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รวมบทคัดย่อ
ภาคเรียนที่ 2/2562

3. กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์

จำนวนครูทั้งหมด
25 คน
จำนวนครูที่ส่งบทคัดย่อ
25 คน
จำนวนครูที่ส่งบทคัดย่อคิดเป็น ร้อยละ 100
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ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำสำสตร์และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์เรื่อง บรรยำกำศ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวรัตฏิญำกร กำรวิบูลย์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเรื่ อ ง กำรศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละควำมสำมำรถ
ในกำรคิ ด วิ เครำะห์ เรื่ อ ง บรรยำกำศที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสำะหำควำมรู้ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 เรื่อง บรรยำกำศ ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ 2) เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 ที่ได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้
กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 จำนวน 8 คน โดยเลือก
แบบเจำะจง เลือกจำกนักเรียนที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ (กำรผ่ำนเกณฑ์ต้องได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ
50) เครื่ อ งมื อ กำรวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1) กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสำะหำควำมรู้ เรื่ อ ง บรรยำกำศ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เรื่อง บรรยำกำศ แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน
20 ข้อ 3) แบบทดสอวัด ควำมสำมำรถด้ำนคิดวิเครำะห์แบบเลือกตอบ ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. หลังจำกที่นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิทยำศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน แสดงว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ช่วยให้นักเรียน
มีผลกำรเรียนรู้สูงขึ้น
2. คะแนนควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์หลัง เรียนสูงกว่ำก่อนเรียน แสดงว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ช่วยให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สูงขึ้น
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เกมสรุปบทเรียน
นำงสำววรรณำ ลำวัง
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เกมสรุปบทเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2)
ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เกมสรุปบทเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กำรดำเนิน กำรวิจัยเป็ นแบบทดลอง แบบOne Group Pretest-posttest Design กลุ่ม ตัวอย่ำง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน
31 คน ที่ได้ มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้อ งเรียนเป็น หน่ วยในกำรสุ่ ม
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ ที่จัดกำรสอนโดยเทคนิคกำรสอนกำร
ใช้เกมสรุปบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ในกำรจัดกำรสอน เรื่องระบบนิเวศโดยใช้เกมสรุปบทเรียน จำนวน 10 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย กำรให้กลุ่ม
ตัวอย่ำงทำแบบทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเทคนิคกำรใช้เกมสรุปบทเรียน แล้วให้ทำ
แบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรสอน เรื่องระบบนิเวศโดยใช้เกมสรุป
บทเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำทดสอบที เทส (t-test for Dependent Samples) เปรียบเทียบก่อนเรียนและ
หลั งเรียน เรื่อ งระบบนิ เวศโดยใช้เกมสรุป บทเรียน และ ค่ ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำน ของ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นักเรียนที่เรียนเรื่องระบบนิเวศโดยใช้เกมสรุปบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนเรื่องระบบนิเวศโดยใช้เกมสรุปบทเรียน มีควำมพึงพอใจ ในระดับมำกที่สุด
โดยมีค่ำเฉลี่ย ( X ) = 4.58 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) = 0.61
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กำรพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำโจทย์ฟิสิกส์โดยใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำยสุรวุฒิ อิสรไกรศีล
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนำชุดแบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ เรื่อง ฟิสิกส์
อะตอม วิ ช ำฟิ สิก ส์ (ว32202) ชั้ น มั ธยมศึ ก ษำปี ที่ 6 ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพตำมเกณฑ์ 2) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ผลสัม ฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปั ญ หำ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 3) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยชุ ดแบบ
ฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ เรื่องฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบ กระบวนกำรสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
นัก เรียนชั้น มั ธยมศึกษำปี ที่ 6/2 ที่ เรีย นในรำยวิช ำ ว33202 ภำคเรีย นที่ 2 ปี กำรศึก ษำ 2562 โรงเรีย น
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 45 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะวิชำฟิสิกส์ เรื่องฟิสิกส์อะตอม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดสอบเก็บคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ( S.D. ) และร้อย
ละ ( % ) วิเครำะห์หำค่ำทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยกำรทดสอบค่ำที
( t-test for Dependent Samples) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. แบบฝึ ก ทั ก ษะกำรแก้ ปั ญ หำโจทย์ เรื่ อ ง ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอม เป็ น แบบฝึ ก ที่ มี คุ ณ ภำพและ
ประสิทธิภำพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องฟิสิกส์อะตอม ของนักเรียนภำยหลังกำรใช้ชุดแบบฝึกทักษะ กำรแก้
โจทย์ปัญหำ สูงกว่ำก่อนกำรใช้ชุดแบบฝึกทักษะ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนด้วยชุดแบบฝึก
ทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ เรื่องฟิสิกส์อะตอม คิดเป็นร้อยละ 98
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กำรปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขำดควำมรับผิดชอบในกำรส่งงำนในกำรเรียน
วิชำ วิทยำศำสตร์ รหัส ว 21102 โดยกำรสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
นำงโสภำพรรณ ชะอุ่ม
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 วิชำ วิทยำศำสตร์ รหัส ว21102 ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อกำรส่งงำน
กำรวิ จั ย ด ำเนิ น กำรโดยใช้ รู ป แบบกำรสอนแบบร่ ว มแรงร่ ว มใจ โดยวิ ธี STAD กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 14 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน
43 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบเจำะจง โดยเลือกนักเรียนห้องที่มีควำมรับผิดชอบต่ำ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ได้แก่ รูปแบบกำรสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ โดยวิธี STAD เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนส่งใบงำนจำนวน
10 ใบงำนต่อเดือน สถิติที่ใช้ ได้แก่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 17.0 โดยใช้ t-test ( t-test
for Dependent Samples)
ผลกำรวิจัย พบว่ำ โดยภำพรวมนักเรียนมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งงำนมำกขึ้นจำกเดิม และยั งมีผล
กำรเรียนมำกขึ้นกว่ำเดิม อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.5
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง งำนและกำลัง
นำงสำวอนงค์นำฏ ชูนันท์ธนศักดิ์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนำชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้
เรื่องงำนและกำลัง ให้มีประสิทธิ ภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ท ำงกำร
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง งำนและ
กำลัง 3) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง
งำนและกำลัง
โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 39 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบแบบ
เจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง งำนและกำลัง 2) ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้
เรื่อง งำนและกำลัง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง งำนและกำลัง
4) แบบสอบถำม
ควำมพึ ง พอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ ชุด กิ จ กรรมวิ ท ยำศำสตร์แ บบสื บ เสำะหำควำมรู้ เรื่ อ ง งำนและก ำลั ง
ดำเนินกำรทดลองโดยใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design วิเครำะห์ข้อมูล
โดยกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 คำนวณจำกสูตร E1 / E2 และ
กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ก่อนและหลังกำรใช้ชุดกิจกรรม จำกกำร
ทดสอบสถิติ t-test for Dependent Sample วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมโดย
ใช้คะแนนเฉลี่ยและควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง งำนและกำลัง ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ
86.84/87.95
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01
3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง งำนและ
กำลัง อยู่ในระดับพึงพอใจมำก
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ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นเรื่ อ ง งำนและพลั ง งำน วิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ด้ ว ย
ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ตำมวงจร PDCA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวเกตุกำญจน บัวนำค
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัย ครั้งนี้ เป็ นกำรวิจัย เชิงทดลอง มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อ เพื่ อพั ฒ นำกระบวนกำรจัดกำรเรีย น
กำรสอนและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ตำมวงจร PDCA กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำร
วิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่ำงนี้แบบเจำะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ตำมวงจร PDCA เรื่องงำน
และพลังงำน ใช้เวลำเรียน 10 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังกำรเรียนฟิสิกส์เรื่องงำน
และพลั ง งำน สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ำเฉลี่ย (Mean หรื อ X ) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ คะแนนเฉลี่ยและควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนฟิสิกส์
ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 4/2 โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในเขตมี น บุ รี ก่ อ นได้ รับ กำรเรี ย นกำรสอนผ่ ำ น
ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 6.28 คะแนนเต็ม 25 คะแนน และควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 2.41 ตำมลำดับ และหลังจำกได้รับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ ำกับ 20.32 และควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.96 ตำมลำดับแสดงว่ำจำกกำรใช้ชุดกิจกรรมฟิ สิกส์
PDCA ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนั กเรียนสูง ขึ้น อีกทั้ง ค่ำกระจำยควำมแตกต่ำงของนัก เรียนไม่ มี
ควำมแตกต่ำงกันมำกจนเกินไป
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ชื่องานวิจั

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนและควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ (โมเมนต์ของแรง) โดยใช้กำรจัด
กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวผกำมำส สุโพธิ์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2 เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ (โมเมนต์ของแรง) ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
สืบเสำะหำควำมรู้ 2) เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ใช้ ในกำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 2/2 จ ำนวน 10 คน
โดยเลือ กแบบเจำะจง เลือ กจำกนั กเรีย นที่ ทำแบบทดสอบไม่ผ่ ำนเกณฑ์ (กำรผ่ ำนเกณฑ์ ต้ องได้ คะแนน
มำกกว่ ำร้อ ยละ 60) เครื่อ งมื อ กำรวิ จัย ประกอบด้ วย 1) แผนกำรจั ด กำรเรีย นรู้แ บบสื บ เสำะหำควำมรู้
เรื่ อ ง โมเมนต์ ข องแรง 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นวิ ท ยำศำสตร์ เรื่อ ง โมเมนต์ ข องแรง
แบบเลื อ กตอบชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก จ ำนวน 20 ข้ อ 3) แบบทดสอบวั ด ควำมสำมำรถด้ ำ นคิ ด วิ เครำะห์
แบบเลือกตอบ ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. หลังจำกที่นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิทยำศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน แสดงว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ช่วยให้นักเรียน
มีผลกำรเรียนรู้สูงขึ้น
2. คะแนนควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน แสดงว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ช่วยให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สูงขึ้น
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ
เรื่อง เสียงวิชำฟิสิกส์ 3 (ว30209) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
นำงบุญมี ศิริวงศ์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้ำงและหำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์
ปั ญ หำ เรื่ อ ง เสี ย ง ส ำหรับ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น
เรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ระหว่ำงก่อนและหลังกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์
ปัญหำเรื่องเสียง 3) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ เรื่อง เสียง
กำรวิ จั ยด ำเนิ น กำรโดยใช้ รูป แบบ one group pretest posttest design กลุ่ ม ตั ว อย่ ำง ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ปีที่ 5/3 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 39 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบอย่ำงง่ำย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในกำรสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ ปัญ หำ เรื่อง เสียง 2) แบบประเมิน
ควำมพึ ง พอใจ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น และแบบประเมิ น
ควำมพึ ง พอใจ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ ำ เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบสถิ ติ
แบบ t-test for dependent samples ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญ หำเรื่องเสียงที่สร้ำงขึ้น มีประสิทธิภำพเฉลี่ย 81.68/81.75 ซึ่ง มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง เสียง ของนักเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติที่
ระดับ .01
3. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญ หำ เรื่อง เสียง อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ เรื่องสำรละลำย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5Es)
นำงสำวศิริรัตน์ สุวรรณ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจั ย ในครั้งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นำควำมสำมำรถในกำรแก้ โจทย์ เรื่ อ งสำรละลำย
ของนั กเรีย นชั้ น มั ธยมศึก ษำปี ที่ 4/2 โดยกำรจั ด กำรเรีย นรู้แ บบกำรสืบ เสำะหำควำมรู้ (5Es) 2) ศึ กษำ
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ เรื่องสำรละลำย โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5Es)
กำรวิจั ยด ำเนิ นกำรโดยใช้รูป แบบเจำะจง กลุ่ มตั วอย่ ำงได้ แก่ นั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษำปี ที่ 4/2
ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5Es) รำยวิชำเคมี 2 เรื่อง สำรละลำย
จำนวน 9 แผน รวม 20 คำบ คำบละ 50 นำที 2) แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ เรื่อง สำรละลำย
จ ำนวน 2 ชุ ด ใช้ ท ดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย น จ ำนวน 10 ข้ อ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในกำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล คื อ
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ทดสอบค่ำทีเทส (t – test for Dependent Sample) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
1. ควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปั ญ หำ เรื่อง สำรละลำย ของนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษำปี ที่ 4/2
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปัญหำ เรื่อง สำรละลำย
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) นักเรียนส่วนใหญ่มีควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปัญหำ
สูงขึ้น
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง กรด-เบส เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวพนิดำ จิตวิบูลย์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องกรด เบส วิชำเคมีเพิ่มเติม ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น
ของนั กเรีย นระหว่ ำงก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย น โดยใช้ บ ทเรีย นส ำเร็จ รูป เรื่ อ งกรด เบส วิ ช ำเคมี เพิ่ ม เติ ม
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5 3) ศึ ก ษำควำมพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ กำรเรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นส ำเร็ จรู ป
เรื่อง กรด เบส วิชำเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
กำรวิจั ยด ำเนิ นกำรโดยใช้รูป แบบเจำะจง กลุ่ มตั วอย่ ำงได้ แก่ นั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษำปี ที่ 5/2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 40 คน เครื่องมือในกำรวิจัยได้แก่ เนื้อหำ
ที่ใช้ ในกำรพั ฒ นำบทเรียนส ำเร็จรูป คือ กรด เบส วิชำเคมีเพิ่ มเติม ในกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้วิท ยำศำสตร์
ช่วงชั้นที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง กรด เบส แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำเคมี
เรื่องกรด เบส วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. บทเรียนส ำเร็จรูป เรื่องกรด เบส วิช ำเคมีเพิ่ ม เติ ม ชั้น มัธยมศึ กษำปี ที่ 5 ที่ ผู้รำยงำนพั ฒ นำ
มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 82.86/83.47 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของนั ก เรี ย น ที่ เรี ย นโดยใช้ บทเรี ย นส ำเร็ จ รู ป เรื่ อ งกรด เบส
วิชำเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 หลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมี ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนโดยใช้โดยใช้ บทเรีย นสำเร็จรูป เรื่องกรด เบส วิช ำเคมี
เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ในระดับมำกที่สุด
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
นายวศกร เพ็ชรช่วย
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/13 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 2) ศึกษำทักษะกำรแก้ปัญหำ เรื่อง
ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/13 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/13 ที่เรียนในรำยวิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 6
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีน บุรี กรุง เทพมหำนคร จำนวน 43 คน
ที่ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่แผนกำรจัดกำรเรียนรู้จำกแนวคิดกำรใช้ปัญหำ
เป็ น ฐำน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดย กำรใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น และแบบทดสอบ
แบบวัดทักษะกำรแก้ปัญหำ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ค่ำพัฒนำกำร และค่ำ t-test แบบ Dependent ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญ หำเป็นฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ระบบ
นิเวศ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน มีทักษะกำรแก้ปัญหำ หลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำชีววิทยำเรื่อง ระบบประสำท
โดยกำรใช้เกมประกอบกำรสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงภำวิณี โกสินทร
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น รำยวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยกำรใช้กิจกรรมเกมในกำรประกอบกำรสอน
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ที่เรียนในรำยวิชำ ชีววิทยำ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 28 คน ที่ ได้ม ำจำกกำรเลือ กแบบเจำะจง เครื่องมือที่ ใช้ในกำรวิจัย ได้ แก่ เกม
ประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและ
หลังเรียน รำยวิชำ
ชีววิทยำ เรื่อง ระบบประสำท เก็บรวบรวมข้อมูลโดย กำรทดสอบก่อนเรียนและใช้กิจกรรมเรียนกำรสอน โดย
ใช้เกมประกอบกำรเรียนกำรสอน แล้วทำกำรทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบสมมติฐำน ได้แก่ t-test for samples dependent
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนของนักเรียนที่ยังไม่ได้ใช้เกมประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32 ส่วนคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่ำนกำรใช้เกมประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 14 และจำกกำรเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ำ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทักษะกำรจำแนกและ
ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ด้วยกำรจั ดกำรเรี ยน
กำรสอนโดยใช้ชุ ดกิจกรรม
นำงสำวอุลัย งำมล้วน
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึก ษำประสิท ธิภ ำพของชุด กิจ กรรม ทัก ษะกำรจำแนก
เรื่อ ง ระบบย่อ ยอำหำรของมนุ ษ ย์ ชั้ น มัธยมศึ กษำปี ที่ 5 2) ศึก ษำผลสัม ฤทธิ์ท ำงทัก ษะกำรจำแนกของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5 ที่ ได้รั บ กำรจัด กำรเรีย นรู ้ด ้ว ยชุด กิจ กรรม ทัก ษะกำรจ ำแนกกำรสอน
วิทยำศำสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอำหำรของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม ทักษะกำรจำแนกกำรสอนวิทยำศำสตร์ เรื่อง
ระบบย่อยอำหำรของมนุษย์ กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5/3 ที่เรียนในรำยวิชำชีววิทยำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 5 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive
Selection) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมทำงทักษะกำรจำแนกกำรสอนวิทยำศำสตร์ เรื่อง
ระบบย่อยอำหำรของมนุษย์ แบบทดสอบวัดทักษะกำรจำแนก แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย กำรทดสอบก่อนเรียนและใช้กิจกรรมเรียนกำรสอน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ หำค่ำเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนที่ได้จำกกำรทำแบบทดสอบวัดผลทำงด้ำนทักษะกำรจำแนก ก่อน
และหลังกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ชุด กิจ ก รรม ทัก ษ ะ ก ำรจ ำแน ก ก ำรสอ น วิท ยำศำสตร์ เรื ่อ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5
มีประสิทธิภำพ 81/82 เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัม ฤทธิ์ท ำงกำรเรีย นของนัก เรีย นหลัง กำรเรีย นสูงกว่ำก่อนเรียน มีค่ำเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียนที่ 13.8 คะแนน และมีค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนที่ 24.8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.41
3. ควำมพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่ มี ต่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ด้ ว ย ชุดกิจกรรม
ทักษะกำรจำแนกกำรสอนวิทยำศำสตร์ เรื่องระบบย่อยอำหำรของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 อยู่ในระดับ
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.6 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.5
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำ 2 เรื่องเทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยใช้เกมประกอบกำรสอน
นำงสำวกรณิกำ ผิวล่อง
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นำผลสัม ฤทธิ์ท ำงกำรเรียนวิช ำชีววิทยำ 2 ของนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยใช้เกมประกอบกำรสอน กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 ที่เรียนในรำยวิชำชีววิทยำ 2 ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 38 คน ที่ได้มำจำกกำร
เลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ได้แก่ เกมประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน แบบทดสอบ
วัดผลสัม ฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน รำยวิชำชีววิทยำ เรื่ องเทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอ โดยกำร
ทดสอบก่อนเรียนและใช้กิจกรรมเรียนกำรสอน โดยใช้เกมประกอบกำรเรียนกำรสอน แล้วทำกำรทดสอบหลัง
เรี ย น สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ ำเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำน และสถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรตรวจสอบ
สมมติฐำน ได้แก่ t-test for samples dependent
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนของนักเรียนที่ยังไม่ได้ใช้เกมประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.97 ส่วนคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่ำนกำรใช้เกมประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 14.47 และจำกกำรเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ำ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องกำรเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงนลิน ชนะชู
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์กำพภำพ 2
เรื่องกำรเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/10
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 32 คน ที่ได้ มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง
เครื่องมือที่ ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกำร
เคลื่อนที่และแรง เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกำรเคลื่อนที่และแรง
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( X ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ
สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent
ผลกำรวิจัย พบว่ำ นั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษำ ปีที่ 5/10 ได้ คะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน 5.16 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 7.88 คะแนน ซึ่งต่ำงกันอย่ำงมีนั ยสำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่ำ นักเรียน
ทำแบบทดสอบหลั งเรีย นได้ คะแนนเฉลี่ย มำกกว่ ำกำรท ำแบบทดสอบก่อ นเรียนเมื่อ นั กเรี ยนใช้ บ ทเรีย น
สำเร็จรูปในกำรศึกษำค้นคว้ำ จึงทำให้บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภำพสูงในกำรนำมำจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ และบรรลุจุดประสงค์ได้
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กำรพัฒนำชุดกำรสอนรำยวิชำเคมี 6 เรื่อง สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
โดยใช้เกม The Box of Hydrocarbon ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวพิสมัย รุ่งเรือง
ครู
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจั ยครั้งนี้มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อ 1) สร้ำงชุ ดเกมช่วยในกำรสอนวิชำเคมี เรื่อง กำรเขีย นและ
กำรหำจำนวนไอโซเมอร์ของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน โดยใช้ชุดเกม The Box of Hydrocarbon สำหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6/3 2) ศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ข องกำรเรี ย นโดยกำรใช้ ชุ ด เกม The Box of
Hydrocarbon ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3
กำรวิ จั ย ด ำเนิ น กำรโดยใช้ รู ป แบบเกม กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6/3
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 28 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบ แบบเจำะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ได้ แ ก่ แผนกำรสอนวิ ช ำเคมี เ พิ่ ม เติ ม เรื่ อ งสำรประกอบไฮโดรคำร์ บ อน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้ แบบทดสอบชุดเกมไอโซเมอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบบันทึกควำมคิดเห็น
ของนั ก เรี ย นและแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น สถิ ติ ที่ ใช้ ได้ แ ก่ ค่ ำ เฉลี่ ย ( X ) ค่ ำ ร้ อ ยละ (%)
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบหลังเรียน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ชุดเกม The Box of Hydrocarbon สำหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 6/3 มีประสิท ธิภ ำพ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนมำกขึ้นในเรื่อง กำรเขียนและกำรหำ
จำนวนไอโซเมอร์ของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน และผู้เรียนมีควำมพึงพอใจต่อชุดเกมดังกล่ำว
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง กำรเขียนและกำรหำจำนวนไอโซเมอร์ของสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์ บ อน หลั ง ได้ รั บ กำรสอนโดยใช้ ชุ ด เกม The Box of Hydrocarbon มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ผ่ ำ นเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกขึ้น ซึ่งผลกำรศึกษำค้นคว้ำตรงตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้
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กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญ หำเป็นฐำนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และทักษะในกำรแก้ปัญหำ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวสุดำวัลย์ เพ็ชรรัตน์
ครู
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศ
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3/4 โดยใช้ ก ำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หำเป็ น ฐำน 2) ศึ ก ษำทั ก ษะ
กำรแก้ปัญ หำ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ ปัญหำ
เป็นฐำน
กำรวิจั ยด ำเนิ น กำรโดยใช้รูป แบบกำรจัด กำรเรีย นรู้โดยใช้ปั ญ หำเป็ นฐำน กลุ่ ม ตัวอย่ำง ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุง เทพมหำนคร จำนวน 48 คน
ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบเจำะจงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญ หำเป็นฐำน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกำรแก้ปัญ หำ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำพัฒนำกำร และค่ำ t-test
แบบ Dependent ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หำเป็ น ฐำน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น เรื่ อ ง
ระบบนิเวศ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน มีทักษะกำรแก้ปัญหำ หลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ชุดกำรสอนรำยวิชำเคมี เรื่อง สำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ชื่อผู้วิจัย
นำงสำวรัตนำภรณ์ สุภะเกษ
ตาแหน่ง
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยำศำสตร์
ปีที่ทาการวิจัย
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจั ยครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ 1) สร้ำงชุด เกมช่วยในกำรสอนวิชำเคมี เรื่ อง สำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บ อน สำหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 2) ศึกษำผลสั มฤทธิ์ของกำรเรียนโดยกำรใช้ชุดเกม
เรื่อง สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
กำรวิ จั ย ด ำเนิ น กำรโดยใช้ รู ป แบบเกม กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6/4
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุ รี กรุง เทพมหำนคร จำนวน 27 คน ที่ได้ มำจำกกำรสุ่มแบบเจำะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ได้ แ ก่ แผนกำรสอนวิ ช ำเคมี เ พิ่ ม เติ ม เรื่ อ งสำรประกอบไฮโดรคำร์ บ อน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบชุดเกมไอโซเมอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบบันทึกควำมคิดเห็น
ของนั ก เรี ย นและแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น สถิ ติ ที่ ใช้ ได้ แ ก่ ค่ ำเฉลี่ ย ( X ) ค่ ำ ร้ อ ยละ (%)
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบหลังเรียน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ชุดเกมไอโซเมอร์ เรื่อง กำรเขียนและกำรหำจำนวนไอโซเมอร์ของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ
เนื้อหำบทเรียนมำกขึ้น และผู้เรียนมีควำมพึงพอใจต่อชุดเกมดังกล่ำว
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน หลังได้รับกำรสอนโดยใช้ชุด
เกมสมบัติจับคู่ มีผลสัมฤทธิ์ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกขึ้น ซึ่งผลกำรศึกษำค้นคว้ำตรงตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 2 เรื่องบรรยำกำศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร
สืบเสำะหำควำมรู้
นำงสำวชนำกำนต์ กำวกำย
ครู
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง บรรยำกำศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรสืบ เสำะหำควำมรู้ 2) ศึกษำแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่สำมำรถพัฒนำแนวคิดเรื่อง บรรยำกำศ ของนักเรียนได้
กำรวิ จั ย ด ำเนิ น กำรโดยใช้ รู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนกำรสื บ เสำะหำควำมรู้
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 ที่เรียนในรำยวิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 2 ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 44 คน ที่ได้มำจำกกำร
สุ่มแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่องบรรยำกำศ ด้วยกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย นำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง นำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มำใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ และนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนหลังเรียน มำ
ทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ข้อมูลจำกบันทึก
หลังกำรสอนของครูและบันทึกหลังกำรเรียนรู้ของนักเรียน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. นั กเรีย นกลุ่ม เป้ ำ หมำยที่ ได้ รับ กำรจั ด กำรเรีย นรู้โดยใช้ ด้ วยกระบวนกำรสืบ เสำะหำควำมรู้
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น โดยคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ำกับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ
0.97 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ำกับ 18.33 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.50
2. แนวทำงในจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง บรรยำกำศ คือ ควรกระตุ้นและเร้ำควำม
สนใจของนักเรียนเช่นกำรใช้สื่อวีดิทัศน์กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ที่เร้ำควำมสนใจของนักเรียนหรือกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สังเกตด้วยตนเองอยำกสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อตอบข้อ
สงสัยจำกนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้ลองออกแบบกิจกรรมกำรทดลองด้วยตนเอง
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่เรียนรู้แบบ
สืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นกับนักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติเรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
นำงสำวอำภำ ผดุงเวียง
ครูผู้ช่วย
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้แบบ
สืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นกับนักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของ
นักเรียนที่เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นกับนักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติ
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ งที่ ใช้ ใ น ก ำรศึ ก ษ ำค้ น คว้ ำค รั้ ง นี้ ได้ แก่ นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธยม ศึ ก ษ ำปี ที่ 2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 65 คน
จำแนกเป็นกลุ่มที่เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น จำนวน 32 คน และกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ จำนวน 33
คน ได้ม ำจำกกำรเลือ กแบบจำเพำะเจำะจง จำกห้อ งเรียนที่ มีนั กเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ผ่ำนเกณฑ์
(กำรผ่ำนเกณฑ์ต้องได้มำกกว่ำร้อยละ 50) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสื บ เสำะหำควำมรู้ 5 ขั้ น เรื่ อ งแรงและกำรเคลื่ อ นที่ และแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบปกติ
2) แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ท ำงกำรเรีย น ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั วเลื อก จ ำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบ
วัดควำมสำมำรถในกำรคิด แก้ ปั ญ หำ ชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตั วเลื อก จ ำนวน 20 ข้อ เก็บ รวบรวมข้ อมู ลโดย
กำรสั ง เกตและกำรทดสอบนั ก เรีย นหลั งจำกจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนแล้ ว ใช้ เครื่อ งมื อ ในกำรวิ จั ย
ประเมินผล สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ ค่ำร้อยละ (P)
และ กำรทดสอบสมมติฐำนใช้ Pooled Variance t- test ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นักเรียนที่เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนมำกกว่ำ
นักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
2. นั กเรีย นที่ เรีย นรู้แ บบสืบ เสำะหำควำมรู้ 5 ขั้ น มีค วำมสำมำรถในกำรคิด แก้ ปัญ หำมำกกว่ ำ
นักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนที่เรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5E เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวพรทิพย์ พรรณนำ
ครูผู้ช่วย
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ระหว่ำง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E กับนักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5E เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ งที่ ใช้ ใ น ก ำรศึ ก ษ ำค้ น คว้ ำค รั้ ง นี้ ได้ แก่ นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธยม ศึ ก ษ ำปี ที่ 2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 67 คน
จำแนกเป็นกลุ่มที่เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น จำนวน 39 คน และกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ จำนวน 38
คน ได้ม ำจำกกำรเลือ กแบบจำเพำะเจำะจง จำกห้อ งเรียนที่ มีนั กเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ผ่ำนเกณฑ์
(กำรผ่ำนเกณฑ์ต้องได้มำกกว่ำร้อยละ 50) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น เรื่องแรงและกำรเคลื่อนที่ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรเรีย น ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จ ำนวน 40 ข้ อ 3) แบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจใน
กำรเรียน สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ ค่ำร้อยละ (P) และ
กำรทดสอบสมมุติฐำนใช้ Pooled Variance t- test ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังได้รับกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5E เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
สืบเสำะหำควำมรู้ 5E เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ ในระดับมำกขึ้นไป

22
ชื่องานวิจัย
ชือ่ ผู้วิจัย
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
โดยใช้สื่อประสม เรื่อง วิทยำศำสตร์กับสิ่งแวดล้อม
นำงสำวดวงพร กำญจนวำศ
ครูผู้ช่วย
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/10 เรื่อง วิทยำศำสตร์กับสิ่งแวดล้อม ที่ไ ด้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 2)
ศึกษำเจตคติต่อวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/10 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อ
ประสม
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้วิธีกำรสอนโดยใช้สื่อประสม กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 6/10 ที่ เ รี ย นในรำยวิ ช ำ วิ ท ยำศำสตร์ ก ำยภำพชี ว ภำพ 2 ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 30 คน ที่ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง
(Purposive Selection) เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในกำรวิ จัย ได้ แ ก่ 1) แผนกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ เรื่อ ง วิ ท ยำศำสตร์
กับสิ่งแวดล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เรื่อง วิทยำศำสตร์กับสิ่งแวดล้อม
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 3) สื่อประสมประกอบด้วย ใบควำมรู้ แบบฝึกทักษะ และ
เกม จำนวน 3 เกม ได้แก่ เกมโดมิโน เกมบันใดงู และเกมบิงโก 4) แบบวัดเจตคติต่อวิชำวิทยำศำสตร์ที่ใช้
วิธีกำรสอนโดยใช้สื่อประสม 5) แบบประเมินคุณภำพของสื่อ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/10 เรื่อง วิทยำศำสตร์กับ
สิ่งแวดล้อม หลังจำกที่นั กเรียนที่ ได้รับ กำรจั ดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มี คะแนนหลัง กำรเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน
2. เจตคติต่อวิชำวิทยำศำสตร์ที่ใช้วิธีกำรสอนโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/10
เรื่อง วิทยำศำสตร์กับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์เรื่อง บรรยำกำศ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวพัชรธำรำ สุขศิลป์วิทยำ
ครูผู้ช่วย
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1/9 เรื่อง บรรยำกำศ ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 2) ศึกษำควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้
กำรวิจั ย ด ำเนิ น กำรโดยใช้ รูป แบบ One Group Pretest-Postest Design กลุ่ ม ตั ว อย่ ำง ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9 ที่เรียนในรำยวิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 14 คน ที่ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง
(Purposive Selection) จำกนั ก เรี ย นที่ ท ำแบบทดสอบไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในกำรวิ จั ย ได้ แ ก่
1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ เรื่อง บรรยำกำศ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิ ท ยำศำสตร์ เรื่ อ ง บรรยำกำศ แบบเลื อ กตอบชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก จ ำนวน 20 ข้ อ 3) แบบทดสอบ
วัดควำมสำมำรถด้ำนคิดวิเครำะห์ แบบเลือกตอบ ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้
กลุ่มตัวอย่ำงทำกำรทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ แล้วให้ทำแบบทดสอบ
หลั ง เรี ย นและแบบทดสอบวั ด ควำมสำมำรถด้ ำนคิ ดวิ เครำะห์ สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรวิจั ย ได้ แ ก่ ค่ ำ เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรีย นวิท ยำศำสตร์ข องนัก เรียนชั้น มัธยมศึ กษำปีที่ 1/9 เรื่อง บรรยำกำศ
หลัง จำกที่ นั ก เรี ยนที่ ได้ รับ กำรจั ดกำรเรีย นรู้ แบบสื บ เสำะหำควำมรู้ มี คะแนนหลั ง กำรเรีย นสูง กว่ ำก่ อ น
กำรทดลอง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 12.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.62
2. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9 หลังจำกที่นักเรียนที่ได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนกำร
ทดลอง เฉลี่ยเท่ำกับ12.21 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.48
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ผลกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หำเป็ น ฐำนที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น
เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวธิดำวรรณ พุทธจันทร์
ครูผู้ช่วย
วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศ
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3/14 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ โดยใช้ ก ำรจั ด กำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ปัญหำเป็นฐำน 2) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/14 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
กำรวิจั ยด ำเนิ น กำรโดยใช้รูป แบบกำรจัด กำรเรีย นรู้โดยใช้ปั ญ หำเป็ นฐำน กลุ่ ม ตัวอย่ำง ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/14 ที่เรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ เขตมี น บุ รี กรุ ง เทพมหำนคร จ ำนวน 43 คน ที่ ไ ด้ ม ำจำกกำรสุ่ ม อย่ ำงง่ำ ย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ และ 3) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน
ที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบแผนกำรวิ จั ย แบบกลุ่ ม เดี ย ววั ด สองครั้ ง
(One - Group Pretest - Posttest Design) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในกำรวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ ำเฉลี่ ย ค่ ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำพัฒนำกำร และค่ำ t-test แบบ Dependent ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นัก เรียนที่ ได้รับ กำรจัดกำรเรีย นรู้โดยใช้ปั ญ หำเป็ นฐำน มีผ ลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลัง เรีย น
สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นั ก เรี ยนมี ค วำมพึ งพอใจต่ อ กิ จ กรรมกำรเรีย นรู้ โดยภำพรวมทั้ ง หมดอยู่ ในระดั บ มำกที่ สุ ด
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.52
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กำรใช้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง บรรยำกำศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1/8 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวอำรยำ อุ่นเจ้ำบ้ำน
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์
เรื่อง องค์ประกอบของลม ฟ้ำ อำกำศ ก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิ ค
จิ๊กซอว์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง องค์ ประกอบของลม ฟ้ำ อำกำศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8 ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบรรยำย กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest
Design กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1/8 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 42 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง องค์ประกอบของลม ฟ้ ำ
อำกำศ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 20 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดย กำรให้กลุ่มตัวอย่ำงทำกำรทดสอบก่อนเรียนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
แล้วให้ ท ำแบบทดสอบหลั งเรียน สถิติที่ ใช้ ได้ แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่ว น
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8 ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 9.78 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 14.54
สรุปได้ว่ำผลกำรทดสอบหลังเรียน มีคะแนนสูงกว่ำคะแนนก่อนกำรเรียน
2. นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8 หลัง เรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 14.54 กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบรรยำย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 11.30
เมื่อเปรียบเทียบหลังเรียนโดยใช้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอว์มีคะแนนเฉลี่ยสู ง
กว่ำหลังเรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบรรยำย

