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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสร้างหนังสือส่งเสริ มประสบการณ์การอ่านเรื่ อง
สั้น วิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้กจิ กรรมการอ่านและทาแบบฝึ กหัดที่หลากหลายเกีย่ วกบั เนื้อเรื่ อง เพื่อ
นักเรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และเพื่อให้นักเรี ยนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความ
ซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา อีกทั้งยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้างทักษะและนิ สยั รักการอ่านและให้นกั เรี ยนเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 จานวน 39 คน โดยให้นักเรี ยนอ่า น
เรื่ องสั้นที่ กาหนดให้หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนน โดยใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรี ยนหลังจากที่ได้มีการอ่านว่านักเรี ยนมีความแตกต่าง
หรื อพัฒนาขึ้นหรื อไม่ พร้อมทั้งให้นักเรี ยนทาแบบประเมินหนังสือส่งเสริ มการอ่านเรื่ องสั้น

การวิจัยในชัน้ เรี ยน
เรื่ อง รายงานผลการใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง “ประโยค Active Voice และ Passive
Voice.” สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ผู้วิจัย นางสมพร นกบิน
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง ประโยค Active Voice และ Passive Voice ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่องประโยค Active Voice และPassive Voice ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องประโยค Active Voice และ
Passive Voice ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ
บดินทรเดชา สานักงานเขตพื ้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน
40 คน ซึง่ ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็ นการสอนตามปกติ
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้ วย แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเรื่อง
ประโยค Active Voice และPassive Voice รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 อ 23102 ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่องที่
1 ประโยค Active Voice และ Passive Voice ของ Present Perfect Tense เรื่องที่ 2 ประโยค Active
Voice และ Passive Voice ของ Future Simple Tense จานวน 5 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ประโยค Active Voice และ Passive Voice ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเรื่องประโยค Active Voice และ Passive Voice
สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง ประโยค Active Voice และ
Passive Voice ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ทั ้ง 2 เรื่ องมีประสิทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และโดย
ภาพรวมประสิทธิภาพของแบบฝึ กเท่ากับ 84.39/82.83 ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กล่าวได้ ว่าแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องประโยค Active Voice และPassive Voice
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคณ
ุ ภาพสามารถนาไปใช้ ในการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิท ธิ ภาพโดยนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ แบบฝึ กทักษะใช้ ภาษาชัดเจน เข้ าใจง่าย มีความหลากหลาย ทาให้
นักเรียนทราบข้ อบกพร่ องของตนเอง แบบฝึ กมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ มีความน่าสนใจและเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
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: ความคิดเห็นของครูที่มตี ่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา
: นางณัฐญา สุขรัตน์
: 2559

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 4 ด้าน คือ 1). ด้านการกาหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ 2).ด้านการนิเทศและติดตาม 3).ด้านการส่งเสริมสนับสนุน 4). ด้านการประเมิน
และรายงาน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรง
เรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชาใน 4 ด้านนั้น โดยจาแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือครู โรงเรียนนวมินทราชินิศ บดินทรเดชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวนทั้งสิ้น 103 คน โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช่ในการ วิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficeint) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยจาแนกตามเพศ วิเคราะห์ค่า
โดยใช้ค่า t-test แบบ Independent สาหรับการศึกษาสูงสุดวิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า (One- way
analysis of variance) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison)
ผลการวิจัยพบว่า
1.ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร
เดชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกาหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ด้านการนิเทศและติดตาม ด้านการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการประเมินและ
รายงาน ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
บดินทรเดชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รายด้านมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ดังนี้
2.1 ด้านการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ พบว่า ครูเพศหญิงมีความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสูงกว่าเพศ
ชาย
2.2 ด้านการนิเทศและติดตามพบว่า ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสูงกว่าเพศชาย
2.3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพบว่า ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นขอครูที่มีต่อการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสูงกว่าเพศชาย
2.4 ด้านการประเมินและรายงาน พบว่า ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นครูที่มีต่อการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสูงกว่าเพศชายต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครูที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า มีความต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในด้านการ
กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ด้านการนิเทศและติดตาม ด้านการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการ
ประเมินและรายงาน

ก

ชื่อเรื่อง
ผู้ศึกษาค้ นคว้ า
สาขาวิชา

การพัฒนาทักษะการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้หนังสื อพิมพ์
นางสาวชไมพร เชื้อดวงผูย
ภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ

หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่ องจากหนังสื อพิมพ์
เป็ นสื่ อที่ หาได้ง่าย ราคาถูกและมีความรู ้ ที่ทนั ต่อเหตุ การณ์ การศึ กษาครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
กระบวนการวิจยั เชิ ง ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนพัฒนาทัก ษะการอ่า นชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยใช้
หนังสื อพิมพ์ ผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้าคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 46 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 แผน เทคนิ คที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ การสังเกตแบบกึ่งมีโครงสร้าง การเขียนอนุทินของนักเรี ยน และการสัมภาษณ์การศึกษาค้นคว้า
ปรากฏผลดังนี้
วงจรที่ 1 ผูศ้ ึกษาค้นคว้าให้นกั เรี ยนอ่านทาความเข้าใจเนื้ อข่าวแบบกวาดสายตาด้วยการเดา
ความหมายของศัพท์จากบริ บทและไม่อนุ ญาตให้เปิ ดพจนานุ กรม แล้วเลื อกรู ปภาพข่าวพร้อมเขียน
คาศัพท์ประเภทของข่าวที่ถูกต้องและนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ผลการจัดกิจกรรมปรากฏว่านักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ไม่สามารถบอกประเภทของข่าวและสรุ ปเนื้ อหาของข่าวได้ถูกต้อง เนื่ องจากนักเรี ยนไม่เข้าใจ
คาศัพท์เฉพาะ จึงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขในวงจรต่อไป
วงจรที่ 2 ผูศ้ ึกษาค้นคว้าให้นกั เรี ยนอ่านข่าวแล้วเรี ยงลาดับเหตุการณ์และใช้แผนผังความคิด
ในการสรุ ปข่าว ผูศ้ ึกษาค้นคว้ายังได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงจรที่ 1 โดยให้นกั เรี ยนเปิ ดพจนานุกรม
เมื่อนักเรี ยนไม่รู้ความหมายของศัพท์เฉพาะ ผลการจัดกิจกรรมปรากฏว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ ได้ถูกต้อง แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปและถ่ ายทอดความเข้าใจออกมาในรู ปแบบ
แผนผังความคิดได้ จึงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขในวงจรต่อไป
วงจรที่ 3 ผูศ้ ึกษาค้นคว้าให้นกั เรี ยนอ่านข่าวแล้วสรุ ปใจความสาคัญของข่าวแล้วนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยนพร้ อมตอบคาถาม และได้แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในวงจรที่ 2 โดยเปลี่ยนจากการใช้แผนผัง
ความคิดมาใช้แผนภูมิความหมายของเรื่ องเล่าเรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ซ่ ึ งเหมาะสมกับเนื้ อหาของข่าว
มากกว่าการใช้ผงั ความคิด และยังช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปได้ง่ายขึ้นโดยเขียนคาและวลีที่เป็ นคาสาคัญลง
ในแผนภูมิ ผลการจัดกิจกรรมปรากฏว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถสรุ ปใจความสาคัญและตอบคาถาม
ได้ถูกต้อง

โดยสรุ ป การใช้หนังสื อพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ช่วยให้นกั เรี ยนคุน้ เคย
กับคาศัพท์ สานวนและรู ปประโยคแปลกใหม่อยูเ่ สมอ จนสามารถสรุ ปทาความเข้าใจและถ่ายทอด
ออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

