทเรียนสำเร็จรูป 

โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด มีคSาเฉลี่ย ( 𝑥) เทSากับ 4.5  และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

มีคSาเทSากับ 0.7 

 

คำสำคัญ: อSานออกเสียง พยัญชนะภาษาจีน บทเรียนสำเร็จรูป 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิคเกมมิฟิเคชั;นสาํหรับนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 5 ธีรพล  สุขจิตร และภาวณีิ เดชเทศ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช?เทคนิคเกมมิฟ¤เคช่ัน 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 

Developing English Learning Achievement by using gamification technique 

for Prathomsuksa 5 students 
 

ธีรพล  สุขจิตร* และภาวิณี เดชเทศ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: teerapol.s@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช@เทคนิคเกมมิฟ¦เคชั่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

5 มีวัตถุประสงคT ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@เทคนิคเกมมิฟ¦เคชั่น เครื่องมือที่ใช@ในการทดลอง 

ประกอบด@วย 1) แผนการจัดการเรียนรู@ที่ประยุกตTใช@เทคนิค (Gamification) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ดำเนินการสร@างและหาประสิทธิภาพทดลองใช@กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 

โรงเรียนวัดคุ@งวารี (อำพันอุปถัมภT) 1 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 17 คน เก็บรวบรวมข@อมูลและวิเคราะหT

ข@อมูลโดยใช@สถิติพื ้นฐาน  คSาเฉลี ่ย  สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมติฐานได@แกS t – test Dependent  

จากผลการวิจัยพบวSา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 มีคะแนนการทดสอบหลัง

เรียนที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยอยูSที่ 7.18 คะแนน ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@

เทคนิคเกมมิฟ¦เคชั่นในภาพรวมอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥=̅4.72) 

 

คำสำคัญ: เทคนิคเกมมิฟ¦เคชั่น (Gamification) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ในรายวชิาสงัคมศึกษา โดยใชก้ารเรียนแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื;อง ธรณีพิบติั

ภยั ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนเวยีงชยัวทิยาคม ธีรภทัร เตม็ใจ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช?การเรียนแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู?  

เร่ือง ธรณีพิบัติภัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

Achievement development in social studies subjects by using 

learning activity set learning about earthquake disaster of students in grade 2 

Wiangchai Wittayakhom School 

 

ธีรภัทร เต็มใจ* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621171020@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษาผลการใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู@กลุSมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ธรณีพิบัติภัย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กSอนเรียน และหลังเรียนโดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ รายวิชาสังคมศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผล

ตSอการเรียนโดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ ประชากรที่ใช@ในการวิจัย ได@แกSนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2/2 โรงเรียนเวียงชัย

วิทยาคม จำนวนนักเรียน 18  คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย แผนการเรียนรู @โดยใช@การสอนแบบชุด 

การจัดการเรียนรู@จำนวน 1 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู@ กลุSมสาระการเรียนรู@สังคมศึกษา เรื่อง ธรณีพิบัติภัย ชุด

กิจกรรมการเรียนรู@ เรื่อง ธรณีพิบัติภัย จำนวน 1 ชุด แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหTข@อมูลด@วยการหาคSาร@อยละ 

คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลตSางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอน-หลังใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@  

ผลการวิเคราะหTข@อมูลพบวSา แผนการจัดการเรียนรู@มีคSา IOC เฉลี่ยเทSากับ 1.00 สูงกวSา 0.50  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปK

ที่ 2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โดยรวมอยูSในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑥= 4.75 , SD = 0.487) 

 

คำสำคัญ: พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ สังคมศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื;อง การเขียนโปรแกรมเบื5องตน้ 

สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 5 นนทพทัธ์ จอ้ยม่วง  ววิฒัน ์ ทวทีรัพย ์ และเมธี มธุรส 
 

  

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช?บทเรียนคอมพิวเตอร(ช�วยสอน 

เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต?น สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 

The study of academic achievement of primary fifth students by using Computer 

Assisted Instruction of Programming 
 

นนทพัทธT จ@อยมSวง*  วิวัฒนT  ทวีทรัพยT  และเมธี มธุรส 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: hslntp18@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต@น ของกลุSม

สาระการเรียนรู@วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต@น ของกลุSมสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

5 โดยใช@บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เพื่อศึกษาความพึงพอใจตSอการใช@บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง การเขียน

โปรแกรมเบื ้องต@น ของกลุ Sมสาระการเรียนรู @ว ิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที ่ 2  

กลุSมตัวอยSางได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5/1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 

ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565  จำนวน 25 คน  ได@จากการสุSมตัวอยSางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยได@แกS 

บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต@น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 แบบทดสอบกSอน

เรียน (Pre - Test) จำนวน 20 ข@อ และแบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) จำนวน  20 ข@อ โดยนำบทเรียนคอมพิวเตอรT

ชSวยสอนมาคำนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนโดยใช@เกณฑT 80/80 และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาเฉลี่ย (x ) คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคSาที (t–test) แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบวSาบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต@น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 ที่

สร@างขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 76.20 / 88.40 สูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต@น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5  หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญที่ระดับ 

.05 สSวนระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนด@วยบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรม

เบื้องต@น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5  ที่สร@างขึ้นมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.51 ซึ่งอยูSในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

ความสำคัญ: ผลสัมฤทธิ ์ บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน  ประถมศึกษา 
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การศึกษาพฤติกรรมปัญหาการกลั;นแกลง้ภายในชั5นเรียนของนกัเรียน ชั5นประถมศึกษาปีที; 6 โรงเรียน

บา้นกร่าง (พระขาวชยัสิทธิY ) นนทพทัธ์ โสดามรรค เบญพฒัน ์ วนัทอง และธญัญาพร ก่องขนัธ์ 
 

  

 

 

การศึกษาพฤติกรรมป�ญหาการกล่ันแกล?งภายในช้ันเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 

โรงเรียนบ?านกร�าง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) 

A study on Behavior Bullying Problems in The Class Of Prathomsuksu 6 Students 

bankrang school Phra Khao Chaiyasit 

 

นนทพัทธT โสดามรรค* เบญพัฒนT  วันทอง และธัญญาพร กSองขันธT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: kim.mastet@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกล@งภายในห@องเรียนของเด็กชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 

โรงเรียนบ@านกรSาง (พระขาว-ชัยสิทธิ ์) กลุ SมตัวอยSางในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ  นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6  

จำนวน 27 คน ไมSน@อยกวSาร@อยละ 80 ได@มาด@วยวิธีการเลือกแบบสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย แบบสำรวจ

พฤติกรรมการกลั ่นแกล@งภายในโรงเรียน สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS ร@อยละ ผลการวิจัยสรุปได@ดังนี้  

1) ผลการวิเคราะหTประสบการณTการถูกกลั่นแกล@งทางรSางกาย พบวSา นักเรียนเคยถูกกลั่นแกล@งทางรSางกายคิดเป}นร@อยละ 

86.36 และถูกกลั ่นแกล@งทางจิตใจร@อยละ 86.36 2) ประเด็นที ่เป}นสาเหตุมากที ่สุดที ่นักเรียนถูกกลั ่นแกล@ง พบวSา  

ผู@แกล@งรู@สึกสนุกทุกครั้งที่แกล@งคิดเป}นร@อยละ 52.27 3) ผลกระทบของพฤติกรรมการกลั่นแกล@งภายในห@องเรียน พบวSา

นักเรียนเคยคิดอยากฆSาตัวตายเพราะถูกกลั่นแกล@งภายในห@องเรียน ร@อยละ 4.55 และนักเรียนเคยคิดอยากจะแก@แค@นผู@ที่

กลั่นแกล@งนักเรียนจนถึงแกSชีวิต ร@อยละ 9.09 

 

คำสำคัญ: การกลั่นแกล@ง โรงเรียน ประถมศึกษา 
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การจดัการเรียนรู้แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN)  เพื;อพฒันาทกัษะการฟังและพดู 

ภาษาองักฤษผา่นการ์ตูนแอนิเมชนัของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นภวรรณ 

แสงศรีจนัทร์ และสุภาพร เตวยิะ 
 

  

 

 

การจัดการเรียนรู?แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN)  เพ่ือพัฒนาทักษะการฟ�งและพูด 

ภาษาอังกฤษผ�านการ(ตูนแอนิเมชันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

Using the PLEARN Learning Strategy to Develop English Listening and Speaking Skills 

through Animation Cartoons for Grade Two Students at Anuban Chiang Rai School 
 

นภวรรณ แสงศรีจันทรT* และสุภาพร เตวิยะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621153024@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@แบบเพลิน (Play and Learn 

= PLEARN) ผSานการTตูนแอนิเมชัน  2. เพื่อศึกษาทักษะทางการฟ�งและพูดของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู@แบบเพลิน 

(Play and Learn = PLEARN) ผSานการTตูนแอนิเมชัน   โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผSานเกณฑTร@อยละ 75 ขึ้นไป 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนรู@แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN) ผSานการTตูน

แอนิเมชัน กลุ SมตัวอยSางคือนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปKการศึกษา 2565  

จำนวน 35 คน เครื ่องมือการวิจัยประกอบด@วยแผนการจัดการเรียนรู @ แบบทดสอบวัดทักษะด@านการฟ�งและพูด

ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS คSาเฉลี่ย คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ร@อยละ  ผลการวิจยัพบวSา แผนการจัดการเรียนรู@มีความเหมาะสมอยูSในระดับมากที่สุด ทักษะด@านการฟ�งภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู @แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN) ผSานการTตูนแอนิเมชัน  มีคSาร@อยละ 86.56  

สSวนทักษะด@านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู @แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN)  

ผSานการTตูนแอนิเมชัน  มีคSาร@อยละ 80.65 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTร@อยละ 75 ที่ตั ้งไว@และความพึงพอใจของนักเรียนหลังการ

จัดการเรียนรู@อยูSในระดับพึงพอใจมาก 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN)  ทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ  ทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ  การTตูนแอนิเมชัน 
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การส่งเสริมทกัษะการสงัเกตของเดก็ปฐมวยั  ผา่นการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ระดบัชั5น

อนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตฯ (วดัวงัยาง) จงัหวดักาํแพงเพชร นภสันนัท ์ นาคเอม และอรทยั อนุรักษว์ฒันะ 
 

  

 

 

การส�งเสริมทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย  ผ�านการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร( 

ระดับช้ันอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตฯ (วัดวังยาง) จังหวัดกำแพงเพชร 

Promoting early childhood observation skills through science experiment activities 

kindergarten 2/1 at Satit School (Wat Wang Yang), Kamphaeng Phet Province 
 

นภัสนันทT  นาคเอม* และอรทัย อนุรักษTวัฒนะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: napassanannakem@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรTในเรื่อง

ทักษะการสังเกต  ทักษะการทดลอง และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการสังเกต ทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตรTของ

เด็กปฐมวัยกSอน และหลังการได@รับการจัดกิจกรรม ประชากรที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ระดับชั้นชั้นอนุบาลปKที่ 

2/1 จำนวน 32 คน โรงเรียนสาธิตฯ (วัดวังยาง) จังหวัดกำแพงเพชร เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัยในชั ้นเรียน ได@แกS  

1) แผนการจัดประสบการณTโดยใช@กระบวนการทางวิทยาศาสตรT จำนวน 8 แผน 2) แบบวัดความสามารถทักษะการสังเกต

และทักษะการทดลอง โดยนำเครื่องมือที่สร@างขึ้นมาให@ผู@เชี่ยวชาญจำนวนสามคนตรวจสอบแก@ไขโดยใช@ระยะเวลาในการ

ทดลองทำกิจกรรมเป}นเวลา 4 สัปดาหT สัปดาหT 2 วัน วันละ 30 นาที สถิติที่ใช@วิเคราะหTข@อมูลผลการวิจัยในชั้นเรียน พบวSา 

คะแนนเฉลี่ยกSอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทSากับ 4.34 , 7.5 ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน

พบวSาคะแนนร@อยละความก@าวหน@าทั้งชั้นเรียนเทSากับ 31.6 

 

คำสำคัญ: การทดลอง กิจกรรมวิทยาศาสตรT ทักษะการสังเกต 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เรื;อง การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปร

เดียว สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนบา้นดงไทยวทิยา นภารัตน ์ยอกร และพชัราวลยั มีทรัพย ์
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด?วยแบบฝ�กทักษะคณิตศาสตร( เร่ือง การแก?สมการกำลังสอง 

ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนบ?านดงไทยวิทยา 

The development of learning achievement by mathematics skills exercises on 

solving quadratic equations with one variable for Secondary 3 Students 

at Bandong Thai Wittaya School 
 

นภารัตนT ยอกร* และพัชราวลัย มีทรัพยT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: naparatyorgon2543@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT เรื่อง การแก@สมการกำลังสองตัว

แปรเดียว 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก@สมการกำลังสองตัวแปรเดียว กSอนเรียนและหลังเรียน

ด@วยแบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู@เรียนตSอการใช@แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT กลุSมเป�าหมาย 

ได@แกS นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนบ@านดงไทยวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แบบฝ�กทักษะ แผนการจัดการเรียนรู@ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบวSา 1)  ผลการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT  

เร ื ่อง การแก@สมการกำลังสองตัวแปรเด ียว ม ีประสิทธ ิภาพ เท Sาก ับ 85.77/87.69 ซ ึ ่งส ูงกว SาเกณฑTท ี ่ต ั ้งไว @คือ 

80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การแก@สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช@แบบฝ�กทักษะ

คณิตศาสตรT พบวSาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคSาสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  

3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนวิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การแก@สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช@แบบฝ�ก

ทักษะคณิตศาสตรT โดยภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT ประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความพึงพอใจ นักเรียน 
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ความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์ซรามิกในชุมชนบา้นป่ายะ อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง นริศรา ถาโล และธฌั
ชากรณ์ เหลืองอ่อน 
 

  

 

 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ(เซรามิกในชุมชนบ?านป ายะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

Diversity of Ceramic Products in Ban Pa Ya Community, Muang District, 

Lampang Province 
 

นริศรา ถาโล* และธัฌชากรณT เหลืองอSอน 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: naritsarathalo29@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื ่อศึกษาและสำรวจความหลากหลายของผลิตภัณฑTเซรามิกในชุมชนบ@านป¤ายะ  

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยการสัมภาษณTกลุSมตัวอยSางในชุมชนเป}นรายบุคคล จำนวน 10 คน เชSน ผู@ทำผลิตภัณฑTเซรา

มิก ผู@ประกอบกิจการเซรามิก เป}นต@น จากการศึกษา พบวSา ผลิตภัณฑTจากโรงงานเซรามิกในชุมชนนั้นมีความหลากหลาย

ซึ่งเน@นไปทางด@านอุปกรณTตกแตSงตSาง ๆ มากกวSาผลิตภัณฑTพวก ถ@วย ชาม และจาน เนื่องจากมีขั้นตอนที่น@อยและต@นทุน

การผลิต ที่ต่ำกวSา แม@วSามีความคล@ายคลึงกันทั้งการออกแบบและขั้นตอนการผลิต แตSยังคงความแตกตSางเฉพาะด@านใน

ลักษณะหรือรูปแบบของผลิตภัณฑT จึงทำให@ สามารถแบSงผลิตภัณฑTเซรามิกออกได@ 2 ประเภท คือ 1) เซรามิกไมSเคลือบเงา 

ซึ่งเป}นผลิตภัณฑTเซรามิกที่มีการผลิตเป}นสSวนใหญSในชุมชน เชSน กระถางต@นไม@ ตุ§กตาตั้งโชวT  ตุ§กตาสำหรับแขวนกับ

ต@นไม@  พันธุTเล็ก และนกเกาะสำหรับอSางหรือกระถาง  และ 2) เซรามิกเคลือบเงา เป}นเซรามิกลอยน้ำได@เพื่อความสวยงาม 

เชSน กบ ดอกบัว ปลาทอง เป}ด และเตSา  เป}นต@น 

 

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑTเซรามิก ความหลากหลาย ชุมชน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน เรื;อง ไฟฟ้า โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปสาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษา

ปีที; 6 โรงเรียนอนุบาลบา้นพระเนตร (แกว้สุวรรณประสิทธิY ) นริศรา ยาสมุทร์ จิราภรณ์ ปาลี และสุรีย ์สอนจิตต ์
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ไฟฟ�า โดยใช?บทเรียนสำเร็จรูป 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลบ?านพระเนตร (แก?วสุวรรณประสิทธ์ิ) 

Development of learning achievements on title of “Electricity” by using ready-made 

lessons for grade 6 students in Ban Phranet Kindergarten (Kaew Suwan Prasit) 
 

นริศรา ยาสมุทรT1* จิราภรณT ปาลี1 และสุรียT สอนจิตตT2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โรงเรียนอนุบาลบ@านพระเนตร (แก@วสุวรรณประสิทธิ์) 

*corresponding author e-mail: 621161004@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป 

เรื่อง ไฟฟ�า 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป 3) ศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนตSอการเรียนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการวิจัย ได@แกS นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKท ี ่  6 ภาคเร ียนที ่  1 ป Kการศ ึกษา 2565 โรงเร ียนอนุบาลบ@านพระเนตร (แก @วส ุวรรณประสิทธิ์ )  

จังหวัดเชียงราย จำนวน 29 คน โดยใช@วิธีการเลือกสุSมแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 

1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ไฟฟ�า 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ประกอบด@วย ร@อยละ (%) 

คSาเฉลี่ย (𝑥)̅ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทีแบบสองกลุSมไมSอิสระตSอกัน (t-test for dependent samples) 

ผลการวิจัยพบวSา ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ไฟฟ�า (E1/E2) = 82.32 / 84.83 สูงกวSาเกณฑTมาตรฐาน 

80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกSอนเรียนเทSากับ 14.48 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทSากับ 16.97 คะแนน ขณะที่ 

ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู@ เรื่อง ไฟฟ�า โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป ในภาพรวมอยูSในระดับมาก  (𝑥=̅ 

4.15) 

 

คำสำคัญ: บทเรียนสำเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไฟฟ�า ความพึงพอใจของนักเรียน 
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การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค SQ4R ร่วมกบั 5W1H สาํหรับนกัเรียน ชั5น

ประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนวดัคูยาง นริศรา สารีดี  และจิรัฎฐ ์เพง็แดง 
 

  

 

 

การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความ โดยใช?เทคนิค SQ4R ร�วมกับ 5W1H 

สำหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนวัดคูยาง 

The Development of Reading Comprehension Skills by Using the SQ4R and the 

5W1H Technique for Grade 4 Students of Watkuyang School. 
 

นริศรา สารีดี*  และจิรัฎฐT เพ็งแดง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: umi2543@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT คือ 1) พัฒนาแบบฝ�กทักษะการอSานจับใจความ โดยใช@เทคนิค SQ4R รSวมกับ 

5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ให@มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑT 80/80, 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอSาน

จับใจความระหวSางกSอนและหลังการใช@แบบฝ�กทักษะ, 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4  

ที่มีตSอแบบฝ�กทักษะ กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้ เป}นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4/1 ที่ผู@วิจัยได@ปฏิบัติหน@าที่ 

การสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 จํานวน 41 คน ของโรงเรียนวัดคูยาง โดยใช@วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง โดยสถิติที่ใช@ในการวิจัยข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย, สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และทดสอบคSาที (t – test) ผลการวิจัย

พบวSา การพัฒนาแบบฝ�กทักษะมีประสิทธิภาพเป}น 80.12/82.36 ซึ ่งสูงกวSาเกณฑTมาตรฐานที่ตั ้งไว@ ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคSาความพึงพอใจของนักเรียนอยูSในระดับ

มากที่สุด คือ มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.79 สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูSที่ 0.38 อยูSในระดับมากที่สุด  

 

คำสำคัญ: การอSานจับใจความ SQ4R 5W1H 
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การพฒันาทกัษะการอ่านสทัอกัษรพินอินโดยใชชุ้ดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาจีน สาํหรับนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนวชัรวทิยา นริศรา หะขนุทด นนัทน์ภสั ชิตนุรัตน ์เวบ็เบอร์ และชลณพรรธษ ์ศรีเริงหลา้ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านสัทอักษรพินอินโดยใช?ชุดฝ�กการอ�านออกเสียงภาษาจีน 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนวัชรวิทยา 

The Development of Reading Chinese Pinyin Skill by Using Reading Chinese Practice 

for Mattayom 1 (Grade 7) Students Watcharawittaya School 
 

นริศรา หะขุนทด1* นันทTนภัส ชิตนุรัตนT เว็บเบอรT1 และชลณพรรธษT ศรีเริงหล@า2 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
2โรงเรียนวัชรวิทยา 

*corresponding author email: favoxu163@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการอSานสัทอักษรพินอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 

ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช@ชุดฝ�กการอSานออกเสียงระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจตSอ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช@ชุดฝ�กการอSานออกเสียง กลุSมเป�าหมายเป}นนักเรียนจำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/2 

โรงเรียนวัชรวิทยา ใช@วิธีการเลือกกลุSมเป�าหมายจากการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) ชุดฝ�กการอSานออก

เสียงพินอิน ประกอบไปด@วย พยัญชนะ สระ วรรณยุกตT 2) แผนการจัดการเรียนรู @ เรื ่อง พินอิน จำนวน 10 แผน  

3) แบบวัดท ักษะการอ Sานออกเส ียงพินอ ินก Sอนเร ียนและหลังเร ียน เป }นแบบทดสอบการอ Sานพยัญชนะ สระ  

รวมถึงพยัญชนะผสมสระและวรรณยุกตT จำนวน 30 ข@อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@ชุดฝ�ก

การอSานออกเสียงพินอิน เป}นแบบมาตราสSวนประมาณคSา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข@อ โดยใช@ระยะเวลาใน 

การทดสอง 8 สัปดาหT หลังดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข@อมูลมาวิเคราะหTโดยการหาคSาเฉลี่ย x คSาสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน SD และ t-test ผลวิจัยพบวSา 1) ทักษะการอSานสัทอักษรพินอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 หลังจากที่

ได@รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช@ชุดฝ�กการอSานออกเสียงสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  

2) ความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@ชุดฝ�กการอSานออกเสียง มีคSาเฉลี่ย 4.83 อยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: ทักษะการอSาน พินอิน ชุดฝ�กการอSานออกเสียง 
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การพฒันาบทเรียนออนไลน์ เรื;อง เทคโนโลยดิีจิทลัสาํหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที; 21 สาํหรับนกัเรียน

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 2 วทิยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก นรีนาถ ทีแสงแดง 
 

  

 

 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน( เร่ือง เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 

สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

Development of Online Lesson in Digital Technology for 21st Century Learning for 

Vocational Certificate Students 2nd of Phitsanulok Vocational College 
 

นรีนาถ ทีแสงแดง* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author email: nareenat.t@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อการพัฒนาบทเรียนออนไลนT เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู@  

ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาผลการใช@บทเรียน

ออนไลนT เรื ่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู @ในศตวรรษที ่ 21 ที ่ม ีตSอผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปKที ่ 2 ที ่กำลังศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จำนวน 71 คน เครื ่องมือ ในการวิจัย ได@แกS บทเรียนออนไลนT และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนรู@กSอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนออนไลนT ที่มีลักษณะเป}นแบบทดสอบออนไลนTปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ต ัวเล ือก จำนวน 20 ข @อ สถิต ิท ี ่ ใช @ในการว ิเคราะหTข @อม ูล ได @แก S ร @อยละ คSาเฉลี ่ย ส Sวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  

ดัชนีความสอดคล@อง คSาความยาก คSาอำนาจจำแนก คSาความเชื ่อมัน และ  การทดสอบที ผลการวิจ ัย พบวSา  

1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนTจากผู@เชี่ยวชาญ 3 ทSาน โดยภาพรวมคุณภาพอยูSในระดับที่มีความเหมาะสม

มาก (𝑥 ̅= 4.65 , S.D. = 0.54) สามารถนำไปใช@ได@ 2. ผลการใช@บทเรียนออนไลนT พบวSา ผลการเรียนรู@กSอนการใช@บทเรียน

ออนไลนTในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย เทSากับ 12.51 คะแนน และผลการเรียนรู@หลังการใช@บทเรียนออนไลนT 

เทSากับ 17.17 คะแนน เมื่อนำมาเปรียบเทียบ ปรากฏวSาหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลนT เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู@ในศตวรรษที่ 21 
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การพฒันาชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เรื;อง ความเท่ากนัทุก

ประการ สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 นฐัพงษ ์ถือนิล ธีร์ พรพานิช จิรภิญญา ใหม่คามิ ปิยวรรณ แหยมคง 
และทวสิีทธิX  ปัญญายง 
 

  

 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู?คณิตศาสตร( โดยใช?กิจกรรมเปhนฐาน 

เร่ือง ความเท�ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

Development of Mathematics Learning Activities Package using Activities Based 

Learning on Congruence for Mathayomsuksa 2 Students 
 

นัฐพงษT ถือนิล* ธีรT พรพานิช จิรภิญญา ใหมSคามิ ป¦ยวรรณ แหยมคง และทวีสิทธิ์ ป�ญญายง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: u61031040131@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาค@นคว@าครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงคT ดังนี ้ 1.) เพื ่อสร@างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู@

คณิตศาสตรT โดยใช@กิจกรรมเป}นฐาน เรื่อง ความเทSากันทุกประการ ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 2.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุด

กิจกรรม ฯ 3.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช@ชุดกิจกรรม ฯ และ 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตSอ

ชุดกิจกรรม ฯ จากการศึกษาพบวSา 1.) ชุดกิจกรรม ฯ ที่สร@างขึ้นมีจำนวน 4 ชุด ประกอบไปด@วย ชุดที่ 1 ความรู@พื้นฐาน

เกี่ยวกับความเทSากันทุกประการ ชุดที่ 2 รูปแบบความสัมพันธTของรูปสามเหลี่ยมที่เทSากันทุกประการ ชุดที่ 3 การให@

เหตุผลความเทSากันทุกประการของรูปสามเหลี ่ยม ชุดที ่ 4 การนำความเทSากันทุกประการของรูปสามเหลี ่ยมไปใช@  

มีคุณภาพอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.93  SD = 0.13) 2.) ชุดกิจกรรม ฯ มีประสิทธิภาพ 80.81/80.66 ซึ่งเป}นไปตาม

เกณฑT 80/80 3.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช@ชุดกิจกรรม ฯ หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 4.) ความพึงพอใจที่มีตSอชุดกิจกรรม ฯ อยูSในระดับพึงพอใจมาก (𝑥= 4.18 S.D. = 0.52) 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู@คณิตศาสตรT ความเทSากันทุกประการ กิจกรรมเป}นฐาน 
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การพฒันาโมเดลคอมแพค สําหรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน นทักาญจน์ งว้นจินดา พีรพล ดี

เต่า เพียงพรชนก เรือนมูล สุชารัตน์ พทุธรัตน์ และวศิรุต อินทร์ฉาย 
 

  

 

การพัฒนาโมเดลคอมแพค สำหรับการจัดการเรียนรู?แบบโครงงานเปhนฐาน 

Development of a COMPACT model for project-based learning management 
 

นัทกาญจนT ง@วนจินดา* พีรพล ดีเตSา เพียงพรชนก เรือนมูล สุชารัตนT พุทธรัตนT และวิศรุต อินทรTฉาย 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: natakan.nguanjinda@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 บทความวิชาการนี้ศึกษาการจัดการเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐาน เพื่อพัฒนาโมเดลคอมแพค สำหรับการจัด 

การเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐาน โดยใช@วิธีการศึกษาผSานแนวคิดและทฤษฎีด@านการเรียนการสอนโครงงานเป}นฐาน  

โดยทำการวิเคราะหT สังเคราะหTการจัดการเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐานจากนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให@เกิด

ประสิทธิภาพ  ซึ่งได@เป}นโมเดลที่ใช@หลัก Compact เป}นฐานในการจัดการเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐาน  สำหรับพัฒนาการ

เรียนรู@ โดยโมเดล Compact  ประกอบด@วย การนำเข@าสูSบทเรียนโดยใช@คำถาม (C Criticism) การสร@างความตะหนักถึง

ความจำเป}น (O Be conscious) การเขียนโครงรSางโดยสร@างเป}น (M Mind map) การวางแผนการดำเนินงานและระบุ

แหลSงเรียนรู@ (P Plan) การมีสSวนรSวมในการดำเนินโครงงาน (A Associated) การดำเนินปฏิบัติการโครงงาน (C Carry) 

และการสรุปผลการดำเนินโครงงาน และนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน (T Terminal) โมเดลคอมแพคจะนำไปใช@ใน 

การจัดการเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐานกับผู@เรียน เพื่อให@เกิดทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณT 

การประยุกตTความรู@มาใช@เพื่อป�องกันและแก@ป�ญหา กระตุ@นให@ผู@เรียนทำงานรSวมกับผู@อื่นและเรียนรู@ด@วยการลงมือปฏิบัติ

กระทั่งได@คำตอบที่ผู@เรียนอยากรู@หรือสงสัย สนับสนุนให@ผู@เรียนเชื่อมโยงประสบการณTเดิมกับสิง่ที่กำลังเรียนรู@และบูรณาการ

ความรู@จากศาสตรTตSางๆ กับชีวิตจริง เพื่อสังเคราะหTองคTความรู@ของตนเองจากรูปธรรมเป}นนามธรรม ซึ่งอาจเป}นองคTความรู@

ที่เหมือนหรือตSางจากที่ผู@เรียนได@เรียนรู@ในห@องเรียน และชSวยให@ผู@เรียนได@พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ 

การทำงานที่สอดคล@องกับการดำเนินชีวิต (Real World) ตั้งแตSการวางแผน การควบคุมการปฏิบัติให@เป}นไปตามแผน  

การแก@ป�ญหา การประเมินการปฏิบัติ การสื่อสารและการนำเสนอ ชSวยฝ�กทักษะการปรับตัวและความรับผิดชอบตSอ

บทบาทหน@าที่ที่ได@รับมอบหมายจากกลุSม นอกจากนี้ผู@เรียนจะได@รับประสบการณTตรงจากการแสวงหาความรู@ด@วยตนเอง 

และจากการปฏิสัมพันธTกับบุคคลและสภาพแวดล@อม ทำให@ผู@เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวิธีการเรียนรู@และพัฒนาตนเอง

จากแหลSงเรียนรู@ที่หลากหลาย 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบโครงงานเป}นฐาน โมเดลคอมแพค 
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การพฒันาความสามารถทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบ MATH ที;เนน้กระบวนการ

แกปั้ญหาของโพลยา เรื;อง การแยกตวัประกอบพหุนาม สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 นนัณภชั

สรณ์  อินทะ  กณุฑลีรัฐ  พิมพิลา  สมฤทยั  เยน็ใจ  และวภิาดา นาเลา 
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร( โดยใช?รูปแบบ MATH ท่ีเน?นกระบวนการ

แก?ป�ญหาของโพลยา เร่ือง การแยกตัวประกอบพหุนาม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 

The development the mathematics learning Ability on Factorization polynomials of 

MATH model learning through POLYA of Matthayom suksa 3 students 
 

นันณภัชสรณT  อินทะ*  กุณฑลีรัฐ  พิมพิลา  สมฤทัย  เย็นใจ  และวิภาดา นาเลา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author email: Nunnapatchsorn.int@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรTของนักเรียนที่เรียน

ด@วยรูปแบบ MATH ที่เน@นกระบวนการแก@ป�ญหาของโพลยา กับการสอนรูปแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนด@วยรูปแบบ MATH ที่เน@นกระบวนการแก@ป�ญหาของโพลยา กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

3 กำลังเรียนอยูSในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห@อง รวม 40 คน โดยการสุSมอยSางงSายที่มีห@องเรียนเป}น

หนSวยในการสุSม เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยตSอรูปแบบ MATH ที่เน@นกระบวนการแก@ป�ญหาของโพลยา ได@แกS แผนการจัด 

การเรียนรู@คณิตศาสตรT เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหTข@อมูล 

ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบวSา การเปรียบเทียบความสามารถทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตรTของนักเรียนที่เรียนด@วยรูปแบบ MATH ที่เน@นกระบวนการแก@ป�ญหาของโพลยา เรื่อง การแยกตัว

ประกอบพหุนาม สูงกวSาการสอนรูปแบบปกติ อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตSอรูปแบบ 

MATH ที่เน@นกระบวนการแก@ป�ญหาของโพลยา อยูSในระดับมาก (𝑥= 4.41, SD =0.66) 

 

คำสำคัญ: ความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT  รูปแบบMATH  กระบวนการแก@ป�ญหาของโพลยา 
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การพฒันาความสามารถในการอ่านสะกดคาํที;มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยการใชสื้;อการเรียนรู้

ภาษาไทยของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ นารา รัตนพงศผ์าสุข  พีระ 
อินทร์เพญ็  และศิวดล วราเอกศิริ 
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถในการอ�านสะกดคำท่ีมีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตรา 

โดยการใช?ส่ือการเรียนรู?ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 

The Development of Reading Ability with The Irregularly Spelled Final Consonants 

words by Using Thai Instructional Media for Prathomsuksa 3 Students at 

Chumchonwatkoeichainuea School 
 

นารา รัตนพงศTผาสุข1*  พีระ อินทรTเพ็ญ2  และศิวดล วราเอกศิริ1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัย-ประชานุกูล) 

*corresponding author e-mail: rattanapongpasuk@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอSานสะกดคำที่มีตัวสะกดไมSตรงตามมาตรา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 ระหวSางกSอนเรียนและหลังหลังเรียนโดยใช@สื่อการเรียนรู@ภาษาไทย ซึ่งประชากรและ

กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัย-ประชานุกูล) ดำเนินการทดลอง

ในภาคเรียนที ่ 2 ปKการศึกษา 2565 ระหวSางวันที ่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที ่ 9 ธันวาคม 2565  โดยใช@เวลาสอน 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง รวม 3 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช@ ได@แกS แบบทดสอบการอSานออกเสียงกSอนเรียนและหลังเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู @ จำนวน 3 แผน และสื่อการเรียนรู @ จำนวน 3 ชิ ้น โดยสถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS  

คSาเฉลี่ย คSาร@อยละ และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 ที่เรียนโดยใช@โดยใช@สื่อ

การเรียนรู@ มีคSาเฉลี่ยคะแนนกSอนเรียนเทSากับ 10.23 คะแนน คิดเป}นร@อยละ 51.15 และมีคSาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเทSากับ 

17.38 คะแนน คิดเป}นร@อยละ 87.92 จะเห็นได@วSาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 

 

คำสำคัญ: การอSานสะกดคำ สื่อการเรียนรู@ มาตราตัวสะกด 
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การพฒันาพฤติกรรมทางดา้นสงัคมของเดก็ปฐมวยัชั5นอนุบาลปีที; 3 โดยใชกิ้จกรรมเกมการศึกษา 

นิชนนัท ์กางถิYน และทิพยสุ์ดา อินทะพนัธุ์ 
 

  

 

 

การพัฒนาพฤติกรรมทางด?านสังคมของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปMท่ี 3 โดยใช?กิจกรรมเกมการศึกษา 

The development of social behavior of preschool children in kindergarten grade 3 

using educational game activities 
 

นิชนันทT กางถิ่น* และทิพยTสุดา อินทะพันธุT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: nitchanan8506@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางด@านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัด

กิจกรรมเกมการศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางด@านสังคมของเด็กปฐมวัยกSอนและหลังที่ได@รับการจัดกิจกรรมเกม

การศึกษากลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย–หญิงอายุระหวSาง5 – 6 ปK ที่กําลังศึกษาอยูSชั้นอนุบาลปK

ที่  3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดทSามะปราง) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565   

จำนวน 28 คน  เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมโดยใช@กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

ทางด@านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปKที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดทSามะปราง) 2. แบบการสังเกตพฤติกรรมทางด@าน

สังคมสำหรับเด็กปฐมวัยกSอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช@กิจกรรมเกมการศึกษาสถิติที่ใช@วิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ย 

(𝑥) และคSาร@อยละ ผลการวิจัยพบวSา เด็กปฐมวัยที่ได@มีการพัฒนาพฤติกรรมทางด@านสังคม โดยใช@กิจกรรมเกมการศึกษา  

มีพัฒนาการด@านสังคมที่สูงกวSากSอนได@รับการจัดกิจกรรมอยSางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ: พัฒนาพฤติกรรมทางด@านสังคม กิจกรรมเกมการศึกษา 
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การพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ เรื;องไฟฟ้ากระแส โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน

แบบโมเดลซิปปา ร่วมกบัเทคนิคการแกปั้ญหาของโพลยา สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 5/1 

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมนิติพงษ ์ขนัทะบุตร ศรวษิฐ ์ปละใจ และคชรัตน ์ภูฆงั 
 

  

 

 

การพัฒนาชุดฝ�กทักษะการแก?โจทย(ป�ญหาฟ¤สิกส( เร่ืองไฟฟ�ากระแส โดยใช?รูปแบบการเรียนการสอน

แบบโมเดลซิปปา ร�วมกับเทคนิคการแก?ป�ญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5/1 

โรงเรียนม�วงไข�พิทยาคม 

The development of physics problem solving skills combines electric current using 

the CIPPA model teaching style with the Polya's problem-solving technique 

For students in grade 5/1 Muang Khai Pittayakom School 
 

นิติพงษT ขันทะบุตร1 ศรวิษฐT ปละใจ2 และคชรัตนT ภูฆัง1* 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

2โรงเรียนมSวงไขSพิทยาคม  

*corresponding author e-mail: kotcharat@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคT เพื่อพัฒนาชุดฝ�กทักษะการแก@โจทยTป�ญหาฟ¦สิกสT เรื่องไฟฟ�ากระแส โดยใช@รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา รSวมกับเทคนิคการแก@ป�ญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5/1 

โรงเรียนมSวงไขSพิทยาคม ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 (E1/E2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนฟ¦สิกสT  

เรื่องกระแสไฟฟ�า กSอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจตSอชุดฝ�กทักษะการแก@โจทยTป�ญหา เรื่อง กระแสไฟฟ�า 

กลุSมทดลองที่ใช@ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5/1 จำนวน 11 คน ซึ่งได@มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช@  

1) ชุดฝ�กทักษะการแก@โจทยTป�ญหาฟ¦สิกสT เรื ่องกระแสไฟฟ�า 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่องกระแสไฟฟ�า  

ก Sอนเร ียนและหลังเร ียน 3) แบบประเม ินความพึงพอใจของนักเร ียนที ่ม ีต Sอช ุดฝ �กท ักษะการแก@โจทยTป �ญหา  

เรื่อง กระแสไฟฟ�า ผลการวิจัยพบวSา 1) ชุดฝ�กทักษะการแก@โจทยTป�ญหาฟ¦สิกสT เรื่องกระแสไฟฟ�า โดยใช@รูปแบบการเรียน

การสอนแบบโมเดลซิปปา รSวมกับเทคนิคการแก@ป�ญหาของโพลยา มีประสิทธิภาพเทSากับ 82.10/81.30 ซึ่งสูงกวSาเกณฑT

ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว@ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟ¦สิกสT เรื่องกระแสไฟฟ�า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5/1 

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจตSอการเรียนโดยใช@ชุดฝ�กทักษะ 

การแก@โจทยTป�ญหาฟ¦สิกสT เรื่องกระแสไฟฟ�า อยูSในระดับพึงพอใจมาก (𝑥 = 4.01 , SD = 0.17) 

 

คำสำคัญ: ชุดฝ�กทักษะการแก@โจทยTป�ญหาฟ¦สิกสT เทคนิคการแก@ป�ญหาของโพลยา การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา 

รSวมกับเทคนิคการแก@ป�ญหาของโพล 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน เรื;อง ความหมายและการจาํแนกคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

(ภาษาบาลี : สนัสกฤต) ของนกัเรียน ชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป นิลาวรรณ์ ทองจนัทร์ 
และสุนารี ฝีปากเพราะ 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความหมายและการจำแนกคำภาษาต�างประเทศ 

ในภาษาไทย (ภาษาบาลี : สันสกฤต) ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โดยใช?บทเรียนสำเร็จรูป 

The development of learning achievement on meaning and classification of foreign 

language wordsin Thai language (Pali: Sanskrit) of Mathayomsuksa 2 students 

by using ready-made lessons. 
 

นิลาวรรณT ทองจันทรT* และสุนารี ฝKปากเพราะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: nilawan.tho@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย(ภาษาบาลี : 

สันสกฤต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปมีวัตถุประสงคTคือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย(ภาษาบาลี : สันสกฤต) ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT

มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนการจัดการเรียนเรียนรู@และหลังการจัดการ

เรียนรู@ด@วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย(ภาษาบาลี : สันสกฤต) 3) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศใน

ภาษาไทย(ภาษาบาลี : สันสกฤต) กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@านบุSงคล@า 

อำเภอหลSมสัก จังหวัดเพชรบูรณT ประจำปKการศึกษา 2565 จำนวน 27 คน ได@มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เครื่องมือที่ใช@วิจัยได@แกS 1) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย (ภาษาบาลี : 

สันสกฤต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู@ เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย 

จำนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย (ภาษาบาลี : 

สันสกฤต) สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 จำนวน 30 ข@อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่มีตSอการจัดการเรียนรู@ด@วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย (ภาษา

บาลี : สันสกฤต) วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@สถิติคSาเฉลี่ย (𝑥) สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคSาทีแบบไมSอิสระตSอกัน 

(t-test Dependent) และการหาประสิทธิภาพ E1/E2   ผลการวิจัยพบวSา 1. ผลการสร@างบทเรียนสำเร็จรูป เรื ่อง  

การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 มีคุณภาพมาก ( 𝑥= 4.42, SD =0.36) 

และเมื่อนำไปใช@พบวSา มีคSาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทSากับ 87.83/87.28 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTมาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว@  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนการจัดการเรียนเรียนรู@และหลังการจัดการเรียนรู@ด@วยบทเรียน

สำเร็จรูป เรื่อง การจำแนกคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย(ภาษาบาลี : สันสกฤต) มีคะแนนเฉลี่ย เทSากับ 15.56 คะแนน 

และ 26.26 คะแนนตามลำดับ โดยคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่ระดับ 

.05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจำแนกคำ

ภาษาตSางประเทศในภาษาไทย โดยรวมจัดอยูSในระดับพอใจมากที่สุดทุกด@าน (𝑥 = 4.72, SD = 0.19) 

 

คำสำคัญ: คำภาษาบาล ีคำภาษาสันสกฤต บทเรียนสำเร็จรูป 
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การพฒันากลา้มเนื5อมดัเลก็ โดยผา่นชุดกิจกรรมมือนอ้ยหรรษาพาสนุกสาํหรับเดก็ปฐมวยั นิศรา ภูมิโคกรัก 
และอฐัณีญา สจัจะพฒันกลุ 
 

  

 

 

การพัฒนากล?ามเน้ือมัดเล็ก โดยผ�านชุดกิจกรรมมือน?อยหรรษาพาสนุกสำหรับเด็กปฐมวัย 

Small muscle development Through a series of fun little hands-on activities for  

pre-school children. 

 

นิศรา ภูมิโคกรัก* และอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: Nissara254242@gmail.com 

 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของ

นักเรียนชั ้นอนุบาล 2/2 กSอนและหลังการจัดชุดกิจกรรมมือน@อยหรรษาพาสนุกของเด็กปฐมวัย ประชากรที่ศึกษา  

คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวSาง 4-5 ปK ที่กำลังศึกษาอยูSชั้นอนุบาลปKที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 

29 คน ของโรงเรียนอนุบาลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยในชั้นเรียน ได@แกS จัดทำแผนการจัด

ประสบการณTโดยใช@การพัฒนากล@ามเนื้อมัดเล็กโดยผSานชุดกิจกรรมมือน@อยหรรษาพาสนุกสำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช@ใน

การวิเคราะหTข@อมูลผลการวิจัยในชั้นเรียน พบวSา เด็กปฐมวัยกSอนได@รับการจัดชุดกิจกรรมมือน@อยหรรษาพาสนุกมีคSาเฉลี่ย

เทSากับ 5.86 และหลังการได@รับการจัดชุดกิจกรรมมือน@อยหรรษาพาสนุก มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 7.68 และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง

ชั้นเรียนและเมื่อทดสอบเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบวSาคะแนนร@อยละความก@าวหน@าทั้งชั้นเรียนเทSากับ 18.2 

 

คำสำคัญ: กล@ามเนื้อมัดเล็ก การจัดประสบการณT ชุดกิจกรรม 
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ผลของโปรแกรมการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเนื5อแขนที;มีต่อความแม่นยาํในการเสิร์ฟลูกหนา้มือ กีฬา

เทเบิลเทนนิสของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม นุชนาฎ อ่อนปาน พนัทิลา มาก
หลาย นนัทน์ภสั เกียรติเศวตฉตัร และพธิุตา ศรียางนอก 
 

  

 

 

ผลของโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล?ามเน้ือแขนท่ีมีต�อความแม�นยำในการเสิร(ฟลูกหน?ามือ 

กีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

The Effects of Arm Muscle Strength Training Program on Accuracy of Forehand Serve 

in Table Tennis of Mathayomsuksa 1 Students Sukhothai Wittayakhom School 
 

นุชนาฎ อSอนปาน* พันทิลา มากหลาย นันทTนภัส เกียรติเศวตฉัตร และพุธิตา ศรียางนอก 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: evenuch762@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื้อแขนที่มีผลตSอ 

ความแมSนยำในการเสิรTฟลูกหน@ามือกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กSอนและ

หลังการฝ�กสัปดาหTที่ 8 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่เรียนรายวิชาเทเบิลเทนนิส 

ปKการศึกษา 2565 ทำการคัดเลือกกลุSมตัวอยSางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุSมตัวอยSางได@จากการทดสอบ

ความแมSนยำในการเสิรTฟลูกหน@ามือ จำนวน 30 คน ทำการฝ�กซ@อมโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื้อแขนเป}น

เวลา 8 สัปดาหT สัปดาหTละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง (วันจันทรT พุธ และวันศุกรT) และทำการทดสอบความแมSนยำในการเสิรTฟ

ลูกหน@ามือกีฬาเทเบิลเทนนิส กSอนการฝ�ก (Pre-test) หลังการฝ�กสัปดาหTที่ 8 กับกลุSมตัวอยSาง นำข@อมูลที่ได@มาวิเคราะหT

เปรียบเทียบหาคSาเฉลี ่ยและสSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช@สถิติ (Pair Sample test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 

p<0.05 ผลการวิจัยพบวSา เมื ่อเปรียบเทียบผลของผลของโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื ้อแขนที่มีตSอ 

ความแมSนยำในการเสิรTฟลูกหน@ามือกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กSอนและ

หลังการฝ�กสัปดาหTที่ 8 ความแมSนยำในการเสิรTฟลูกหน@ามือกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม แตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได@วSา โปรแกรมการฝ�ก

ความแข็งแรงของกล@ามเนื้อแขนเป}นเวลา 8 สัปดาหT สามารถ พัฒนาความแมSนยำในการเสิรTฟลูกหน@ามือกีฬาเทเบิลเทนนิส

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และสามารถนำไปใช@ให@เกิดประโยชนTในการพัฒนาความแมSนยำ

ในการเสิรTฟลูกหน@ามือกีฬาเทเบิลเทนนิสได@ 

 

คำสำคัญ: กล@ามเนื้อแขน ความแมSนยำ ลูกหน@ามือ 
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การพฒันาการจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื;อส่งเสริมความสามารถในการใช้

กลา้มเนื5อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเชียงของ บณัฑิตา ยอดวงค ์ชไมมน ศรีสุรักษ ์และศิริมาศ โก
ศลัยพ์ิพฒัน ์
 

  

 

 

การพัฒนาการจัดประสบการณ(โดยใช?ชุดกิจกรรมการเรียนรู? 

เพ่ือส�งเสริมความสามารถในการใช?กล?ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

THE DEVELOPING EXPERIENCES USING LEARNING ACTIVITIES TO PROMOTE  

FINE MOTER SKILL OF EARLY CHILDHOOD ANUBAN CHIANG KHONG SCHOOL 
 

บัณฑิตา  ยอดวงคT* ชไมมน  ศรีสุรักษT และศิรมิาศ  โกศัลยTพิพัฒนT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: Khimbun696@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การพัฒนาการจัดประสบการณTโดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@เพื่อสSงเสริมความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก

ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของมีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดประสบการณTที่สSงเสริมความสามารถใน

การใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาแผนการจัดประสบการณTโดย

ใช@ ชุดกิจกรรมการเรียนรู@เพื่อสSงเสริมความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  

3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระหวSางกSอนและหลัง

การจัดประสบการณTโดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@เพื่อสSงเสริมความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ผลการวิจัยพบวSา 1) บริบทการจัดประสบการณTที่สSงเสริมความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัด

เล็ก ของเด็กปฐมวัยได@นำมาประกอบการจัดประสบการณTการเรียนรู@ตามป�ญหาและความต@องการของสังคม 2) ได@แผนการ

จัด ประสบการณTที ่ม ีประสิทธิภาพ 80/80 และ 3) หลังจากนำแผนการจัดประสบการณTที ่ผ ู @ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นไปจัด

ประสบการณTแล@วสSงผลให@ความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สงูขึ้น  

 

คำสำคัญ: การจัดประสบการณT ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ กล@ามเนื้อมัดเล็ก เด็กปฐมวัย 
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การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐานเพื;อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง

นวตักรรม  สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษา บุญส่ง  กวยเงิน สลกัจิต ตรีรณโอภาส และเกสร กอกอง 
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช?กระบวนการวิจัยเปhนฐาน 

เพ่ือเสริมสร?างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

The development of teaching and learning models using research-based processes 

to enhance innovative thinking skills for high school students. 
 

บุญสSง  กวยเงิน* สลักจิต ตรีรณโอภาส และเกสร กอกอง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: boonsong.ku@psru.ac.th 

  

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT ดังนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช@กระบวนการวิจัยเป}นฐานเพื่อ

เสริมสร@างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและทดลองใช@รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช@

กระบวนการวิจัยเป}นฐานเพื่อเสริมสร@างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย 

คือ การวิจัยกึ ่งการทดลอง  กลุ SมตัวอยSาง  คือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 5 /2 โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ  

จำนวน 36 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โดยวิธีการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คอื รูปแบบการเรียน

การสอนโดยใช@กระบวนการวิจัยเป}นฐาน และแบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะหTข@อมูล คือ  

หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทียบกับเกณฑT 80/80 และเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมกSอน

เรียนและหลังเรียนโดยใช@คSา  t-test ผลการวิจัย พบวSา 1)รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช@กระบวนการวิจัยเป}นฐาน  

มีประสิทธิภาพเทSากับ 82.26/81.87 และ2) นักเรียนที่เรียนโดยใช@รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช@กระบวนการวิจัยเป}น

ฐานหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการวิจัยเป}นฐาน เสริมสร@างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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การพฒันาชุดกิจกรรมแบบ  Active Learning  ในการเรียนการสอนในรายวชิาสุขศึกษา สาํหรับ

นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 บุศรา สุขจิตร และลดัดาวลัย ์แกว้ใส 
 

  

 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบ  Active Learning  ในการเรียนการสอน 

ในรายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

The Development of an Active Learning Activity set in Teaching and Learning 

in the Subject of Health Education for Students Grade 7 
 

บุศรา สุขจิตร* และลัดดาวัลยT แก@วใส 

คณะครุศาสตรT มหิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: butsara.ploy03062000@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบ  Active Learning  ในการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1 จุดมุSงหมายของการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  

เรื ่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบ Active Learning ในการเรียนการสอน ในรายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 1 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@วิชาสุขศึกษา 

โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป เรื ่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 1  กลุSมตัวอยSาง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/6 จำนวน 43 คน ได@มาจากการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือ

ที่ใช@ในการศึกษา ได@แกS  แผนการจัดการเรียนรู @โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป  เรื ่องการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและ 

มีประโยชนT และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบ Active Learning 

ในการเรียนการสอน วิเคราะหTข@อมูล โดยหาคSาเฉลี ่ย (Mean) และคSาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศึกษาพบวSา  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชนTของ

นักเรียนหลังเรียนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป สูงกวSากSอนเรียน 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอจัดกิจกรรมการเรียนรู@วิชา

สุขศึกษาโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชนTในการเรียนการสอน อยูSในระดับ

มาก 

 

คำสำคัญ: การเลือกรับประทานอาหารที่ดี อาหารที่มีประโยชนT ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 ดว้ยวธีิการสอนอ่าน แบบ 

DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) บุษญาภรณ์ ทองปาน และฐิติกานต ์แกว้วเิศษ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ�านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 ด?วยวิธีการสอนอ�าน 

แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) 

The Development of Reading Comprehension Achievement of Mathayomsuksa 3 

Students by Teaching Reading Methods Type DR-TA 

(Directed Reading-Thinking Activity) 

 

บุษญาภรณT ทองปาน* และฐิติกานตT แก@ววิเศษ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: Budsayaporn.tho@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอSานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 ด@วยวิธีการสอนอSาน

แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity.) มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอSานจับใจความของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 กSอนและหลังการสอนด@วยวิธีการสอนอSานแบบ DR-TA  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 ที ่มีตSอการสอนด@วย วิธีการสอนอSานแบบ DR-TA โดยมีกลุ SมตัวอยSางคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที ่ 3/1 โรงเรียนติ้ววิทยาคม อำเภอหลSมสัก จังหวัดเพชรบูรณT จำนวน 22 คน มีเครื ่องมือในการวิจัย  

ไ ด @ แ ก S  แ ผนกา รจ ั ด ก า ร เ ร ี ยน ร ู @ ด @ ว ย ว ิ ธ ี ก า รสอนอ S านแบบ  DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity.)  

จำนวน 8 แผนการเรียนรู@, แบบวัดความสามารถในการอSานจับใจความจำนวน 20 ข@อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปKท ี ่  3 ท ี ่ม ีต Sอการเร ียนการสอนด@วยว ิธ ีการสอนอSานแบบ DR-TA จำนวน 12 ข@อ  

ซึ่งการวิเคราะหTข@อมูลใช@สถิติวิเคราะหTคSาเฉลี่ย (𝑥) สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคSาทีแบบไมSเป}นอิสระตSอ

กัน (Dependent Samples t-test) ผลการวิจัยพบวSา ผลสัมฤทธิ์การอSานจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 

หลังเรียน ( 𝑥 =13.64, SD =1.64) สูงกวSากSอนเรียน ( 𝑥 = 9.14, SD=1.25) อยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 อยูSในระดับมากที่สุด (  𝑥 = 4.79, SD = 0.38) เมื่อพิจารณาแยกเป}นด@าน 

พบวSา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูSในระดับเห็นด@วยมากในด@านการสอนอSานจับใจความ ด@วยวิธีการสอนแบบ DR-TA 

(Directed Reading-Thinking Activity.) ( 𝑥 = 4.75 , SD = 0.06) ด@านการวัดและประเมินผล (𝑥 = 4.81, SD = 0.09) 

และ ด@านการเรียนการสอน ( 𝑥 = 4.82 , SD = 0.07)  

 

คำสำคัญ: การอSานจับใจความ การสอนอSานแบบ DR-TA 
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การใชท้ฤษฎีพฒันาการทางเชาวปั์ญญาเพื;อส่งเสริมการจดจาํคาํศพัทข์องนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุ โรงเรียน

ตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นหนองแขม บุษบา นิภทัธเจน และอภิรดี จีนคร้าม 
 

  

 

 

การใช?ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว(ป�ญญาเพ่ือส�งเสริมการจดจำคำศัพท(ของนักเรียน 

กลุ�มชาติพันธุ( โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ?านหนองแขม 

Using Zone of Proximal Development Theory to Encourage 

the Ability of English Vocabulary Memorization of Ethnic group Students 

at Baan Nong Kaam Border Patrol Police School 

 

บุษบา นิภัทธเจน และอภิรดี จีนคร@าม* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: apiradee_j@g.lpru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การใช@ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวTป�ญญาเพื่อสSงเสริมความความในการจดจำคำศัพทTของนักเรียนกลุSมชาติพันธุT 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ@านหนองแขม มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษาผลการใช@ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวTป�ญญา

เพื่อสSงเสริมความความในการจดจำคำศัพทT และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตสื่อการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวT

ป�ญญา เครื่องมือในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@ แบบทดสอบกSอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวSาการใช@ทฤษฎี

พัฒนาการทางเชาวTป�ญญาเพื่อสSงเสริมความความในการจดจำคำศัพทTของนักเรียนกลุSมชาติพันธุT โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ@านหนองแขม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 1) คะแนนเฉลี่ยกSอนเรียนเทSากับ 4.11 สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กSอนเรียนเทSากับ 1.64 คิดเป}นร@อยละ 21.0 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทSากับ 10.61 สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน

เทSากับ 2.15 คิดเป}นร@อยละ 53.06 จะเห็นได@วSานักเรียนกลุSมตัวอยSางมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน และ  

2) สื่อที่ใช@ในการจัดการเรียนการสอนสามารถที่จะสSงเสริมการจดจำคำศัพทTของนักเรียนได@ 

 

คำสำคัญ: ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวTป�ญญา ความสามารถด@านการจดจำคำศัพทTภาษาอังกฤษ นักเรียน 
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การพฒันาสื;อมลัติมีเดียเพื;อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนใน

สงักดัสาํนกังานเขตพื5นที;การศึกษาประถมศึกษาชยันาท เบญญาภา สุกใส 
 

  

 

 

การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือส�งเสริมความคิดสร?างสรรค(ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

Development of Multimedia for Enhancing Creative Thinking of Prathomsuksa 4th 

Students School Chainat Primary Educational Service Area Office 
 

เบญญาภา สุกใส* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: benyapa.so@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสSงเสริมความคิดสร@างสรรคT 2) เพื่อศึกษาระดับ

ความคิดสร@างสรรคTของนักเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ศึกษาโดยสื่อมัลติมีเดีย  

กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย จำนวน 15 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท โดยวิธีการเลือกกลุSมตัวอยSางแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลการประเมินคุณภาพของสื่อ

มัลติมีเดีย โดยรวมผลประเมิน คSาเฉลี ่ย (𝑥)̅ ที ่ 4.51 และสSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ที ่ 0.50 อยู Sในระดับดีมาก  

2) ผลการศึกษาความคิดสร@างสรรคTของนักเรียนที่เรียนผSานสื่อมัลติมีเดีย พบวSา นักเรียนสามารถสร@างสรรคTผลงานชิ้นงาน

ที่ 1 อยูSในระดับดี (𝑥 ̅= 2.44, SD = 0.55) ชิ้นงานที่ 2 อยูSในระดับดี (𝑥 ̅= 2.62, SD = 0.70) และชิ้นงานที่ 3 อยูSในระดับ

ดีมาก (𝑥 ̅= 2.73, SD = 0.74) ซึ่งมีแนวโน@มวSานักเรียนมีการพัฒนาคิดสร@างสรรคTกับชิ้นงานขึ้น 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน พบวSา หลังเรียน (𝑥 ̅=17.73, SD= 0.96) มีคSาสูงกวSากSอนเรียน (𝑥 ̅=13.13, SD = 1.19) อยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 

คำสำคัญ:  สื่อมัลติมีเดีย ความคิดสร@างสรรคT 
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ผลของโปรแกรมการฝึกกลา้มเนื5อขา ที;มีผลต่อการกระโดดในกีฬาวอลเลยบ์อลของนกักีฬาวอลเลยบ์อล

ชายอาย ุ16-18 ปี โรงเรียนพรหมพิรามวทิยาประดิษฐ ์อยูทิ่พย ์และพธิุตา ศรียางนอก 
 

  

 

 

ผลของโปรแกรมการฝ�กกล?ามเน้ือขา ท่ีมีผลต�อการกระโดดในกีฬาวอลเลย(บอล 

ของนักกีฬาวอลเลย(บอลชายอายุ 16-18 ปM โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

The Effects of leg muscle training program affecting jumping in volleyball of 

male volleyball players aged 16-18 years at Phromphiram Wittaya School 

 

ประดิษฐT อยูSทิพยT* และพุธิตา ศรียางนอก 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Yootip3721@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝ�กกล@ามเนื้อขา ที่มีผลตSอการกระโดดในกีฬา

วอลเลยTบอล ของนักกีฬาวอลเลยTบอลชายอายุ 16-18 ปK โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กลุSมตัวอยSางเป}นนักกีฬาวอลเลยTบอล

ชายอายุ 16-18 ปK โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปKการศึกษา 2565 ได@มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จำนวน 15 คน ทำการฝ�กตามโปรแกรมการฝ�กด@วยน้ำหนัก (Weight Training) ของกล@ามเนื้อขา ประกอบด@วยทSาทาง 

การฝ�กกล@ามเนื้อขาทั้งหมด โดยทำการฝ�กเป}นแบบสถานี มีสถานีที่ฝ�ก 5 สถานี ระยะเวลาในการฝ�ก 6 สัปดาหT ๆ ละ 3 วัน

คือ วันจันทรT วันพุธ วันศุกรT ใช@เวลาในการฝ�กวันละ 60 นาที ทดสอบพลังกล@ามเนื้อขาในการกระโดดหลังการฝ�กตาม

โปรแกรมผลการวิจัยพบวSา หลังการฝ�กกล@ามเนื ้อขาเพื ่อใช@ในการกระโดดในกีฬาวอลเลยTบอลมีความสามารถใน 

การกระโดดหลังจากการฝ�กเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.47  แสดงให@เห็นวSา การฝ�กกล@ามเนื้อขาด@วยวิธีการฝ�กด@วยน้ำหนัก (Weight 

Training) มีผลตSอความสามารถในการกระโดดของกีฬาวอลเลยTบอลจากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได@วSา โปรแกรมการฝ�ก

กล@ามเนื้อขา ที่มีผลตSอการกระโดดในกีฬาวอลเลยTบอล ของนักกีฬาวอลเลยTบอลชายอายุ 16-18 ปK โรงเรียนพรหมพิราม

วิทยา และสามารถนำไปใช@ให@เกิดประโยชนTในการพัฒนากล@ามเนื้อขาในการฝ�กการกระโดดของกีฬาวอลเลยTบอลได@ 

 

คำสำคัญ: การฝ�กกล@ามเนื้อขา การกระโดดในกีฬาวอลเลยTบอล นักกีฬาวอลเลยTบอลชาย 
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การพฒันาสมรรถภาพทางกายนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนวดักลางแดด ปราณี สมัพนัธุ์อภยั ณฐั
จกัร แกว้สุวรรณ และภูรี ณรงคว์านิช 
 

  

 

 

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนวัดกลางแดด 

The development of physical fitness for Prathom Suksa 4 students at Wat Klang 

Daet School 
 

ปราณี สัมพันธุTอภัย* ณัฐจักร แก@วสุวรรณ และภูรี ณรงคTวานิช 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  

*corresponding author e-mail: tei11052543@gmail.com 

 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุSงหมาย เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 มีวัตถุประสงคT 

เพื ่อหาข@อมูล พัฒนาความสามารถด@านสมรรถภาพทางกาย โดยใช@แบบฝ�กที่ผู @วิจัยสร@างขึ ้น และนำมาเปรียบเทียบ 

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 กSอนการฝ�กและหลังการฝ�ก รวมถึงสามารถ พัฒนาผู@เรียนให@

เข@าสูSเกณฑTมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา โดยใช@เกณฑTการประเมิน 5 ระดับ จากการเก็บรวบรวมข@อมูล

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดกลางแดด จังหวัด นครสวรรคT ปKการศึกษา 2565 

จำนวน 9 คน เพื่อนำมาวิเคราะหTผลและสรุปผลตามระดับเกณฑTมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ทั้ง 5 ด@าน  

ทั้งกSอนการใช@แบบฝ�กและหลังการใช@แบบฝ�ก 

 

คำสำคัญ: สมรรถภาพทางกาย 
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การใชก้ารสอนภาษาเพื;อการสื;อสารเพื;อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื;อการสื;อสารของนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนวดัสนัตน้ธง ปรารถนา สร้างโศรก และพรชนนี ภูมิไชยา 
 

  

 

 

การใช?การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนวัดสันต?นธง 

Using Communicative Language Teaching to develop English Speaking Skill for 

Communication of Grade 3 Students at Watsantonthong School 
 

ปรารถนา สร@างโศรก* และพรชนนี ภูมิไชยา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: pornchonnee@g.lpru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนวัดสันต@น

ธงโดยใช@การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียน 

วัดสันต@นธง จำนวน 11 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู@ 

โดยใช@การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 5 แผน แบบประเมินการพูดถาม-ตอบภาษาอังกฤษ วิเคราะหTข@อมูลโดย 

การหาคSาเฉลี ่ย    สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและคSาร@อยละ โดยใช@โปรแกรมคอมพิวเตอรTสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบวSา  

นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นหลังการใช@การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

 

คำสำคัญ: การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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การศึกษาปัจจยัที;ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัพนัปี) ปริญญา ทว้มคาํ เบญญาพชัร วนัทอง และสุพฒัตรา กลมกลิNง 
 

  

 

 

การศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการไม�ส�งงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปM) 

A Study of Factors Affecting Behavior of Not Submitting Assignments for 

Prathomsuksa 2 Students Municipal School 5 (Wat Pan Phi) 
 

ปริญญา ท@วมคำ* เบญญาพัชร วันทอง และสุพัฒตรา กลมกลิ้ง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Parinya.thuam@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการไมSสSงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปK) กลุSมตัวอยSางในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 5  

(วัดพันปK) จำนวน 27 คน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปK) ปKการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยเป}นแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณTเพื่อหาสาเหตุของการไมSสSงงาน ป�จจัยทางด@านสภาพแวดล@อม ป�จจัยทางด@านการจูงใจ และป�จจัยทาง 

ด@านครอบครัวที่สSงผลตSอการไมSสSงงานของนักเรียน สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS ร@อยละ คSาเฉลี่ยและสSวยเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหTข@อมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะหTเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได@ดังนี้ 1) นักเรียนมีสาเหตุของ 

การไมSสSงงานอยูSในระดับปานกลาง โดยมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 3.39 คิดเป}นร@อยละ 12.55 2) ป�จจัยที่มีผลตSอการไมSสSงงานของ

นักเรียน 2.1) ระดับป�จจัยสภาพแวดล@อมพบวSา อยู Sในระดับมาก โดยมีคSาเฉลี ่ยเทSากับ 3.53 คิดเป}นร@อยละ 13   

2.2) ป�จจัยทางด@านการจูงใจ อยูSในระดับปานกลาง มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 3.33 คิดเป}นร@อยละ 12.33  2.3) ป�จจัยทางด@าน

ครอบครัวพบวSาอยูSในระดับมาก โดยมีคSาเฉลี่ย 3.62 คิดเป}นร@อยละ 13.4  

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการไมSสSงงาน 
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การพฒันาคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาสาํหรับนกัศึกษา สาขาการศึกษา

ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ปรียาภรณ์ คงแกว้ และองัศุมาลิน ติดตระกลูชยั 
 

  

 

 

การพัฒนาคู�มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู?ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาการศึกษา

ปฐมวัย คณะครุศาสตร( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค( 

Development of learning activities manual based on STEM EDUCTION for students of 

major early childhood faculty education Nakhon Sawan Rajabhat university 
 

ปรียาภรณT คงแก@ว* และอังศุมาลิน ติดตระกูลชัย 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: preeyapoon.k@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาและประเมินคูSมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

สำหรับนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT ผู@วิจัยดำเนินการวิจัย 4 ดังนี้  

1. ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข@องและรวบรวมข@อมูลเกี ่ยวกับกิจกรรมและการจัดประสบการณTตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

2. การจัดทำโครงรSางของคูSมือ 3. ประเมินความเหมาะสมของคูSมือ และ 4.จัดทำคูSมือฉบับสมบูรณTและทดลองใช@คูSมือผล

ของการศึกษา ได@คู Sมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู @ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย  

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT ซึ่งมีองคTประกอบดังนี้  หน@าปกคูSมือ คำนำ สารบัญ คำแนะนำในการใช@

คูSมือวัตถุประสงคT ประโยชนTของคูSมือ สSวนประกอบของคูSมือ เนื้อหา สื่อ และ แหลSงข@อมูลเพื่อศึกษาเพื่อเติมผลการประเมิน

ความเหมาะสมของคูSมือในการนำคูSมือไปใช@ ผู@เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมวSา คูSมือความเหมาะสมในการนำไปใช@อยูSใน

ระดับมากที่สุด (𝑥=4.76 และ SD = 0.57) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู@ใช@คูSมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ตาม

แนวคิด สะเต็มศึกษา พบวSา โดยรวมมีระดับความพึงพอใจของผู@ใช@คูSมืออยูSในระดับมากที่สุด (𝑥 =4.76 และ SD = 0.57)  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาคูSมือ สะเต็มศึกษา 
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การจดัประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื;อส่งเสริมทกัษะพื5นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ปวณ์ีกร ใจชืNน และชุติกานต ์เอีYยวเลก็ 
 

  

 

 

การจัดประสบการณ(เรียนรู?คณิตศาสตร(โดยใช?กิจกรรมศิลปะสร?างสรรค(เพ่ือส�งเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร(ของเด็กปฐมวัย 

Organizing math learning experiences using creative arts activities to promote basic 

mathematical skills of preschool children 
 

ปวีณTกร ใจชื้น และชุติกานตT เอี่ยวเล็ก 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: Japaweekorn61@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาในวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อศึกษาศึกษาการจัดประสบการณTเรียนรู@คณิตศาสตรTโดยใช@กิจกรรม

ศิลปะสร@างสรรคTเพื ่อสSงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรTของเด็กปฐมวัย ประชากร ได@แกS เด็กปฐมวัยชายหญิง  

ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 24 คน ของโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

ได@แกS แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ และแบบแบบวัดความสามารถด@านการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรT 

ประกอบด@วย การสื่อสาร การคิดสร@างสรรคT การให@เหตุผล วิเคราะหTข@อมูลเชิงปริมาณ โดยใช@คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวSา เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู@มีคSาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด@านทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรTหลังการจัดกิจกรรมสูงกวSากSอนการจัดกิจกรรม  (p < .05). 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมศิลปะสร@างสรรคT ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรT เด็กปฐมวัย 
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การพฒันาทกัษะความอดทน อดกลั5นของเดก็ปฐมวยัชั5นอนุบาลปีที; 2 ที;ไดรั้บการจดักิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ โดยใชนิ้ทานสร้างเสริมคุณธรรม ปัณยะศิริ สกลวศิาลศกัดิX  และปิยลกัษณ์ พฤกษะวนั 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะความอดทน อดกล้ันของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปMท่ี 2 

ท่ีได?รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ( โดยใช?นิทานสร?างเสริมคุณธรรม 

development of patience skills The patience of preschool children 

in kindergarten grade 2 that has been organized to enhance the experience 

by using stories to promote morality 

 

ป�ณยะศิริ สกลวิศาลศักดิ*์ และป¦ยลักษณT พฤกษะวัน 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Panyasiri27@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อ (1) เพื ่อพัฒนาจิตใจเด็กในเรื ่องของความอดทน อดกลั ้นที ่ได@รับ 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณTโดยใช@นิทานสSงเสริมคุณธรรม 8 เรื ่อง (2) เพื ่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะเด็ก 

ในเรื่องความอดทน อดกลั้นของเด็กปฐมวัยกSอนและหลังที่ได@รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณTโดยใช@นิทานสSงเสริม

คุณธรรม 8 เรื่อง กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนหญิง 13 คน เด็กนักเรียนชาย  12  คน จำนวน 25 

คน อายุระหวSาง  4-5 ปK  ที ่กำลังศึกษาอยู Sชั ้นอนุบาลปKที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปKการศึกษา 2565  โรงเรียนเทศบาล 3  

(วัดทSามะปราง) โดยวิธีการการวิจัยแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ (1) แผนการจัดกิจกรรมโดยใช@กิจกรรม 

การเลSานิทาน (2) แบบสังเกตพฤติกรรมกSอนและหลังใช@กิจกรรมเลSานิทาน (3) หนังสือนิทานสSงเสริมคุณธรรม 8 เรื่อง  

สถิติที่ใช@วิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ย (𝑥)  สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คSาร@อยละและการหาร@อยละความก@าวหน@าของ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน กSอนเรียน – หลังเรียน ผลการวิจัยพบวSา เด็กปฐมวัยที่ได@รับการพัฒนาทักษะความอดทน  

อดกลั้นของเด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณTโดยใช@นิทานสร@างเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาความอดทน 

อดกลั้น มีพัฒนาการหลังจากการทดลองมีคะแนนสูงกวSากSอนทดลอง  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของคะแนน 2.84  

 

ความสำคัญ: การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณT การจัดกิจกรรมโดยการใช@นิทานสSงเสริมคุณธรรม  

เทคนิคการเลSานิทานของคร ู
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การพฒันาหอ้งเรียนกลบัดา้น ร่วมกบัจกัรวาลนฤมิตที;มีต่อผลสมัฤทธิY ทางการเรียนและพฤติกรรมการ

เรียนรู้วชิาวทิยาการคาํนวณ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 ปัทมา ทองวชิิต วฒิุชยั พิลึก และดวงใจ พทุธเษม 
 

  

 

 

การพัฒนาห?องเรียนกลับด?าน ร�วมกับจักรวาลนฤมิตท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และพฤติกรรมการเรียนรู?วิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

Development of flipped Classroom with Metavers Upon Learning Achievement and 

Learning Behavior Of Computing Science Learning Activities 

of Mathayomsuksa 1st Students 

 

ป�ทมา ทองวิชิต* วุฒิชัย พิลึก และดวงใจ พุทธเษม 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: patama.t@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคT (1) เพื่อพัฒนาห@องเรียนกลับด@านรSวมกับจักรวาลนฤมิต วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด@วยห@องเรียนกลับด@านรSวมกับจักรวาลนฤมิต

และ (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู@ที่เรียนด@วยห@องเรียนกลับด@านรSวมกับจักรวาลนฤมิต  กลุSมตัวอยSางที่ใช@เป}นนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปKที่ 1 จำนวน 19 คน ได@จากการสุSมหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช@ ได@แกS กิจกรรมการเรียนรู@แบบห@องเรียน

กลับด@านรSวมกับจักรวาลนฤมิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหT

ข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที  ผลการศึกษาพบวSา 1) ผลการประเมินคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนรู@ห@องเรียนกลับด@านโดยภาพรวมคุณภาพอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.54, SD = 0.07)  2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥= 20.37, SD = 2.67) สูงกวSากSอนเรียน ( 𝑥 = 15.32, SD = 1.73) อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และ 3) พฤติกรรมการเรียนรู@ของนักเรียนอยูSในระดับดี 

 

คำสำคัญ: วิทยาการคำนวณ ห@องเรียนกลับด@าน จักรวาลนฤมิต พฤติกรรมการเรียน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เรื;อง การหารทศนิยม

สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 5 โรงเรียนบา้นป่าแดงหว้ยหลวง อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ปานไพลิน วงศร์าช และจุฑามาศ สุขเป็ง 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร(โดยใช?แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตร( เร่ือง การหารทศนิยม 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนบ?านป าแดงห?วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

Development of Learning Achievement on Decimal Division Using Mathematical Skill 

Exercises for Prathomsuksa 5 Students in Banpadaenghuayluang School, 

Khun Tan District, Chiangrai Province 

 

ปานไพลิน วงศTราช* และจุฑามาศ สุขเป}ง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621120025@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงคT 1) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะ  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะ ประชากรที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้

เป}นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนบ@านป¤าแดงห@วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปK

การศึกษา 2565 จำนวน 7 คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย คือ 1) แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT เรื ่อง การหารทศนิยม  

จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 10 ข@อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตSอการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะ จำนวน 10 ข@อ และสถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย ร@อยละ 

สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช@คSาที (t-test for dependent samples) ผลการวิจ ัยพบวSา  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะ คSาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะ อยูSในระดับมาก (𝑥 = 4.44,  

SD = 0.78)  

 

คำสำคัญ: การหารทศนิยม แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การพฒันาความคล่องแคล่ววอ่งไวและความอ่อนตวั ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3  โรงเรียนวดัท่า

ทองปิยะนนัท ์ คาํมี นพพร  จาดสอน และภูรี  ณรงคว์านิช 
 

  

 

 

การพัฒนาความคล�องแคล�วว�องไวและความอ�อนตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3  

โรงเรียนวัดท�าทอง 

Developing dexterity, agility and flexibility. of Mathayomsuksa 3 students,  

Wat Tha Thong School 
 

ป¦ยะนันทT คำม¹ี นพพร จาดสอน² และภูรี ณรงคTวานิช1 

¹คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  

²โรงเรียนวัดทSาทอง  

*corresponding author e-mail: pkummee4@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั ้งนี ้ม ีจ ุดมุ Sงหมาย เพื ่อศึกษาความคลSองแคลSววSองไวและความอSอนตัวของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 มีวัตถุประสงคT เพื่อพัฒนาความสามารถด@านสมรรถภาพทางกาย โดยใช@แบบฝ�กที่ผู@วิจัยสร@างขึ้น  

และนำมาเปรียบเทียบ สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 กSอนการฝ�กและหลังการฝ�ก  

รวมถึงสามารถ พัฒนาผู@เรียนให@เข@าสูSเกณฑTมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา โดยใช@วิธีแบSงเป}นเกณฑT 

การประเมิน 5 ระดับ จาก การเก็บรวบรวมข@อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดทSาทอง 

จังหวัด นครสวรรคT ปKการศึกษา 2565 จำนวน 19คน เพื่อนำมาวิเคราะหTผลและสรุปผลตามระดับเกณฑTมาตรฐาน

สมรรถภาพทางกายนักเรียน 2 ด@านพบวSา กSอนการใช@โปรแกรมการฝ�ก และ หลังการใช@โปรแกรมการฝ�กเพื่อพัฒนา 

ความคลSองแคลSววSองไวและความอSอนตัวของนักเรียน พบวSาผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่ผSานการ

ฝ�กด@วยโปรแกรมที่ผู@วิจัยสร@างขึ้น นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 

 

คำสำคัญ: แบบทดสอบ สมรรถภาพกาย มัธยมศึกษา 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื;อง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ STAD และเทคนิค KWDL ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนเทพศาลาประชา

สรรค ์ปิยะพงษ ์ยนืยงค ์กิตติชยั ถาพรม และเอนก นองมณี 
 

  

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร( เร่ือง สมการเชิงเส?นตัวแปรเดียว  

โดยใช?การจัดการเรียนรู?แบบร�วมมือ STAD และเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1  

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค( 

A Study of Mathematics Learning Achievement on Linear Equations in One Variable 

by Using STAD and KWDL Techniques of Mathayomsuksa 1 Students at 

Thepsalaprachasan School 
 

ป¦ยะพงษT ยืนยงคT1 กิตติชัย ถาพรม2 และเอนก นองมณี1* 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคT 

*corresponding author e-mail: anak.n@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT เรื่อง สมการเชิงเส@นตัวแปร

เดียว โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือ STAD รSวมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ระหวSางกSอน

เรียนและหลังเรียน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT เรื่อง สมการเชิงเส@นตัวแปรเดียว โดยใช@

การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือ STAD รSวมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ระหวSางหลังเรียนกับเกณฑT

ร@อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุSมตัวอยSางใช@ในการวิจัยครั้งนี้ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/1 โรงเรียนเทพศาลา

ประชาสรรคT อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรคT ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน ซึ่งได@มาโดยการสุSมอยSาง

งSาย ด@วยวิธีการจับสลากห@องเรียน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือ STAD รSวมกับเทคนิค 

KWDL เรื่อง สมการเชิงเส@นตัวแปรเดียว และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT เรื่อง สมการเชิงเส@นตัว

แปรเดียว สถิติที่ใช@ทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ คSาเฉลี่ย คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที ผลการวิจัย พบวSา 

1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT เรื ่อง สมการเชิงเส@นตัวแปรเดียว โดยใช@การจัดการเรียนรู @แบบรSวมมือ  

STAD รSวมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT เรื่อง สมการเชิงเส@นตัวแปรเดียว โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือ 

STAD รSวมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1 หลังเรียนสูงกวSาเกณฑTร@อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมการเชิงเส@นตัวแปรเดียว การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือ STAD เทคนิค KWDL 
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ผลการใชกิ้จกรรมแนะแนวเพื;อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิY ในการเรียนของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 

5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) ปุญญิสา สายคาํฟ ูวมิพว์ภิา บุญกลิYน และพิชชา ถนอมเสียง 
 

  

 

 

ผลการใช?กิจกรรมแนะแนวเพ่ือส�งเสริมแรงจูงใจใฝ สัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ?านเชียงราย) 

The Result of Using Guidance Activities to Promote Achievement Motivation of 

Students in Primary 5 at the Municipal School 4 (Ban Chiangrai) 
 

ปุญญิสา สายคำฟ*ู วิมพTวิภา บุญกลิ่น และพิชชา ถนอมเสียง 

คณะครุศาสตรT  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: 61181220119@ g.lpru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อสSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ในการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 และ 2) ศึกษาผลการใช@กิจกรรมแนะแนวเพื่อสSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ในการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ@านเชียงราย) 

จำนวน 15 คน ซึ่งได@มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบด@วยแผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

สSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล 

ได@แกS คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปได@ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนวเพื่อสSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์

ทางการเรียน ประกอบด@วย 4 กิจกรรม ได@แกS ฉลาดเรียนเพียรสูSความสำเร็จ ความถนัดมักซSอนอยูSในความสุข เรียนดีให@มี

ความสุข และการเรียนรู@มุSงสูSความสำเร็จ โดยผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู@เชี่ยวชาญ พบวSา ในภาพรวมมีคุณภาพใน

ระดับมาก ( 𝑥 = 4.43) 2) ผลการใช@กิจกรรมแนะแนวเพื่อสSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน พบวSา  

กSอนเข@ารSวมกิจกรรมแนะแนวเพื่อสSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคSาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูSใน

ระดับน@อย (𝑥	= 2.20)   และหลังเข@ารSวมกิจกรรมแนะแนวเพื่อสSงเสริมแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคSาเฉลี่ยแรงจูงใจ

ใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูSในระดับมาก (𝑥 = 3.67)    

 

คำสำคัญ: กิจกรรมแนะแนว แรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 
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การออกแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มวธีิสอนคณิตศาสตร์เรื;อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.โดยใชโ้ปรแกรม Adobe 

Captivate สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์พงศเ์ทพ กาํพลวนิ ชิติพทัธ์ จนัทระ ธน
ภทัร เดชเมือง พีรพฒั นวลป้อง และคทาวธุ ชาติศกัดิX ยทุธ 
 

  

 

 

การออกแบบดิจิทัลแพลตฟอร(มวิธีสอนคณิตศาสตร(เร่ือง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

โดยใช?โปรแกรม Adobe Captivate สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ( 

Designing a Digital Mathematics Teaching Platform Using Adobe Captivate on 

G.C.D and L.C.M for Student Teacher Uttaradit Rajabhat University 

 

พงศTเทพ กำพลวิน* ชิติพัทธT จันทระ ธนภัทร เดชเมือง พีรพัฒ นวลป�อง และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: u62031040121@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้ใช@ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคT 1. เพื ่อออกแบบและหาประสิทธิภาพดิจิทัล

แพลตฟอรTมวิธีสอนคณิตศาสตรTเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช@โปรแกรม Adobe Captivate 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช@ดิจิทัลแพลตฟอรTมวิธีสอนคณิตศาสตรTที่สร@างจากโปรแกรม Adobe Captivate เครื่องมือที่

ใช@ในงานวิจัยได@แกS ดิจิทัลแพลตฟอรTมวิธีสอนคณิตศาสตรTเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช@โปรแกรม Adobe Captivate 

และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื ่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ผลการศึกษาพบวSา 1. ประสิทธิภาพของดิจิทัลแพลตฟอรTมวิธีสอน

คณิตศาสตรT ค.ร.น. โดยใช@โปรแกรม Adobe Captivate เรื ่อง ห.ร.ม. และ มีคSา E1/E2 เทSากับ 75/76.7 แสดงวSา

ประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ 2. ดิจิทัลแพลตฟอรTมวิธีสอนคณิตศาสตรTเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช@โปรแกรม 

Adobe Captivate สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01  

 

คำสำคัญ: ดิจิทัลแพลตฟอรTมวิธีสอนคณิตศาสตรT โปรแกรม Adobe Captivate ห.ร.ม. และ ค.ร.น. นักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 
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การพฒันาการจดัการเรียนรู้ วชิา สงัคมศึกษา  เรื;อง ผลการจดัการเรียนรู้ เรื;อง ทวปียโุรป  โดยใชใ้ชก้าร

จดัการเรียนรู้แบบร่วมดว้ยเทคนิค STAD นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 พงศภคั ชิณวงษา เยาวเรศ ภกัดีจิตร 
และกมลณทัภทัร์ ธนารัตนสิ์ทธิกลุ 
 

  

 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู? วิชา สังคมศึกษา  เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู? เร่ือง ทวีปยุโรป  โดยใช?ใช?

การจัดการเรียนรู?แบบร�วมด?วยเทคนิค STAD นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

The development of learning management in Social Studies  subjects, the results of 

learning management on Europe, using joint learning management with the STAD 

technique, Mathayomsuksa 2 students 
 

พงศภัค ชิณวงษา1* เยาวเรศ ภักดีจิตร1 และกมลณัทภัทรT ธนารัตนTสิทธิกุล2 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 
2โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต@ 

*corresponding author e-mail: oppophone.iaa1@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู@การพัฒนาการจัดการเรียนรู@ วิชา  

สังคมศึกษา 4 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู@ เรื่อง ทวีปยุโรป  โดยใช@ใช@การจัดการเรียนรู@แบบรSวมด@วยเทคนิค ( STAD ) 

2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องทวีปยุโรปกลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัย 

ได@แกSนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรคT จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช@

ในการวิจัยประกอบไปด@วย 1) สื่อการสอนและกิจกรรมกลุSมทำงานรSวมกันเรื่องทวีปยุโรป 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2) แบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียน เรื่อง ทวีปยุโรป โดนใช@สถิติในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ยและสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบวSา 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช@สื่อการสอนและกิจกรรมกลุSมทำงานรSวมกัน

เรื่องทวีปยุโรป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 มีความพึงพอใจในการเรียนสาระฯ  เรื่อง ทวีปยุโรป อยูSในระดับมาก  

 

คำสำคัญ: จัดการเรียนรู@แบบรSวมด@วยเทคนิค STAD วิชาสังคมศึกษา สาระทวีปยุโรป 
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การพฒันาทกัษะการสร้างแบบจาํลอง โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาเรื;อง แรง

โนม้ถ่วงของโลก สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4โรงเรียนชุมชนบา้นสนัจาํปา อาํเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย พรนภา ชยัเลิศ และแสงระว ีณ ลาํพนู 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการสร?างแบบจำลอง โดยใช?การจัดกิจกรรมการเรียนรู?ตามแนวสะเต็มศึกษา 

เร่ือง แรงโน?มถ�วงของโลก สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 

โรงเรียนชุมชนบ?านสันจำปา อำเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย 

The development of modeling skills by using STEM education management 

learning activities onEarth's Gravity for grade 4 Ban San Champa School, 

Mae Suai District, Chiang Rai Province 
 

พรนภา ชัยเลิศ* และแสงระวี ณ ลำพูน 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621161010@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

  

 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาทักษะการสร@างแบบจำลอง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู @ โดยใช@การจัดกิจกรรมการเรียนรู @ตามแนวสะเต็มศึกษา เร ื ่อง แรงโน@มถSวงของโลก  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ@านสันจำปา อำเภอแมSสรวย จังหวัดเชียงราย โดยกลุSมตัวอยSางที่ใช@

ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ@านสันจำปา ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 

จำนวน 26 คน ซึ่งได@มาจากการสุSมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@ตามแนวสะเต็ม

ศึกษา 2) แบบประเมินทักษะการสร@างแบบจำลอง และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที ่ม ีตSอการจัดการเรียนรู@  

สถิติพื้นฐานที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย (𝑥)̅ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคSาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(IOC) ผลการวิจัยพบวSา ทักษะการสร@างแบบจำลองมีคะแนนความก@าวหน@าเฉลี ่ยเทSากับ 4.4 คิดเป}นร@อยละ 27.5  

และมีระดับความพึงพอใจมาก (𝑥 ̅=4.4, SD = 6.4) 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู@วิทยาศาสตรTตามแนวสะเต็มศึกษา ทักษะการสร@างแบบจำลอง ความพึงพอใจ 
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การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื;อง อาเซียนศึกษา สาํหรับนกัเรียน

ชั5นประถมศึกษาปีที; 4 พรฟ้า แสงสิมมา และเกรียงไกร กนัตีมูล 
 

  

 

 

การใช?บทเรียนคอมพิวเตอร(ช�วยสอน ร�วมกับการเรียนรู?แบบร�วมมือ 

เร่ือง อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 

computer assisted instruction together with cooperative learning 

Subject: ASEAN Studies for Prathomsuksa 4 
 

พรฟ�า แสงสิมมา* และเกรียงไกร กันตีมูล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: sangsimmap73@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคT คือ 1) เพื ่อสร@างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนรSวมกับ 

การเรียนรู@แบบรSวมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียนด@วยบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนรSวมกับการเรียนรู@แบบ

รSวมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาค@นคว@าครั้งนี้ ได@แกS 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนผินสหราษฎรTพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  

เขต 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน ซึ่งได@มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษาค@นคว@าครั้งนี้

ได@แกS 1) บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน รSวมกับการเรียนรู @แบบรSวมมือ เรื ่อง อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที ่ 4 2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน รSวมกับการเรียนรู @แบบรSวมมือ  

เรื ่อง อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียน

คอมพิวเตอรTชSวยสอน รSวมกับการเรียนรู@แบบรSวมมือ เรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 สถิติที่ใช@

ในการวิเคราะหTข@อมูล คSาเฉลี่ย (𝑥) คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบคSา t-test ผลจากการศึกษา พบวSา  

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน รSวมกับการเรียนรู @แบบรSวมมือ เรื ่อง อาเซียนศึกษา  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.38/81.50 ซึ่งเป}นไปตามเกณฑTที่กำหนดไว@คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน กSอนเรียนและหลังเรียนด@วยบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนรSวมกับการเรียนรู@แบบรSวมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน การเรียนรู@แบบรSวมมือ ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื;อง สมบติัของเลขยกกาํลงั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

สาํหรับนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

พรรณิการ์ ใจแปง และจารุวรรณ ศิรินภาดล 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร( เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช?แบบฝ�กทักษะ 

สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

The Development of Mathematics Learning Achievement in the Properties of Powers 

Subject by Using Exercises for 8th Grade Students at Yanghomwitthayakhom School, 

Khun Tan District, Chiang Rai Province 

 

พรรณิการT ใจแปง* และจารุวรรณ ศิรินภาดล 

คณะครุศาสตรT  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621120026@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1)  เพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง 

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑTเทSากับ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง 

ระหวSางกSอนและหลังเรียน โดยใช@แบบฝ�กทักษะ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียน โดยใช@แบบ

ฝ�กทักษะ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนยางฮอม

วิทยาคม อ.ขุนตาล      จ.เชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 19 คน ได@มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย     คือ แบบฝ�กทักษะ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ  

สถิติที ่ใช@ในการวิจ ัย คือ คSาเฉลี ่ย   ร@อยละ สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะ E1/E2  

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด@วย t-test ผลการวิจัย พบวSา 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะ 

เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง มีประสิทธิภาพเทSากับ 80.89/81.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑT 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง หลังจากเรียนโดยใช@แบบฝ�กทักษะสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจที ่มีตSอการเรียนคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะ เรื ่อง สมบัติของเลขยกกำลัง  

โดยภาพรวมอยูSในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥= 4.48, SD = 0.67) 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT สมบัติของเลขยกกำลัง 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน เรื;อง สมดุลเคมี ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 5/1 รายวชิาเคมี3 

โดยใชเ้กมเป็นฐานร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก พลาธิป ไชยชมภู อรวรรณ ทนนัชยั  และ
ณรงคฤ์ทธิX  ติdบคาํป้อ 
 

  

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมดุลเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5/1 รายวิชาเคมี 3 

โดยใช?เกมเปhนฐานร�วมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก 

A study of learning achievements on chemical equilibrium of students in Mathayom 

Suksa 5/1 in the Chemistry course by using games as a base together with an active 

learning model of teaching 

 

พลาธิป ไชยชมภู1* อรวรรณ ทนันชัย2  และณรงคTฤทธิ์ ติ๊บคําป�อ1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2สังกัดหนSวยงาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 

*Corresponding author e-mail: Kru.palathip@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู@เรื่อง สมดุลเคมี โดยใช@เกมเป}นฐานรSวมกับการจัด 

การเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5/1 จำนวน 20 ให@ได@ประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80  

2) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 5/1  

เรื่อง สมดุลเคมี ผSานการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐานรSวมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก โดยประชากร  

คือนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่5/1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ภาคเรียนที่1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใชSใน

การวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐานรSวมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก 2) เกมฝ�กทักษะเรื่อง 

สมดุลเคมี 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนSวยการเรียนรู@เรื่อง สมดุลเคมี คSาสถิติที่ใช@ในการวิเคราะหT ได@แกS 

คSาร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคSา (t-test แบบ Dependent) ผลวิจัยพบวSา 1) แผนการจัด 

การเรียนรู@หนSวยการเรียนรู@เรื่องสมดุลเคมีโดยใช@เกมเป}นฐานรSวมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 5/1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทSากับ 81.4/89 ซึ่งมีคSาสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ 2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโดยใช@เกมเป}นฐานรSวมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมดุลเคม ีเกมเป}นฐาน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก 
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การพฒันาการจดัประสบการณ์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้วทิยาการคาํนวณ ประกอบการใชสื้;อ Kids 

code for fun เพื;อพฒันาทกัษะการคิดพื5นฐานสาํหรับเดก็ปฐมวยั โรงเรียนบา้นแม่บวน จงัหวดั

เชียงใหม่ พชัรินทร์ ชยัเสนา ชไมมน ศรีสุรักษ ์และกลัยา ใจรักษ ์
 

  

 

 

การพัฒนาการจัดประสบการณ(โดยใช?กิจกรรมการเรียนรู?วิทยาการคำนวณ  

ประกอบการใช?ส่ือ Kids code for fun เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัย  

โรงเรียนบ?านแม�บวน จังหวัดเชียงใหม� 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING EXPERIENCES BASED ON COMPUTING SCIENCE WITH 

KIDS CODE FOR FUN MEDIA TO PROMOTE BASIC THINKING SKILLS OF EARLY 

CHILDHOOD BANMAEBUAN SCHOOL CHIANGMAI PROVINCE 

 

พัชรินทรT ชัยเสนา* ชไมมน ศรีสุรักษT และกัลยา ใจรักษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*Corresponding author e-mail: 64866204@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดประสบการณTทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนบ@านแมSบวน จังหวัดเชียงใหมS 2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณTทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย  

โดยใช@กิจกรรมการเรยีนรู@วิทยาการคำนวณประกอบการใช@สื่อ Kids Code for fun สำหรับเด็กปฐมวัย 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ระหวSางกSอนและหลังการจัดประสบการณTโดยใช@กิจกรรมการเรียนรู@วิทยาการ

คำนวณประกอบการใช@สื ่อ Kids Code for fun ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลการศึกษาบริบทการจัดประสบการณTทักษะ 

การคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ@านแมSบวน มีความต@องการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ด@านการคิดเปรียบเทียบ 

เรียงลำดับ การจำแนก และการคิดแก@ป�ญหา โดยใช@กิจกรรมการเรียนรู@วิทยาการคำนวณที่สอดคล@องกับบริบทของ

สถานศึกษาและความต@องการของสังคม 2) แผนการจัดประสบการณTทักษะการคิดพื ้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย  

โดยใช@กิจกรรมการเรียนรู@วิทยาการคำนวณประกอบการใช@สื่อ Kids Code for fun สำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑT 80/80 3) เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดประสบการณTโดยใช@กิจกรรมการเรียนรู@วิทยาการคำนวณประกอบการใช@สื่อ 

Kids Code for fun มีทักษะการคิดพื้นฐานอยูSในระดับดี เด็กปฐมวัยมีความสามารถการคิดพื้นฐานหลังเรียนสูงกวSากSอน

เรียน 

 

คำสำคัญ: การจัดประสบการณT วิทยาการคำนวณ สื่อ Kids code for fun ทักษะการคิดพื้นฐาน เด็กปฐมวัย 
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การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณรายวชิาวทิยาศาสตร์ เรื;อง สารและสมบติัของสาร

ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain-based 

learning) พชัรี โพพนิิจ และศกัยช์ยั เพชรสุวรรณ 
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย�างมีวิจารณญาณรายวิชาวิทยาศาสตร(  

เร่ือง สารและสมบัติของสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1  

โดยใช?การจัดการเรียนรู?โดยใช?สมองเปhนฐาน (Brain-based learning) 

The development of critical thinking ability about substance and substance 

propertiesof mathayom 1 through the use of brain-based learning techniques 

 

พัชรี โพพินิจ* และศักยTชัย เพชรสุวรรณ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author e-mail: phatcharee.ph@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงคTเพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยSางมีว ิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน กSอนและหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการ

เรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐาน กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้เป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 

(บ@านมะขามสูง) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที ่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห@องเรียน  

มีนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1จำนวน 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุ SมตัวอยSางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

จากการดำเนินการวิจัยพบวSา ความสามารถในการคิดอยSางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอน

เรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐานอยูSใน

ระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.52, SD = 0.69) 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอยSางมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู@โดยใช@สมองเป}นฐาน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียน ในรายวชิาสงัคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ เรื;อง เศรษฐศาสตร์

เบื5องตน้ โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวข์องนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 

โรงเรียนสามเงาวทิยาคม พนัธวชั เนืYองวงั ธนิตตา รอดสุนทรา และเยาวเรศ  ภกัดีจิตร 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร( 

เร่ือง เศรษฐศาสตร(เบ้ืองต?น โดยการจัดการเรียนรู?แบบร�วมมือโดยใช?เทคนิคจิกซอว( 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

development of academic achievement in social studies Economics 

about basic economics by managing cooperative learning using jigsaw techniques 

of students in grade 7, Sam Ngao Wittayakom School. 

 

พันธวัช เนื่องวัง1* ธนิตตา รอดสุนทรา2 และเยาวเรศ  ภักดีจิตร1 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 
2โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

*corresponding author email: Pantawat2000@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่

เรียนโดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@เทคนิคจิกซอวTในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตรTเบื้องต@นสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช@การ

จัดการเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@เทคนิคจิกซอวTในรายวิชาสังคมเรื่อง เศรษฐศาสตรTเบื้องต@นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปK

ที่ 1 กับเกณฑT ร@อยละ 70 โดยกลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยได@มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@ 

วิชาสังคมศึกษา (สาระการเรียนรู@เศรษฐศาสตรT) โดยใช@วิธีการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือด@วยเทคนิคจิ๊กซอวT 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (สาระการเรียนรู@เศรษฐศาสตรT) จำนวน 20 ข@อ 

สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย คSาร@อยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคSาที ผลวิจัยพบวSา 1) ผล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับการจัดการ

จัดการเรียนรู@แบบรSวมมือด@วยเทคนิคจิ๊กซอวT พบวSาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนมีคSาเฉลี่ย (𝑥) เทSากับ 7.25 

และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคSาเฉลี่ย (𝑥) เทSากับ 14.16 เมื่อเปรียบเทียบระหวSางคะแนนสอบทั้งสอง

ครั้งพบวSา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวSาคะแนนกSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 หลังได@รับการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือด@วยเทคนิค    จิ๊กซอวT สูงกวSาเกณฑTร@อยละ 70 

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มาก โดยมีคSาเฉลี่ย (𝑥) เทSากับ 14.16 และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทSากับ 

2.52 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือโดยใช@เทคนิคจิ๊กซอวT ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา(เศรษฐศาสตรT) 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เรื;องอากาศรอบตวัเรา โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนบา้นบ่อแสง อาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย พิชชาภา 

ทะนนัชยั และณตัฐิยา ชยัชนะ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร( เร่ืองอากาศรอบตัวเรา โดยใช?ชุดกิจกรรมการเรียนรู? 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนบ?านบ�อแสง อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

Development science achievement on topic of the air around us using a package of 

learning activities for Grade 3 students of Ban Bo Saeng School, Phaya Mengrai 

District, Chiang Rai 
 

พิชชาภา ทะนันชัย* และณัตฐิยา ชัยชนะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621161012@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อ (1) เพื ่อสร@างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เรื ่องอากาศรอบตัวเรา  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กSอนและหลังเรียน โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@  

เรื ่องอากาศรอบตัวเรา (3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจที่นักเรียนมีการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT เรื ่อง อากาศรอบตัวเรา  

ด@วยชุดกิจกรรมการเรียนรู@ กลุSมตัวอยSางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนบ@านบSอแสง อำเภอพญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน ซึ่งได@มาจากวิธีการสุSมอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

ได@แกS ชุดกิจกรรม เรื่อง อากาศรอบตัวเรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรT และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติที ่ใช@ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที (t-test dependent sample) 

ผลการวิจัยพบวSา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง อากาศรอบตัวเรา (E1/E2) เทSากับ 79.5/78.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง

กวSาเกณฑTร@อยละ 75/75 (2) คSาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนด@วยชุดกิจกรรม เรื่องอากาศรอบตัวเรา (𝑥 ̅=23.45±2.48)  

สูงกวSาคSาเฉลี่ยของคะแนนกSอนเรียน (𝑥 ̅=12.85±2.20) อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียนมีความพึงพอใจ

ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT เรื่อง อากาศรอบตัวเรา ด@วยชุดกิจกรรมการเรียนรู@ โดยรวมอยูSในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

(𝑥 ̅= 4.79±0.43) 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรม ความพึงพอใจ 
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การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทยโดยใชแ้บบฝึกมาตราตวัสะกดสาํหรับชั5นประถมศึกษาปีที; 2 

โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ภาคเรียนที; 1 ปีการศึกษา 2565 พิชชาอร เครือวงศค์าํ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช?แบบฝ�กมาตราตัวสะกด 

สำหรับช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลแม�ทะ ภาคเรียนท่ี 1 ปMการศึกษา 2565 

The development of Thai writing skills by using spelling exercises 

for Prathomsuksa 2 students in Maetha School, Semester 1, Academic Year 2022 
 

พิชชาอร เครือวงศTคำ* 

คณะครุศาสตรT  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: View39152@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช@แบบฝ�กมาตราตัวสะกดสำหรับ ชั้นประถมศึกษา 

ปKที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแมSทะภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงคTเพื่อ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียน

ภาษาไทย โดยใช@แบบฝ�กมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแมSทะ ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 

2565 กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี ้เป}นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที ่ 2 โรงเรียนอนุบาลแมSทะ ภาคเรียนที่ 1 

ปKการศึกษา 2565  จำนวน 6 คน  เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แบบฝ�กมาตราตัวสะกดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางด@านการเขียนมาตราตัวสะกด ซึ่งเป}นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข@อ สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหT

ข@อมูล ได@แกS การหาร@อยละ  คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวSานักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 2  

โรงเรียนอนุบาลแมSทะ ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 ภายหลังได@รับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช@แบบฝ�ก

มาตราตัวสะกด มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยร@อยละ  67.18  เป}นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว@  

 

คำสำคัญ: การเขียน แบบฝ�ก มาตราตราตัวสะกด 
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การพฒันาสื;อเซปักตะกร้อ เรื;องนวตักรรมลูกตะกร้อประยกุต ์ในระดบัชั5นประถมศึกษาปีที; 5 โรงเรียน

บา้นพนาสวรรค ์พิมพใ์จ โพธิX ทอง ธญัลกัษณ์ สีทองสา และกิตติชยั ภทัรธาดาสิริ 
 

  

 

 

การพัฒนาส่ือเซป�กตะกร?อ เร่ืองนวัตกรรมลูกตะกร?อประยุกต( ในระดับช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 

โรงเรียนบ?านพนาสวรรค( 

Development of Sepak Takraw Media On innovation of applied sepak takraw balls At 

the level of grade 5, Ban Phana Sawan School 
 

พิมพTใจ โพธิ์ทอง* ธัญลักษณT สีทองสา และกิตติชัย ภัทรธาดาสิริ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: pongpang25012543@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ในนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 5 ของโรงเรียนบ@านพนาสวรรคT โดยมุSงพัฒนาผู@เรียนให@บรรลุวัตถุประสงคTการเรียนรู@ คือ 1) เพื่อให@ผู@เรียน

มีความรู@ ความเข@าใจ บทเรียนในรายวิชาพลศึกษา และ 2) เพื่อใช@เป}นเครื่องชSวยสร@างบรรยากาศในการเรียนให@นSาเรียนรู@

มากขึ้น กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนบ@านพนาสวรรคT ภาคเรียนที่  2 ปKการศึกษา 2565 

จำนวน 38 คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1. สื ่อนวัตกรรมลูกตะกร@อ 2. แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช@

นวัตกรรม และ 3. แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม  สถิติในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS โดยใช@โปรแกรม Microsoft Math 

Solver รSวมกับการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือ เทคนิค STAD โดยใช@สถิติ คือ คSาเฉลี่ย (x) และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบวSากลุSมตัวอยSางมีคSาเฉลี่ยความพึงพอใจมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และนวัตกรรมลูกตะกร@อประยุกตTมีประสิทธิภาพเชิงผลลัพธTเทSากับร@อยละ 95.75 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนด คือร@อยละ 80 

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: วิชาพลศึกษา นวัตกรรมลูกตะกร@อประยุกตT 
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การส่งเสริมวนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัชั5นอนุบาล 3  โรงเรียนศิริราษฎร์สามคัคีโดยการจดักิจกรรม

ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ พิมพพ์ิสุทธิX  มูลรอด สุปราณี รอดพงษ ์และองัศุมาลิน ติดตระกลูชยั 
 

  

 

 

การส�งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3  โรงเรียนศิริราษฎร(สามัคคี 

โดยการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร(ล ออร(ฟ 

Promoting Self-Discipline in Kindergarten 3 Kindergarten Children at Siriradsamakke 

School by organizing music activities according to the concept of Carl Orff 
 

พิมพTพิสุทธิ์ มูลรอด1* สุปราณี รอดพงษT2 และอังศุมาลิน ติดตระกูลชัย1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนศิริราษฎรTสามัคค ี

*corresponding author e-mail: Pim0872065348@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เปรียบเทียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 กSอนและหลัง 

การจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคารTล ออรTฟ กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้เป}น เด็กปฐมวัยอายุระหวSาง 5–6 

ปK ซึ ่งกำลังศึกษาระดับชั ้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศิริราษฎรTสามัคคี อำเภอเมือง

นครสวรรคT  จังหวัดนครสวรรคT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1  จำนวน 11 คน เครื ่องมือที่ใช@ใน

การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ประกอบด @วย 1)แผนการจ ัดประสบการณ Tก ิจกรรมดนตร ีตามแนวค ิดของคาร Tล  ออรTฟ  

จำนวน 16 แผน  2) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จำนวน 15 ข@อ โดยแบSงเป}นแบบสังเกตพฤติกรรม 4 ด@าน 

คือ พฤติกรรมด@านความรับผิดชอบ พฤติกรรมด@านความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมด@านความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรม

ด@านความเป}นผู@นำ ผู@ตาม สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS คSาร@อยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช@สถิติ t – test 

for Dependent Samples ผลการศึกษาพบวSา เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคารTล ออรTฟ  

มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น ร@อยละ 13.27 

 

คำสำคัญ: การสSงเสริมวินัยในตนเอง การจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคารTล ออรTฟ เด็กปฐมวัย 
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การพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื5อมดัเลก็ของเดก็ออทิสติกโดยใชศิ้ลปะการวาดภาพต่อเติม

ร่วมกบัเทคนิคการเสริมแรงทางบวก พิมพว์ภิา เพชรเหลก็ สุกญัญา ใจจนัทร์ อนุชา ภูมิสิทธิพร จิรุตถ ์ภู่เจริญ และ
สุวพชัร์ ช่างพินิจ 
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถในการใช?กล?ามเน้ือมัดเล็กของเด็กออทิสติก 

โดยใช?ศิลปะการวาดภาพต�อเติมร�วมกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 

The Development of Fine Motor Skill Capability of a Child with Autism 

by Using the Art of Drawing and Positive Reinforcement Techniques 
 

พิมพTวิภา เพชรเหล็ก* สุกัญญา ใจจันทรT อนุชา ภูมิสิทธิพร จิรุตถT ภูSเจริญ และสุวพัชรT ชSางพินิจ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: pimwipa.pe@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้  ม ีว ัตถ ุประสงคTเพ ื ่อศ ึกษาและเปร ียบเทียบความสามารถในการใช @กล @ามเน ื ้อม ัดเล็ก  

สำหรับเด็กออทิสติก โดยใช@ศิลปะการวาดภาพตSอเติมรSวมกับเทคนิคการเสริมแรง กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS  

เด็กออทิสติก ที่มีอายุ 5-7 ปK ที่มีป�ญหาด@านกล@ามเนื้อมดัเล็ก และกำลังศึกษาอยูSในระดับชั้นเตรียมความพร@อม ของหนSวย

บริการการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปKการศึกษา จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย แผนการจัดประสบการณTการเรียนรู@ และแบบประเมินความสามารถในการใช@

กล@ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กออทิสติก ผลการวิจัย พบวSา 1) เด็กออทิสติกที่ได@รับการสอนโดยใช@กิจกรรมศิลปะการวาด

ภาพตSอเติมรSวมกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก หลังการสอน มีความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก อยูSในระดับดี

มาก  2) เด็กออทิสติกที่ได@รับการสอนโดยใช@กิจกรรมศิลปะการวาดภาพตSอเติมรSวมกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก  

มีความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก หลังการสอนสูงกวSากSอนการสอน 

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เด็กออทิสติก 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื;อพฒันาสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ตามแนวคิด PISA ที;บูรณาการกบั

การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 5E สาํหรับนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนบา้นปงท่าขา้ม 

(ปงประชานุกลู) พิรดา แสงศรีจนัทร์ ธนดล อู่ตุม้ และอิสระ ทบัสีสด 
 

  

 

 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู?เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร(ตามแนวคิด PISA   

ท่ีบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู?รูปแบบ 5E สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนบ?านปงท�าข?าม (ปงประชานุกูล) 

Learning Activities Design to Develop the PISA Science Competency by Integrated to 

the 5E of Inquiry-Based Learning for Secondary 2 Student of Banpongtarkarm School 

 

พิรดา แสงศรีจันทรT* ธนดล อูSตุ@ม และอิสระ ทับสีสด 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: Pirada269ying@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยกระทำกับกลุSมตัวอยSางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@านปงทSาข@าม (ปงประชานุกูล) 

ภาคเร ียนท ี ่  1 ป Kการศ ึกษา 2565 จำนวน 19 ซ ึ ่ งค ัดเล ือกโดยว ิธ ีการส ุ Sมแบบอาศ ัยความน Sาจะเป }นอย Sาง Sาย  

โดยมีวัตถุประสงคTเพื ่อ 1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู@เพื ่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรTตามแนวคิดของ PISA  

โดยบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู@รูปแบบ 5E 2) ทดลองและศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรTตาม

แนวคิดของ PISA จากกิจกรรมการเรียนรู@ที่ออกแบบ และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุSมตัวอยSางที่มีตSอกิจกรรม

การเรียนรู@ที่ออกแบบ ผลการวิจัยพบวSา เมื่อใช@แผนการการจัดการเรียนรู@ที่ออกแบบกิจกรรมโดยบูรณาการสมรรถนะทาง

วิทยาวิทยาศาสตรTตามแนวคิดของ PISA โดยบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู@รูปแบบ 5E เรื่อง สารละลายตSางชนิด

กันมีสภาพการละลายตSางกัน และ เรื ่อง ระดับอุณหภูมิมีผลตSอสภาพการละลายของสารพบวSา กลุ SมตัวอยSางมีผล 

การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรTตามแนวคิดของPISA อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α (0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ

สมรรถนะดังกลSาวที่มีอยูSเดิม และโดยภาพรวม กลุSมตัวอยSางมีความพึงพอใจตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ที่ระดับมาก 

 

คำสำคัญ: สมรรถนะทางวิทยาศาสตรTตามแนวคิดของ PISA การจัดกิจกรรมการเรียนรู@รูปแบบ 5E การออกแบบกิจกรรม 

การเรียนรู@ 
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การเรียนรู้ตามสภาพจริงสู่การสร้างสื;อการสอนในเนื5อหาความหลากหลายของแพลงกต์อนพืชและ

นิเวศวทิยานํ5าจืด สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาตอนปลาย พิษณุภาคิณ ไชยมงคล มะหมีY อินเฟือง ณฐัธิดา สุภา
หาญ และทตัพร คุณประดิษฐ ์
 

  

 

 

การเรียนรู?ตามสภาพจริงสู�การสร?างส่ือการสอนในเน้ือหาความหลากหลายของแพลงก(ตอนพืชและ

นิเวศวิทยาน้ำจืด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Authentic Learning to Create Instructional Media on Phytoplankton Diversity and 

Freshwater Ecology for High School Students 
 

พิษณุภาคิณ ไชยมงคล* มะหมี่ อินเฟ¶อง ณัฐธิดา สุภาหาญ และทัตพร คุณประดิษฐT 

คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: Phitsanuphakhin_cha@cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำด@านกายภาพและชีวภาพ และศึกษาความหลากหลายของ

แพลงกTตอนพืชในแหลSงน้ำบางแหลSงพื้นที่จังหวัดเชียงใหมS เป}นการศึกษาในสภาพจริงของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

เพื่อนำข@อมูลไปสูSสร@างสื่อการเรียนรู@ที่เสริมสร@างกระบวนการเรียนรู@ในเรื่องนิเวศวิทยาแหลSงน้ำ และความหลากหลายของ

แพลงกTตอนพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 โดยทำการศึกษาในแหลSงน้ำในจังหวัดเชียงใหมS 5 แหลSงน้ำ ศึกษาสมบัติ

ทางกายภาพและชีวภาพโดยวินิจฉัยชนิดของแพลงกTตอนพืชที่พบ พบแพลงกTตอนพืชทั้งหมด 1,222 เซลลT ใน 6 ดิวิชั่น  

ในอSางเก็บน้ำแมSนาป�าก พบความหลากหลายสูงที่สุด รวมทั้งหมด 23 ชนิด โดยมีชนิดเดSน คือ Trachelomonas hispida, 

Lepocinclis oxyuris และ Euglena proxima ตามด@วยอSางเก็บน้ำห@วยห@าพบ 20 ชนิด มีชนิดเดSนคือ Ankistrodesmus 

spiralis, Microcystis aeruginosa และ Eunotia sp. อ Sาง เก ็บน ้ำแม Sมาวและแม Sปอนม ีจำนวนเท Sาก ัย 14 ชนิด  

และอSางเก็บน้ำห@วยป¤าตึงเปKยงพบความหลากหลายน@อยที่สุด เทSากับ 7 ชนิด จากการศึกษาในสภาพจริง นำข@อมูลมาสร@าง

แผนการจัดการเรียนรู@ทั้งหมด 3 แผน ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@ที่ 1 นิเวศวิทยาแหลSงน้ำและความหลากหลายของ

แพลงกTตอนพืช แผนการจัดการเรียนรู @ท ี ่ 2 ระบบนิเวศ และแผนการจัดการเรียนรู @ท ี ่ 3 ไบโอม โดยทั ้ง 3 แผน  

ได@รับการประเมินจากผู@เชี่ยวชาญ พบวSามีความเหมาะสมในระดับมาก จากการสร@างสื่อการสอนทั้งหมด 3 สื่อ เพื่อนำไปใช@

ในแผนการเรียนรู@แตSละแผน ได@รับความคิดเห็นจากผู@เชี่ยวชาญ 3 ทSาน โดยมีระดับความคิดเห็นตSอสื่อ “กลSองมหัศจรรยT

แบSงป�นความรู@” ในแผนการเรียนรู@เรื่องนิเวศวิทยาแหลSงน้ำและความหลากหลายของแพลงกTตอนพืช มีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลาง สื่อ “Flash Cards” ในแผนการสอนเรื่องระบบนิเวศ มีความเหมาะสมในระดับมาก และสื่อ “สมุดพับตั้ง

ได@” ในแผนการสอนเรื่องไบโอม มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การเรียนรู@ในสภาพจริง สื่อการเรียนรู@ ความหลากหลายของแพลงกTตอนพืช นิเวศวิทยาแหลSงน้ำ 
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การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแต่งโคลงสี;สุภาพ สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนคลองขลุง

ราษฎร์รังสรรค ์จงัหวดักาํแพงเพชร ฟ้าใส เขม็ทอง และศุภรดา อนัชุนดา 
 

  

 

การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการแต�งโคลงส่ีสุภาพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร(รังสรรค( จังหวัดกำแพงเพชร 

A Development of practice exercises to enhance Quatrain Poems Writing skills for 

Mathayomsuksa 3 Students at Khlong Khlung Rat Rangsan School  Kamphaeng Phet 

Province 
 

ฟ�าใส เข็มทอง* และศุภรดา อันชุนดา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: Fasaikhe285@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรT

รังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ 

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 ตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียน 

และหลังเรียน จากการเรียนด@วยแบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนคลอง 

ขลุงราษฎรTรังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนรู@โดยใช@แบบฝ�กทักษะ 

การแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร  

กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3/4 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT จำนวน 40 คน 

ซึ่งได@มาโดยวิธีการสุSมแบบแบSงกลุSม เครื่องมือที่ใช@ 1) แบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปK

ที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู@ เรื่อง การแตSงโคลงสี่

สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 จำนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแตSงโคลงสี่

สุภาพ เป}นแบบทดสอบแบบปรนัย ข@อละ 4 ตัวเลือก รวม 30 ข@อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการ

จัดการเรียนรู@ด@วยแบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรT

รังสรรคT จังหวัดสถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

(Dependent Samples) ผลการศึกษาสรุป ได@ดังนี้ 1. แบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปKที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผู@วิจัยสร@างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.25/85.93 ซึ่งเป}นไปตาม

เกณฑTมาตรฐานที่ตั ้งไว@ 80/80 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช@แบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการใช@แบบฝ�กทักษะการแตSงโคลงสี่สุภาพ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรTรังสรรคT จังหวัดกำแพงเพชร พบวSา โดยภาพรวมมีความพึง

พอใจอยูSในระดับมาก (𝑥= 4.44, SD = 0.66) 

  

คำสำคัญ: วรรณคดีโคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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ผลของโปรแกรมการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเนื5อขาดว้ยลูกโบซูบอลที;มีผลต่อการทรงตวัในการรํา

ดาบสองมือของนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภทรธร ขาํสวา่ง พิเชฐ 
สยมภูวนาถ และอนุพงษ ์กมุกะมกลุ 
 

  

 

 

ผลของโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล?ามเน้ือขาด?วยลูกโบซูบอลท่ีมีผลต�อการทรงตัว 

ในการรำดาบสองมือของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

The effect of the leg muscle strength training program with bozu ball on the 

balance in  the two-handed sword dance of Mathayomsuksa 2 students Phitsanulok 

Pittayakom School 

 

ภทรธร ขำสวSาง* พิเชฐ สยมภูวนาถ และอนุพงษT กมุกะมกุล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

*corresponding author e-mail: 57ohm120230607@gmail.com  

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื้อขาด@วยลูกโบ

ซูบอลที่มีผลตSอ การทรงตัวในการรำดาบสองมือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 2565 

กSอนและหลังการฝ�กสัปดาหTที่ 8 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคม ที่เรียนในรายวิชาพลศึกษา (ดาบสองมือ)  จำนวน 480 คน ทำการคัดเลือกกลุSมตัวอยSางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จำนวน 48 คน ทำการฝ�กซ@อมโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื้อขาด@วยลูกโบซูบอล 

เป}นเวลา 8 สัปดาหT สัปดาหTละ 3 วันๆ ละ 50 นาที (วันจันทรT วันพุธ และวันศุกรT) และทำการทดสอบการทรงตัว กSอนการ

ฝ�ก (Pre-test) และหลังการฝ�กสัปดาหTที่ 8 กับกลุSมตัวอยSาง นำข@อมูลที่ได@มาวิเคราะหTเปรียบเทียบหา คSาเฉลี่ยและสSวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช@สถิติ (Pair Sample test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที ่ p<0.05 ผลการวิจัยพบวSา เมื่อ

เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื้อขาด@วยลูกโบซูบอลกSอนการฝ�กและภายหลังการฝ�กสัปดาหT

ที่ 8 การทรงตัวในการรำดาบสองมือ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  แตกตSางกัน

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได@วSา โปรแกรมการฝ�กความแข็งแรงของกล@ามเนื้อขา

ด@วยลูกโบซูบอล เป}นเวลา 8 สัปดาหT สามารถพัฒนาการทรงตัวในการรำดาบสองมือ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และสามารถนำไปใช@ให@เกิดประโยชนTในการพัฒนาการทรงตัวในการรำดาบสองมือให@

สวยงามและสมบูรณTได@ 

 

คำสำคัญ: ความแข็งแรงของกล@ามเนื้อขา ลูกโบซูบอล การทรงตัว การรำดาบสองมือ 
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ผลของการใชบ้อร์ดเกมคน้หาอาชีพ เพื;อเสริมสร้างความสนใจในอาชีพของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 

โรงเรียน เซนตนิ์โกลาส ภาคิน แสนปัญญา กลัยารัตน ์เอีYยมต่อ ณฐัพงศ ์ปัวป้อม และกสุุมา ยกชู 
 

  

 

ผลของการใช?บอร(ดเกมค?นหาอาชีพ เพ่ือเสริมสร?างความสนใจในอาชีพของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียน เซนต(นิโกลาส 

The Effect of Board Game Used on Career Search Interests of Matthayom 3 

at St. Nicolas School. 
 

ภาคิน แสนป�ญญา* กัลยารัตนT เอี่ยมตSอ ณัฐพงศT ป�วป�อม และกุสุมา ยกช ู

คณะครุศาสตรTมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: phakin.sa@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลของการใช@บอรTดเกมตSอความสนใจในการค@นหาอาชีพของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนเซนตTนิโกลาส ตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ เป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3/2 จำนวน 35 คน

ที่มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS บอรTดเกมค@นหาอาชีพ แบบทดสอบความสนใจ

ทางอาชีพ(Vocational interest test) สถิตทิี่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้คือ คSาเฉลี่ยร@อยละ T-test DependentผลการวิจัยพบวSา 

ระดับความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนเซนตTนิโกลาส หลังการใช@ชุดบอรTดเกมการค@นหาอาชีพ

สูงกวSากSอนการใช@บอรTดเกมค@นหาอาชีพ อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: บอรTดเกม ความสนใจในอาชีพ การค@นหาอาชีพ 
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ผลของโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาบาสเกตบอล ผสมผสานกบัการฝึกความแม่นยาํที;มีต่อสมรรถภาพ

ทางกายดา้นความแขง็แรงและความสามารถในการยงิประตูบาสเกตบอลสาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษา

ปีที; 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ ์จงัหวดัแพร่ ภาณุวฒัน ์กนัทะสุข ณฐัวฒิุ  ฉิมมา และพงศกร  สงัขเ์งิน 
 

  

 

 

ผลของโปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอล ผสมผสานกับการฝ�กความแม�นยำท่ีมีต�อ 

สมรรถภาพทางกายด?านความแข็งแรงและความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอล 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนสูงเม�นชนูปถัมภ( จังหวัดแพร� 

The effect of a basketball skill training program combined with precision training on 

physical strength and basketball shooting ability for Mathayom suksa 2 students 

Sungmen Chanupathum School, Phrae Province 

 

ภาณุวัฒนT กันทะสุข* ณัฐวุฒ ิ ฉิมมา และพงศกร  สังขTเงิน 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: u61031080149@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ เ ป } นการว ิ จ ั ย เช ิ งทดลอง  (Experimental Research Design) ม ี ว ั ตถ ุประสงค T เพื่ อ  

1) ศึกษาโปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอลผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ 2) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย

ด@านความแข็งแรงและความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอล กลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปKที่ 2/1 

โรงเรียนสูงเมSนชนูปถัมภT จังหวัดแพรS ปKการศึกษา 2565 จำนวน 35 คน โดยใช@วิธีการเลือกกลุSมตัวอยSางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) ได@รับโปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอลผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ เป}นเวลา  

8 สัปดาหT ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย 1) โปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอล

ผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ มีคSาดัชนีความสอดคล@อง เทSากับ 0.97 และ 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายด@าน

ความแข็งแรง และแบบทดสอบทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล วิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ย คSาสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหTข@อมูลด@วยสถิติทดสอบคSาทีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบวSา  

1. โปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอลผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด@าน

ความแข็งแรง และความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปKที่ 2 ได@ 2. คSาเฉลี่ยของ

สมรรถภาพทางกายด@านความแข็งแรงของนักเรียนกลุ Sมทดลองหลังได@รับโปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอล

ผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ สูงขึ ้นกวSากSอนการทดลอง อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 3. คSาเฉลี่ยของ

ความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนกลุSมทดลอง หลังได@รับโปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอล

ผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ สูงขึ้นกวSากSอนการทดลอง อยSางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: โปรแกรมการฝ�กทักษะกีฬาบาสเกตบอลผสมผสานกับการฝ�กความแมSนยำ  

สมรรถภาพทางกายด@านความแข็งแรง ความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอล 
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การพฒันาทกัษะการฟังเพื;อความเขา้ใจโดยใชแ้นวคิด CLT ร่วมกบัวดีิโอ Podcast ของนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาชั5นปีที; 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 8 (บา้นมะขามสูง) ภาคเรียนที; 1 ปีการศึกษา 2565 ภานุกร

หอมหวล 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการฟ�งเพ่ือความเข?าใจโดยใช?แนวคิด CLT ร�วมกับวิดีโอ Podcast ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปMท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ?านมะขามสูง) ภาคเรียนท่ี 1 ปMการศึกษา 2565 

A development of listening for understanding by using CLT technique with Podcast 

of mathayom 1 Thairathwittaya 8 (ฺBanmakhamsung) school the first semester 2565 
 

ภานุกร หอมหวล* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author e-mail: panukon.h@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคT 1. เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ด@านการฟ�งภาษาอังกฤษเพื ่อความเข@าใจโดยกาจัด 

การเรียนรู@ตามแนวคิด CLT รSวมกับวิดีโอ Podcast ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปKที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 

 (บ@านมะขามสูง) 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตSอการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจโดยการจัดการเรียนรู@ตามแนวคิด CLT 

รSวมกับวิดีโอ Podcast ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปKที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ@านมะขามสูง) ประชากรที่ใช@

ในการววิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปKที ่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8  

(บ@านมะขามสูง) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนห@องเรียนทั ้งหมด 1 ห@องเรียน  

และจำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน ได@มาโดยการสุSมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@ 

การพัฒนาทักษะการฟ�งเพ ื ่อความเข @าใจตามแนวคิด CLT ร Sวมก ับว ิด ีโอ Podcast แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

การฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS  

คSาร@อยละ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที(Dependent Samples t-test) ผลการวิจัย พบวSา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจโดยใช@แผนการจัดการเรียนรู@การพัฒนาทักษะการฟ�งเพื่อความเข@าใจตาม

แนวคิด CLT รSวมกับวิดีโอ Podcast หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ@านมะขาสูง) มีความพึงพอใจตSอการเรียนโดยใช@แผนการจัดการเรียนรู@ 

การพัฒนาทักษะการฟ�งเพื่อความเข@าใจตามแนวคิด CLT รSวมกับวิดีโอ Podcast อยูSในระดับมาก (𝑥 = 4.29, SD = 0.30) 

 

คำสำคัญ: ทักษะการฟ�ง การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) วิดีโอ Podcast 

ทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ 
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การแกปั้ญหาการเขียนคาํภาษาไทยไม่ถูกตอ้ง โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํตามมาตราตวัสะกด 

สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวทิยา มณีรัตน ์แกว้หล่อ และชวลิต 

ขอดศิริ 
 

  

 

 

การแก?ป�ญหาการเขียนคำภาษาไทยไม�ถูกต?อง โดยใช?แบบฝ�กทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ(นิคมวิทยา 

Solving the Problem of Incorrect Thai Writing by Using Writing Skills Exercise 

according to the Text of Final Consonants for Prathom Suksa 1 Students 

of Chumchon Saha Kon Nikhom Witthaya School 
 

มณีรัตนT แก@วหลSอ* และชวลิต ขอดศิริ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*Corresponding author e-mail: Kungmaneerat15@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 ประชากรที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนชุมชนสหกรณTนิคม

วิทยา อำเภอพร@าว จังหวัดเชียงใหมS สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมS เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  

ปKการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งกลุSมตัวอยSางได@มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 12 คน สำหรับเครื่องมือ 

ที่ใช@ในการเก็บรวบรวมข@อมูล ได@แกS แบบฝ�กทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 

และแบบทดสอบกSอนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาเฉลี่ย คSาร@อยละ และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวSา 1) แบบฝ�กทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด มีคSาประสิทธิภาพเทSากับ 96.9/87.5 เป}นไปตาม

เกณฑT 2) ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ: การเขียน คำภาษาไทย แบบฝ�กทักษะ มาตราตัวสะกด 
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การพฒันาการจดัประสบการณ์เกมการศึกษาโดยใชสื้;อประสม เพื;อพฒันาทกัษะการฟังและการพดู

ภาษาองักฤษของเดก็ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลวรานีกลู จงัหวดัเชียงใหม่ มณีรัตน ์ทองปัน ชไมมน ศรีสุรักษ ์

และเกียรติชยั สายตาคาํ 
 

  

 

 

การพัฒนาการจัดประสบการณ(เกมการศึกษาโดยใช?ส่ือประสม เพ่ือพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูด

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวรานีกูล จังหวัดเชียงใหม� 

THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL GAME ORGANIZING EXPERIENCE BY 

MULTIMEDIA FOR IMPROVE ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILL OF EARLY 

CHILDHOOD VARANEEGUL SCHOOL 

 

มณีรัตนT ทองป�น* ชไมมน ศรีสุรักษT และเกียรติชัย สายตาคำ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: maneeratgf@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดประสบการณTการเกมการศึกษาโดยใช@สื่อประสมพัฒนา

ทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล จังหวัดเชียงใหมS 2) เพื่อพัฒนาแผนการจัด

ประสบการณTการเกมการศึกษาโดยใช@สื่อประสมพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยให@มี

ประสิทธิภาพ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยระหวSางกSอนกับหลัง

พัฒนาการจัดประสบการณTเกมการศึกษา โดยใช@สื่อประสม ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลการศึกษาบริบทการจัดประสบการณT

การเกมการศึกษาโดยใช@สื่อประสมพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล 

พบวSาได@พัฒนานวัตกรรรมสอดคล@องกับบริบทและความต@องการพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษของเด็ก

ปฐมวัยโดยใช@กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช@สื่อประสมที่สอดคล@องกับบริบทของสถานศึกษาและความต@องการของสังคมได@ 

2) ผลพัฒนาแผนการจัดประสบการณTการเกมการศึกษาโดยใช@สื่อประสมพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษ

สำหรับเด็กปฐมวัยให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 3) เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดประสบการณTการเกมการศึกษาโดยใช@

สื่อประสมมีพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษอยูSในระดับดี เด็กปฐมวัยมีความสามารถการฟ�งและการพูด

ภาษาอังกฤษหลังการจัดประสบการณTสูงกวSากSอนการจัดประสบการณT 

 

คำสำคัญ: การจัดประสบการณT เกมการศึกษาม สื่อประสมเพื่อ ทักษะการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษ เด็กปฐมวัย 
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การพฒันาการอ่านออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนของนกัเรียน ชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โดยใชบ้ตัรภาพ

คาํศพัท ์มาริษา บา้นกลว้ย เทพกาญจนา เทพแกว้ และกรรณิกา สิทธิการ 
 

  

 

 

การพัฒนาการอ�านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4  

โดยใช?บัตรภาพคำศัพท( 

THE DEVELOPMENT OF READING CHINESE PINYIN SKILL FOR PHATOMSUKSA 4 

STUDENTS BY USING VOCABULARY PICTURE CARDS 
 

มาริษา บ@านกล@วย1* เทพกาญจนา เทพแก@ว1 และกรรณิกา สิทธิการ2 

1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
2ศึกษานิเทศกT สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

*corresponding author e-mail: marisab893@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

  งานวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคTในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอSานสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 4/2 โดยใช@บัตรภาพคำศัพทTระหวSางกSอนกับหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการใช@

บัตรภาพคำศัพทT เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@การอSานออกเสียงสัทอักษรจีนโดยใช@บัตรภาพ

คำศัพทT 2) บัตรภาพคำศัพทTภาษาจีน จำนวน 15 คำ 3) แบบประเมินการอSานสัทอักษรภาษาจีน  4) แบบประเมิน 

ความพึงพอใจที่มีตSอการเรียนโดยใช@บัตรภาพคำศัพทT สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTการวิจัยครั้งนี้ คือ คะแนนเฉลี่ย (𝑥) คSาสSวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คSาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (Paired sample t-test) และผลการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนาการอSานสัทอักษรจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4/2  

โดยใช@บัตรภาพคำศัพทTมีความแตกตSางกันของคSาเฉลี่ยกSอนเรียนและหลังเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(กSอนเรียน 𝑥 = 8.57 หลังเรียน 𝑥 = 19.57)  2) ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการใช@บัตรภาพคำศัพทT พบวSา

นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนการสอน อยูSในระดับมากที่สุด มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.62 

 

คำสำคัญ: ทักษะการอSาน พินอิน บัตรภาพคำศัพทT 
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การศึกษาผลการใชกิ้จกรรม AAC ดว้ยการเลียนแบบท่าทาง จากบตัรภาพคาํกริยาร่วมกบัเบี5ยอรรถกร 

ของเดก็ออทิสติก ยลรดา เอีYยมรัศมี พรรณิภา เมืองมล สุวพชัร์ ช่างพินิจ กาญจนา สุขพิทกัษ ์ชนญัชิดา ศิริเอก และพนสั 

นาคบุญ 
 

  

 

 

การศึกษาผลการใช?กิจกรรม AAC ด?วยการเลียนแบบท�าทาง  

จากบัตรภาพคำกริยาร�วมกับเบ้ียอรรถกร ของเด็กออทิสติก 

A Study of the Effect of Using Augmentative and Alternative Communication (AAC) 

Activities by Imitating Gestures from Picture Cards in Conjunction with the Token 

Economy among Children with Autism 
 

ยลรดา เอี่ยมรัศม*ี พรรณิภา เมืองมล สุวพัชรT ชSางพินิจ กาญจนา สุขพิทักษT ชนัญชิดา ศิริเอก และพนัส นาคบุญ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

*corresponding author e-mail: yonrada.a@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้ มีว ัตถุประสงคTเพื ่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการสื ่อสารของเด็กออทิสติก  

โดยใช@กิจกรรม AAC โดยการเลียนแบบทSาทางจากบัตรภาพคำกริยา รSวมกับเบี้ยอรรถกร กลุSมเป�าหมายในการวิจัย ได@แกS 

เด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร@อม หนSวยบริการการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

ประจำปKการศึกษา 2565 จำนวน 3 คน โดยเลือกมาแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการสอนกิจกรรม 

AAC รSวมกับเบี้ยอรรถกร และแบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร ผลการวิจัย พบวSา 1) เด็กออทิสติกที่ได@รับการสอน

โดยการใช@กิจกรรม AAC ด@วยการเลียนแบบทSาทางจากบัตรภาพคำกริยารSวมกับเบี้ยอรรถกร มีความสามารถในการสื่อสาร 

อยูSในระดับดีมาก 2) เด็กออทิสติกที่ได@รับการสอนโดยการใช@กิจกรรม AAC ด@วยการเลียนแบบทSาทางจากบัตรภาพคำกริยา

รSวมกับเบี้ยอรรถกร มีความสามารถในการสื่อสาร หลังการสอนสูงกวSากSอนการสอน 

 

คำสำคัญ: กิจกรรม AAC การเลียนแบบทSาทาง เด็กออทิสติก 
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การศึกษาทศันคติของผูห้ญิงระหวา่งการมีประจาํเดือนกบัสิทธิในการลา ยพุิน คาํแกว้ และสิรินนัท ์คีรี

ประสานต ์
 

  

 

 

การศึกษาทัศนคติของผู?หญิงระหว�างการมีประจำเดือนกับสิทธิในการลา 

A study of women's attitudes between menstruation and leave rights 
 

ยุพิน คำแก@ว* และสิรินันทT คีรีประสานตT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: yuphinkhamkaew26@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อศึกษาทัศนคติของผู@หญิงเกี่ยวกับการทำงานระหวSางการมีประจำเดือนและสิทธิใน

การลา โดยมีประชากรคือ ผู@หญิงในชSวงอายุ 17 – 47 ปK โดยการสัมภาษณTแบบเลือกกลุSมตัวอยSางกรณีศึกษา จำนวน 10 

คน เก็บรวบรวมข@อมูลโดยใช@แบบสัมภาษณTการศึกษาทัศนคติของผู@หญิงเกี่ยวกับสิทธิการลาระหวSางการมีประจำเดือน  

จากการศึกษา พบวSา มีทั้งผู@ที่มีอาการปวดประจำเดือนและไมSมีอาการปวดประจำเดือน โดยอาการปวดประจำเดือนนั้นจะ

เริ่มตั้งแตSปวดเพียงเล็กน@อยจนถึงขั้นปวดรุนแรงและต@องเข@าพบแพทยT ซึ่งอาการปวดเหลSานั้น ได@แกS การปวดเกร็งบริเวณ

ท@อง ปวดชSวงหลังและชSวงเอว ปวดศีรษะวิงเวียน และในบ@างกรณีมีอาการท@องเสียและท@องผูกรSวมด@วย อีกทั้งยังมีอาการ

ด@านอารมณTที่มีความวิตกกังวลงSาย เครียด แปรปรวน ซึ่งอาการปวดทั้งทางด@านรSางกายและทางด@านอารมณTได@สSงผล

กระทบตSอการเรียน การทำงาน รายได@ ความสัมพันธT สังคม สุขภาพ ซึ่งป�จจุบันการใช@สิทธิ์ในการลาเนื่องจากอาการปวด

ประจำเดือนยังต@องใช@การลาป¤วยทั่วไป และต@องมีใบรับรองแพทยTเพื่อมายืนยันอาการปวดประจำเดือนที่เกิดขึ้น ทำให@สิทธิ์

ที่มีในการลาแบบจำกัดทำให@ต@องหลีกเลี่ยงไป และหาวิธีในการจัดการตัวเองเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนที่เกิดขึ้น

โดยใช@วิธีบรรเทาอาการแบบทั้งใช@ยาและไมSใช@ยา   

 

คำสำคัญ: ประจำเดือน สิทธิในการลา อาการปวดประจำเดือน 
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การส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเนื5อเลก็ของเดก็ปฐมวยัโดยการจดักิจกรรมลวดกาํมะหยี;แปลง

ร่าง โยษิตา กนัทะสกั วราพร โมตาลี เสาวณีย ์แซ่เฮอ้ สุภาพร จินดา และวไิลวรรณ กลิYนถาวร 
 

  

 

 

การส�งเสริมความสามารถในการใช?กล?ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 

โดยการจัดกิจกรรมลวดกำมะหย่ีแปลงร�าง 

Promoting the ability to use fine motor skills of early childhood children by 

organizing the transforming velvet wire activity. 

 

โยษิตา กันทะสัก* วราพร  โมตาล ีเสาวณียT แซSเฮ@อ สุภาพร  จินดา และวิไลวรรณ กลิ่นถาวร 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: melody_pinkpink@g.lpru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยเรื่อง  การสSงเสริมความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมลวดกำมะหยี่

แปลงรSาง มีวัตถุประสงคT เพื่อสSงเสริมความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมลวดกำมะหยี่

แปลงรSาง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยกSอนและหลังการจัดกิจกรรมลวด

กำมะหยี่แปลงรSาง กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวSาง 5 - 6 ปK ชั้นอนุบาลปKที่ 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 16 คน ซึ่งได@มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย แผนการจัดกิจกรรมลวดกำมะหยี่แปลงรSางเพื่อสSงเสริมความสามารถใน

การใช@กล@ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  วิเคราะหT

ข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ย (𝑥) และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และผลการศึกษาพบวSาเด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรม

ลวดกำมะหยี่แปลงรSางมีความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็กสูงขึ้น และมีความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็กหลังการจัด

กิจกรรมสูงกวSากSอนได@รับการจัดกิจกรรม 

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อเล็ก เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมลวดกำมะหยี่แปลงรSาง 
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การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื;อง การใชง้านโปรแกรม Scratch เพื;อพฒันาทกัษะการ

แกปั้ญหา ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 6 รักษยาภรณ์ ถานะวฒิุพงศ ์และกนิษฐก์านต ์ปันแกว้ 
 

  

 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร(ช�วยสอน เร่ือง การใช?งานโปรแกรม Scratch 

เพ่ือพัฒนาทักษะการแก?ป�ญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 

The Development of Scratch Computer-Assisted Instruction  to Develop 

Problem-Solving Skills of Grade 6 Students. 

 

รักษยาภรณT ถานะวุฒิพงศT* และกนิษฐTกานตT ป�นแก@ว 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: ruksayaporn2210@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงTเพื ่อ 1) สร@างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื ่อง  

การใช@งานโปรแกรม Scratch เพื่อพัฒนาทักษะการแก@ป�ญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ให@มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑT 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑTร@อยละ 80 3) เปรียบเทียบ

ทักษะการแก@ป�ญหา กลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6/1 จำนวนนักเรียน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 

2565 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ เครื ่องมือ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู @ รายวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 4 แผน  

2) บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง การใช@งานโปรแกรม Scratch 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข@อ 4) แบบประเมินทักษะการแก@ป�ญหา พบวSา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื ่อง  

การใช@งานโปรแกรม Scratch มีความเหมาะสมเฉลี่ย 4.78 อยูSในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเทSากับ 81.33/81.65 

เป}นไปตามเกณฑT 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSาเกณฑT อยSางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 มีทักษะการแก@ป�ญหาหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 

 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน ทักษะการแก@ป�ญหา โปรแกรม Scratch 
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การกลั;นแกลง้ทางไซเบอร์และกลวธีิการเผชิญปัญหาของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ รัตนวชัร์ เพญ็รัตนหิรัญ ธนะดี สุริยะจนัทร์หอม และยทุธนา อารักษพ์ทุธนนัท ์
 

  

 

 

การกล่ันแกล?งทางไซเบอร(และกลวิธีการเผชิญป�ญหาของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 

Cyberbullying and Coping Strategies among Undergraduate Students in 

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University 

 

รัตนวัชรT เพ็ญรัตนหิรัญ* ธนะดี สุริยะจันทรTหอม และยุทธนา อารักษTพุทธนันทT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: rattanawat_pen@cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) ศึกษาการกลั่นแกล@งทางไซเบอรTของนักศึกษา คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมS และ 2) ศึกษากลวิธีการเผชิญป�ญหาการถูกกลั ่นแกล@งทางไซเบอรTของนักศึกษา คณะครุศาสตรT 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS กลุSมตัวอยSางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปKที่ 1 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมS จำนวน 303 คน โดยใช@การสุSมกลุSมตัวอยSางอยSางงSาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการกระทำการ

กลั ่นแกล@งและถูกกลั ่นแกล@งทางไซเบอรT สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาความถี ่ คSาร@อยละ คSาเฉลี่ย  

และคSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1) นักศึกษาสSวนมากไมSเคยการกลั่นแกล@งทางไซเบอรT จำนวน 243 คน 

(80.23%) สSวนนักศึกษาจำนวน 60 คน เคยกลั ่นแกล@งทางไซเบอรTบางครั ้ง (17.99%) คSอนข@างบSอยครั ้ง (1.65%)  

และบSอยครั ้ง (0.04%) นอกจากนี ้ม ีน ักศึกษา จำนวน 100 คน เคยถูกกลั ่นแกล@งทางไซเบอรTบางครั ้ง (27.39%)  

คSอนข@างบSอยครั้ง (4.04%) บSอยครั้ง (1.41%) และเป}นประจำ (0.08%) 2) กลวิธีการเผชิญป�ญหาการถูกกลั่นแกล@งทาง 

ไซเบอรTของนักศึกษามีวิธีการรับมือ ได@แกS ไมSใสSใจ ปลSอยผSาน, ไมSสนใจ ไมSโต@ตอบ, แจ@งความเอาผิด, โพสตTชี้แจงอธิบาย 

และกลSาวขอโทษผู@ที่ได@รับความเสียหาย, และวางสาย ไมSคุยตSอ เป}นต@น 

 

คำสำคัญ: การกลั่นแกล@งทางไซเบอรT กลวิธีการเผชิญป�ญหา นักศึกษา 
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การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดคาํโดยใชสื้;อประสม สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 1/2 โรงเรียนแม่

คือวทิยา รัตนา ดินโสภา ปรานอม สถิตพฒันาไพร และจิราพรรณ สวสัดิX ชยั 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านสะกดคำโดยใช?ส่ือประสม  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 1/2 โรงเรียนแม�คือวิทยา 

The Development of Spelling Skills Using Multimedia of Grade 1/2 Students at  

Maekhuewittaya School 
 

รัตนา ดินโสภา* ปรานอม สถิตพัฒนาไพร และจิราพรรณ สวัสดิ์ชัย 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: rattana95964@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพสื่อประสมประกอบการสอนทักษะการอSานสะกดคำ

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอSานสะกดคำ กSอนเรียนและหลังเรียน เรื่องพัฒนาทักษะการอSานสะกดคำโดยใช@สื่อ

ประสมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1/2 ที่มีตSอการพัฒนาทักษะการอSานสะกดคำโดยใช@

สื่อประสมกลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1/2 จำนวน 23 คน โรงเรียนแมSคือวิทยา 

ตำบลแมSคืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมS ในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS  

สื่อประสมการอSานสะกดคำ แผนการจัดการเรียนรู@ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS 

คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร@อยละ ผลการศึกษาวิจัยพบวSาประสิทธิภาพสื่อประสมประกอบการสอนทักษะ 

การอSานสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1/2 มีประสิทธิภาพเทSากับ88.70/85.43 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่ตั้งไว@คือ 

80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการอSานเรื่องการพัฒนาทักษะการอSานสะกดคำโดยใช@สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

1/2 หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

1/2 ที่มีตSอการพัฒนาทักษะการอSานสะกดคำ โดยใช@สื่อประสม โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: ทักษะการอSานสะกดคำ สื่อประสม 
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การจดักิจกรรมแผงไข่หรรษาตามแนวคิดไฮสโคปเพื;อพฒันาทกัษะ EF ของเดก็ปฐมวยั รินนภา พิงสระนอ้ย 
สุกญัญา เครือทอง และสุชานาฎ ไชยวรรณะ 
 

  

 

 

การจัดกิจกรรมแผงไข�หรรษาตามแนวคิดไฮสโคปเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 

Organizing fun egg stalls based on the concept of Hi-Scope to develop EF skills of 

preschool children. 

 

รินนภา พิงสระน@อย1 สุกัญญา เครือทอง2 และสุชานาฎ ไชยวรรณะ1 
1 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรคT  

2โรงเรียนบ@านวังชุมพร 

*corresponding author e-mail: rinnapha.p@nsru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย โดยการใช@กิจกรรมแผงไขSหรรษาเป}นการจัด 

กิจกรรมตามแนวคิดของไฮสโคป มุSงเน@นพัฒนาทักษะ EF ด@านการจดจSอใสSใจ การคิดริเริ่มลงมือทำ การวางแผนและ

จัดระบบ ดำเนินการ กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลปKที ่ 2 ของโรงเรียนบ@านวังชุมพร  

จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดกิจกรรมแผงไขSหรรษาตามแนวคิดไฮสโคป และแบบประเมิน

ทักษะสมองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวSา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปKที่ 2 ทุกคนมีการพัฒนาทักษะ EF ในระดับที่สูงขึ้น 

หลังจากการได@รับการจัดกิจกรรม แผงไขSหรรษาตามแนวคิดไฮสโคป โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกวSากSอนการจัดกิจกรรมอยSาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: เด็กปฐมวัย ทักษะ EF แนวคิดไฮสโคป 
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ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัเกม RPG Maker ที;มีต่อผลสมัฤทธิY

ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ เรื;อง ลมฟ้าอากาศรอบตวัเรา ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1

โรงเรียนบรรพตพิสยัพิทยาคม รุ่งทิพย ์วราโภค และดารารัตน ์ชยัพิลา 
 

  

 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู?แบบสืบเสาะหาความรู? (5E) ร�วมกับเกม RPG Maker ท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู? เร่ือง ลมฟ�าอากาศรอบตัวเรา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 

The effect of  Inquiry-Based Learning (5E) combined with RPG Maker game on 

learning achievement and learning behavior about the weather around us of 

Mathayomsuksa 1 students at Banphot Phisai Pittayakom School 

 

รุSงทิพยT วราโภค* และดารารัตนT ชัยพิลา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: rungtip.w@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาพฤติกรรม

การเรียนรู@ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับการสอนโดยใช@ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน 

(The 5 E’s of Inquiry-Based Learning) รSวมกับเกม RPG MAKER ซึ่งกลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นักเรียน

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปKที่1 ภาคเรียนที่2 ปKการศึกษา2565 จำนวน 173 คน กลุSมตัวอยSางนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปKที่1/3 ภาคเรียนที่2 ปKการศึกษา2565 จำนวน 34 คน  วิเคราะหTจากแบบวัดการสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู@ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน  ผลกการวิจัยพบวSา ผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5E) รSวมกับเกม RPG Maker ที่มีตSอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู@ 

เรื่อง ลมฟ�าอากาศรอบตัวเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป}นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง

ไว@ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1 มีพฤติกรรมทางการเรียนหลังเรียนด@วยรูปแบบสอนโดยรูปแบบการสอนแบบ 

สืบเสาะหาความรู@ 5 ขั้นตอน (The 5 E’s of Inquiry-Based Learning) รSวมกับเกม RPG MAKER  สูงกวSาเกณฑTร@อยละ

75 อยSางอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@สืบเสาะหาความรู@ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู@ เกมRPG Maker 
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ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื;อง บรรยากาศ ที;มีต่อผลสมัฤทธิY

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 รุ่งนภา ถงั

ทอง และไตรรงค ์เปลีYยนแสง 
 

  

 

 

ผลของการจัดการเรียนรู?โดยใช?กระบวนการสืบเสาะหาความรู? 7E เร่ือง บรรยากาศ ท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร( และเจตคติทางวิทยาศาสตร( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

The Effects of 7E Inquiry Learning Management in the Topic of Atmosphere on 

Science Learning Achievement and Scientific Attitudes of Grade 7 Students. 
 

รุSงนภา ถังทอง* และไตรรงคT เปลี่ยนแสง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: cream555.rrrr@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงคTการวิจ ัย ดังนี ้ 1) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT  

เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 7E ระหวSางกSอนเรียน

กับหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรTของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับ 

การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 7E ระหวSางหลังเรียนกับเกณฑT (ร@อยละ 70) 3) เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรT

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่ได@รับการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 7E กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนอSางทองพัฒนาฯ เครื่องมือที่ใช@ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 7E  

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT 3) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรT วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@

คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาที ผลการวิจับพบวSา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT 

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT หลังเรียนสูงกวSาเกณฑT (ร@อยละ 70)  

3) นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรTเชิงบวกสูงกวSาเชิงลบ 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ 7E ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT เจตคติทางวิทยาศาสตรT 
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การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยการใชนิ้ทานอิเลก็ทรอนิกส์ ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาศึกษา

ปีที; 4 โรงเรียนบา้นหลู ้รุจิรา จินดาธรรม 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษโดยการใช?นิทานอิเล็กทรอนิกส( 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนบ?านหลู? 

Developing of English Listening Skills by Using Electronic storybook 

for Prathomsuksa 4 Students of Ban Lu school 

 

รุจิรา จินดาธรรม* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621153036@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู@ที่นำมาเป}นสื่อในการเรียนการสอน 

2) เพื ่อเปรียบเทียบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักเรียนกSอนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช@นิทาน

อิเล็กทรอนิกสT3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจที ่มีตSอการเรียนการสอนโดยใช@นิทานอิเล็กทรอนิกสTเป}นสื ่อการเรียนรู@  

กลุSมตัวอยSางในการวิจัยได@แกSนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนบ@านหลู@  จำนวน 11 คน ได@มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@นิทานอิเล็กทรอนิกสT สำหรับสอนทักษะการการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอ

นิทานอิเล็กทรอนิกสT สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด@วยคSาสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบวSา 1. นิทานอิเล็กทรอนิกสTที่มีตSอความเข@าใจในการฟ�งของนักเรียน มีประสิทธิภาพเทSากับ 78.93/79.00 ซึ่ง

สูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@คือ 75/75 2. การเรียนโดยใช@นิทานอิเล็กรอนิกสTสำหรับการสอนทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษมี

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล@องกับสมมติฐานที่ตั้งไว@ 

 

คำสำคัญ: นิทานอิเล็กทรอนิกสT ทักษะการฟ�ง นักเรียน 
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การพฒันาทกัษะการอ่านคาํไม่มีตวัสะกด โดยใชชุ้ดฝึกการอ่านพาเพลินร่วมกบัการใชสื้;อประสมสาํหรับ

นกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 1 ลดามณี มูลมาก องัคณา ลงักาวงศ ์และพสุ ปราโมกขช์น 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านคำไม�มีตัวสะกด โดยใช?ชุดฝ�กการอ�านพาเพลินร�วมกับการใช?ส่ือประสม 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 1 

The development of reading skills without spelling by using a reading sets 

with multimedia of Prathomsuksa 1 students 

 

ลดามณี มูลมาก1* อังคณา ลังกาวงศT1 และพสุ ปราโมกขTชน2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

2คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: Ladamanee42@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อ (1) สร@างชุดฝ�กการอSานพาเพลินของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 1  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 (2) เปรียบเทียบทักษะการอSานคำไมSมีตัวสะกดกSอนเรียนและหลังเรียน และ  

(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 ตSอการเรียนโดยใช@ชุดฝ�กการอSานพาเพลินรSวมกับการใช@สื่อ

ประสม เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คือ ชุดฝ�กการอSานพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการอSานคำไมSมีตัวสะกด  แผนการจัด 

การเรียนรู@ แบบวัดการอSานกSอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหTข@อมูลโดยใช@ร@อยละ คSาเฉลี่ย 

(𝑥)  คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ T-Test ผลการวิจัยพบวSา (1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝ�กการอSานพาเพลินที่

สร@างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.78/87.22 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดที่ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอSานคำไมSมี

ตัวสะกดหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ(3) ความพึงพอใจของนักเรียนตSอการใช@ชุดฝ�ก 

การอSานพาเพลินรSวมกับสื่อประสม โดยรวมแล@วอยูSในระดับมากที่สุด  

 

คำสำคัญ: การอSานคำไมSมีตัวสะกด ชุดฝ�กการอSาน สื่อประสม 
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การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื;อความเขา้ใจ โดยใชว้ธีิการสอนแบบ MIA ของนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 1 ลลิตา ชุ่มประมล นทีธร นาคพรหม และศิวภรณ์ ใสโต 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข?าใจ โดยใช?วิธีการสอนแบบ 

MIA ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

Developing English reading comprehension skill by Using the 

Murdoch Integrated Approach (MIA) technique of 7th Grade students 

 

ลลิตา ชุSมประมล* นทีธร นาคพรหม และศิวภรณT ใสโต 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: lalitar220@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กSอนและหลังการเรียนรู@ โดยใช@วิธีการสอน

แบบ MIA เพื ่อพัฒนาทักษะการอSานภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1 2) เพื ่อศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ที่มีตSอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช@วิธีการสอนแบบ 

MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอSานภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ กลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/7 โรงเรียน

เพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณT ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห@องเรียน ซึ่งได@มาโดยวิธีการสุSมกลุSมตัวอยSาง

แบบกลุSม (Cluster Random Sampling) มีจำนวนนักเรียน 37 คน เครื่องมือที่ใช@ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู@แบบ

รSวมมือกันเรียนรู @ MIA 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด@านทักษะการอSานภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ  

3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคSาดัชนีความ

สอดคล@อง (IOC) ผลการวิจัย พบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการเรียนรู@ โดยการจัดการเรียนรู@แบบ MIA 

วิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตSอการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช@วิธีการสอนแบบ MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอSานภาษาอังกฤษเพื่อความเข@าใจ 

โดยรวมอยูSในระดับมากที่สุด (𝑥 4.66, SD=0.67) 

 

คำสำคัญ: การอSานเพื่อความเข@าใจ วิธีการสอนแบบ MIA การอSานภาษาอังกฤษ 
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การพฒันาทกัษะการคูณเลขสี;หลกัร่วมกบัวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียน

ระดบัชั5นประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนบา้นริมใต ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา  2565 ลคันา สงัเคน และฐิติ
มา จนัตะ๊ยศ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการคูณเลขส่ีหลักร�วมกับวิธีการจัดการเรียนรู?โดยใช?เกมเปhนฐาน สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนบ?านริมใต?  จังหวัดเชียงใหม� ปMการศึกษา  2565 
 

ลัคนา สังเคน* และฐิติมา จันต§ะยศ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: lakkanasangkhan@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@วิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การพัฒนาทักษะ

การคูณเลขสี่หลักรSวมกับวิธีการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 ให@มีประสิทธิภาพ

ถึง80/80 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู@วิชาคณิตศาสตรT เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณเลขสี่

หลักรSวมกับวิธีการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 กSอนเรียนและหลังเรียน 

เพื่อหาความพึงพอใจตSอรูปแบบการจัดการเรียนรู@วิชาคณิตศาสตรTเรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณเลขสี่หลักรSวมกับวิธีการ

จัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ใช@วิธีวิธีการสุSมกลุSม 

Cluster ได@แกSนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนบ@านริมใต@ อำเภอแมSริม  

จังหวัดเชียงใหมS จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบด@วย ชุดเกมการศึกษาการคูณ  5 เกม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT ชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 จำนวน 20 ข@อ 

แบบประเมินความพึงพอใจตSอรูปแบบการจัดการเรียนรู@วิชาคณิตศาสตรTเรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณเลขสี่หลักรSวมกับ

วิธีการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน รวบรวมข@อมูลและวิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ย คSาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบคSาที (t-test) ผลการวิจัยพบวSา 1. ชุดการคูณเลขสี่หลักรSวมกับวิธีการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2. นักเรียนได@รับการสอนโดยชุดเกมการศึกษา

การคูณเลขสี่หลักรSวมกับวิธีการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนบอ

ยSางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 3.นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีทักษะ

การคูณที่ดี สามารถคูณได@คลSองขึ้นเรียนรู@การคูณทั้ง 5 เกม สามารถทำให@นักเรียนมีทักษะการคูณมากขึ้น สามารถคูณได@

คลSองขึ้นทั้งอาจเป}นเพราะวSา วิธีการตSางจากการจำแบบเดิม ซึ่ง การใช@เกมเป}นฐานการจัดการเรียนรู@นี้สามารถแก@ป�ญหา

การคูณไมSคลSองเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณได@จริงตามสมมติฐาน 
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ผลของการฝึกโปรแกรมบนัไดลิงที;มีต่อความคล่องแคล่ววอ่งไว และความเร็ว ของนกักีฬาโรงเรียน

หนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ วรรณพร สมบูรณ์ และสุพล เพช็รบวั 
 

  

 

 

ผลของการฝ�กโปรแกรมบันไดลิงท่ีมีต�อความคล�องแคล�วว�องไว และความเร็ว 

ของนักกีฬาโรงเรียนหนองไผ� จังหวัดเพชรบูรณ( 

Effects of ladder training program on agility and speed 

of Nongphai school athletes Phetchabun Province 

 

วรรณพร สมบูรณT* และสุพล เพ็ชรบัว 

คณะครุศาสตรT, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: Wannaphorn.som@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝ�กโปรแกรมบันไดลิงที่มีตSอความคลSองแคลSว

วSองไว และความเร็วของนักกีฬาโรงเรียนหนองไผS จังหวัดเพชรบูรณT กลุSมตัวอยSางเป}นนักกีฬา จำนวน 34 คน เพศชาย โดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง แบSงกลุSมตัวอยSางออกเป}น 2 กลุSม ๆ ละ 17 คน ด@วยวิธีการสุSมอยSางงSาย กำหนดให@กลุSมทดลอง

ได@รับการฝ�กโปรแกรมบันไดลิง และกลุSมควบคุมไมSได@รับการฝ�ก ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาหT ๆ ละ 3 วัน เครื่องมือ

ที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โปรแกรมการฝ�กบันไดลิง การวิเคราะหTข@อมูลคSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานด@วยสถิติบรรยาย 

และเปรียบเทียบความแตกตSางกSอนและหลังการฝ�กของกลุSมทดลอง ด@วยสถิติ Paired sample t-test และเปรียบเทียบ

ความแตกตSางระหวSางกลุSมทดลองและกลุSมควบคุม ด@วยสถิติ Independent sample t-test กำหนดความมีนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบวSา เมื ่อเปรียบเทียบความแตกตSางของคSาความคลSองแคลSววSองไว และความเร็ว  

กSอนและหลังการฝ�กของกลุ Sมทดลอง มีคSาความคลSองแคลSววSองไว (t = 5.27, p = 0.00) และความเร็ว (t = 2.00,  

p = 0.03) แตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบความแตกตSางระหวSางกลุSมทดลองและ

กลุSมควบคุม พบวSา คSาความคลSองแคลSววSองไว (t = 2.11, p = 0.03) และความเร็ว (t = 2.76, p = 0.01) แตกตSางกัน

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สรุปจากผลการวิจัย แสดงให@เห็นวSาการฝ�กด@วยโปรแกรมบันไดลิง ระยะเวลา  

4 สัปดาหT มีประสิทธิภาพในการพัฒนา ความคลSองแคลSววSองไว และความเร็วของกีฬาโรงเรียนหนองไผS จังหวัดเพชรบูรณT 

 

คำสำคัญ: โปรแกรมบันไดลิง ความคลSองแคลSววSองไว ความเร็ว 
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การพฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื;อง ทศนิยม โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปี

ที; 6 โรงเรียนบา้นสนัโคง้(เชียงรายจรูญราษฎร์) วรัญญา วลิะแสง 
 

  

 

 

การพัฒนาความรู?ทางคณิตศาสตร( เร่ือง ทศนิยม โดยใช?บทเรียนสำเร็จรูป 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนบ?านสันโค?ง(เชียงรายจรูญราษฎร() 

The developing mathematical knowledge on decimals Using Programmed 

Instruction  of Primary 6 Bansankhong(chiangraijaroonrat) school 

 

วรัญญา วิละแสง* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

*corresponding author e-mail: 621120035@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาความรู@ทางคณิตศาสตรT เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

6 โดยใช@บทเรียนสำเร็จรูป และสร@างบทเรียนสำเร็จรูปให@มีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใช@ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 33 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษา 

คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ใช@เป}นข@อสอบกSอนเรียน และหลังเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ผลการวิจัยพบวSา (1) ระดับความรู@ทางคณิตศาสตรT 

เรื ่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6/4 โรงเรียนบ@านสันโค@ง(เชียงรายจรูญราษฎรT) กSอนการใช@บทเรียน

สำเร็จรูป มีคSาเฉลี ่ยต่ำกวSาร@อยละ 50 (2) ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื ่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 6 ไมSน@อยกวSา 75/75 (3) ความรู@ทางคณิตศาสตรT เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6/4 

โรงเรียนบ@านสันโค@ง(เชียงรายจรูญราษฎรT) หลังการใช@บทเรียนสำเร็จรูปสูงกวSากSอนใช@ 

 

คำสำคัญ: คณิตศาสตรT ทศนิยม บทเรียนสำเร็จรูป 
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การพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปวชิาคณิตศาสตร์ เรื;อง การคูณทศนิยม ระดบัชั5นประถมศึกษาปีที; 5 โรงเรียน

อนุบาลพิษณุโลก วราลกัษณ์ รอดบุญฤทธิX  บุญส่ง กวยเงิน และอุเทน ปุ่มสนัเทีNยะ 
 

  

 

 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร( เร่ือง การคูณทศนิยม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

The Development of Mathematics instruction package : Multiplication of Decimals 

for grade 5 student at Anubanphitsanulok school 

 

วราลักษณT รอดบุญฤทธิ์* บุญสSง กวยเงิน และอุเทน ปุ¤มสันเที้ยะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: waralak.r@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงคT เพื ่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื ่อง การคูณทศนิยม  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียน

และหลังเรียนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื่องการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 และ  

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนโดยใช@บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื ่อง การคูณทศนิยม  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5ประชากรที่ใช@ในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการวิจัยนี ้ คือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 5.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565จำนวน 20 คนซึ่งมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย

ประกอบด@วย (1) บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT มีประสิทธิภาพเทSากับ 92.50/89.50 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ที่มีคSาความยากตั้งแตS 0.45 ถึง 0.53คSาอำนาจจำแนกตั้งแตS 0.60 ถึง 0.78 และมีคSาความเชื่อมั่นเทSากับ 

0.85 (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียน มีคSาความเชื่อมั่นเทSากับ 0.87 สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหT

ข@อมูล ได@แกS ร@อยละ คSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSา t แบบกลุ SมสัมพันธTผลการวิจัย พบวSา  

1) บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื่อง การคูณทศนิยม ระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

98/95.50 ซึ่งสูงกวSาเกณฑT มาตรฐานที่กำหนดไว@ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณทศนิยม หลังเรียนด@วย

บทเรียนสำเร็จรูป สูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอบทเรียน

สำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรT เรื ่อง การคูณทศนิยม อยูSในระดับมากที่สุด โดยมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.63 และสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทSากับ 0.12 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป คณิตศาสตรT การคูณทศนิยม ระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 5 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะบนแพลตฟอร์ม Live worksheets เรื;องคาํยมื

ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 วนัชนะ อุดตนั อิYมฤทยั  สาหร่าย 
วทญัeู  ขลิบเงิน และธีร์กญัญา  อินทอง 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช?แบบฝ�กทักษะบนแพลตฟอร(ม Live worksheets 

เร่ืองคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

The development of learning achievement using skill exercises on the Live 

worksheets platform on Pali-Sanskrit loanwords in Thai for Mathayomsuksa 2 

students 
 

วันชนะ อุดตัน* อิ่มฤทัย  สาหรSาย วทัญ¸ ู ขลิบเงิน และธีรTกัญญา  อินทอง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: wanchana016@utd.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพแบบฝ�กทักษะบนแพลตฟอรTม Live worksheets 

เรื ่อง  คำบาลีสันสกฤตในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 อีกทั ้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์และศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2/9 โรงเรียนอุตรดิตถT 

จ ังหว ัดอ ุตรด ิตถT ภาคเร ียนท ี ่  2 ป Kการศ ึกษา 2565 จำนวน 40 คน ได @มาโดยใช @ว ิธ ีการส ุ Sมต ัวอย Sางแบบง Sาย  

(Sample Random Sampling)  เคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ช @ ในการว ิ จ ั ย  ประกอบด @ วย  แบบฝ �กท ักษะบนแพลตฟอรTม  

Live worksheets  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหTข@อมูลและ

สถิติ โดยใช@คSาเฉลี่ย (𝑥) คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคSาที (t - test) แบบ dependent ผลการวิจัย

พบวSาแบบฝ�กทักษะบนแพลตฟอรTม Live worksheets เรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2 ประสิทธิภาพเทSากับ 83.79/86.63  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนด@วยแบบฝ�กทักษะบนแพลตฟอรTม Live worksheets อยูS

ในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะบนแพลตฟอรTม Live worksheets, คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
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การพฒันาการอ่านออกเสียงวรรณยกุตใ์นสทัอกัษรจีน โดยใชแ้อพพลิเคชั;น Chinese Tone Learning 

สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนพิชยั วลัลภา มณีแสง และวานิสสา  จนัทรานุสรณ์ 
 

  

 

 

การพัฒนาการอ�านออกเสียงวรรณยุกต(ในสัทอักษรจีน โดยใช?แอพพลิเคช่ัน Chinese Tone Learning 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนพิชัย 

The Development of reading Chinese tone using the Chinese Tones Learning 

application for Mathayomsuksa 2 in Phichai School 

 

วัลลภา มณีแสง* และวานิสสา  จันทรานุสรณT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: Chuxiaoming14@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการอSานออกเสียงวรรณยุกตTในสัทอักษรจีน โดยใช@แอพพลิเคชั่น Chinese Tone 

Learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนพิชัย เป}นงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น Chinese Tone Learning ในการพัฒนาการ อSานออกเสียงวรรณยุกตTในสัทอักษรจีน  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู@เรียนที่มีตSอแอพพลิเคชั่น Chinese Tone Learning 3) ศึกษาความพึงพอใจ

หลังใช@แอพพลิเคชั่น Chinese Tone Learning ของนักเรียน โดยกลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2/5 โรงเรียนพิชัย ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 44 คน ใช@แบบแผนการทดลอง One Group 

Pre – test Post –test Designผลการวิจ ัยพบวSา  แอพพลิเคชั ่น Chinese Tone Learning มีประสิทธิภาพเทSากับ 

74.66/83.41 มีประสิทธิภาพกระบวนการอยูSที่ 74.66 ซึ่งต่ำกวSาเกณฑTที่กำหนด (80/80) แตSประสิทธิภาพของผลลัพธTอยูS

ที่ 83.41 สูงกวSาเกณฑTที่กำหนด (80/80)  ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู@เรียนที่มีตSอแอพพลิเคชั่น 

Chinese Tone Learning พบวSา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคSาสูงกวSากSอนเรียน สำหรับการศึกษาความพึงพอใจ

หลังใช@แอพพลิเคชั ่น Chinese Tone Learning ของนักเรียน พบวSาพบวSาในภาพรวมผู@เรียนมีความพึงพอใจหลังใช@

แอพพลิเคชั่น Chinese Tone Learning อยูSในระดับมาก (Mean=4.42, S.D.= 0.46) 

 

คำสำคัญ: การอSานออกเสียง วรรณยุกตT สัทอักษรจีน แอพพลิเคชั่น 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนภาษาจีน โดยใชสื้;อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สาํหรับนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนวฒันศึกษา อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย วรัิลยา กนัทา  เสาวคนธ์ จนัตะ๊มาต และ
จนัทร์จิรา พา่นอรรถพนธ์ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน โดยใช?ส่ือคอมพิวเตอร(ช�วยสอน (CAI) 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนวัฒนศึกษา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

THE DEVELOPMENT OF CHINESE LANGUAGE LEARNING ACHIEVEMENT USING 

COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION (CAI) FOR STUDENTS IN MATHAYOMSUKSA 2 

,WATTHANASUKSA SCHOOL, PHAN, CHIANG RAI 
 

วิรัลยา กันทา1* เสาวคนธT จันต§ะมาต1 และจันทรTจิรา พSานอรรถพนธT2 

 1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3โรงเรียนวัฒนศึกษา 

*corresponding author e-mail: 621100029@crru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อสร@างและหาประสิทธิภาพของสื ่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน (CAI) และเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กSอนและหลังใช@สื่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน (CAI) ในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการโดยใช@

รูปแบบการวิจัยแบบสุSมตัวอยSางแบบงSายทดสอบกSอนใช@และหลังใช@สื่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน (CAI) ในการจัดการเรียน 

การสอน กลุSมตัวอยSางเป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2/1 โรงเรียนวัฒนศึกษา อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 43 คน  

ซ ึ ่ ง เล ือกด @วยว ิธ ีการส ุ Sมต ัวอย Sางแบบง Sาย เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช @ ในการว ิจ ัยประกอบด @วยแผนการจ ัดการเร ียนรู@  

จำนวน 5 แผน  สื ่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน (CAI)  แบบวัดผลสัมฤทธิ ์จำนวน 25 ข@อ วิเคราะหTข@อมูลโดยคSาร@อยละ  

การหาค Sาประส ิทธ ิภาพE1/E2 การหาค Sาเฉล ี ่ย  ค Sาเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค Sาท ี  (t-test)   

ผลการวิเคราะหTพบวSา ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน (CAI) มีคSาเทSากับ 84.09/89.12  ซึ่งถือวSามี

ประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑT 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช@สื่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน (CAI)  

สูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อคอมพิวเตอรTชSวยสอน ภาษาจีน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนโดยใชโ้ปรแกรมวาดโครงสร้างเคมี KingDraw เรื;อง การเขียนสูตร

โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย ์สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 6 โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเชียงราย ววิศินา ศรีนวล ปฏิญาณ จิตร์ลดัดา และวชัราภรณ์ ทาหาร 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช?โปรแกรมวาดโครงสร?างเคมี KingDraw เร่ือง การเขียนสูตร

โครงสร?างของสารประกอบอินทรีย( สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนองค(การบริหารส�วน

จังหวัดเชียงราย 

The Development learning achievements  by using KingDraw chemical structure 

drawing program.  The topic of writing structural formulas of organic compounds for 

students in Mathayom Suksa 6 chiangrai provincial administrative organization 

school 

 

วิวิศนา ศรีนวล1* ปฏิญาณ จิตรTลัดดา2  และวัชราภรณT ทาหาร1 
1สาขาวิชาเคม ีคณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โรงเรียนองคTการบริหารสSวนจังหวัดเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621117012@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียน และหลังเรียน  

เรื ่อง การเขียนสูตรโครงสร@างของสารประกอบอินทรียT โดยใช@โปรแกรมวาดโครงสร@างเคมี KingDraw 2) เพื่อศึกษา 

ความพึงพอใจของผู@เรียนที่มีตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@โปรแกรมวาดโครงสร@างเคมี KingDraw จากนั้นทำการเก็บ

ข@อมูลของกลุSมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 จำนวน 22 คน ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 

ได@แกS แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@กSอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ

วิเคราะหTข@อมูล โดยใช@สถิติคSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และคSา t-test แบบ Dependent ผลการวิจัย พบวSา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่คSาเฉลี่ยคะแนนกSอนเรียน เทSากับ 3.50  และหลังเรียนมีคSาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 

เทSากับ 8.36 และคำนวณหาคSา t-test เทSากับ 12.81 แสดงให@เห็นวSา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังได@รับ 

การจัดการเรียนรู@สูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

ในภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจตSอการเรียนรู@ อยูSในระดับมาก (𝑥= 4.39, S.D. =0.68)  โดยการใช@โปรแกรมวาด

โครงสร@างเคมี KingDraw  ทำให@มีความนSาสนใจสำหรับนักเรียน สSงเสริม ให@นักเรียนเกิดการเรียนรู@ และความสนุกสนาน

ทำให@นักเรียนมีความพึงพอใจตSอการเรียนการสอนเป}นอยSางมาก 

 

คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ  โปรแกรมวาดโครงสร@างเคมี KingDraw  

สูตรโครงสร@างของสารประกอบอินทรียT 
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การพฒันาความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 เรื;อง 

แสง โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบักลวธีิการโตแ้ยง้ วรีภทัร ช่วงชาญ ศศินา เมฆพฒัน ์
เอมอร วนัเอก และธนัยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถในการสร?างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร(ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 

เร่ือง แสง โดยการจัดการเรียนรู?แบบสืบเสาะหาความรู?ร�วมกับกลวิธีการโต?แย?ง 

The Development of Ability for Scientific Explanation of Mathayomsuksa 3rd 

Students on Light by Argumentation and Inquiry Approach 

 

วีรภัทร ชSวงชาญ1* ศศินา เมฆพัฒนT2 เอมอร วันเอก3 และธันยบูรณT ถาวรวรรณT3 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

2ครูวิทยาศาสตรT โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
3คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author e-mail: werapat64120@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงคTเพื ่อ 1) พัฒนาความสามารถในการสร@างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรTเรื ่อง แสง  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 ที่เรียนด@วยรูปแบบการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@รSวมกับกลวิธีการโต@แย@ง  

และ 2) ศึกษารูปแบบที ่เหมาะสมของการจัดการเรียนรู @แบบสืบเสาะหาความรู @ร Sวมกับกลวิธีการโต@แย@งที ่สSงเสริม

ความสามารถในการสร@างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรTเรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 จำนวน 30 คน ได@มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข@อมูลใช@แบบทดสอบการสร@างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรT เรื่อง แสง แบบประเมิน

การโต@แย@งเชิงวิทยาศาสตรT บันทึกหลังการสอนของครู และใบกิจกรรม วิเคราะหTข@อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัยพบวSา หลังผSานการจัดการเรียนรู@นักเรียนสSวนใหญSมีความสามารถในการสร@างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรTใน

ระดับดีมากจำนวน 19 คน คิดเป}นร@อยละ 63.33 และรูปแบบการจัดการเรียนรู@ที ่สSงเสริมความสามารถในการสร@าง

คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรTมีดังนี้ 1) การระบุภาระงาน 2) การสรรสร@างและการวิเคราะหTข@อมูล 3) การสร@างข@อโต@แย@ง

ชั่วคราว 4) กิจกรรมการโต@แย@ง และ 5) การเขียนรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ  

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการสร@างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรT การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ กลวิธีการโต@แย@ง 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนช่วงชั5นที; 2 โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นรักไทย 

จากการใชห้ลกัสูตรรายวชิาเพิ;มเติมสาํหรับกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ เรื;องฝายชะลอความชุ่มชื5น โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน วรีะบูลยกิ์ตติ ชุมพรผอ่ง ณฐัวฒิุ ขาวสะอาด ศกัยช์ยั เพชรสุวรรณ เฉลิมชยั สงัโยฆะ อวยพร ดาํริมุ่งกิจ 
อนุพล อคัพิน และธนชยั มะธิปิไขย 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช�วงช้ันท่ี 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ?านรักไทย 

จากการใช?หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมสำหรับกลุ�มสาระวิทยาศาสตร( เร่ืองฝายชะลอความชุ�มช้ืน  

โดยใช?โครงงานเปhนฐาน  

The Development of learning achievements for fourth grade to sixth grade of Ban 

Rak Thai Border Patrol Police School using the check dams additional course for 

science department using the project-based learning 
 

วีระบูลยTกิตติ ชุมพรผSอง1* ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด1 ศักยTชัย เพชรสุวรรณ1  

เฉลิมชัย สังโยฆะ1 อวยพร ดำริมุSงกิจ1 อนุพล อัคพิน2 และธนชัย มะธิป¦ไขย3 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ศูนยTเรียนรู@เกษตรทฤษฎีใหมSจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ@านรักไทย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 

*Corresponding author e-mail: veeraboonkitt.tae2535@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 บทความวิจัยนี ้นำเสนอผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการใช@หลักสูตรรายวิชาเพิ ่มเติมสำหรับกลุ Sมสาระ

วิทยาศาสตรT เรื่องฝายชะลอความชุSมชื้น โดยใช@โครงงานเป}นฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู@ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมดังกลSาว โดยกลุSมเป�าหมาย คือ นักเรียนชSวงชั้นที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ@านรักไทย ตำบลบSอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 คน ซึ่งใช@หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมฯ 

เป}นเครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย และรวบรวมข@อมูลโดยใช@แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึง

พอใจ จากการวิจัยพบวSา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป}นร@อยละ 79.70 และนักเรียนมีความพึงพอใจตSอการจัด

กิจกรรมการเรียนการรู@อยูSในระดับมาก (𝑥 = 4.30 SD= 0.70) 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฝายชะลอความชุSมชื้น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
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ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Model-Eliciting Activities (MEAs) เรื;อง ความสมัพนัธ์

และฟังกช์นั ที;ส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 4 วฒิุชยั แซ่

ยา่ง โกมินทร์ บุญชู และลาํภู จนัทร์พรม 
 

  

 

ผลการใช?กิจกรรมการเรียนรู?ตามแนวทาง Model-Eliciting Activities (MEAs) เร่ือง ความสัมพันธ(

และฟ�งก(ชัน ท่ีส�งเสริมทักษะการแก?ป�ญหาทางคณิตศาสตร( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 4 

The Effects of Using Model-Eliciting Activities (MEAs) in Relations and Functions to 

Enhance Mathematical Problem Solving Skill of Students in Matthayomsuksa 4 
 

วุฒิชัย แซSยSาง1* โกมินทรT บุญชู1 และลำภู จันทรTพรม3 
1คณะครุศาสตรTมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

2ครูกลุSมสาระคณิตศาสตรT โรงเรียนบ@านตาก ประชาวิทยาคาร 

*corresponding author e-mail: wut270642@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTกSอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก@ป�ญหาทางคณิตศาสตรTกSอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง MEAs 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 ที่มีตSอคณิตศาสตรTหลัง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู @ตามแนวทาง MEAs กลุSมตัวอยSาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 4 โรงเรียนทุSงฟ�าวิทยาคม  

อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 22 คน ซึ่งได@มาจากการสุSมแบบแบSงกลุSม (cluster 

random sampling) เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู@ตามแนวทาง 

MEAs จำนวน 8 แผนการเรียนรู@ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรT แบบวัดทักษะการแก@ป�ญหา แบบวัดเจตคติ

ตSอคณิตศาสตรT วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาเฉลี่ย (𝑥) สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคSาที ผลการวิจัยพบวSา  

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTหลังสูงกวSากSอนได@รับการจัดกิจกรรมอยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 2) ทักษะการแก@ป�ญหาทางคณิตศาสตรTหลังสูงกวSากSอนได@รับการจัดกิจกรรมอยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) มีเจตคติตSอคณิตศาสตรTหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู@ตามแนวทาง MEAs โดยรวม

อยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป}นรายข@อพบวSา นักเรียนรู@สึกสนุกสนานกับการทำกิจกรรมมีความเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 

คือ นักเรียนสามารถแก@ป�ญหาได@ด@วยตนเอง และนักเรียนสามารถคิดอยSางเป}นระบบ ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: กิจกรรมเรียนรู@ตามแนวทาง Model-Eliciting Activities (MEAs) ทักษะการแก@ป�ญหาทางคณิตศาสตรT  

เจตคติตSอวิชาคณิตศาสตรT 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เรื;อง ความหนาแน่น ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 

โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา ศตวรรษ หอมนาน และวฒันา ปัญญามณีศร 
 

  

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร( เร่ือง ความหนาแน�น 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยใช?การจัดการเรียนรู?สะเต็มศึกษา 

A Study of Science Learning Achievement Using STEM Studies 

Subject: Density of 7th Grade Students, Chiang Kham Wittayakom School 
 

ศตวรรษ หอมนาน* และวัฒนา ป�ญญามณีศร 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

* corresponding author e-mail: 621161019@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาในครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงคT 1) เพื ่อสร@างและหาประสิทธิภาพทางการเร ียนวิทยาศาสตรT เร ื ่อง  

ความหนาแนSน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 1 โดยใช@การจัดการเรียนรู@สะเต็มศึกษา ตามเกณฑTมาตรฐานร@อยละ 80/80 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1 กSอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู@

วิทยาศาสตรTสะเต็มศึกษา เรื่อง ความหนาแนSน โดยใช@กลุSมตัวอยSางในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/8 

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน ได@จากการสุ Sมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู@วิทยาศาสตรT เรื่อง ความหนาแนSน 2) แผนการจัดการเรียนรู@

สะเต็มศึกษา เรื่อง ความหนาแนSน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กSอนเรียน - หลังเรียน) เรื่อง ความหนาแนSน 

โดยผSานการหาคSาดัชนีความสอดคล@อง IOC มีประสิทธิภาพเทSากับ 17.01 สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย 

คSาสSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจ ัยพบวSา 1) การจัดการเรียนรู @ว ิทยาศาสตรTสะเต็มศึกษา เรื ่อง ความหนาแนSน  

มีประสิทธิภาพโดยรวมเทSากับ 84.25/83.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@ โดยใช@รSวมกับการจัดการเรียนรู@

แบบสืบเสาะหาความรู@ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/8 รวบรวมคะแนนจากกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ๆ ละ 5 คะแนน 

โดยมีคSาเฉลี่ยของคะแนนดังนี้ 1.1) การระบุป�ญหา มีคSาเฉลี่ยของคะแนนเทSากับ 3.13 1.2) การออกแบบเรือ มีคSาเฉลี่ย

ของคะแนนเทSากับ 4.53 1.3) การสร@างและแก@ไขชิ้นงาน มีคSาเฉลี่ยของคะแนนเทSากับ 3.40 1.4) ชิ้นงาน มีคSาเฉลี่ยของ

คะแนนเทSากับ 3.88  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/8 กSอนและหลังเรียน โดยการจัดการ

เรียนรู@วิทยาศาสตรTสะเต็มศึกษา เรื่อง ความหนาแนSน กSอนเรียนคิดเป}นร@อยละ 28.50 1.73 และหลังเรียนคิดเป}นร@อยละ 

83.75  1.24 โดยมีผลของคSาเฉลี่ยความก@าวหน@าคิดเป}นร@อยละ 55.25  2.24  

 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สะเต็มศึกษา ความหนาแนSน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรายวชิาเคมีเพิ;มเติม1 ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 4 เรื;อง พนัธะโค

วาเลนต ์โดยใชว้ธีิการเรียนการสอนแบบเพื;อนช่วยเพื;อน ศรสวรรค ์ศรีโสภา ปฐมา พจนสุนทร และนภาพร 
วรรณาพรม 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 4 

เร่ือง พันธะโควาเลนต( โดยใช?วิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน 

The Development learning achievements in chemistry1 of students in Mathayom 

Suksa 4 on the topic of covalent bond by using Peer Assisted learning teaching 

method 
 

ศรสวรรคT ศรีโสภา1* ปฐมา พจนสุนทร2  และนภาพร วรรณาพรม1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 

*corresponding author e-mail: 621117010@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู@เรื่อง พันธะโควาเลนตT โดยใช@วิธีการเรียนการสอนแบบ

เพื่อนชSวยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 โดยมีเป�าหมายให@นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร@อยละ 80 ขึ้นไป 2) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวSางกSอนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 เรื่อง พันธะโค

วาเลนตT ผSานการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชSวยเพื่อน กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปKที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 38 คน โดยใช@แบบแผนการ

ทดลอง one group pretest posttest design วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@คSาสถิติพื้นฐาน และวิธีการทางสถิติด@วยการทดลอง

คSาทีแบบตัวอยSางไมSเป}นอิสระตSอกัน (dependent samples t-test  analysis) ผลการวิจัยพบวSา การจัดการเรียนรู@วิชา

เคมี เรื่องพันธะโควาเลนตT ตามการจัดการเรียนรู@โดยใช@วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชSวยเพื่อน มีประสิทธิภาพ

เทSากับ 81.98/83.60 ตามเกณฑTที่ตั้งไว@ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบอีกวSาการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชSวยเพื่อนเป}นการกระตุ@นให@นักเรียนเกิดการ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให@มีความสนใจ และพัฒนาทักษะของนักเรียนในด@านตSางๆ ได@ 

 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พันธะโควาเลนตT การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชSวยเพื่อน 
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การเสริมสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ดว้ยดิจิทลัแพลตฟอร์มการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ

(Cooperative Learning) เรื;อง ความเท่ากนัทุกประการ สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 ศรัณย ูขาว

ละออง สุรีรัตน ์มณีกาศ ปวณีา ทายา และคทาวธุ ชาติศกัดิX ยทุธ 
 

  

 

 

การเสริมสร?างมโนทัศน(ทางคณิตศาสตร(ด?วยดิจิทัลแพลตฟอร(มการเรียนรู?คณิตศาสตร(แบบร�วมมือ 

(Cooperative Learning) เร่ือง ความเท�ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

Enhancement of Mathematical Congruence with a Digital Cooperative Learning 

Platform on Equivalence for Grade 8 
 

ศรัณยู ขาวละออง* สุรีรัตนT มณีกาศ ปวีณา ทายา และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author email: u61031040161@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้ดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีว ิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการวิจัยกับนักเรียนกลุ SมตัวอยSาง  

จำนวน 45 คน จากนักเรียนประชากรชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 จำนวน 269 คน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของดิจิทัลแพลตฟอรTมการเรียนรู@

คณิตศาสตรTแบบรSวมมือ (Cooperative Learning) และ 2) เพื่อพัฒนามโนทัศนTทางคณิตศาสตรT เรื่อง ความเทSากันทุก

ประการ โดยใช@ดิจิทัลแพลตฟอรTมการเรียนรู @คณิตศาสตรTแบบรSวมมือ (Cooperative Learning) เครื ่องมือที ่ใช@ใน 

การทดลอง ได@แกS แผนการจัด    การเรียนรู@ และดิจิทัลแพลตฟอรTมการเรียนรู@คณิตศาสตรT และเครื่องมือที่ใช@ในการเก็บ

รวบรวมข@อมูล ได@แกS แบบวัดมโนทัศนTทางคณิตศาสตรT ทดสอบสมมุติฐานด@วย ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2  

และทดสอบสถิติ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบวSา 1) ดิจิทัลแพลตฟอรTมการเรียนรู@คณิตศาสตรTแบบ

รSวมมือ (Cooperative Learning) มีประสิทธิภาพ เทSากับ 76.76/77.33 และ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู@คณิตศาสตรT 

โดยใช@ดิจิทัลแพลตฟอรTมการเรียนรู@คณิตศาสตรTแบบรSวมมือ (Cooperative Learning) ทำให@มโนทัศนTทางคณิตศาสตรT

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

คำสำคัญ: ดิจิทัลแพลตฟอรTมการเรียนรู@คณิตศาสตรTแบบรSวมมือ การเรียนรู@แบบรSวมมือ การเสริมสร@างมโนทัศนTทาง

คณิตศาสตรT 
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การพฒันาทกัษะการอ่านประสมคาํศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยเสียงสระ (Phonics) โดยใชห้นงัสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนบา้นดอนปิน ศรีจนัทรา จนัทร์จีรัสถ ์
บญัญพนต ์เทีYยงโชคชยั และนฤมล คาํปัญญา 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านประสมคำศัพท(ภาษาอังกฤษด?วยเสียงสระ (Phonics) โดยใช?หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส( (E-book) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนบ?านดอนป¤น 

Developing reading skills in phonics using electronic book (E-book) of grade 1 

students at Ban Don Pin School 
 

ศรีจันทรา จันทรTจีรัสถT* บัญญพนตT เที่ยงโชคชัย และนฤมล คำป�ญญา 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: Srichantra1211@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอSานประสมคำศัพทTภาษาอังกฤษด@วยเสียง

สระ(Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนบ@านดอนป¦น 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสT 

(E-book) เพื่อพัฒนาทักษะการอSานประสมคำศัพทTภาษาอังกฤษด@วยเสียงสระ (Phonics) ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 

80/80 และ 3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที ่ 1 โรงเรียนบ@านดอนป¦นที่มีตSอการเรียนรู@  

โดยใช @หนังส ืออ ิเล ็กทรอนิกส T (E-book) เพ ื ่อพัฒนาทักษะการอSานประสมคำศัพทTภาษาอังกฤษด@วยเส ียงสระ 

(Phonics)  กลุ Sมเป�าหมายคือนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 1 โรงเรียนบ@านดอนป¦น สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหมS เขต 1 ภาคเรียนที ่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 21 คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย ได@แกS  

1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสT (E-book) 2) แผนการจัดการเรียนรู@ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบการอSาน

ประสมคำศัพทTกSอนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข@อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีตSอการเรียนรู@

โดยใช@หนังสืออิเล็กทรอนิกสT (E-book) ชนิดมาตราสSวนประมาณคSา (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน10 ข@อ สถิติที่ใช@ได@แกS 

ร@อยละ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลการพัฒนาทักษะ 

การอSานประสมคำศัพทTภาษาอังกฤษด@วยเสียงสระ (Phonics) กSอนเรียนมีคSาเฉลี่ย 9.24 และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.63 

สSวนหลังเรียนมีคSาเฉลี่ย 16.24 และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.53 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ 2) ประสิทธิภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสT (E-book) มีประสิทธิภาพเทSากับ 80.48/81.19 ซึ่งสูงกวSาเกณฑT 80/80 ที่ตั ้งไว@ 3) ความพึงพอใจของ

นักเรียน โดยใช@หนังสืออิเล็กทรอนิกสT (E-book) เพื่อพัฒนาทักษะการอSานประสมคำศัพทTภาษาอังกฤษด@วยเสียงสระ 

(Phonics) ภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมาก 

 

คำสำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกสT (E-book) วิธีโฟนิกสT (Phonics) การประสมคำศัพทTภาษาอังกฤษ 
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การศึกษาการอ่านภาษาจีนจากป้ายการคา้ ในชุมชนชาวไทยเชื5อสายจีน ตาํบลสบตุ๋ย อาํเภอเมือง จงัหวดั

ลาํปาง ศศิธร ใจสบาย  ณฏัฐณิชา จาํปาจี และสหสัวรรษ มงคลธิกลุ 
 

  

 

 

การศึกษาการอ�านภาษาจีนจากป�ายการค?า ในชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน 

ตำบลสบตุ¶ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

The Analysis of Chinese Shop Signs in Sino-Thais Community, 

Sop Tui,  Mueang Lampang, Lampang 

 

ศศิธร ใจสบาย* ณัฏฐณิชา จำปาจี และสหัสวรรษ มงคลธิกุล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: mo769638@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้เป}นการศึกษาวิเคราะหTภาษาจีนจากป�ายการค@า ในในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนตำบลสบตุ«ย อำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเขียนภาษาจีนจากป�ายการค@า ในชุมชนชาวไทยเชื้อสาย

จีน ตำบลสบตุ«ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2) เพื่อวิเคราะหTโครงสร@างของชื่อภาษาจีนจากป�ายการค@า ในชุมชนชาวไทย

เชื้อสายจีน ตำบลสบตุ«ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขอบเขตด@านพื้นที่ คือร@านค@าที่มีป�ายร@านภาษาจีน บนถนนประสาน

ไมตรี  ถนนสุเรนทรTและถนนฉัตรไชย รวมทั้งหมด 40 ป�ายร@านค@า เก็บรวบรวมข@อมูลโดยการลงพื้นที่สำรวจร@านค@าที่มีป�าย

ร@านภาษาจีนและบันทึกภาพ เครื่องมือที่ใช@ประกอบด@วยแบบฟอรTมในการวิเคราะหTข@อมูลลักษณะการเขียนภาษาจีนบน

ป�ายการค@าและโครงสร@างของชื่อภาษาจีนบนป�ายการค@า วิเคราะหTข@อมูลและแสดงผลการวิจัยแบบตารางและพรรณนา

วิเคราะหT ผลการวิจัยพบวSาการศึกษาวิเคราะหTลักษณะการเขียนภาษาจีนจากป�ายการค@า ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน 

ตำบลสบตุ«ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได@วิเคราะหTสี่ประเด็น คือ ภาษาที่ใช@ ลักษณะการอSาน ลักษณะของตัวอักษรและสี

อักษรบนป�ายการค@า มีภาษาที่ใช@ในป�ายการค@าเป}นลักษณะของการใช@ภาษาจีนและภาษาไทย (ภาษาจีนและภาษาไทย

สัมพันธTกัน) มีมากที่สุด ลักษณะการอSานภาษาจีนจากป�ายการค@าอSานจากขวาไปซ@ายมีมากที่สุด ลักษณะของตัวอักษรจีน

เป}นอักษรจีนตัวเต็มทั้งหมด และสีอักษรใช@สีทองมากที่สุด สSวนโครงสร@างของชื่อภาษาจีนจากป�ายการค@า ในชุมชนชาวไทย

เชื้อสายจีน ตำบลสบตุ«ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีโครงสร@างการตั้งชื่อร@านค@า ที่ใช@ชื่อคนในการตั้งชื่อร@านมากที่สุด และ

นิยมตั้งป�ายการค@าโดยใช@โครงสร@างของความหมายของป�ายการค@าที่มีการใช@ชื่อภาษาจีนและภาษาไทยสัมพันธTกัน สะท@อน

ให@เห็นวSา คนไทยเชื้อสายจีน ให@ความสำคัญในการตั้งชื่อร@านค@า การตั้งชื่อมักจะใสSชื่อและชื่อตระกูลเพื่อความเป}น

เอกลักษณTของร@านค@า สะท@อนให@เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน 

 

คำสำคัญ: ชาวไทยเชื้อสายจีนในตำบลสบตุ«ย ภาษาจีนจากป�ายการค@า  ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน 
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การพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํโดยใชเ้ทคนิค CIRC สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียน

บา้นหว้ยตม้ชยัยะวงศาอุปถมัภ ์อาํเภอลี5  จงัหวดัลาํพนู ศศินภา  พรหมมินทร์ 
 

  

 

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช?เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนบ?านห?วยต?มชัยยะวงศาอุปถัมภ( อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 

Development of Spelling Writing Skills by Using the CIRC Technique for 

Mathayomsuksa 2 Students at Ban Huaytomchaiyawongsa Upatham School, Lee 

District, Lamphun Province 
 

ศศินภา  พรหมมินทรT* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: 62181010234@g.lpru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเขียนสะกดคำโดยใช@เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@านห@วยต@มชัยยะวงศาอุปถัมภT อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2  โรงเรียนบ@านห@วยต@มชัยยะวงศาอุปถัมภT ที่มีตSอแบบฝ�กทักษะการเขียนคำสาระการเรียนรู@

ภาษาไทย กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจยัครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียน

บ@านห@วยต@มชัยยะวงศาอุปถัมภT อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แบบทดสอบ

วัดผลสมฤทธิ์กSอนเรียน/หลังเรียน เรื่อง การสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ประเภทอัตนัย 20 คำ 2) 

แผนการจัดการเรียนรู@การเขียนสะกดคำโดยใช@เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2  3) แบบประเมินคSา 

(IOC) สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) คSาเฉลี่ย (𝑥) ผลการวิจัยพบวSาการวิจัยเรื่อง 

พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช@เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@านห@วยต@มชัยยะวงศา

อุปถัมภT อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลการวิเคราะหTคะแนนกSอนและหลังเรียนจากการวัดทักษะ การเขียนสะกดคำ พบวSา

นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทSากับ 5.56 และ 7.70 ตามลำดับการวัดทักษะกSอนเรียนและหลังเรียน เมื่อเปรียบเทียบระหวSาง

คะแนนกSอนเรียนและหลังเรียน พบวSา คะแนนจากแบบวัดทักษะหลังเรียน ของนักเรียนสูงกวSาคะแนน จากแบบวัดทักษะ

กSอนเรียน โดยมีความก@าวหน@าของคะแนนที่ร@อยละ 28.85 และความพึงพอใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียน

บ@านห@วยต@มชัยยะวงศาอุปถัมภT ที่มีตSอแบบฝ�กทักษะการเขียนคำสาระการเรียนรู@ภาษาไทย นั้นอยูSในระดับดีมากถึงมาก

ที่สุด โดยแสดงให@เห็นวSาการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยโดยใช@เทคนิค  CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 

2/1 มีสSวนชSวยในการแก@ไขป�ญหาในทักษะการเขียนได@ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู@ในวิชาภาษาไทยและสามารถ

นำไปใช@ในการจัดการเรียนรู@ได@ 
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การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นดว้ยแนวคิดภาษาธรรมชาติเพื;อส่งเสริม

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของเดก็ปฐมวยั ศศิวมิล ธรรมเนียม สรวงพร กศุลส่ง และพิชญาภา ตรีวงษ ์
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล�านิทานประกอบหุ�นด?วยแนวคิดภาษาธรรมชาติเพ่ือส�งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห(ของเด็กปฐมวัย 

Developing a Model for Organizing Storytelling Activities with Puppets using Whole 

Language Concepts to Promote Analytical Thinking Skills of Early Childhood 
 

ศศิวิมล ธรรมเนียม* สรวงพร กุศลสSง และพิชญาภา ตรีวงษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: sasiwimon.tha@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 รายงานการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษาข@อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเลSานิทานประกอบหุSนด@วยแนวคิดภาษาธรรมชาติและสSงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหTของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อสร@างและ

ทดลองใช@การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลSานิทานประกอบหุSนด@วยแนวคิดภาษาธรรมชาติเพื่อสSงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะหTของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อประเมินการใช@การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลSานิทานประกอบหุSนด@วยแนวคิด

ภาษาธรรมชาติเพื่อสSงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหTของเด็กปฐมวัย กลุSมตัวอยSาง ที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้เป}นเด็กปฐมวัย 

ชาย-หญิง อายุ 4-5 ปK ระดับชั ้นอนุบาลปKที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 2 ปKการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน)  

อำเภอเมืองเพชรบูรณT จังหวัดเพชรบูรณT จำนวน 1 ห@องเรียน จำนวน 23 คน ได@มาจากการสุSมแบบงSาย เครื่องมือที่ใช@คือ 

1.แผนการจัดกิจกรรมการเลSานิทานประกอบหุSนด@วยแนวคิดภาษาธรรมชาต ิ 2.คูSมือการจัดกิจกรรมการเลSานิทานประกอบ

หุSนด@วยแนวคิดภาษาธรรมชาติ  3.แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหT และ 4.แบบประเมินการใช@รูปแบบการจัด

กิจกรรมการเลSานิทานประกอบหุSนด@วยแนวคิดภาษาธรรมชาติเพื ่อสSงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหTของเด็กปฐมวัย  

ซึ่งได@ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ  One-Group Pretest –Posttes Design  และวิเคราะหTโดยใช@  คSาคะแนนเฉลี่ย 

คSาความแปรปรวน และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตSางโดยใช@คSา t-test แบบ Dependent   

 

คำสำคัญ : เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเลSานิทานประกอบหุSน ภาษาธรรมชาติ ทักษะการคิดวิเคราะหT 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 5 วชิาเคมี 3 (ว32223) เรื;อง อตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช ้Quizizz ศศิวมิล สมขนุ สมฤทยั ตนัมา และอรอนงค ์สุริภา 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 5 

วิชาเคมี 3 (ว32223) เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช? Quizizz 

The Development of learning achievements for Mathayom 5 students in 

Chemistry 3 (32223): The rate of chemical reactions using Quizizz 
 

ศศิวิมล สมขุน1* สมฤทัย ตันมา1 และอรอนงคT สุริภา2 
1คณะครุศาสตรT โปรแกรมเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โรงเรียนพานพิทยาคม 

*corresponding author e-mail: 621117009@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 ว ัตถุประสงคTการวิจ ัยคือ เพื ่อศึกษาการใช@แอปพลิเคชัน Quizizz ทบทวนเนื ้อหาและสอบเก็บคะแนน  

เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังการใช@สื่อ Quizizz ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5/2 และ 5/3 ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนพานพิทยาคม เครื่องมือที่ใช@ใน

การวิจัย คือ เอกสารประกอบการเรียนรู@ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

ใช@สื่อ Quizizz พบวSา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม. 5/2 มีคะแนนหลังเรียน (𝑥= 26.53) สูงกวSากSอนเรียน 

(𝑥= 15.71) และของนักเรียนชั้น ม. 5/3 มีคะแนนหลังเรียน (𝑥= 27.51) สูงกวSากSอนเรียน (𝑥= 14.54) อยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ .05 แสดงให@เห็นวSาการใช@ Quizizz ชSวยจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั ้น ม. 5/3 มีคะแนน

ความก@าวหน@าเฉลี่ยคิดเป}นร@อยละ 32.44 สูงกวSานักเรียนชั้น ม.5/2 ที่มีคะแนนความก@าวหน@าเฉลี่ยคิดเป}นร@อยละ 27.04 

งานวิจัยนี้จึงเป}นประโยชนTเหมาะสำหรับนำไปใช@พัฒนาการจัดการเรียนรู@และพัฒนาทักษะการใช@เทคโนโลยีบูรณาการ

รSวมกับการศึกษาได@ 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Quizizz 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั5นพื5นฐาน เรื;อง การศึกษา

พนัธุศาสตร์ของเมนเดล โดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game based Learning) ร่วมกบัสื;อการสอนออนไลน์ 

ศกัยศ์รณ์ เมฆวมิานลอย 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง การศึกษา

พันธุศาสตร(ของเมนเดล โดยใช?เกมเปhนฐาน (Game based Learning) ร�วมกับส่ือการสอนออนไลน( 

The Development of Learning Achievement and Basic Science Process Skills on 

Mendel's Genetic Study by Using Game Based Learning with Online Teaching Media 

 

ศักยTศรณT เมฆวิมานลอย* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: InwwseJJ@outlook.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค T  ค ือ 1) เพ ื ่อเปร ียบเท ียบผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนหล ังเร ียน เร ื ่อง  

การศึกษาพันธุศาสตรTของเมนเดล โดยใช@เกมเป}นฐาน (Game based Learning) รSวมกับสื่อการเรียนรู@ออนไลนTกับเกณฑT

ร@อยละ 75 2) เพื ่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรTขั้นพื ้นฐาน โดยใช@เกมเป}นฐาน (Game based 

Learning) รSวมกับสื่อการเรียนรู@ออนไลนTกับเกณฑTร@อยละ 75 ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนจำนวน 33 คน ได@คะแนนจากการ

ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช@เกมเป}นฐาน รSวมกับสื่อการเรียนรู@ออนไลนT เรื่อง การศึกษาพันธุ

ศาสตรTของเมนเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยนเทSากับ 23.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คิดเป}นร@อยละเทSากับ 76.97 และพบวSา นักเรียนจำนวน 33 คน ได@คะแนนจากการทำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรTขั้นพื้นฐานหลังเรียน โดยใช@เกมเป}นฐาน รSวมกับสื่อการเรียนรู@ออนไลนT เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตรTของเมน

เดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยนเทSากับ 15.45 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป}นร@อยละเทSากับ 

77.27 

 

คำสำคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรTขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมเป}นฐาน สื่อการสอนออนไลนT 
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การสงัเคราะห์งานวจิยัเกี;ยวกบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื;อง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั5น

มธัยมศึกษาปีที; 1 สมชัญา ยอดเกตุ ณฐัรดี คลา้ยกลํYา กิตติพงษ ์พดุเกิด และคทาวธุ ชาติศกัดิX ยทุธ 
 

  

 

 

การสังเคราะห(งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู?คณิตศาสตร( เร่ือง เลขยกกำลัง  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

Synthesis of Research on Mathematics Learning Management  

on Exponents of Grade 7 
 

สมัชญา ยอดเกต*ุ ณัฐรดี คล@ายกล่ำ กิตติพงษT พุดเกิด และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

* corresponding author e-mail: U62031040141@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข@องกับเทคนิคการจัดการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 1 2) เพื่อหาข@อสรุปจากงานวิจัยที่สังเคราะหT

เก ี ่ยวกับการจัดการเร ียนร ู @  เร ื ่อง เลขยกกำลัง ของนักเร ียนมัธยมศึกษาปKท ี ่  1 โดยสังเคราะหTจากวิจ ัยช SวงปK  

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2560 จำนวน 22 เรื่อง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข@อมูล 2 ชุด ได@แกS แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 

และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เก็บรวบรวม ข@อมูลด@วยวิธีการสังเคราะหTเชิงปริมาณ โดยใช@คSาความถี่และร@อยละ สถิติที่

ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู@

คณิตศาสตรT เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 1 สSวนใหญSผลิตในปK พ.ศ. 2552 สถาบันที่ผลิตมากที่สุดคือ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมากที่สุด 2) คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพโดยภาพรวมของ

งานวิจัย 22 เลSม มีคSาเทSากับ 3.32 สรุปได@วSา งานวิจัยที่นำมาสังเคราะหTในภาพรวมโดยเฉลี่ยมีคุณภาพอยูSในระดับด ี 

 

คำสำคัญ: การสังเคราะหTงานวิจัย เทคนิคการจัดการเรียนรู@ เลขยกกำลัง 
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การพฒันาการจดจาํคาํศพัทโ์ดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-based learning) ร่วมกบัสื;อ 

Wordwall สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 2 สมิตานนั ชาญณรงค ์และกาญจนช์นก เอมแสง 
 

  

 

 

การพัฒนาการจดจำคำศัพท(โดยใช?กิจกรรมเปhนฐาน (Activity-based learning) ร�วมกับส่ือ 

Wordwall สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 

Developing English Vocabulary Ability by Using Activity-Based Learning with 

Wordwall for Grade 2 Students 
 

สมิตานัน ชาญณรงคT* และกาญจนTชนก เอมแสง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: samitanan.c@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@ด@านคำศัพทTสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปKที่ 2 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนรู@โดยใช@กิจกรรมเป}นฐานรSวมกับสื่อ Wordwall กลุSมตัวอยSาง

คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดศรีรัตนารามฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช@ ได@แกS  

1) แผนการเรียนรู @เพื ่อพัฒนาการจดจำคำศัพทTโดยใช@ก ิจกรรมเป}นฐานรSวมกับสื ่อ Wordwall 2) สื ่อ Wordwall  

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด@านคำศัพทT 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนรู@โดยใช@กิจกรรม

เป}นฐานรSวมกับสื่อ Wordwall การวิจัยนี้เป}นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design วิเคราะหT

ข @อมูลโดยหาคSาเฉลี ่ย x คSาสSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคSาที (t-test) แบบ Dependent Sample 

ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@ด@านคำศัพทTมีคะแนนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนรู@ พบวSาคSาความพึงพอใจของ

นักเรียนอยูSในระดับ มากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การจดจำคำศัพทT กิจกรรมเป}นฐาน สื่อการเรียนรู@ Wordwall 
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การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เกมมิฟิเคชนั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั5นเรียนของนกัเรียน สรวยี ์
ธรรมสารวญิeู รุ้งกานดา องอาจ ศศิธร ฤทธิX แผลง และนพพร ไกรรักษ ์
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู?เกมมิฟ¤เคชัน ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในช้ันเรียนของนักเรียน 

The Development of a Gamification Learning Model  

for Encourage Student Participation 

 

สรวียT ธรรมสารวิญ¸ู* รุ@งกานดา องอาจ ศศิธร ฤทธิ์แผลง และนพพร ไกรรักษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  

*corresponding author e-mail: sorrawee.t@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู@เกมมิฟ¦เคชัน สSงเสริมการมีสSวนรSวมในชั้นเรียนของนักเรียนมีวัตถุประสงคT

เพื่อศึกษารูปแบบการใช@กลไกและพลวัตของเกมมาประยุกตTใช@กับการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู@ในห@องเรียน 

เพื ่อกระตุ @นการมีสSวนรSวมของนักเรียน และลดพฤติกรรมไมSพึงประสงคTในชั ้นเรียน โดยใช@กลไก (Gamification 

Mechanics) ทีส่ำคญัของเกม ได@แกS การแขSงขนั ความท@าทาย ความรSวมมอื คะแนนสะสม รางวลัตอบแทน และพลวตัของ

เกม (Game Dynamics) ได@แกS ความต@องการได@รับรางวัล ความต@องการเป}นที่ยอมรับ ความต@องการประสบความสำเร็จ 

การแสดงออกถึงความเป}นตัวของตัวเอง และความเอื ้ออาทรแกSผู @อื ่น เป}นแรงจูงใจทำให@ผู @เรียนมีความตื ่นตัวและ

กระตือรือร@นในการเรียนรู@เนื้อหาในบทเรียน โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู@โดยใช@รูปแบบเกมมิฟ¦เคชันนั้น สามารถนำไป

ประยุกตTใช@กับการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และทุกสาขาวิชา รวมทั้งสามารถบูรณาการกลไกและพลวตัของเกมมา

ใช@ในการออกแบบบทเรียนได@ เพื่อเพิ่มความนSาสนใจในเนื้อหา และสSงเสริมให@ผู@เรียนเกิดพฤติกรรมการมีสSวนรSวมกับ 

การเรียนได@ โดยการศึกษาครั้งนี้เป}นกระบวนการเรียนรู@ที่ได@จากการวิเคราะหT สังเคราะหTเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข@อง

เกี่ยวกับการเรียนรู@โดยใช@เกมมิฟ¦เคชัน และการกระตุ@นการมีสSวนรSวมในชั้นเรียน เกิดเป}นรูปแบบการจัดการเรียนรู@ ด@วย

โมเดล LATEST ซึ ่งประกอบไปด@วยกระบวนการสำคัญ 6 ขั ้นตอน ดังนี ้ 1) การจัดทำแผนการเร ียนรู @ (Layout)  

2) การกำหนดทรัพยากร (Arrangement) 3) จัดกิจกรรมให@ผู @เร ียน (Take action) 4) ขั ้นสะท@อนผล (Echoing) 5)  

ขั้นสรุป (Summarize) และ 6) การฝ�กซ้ำเพื่อทบทวน (Training ) 

 

คำสำคัญ: เกมมิฟ¦เคชัน การมีสSวนรSวมในชั้นเรียน 
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การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานเพื;อพฒันาผลสมัฤทธิY และสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิY ทางการเรียนวชิา

ภูมิศาสตร์ เรื;องทวปียโุรป ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2  โรงเรียนบา้นแก่งชชัวลิตวทิยา สลิล

ทิพย ์ ทิพยเ์มืองพรหม เยาวเรศ ภกัดีจิตร และจิตร์ละม่อม  อุงจิตตต์ระกลู 
 

  

 

 

การจัดการเรียนรู?โดยใช?เกมเปhนฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและสร?างแรงจูงใจใฝ สัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภูมิศาสตร( เร่ืองทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2  โรงเรียนบ?านแก�งชัชวลิตวิทยา 

Game-Based Learning Management for Achievement Development and Motivation 

for Achievement in Geography about europe of Mathayomsuksa 2 Ban Kaeng 

Chatchawalit Wittaya School 
 

สลิลทิพยT  ทิพยTเมืองพรหม1 เยาวเรศ ภักดีจิตร1 และจิตรTละมSอม  อุงจิตตTตระกูล2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนบ@านแกSงชัชวลิตวิทยา 

*corresponding author e-mail: catfly1744@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตรTของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 กSอนเรียนและหลังเรียน ที่ได@รับการสอนโดยใช@เกมเป}นฐาน  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภูมิศาสตรTของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 กSอนเรียนและหลังเร ียน ที ่ได @ร ับการสอนโดยใช@เกมเป}นฐาน  

3) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตรTของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 กSอนเรียนและหลัง

เรียน ที่ได@รับการสอนโดยใช@เกมเป}นฐานกลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนบ@าน

แกSงชัชวลิตวิทยา จังหวัดนครสวรรคT จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบไปด@วย 1) เกม เรื่องทวีปยุโรป  

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตรT เรื่อง ทวีปยุโรป  

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 3) แบบทดสอบแรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ์ โดยใช@สถิติในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ยและสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช@เกมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกSอนเรียน 𝑥 = 3.46 (SD.=1.85) และหลังเรียน  𝑥 = 6.69 (SD = 2.01) ซึ ่งมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น 𝑥 = 3.23 (SD=0.16) 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่ได@รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช@เกม มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตรT หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ¤ฤทธิ์หลังเรียนมากกวSา

กSอนเรียน 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช@เกม แรงจูงใจใฝ¤สัมฤทธิ ์
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การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเวบ็ดว้ย Google Site ตามแนวคอนสตรัคติวสิตเ์รื;อง ออกแบบและ

เขียนโปรแกรมอยา่งง่ายสาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  สณัห์

พิชญ ์เทพพนม และสมชาย เมืองมูล 
 

  

 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร(ผ�านเว็บด?วย Google Site ตามแนวคอนสตรัคติวิสต(เร่ือง ออกแบบ

และเขียนโปรแกรมอย�างง�ายสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1โรงเรียนอนุบาลแม�เมาะ (ชุมชน 1)  

The Development  of Computer Lessons Via Google Site According to the 

Constructivist Approach on Designing and Writing Simple Programs for 

Mathayomsuksa 1 Students At Mae Moh Kindergarten School (Community 1) 
 

สัณหTพิชญT เทพพนม* และสมชาย เมืองมูล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: Sanpich.love@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) สร@างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTผSานเว็บด@วย Google Site 

ตามแนวคอนสตรัคติว ิสตT เร ื ่อง ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยSางง Sาย สำหรับนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 1  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรTผSานเว็บ และ 3) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด@วยบทเรียนคอมพิวเตอรTผSานเว็บ กลุSมตัวอยSางเป}น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแมSเมาะ (ชุมชน 1) จำนวน 17 คน เครื่องมือประกอบด@วย 1) แผนการ

จัดการเรียนรู @ รายวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 5 แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอรTผSานเว็บ และ 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข@อ พบวSา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรTผSานเว็บ มีคุณภาพอยูSใน

ระดับมาก  และมีประสิทธิภาพแบบกลุSมเล็ก เทSากับ 81.14/80.00 เป}นไปตามเกณฑT 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอรTผSานเว็บ เทSากับ 0.7378 แสดงวSานักเรียนมีความก@าวหน@าทางการเรียนรู@ และ 3. นักเรียนที่เรียนด@วยบทเรียน

คอมพิวเตอรTผSานเว็บ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพวิเตอรTผSานเว็บด@วย Google Site บทเรียนคอมพิวเตอรTผSานเว็บแนวคอนสตรัคติวิสตT 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื;อง ระบบหายใจโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนวดัถํ5าปลาวทิยาคม สายฝน วงคท์อง 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร( เร่ือง ระบบหายใจโดยใช?บทเรียนคอมพิวเตอร(ช�วย

สอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 

The development of Learning Achievement in Science on The Respiratory System By 

using Computer-assisted Instruction of Secondary Education Year 2 Students 

Wat Thampla Wittayakhom School 
 

สายฝน วงคTทอง* 

 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

*corresponding author e-mail: 621128022@crru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช@บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง  

ระบบหายใจ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรT ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โดยใช@

บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลา

วิทยาคมที่มีตSอบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ SมตัวอยSางที ่ใช@ในการศึกษาวิจัยนี้ ได@แกS นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบไปด@วย 1) แผนการเรียนรู@ 

เรื ่อง ระบบหายใจ วิชาวิทยาศาสตรT  จำนวน 1 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง ระบบหายใจ  

เป}นแบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข@อ 3) แบบฝ�กหัด เรื ่อง ระบบหายใจ เป}นแบบเติมคำตอบ  

จำนวน 3 ข@อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมที่มีตSอบทเรียน

คอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง ระบบหายใจ มีลักษณะเป}นแบบมาตรประมาณคSา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ข@อ 

ผลการวิจัยพบวSา 1. นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทSากับ 80.5/81.6 ซึ่งเป}นไปตาม

เกณฑT 80/80 2. ผลการวิเคราะหTข@อมูล พบวSา การเปรียบเทียยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง

กวSาคะแนนกSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการวิเคราะหTข@อมูล พบวSา ความพึงพอใจภาพรวมอยูS

ระดับมาก มีค Sาเฉลี ่ยเทSากับ 4.033 เมื ่อพิจารณาเป}นรายข@อความพึงพอใจที ่ม ีต Sอการการใช@การจัดการเรียนรู@  

สูงสุด 3 ลำดับแรก ได@แกS การนำเสนอเนื้อหางSายตSอการทำความเข@าใจ (คSาเฉลี่ย = 4.222) รองลงมา บทเรียนมีความ

นSาสนใจ ดึงดูดใจ และนักเรียนได@ความรู@เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผSานบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องนี้ (คSาเฉลี่ย = 4.056)  

 

คำสำคัญ: ระบบหายใจ ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรู@ บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน 
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การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เรื;องโจทยปั์ญหาการบวกและการลบเกี;ยวกบัเวลา

และระยะเวลาสาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนบา้นแม่ระหนั สาริศา แจ่มหะไทย สุขแกว้ คาํ
สอน และอุเทน ปุ๋มสนัเทีdยะ 
 

  

 

 

การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเรียนรู?วิชาคณิตศาสตร(เร่ืองโจทย(ป�ญหาการบวกและการลบ 

เก่ียวกับเวลาและระยะเวลาสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนบ?านแม�ระหัน 

The Development of Mathematics Learning Exercises in Time Adding and 

Subtracting Problems for Prathomsuksa 3 Students at Ban Mae Rahan School 
 

สาริศา แจSมหะไทย* สุขแก@ว คำสอน และอุเทน ปุÉมสันเที๊ยะ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน 

*corresponding author e-mail: sarisacaem2543@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) สร@างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 

75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะระหวSางกSอนและหลังเรียน และ  

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอแบบฝ�กทักษะ กลุSมเป�าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนบ@านแมS

ระหัน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยคือแบบทดสอบ แบบฝ�กทักษะ แบบสอบถาม สถิติที่ใช@ใน

การวิจัยคือ ร@อยละ คSาเฉลี่ย คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที (t-test) ผลการวิจัย พบวSา 1. แบบฝ�กทักษะ

เรื่องการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยTป�ญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 

3 มีประสิทธิภาพ 74.00/77.50 2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรTโดยใช@แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรTเรื ่อง  

การแสดงวิธีคำตอบของโจทยTป�ญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3  

หลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3  

ทีม่ตีSอแบบฝ�กทกัษะ เรื่อง การแสดงวิธหีาคำตอบของโจทยTป�ญหาการบวกและการลบเกีย่วกบัเวลาและระยะเวลาภาพรวม

อยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะคณิตศาสตรT  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชัIนมัธยมศึกษาปีทีM 1 โรงเรียนเซนต์นิโกลาสโดยการใช้ชุดกจิกรรม

แนะแนว (SELFS)สิงหไกร กรุงเกตุ นภสัรัญชน ์สงเจริญทรัพย ์ประภสัสร สืบเผา่ พชัรา คีรีปิติ ภิญา

ภรณ์ เพง็ภกัดี สุมิตา ชื;นบางบา้ เจษฎากร ขาํใจ และภาวดิา มหาวงศ ์
 

  

 

 

ผลการเห็นคุณค�าในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนเซนต(นิโกลาส   

โดยการใช?ชุดกิจกรรมแนะแนว (SELFS) 

THE RESULTS OF SELF-ESTEEM OF 7TH GRADE STUDENTS 

SENT NICHOLAS SCHOOL BY USING THE GUIDANCE ACTIVITY PACK (SELFS) 

 

สิงหไกร กรุงเกตุ นภัสรัญชนT สงเจริญทรัพยT ประภัสสร สืบเผSา พัชรา คีรีป¦ต ิ 

ภิญาภรณT เพ็งภักดี สุมิตา ชื่นบางบ@า เจษฎากร ขำใจ และภาวิดา มหาวงศT* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: pavida.m@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคSาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 

โรงเรียนเซนตTนิโกลาส กSอนและหลังเข@ารSวมกิจกรรมโดยการใช@ชุดกิจกรรมแนะแนวการเห็นคุณคSาในตนเอง (SELFS)  

โดยมีกลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนตTนิ

โกลาส จังหวัดพิษณุโลก ห@อง 1.1 ซึ่งได@มาโดยการสุSมอยSางงSาย จำนวน 1 ห@อง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS  

ช ุดก ิจกรรมแนะแนวการเห ็นค ุณคSาในตนเอง (SELFS) และแบบวัดการเห ็นค ุณคSาในตนเองของค ูเปอร T สมิธ  

(Cooper smith Self-esteem Inventory)  สถิติที ่ใช @ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ค ือ คSาเฉลี ่ย ร @อยละ และสถิติ t-test แบบ 

Dependent Samples ผลการวิจัย พบวSา ผลการเห็นคุณคSาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนเซนตTนิโก

ลาส โดยการใช@ชุดกิจกรรมแนะแนว (SELFS) หลังเรียนสูงขึ้นจากกSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การเห็นคุณคSาในตนเอง ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาชีววทิยา เรื;อง ระบบสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต โดย ใชก้าร

จดัการเรียนรู้แบบจาํลองเป็นฐาน (Model-Based Learning) ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 6 สิทธิ

ราช ธรรมวงศ ์และยวุนัดา พานิช 
 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบสืบพันธุ(และการเจริญเติบโต โดย ใช?การ 

จัดการเรียนรู?แบบจำลองเปhนฐาน (Model-Based Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 6 

development of learning achievement in biology on the subject of reproductive 

system and growth by using Model-Based Learning of Mathayomsuksa 6 students. 

 

สิทธิราช ธรรมวงศT1* และยุวันดา พานิช2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 2โรงเรียนราชประชานุเคราะหT 15 (เวียงเกSาแสนภูวิทยาประสาท) 

*corresponding author e-mail: Sitthiratthammawong@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1)เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู@ เรื่อง ระบบสืบพันธุTและการเจริญเติบโต 

2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทางการเรียนกSอนและหลังเรียนวิชาชีววิทยาโดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบจำลองเป}นฐาน 

(Model-Based Learning 3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจที ่มีตSอการจัดการเรียนรู @ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 6  

กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาวิจัยนี้ ได@แกS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะหT 15 (เวียงเกSาแสน

ภูวิทยาประสาท) ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 28 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ

ไปด@วย เป}นแผนการเร ียนรู @โดยใช@เทคนิคการจัดการเร ียนรู @ด @วยโดยใช@การจัดการเรียนรู @แบบจำลองเป}นฐาน  

(Model-Based Learning) เรื่อง ระบบสืบพันธุTและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา จำนวน 1 แผน วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะหTหาคSา แจกแจงความถี ่ คSาร@อยละคSาเฉลี ่ย สSวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  

ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวSา การเปรียบเทียบคะแนนของการใช@การจัดการเรียนรู@เรื่อง

ระบบสืบพันธุTและการเจริญเติบโต พบวSามีประสิทธิภาพ E1/E2  เทSากับ 45.71/68.21  ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนดไว@คือ 

60/60 ผลการวิเคราะหTข@อมูล พบวSา คะแนนรวมกSอนเรียน ของนักเรียนจำนวน 28  คน เทSากับ 384 คะแนน และคะแนน

รวมหลังเรียน ของนักเรียนจำนวน 28 คน เทSากับ 573 คะแนน เมื่อหาคะแนนความแตกตSางคะแนนรวม ระหวSางคะแนน

กSอนเรียน และคะแนนหลังเรียน ได@เทSากับ 189 คะแนน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวSา นักเรียนมีคะแนน

หลังเรียนสูงกวSาคะแนนกSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจในภาพรวม มีคSาเฉลี่ยเทSากับ 3.17 

เมื่อพิจารณาเป}นรายข@อความพึงพอใจที่มีตSอการการใช@การจัดการเรียนรู@ สูงสุด 3 ลำดับแรก ได@แกS การมีประโยชนTตSอ

นักเรียน (คSาเฉลี่ย = 3.37) รองลงมา ขนาดและน้ำหนักของนวัตกรรม (คSาเฉลี่ย = 3.37) และความแข็งแรงทนทานของ

วัสดุอุปกรณT (คSาเฉลี่ย = 3.32) 

 

คำสำคัญ: ระบบสืบพันธุTและการเจริญเติบโต ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรู@ แบบจำลอง 
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ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐานเพื;อพฒันาทกัษะการสื;อสารทางวทิยาศาสตร์เรื;อง 

เครื;องกลอยา่งง่าย สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 สิริกาญจน ์เกตุดี อาทิตยา ขาวพราย และสร้อยเพชร โพธิX
ศรี 
 

  

 

 

ผลการจัดการเรียนรู?โดยใช?แบบจำลองเปhนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร(เร่ือง 

เคร่ืองกลอย�างง�าย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

The Effectiveness of Using Model-based Instructions to Develop Scientific 

Communication about Simple Machines for Mathayom 2 Students 
 

สิริกาญจนT เกตุดี1 อาทิตยา ขาวพราย1 และสร@อยเพชร โพธิ์ศรี2  
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

2โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: sirikan.kad@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรT เรื่อง เครื่องกลอยSางงSาย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โดยใช@การจัดการเรียนรู@แบบจำลองเป}นฐาน กลุSมที่ศึกษาเป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียน

เพชรพิทยาคม จำนวน 38 คน การวิจัยในครั้งนี้เป}นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู@วิจัยได@กำหนดขั้นตอนการวิจัย ประกอบด@วย 

การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท@อนกลับ เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@

แบบจำลองเป}นฐาน และแบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรT วิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ย ( 𝑥 ) ผลการวิจัย

พบวSา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่เป}นกลุSมตัวอยSาง มีผลคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรTด@านการฟ�งทั้ง 

6 รอบ ได@แกS 2.85 แบบวัดทักษะการพูดทางวิทยาศาสตรTทั้ง 6 รอบ ได@แกS 2.81 แบบวัดทักษะการอSานทางวิทยาศาสตรT

ทั้ง 6 รอบ ได@แกS 2.81 และแบบวัดทักษะการเขียนทางวิทยาศาสตรTทั้ง 6 รอบ ได@แกS 2.81 

 

คำสำคัญ: ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรT การจัดการเรียนรู@แบบจำลองเป}นฐาน เครื่องกลอยSางงSาย 
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การศึกษาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื;อง การเรียงสบัเปลี;ยน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT ดว้ยเกมออนไลน ์Baamboozle ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 4 สิรีธร ลาพรม

วรีวฒัน ์ไทยขาํ และยพุา อ่อนสด 
 

  

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร( เร่ือง การเรียงสับเปล่ียน โดยใช?การจัดการเรียนรู? 

แบบร�วมมือเทคนิค TGT ด?วยเกมออนไลน( Baamboozle ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 4 

The Study of Mathematics’ Learning Achievement in Permutation by Using 

Collaborative Learning Management TGT Technique with Baamboozle  

for Mathayom 4 Students 
 

สิรีธร ลาพรม1* วีรวัฒนT ไทยขำ1 และยุพา อSอนสด2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

2โรงเรียนหนองบัว 

*corresponding author e-mail: sireethorn.l@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคT 1) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกSอนและหลังเรียนวิชา

คณิตศาสตรT โดยการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT ด@วยเกมออนไลนT Baamboozle เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค 

TGT ด@วยเกมออนไลนT Baamboozle เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4 กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการ

วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/3 โรงเรียนหนองบัว จำนวน 42 คน โดยการสุSมแบบกลุSม เครื่องมือในการวิจัย 

ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู@, เกมออนไลนT Baamboozle, แบบทดสอบกSอนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึง

พอใจ วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@ คSาเฉลี่ย, ร@อยละ, สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคSาสถิติที ผลการศึกษาพบวSา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู@แบบรSวมมือเทคนิค TGT ด@วยเกมออนไลนT Baamboozle เรื่อง การเรียง

สับเปลี่ยน สูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนรู@แบบ

รSวมมือเทคนิค TGT ด@วยเกมออนไลนT Baamboozle เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน อยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: เทคนิคTGT เกมออนไลนTBaamboozle การเรียงสับเปลี่ยน 
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การพฒันารูปแบบการจดัชุดกิจกรรมสื;อสมัผสัตามแนวคิดมอนเตสซอรี; เพื;อส่งเสริมทกัษะการคิดเชิง

มโนทศัน์สาํหรับเดก็ปฐมวยั สุชาดา สุภาถา สรวงพร กศุลส่ง และวชิญาพร อ่อนปุย 
 

  

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดชุดกิจกรรมส่ือสัมผัสตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี 

เพ่ือส�งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน(สำหรับเด็กปฐมวัย 

Developing a format for organizing touch media activities based on the Montessori 

concept To promote conceptual thinking skills for early childhood. 
 

สุชาดา สุภาถา* สรวงพร กุศลสSง และวิชญาพร อSอนปุย 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: Suchada.Sup@pcru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 รายงานการวิจัยนี้   มีวัตถุประสงคTของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข@อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดชุดกิจกรรมสื่อ

สัมผัสตามแนวคิดมอนเตสซอรี่และทักษะการคิดเชิงมโนทัศนTสำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อสร@างและทดลองใช@รูปแบบการจัด

ชุดกิจกรรมสื่อสัมผัสตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เพื่อสSงเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศนTสำหรับเด็กปฐมวัย 3) เพื่อประเมิน 

การใช@รูปแบบการจัดชุดกิจกรรมสื่อสัมผัสตามแนวคิดมอนเตสซอรี่และทักษะการคิดเชิงมโนทัศนTสำหรับเด็กปฐมวัย 

กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้เป}นเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 5-6  ปK ชั้นอนุบาลปKที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 

2564 โรงเรียนบ@านโพธิ ์ทอง อำเภอ เมืองเพชรบูรณT จังหวัดเพชรบูรณT สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณTเขต 1 จำนวน 1  ห@องเรียน  มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น 13 คน เป}นชาย 10 คน และเด็กหญิง 3 คน ได@มาโดยใช@วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการทดลอง แผนการจัดชุดกิจกรรมสื่อสัมผัสตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จำนวน 20 แผน 

คูSมือและชุดกิจกรรมสื่อสัมผัสตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จำนวน 20 ชุดกิจกรรม  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงมโนทัศนT

สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ชุด ซึ่งได@ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest 

Design และวิเคราะหTโดยใช@ คSาคะเนนเฉลี่ย คSาความแปรปรวน สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตSางโดยใช@

สถิติร@อยละ 

 

คำสำคัญ: เด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรมสื่อสัมผัส มอนเตสซอรี่ (Montessori) ทักษะการคิดเชิงมโนทัศนT 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนวชิาเคมี เรื;อง การเตรียมสารละลาย สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 

4 โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สุดารัตน ์ เหมนัต ์จุรีรัตน ์ วงัคะออม ธนิต เมธีนุ

กลู และพนัธุ์ทิพย ์ถือเงิน 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง การเตรียมสารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปMท่ี 4 โดยใช?ชุดกิจกรรมการเรียนรู?แบบสืบเสาะหาความรู? (5Es) 

The Development of Chemistry Learning Achievement about Solution Preparation of 

Mattayomsuksa 4 Students by Using Instructional Package with Inquiry Cycle 

Learning Management (5Es) Series 
 

สุดารัตนT  เหมันตT1 จุรีรัตนT  วังคะออม2 ธนิต เมธีนุกูล3* และพันธุTทิพยT ถือเงิน3  
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT อุตรดิตถT  

2โรงเรียนบ@านแกSงวิทยา  
3คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT  

*corresponding author e-mail: thanit.met@uru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปKที่ 4 

โดยใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5Es) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) สร@างชุดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบ

เสาะหาความรู@ (5Es) เรื่อง การเตรียมสารละลาย 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด@วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5Es) และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช@ชุดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบ

เสาะหาความรู @ (5Es) เรื ่อง การเตรียมสารละลายรSวมกับการเรียนรู @แบบสืบเสาะหาความรู @ (5Es) กลุ SมตัวอยSางคือ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/1 โรงเรียนบ@านแกSงวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปKการศึกษา 2564 ห@อง 1 

จำนวน 22 คน ซึ ่งได@มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย  

1) แผนการจัดการเรียนรู@กลุSมสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี เรื่อง การเตรียมสารละลาย  2) ชุดกิจกรรม 

การเตรียมสารละลาย 3) แบบทดสอบ เรื ่อง การเตรียมสารละลาย  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปKที่ 4/1 ที่มีตSอการจัดการเรียนรู@ สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย (𝑥)  คSาสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และการทดสอบคSาทีที่ไมSเป}นอิสระตSอกัน (t-test dependent) ผลการทำวิจัยพบวSา 1. สร@างชุดกิจกรรม

การเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5Es) เรื่อง การเตรียมสารละลาย ระยะเวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง  2. นักเรียนที่ได@รับ 

การจัดการเรียนรู@ด@วยชุดกิจกรรมการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ (5Es) เรื่อง การเตรียมสารละลาย มีผลทางการเรียน

รายวิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลายหลังเรียนสูงกวSากSอนการจัดการเรียนรู@อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/1 ที่มีตSอการจัดการเรียนรู@เรื่อง การเตรียมสารละลาย อยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู@ ความพึงพอใจ 
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การพฒันาทกัษะกลา้มเนื5อมดัเลก็ของเดก็กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมโดยใชก้ารสาธิตร่วมกบักิจกรรม

ศิลปะเปเปอร์มาเช่ สุธีรา ปุ่มเพชร สิรินาถ นูมะหนัต ์สุวพชัร์ ช่างพินิจ กาญจนา สุขพิทกัษ ์และจิรุตถ ์ภู่เจริญ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะกล?ามเน้ือมัดเล็กของเด็กกลุ�มอาการดาวน(ซินโดรม 

โดยใช?การสาธิตร�วมกับกิจกรรมศิลปะเปเปอร(มาเช� 

The Development of Fine Motor Skills in Children with Down Syndrome 

Using Demonstrations in conjunction with Papier-mache Art Activities 

 

                                สุธีรา ปุ¤มเพชร* สิรินาถ นูมะหันตT สุวพัชรT ชSางพินิจ กาญจนา สุขพิทักษT และจิรุตถT ภูSเจริญ 

 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Suteera.p@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

                     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

กลุSมอาการดาวนTซินโดรม กSอนและหลังการสอนโดยใช@การสาธิตรSวมกับกิจกรรมศิลปะเปเปอรTมาเชS กลุSมเป�าหมายที่ใช@ใน

งานวิจัย ได@แกS ของเด็กกลุSมอาการดาวนTซินโดรม อายุ 8 – 15 ปK มีระดับสติป�ญญา ระหวSาง 50 - 70 ที่มีป�ญหากล@ามเนื้อ

มัดเล็ก และกำลังศึกษาอยูSในระดับชั้นเตรียมความพร@อม ของศูนยTการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จำนวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS แผนการสอนที่บูรณาการการสาธิตรSวมกับกิจกรรม

ศิลปะเปเปอรTมาเชS และแบบประเมินความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก ผลการวิจัยพบวSา 1) เด็กกลุSมอาการดาวนT

ซินโดรมที่ได@รับการสอนโดยใช@การสาธิตรSวมกับกิจกรรมศิลปะเปเปอรTมาเชS มีความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก  

หลังการทดลอง อยูSในระดับดี  2) เด็กกลุSมอาการดาวนTซินโดรมที่ได@รับการสอนโดยใช@การสาธิตรSวมกับกิจกรรมศิลปะเป

เปอรTมาเชS มีความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก หลังการทดลองสูงกวSากSอนการทดลอง 

 

คำสำคัญ: กล@ามเนื้อมัดเล็ก เด็กกลุSมอาการดาวนTซินโดรม การสาธิต กิจกรรมศิลปะเปเปอรTมาเชS 
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การพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนโดยใช ้PJBL ในรายวชิาวทิยาศาสตร์เพื;อพฒันาทกัะชีวติ รหสัวชิา 

20000-1301 ระดบัชั5นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั5นปีที; 2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิค

ลาํพนู สุนิษา จนัทร์ฟอง และสิรินทร์นิชา  ปัญจอริยะกลุ 
 

  

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช? PJBL ในรายวิชาวิทยาศาสตร(เพ่ือพัฒนาทักะชีวิต 

รหัสวิชา 20000-1301 ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปMท่ี 2  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร(ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

Development of Learning Achievement Through PJBL in Science for Life Skills 

Course Course Code 20000-1301, 2nd Year of Vocational Certificate Department of 

Business Computing, Lamphun Technical College 
 

สุนิษา จันทรTฟอง1* และสิรินทรTนิชา  ป�ญจอริยะกุล2 
1วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

2คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: 6471513@g.cmru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช@ PJBL และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู@เรียนที่มีตSอการใช@ PJBL ในรายวิชาวิทยาศาสตรTเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 ระดับชั้นประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพ ชั้นปKที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรTธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน กลุSมเป�าหมาย คือ ผู@เรียนจำนวน 23 คน 

เครื ่องมือที ่ใช @ ได@แกS แผนการจัดการเรียนรู @ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถ  

และแบบสอบถาม วิเคราะหTข@อมูลหาคSาร@อยละ คSาเฉลี่ย คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช@คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t-test (Dependent) ผลการวิจัยพบวSา การจัดการเรียนรู@โดยใช@โครงงานเป}นฐานกSอนเรียนและหลังเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยเทSากับ 6.30 และ 13.04 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวSางคะแนนกSอนและหลังเรียน พบวSา คะแนน

สอบหลังเรียนของผู@เรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู@เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูS

ในระดับมาก (µ = 4.49, σ = 0.09) 

 

คำสำคัญ: โครงงานเป}นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตรTเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
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การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื;อจบัใจความโดยใชท้ฤษฎี SQ4R สาํหรับนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง สุประวณี จินดา 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความโดยใช?ทฤษฎี SQ4R สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลแม�ทะ อำเภอแม�ทะ จังหวัดลำปาง 

The Development of English Reading Skill for Understanding on SQ4R for Students in 

Grade 6 at Mae Tha Kindergarten School 
 

สุประวีณ จินดา* 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: Jinda114@hotmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาความสามารถในการอSานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความโดยใช@รูปแบบการสอนอSาน

แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแมSทะ อำเภอแมSทะ จังหวัดลำปาง โดยมีกลุSมเป�าหมาย

ที่ใช@ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที ่6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2564 จำนวนทั้งหมด 14 คน 

เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช @ในการว ิจ ัย ประกอบด@วย แผนการจ ัดการเร ียนร ู @ร ูปแบบการสอนอSาน SQ4R จำนวน 2 แผน  

และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอSานเพื่อความเข@าใจกSอนและหลังเรียน ขั้นตอนการวิจัยประกอบด@วย การศกึษาสภาพ

การจัดการเรียนรู@ การบูรณาการทฤษฎี ขั้นตอนการอSาน และ แผนการสอน การทดสอบกSอนเรียน การจัดการเรียน 

การสอนโดยใช@แผนการจัดการเรียนรู@รูปแบบการสอนอSาน SQ4R การทดสอบหลังเรียน และการวิเคราะหTข@อมูล สถิติที่ใช@

ในการวิเคราะหTผลการวิจัย ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี่ย และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวSา  คSาความตSางของ

คะแนนกSอนเรียนและหลังเรียน คือ 15 หรือร@อยละ 10.71 สSวนความตSางของคSาเฉลี่ยคะแนนกSอนเรียนและหลังเรียน  

คือ 1.07 และคSาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 1.59 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาทักษะการอSานภาษาอังกฤษ การอSานเพื่อจับใจความ ทฤษฎี SQ4R 
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การรับรู้ตนเองและความเขม้แขง็ทางจิตใจของนกัศึกษากลุ่ม LGBTQ ในมหาวทิยาลยัของรัฐในจงัหวดั

เชียงใหม่ สุพตัรา สกลุศรีประเสริฐ อนุรักษ ์แท่นทอง และณชัชา หงษส์ามสิบเจด็ 
 

  

 

 

การรับรู?ตนเองและความเข?มแข็งทางจิตใจของนักศึกษากลุ�ม LGBTQ 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหม� 

Self- perception and Resilience among LGBTQ students 

in the public universities in Chiang Mai province 
 

สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ* อนุรักษT แทSนทอง และณัชชา หงษTสามสิบเจ็ด 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: suphattra_sak@g.cmru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป}นการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed  method  research) มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาการรับรู@

ตนเองและความเข@มแข็งทางจิตใจของนักศึกษากลุSม LGBTQ ที่ศึกษาอยูSในมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหมSและ 

เพื่อเปรียบเทียบความเข@มแข็งทางจิตใจของนักศึกษากลุSม LGBTQ กับข@อมูลทั่วไป การศึกษาครั้งนี้ใช@แบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณTในการเก็บข@อมูลจากกลุSมตัวอยSาง จำนวน 201 คน เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณTการรับรู@

เกี ่ยวกับตนเอง (Self-perception) และแบบประเมินความเข@มแข็งทางจิตใจ สถิติที ่ใช@ได@แกS การวิเคราะหTเนื ้อหา 

(Content analysis) การเปรียบเทียบคSาเฉลี ่ย (Mean) การวิเคราะหTความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวSา นักศึกษากลุSม LGBTQ มีองคTประกอบการรับรู@ตนเอง 3 ด@าน ได@แกS 1.อุปนิสัยของตนเอง คือมีลักษณะ

กล@าแสดงออกและรักการเป}นตัวเอง 2. ลักษณะสSวนรวมของตน คือมีความพอใจในตนเองและเป}นตัวของตัวเองอยSางมี

ความสุข 3.บทบาทของตนตนเองก็เป}นเพียงแคSมนุษยTคนหนึ่งที่มีความชอบหรือรสนิยมเป}นของตนเองซึ่งอาจจะแตกตSาง

จากคนสSวนมากในสังคม จากการวิเคราะหTข@อมูลเชิงปริมาณ พบวSา กลุSมตัวอยSางมีระดับความเข็มเข@มทางจิตใจรวมทุกด@าน

มีระดับอยูSในเกณฑTปกติ (𝑥 ̅= 55.25) ผลการวิเคราะหTความแปรปรวนทางเดียว พบวSา มีกลุSมตัวอยSางตอบแบบประเมิน

ครบถ@วนสมบูรณTจำนวนทั้งหมด 185 คน ซึ่งคะแนนความเข@มแข็งทางจิตใจของนักศึกษากลุSม LGBTQ ในแตSละเพศวิถีและ

แตSละระดับชSวงอายุมีระดับความเข@มแข็งทางจิตใจไมSแตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การรับรู@ตนเอง ความเข@มแข็งทางจิตใจ LGBTQ 
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ผลการใชบ้ตัรคาํเสริมทกัษะทางภาษา เรื;อง คาํที;มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา เพื;อพฒันาความสามารถ

ดา้นการอ่าน ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนขนุขวากพิทยา สุพิจฌาย ์แกว้สุข วนัชนะ จิตอารีย ์
และบุญทิวา สิริชยานุกลุ 
 

  

 

 

ผลการใช?บัตรคำเสริมทักษะทางภาษา เร่ือง คำท่ีมีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตรา เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ด?านการอ�าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 

Effects of Using Flashcards Language Skills enhancement on Words with Misspellings 

to Develop Reading Ability of Prathom Suksa 3 Students at Khoonkhwak Pittaya 

School 
 

สุพิจฌายT แก@วสุข1* วันชนะ จิตอารียT2 และบุญทิวา สิริชยานุกุล1 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โรงเรียนขุนขวากพิทยา  

*corresponding author e-mail: 621166049@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 ผลการใช@บัตรคำเสริมทักษะทางภาษา เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไมSตรงตามมาตรา เพื่อพัฒนาความสามารถด@าน 

การอSาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา โดยมีจุดมุSงหมายคือ 1. เพื่อสร@างและหาประสิทธิภาพ

บัตรคำเสริมทักษะทางภาษา เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไมSตรงตามมาตรา เพื่อพัฒนาความสามารถทางด@านการอSานสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 ให@ได@ประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนกSอน

กับหลังการใช@บัตรคำเสริมทักษะทางภาษา เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไมSตรงตามมาตรา เพื่อพัฒนาความสามารถในด@านการอSาน

สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 3 จำนวน 20 คน โดยใช@วิธีการเลือกสุ Sมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS 1. บัตรคำเสริมทักษะทางภาษา เรื่อง คำที่มีตัวสะกดที่ไมSตรงตามมาตรา ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 จำนวน 60 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดที่ไมSตรงตามมาตรา 

กลุSมสาระการเรียนรู@ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 เป}นแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข@อ มีความยาก

งSายตั้งแตS 0.16 ถึง 1.00 มีคSาอำนาจจำแนกตั้งแตS 0.00 ถึง 0.50 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทSากับ 0.16 ถึง 1.00 และ  

3. แผนการจัดการเรียนรู@ เรื่อง คำที่มีตัวสะกดที่ไมSตรงตามมาตรา กลุSมสาระการเรียนรู@ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปKที่ 3 

จำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู@  

 

คำสำคัญ: ผลการใช@บัตรคำเสริมทักษะทางภาษา คำที่มีตัวสะกดไมSตรงตามมาตรา พัฒนาความสามารถการอSาน 
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การพฒันาสื;อนวตักรรมลูกตะกร้อเพื;อส่งเสริมทกัษะพื5นฐานกีฬาตะกร้อของนกัเรียนประถมศึกษาปีที; 6 

โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวทิยา สุภกิจ วริิยะกิจ พิมพใ์จ โพธิX ทอง และชิดชนก ศรีสวสัดิX  
 

  

 

 

การพัฒนาส่ือนวัตกรรมลูกตะกร?อเพ่ือส�งเสริมทักษะพ้ืนฐานกีฬาตะกร?อของ 

นักเรียนประถมศึกษาปMท่ี 6 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SEPAK TAKRAW BALL TO BASIC SKILLS OF SEPAK 

TAKRAW PRIMARY 6 STUDENTS AT SAHACHATSETTAKIJWITTAYA SCHOOL 

 

สุภกิจ วิริยะกิจ พิมพTใจ โพธิ์ทอง และชิดชนก ศรีสวัสดิ์ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคT เพื ่อพัฒนาสื ่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ในนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ของโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา โดยมุSงพัฒนาผู@เรียนให@บรรลุวัตถุประสงคTการเรียนรู@ คือ  

1) เพื่อให@ผู@เรียนทักษาพื้นฐานกีฬาตะกร@อที่ดี และ 2) เพื่อใช@เป}นเครื่องชSวยสร@างบรรยากาศในการเรียนให@นSาเรียนรู@มาก

ขึ้น กลุSมตัวอยSาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ภาคเรียนที่  2 ปKการศึกษา 2565 

จำนวน 20 คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1. สื ่อนวัตกรรมลูกตะกร@อ 2. แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช@

นวัตกรรม และ 3. แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม  สถิติในการวิเคราะหTข@อมูลได@แกS คSาเฉลี่ย (𝑥) และสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)  ผลการวิจัย พบวSากลุSมตัวอยSางมีคSาเฉลี่ยความพึงพอใจมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนวัตกรรมลูก

ตะกร@อประยุกตTมีประสิทธิภาพเชิงผลลัพธTเทSากับร@อยละ 95.75 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนด คือร@อยละ 80 อยSางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: วิชาพลศึกษา นวัตกรรมลูกตะกร@อ 
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ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื;อง ไฮโดรโปรนิกส์ ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 2 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ สุภทัรา คาํหม่อง และวณิชยา สายเขืYอนสี 
 

  

 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู?แบบเชิงรุก เร่ือง ไฮโดรโปรนิกส( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห(เชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� 

Results of Active Learning Activities on Hydroponics of Mathayomsuksa 2 students 

at Suksasongkhro Chiang Mai School, Chiang Mai Province 

 

สุภัทรา คำหมSอง* และวณิชยา สายเขื่อนส ี
1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมS 

*corresponding author e-mail: supatra_kam@cmru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู @แบบเชิงรุก เรื ่อง ไฮโดรโปรนิกสT ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหTเชียงใหมS  

และ2) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจที ่ม ีตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู @แบบเชิงรุก เรื ่อง ไฮโดรโปรนิกสT ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหTเชียงใหมS ประชากรที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหTเชียงใหมS จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย 1) แผนการจัดการเรียนรู@แบบ

เชิงรุก เรื่อง ไฮโดรโปรนิกสT 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล คือ คSาเฉลี่ย, คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที  

(t-test) ผลการวิจัยพบวSา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบเชิงรุก เรื่อง ไฮโดรโปรนิกสT ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 หลังเรียน     สูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 2 ที่มีตSอการจัดกิจกรรมการเรียนรู@แบบเชิงรุก เรื่อง ไฮโดรโปรนิกสT อยูSในระดับมากที่สุด 

(𝑥 เทSากับ 4.53 และ SD เทSากับ 0.52) 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเรียนรู@แบบเชิงรุก ไฮโดรโปรนิกสT 
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การพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองดา้นการแต่งกายของเดก็ที;มีความบกพร่องทางสติปัญญา ดว้ยชุด

กิจกรรมการแต่งกายร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการกระตุน้เตือน สุภาภรณ์ แกว้เขม็ วภิาดา ขนัติมิตร อนุชา ภูมิสิทธิ
พร จิรุตถ ์ภู่เจริญ พนสั นาคบุญ และกาญจนา สุขพิทกัษ ์
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการช�วยเหลือตนเองด?านการแต�งกายของเด็กท่ีมีความบกพร�องทางสติป�ญญา 

ด?วยชุดกิจกรรมการแต�งกายร�วมกับการใช?เทคนิคการกระตุ?นเตือน 

The Development of Self Care Daily Life Skill in Dressing 

for Children with Intellectual Disabilities by Using 

Self Help Dressing Skills – Activity Packages and Prompting Techniques 
 

สุภาภรณT แก@วเข็ม* วิภาดา ขันติมิตร อนุชา ภูมิสิทธิพร จิรุตถT ภูSเจริญ พนัส นาคบุญ และกาญจนา สุขพิทักษT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

*corresponding author e-mail: suphaporn.ka@psru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการชSวยเหลือตนเองด@านการแตSงกาย

ของเด็กที ่ม ีความบกพรSองทางสติป�ญญา โดยใช@ชุดกิจกรรมการแตSงกายรSวมกับการใช@เทคนิคการกระตุ @นเตือน 

กลุSมเป�าหมายในการวิจัย ได@แกS นักเรียนที่มีความบกพรSองทางสติป�ญญา ระดับเตรียมความพร@อม ศูนยTการศึกษาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที่ใช@ในการวิจัย  

ได@แกS แผนการจัดประสบการณTเรียนรู @ และแบบประเมินทักษะการชSวยเหลือตนเองด@านการแตSงกาย ของเด็กที ่มี 

ความบกพรSองทางสติป�ญญา ผลการวิจัยพบวSา 1) เด็กที่มีความบกพรSองทางสติป�ญญาที่ได@รับการสอนโดยใช@ชุดกิจกรรม

การแตSงกายรSวมกับการใช@เทคนิคการกระตุ@นเตือน มีความสามารถในการชSวยเหลือตนเองด@านการแตSงกาย อยูSในระดับ 

ดีมาก 2) เด็กที ่มีความบกพรSองทางสติป�ญญาที่ได@รับการสอนโดยใช@ชุดกิจกรรมการแตSงกายรSวมกับการใช@เทคนิค 

การกระตุ@นเตือน หลังการสอนสูงกวSากSอนการสอน 

 

คำสำคัญ: ทักษะการชSวยเหลือตนเองด@านการแตSงกาย เทคนิคการกระตุ@นเตือน เด็กที่มีความบกพรSองทางสติป�ญญา  
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ผลของการฝึกเสริมที;มีต่อทกัษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลยบ์อลของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปี

ที; 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์) สุรีพร คิดโสดา และวธิวรรธน ์สีชืYน 
 

  

 

 

ผลของการฝ�กเสริมท่ีมีต�อทักษะการเล�นลูกสองมือล�างในกีฬาวอลเลย(บอล 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ() 

The Effects of Reinforcing Training on the Skills of Playing the Ball with the Lower 

Hands in Volleyball of Mathayomsuksa 3 students, Tessaban 2 School 

(Satit Phetchabun Rajabhat University) 
 

สุรีพร คิดโสดา* และวิธวรรธนT สีชื่น 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT 

*corresponding author e-mail: p.ksdz@hotmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลของการฝ�กเสริมที่มีตSอทักษะการเลSนลูกสองมือลSางในกีฬาวอลเลยTบอล 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณT) กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษา

เป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 จำนวน 30 คน ได@มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กำหนดให@กลุSมตัวอยSางฝ�กด@วย

โปรแกรมการฝ�กทักษะการเลSนลูกสองมือลSาง (รังสรรคT พิพัฒนTชลธี, 2549) โดยทำการทดลอง 8 สัปดาหT ๆ ละ 1 วัน 

ได@แกS วันศุกรT เครื่องมือที่ใช@ในการเก็บรวบรวมข@อมูลเป}นแบบทดสอบทักษะการเลSนลูกสองมือลSาง (กำแพง ไชยมาตยT, 

2553) ทำการทดสอบกSอนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาหT วิเคราะหTข@อมูลโดยการหาคSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบคSา “ที” ทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบวSา หลังการทดลอง กลุSมตัวอยSาง

มีคSาเฉลี่ยของทักษะการเลSนลูกสองมือลSางในกีฬาวอลเลยTบอล    สูงกวSากSอนการทดลอง อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 

คำสำคัญ: ทักษะการเลSนลูกสองมือลSางในกีฬาวอลเลยTบอล ผลของการฝ�กเสริม 
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การใชแ้บบฝึกทกัษะเพื;อพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรู้เรื;อง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของ

นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบา้นตาก “ประชาวทิยาคาร”อาํเภอบา้นตาก 

จงัหวดัตาก เสกสรร  แหวเมือง และ รุงณภา  บุญยิNม 
 

  

 

การใช?แบบฝ�กทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู?เร่ือง คำภาษาต�างประเทศในภาษาไทย 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 ปMการศึกษา 2565 โรงเรียนบ?านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

อำเภอบ?านตาก จังหวัดตาก 

Using skill exercises to develop learning achievements on foreign language words in 

Thai of students in Mathayom 3,  academic year 2022, Ban Tak "Pracha Wittayakarn" 

School, Ban Tak District, Tak Province 

 

เสกสรร  แหวเมือง* และ รุงณภา  บุญยิ้ม 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail: Seksantak@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค T 1) เพ ื ่อพ ัฒนาแบบฝ�กท ักษะเร ื ่องค ําภาษาต Sางประเทศในภาษาไทย  

สำหรับนักเรียน  ชั ้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 โรงเรียนบ@านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก ให@มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียน

บ@านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก ที่เรียนด@วยแบบฝ�กทักษะเรื่องคําภาษาตSางประเทศในภาษาไทย 

ระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนบ@านตาก 

“ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก ที่มีตSอแบบฝ�กทักษะเรื่องคําภาษาตSางประเทศในภาษาไทย กลุSมตัวอยSาง

ที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้เป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3/4 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนบ@านตาก   “ประชาวิทยาคาร” 

อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จำนวน 27 คน ได@มาโดยวิธีการสุSมแบบ

แบSงกลุ Sม เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แบบฝ�กทักษะเรื ่องคําภาษาตSางประเทศในภาษาไทย  2) แผนการจัด 

การเรียนรู@ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตSอแบบฝ�กทักษะ และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู@ สถิติที่ใช@

ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาร@อยละ คSาเฉลี่ย คSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคSา t-test Dependent ผลการวิจัยพบวSา 

1. แบบฝ�กทักษะ เรื ่องคําภาษาตSางประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 โรงเรียนบ@านตาก  

“ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ 82.44/85.19 สูงกวSาเกณฑTที ่กำหนดไว@ 80/80 2. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่องคำภาษาตSางประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 3 ปKการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ@านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก ที่เรียนด@วยแบบฝ�กทักษะมีคะแนนหลังเรียนสูงกวSา

กSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนบ@าน

ตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ@านตาก จังหวัดตาก ที่เรียนด@วยแบบฝ�กทักษะเรื่องคําภาษาตSางประเทศในภาษาไทย 

โดยรวมมีความพึงพอใจ อยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: แบบฝ�กทักษะ คำภาษาตSางประเทศในภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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การพฒันาทกัษะการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เรื;อง การคูณและการหาร

เลขยกกาํลงั สาํหรับนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 เสกสรรค ์ จนัแปงเงิน รพีพรรณ ช่วยแกไ้ข และ มีชยั เทพนุ
รัตน ์
 

  

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู?วิชาคณิตศาสตร( โดยใช?ชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตร( 

เร่ือง การคูณและการหารเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL LEARNING SKILLS USING A SET OF MATH SKILLS 

ON MULTIPLICATION AND DIVISION WITH EXPONENTS FOR MATHAYOMSUKSA 1 

STUDENTS 
 

เสกสรรคT  จันแปงเงิน* รพีพรรณ ชSวยแก@ไข และ มีชัย เทพนุรัตนT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

*corresponding author e-mail: 621120048@crru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคT ดังนี้  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตรT เรื่องการคูณและการหาร

เลขยกกำลัง  2) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT เรื ่องการคูณและการหารเลขยกกำลัง  

ระหวSางกSอนและหลังใช@ชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตรT และ3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอชุดฝ�กทักษะ

คณิตศาสตรT เรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลัง กลุSมตัวอยSางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1/2 โรงเรียนบ@านเมือง

กาญจนT ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 จำนวน 25 คน ได@มาโดยการสุSมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 

ชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตรT จำนวน 1 เลSม แผนการจัดการเรียนรู@ จำนวน 4 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จำนวน 20 ข@อ แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข@อ สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูลคือ คSาเฉลี ่ย ร@อยละ  

สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช@ Paired - sample T Test ผลการวิจัย พบวSา 1) ชุดฝ�กทักษะ

คณิตศาสตรT เร ื ่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปKที่1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทSากับ 

82.30/83.60 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่ตั้งไว@ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรT เรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลัง 

หลังใช@ชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตรTสูงกวSากSอนเรียน อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ3) นักเรียนมีความพึงพอใจตSอ

ชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตรT เรื ่องการคูณและการหารเลขยกกำลัง โดยเฉลี่ยอยูSในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥 = 4.22,  

SD = 0.63) 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาทักษะ  การเรียนรู@วิชาคณิตศาสตรT  ชุดฝ�กทักษะคณิตศาสตรT 
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การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา เรื;อง การ

เปลี;ยนแปลงของสารและการแยกสารอยา่งง่ายในชีวติประจาํวนัสาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 6 

หทยัภทัร ทาอุปรงค ์และอวยพร ดาํริมุ่งกิจ 
 

  

 

การพัฒนาความสามารถในการแก?ป�ญหาโดยใช?การจัดการเรียนรู?ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสารและการแยกสารอย�างง�ายในชีวิตประจำวัน 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 6 

The Development of Problem Solving Ability using STEM learning 

on the Topic of The Change of Substance and Substance Purification in Daily Life 

for Grade 6 Students 
 

 หทัยภัทร ทาอุปรงคT* และอวยพร ดำริมุSงกิจ 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail: Hathaiphat.t@psru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคTเพื่อ (1) สร@างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสารอยSางงSายในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก@ป�ญหา กSอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โดยใช@การจัดการเรียนรู@ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารและ 

การแยกสาร  อยSางงSายในชีวิตประจำวัน และ(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กSอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โดยใช@การจัดการเรียนรู@ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารและ 

การแยกสาร   อยSางงSายในชีวิตประจำวัน กลุSมตัวอยSาง ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 34 คน โดยใช@การสุ Sมแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย 

ประกอบด@วย (1) แผนการจัด การเรียนรู@ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสารอยSาง

งSายในชีวิตประจำวัน   (2) แบบวัดความสามารถในการแก@ป�ญหา และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่

ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย คSาร@อยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบวSา 

(1) แผนการจัดการเรียนรู@  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื ่อง การเปลี ่ยนแปลงของสารและการแยกสารอยSางงSายใน

ชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 มีประสิทธิภาพเทSากับ 84.98/84.83 ซึ่งเป}นไปตามเกณฑT 80/80  

ที ่กำหนดไว@ (2) ความสามารถ ในการแก@ป�ญหาของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6 หลังเร ียนสูงกวSากSอนเรียน  

อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร

อยSางงSายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 หลงัเรยีนสงูกวSากSอนเรยีน อยSางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการแก@ป�ญหา สะเต็มศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสาร การแยกสาร 
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การจัดกจิกรรมทดลองแสนสนุกเพืMอส่งเสริมทกัษะสมองของเดก็ปฐมวยั หทัยา โกลาเพง็ ณฐัธิดา ธีรสุนท
รานนัท ์ณฐัวรรณ จนัตะ๊วงศ ์ปภสัรา ดีวงค ์และอรทยั  เลาอลงกรณ์ 
 

  

 

 

การจัดกิจกรรมทดลองแสนสนุกเพ่ือส�งเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัย 

Organization of fun experimental activities to promote executive function 

of early childhood children. 
 

หัทยา โกลาเพ็ง* ณัฐธิดา ธีรสุนทรานันทT ณัฐวรรณ จันต§ะวงศT ปภัสรา ดีวงคT และอรทัย  เลาอลงกรณT 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*corresponding author e-mail: sz.een8511@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคT เพื่อสSงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการทดลอง 

แสนสนุก และเพื่อเปรียบเทียบทักษะสมองของเด็กปฐมวัยกSอนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองแสนสนุก กลุSมตัวอยSาง

ที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แกS เด็กปฐมวัยอายุระหวSาง 5-6 ปK กำลังศึกษาชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2564 

จำนวน 11 คน ซึ่งได@มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการทดลองแสน

สนุก และแบบประเมินทักษะสมองของเด็กปฐมวัย สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล คือ การหาคSาเฉลี่ย (𝑥) และคSา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยปรากฏวSา 1) เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรมการทดลองแสนสนุกมีทักษะสมอง

สูงขึ้น 2) ทักษะสมองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการทดลองแสนสนุกสูงกวSากSอนได@รับการจัดกิจกรรม 

 

คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมทดลองแสนสนุก ทักษะสมอง เด็กปฐมวัย 



ครุศาสตร(ศึกษา ครั้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท=องถิ่น 

28 กุมภาพันธ( 2566 
232 

การพฒันาชุดแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนบา้นทรง

ธรรม อดิศร  พิมพา และ รุ่งณภา บุญยิNม 
 

  

 

การพัฒนาชุดแบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความ 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 4 โรงเรียนบ?านทรงธรรม 

Development of a Set of Reading Comprehension Exercises 

For Grade 4 Students at Ban Songtham School 

 

อดิศร  พิมพา* และ รุSงณภา  บุญยิ้ม  

 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

*corresponding author e-mail: taodisorn2000@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝ�กทักษะการอSานจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปKที่ 4 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 

กSอนและหลังการใช@ชุดแบบฝ�กทักษะการอSานจับใจความ 3) เพื ่อสอบถามความพึงพอใจที ่มีตSอชุดแบบฝ�กทักษะ  

การอSานจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 โดยเป}นนักเรียนกลุSมตัวอยSางที่มีวิธีการสุSมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษาได@แกS ชุดแบบฝ�กพัฒนาทักษะการอSานจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 4 การสร@างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่องการอSานจับใจความสำคัญ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 30 ข@อ  แบบสอบถามความพึงพอใจตSอการใช@ชุดแบบฝ�กพัฒนาทักษะการอSานจับใจความของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 4 สถิติที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS คSาร@อยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent ผลการวิจัย

พบวSา 1) ชุดแบบฝ�กทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.42/84.68 โดยมีคSาประสิทธิภาพของกระบวนการ สูงกวSาเกณฑT

มาตรฐาน 80/80 ที ่ตั ้งไว@ 2) นักเรียนจำนวน 30 คน ได@คะแนนเฉลี ่ยจากการทำแบบทดสอบกSอนเรียน (Pre-test)  

เทSากับ 16.10 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป}นร@อยละ 53.67 และหลังจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) 

มีคะแนนเฉลี่ยเทSากับ 25.43 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป}น ร@อยละ 84.77 จากการสอนโดยใช@ชุดแบบฝ�กทักษะการ

อSานจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 ที่มีตSอชุดแบบฝ�กทักษะการอSาน

จับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 4 อยูSในระดับมาก โดยมีคSาเฉลี่ยรวมเทSากับ 𝑥 ̅= 4.49 สSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทSากับ SD = 0.72 ความพึงพอใจอยูSในระดับ มาก 

 

คำสำคัญ: การพัฒนา แบบฝ�กทักษะ การอSานจับใจความ 
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ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยกีฬาบาสเกตบอลที;มีต่อผลสมัฤทธิY ทางการเรียน

และสมรรถภาพทางกายเพื;อสุขภาพ สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที; 5 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมือง

สวรรคโลก อทิพงค ์นิรชน ภคันนัท ์มาซิว และณฐัวฒิุ ฉิมมา 
 

  

 

 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู?แบบผสมผสานด?วยกีฬาบาสเกตบอลท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปMท่ี 5  

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

Effects Of Blended Learning Activities With Basketball On Academic Achievement 

And Physical Fitness For Health. For Mathayomsuksa 5 Students, Muang Sawankhalok 

Municipal Secondary School 
 

อทิพงคT นิรชน* ภัคนันทT มาซิว และณัฐวุฒิ ฉิมมา 

 คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

corresponding author e-mail: Athipong8489@gamil.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยใช@ตารางกิจกรรม 

การเร ียนแบบผสมผสานด@วยกีฬาบาสเกตบอล กลุ SมตัวอยSางเป}นนักเร ียนมัธยมศึกษาปKท ี ่  5/3 จำนวน 39 คน  

เป}นกลุSมเป�าหมาย ได@มาโดยใช@วิธีการสุSมแบบเจาะจง (Purposive sampling) และได@ใช@ตารางกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานด@วยกีฬาบาสเกตบอล เป}นเวลา 19 สัปดาหT สัปดาหT ละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมงและมีการเปรียบเทียบคSาเฉลี่ย

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กSอนและหลังการทดลอง 9 และ 18 สัปดาหT เครื่องมือที่

ใช@ในการวิจัย ได@แกS ตารางกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานด@วยกีฬาบาสเกตบอล และเก็บรวบรวมข@อมูลโดยใช@

แบบทดสอบกSอนเรียน รายการทดสอบสมรรถภาพและใบบันทึกผล วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@โปรแกรมคอมพิวเตอรTหา

คSาเฉลี่ย (𝑥) คSาร@อยละ และคSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหTข@อมูลด@วยสถิติการทดสอบ

คSาที (t-test for Dependent Sample) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

  

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู@แบบผสมผสานด@วยกีฬาบาสเกตบอล นักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 5  
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางจากการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์ Covid-19 อนงนาฎ ชา้งทอง เกียรติชยั เสาร์แดน มนตรี บุญ
สุวรรณ์ สญัชยั พุม่น่วม และทวสิีทธิX  ปัญญายง 
 

  

 

 

การศึกษาผลกระทบและแนวทางจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ(วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร( ในสถานการณ( Covid-19 

The study of covid-19 impact and guidelines from practicum at school 

in covid-19 situation of mathematics student teacher. 
 

อนงนาฎ ช@างทอง* เกียรติชัย เสารTแดน มนตรี บุญสุวรรณT สัญชัย พุSมนSวม และทวีสิทธิ์ ป�ญญายง 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*corresponding author email: kik.anongnat1309@gmail.com  

 

บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาผลกระทบและแนวทางจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝ�กประสบการณTวิชาชีพครู 

สาขาวิชาคณิตศาสตรT ในสถานการณT Covid-19 มีวัตถุประสงคT 1) เพื ่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณT Covid-19  

ที่มีตSอนักศึกษาฝ�กประสบการณTวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตรT และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวจากสถานการณT 

Covid-19 ของนักศึกษาฝ�กประสบการณTวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตรT กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ออก

ฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปKการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณT 

ผลการวิจัยพบวSา ผลกระทบจากการฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสถานการณT Covid-19 จำแนกได@ 6 ประเด็น 

ได@แกS 1) ความพร@อมด@านอุปกรณTการเรียน 2) ป�ญหาทางการเรียนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน 3) คSาใช@จSาย

เพิ่มเติม 4) ปฏิสัมพันธTกับบุคลากรในโรงเรียน 5) มาตรการป�องกันจากสถานการณT Covid-19 6) มาตรการรับวัคซีน

ป�องกันโรค และมีแนวทางทางการปรับตัวจากการฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสถานการณT Covid-19 จำแนกได@  

5 ประเด็น ได@แกS 1) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ@นความสนใจของ

นักเรียน 3) การปรับตัวตSอคSาใช@จSายที่เพิ่มขึ้น 4) การปรับตัวตSอบุคคลอื่นรอบ ๆ ตัว 5) แนวทางในการระมัดระวังสุขภาพ 

 

คำสำคัญ: การฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาฝ�กประสบการณTวิชาชีพครู  

ผลกระทบจากสถานการณT Covid-19 
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ฉนัจะพฒันาแนวคิดวทิยาศาสตร์เรื;องหน่วยของสิ;งมีชีวติของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชแ้บบจาํลองเป็นฐานไดอ้ยา่งไร อนุพงศ ์พิมแสน จารึก ใบ

ก ุเอมอร วนัเอก และธนัยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 
 

  

 

 

ฉันจะพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร(เร่ืองหน�วยของส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู?แบบสืบเสาะหาความรู?ร�วมกับการใช?แบบจำลองเปhนฐานได?อย�างไร 

How can I develop science concepts about the unit of life of Mathayomsuksa 1 

students through inquiry-based learning combined with model-based learning? 

 

อนุพงศT พิมแสน1* จารึก ใบกุ2 เอมอร วันเอก3 และธันยบูรณT ถาวรวรรณT3 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

2โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
3คณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT 

*Corresponding author e-mail: anupongpimsaen.7849@gmail.com  

 

บทคัดยWอ 

 

งานวิจัยมีวัตถุประสงคTเพื่อ 1) พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรTเรื่องหนSวยของสิ่งมีชีวิตโดยการจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหา

ความรู@รSวมกับการใช@แบบจำลองเป}นฐาน 2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู@ที่ชSวยให@นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรT 

กลุSมที่ศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหSงหนึ่งสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 35 คน เป}นชาย 23 คน และหญิง 12 คน โดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@ 2) บันทึกหลังการสอน 3) อนุทินบันทึกการเรียนรู@

ของนักเรียน และ 4) แบบวัดแนวคิด วิเคราะหTข@อมูลเชิงเนื้อหาแบบอุปนัยและนิรนัย และการตรวจสอบข@อมูลแบบ 

สามเส@า ผลการวิจัยพบวSา 1) นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรTอยูSในกลุSม SU ร@อยละ 50.5 กลุSม PC ร@อยละ 24.8 กลุSม PU 

ร@อยละ 13.3 และกลุSม NU ร@อยละ 11.4 2) แนวทางการจัดการเรียนรู@วิทยาศาสตรTขั้นการสำรวจและค@นหาทำให@นักเรียน

เกิดแนวคิดด@วยการสร@างแบบจำลองสามลักษณะคือ การวาดภาพ ป� µนดินน้ำมันและการเลือกภาพที ่สอดคล@อง 

กับสถานการณT 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู@แบบสืบเสาะหาความรู@ การใช@แบบจำลองเป}นฐาน หนSวยของสิ่งมีชีวิต การจัดกลุSมแนวคิด

วิทยาศาสตรT 
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การพฒันาเกมสถานที;ท่องเที;ยวเชิงอนุรักษข์องจงัหวดัอุทยัธานีที;มีต่อผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษา อภิษฎา  เอกปิยะกลุ วฒิุชยั พิลึก และดวงใจ พทุธเษม 
 

  

 

 

การพัฒนาเกมสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(ของจังหวัดอุทัยธานีท่ีมีต�อผลการเรียนรู? 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

Development of Game of Uthai Thani Provinces’ Cultural Conservation Tourism 

on Learning Outcome of Mathayomsuksa Students 

 

อภิษฎา  เอกป¦ยะกุล* วุฒิชัย พิลึก และดวงใจ พุทธเษม 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT 

*corresponding author e-mail: apisada.a@nsru.ac.th 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู@สถานที่ทSองเที่ยวเชิงอนุรักษTของจังหวัดอุทัยธานี 

2) เพื่อศึกษาผลการใช@การพัฒนาเกมสถานที่ทSองเที่ยวเชิงอนุรักษTของจังหวัดอุทัยธานีที่มีตSอผลการเรียนรู@ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช@เกมสถานที่ทSองเที่ยวเชิงอนุรักษTของจังหวัดอุทัยธานีของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ได@แกS นักเรียนจากโรงเรียนบ@านเกาะเทโพ โรงเรียนบ@านหนองสมบูรณT  

และโรงเรียนบ@านวังเตย จังหวัดอุทัยธานี จำนวนทั้งหมด 129 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย คือ เกมสถานที่ทSองเที่ยวเชิง

อนุรักษT แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที ่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความถี่และการทดสอบที ผลการวิจัยครั้งนี้พบวSา 1) ผลการประเมินคุณภาพของเกมเพื่อการเรียนรู@ของเกมโดย

ภาพรวมประสิทธิภาพอยูSในระดับดี 2) ผลการใช@เกมเพื่อการเรียนรู@สถานที่ทSองเที่ยวเชิงอนุรักษTของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาพบวSาผลลัพธTการเร ียนรู @หลังใช@งานสูงกวSากSอนใช@งานอยSางมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ .05 และ  

3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช@เกมสถานที่ทSองเที่ยวเชิงอนุรักษTของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูSในระดับที่พึง

พอใจมาก   

 

คำสำคัญ: เกมเพื่อการเรียนรู@ สถานที่ทSองเที่ยวเชิงอนุรักษT จังหวัดอุทัยธาน ี
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การพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใชก้ารจดัการเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมบอร์ดเกม

ของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนประชาสนัติภาพ (วงศสุ์ดใจอุปถมัภ)์ อรทยั  พระคาํจนัทึก 
และศิริโสภา แสนบุญเวช 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการแก?โจทย(ป�ญหาทางคณิตศาสตร( โดยการใช?การจัดการเรียนรู? 

ผ�านกิจกรรมบอร(ดเกมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ(สุดใจอุปถัมภ() 

development of problem solving skills in mathematics by using learning 

management through board game activities of Prathom Suksa 2 students at Pracha 

Peace School (Wong Sudjai Upatham) 
 

 อรทัย  พระคำจันทึก* และศิริโสภา แสนบุญเวช 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

*corresponding author e-mail:  orathai06127@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT  เพื่อพัฒนาทักษะการแก@โจทยTป�ญหาทางคณิตศาสตรT โดยการจัดการเรียนรู@ผSาน

กิจกรรมบอรTดเกม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนเรียนและหลังเรียนโดย

การจัดการเรียนรู@ผSานกิจกรรมบอรTดเกม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจตSอการเรียนคณิตศาสตรT 

โดยการจัดการเรียนรู@ผSานกิจกรรมบอรTดเกม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 กลุSมตัวอยSาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 

โรงเรียนประชาสันติภาพ ฯ ปKการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ประกอบด@วย   

แผนการจัดการเรียนรู@โดยใช@บอรTดเกม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรT  แบบประเมินทักษะ 

การแก@โจทยTป�ญหาควบคูSกับแบบฝ�กหัด แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน สถิตที่ใช@ ร@อยละ คSาเฉลี่ย 

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนมีทักษะการแก@โจทยTป�ญหาที่ดีขึ ้น ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรTหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนรู@บอรTดเกมอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: บอรTดเกม ทักษะการแก@โจทยTป�ญหา 
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน โดยใชเ้กมบิงโกสาํหรับนกัเรียนระดบัชั5นมธัยมศึกษา

ปีที; 3 โรงเรียนผดุงปัญญาอรปรียา เชิดฟ้อน ชลธิชา สวา่งไตรภพ และทศัวรรณ บุญเทพ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการอ�านออกเสียงคำศัพท(ภาษาจีน โดยใช?เกมบิงโก 

สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียนผดุงป�ญญา 

The Development of the Phonic Reading skill for the students to develop their 

Chinese Vocabulary by using Bingo activity for Grade 9 Students 

at Phadungpanya School 
 

อรปรียา เชิดฟ�อน1* ชลธิชา สวSางไตรภพ1 และทัศวรรณ บุญเทพ2 
1คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

2 โรงเรียนผดุงป�ญญา 

*corresponding author e-mail: poyy.ornpreeya7777@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาทักษะการอSานออกเสียง

คำศัพทTภาษาจีนโดยใช@เกมบิงโก ระหวSางกSอนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@

เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 กลุSมเป�าหมายที่ใช@ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3/4 

โรงเรียนผดุงป�ญญา ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 1 ห@องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 35 คน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยครั้ง

นี้ ได@แกS 1) แผนการจัดการเรียนรู@การอSานออกเสียงคำศัพทTภาษาจีน จำนวน 1 หนSวยการเรียนรู@ ประกอบไปด@วยแผนการ

จัดการเรียนรู@จำนวนแผน 1 แผนการจัดการเรียนรู@ ใช@เวลาในการสอน 3 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอSานออก

เสียงคำศัพทTภาษาจีน จำนวน 30 ข@อ 3) สื่อการสอนเกมบิงโก 4) แบบประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@

เกมบิงโก สถิติที่ใช@ในการวิจัย มีดังนี้ คือ คSาเฉลี่ย 𝑥	̅คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคSา Dependent Sample t-test  

ผลการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ พบวSา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยกSอนเรียน มีคSาเฉลี่ย 𝑥 ̅เทSากับ 8.57 

และหลังเรียน มีคSาเฉลี่ย 𝑥 ̅เทSากับ 16.23 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวSาคะแนนเฉลี่ยกSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ ระดับ.05 ซึ่งเป}นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว@ นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกมบิงโกโดยรวม  

อยูSในระดับมากที่สุด คSาเฉลี่ย 𝑥 ̅= 4.61 และคSา SD = 0.48 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการอSานออกเสียงคำศัพทTภาษาจีน เกมบิงโก 
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การพฒันาการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยการใชเ้กมออนไลน์ Wordwall สาํหรับนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นเก่า) อรุณณี โพธิทอง ณฏัฐณิ์ชา ชยันนถี และอจัฉรา ลิมปภทัรากลุ 
 

  

 

 

การพัฒนาการเรียนรู?คำศัพท(ภาษาอังกฤษ โดยการใช?เกมออนไลน( Wordwall 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ?านเก�า) 

Developing English Vocabulary Learning by Using Wordwall Online Game 

for Primary 2 Students of Tessaban 1 (BanKao) School 
 

อรุณณี โพธิทอง* ณัฏฐTณิชา ชัยนนถ ีและอัจฉรา ลิมปภัทรากุล 

คณะครุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*corresponding author e-mail: 621153056@crru.ac.th  

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคT 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู@ที ่ใช@เกมออนไลนT Wordwall  

ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู@คำศัพทTกSอนและหลังการจัดการเรียนรู@โดยใช@เกม

ออนไลนT Wordwall และ 3) เพื ่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการจัดการเรียนการสอนโดยใช@เกมออนไลนT 

Wordwall กลุSมเป�าหมาย ได@แกS นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ@านเกSา) จำนวน 32 คน ได@มาจาก

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS เกมออนไลนT Wordwall แผนการจัดการเรียนรู@ แบบทดสอบ

คำศัพทTภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยสถิติที ่ใช @ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS  

ร@อยละ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคSาที ผลการวิจัยพบวSา 1) แผนจัดการเรียนรู@ที่ใช@เกมออนไลนT 

Wordwall มีประสิทธิภาพ 80/90.9 ซึ่งสูงกวSาเกณฑTที่กำหนด 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู@คำศัพทTหลังเรียนสูงกวSา

กSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการใช@เกมออนไลนT Wordwall 

ในการจัดการเรียนการสอนอยูSในระดับ มากที่สุด 

 

คำสำคัญ: คำศัพทTภาษาอังกฤษ  เกมออนไลนT Wordwall  เกม 
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การศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัที;ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาอาํเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม่ สงักดัสาํนกังานเขตพื5นที;การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อลงกรณ์ บุญลือ และณฐิัยา ตนัตรา
นนท ์
 

  

 

 

การศึกษาองค(ประกอบของป�จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอำเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม� สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เขต 3 

A Study of Component Factors Affecting the Academic Administration of Fang 

District Schools in Chiang Mai Province Under the Office of Chiang Mai Primary 
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บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ มุSงศึกษาและสังเคราะหTงานวิจัยเกี่ยวกับองคTประกอบของป�จจัยที่สSงผลตSอการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมS โดยผู@วิจัยทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข@องในระหวSางปK  

พ.ศ. 2554 – 2564 จากการสืบค@นข@อมูลรวมทั ้งสิ ้น 14 แหลSง โดยใช@เกณฑTในการพิจารณาสังเคราะหTป�จจัย คือ 

 มีคSาความถี่ตั้งแตS 10 ขึ้นไป จากนั้น นำไปให@ผู@เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นถึง

องคTประกอบของป�จจัยที่ได@สังเคราะหTขึ้น ผลการวิจัย พบวSา องคTประกอบของป�จจัยที่สSงผลตSอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษามี 4 ด@าน ได@แกS     1) ป�จจัยด@านผู@บริหารสถานศึกษา 2) ป�จจัยด@านครูผู@สอน 3) ป�จจัยด@านผู@ปกครองและ

ชุมชน และ 4) ป�จจัยด@านงบประมาณ โดยผู@เชี่ยวชาญทุกคนเห็นด@วยกับองคTประกอบของป�จจัยทั้งหมด ซึ่งจะสSงผลตSอ 

การบริหารงานวิชาการให@มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: องคTประกอบของป�จจัย การบริหารงานวิชาการ การบริหารสถานศึกษา 
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การพฒันาทกัษะการคูณเรื;อง การคูณจาํนวน 2 หลกักบัจาํนวนที;มากกวา่ 2 หลกั ของนกัเรียนชั5น

ประถมศึกษาปีที; 4 จาํนวน 10 คน โดยใชสื้;อแผน่คิดหรรษา อญัชลี คาํแกง้ 
 

  

 

 

การพัฒนาทักษะการคูณเร่ือง การคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวนท่ีมากกว�า 2 หลัก ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปMท่ี 4 จำนวน 10 คน โดยใช?ส่ือแผ�นคิดหรรษา 

The development of multiplication skills on the multiplication of 2-digit numbers 

with numbers greater than 2 digits for 10 grade 4 students by using jovial media. 
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บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคT 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อแผSนคิดหรรษา เรื่อง การคูณจำนวน 2 หลัก  

กับจำนวนที่มากกวSา 2 หลกั  2. เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนคณิตศาสตรTเรื่อง การคูณจำนวน 2 หลกักบัจำนวนมากกวSา 

2 หลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที ่ 4 โดยใช@แผSนคิดหรรษา ประชากรและกลุSมตัวอยSางในการวิจัยนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปKที่ 4 โรงเรียนวัดโป¤งแยงเฉลิมพระเกียรติ ในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา  2565 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช@

ในการว ิจ ัยประกอบด@วย 1. ส ื ่อแผ Sนค ิดหรรษา  เร ื ่อง การค ูณจำนวน 2 หลักก ับจำนวนที ่  มากกว Sา 2 หล ัก   

2. แผนการจัดการเรียนรู@ทั้งหมด 10 แผน จำนวน 10 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบกSอนเรียน-หลังเรียน ผลการวิจัย 1. พบวSา 

คะแนนเฉลี่ยกSอนเรียนเรื่อง การคูณจำนวน 2 หลัก กับจำนวนที่มากกวSา 2 หลัก ของนักเรียนกSอนเรียนมีคSา (𝑥= 4.1)  

(SD = 1.10) และคะแนนเฉลี ่ยหลังเร ียนมีค Sา (𝑥= 8.5) (SD = 0.53) ซ ึ ่งส ูงกว Sาคะแนนเฉลี ่ยก Sอนเร ียน แสดงวSา

ความสามารถของผู@เรียนหลังเรียนแตกตSางกันมากกวSากSอนเรียน 2. คSาประสิทธิภาพของสื่อแผSนคิดหรรษา เรื่องการคูณ

จำนวน 2 หลักกับจำนวนที ่มากกวSา 2 หลัก มีประสิทธิภาพ E1= 81.1 และ E2 = 85 ซึ ่งสูงกวSาเกณฑTที ่กำหนดไว@  

คือ 80 /80 สรุปได@วSาสื่อแผSนคิดหรรษา เรื่องการคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวนที่มากกวSา 2 หลัก สามารถนำไปใช@ได@   

 

คำสำคัญ: สื่อแผSนคิดหรรษา เรื่อง การคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวนที่มากกวSา 2 หลัก 
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การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื;อพฒันาทกัษะพื5นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั ระดบัชั5น

อนุบาล 3/1 โรงเรียนสาธิตฯ (วดัวงัยาง) จงัหวดักาํแพงเพชร อารีญาณ์ สงวนสุข และ อรทยั อนุรักษว์ฒันะ 
 

  

 

 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ( เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร(สำหรับเด็กปฐมวัย 

ระดับช้ันอนุบาล 3/1 โรงเรียนสาธิตฯ (วัดวังยาง) จังหวัดกำแพงเพชร 
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บทคัดยWอ 

 

 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณT และพัฒนาทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรTสำหรับเด็กปฐมวัย กSอนและหลังการทำกิจกรรม กลุSมประชากรที่ศึกษา ได@แกS เด็กปฐมวัย  

ชาย-หญิง ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 35 คน ของโรงเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (วัดวังยาง) ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 

เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ได@แกS 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณT จำนวน 8 แผน 2) แบบวัดความสามารถด@าน

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรT โดยนำเครื่องมือที่สร@างขึ้นมาให@ผู@เชี่ยวชาญจำนวนสามคนตรวจสอบแก@ไขโดยใช@

ระยะเวลาในการทดลองทำกิจกรรมเป}นเวลา 4 สัปดาหT สัปดาหT 2 วัน วันละ 45 นาที สถิติที่ใช@วิเคราะหTข@อมูลผลการวิจัย

ในชั้นเรียน พบวSา เด็กปฐมวัยที่ได@รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู@มีคSาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด@านทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรTหลังการจัดกิจกรรมสูงกวSากSอนการจัดกิจกรรม โดยมีคSาเฉลี่ยกSอนและหลังการจัดกิจกรรมเทSากับ 9.66 และ 

18.51 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: กิจกรรมเสริมประสบการณT ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรT เด็กปฐมวัย 
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ผลการศึกษาการรู้จกัและเขา้ใจตนเองของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที; 1 โรงเรียนวงัเหนือวทิยา อาํเภอวงั

เหนือ จงัหวดัลาํปาง อุไรวรรณ สนัแกว้  และชรัญรักษ ์ปัญญามูลวงษา 
 

  

 

 

ผลการศึกษาการรู?จักและเข?าใจตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1  

โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

The results of a study of Self-awareness and Self-understanding of Matthayomsuksa 

1 students, Wang Nua Wittaya School, Wang Nua District, Lampang Province 
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บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาผลการรู@จักและเข@าใจตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนวัง

เหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการศึกษาเป}นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1 โรงเรียนวังเหนือ

วิทยา ที ่ศึกษาอยู Sในภาคเรียนที ่ 2/2564 จำนวน 132 คน ได@มาโดยการสุ SมอยSางงSาย เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถามการรู@จักและเข@าใจตนเอง วิเคราะหTข@อมูลโดยใช@สถิตพื้นฐาน ได@แกS คSาเฉลี่ยและคSาสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวSา ระดับคะแนนการรู@จักและเข@าใจตนเองของนักเรียนในภาพรวม 5 ด@าน ประกอบด@วย 1) ด@านความ

ต@องการและความรู@สึกของตนเอง 2) ด@านการแสวงหาแบบอยSางที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง 3) ด@านความสนใจ ความถนัด

ที่เกี่ยวข@องกับการเรียนและอาชีพ 4) ด@านความรักนับถือตนเองและผู@อื่น และ 5) ด@านการแก@ป�ญหา อยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: จิตวิทยา การพัฒนาตน การตระหนักรู@ การรู@จักและเข@าใจตนเอง จังหวัดลำปาง 
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การพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื5อมดัเลก็ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะสร้างสรรคแ์บบขยาํ ขยุม้ ขยาย 

ของเดก็ปฐมวยั อุษา พรมเพง็ ทศวรรณ ประคองจิตร และวไลพร เมฆไตรรัตน ์
 

  

 

 

การพัฒนาความสามารถในการใช?กล?ามเน้ือมัดเล็ก  

โดยใช?กิจกรรมศิลปะสร?างสรรค(แบบขยำ ขยุ?ม ขยาย ของเด็กปฐมวัย 

The Development of Ability to Use Fine Motor Skills among Early Childhood 

Children Using the Creative Art Activities of Squeezing, Crumpling and Expanding 

 

อุษา พรมเพ็ง* ทศวรรณ ประคองจิตร และวไลพร เมฆไตรรัตนT 

คณะคุศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคT  

*corresponding author e-mail: garfield29ests@gmail.com 

 

บทคัดยWอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT ดังนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

ปฐมวัยกSอนและหลังการจัดกิจกรรม ศิลปะสร@างสรรคTแบบขยำ ขยุ@ม ขยาย กลุSมตัวอยSางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ได@แกS 

นักเรียนจำนวน 10 คน ชั้นอนุบาลปKที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปKการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งได@มาจากกลุSมตัวอยSางการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยประกอบ

ไปด@วย1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบขยำ ขยุ@ม ขยาย จำนวน 18  แผน 2. แบบสังเกตแบบสังเกตความสามารถในการ

ใช@กล@ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สถิติพื้นฐานที่ใช@ในการวิเคราะหTข@อมูล ได@แกS ร@อยละ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวSา หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร@างสรรคTแบบขยำ ขยุ@ม ขยาย ความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก 

โดยรวมของกลุSมตัวอยSาง จำนวน 10 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมสูงกวSากSอนการจัดกิจกรรม คิดเป}นคSา 

ความตSางร@อยละ 34 โดยกSอนการจัดกิจกรรม มีคSาร@อยละของคะแนน 56 และหลังการจัดกิจกรรม มีคSาร@อยละของคะแนน 

90 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการใช@กล@ามเนื้อมัดเล็ก กิจกรรมศิลปะแบบขยำ ขยุ@ม ขยาย เด็กปฐมวัย 
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ประถมศึกษาปีที; 6 เอกศิษฎ ์สุขแดง  กิตติยา ปลอดแกว้  และมะยรีุย ์พิทยาเสนีย ์
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Development of computer-assisted instruction about computer components 

of grade 6 students 
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บทคัดยWอ 

 

 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคTเพื ่อ 1) เพื ่อสร@างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน  

เรื ่องสSวนประกอบของคอมพิวเตอรT สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปKที ่ 6 ให@มีประสิทธิภาพตามเกณฑT 80/80  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกSอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 ที่เรียนด@วยบทเรียน

คอมพิวเตอรTชSวยสอน เรื่อง สSวนประกอบของคอมพิวเตอรT 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตSอการจัดการเรียนรู@โดยใช@บทเรียน

คอมพิวเตอรTชSวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 กลุSมป�าหมาย คือนักเรียนโรงเรียนบ@านดอนมูล จำนวน 25 คน 

ภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย 1) แผนการจัดการเรียนรู@ 2) บทเรียนคอมพิวเตอรT

ชSวยสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวSา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรT

ชSวยสอน มีคุณภาพเทSากับ 4.60 อยูSในระดับมากที่สุดและ คSาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตSอหนึ่ง 65.83/70.00 และแบบกลุSม

เล็ก 80.00/81.82 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวSากSอนเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีคุณภาพเทSากับ 

4.50 อยูSในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรTชSวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 


