ชื่อเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีการ
สอบย่อยทุกสัปดาห์กบั วิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรี ยน
ชื่อผูว้ จิ ยั นายวรานนท์ ศิริเจริ ญ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บทคัดย่ อ
การศึกษาและวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีทดสอบย่อยทุกสัปดาห์กบั วิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรี ยน ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 จานวน 29 คน และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 จานวน 34 คน
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึ กษาและวิเ คราะห์ก ารเปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาสัง คมศึก ษาของนักเรี ย น
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ด้ว ยวิ ธี ท ดสอบย่อ ยทุ ก สั ป ดาห์ กับ วิ ธี ท ดสอบเมื่ อ จบหน่ ว ยการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/8 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 จานวน 63 คน โรงเรี ยนนวมิ นทราชินูทิศ บดินทรเดชา
แสดงให้เ ห็ นว่าผลการเรี ยนของนักเรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5/8 ซึ่ งมี ก ารทดสอบย่อ ยทุ กสัป ดาห์โ ดยรวม
อยูใ่ นเกณฑ์ดีกว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10

รำยงำนวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 4
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

ชื่อผู้วิจัย

นางขมาพร จิตวรธรรม

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปี กำรศึกษำ

2559

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการพัฒ นาความรั บ ผิดชอบต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นู ทิศ บดิ นทรเดชา ราชวิชา ส20202 กษัตริ ย น์ ักพัฒนาและเจ้าพระยา บดิ นทรเดชา 2
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 การทาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายส่งครู ผสู ้ อน
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจ ัยครั้ง นี้ คือ นัก เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 1 ห้อ ง 4 จานวน 44 คน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ส่ วนการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั ใช้วิธีสอบถาม
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบคาถาม ในช่วงเวลาเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดยใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ร้อยละ (%) ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนไม่ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เกิดจาก
สาเหตุการติดเกมส์ 11.43 % ไม่ นาหนังสื อเรี ยนและแบบฝึ กกลับไปทางานต่อ ที่บา้ น 17.14 % ไม่ อ ยากอ่ าน
หนังสือเพือ่ ทาแบบฝึ กหัด 40.00 % ไม่นาหนังสือและแบบฝึ กหัดมาเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยน 11.43 % ทาแบบฝึ กหัด
หาย 11.43 % ไม่อยากอ่านหนังสือเพือ่ ทาแบบฝึ กหัด 40.00 % ไม่สามารถทาแบบฝึ กหัดด้วยตนเองได้ 8.57 %
ผูท้ าการวิจยั ได้แก้ปัญหาโดย ตักเตือ นและติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ แจ้งผูป้ กครองและขอความ
ร่ วมมือในการดูแลนักเรี ยน ดูแลนัดหมายให้ทางานนอกเวลาเรี ยนในช่ วงพักกลางวันและหลังเลิกเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนที่ไม่ทางานส่ งได้ส่งงาน 35 คน ส่ วนข้อคิดจากการทาวิจยั คือ นักเรี ยนต้องการการดูแลจากครู ผสู ้ อน
และผูป้ กครองในการเสริ มแรงในการทางานที่ได้รับมอบหมาย

บทคัดยองานวิจัยในชัๅนเรียน
รายงานการวิจัยในชัๅนเรียน

ชื่อผูຌวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูຌ
ปีการศึกษา

การพัฒนาสืไอการสอนวิชาสังคมศึกษา ดย฿ชຌสืไอระบบมัลติมีดีย ประภท
หนังสืออิลใคทรอนิกส์ ิe–bookี รืไอง ภัยธรรมชาติ สาหรับนักรียนชัๅน
มัธยมศึกษาปีทีไ แ รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
นางพียงนภา อีไยมระหงษ์
สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม
โ555

บทคัดยอ
การพัฒนาสืไอการสอนวิชาสังคมศึกษา ดย฿ชຌสืไอระบบมัลติมีดีย ประภทหนังสืออิลใคทรอนิกส์
ิe–bookี รืไอง ภัยธรรมชาติ สาหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ แ รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
วัตถุประสงค์
1.
พืไอพัฒนาสืไอการรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดย฿ชຌสืไอระบบมัลติมีดียหนังสืออิลใกทรอนิกส์ิe – bookี
รืไองภัยธรรมชาติ
2.
พืไอศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนกอนละหลังการรียนดຌวยสืไอระบบมัลติมีดียหนังสือ
อิลใกทรอนิกส์ ิe – bookี รืไองภัยธรรมชาติ
ประชากร คือ นัก รี ยนระดับ ชัๅน มัธ ยมศึก ษาปีทีไ 1 รงรีย นนวมิ นทราชินู ทิศ บดิน ทรดชา ภาครี ยนทีไ 1
ปีการศึกษา โ555
กลุมตัวอยาง ป็นนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/5 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา จานวน ไ5 คน ดยการสุม
อยางจาะจง ละ฿ชຌหຌองรียนป็นหนวยของการสุม
การวิเคราะห์ขຌอมูล
คาคะนนฉลีไย t - test กอนรียนหลังรียน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทา฿หຌเดຌสืไอการสอนวิชาสังคมศึกษา ระบบมัลติมีดีย หนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิe – bookี รืไองภัย
ธรรมชาติ สาหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ แ ละทา฿หຌผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาสังคมศึกษาดย฿ชຌ ระบบ
มัลติมีดีย หนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิe – bookี รืไอง ภัยธรรมชาติ สาหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ แ หลังรียนสูงขึๅน
กวากอนรียน

ผลการวิเคราะห์ขຌอมูล
จากการทดสอบกอนรียนละหลังรียนวิชา ส โแแเแ สังคมศึกษา แ ดย฿ชຌสืไอระบบมัลติมีดีย หนังสือ
อิลใกทรอนิกส์ ิe – bookี รืไอง ภัยธรรมชาติ ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ แ/5 จานวน ไ5 คน ผลปรากฏดังนีๅ
ตารางที่ 1 สดงคะนนจากการทดสอบกอนละหลัง เรียน
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t = 3.22

อธิบายตารางที่ 1

จากตารางสดงคะนนการทดสอบกอ นละหลังการจัด การรีย นรูຌ ดย฿ชຌ  ดย฿ชຌสืไอระบบมัลติมีดีย
หนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิe – bookี รืไอง ภัยธรรมชาติ พบวาคาคะนนฉลีไย การทดสอบหลัง รียนดย฿ชຌสืไอระบบ
มัลติมีดีย หนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิe – bookี รืไอง ภัยธรรมชาติ สูงกวาคะนนฉลีไยของการทดสอบกอนรียน ดย
ทีไการกระจายของคะนนทีไเดຌจากการทดสอบหลัง รียน มีมากกวาคะนนทีไเดຌจากการทดสอบกอนรียน ทัๅงยัง
มีความตกตางของคะนนฉลีไยกอนละหลัง รียน มีคา t (t - test) = 3.22 ละคะนนทีไเดຌจากการ
ทดสอบทัๅง 2 ครัๅง มีคาความตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01

บทคัดยองานวิจัยในชัๅนเรียน
รายงานการวิจัยในชัๅนเรียน

ชื่อผูຌวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูຌ
ปีการศึกษา

รืไองการศึกษาพฤติกรรมการเมสงงาน/การบຌานพระพุทธศาสนา 2
ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1 หຌอง 7 ภาครียนทีไ โ ปีการศึกษา 2559
รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
นางสาวอาภาภรณ์ กຌอนสี
สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม
โ55้

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาพฤติกรรมของนักรียน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/็ รงรียนนวมิ
นทราชินู ทิศ บดินทรดชา ผูຌวิจัยเดຌจัดทาบบสอบถามพืไอศึกษาสาหตุของการเมสงงาน / การบຌานวิช า
พระพุทธศาสนาของนักรียนจานวน 15 ขຌอ ดย฿หຌนักรียนรียงลาดับสาหตุการเมสงงาน /การบຌานตามลาดับ
ทีไมากทีไสุดจนถึงนຌอยทีไสุดจากลาดับ 1 – 15 ละเดຌทาการนาผลของตละสาหตุ มาหาคา รຌอยละ ลຌวนาขຌอมูล
มาวิคราะห์ละหาขຌอสรุปพรຌอมทัๅงนาสนอ฿นรูปของตารางประกอบคาบรรยาย พืไอศึกษาพฤติกรรมของนักรียน
฿นรืไองการเมสงงาน / การบຌาน
ผลการศึกษาปรากฏวา จากการศึกษาละวิคราะห์บบสอบถามพืไอศึกษาพฤติกรรมรืไองการเมสง
งาน / การบຌานวิชาประวัติศาสตร์ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/็ รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
สดง฿หຌหในวา สาหตุของการเมสงงาน / การบຌาน ลาดับทีไ 1 คือ บบฝຄกหัดยากทาเมเดຌ ดยคิดจากนักรียน
ไโ คน ทีไลือกป็นสาหตุอันดับทีไ 1 จานวน 10 คน คิดป็น รຌอยละ 20
วัตถุประสงค์
แ. พืไอศึกษาการ฿ชຌกระบวนกลุมบบพืไอนชวยพืไอน฿นการกຌปัญหานักรียนทีไมีพฤติกรรมการเมสงงาน
฿นชัๅนรียนวิชาพระพุทธศาสนา โ
โ. พืไอปรับปลีไยนพฤติกรรมความรับผิดชอบ฿นการสงงาน฿หຌดีขึๅน
ใ. ขอบขตของการวิจัย
ประชากร ประชากร ทีไ฿ชຌวิจัยครัๅงนีๅ คือ นักรียนระดับชัๅน ม.แ หຌอง ็ จาก นักรียนชายจานวน โโ คน ละ
นักรียนหญิง โเ คน รวมจานวน ไโคน ภาครียนทีไ แ ปีการศึกษา โ55้
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ฿ชຌวิธีการลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ดยลือกกลุม
ตัวอยางคือ นักรียนระดับชัๅน ม. แ หຌอง ็ จานวน ไโ คน ป็นกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
โ.การสรຌางครืไองมือกใบรวบรวมขຌอมูล

การวิเคราะห์ขຌอมูล
การวิคราะห์ขຌอมูลดานินการหาคารຌอยละของตละสาหตุ
4.1 วิคราะห์ขຌอมูล
- วิคราะห์ผลจากคะนนทีไเดຌจากการทาบบสอบถามพืไอศึกษาพฤติกรรม
ไ.โ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล
การหาคารຌอยละ คารຌอยละ = X x 100
N
มืไอ X = คะนนทีไเดຌ
N = จานวนนักรียนทัๅงหมด

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสาหตุทีไนักรี ยน ระดับชัๅน ม.1 หຌอง 7 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา เมสงงาน
ละการบຌานวิชาพระพุทธศาสนา 2 พบวา สาหตุทีไพบมากทีไสุด ฿นลาดับทีไ 1 คือ การบຌานมากกินเป อยู฿นลาดับ
ทีไ 1คิดป็นรຌอยละ 30 ลืมทา คิดป็นรຌอยละ 25 บบฝຄกหัดยากทาเมเดຌ อยู฿นลาดับทีไ 2 คิดป็นรຌอยละ 25
ครูเมยกยองมืไอทาถูก คิดป็นรຌอยละ 22.5 เมนาสน฿จ อยู฿นลาดับทีไ 3 คิดป็นรຌอยละ 17.5 บืไอหนายเม
อยากทา สวนลาดับสุดทຌายของสาหตุเมสงงาน ละการบຌาน คือตรียมสอบวิชาอืไนอยู฿นลาดับทีไ 13 คิดป็นรຌอย
ละ 17.5 ตามลาดับ

ชื่องานวิจัย
ชื่อผูຌวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการเมสงงาน / การบຌาน วิชาประวัติศาสตร์ของนักรียนชัๅน
มัธยมศึกษาปีทีไ 1/2 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
นางอภิรดี ตรงดี

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาพฤติกรรมของนักรียน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/2 รง
รียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา ผูຌวิจัยเดຌจัดทาบบสอบถามพืไอศึกษาสาหตุของการเมสงงาน / การบຌาน
วิชาประวัติศาสตร์ของนักรียนจานวน 11 ขຌอ ดย฿หຌนักรียนรียงลาดับสาหตุการเมส งงาน /การบຌานตามลาดับ
ทีไมากทีไสุดจนถึงนຌอยทีไสุดจากลาดับ 1 – 11 ละเดຌทาการนาผลของตละสาหตุ มาหาคา รຌอยละ ลຌวนาขຌอมูล
มาวิคราะห์ละหาขຌอสรุปพรຌอมทัๅงนาสนอ฿นรูปของตารางประกอบคาบรรยาย พืไอศึกษาพฤติกรรมของนักรียน
฿นรืไองการเมสงงาน / การบຌาน
ผลการศึกษาปรากฏวา จากการศึกษาละวิคราะห์บบสอบถามพืไอศึกษาพฤติกรรมรืไองการเมสง
งาน / การบຌานวิชาประวัติศาสตร์ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/2 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรด-ชา
สดง฿หຌหในวา สาหตุของการเมสงงาน / การบຌาน ลาดับทีไ 1 คือ บบฝຄกหัดยากทาเมเดຌ ดยคิดจากนักรียน
50 คน ทีไลือกป็นสาหตุอันดับทีไ 1 จานวน 10 คน คิดป็น รຌอยละ 20

ชื่อผูຌวิจัย

บทคัดยอ งานวิจัยในชัๅนเรียน
ครูชลพรรษ ศรีบุษย์

ชื่อเรื่อง

การจัดทาวิจัยดຌานพัฒนาการทางสังคมปลูกฝังคานิยมละความรับผิดชอบ

สภาพปัญหา
จากการทีไขຌาพจຌาเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นครูประจาชัๅนละครูผูຌสอน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปี
ทีไ 4/1 เดຌพบปัญหาวา นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4/1 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีไคอนขຌางอาต฿จ
฿ชຌอารมณ์ป็นครืไองตัดสินปัญหา ตຌองการป็นจุดดนของพืไอน เมสน฿จฟังครู ละเม฿หຌความ
รวมมือ฿นกลุมพืไอน ป็นทีไมา฿หຌหຌองรียนขาดความป็นระบียบ ขาดการอยูรวมกันอยางป็นสุข
ซึไงป็นผลตอการอยูรวมกัน฿นสังคมภายหนຌา
ดังนัๅนจึงมีความจาป็นอยางยิไงทีไจะปลูกฝังคานิยมพืๅนฐานของสังคม คือการชวยหลือซึไงกัน
ละกัน ซึไงทางศาสนากาหนดป็นหลักธรรม฿นการครองตน
ผลที่คาดหวัง
1. อบรม฿หຌนักรียนมีนๅา฿จ บงปัน฿หຌผูຌอืไน อันป็นผล฿หຌอยูกันอยางป็นสุข
2. ฝຄกฝนทักษะนักรียนป็นผูຌมีความรับผิดชอบ ละมีจตคติ ตอสังคม
จุดประสงค์
1. พืไอปลูกฝังคานิยม฿นการอยูรวมกัน฿นสังคม
2. พืไอสงสริมลักษณะนิสัย฿หຌป็นผูຌทีไมีความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 ภาครียน

การดาเนินการ
1. ดานินการสอนตามปกติ฿นหຌองรียน ตพิไมการ฿หຌคานะนากับนักรียนกีไยวกับการ
ปฏิบัติตน มืไออยู฿นสังคม
2. ลกปลีไยนความคิด฿นรืไองของการปฏิบัติตนเมถูกตຌองละถูกตຌอง ตามระบียบของ
สังคม
3. ทดสอบนักรียน฿นการตัดสิน฿จ฿ชຌหตุผล ตาม฿บกิจกรรม “ ชอบ฿ครมากทีไสุด “ พืไอนา
ผลมาประมินพฤติกรรมของนักรียน
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาผูຌรียน ตามกิจกรรมทีไ แ “ ประมินพฤติกรรมการชวยหลือผูຌอืไน “
5. จัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน ตามกิจกรรมทีไ 2 ตรวจสอบผลของพฤติกรรม
6. ฝຄก฿หຌผูຌรียน รูຌจักวางผนปฏิบัติงาน ตามกิจกรมทีไ 3
7. ประมินผลการพัฒนาตนอง ตามกิจกรรมทีไ 4
8. ทาการประมินพืไอตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักรียน
9. สรุปผลการจัดทาวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย การจัดทาวิจัยดຌานการพัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังคานิยม ละความรับผิดชอบ
ความสาคัญละที่มา
พืๅนฐานประชาธิปเตย ป็นสวนสาคัญอยางยิไงตอการพัฒนาสังคมเทย฿หຌทันสมัย
ละอยู฿นสังคมลกอยางภูมิ฿จ การปลูกฝังคานิยมประชาธิปเตย การอยูรวมกัน฿นสังคม
อยางเมหในกตัว มีความสาคัญ฿นดຌานการศึกษามากกวาดຌานอืไน ๆ ความรูຌ ความคิด฿น
สังคม฿หมยอมสามารถพัฒนาเดຌดยอาศัยการรียนรูຌดຌวยทคนลยี฿หม ๆ คอมพิวตอร์
บทรียนดຌวยตนองซึไงทางรงรียนตຌองลดบทบาทลง ต฿นทางดียวกัน รงรียนกใป็น
สถานทีไดีไยวทีไผูຌรียนอยูพรຌอมกัน จึงควรทา฿หຌการอยูรวมกันของผูຌรียนกิดประยชน์ตอการ
พัฒนาพืๅนฐานทางสังคม฿หຌมากทีไสุด
คานิยมพืๅนฐานประการหนึไงของสังคม คือการชวยหลือซึไงกันละกัน฿นทางศาสนากใ
กาหนด฿หຌป็นหลักธรรม฿นการครองตน ฿หຌบุคคลมีมตตา กรุณา มีความอดทน อดกลัๅน
การชวยหลือผูຌอืไนจึงนับป็นพืๅนฐาน฿นการขຌาสังคมบุคคลทีไมีจิต฿จทีไจะชวยหลือผูຌอืไนสมอ
จึงป็นทีไยอมรับของสังคม อยางเรกใตามการชวยหลือทีไกินฐานะของตนกใอาจทา฿หຌกิดผล
สียกตนองเดຌ การปลูกฝังคานิยมทีไถูกตຌองผานการประมิน มีหตุผลทีไหมาะสมจึงจาป็น
อยางยิไง฿นการพัฒนาผูຌรียน
จากประสบการณ์ทีไมองหใน฿นปัจจุบันมักพบวาคุณภาพของผูຌรียนสวนมากจะมุงนຌน
การศึกษาทีไขงขัน ละประชาชนสวนมากมองหในภาพวา ยิไงรียนสูงยิไงหในกตัว
ดຌวยความมุงหวังดังกลาว กลุมของขຌาพจຌาจึงหในวาการพัฒนาผูຌรียนดຌานการขຌา
สังคม ตຌองมีความรูຌสึกทีไดีตอสังคม จึงริไมการสอนดຌวยการประมินการทากิจกรรมตอ
จุดมุงหมาย
1. พืไอปลุกฝังคานิยมการอยูรวมกัน฿นสังคม
2. พืไอสงสริมลักษณะนิสัย฿หຌป็นผูຌทีไมีความรับผิดชอบ

ชืไองานวิจัย การสอนสังคม รืไอง ศรษฐศาสตร์ ดย฿ชຌPower Point พืไอพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ทาง
ศรษฐศาสตร์ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 2/4
ชืไอผูຌวิจัย นางสาวปรมจิตต์ วันยาว
กลุมสาระการรียนรูຌ สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม

บทคัดยอ
การจัดกิจกรรมการรียนการสอนพืไอพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ทางศรษฐศาสตร์ดยการ฿ชຌ Power
Point฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 2/4 พบวา฿นการจัดกิจกรรมดังกลาวทา฿หຌนักรียนมีความสน฿จการรียน
มีความรับผิดชอบ เมบืไอหนายตอการรียน รูຌสึกสนุกสนาน สงสริมทักษะ฿นดຌานตางๆ กิดความขຌา฿จ
บทรียนรูຌจักทางานป็นกลุม ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนทีไสูงขึๅน

บทคัดยองานวิจัยในชัๅนเรียน
ชื่อเรื่อง

ผูຌศึกษาคຌนควຌา
กลุมสาระการเรียนรูຌ
ปีการศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาสังคมศึกษา ม.ใ ดย฿ชຌ Power Point
ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ หຌอง ่ ภาครียนทีไ โ ปีการศึกษา โ55้
รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
นายสมดี ศรีบุญจันทร์
สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม
โ559

บทคัดยอ
วัตถุประสงค์
แ. พืไ อ สรຌ างบบฝຄ ก ทั ก ษะทางการรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา ละวั ฒนธรรม รืไ อง การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาสังคมศึกษา ม.ใ ดย฿ชຌ Power Point ทีไมีประสิทธิภาพตามกณฑ์ 80 / 80
โ. พืไอปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละ฿หຌกิดความสนุกสนานเมบืไอหนายกับการรียน
ประชากร ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ป็นนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ/8 ภาครียนทีไ 2/2559
รงรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรดชา จานวน 3เ คน
เครื่องมือ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูล เดຌก บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนรียน – หลังรียน
บบสังกตพฤติกรรมนักรียนละบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ขຌอมูล คาคะนนฉลีไย t - test กอนรียนหลังรียน
สรุปผลการวิจัย
หลังการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมพบวาการ฿ชຌ Power
Point ผลการทดสอบกอนการ฿ชຌ Power Point ละหลังการ฿ชຌ Power Point ของนักรียนกลุมตัวอยาง
ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ/8 สดงวาดยภาพรวมลຌว นักรียนกลุมตัวอยางชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ/8 มีการรียนรูຌหลัง
การ฿ชຌ Power Point สูงขึๅนมากกวากอนการ฿ชຌ Power Point ตผลสัมฤทธิ์กอนการ฿ชຌ Power Point มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตไากวา 50 % คิดป็นคะนนคือ 10 คะนน นักรียนทัๅง 3เ คนมีคะนนตไากวารຌอยละ
50 สดง฿หຌหในวาผลสัมฤทธิ์กอนการ฿ชຌ Power Point ตกตางกันมาก ละระดับคุณภาพการรียนรูຌดิมนัๅนตຌอง
เดຌรับการปรับปรุง ผูຌสอนเดຌพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาหนຌาทีไพลมือง รืไอง กฎหมายพงละอาญา
ดยการ฿ชຌ Power Point ฝຄกทักษะทางการคิดวิคราะห์ทางหนຌาทีไพลมือง พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการ฿ชຌ Power
Point มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึๅนกวากอนรียน นักรียนทีไผานกณฑ์รຌอยละ 80 มีจานวน 24 คน

การสอนสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ฿นรายวิชาสังคมศึกษา รืไอง กฎหมายพงละอาญา ดย฿ชຌ
Power Point พืไอ พัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ/่ พบวา฿นการจัดกิจกรรม
ดังกลาวทา฿หຌนักรียนมีความสน฿จการรียน รูຌสึกสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ ทา฿หຌเมบืไอหนายตอการรียน
สง สริมทักษะ฿นดຌานตางๆ กิดความขຌา฿จบทรียน กิดการปลีไยนปลงพฤติกรรม ฿น ทางบวก ละทา฿หຌผล
สัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึๅน ตามลาดับ

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ วิชา ส 23103
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ชื่อผู้วิจยั นางสุพรรษา กล่อมเมือง
บทคัดย่ อ

ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนไม่จดจาเนื้อหาที่เรี ยน ทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตกต่า ผูส้ อนจึงได้นาวิธีสอนที่หลากหลายรู ปแบบมาใช้ให้นกั เรี ยนมีความสนใจที่จะเรี ยน จึงได้
นาวิธีสอนแบบร่ วมมือ(จิกซอว์) การแสดงบทบาทสมมติและกระบวนการกลุ่มมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรี ยนที่ชอบทางานเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึ กษาหารื อซึ่งกันและกัน นักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุข มีความสบายใจ ข้าพเจ้าจึงใช้วธิ ีสอนดังกล่าว ทั้งนี้เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนในเรื่ องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

ชื่องำนวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8
ในเรื่ องการไม่ส่งงาน / การบ้าน

ชื่อผู้วิจัย

นางจันทนา สันติเพชร

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรี ยนจานวน 15 ข้อ โดยให้
นักเรี ยนเรี ยงลาดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามลาดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลาดับ
1 – 15
และได้ทาการนาผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่าร้อยละ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุ ปพร้อมทั้งนาเสนอ
ในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนในเรื่ องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/8 ในเรื่ องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลาดับ
ที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึ กหัดยากทาไม่ได้ โดยคิดจากนักเรี ยน 42 คน ที่เลือกเป็ นสาเหตุ
อันดับที่ 1 และ 2 จานวน 27 คน คิดเป็ น ร้อยละ 65.85

ชื่อเรื่อง
ผู้ศึกษาค้ นคว้ า
ปี การศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาหน้ าที่พลเมืองของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
2/2 โรงเรี ยนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการเรี ยน
นางสาวจุไรรัตน์ ขันป้อง
2559

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างแบบฝึ กทักษะทางการเรี ยนวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/2
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/2 ภาคเรี ยนที่ 2/2559 โรงเรี ยนนวมินท
ราชินทู ิศ บดินทรเดชา จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบฝึ กทักษะการเรี ยน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละและค่าเฉลีย่
ผลการวิจัยพบว่ า
1.แบบฝึ กทักษะทางการเรี ยนวิชาหน้ าที่พลเมือง ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/2 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
มีประสิทธิภาพ 86.98 / 87.00 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 สูงขึ ้น
ร้ อยละ 87.14 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

บทคัดยองานวิจัยในชัๅนเรียน
รายงานการวิจัยในชัๅนเรียน
ชื่อผูຌวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูຌ
ปีการศึกษา

การบูรณาการจริยธรรมรืไองความมีระบียบวินัยรายวิชาพระพุทธศาสนา
ส โแแเใ ชัๅนม. แ/6 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
นางรวีวรรณ ประสพสุข
สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม
โ55้

บทคัดยอ

การบูรณาการจริยธรรมรืไองความมีระบียบวินัยรายวิชาพระพุทธศาสนา ส โแแเใ ชัๅนม. แ/6
รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา
วัตถุประสงค์
1. พืไอสรຌางจริยธรรมรืไองความมีระบียบวินัย฿หຌกับนักรียน฿ชຌวิธีการบงกลุมสรຌางขຌอตกลงรวมกัน
2. พืไอฝຄกการตรงตอวลละสงงานทันตามกาหนด
ประชากร คือนักรียนระดับชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/6 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา ภาครียนทีไ 1
ปีการศึกษา โ55้
กลุมตัวอยาง ป็นนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/6 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา จานวน ไใ คน ดยการสุม
อยางจาะจง ละ฿ชຌหຌองรียนป็นหนวยของการสุม
การวิเคราะห์ขຌอมูล
จากตาราง Excel บบสอบถาม
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักรียน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1/6 พบวา
นักรียนมีการบูรณาการจริยธรรมรืไองความมีระบียบวินัย ตนอง ชน เดຌการขຌารียน การสงงานทันตามวลา
ตงกายถูกตຌองตามระบียบรงรียน ฿ชຌกริยาวาจาสุภาพ ฯลฯ วินัยครอบครัว ชนปฏิบัติตนตามทีไผูຌปกครอง
มอบหมาย ชวยหลืองานบຌาน ละ วินัยรงรียน ละสังคม ชน การตงกายถูกตຌองตามระบียบของรงรียน
การขຌาถวซืๅออาหาร การขຌาถวรอลิฟท์ ชวยหลืองานรงรียนนอกหนือจากงาน฿นหຌองรียน

หัวข้ องำนวิจัย
ผู้วิจัย
ตำแหน่ ง
สั งกัด
พ.ศ.

การใช้แบบฝึ กทักษะเพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
นางสาวสิริวรรณ เอี่ยมสมัย
ครู ชานาญการ
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2559

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรี ยนวิชาวิชาประวัติศาสตร์ และเพื่อ
แก้ปัญหานักเรี ยนไม่ต้งั ใจเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาประวัติศาสตร์ที่มีความยากง่ายตามความเหมาะสมการ
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ประชากรคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีจานวนนักเรี ยน 3 คน ใช้ระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่ มิถุนายน
2559 โดยให้นัก เรี ยนทาแบบฝึ กหัด วิช าประวัติศ าสตร์ เครื่ อ งมื อ ในการวิจ ัยคื อแบบฝึ กทัก ษะใบงาน วิช า
ประวัติศาสตร์ที่ครู ผสู ้ อนสร้างขึ้น
ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้แบบฝึ กทักษะวิชา วิชาประวัติศาสตร์ ทาให้นักเรี ยนสามารถทาคะแนนได้
ค่อนข้างสูง คิดเป็ นร้อยละ 95.17
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ

พฤติก รรมการแสดงออกเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ยิ่ง ส าหรับ นักเรี ยนเพราะนัก เรี ย นจะต้อ งนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและทางด้านสังคมรวมถึงการทางานในอนาคตต่อไปในทางกลับกัน
หากนักเรี ยนไม่มีความกล้าแสดงออกก็จะส่ งผลให้นักเรี ยนขาดความเชื่อมัน่ และอาจจะต้องเผชิญ
กับปั ญหาทางด้านการติดต่อหรื อการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นด้วยซึ่งจะทาให้เกิดความยากลาบาก
ในการทางานอย่างไรก็ตามพฤติกรรมการกล้าแสดงออกสามารถที่จะฝึ กฝนและสามารถพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้ในตัวของบุคคลให้เกิดความกล้าแสดงออกและเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆได้

คำถำมวิจยั

กระบวนการกลุ่ มสามารถแก้ปัญหา นัก เรี ยนขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้น
เรี ยนรายวิชาหน้าที่พลเมืองได้หรื อไม่

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจยั

1. เพื่อ ศึก ษาการใช้กระบวนการกลุ่ ม ในการแก้ปัญ หานัก เรี ย นที่ มี พ ฤติก รรมขาดการกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรี ยน รายวิชาหน้าที่พลเมือง
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกล้าแสดงออกที่ดีข้ ึน และกล้าคิด กล้าทา
และกล้าแสดงความคิดเห็น

สมมติฐำนกำรวิจยั

พฤติ ก รรมกล้า แสดงออกในห้อ งเรี ย นของนัก เรี ย น รายวิช า หน้า ที่ พ ลเมื อ งโดยการใช้
กระบวนการกลุ่มดีข้ นึ

ขอบเขตของกำรวิจัย

1. ขอบเขตประชำกร นักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ ำง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทร
เดชาจานวน 42คน ประจาปี พ.ศ. 2559
3. ขอบเขตเนื้อหำ การนาเสนองานในรายวิชา หน้าที่พลเมือง
4. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ : พฤติกรรมนักเรี ยน
2. ตัวแปรตาม : นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกล้าแสดงออก
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3. ตัวแปรควบคุม : เนื้อหายาก ,ขี้อาย ,ขาดเทคนิคการพูด

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจยั

1. นักเรี ยนมีทกั ษะในการใช้กระบวนการกลุ่มและมีความกล้าแสดงออกในชั้นเรี ยนมากขึ้น
2. นักเรี ยนกล้าพูด กล้าทา กล้าแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตำม

กระบวนการกลุ่ม
- ด้านการพูด
- ด้านการกระทา
- ด้านการแสดงความคิดเห็น

พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

