
P a g e  | 1 

 

บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19 (Covid-19) ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom รายว ิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม 

นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 1 

2 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19 (Covid-19) ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom รายว ิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม 

นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ 2 

3 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19 (Covid-19) ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom รายว ิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม 

นางวิภา ผสมกิจ 3 

4 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด 19 
(COVID-19) 

นางณัฐมล เชยบาน 4 

5 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19 (Covid-19) ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom รายว ิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม 

นางสาวอารีย์ กองแก้ว 6 
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ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

6 
การพัฒนาทักษะการตั ้งคำถามดภาษาอังกฤษโดยใช้            
ว ิ ธ ี  “ Five fingered to simple questions in English 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา 7 

7 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด 19 
(COVID-19) 

นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน 8 

8 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด 19 
(COVID-19) 

นายอัฐพงศ์ บุตรเสน 10 

9 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด 19 
(COVID-19) 

นางสาวอาภากร เลิศรังษี  12 

10 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังพูด วิชาภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม 14 

11 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังพูด วิชาภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว 15 

12 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังพูด วิชาภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางปิยธิดา ปินตาแก้ว 16 
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ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

13 
การใช้สื ่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ        
การฟังพูด วิชา ภาษาเกาหลีพื ้นฐาน สำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 

นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ 17 

14 
การใช้สื ่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ            
การฟังพูด วิชา ภาษาเกาหลีพื ้นฐาน สำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 

นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน 18 

15 
การใช้สื ่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ         
การฟังพูด วิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 

นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ 19 

16 
การใช้สื ่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ          
การฟังพูด วิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายธิติพงศ์  ชมภู 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี         
ท่ี 4 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

นางกานดา  ช่วงชัย 21 

18 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบูรณาการจัดการเรียนรู้
ผ ส ม ผส าน เ ท ค โ น โ ล ย ี  (TPACK - Mix - Method)            
หน่วยการเรียนรู้เรื ่อง สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางกาญจนา  ยะใจมั่น 22 

19 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบทางไกลเพื่อ
ส่งเสร ิมพฤติกรรมการเร ียนรู ้ของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID 19 

นางเกศินี  ทองอ่ำ 23 

20 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีบ้าน เพื่อพัฒนาพฤติกรรม การเรียนรู้ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/3 เร ื ่องกรดนิวคลิอิกและลิพิด 
รายวิชาชีววิทยา 

นางปัทมภรณ์  ปัญญาวงค์ 24 
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ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

21 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกล โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน แบบเชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระบบต่อมไร้ท่อ วิชาชีววิทยา  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

นางสาวบุณณดา  ยอดแก้ว 25 

22 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 เรื่อง สารอินทรีย์ วิชาเคมี ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

นางธิดา  จินะศรี 26 

23 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวชนิสรา  จิณะไชย 27 

24 

การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู ้ 5E เร ื ่อง การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 6/1 

นายบดินทร์  โทเพชร 29 

25 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
เรื่องการตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหว วิชา
ชีววิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

นางสิรินุต นาเมืองรักษ ์ 30 

26 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมี ว32223 ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

นางสาวสุมารินทร์   นิโรจน์ 31 

27 
แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

นายอติคุณ  นมเนย 32 
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ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 
ปีท่ี 6 เรื่อง ไฟฟ้าแม่เหล็ก รายวิชา ว33205 ฟิสิกส์ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

28 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 

นางสาวอรจิรา  ศรีสุข 33 

29 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่องระบบสืบพันธุ์ วิชาวิทยาศาสตร์
พ ื ้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 

นางสุภาลี  สีเขียว 34 

30 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 เรื่อง แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ 
นิวตัน  วิชาฟิสิกส์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค โควิด–19 แบบเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

นายไพวุฒิ  ขุนซาง 35 

31 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

นายธวัฒน์  ก้างออนตา 36 

32 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  
ภาคเร ียนท ี ่  1 ป ีการศ ึกษา 2564 ของน ัก เร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

มรกต ทิพย์สุวรรณ 37 
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ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

33 
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง คำสั่งพื้นฐานในการควบคุม
หุ่นยนต์ วิชา หุ่นยนต์เบ้ืองต้น ช้ันมัธมศึกษาปีท่ี 2 

นายภานุพงค์ ชมภูต๊ิบ 38 

34 

การใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื ่อง การ
เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ 39 

35 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  
ภาคเร ียนท ี ่  1 ป ีการศ ึกษา 2564 ของน ัก เร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

นางพรวิมล  ไชยสุข 40 

36 

พัฒนาการเรียนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี  
เรื่องอุปกรณ์งานช่าง สำหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
ปีการศึกษา 1/2564 โรงรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้เทคนิค
การสตรีมมิ่ง (Streaming) 

นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง 41 

37 

การพัฒนารูปแบบการจัดการสอนออนไลน์ เรื ่อง คล่ืน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID 19 

นางศุภาลัย ช่างศิลป์ 42 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

38 

แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  
ทักษะการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
น ำ เ สน อ  ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ช ั ้ น ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษาป ี ท ี ่  6                    
เร ื ่อง การว ิเคราะห ์และนำเสนอข ้อมูลเชิงคุณภาพ                    
ในวิชาณิตศาสตร์พื ้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

นางณฐมน ศรีภักดี 43 
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39 
การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
เรื่อง การบวกลบทศนิยมโดยใชแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

นางสาวอุบล  นิ่มนวล 44 

40 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารเรื่อง 
สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID 19 โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps         

กรรณิกา ต๊ิบมณี 45 

41 

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียน ให้มีความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ ื ้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 

นางพรรณี  สาระตา 46 

42 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจ 
เรื ่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์   
ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแม่
จันวิทยาคม ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 โดยวิธี
สอนแบบ GPAS 5 Steps 

ชนกนันท์  น้อยหมอ 47 

43 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารเรื่อง 
สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID 19 

ธัญสมร อาทิตย์สาม 48 

44 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกในช่วงสถานการณ์โควิค - 19 ภาคเรียนท่ี 
1/2564 

นางสาวณิชานันทน์  ศูนย์กลาง 49 
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45 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื ่องแคลคูลัส
เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่ 50 

46 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เรื่อง ฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

อัญชลี  ประวัง 51 

47 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง จำนวนจริง 
วิชาคณิตศาสตร์ ค31101 ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

สุภารัตน์  เลาเหล็ก 52 

48 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องตรรกศาสตร์
ในช่วงสถานการณ์โควิค - 19 ภาคเรียนท่ี 1/2564 

นางพัชรินทร์  มณี 53 

49 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

นางสาวเปรมกมล   อินหลี 54 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

50 

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความ ย่อความ
และสรุปความด้วยแบบฝึกการเขียนเรียงความ ย่อความ 
และสรุปความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นางสาววิไลพร  เส่ียงกุศล 55 

51 
การพัฒนาทักษะการอ่านตีความ ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม 

นายเฉลิมพล  ทรายหมอ 57 
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52 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท32101 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้
การเรียนการสอนผ่าน Google meet Application 

นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์ 58 

53 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนท่ีความคิด 

นางสาวณัฐฉรา ปากูล 59 

54 

ความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา I32201            
การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวธัชกร จับใจนาย 60 

55 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564) 

นางกมลรัตน์ คำโมนะ 61 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

56 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการใช้สื่อ PowerPoint รายวิชา 
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวฉวีวรรณ คำปัน 62 

57 
การเสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง             
มีความรับผิดชอบในการเรียน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสูงขึ้น 

นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ 63 

58 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นม.5/7เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับเรียนรู้ของตนเอง วิชาสังคมศึกษา ส32101 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสิงห์ทอง  ชาวคำเขต 64 
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59 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom 
ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวมัลลิกา คูสีวิน 65 

60 

การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19         
โดยใช ้  Google Classroom ในรายว ิชาส ั งคมศึกษา 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม          
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางทิพวรรณ บุญหวาน 66 

61 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ของนักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 

นายธวัชชัย  ยะถา 69 

62 

การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร ่ระบาดของ  COVID-19 โดยใช ้   google  meet, 
google  form และ google  classroom  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  เรือง การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของโลก  รายวิชาสังคมศึกษา  วิชา ส 31101  

นางทัศนีย์  ปุรณะพรรค์ 70 

63 
ผลการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.1/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคมปีการศึกษา 
2564 

นางสาวนฤมล สารขัติ 72 

64 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ รายวิชา
ส ังคมศึกษา ส33101 ชั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  6 ในช ่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

นายนำชัย หอมแก่นจัน 73 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

65 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื ่อการสอน
ออนไลน์ เรื่องโน้ตสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ 76 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

66 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องประเภทของการ
ละครไทย วิชาศิลปะ  ศ31101 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นางสุกันยา  อินทิม 77 

67 
ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อเจตคติต่อวิชาศิลปะ ศ23101 
ชองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง 78 

68 
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะพื้นฐาน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  1/10 โรงเร ียนแม่จ ันว ิทยาคม                       
โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดเส้นสร้างสรรค์ 

นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร 79 

69 

การสอนโดยใช้แบบฝึกการทำซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะในการ
วาดร ูป รายว ิชาศ ิลปะพ ื ้นฐาน  น ักเร ียนระด ับ ช้ัน
ม ั ธยมศ ึ กษาป ี ท ี ่  1 /2  โ ร ง เร ี ยนแม ่ จ ั นว ิท ย า คม                   
จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวทิพย์มณี  ทองกลาง 80 

70 

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติเรื่อง
น า ฏ ย ศ ั พ ท ์ โ ด ย น ำ  Graphic Organizer ม า ใ ช ้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นางสาวนรินทร์ทิพย์  
ปัญญาชัยเจริญ 

81 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

71 

การศึกษาพฤติกรรมเรื ่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/11 ห้องเรียนศิลป์อาชีพ 
(สาขาเกษตรกรรม) โรงเร ียนแม่จ ันวิทยาคม ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

นางสาวกาญจนา  เกตุอินทร์ 83 

72 
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาการขยายพันธุ์
พ ืชช ั ้น  ม.5/10 ในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ                    
โรคโควิค -19 

นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา 84 

73 

แนวทางการพ ัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอน แบบ
ผสมผสาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19  
รายวิชาผลิตภัณฑ์พืช  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 

นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ 85 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

74 

แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกลเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ป ีท ี ่  3 เร ื ่อง การบ ันท ึกบ ัญช ีในสม ุดรายว ันท ั ่ ว ไป                     
วิชา การบัญชีเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 

นางขวัญวไิล  บุญยอด 86 

75 
พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

นายนิกร  ชัยชนะพงษ ์ 87 

75 
พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนช้ัน ม.6/9 
(ห้องเรียนอาชีพไฟฟ้ากำลัง) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ประจำภาคเรียนท่ี 1/2564 จำนวน 8 คน 

นายคมกริช  บุญวงค์ 88 

77 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลและออนไซต์
เพ ื ่ อพ ัฒนาพฤต ิกรรมการเร ียนร ู ้ ของน ักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เรื่อง งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภาคเรียน
ท่ี 1/2564 

นายสุริยา หนองผือ 89 

78 ปัญหานักศึกษาหนีเรียน นายสุพจน์ พึ่งวงค์ 90 

79 

การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) และการเรียนรู้
แบบเรียนที่โรงเรียน On-site เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาด
ทักษะในการปฏิบัติของนักเรียนชั้นม.6/8  วิชาการถนอม
และแปรรูปอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

นางวิมล  ปัญญานันวงศ์ 91 

80 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/10 (สาขาอาหารและโภชนาการ) 

นางสาววรินทร   กาบสนิท 93 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ท่ี ชื่อวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน้า 

81 

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์
การแพร ่ระบาดของโรค COVID-19 รายว ิชาอาหาร
ครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/9 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

นางสาวศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า 94 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
82 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ 97 

83 
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
ส่งลูกฟุตบอล ด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นายสิทธิพงษ์  มินทะขัติ 99 

84 
ผลการฝึกความแม่นยำท่ีมีผลต่อการยิงประตูบาสเกตบอล
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่จันวทิยาคม  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

นายเทวราช  กรกฏกำจร 100 

85 
การวิจัยเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายสรวิชญ์  วิคี 101 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  

86 
การใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างความสุข สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/8 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

นางสาวปาจรีย์มาศ  เหลืองสกุล 102 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชื่อเร่ือง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19  
             (Covid-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom  

 รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ผู้วิจัย :  นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ผ่าน Google Classroom 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
จำนวน 27 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิจัยโดยใช้
รูปแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Form จำนวน 40 ข้อ 
ซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อ ต้ังแต่ 0.21 – 0.67 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนรู้ด้วยรปูแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ผ่าน Google Classroom มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19  
             (Covid-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom  

 รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ผู้วิจัย :  นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ผ่าน Google Form 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม             
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
จำนวน 29 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิจัยโดยใช้
รูปแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย             
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom 
จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อ ต้ังแต่ 0.21 – 0.67 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google 
Classroom สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ผ่าน Google Form มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19  
             (Covid-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom  

 รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ผู้วิจัย :  นางวิภา ผสมกิจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ผ่าน Google Form 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม             
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
จำนวน 28 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิจัยโดยใช้
รูปแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย             
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom 
จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อ ต้ังแต่ 0.21 – 0.67 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google 
Classroom สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ผ่าน Google Form มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา อ23101 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

ผู้วิจัย :  นางณัฐมล เชยบาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

     การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 (COVID-19) การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ 
เรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียน
ออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 คือ จำนวน 30 คน รหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียน แม่จันวิทยาคม อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย               
1. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์              
3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีเรียนรหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจ 
   ด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีเรียนรหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจ 
   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับดีมาก 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีเรียนรหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมในการ 
   เรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การ   
   แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในระดับดีมาก 
        โดยสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รหัสวิชา อ23101 รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นักเรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แต่เนื่องจากนักเรียนบางส่วนมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีต่างกัน 
มีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างกัน นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาท่ี
กำหนด จึงควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ปกครองควรมีส่วน
ร่วมในการดูแลกำชับให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ทั้งนี ้เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นอกเหนือจากท่ีครูสอนในห้องเรียนและทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิท-19  
             (Covid-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom  

 รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ผู้วิจัย :  นางสาวอารีย์ กองแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ผ่าน Google Form 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม             
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
จำนวน 42 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิจัยโดยใช้
รูปแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย             
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom 
จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อ ต้ังแต่ 0.21 – 0.67 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์  (Online) ผ่าน Google 
Classroom สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ผ่าน Google Form มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Classroom มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การพัฒนาทักษะการต้ังคำถามดภาษาอังกฤษโดยใช้ วิธี “Five fingered to simple   
questions in English ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

ผู้วิจัย :  นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

          การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สองที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึก เริ่มต้นจากการ
ฟังภาษาอังกฤษ แล้วผู ้เรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกให้พูดเป็นทักษะที่สำคัญอันดับต่อมา   ผู้สอนได้
ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษมามากกว่าสามสิบปี จึงได้คิดค้นแนวการฝึกทักษะการต้ังคำถามง่าย ๆ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ไว เพียงระยะไม่ถึงสิบช่ัวโมง หากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ผู้เรียนจะสามารถ
พูดต้ังคำถามง่ายๆ ได้ โดยอาศัยการจดจำภาพสัญลักษณ์ ตามแบบฝึกได้ 
เครื่องมือที่ใช้ คือ  รูปภาพแผนภูมิการตั้งคำถามง่ายๆ โดยใช้วิธี “Five fingered to simple questions 
in English” การทำวิจัยแบบง่ายๆ ครั้งนี้ เป็นการทดลองครั้งแรกด้วยการ เครื่องมือคือแบบฝึกภาคปฏับัติ
ตามแผนภูมิ ผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ท่ีไม่สามารถต้ังคำถามภาษาอังกฤษได้เลย จะสามารถต้ัง
คำถามได้เกินสิบคำถามภายในเวลาอันรวดเร็ว  
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา อ21101  
รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

ผู้วิจัย :  นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 รหัสวิชา อ21101 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านผลสัมฤทธิ์การ
เรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 คือ จำนวน 37 คน รหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน  แม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีเรียนรหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจด้านการ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่เรียนรหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับดีมาก  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่เรียนรหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในระดับดีมาก 

โดยสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา อ21101 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นักเรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื ่องจากนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที ่ต่างกัน 
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาท่ีกำหนด จึงควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนทบทวน
บทเรียนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ และ
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกเหนือจากที่ครูสอนในห้องเรียนและทางออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา อ21101  
รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

ผู้วิจัย :  นายอัฐพงศ์ บุตรเสน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 รหัสวิชา อ21101 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านผลสัมฤทธิ์การ
เรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 คือ จำนวน 33 คน รหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน  แม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 ท่ีเรียนรหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจด้านการ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ที่เรียนรหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับดีมาก  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1/5 ที่เรียนรหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในระดับดีมาก 

โดยสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา อ21101 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นักเรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื ่องจากนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที ่ต่างกัน 
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาท่ีกำหนด จึงควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนทบทวน
บทเรียนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ และ
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกเหนือจากที่ครูสอนในห้องเรียนและทางออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา อ21101  
รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

ผู้วิจัย :  นางสาวอาภากร เลิศรังษี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 รหัสวิชา อ22101 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านผลสัมฤทธิ์การ
เรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 คือ จำนวน 40 คน รหัสวิชา อ21101 รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน  แม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ท่ีเรียนรหัสวิชา อ22101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจด้านการ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนรหัสวิชา อ22101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ในระดับดีมาก  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนรหัสวิชา อ22101 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในระดับดีมาก 

โดยสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัสวิชา อ22101 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นักเรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื ่องจากนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที ่ต่างกัน 
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาท่ีกำหนด จึงควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนทบทวน
บทเรียนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ และ
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกเหนือจากที่ครูสอนในห้องเรียนและทางออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 14 

 

บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูด  
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้วิจัย :  นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของผู้เรียน หลังจาก
การใช้วีดิทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาเจตคติ ความมั่นใจ 
ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โดยใช้ส่ือวิดีทัศน์
ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 แผนการเรียนภาษาจีน 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 
40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาภาษาจีนก่อน
และหลังการเรียน 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ ความมั่นใจ ความสามารถในการพูดออก
เสียงภาษาจีนจากการใช้ส่ือวิดีทัศน์ประกอบการสอน 3.แผนการสอนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ประกอบการสอน
จํานวน 5 แผน ใช้เวลาดําเนินการทดลอง รวม 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 คาบ รวมจํานวน 30 คาบ คาบละ 
50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที( t-test 
for dependent samples) 

ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง-การพูดภาษาจีนอยู่ในระดับร้อยละ 
81.14 และมีพัฒนาสูงถึงร้อยละ 29.41  นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความมั่นใจและมีความสามารถในการฟัง
ภาษาจีน ค่าเฉลี่ย 4.0 คะแนน และนักเรียนมีเจตคติที ่ดี มีความมั่นใจและมีความสามารถในการพูด
ภาษาจีน ค่าเฉล่ีย 3.78 คะแนน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูด  
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย :  นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง -พูดของผู้เรียน หลังจากการ
ใช้วีดิทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ ว ิชาภาษาจีนพื ้นฐาน และศึกษาเจตคติ ความมั ่นใจ 
ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 โดยใช้สื ่อวิดีทัศน์

ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ห้อง  6 แผนการเรียนภาษ าจีน 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน  

40 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  ) Purposive Sampling) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะการฟัง  -พูดภา ษาภาษาจีนก่อนและหลังการ
เรียน แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ ความมั่นใจ ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาจีน
จากการใช้ส่ือวิดีทัศน์ประกอบการสอน นอกจากนี้ได้มีการสนทนาและสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงต่อไป มีแผนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที )t-test for dependent 
samples) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง  -การพูดภาษาจีนอยู่ในระดับร้อยละ  
85 นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความมัและ ่นใจและมีความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาจีน ค่าเฉล่ียของ

ระดับความคิดเห็นสูงขึ้น ร้อยละ80 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :  การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูด  
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้วิจัย :  นางปิยธิดา ปินตาแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์  1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของผู้เรียน หลังจาก
การใช้    วีดิทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาจีนหลัก 2) เพื่อศึกษาเจตคติ ความมั่นใจ 
ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยใช้สื ่อวิดีทัศน์
ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 แผนการเรียนภาษาจีน 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 
40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาภาษาจีนก่อน
และหลังการเรียน 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ ความมั่นใจ ความสามารถในการพูดออก
เสียงภาษาจีนจากการใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที(t-test for dependent samples) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง-การพูดภาษาจีนอยู่ในระดับร้อยละ
70 และมีพัฒนาสูงถึงร้อยละ 15 2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความมั่นใจและมีความสามารถในการพูดออก
เสียงภาษาจีน ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงขึ้น ร้อยละ70 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :   การใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการฟังพูด  
วิชา ภาษาเกาหลีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

ผู้วิจัย   : นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของผู้เรียน หลังจาก
การใช้    วิดีทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาเจตคติ ความ
มั่นใจ ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาเกาหลี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ส่ือวิดีทัศน์
ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี ชั้นปีที่5/5 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 
38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาภาษา
เกาหลีก่อนและหลังการเรียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ ความมั่นใจ ความสามารถใน
การพูดออกเสียงภาษาเกาหลีจากการใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน 3) แผนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์
ประกอบการสอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน                          

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง-การพูดภาษาเกาหลีอยู่ในระดับ
ร้อยละ 60  และมีพัฒนาสูงถึงร้อยละ 25 2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความมั่นใจและมีความสามารถในการ
พูดออกเสียงภาษาเกาหลี ระดับ ดี ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3  นักเรียนมีเจตคติที ่ดี มีความมั ่นใจและมี
ความสามารถในการฟังภาษาเกาหลี ระดับ ดี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :   การใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการฟังพูด  
วิชา ภาษาเกาหลีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

ผู้วิจัย   : นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง -การพูดของผู้เรียน หลังจากการใช้ส่ือ
วีดิทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู้  2 . เพื่อศึกษาเจตคติ ความมั่นใจ ความสามารถในการพูดออก

เสียงภาษาเกาหลีจาการใช้สื ่อวิดิทัศน์ในการประกอบการสอน กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง แผนการเรียนภาษาเกาหลี  ประจำภาคเรียนท่ี5  1 ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนแม่
จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย จำนวน 7 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1 . แบบทดสอบ

ความสามารถด้านทักษะการฟัง  -งการเรียนพูดภาษาภาษาเกาหลีก่อนและหลั  2 . แผนการสอนโดยใช้ส่ือ
วีดิทัศน์ประกอบการสอนจํานวน 5 แผน ใช้เวลาดําเนินการทดลอง รวม  5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  6 คาบ 

รวมจํานวน  30 คาบ คาบละ 50 นาที   3 . แบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับเจตคติ ความมั ่นใจ 
ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาเกาหลี จากการใช้ส่ือวิดีทัศน์ประกอบการสอน นอกจากนี้ได้มีการ
สนทนาและสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงต่อไป มีแผนการสอนโดยใช้
สื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ โดยการค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ทดสอบที)t-test for dependent samples) 

ผลการวิจัยพบว่า 1 ( กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง  -การพูดภาษาเกาหลีอยู่ในระดับ
และมีพัฒนาสูงถึงร้อยละ8.4ร้อยละ  2.82 2 ( นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความมั่นใจและมีความสามารถในการ

พูดออกเสียงภาษาเกาหลี ระดับ เห็นด้วย เฉล่ียเท่ากับ 4 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :   การใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการฟังพูด วิชาภาษาฝร่ังเศส 
                     พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส 
ผู้วิจัย   : นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์  1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง -พูดของผู้เรียน หลังจาก
ทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู ้ ว ิชาภาษาฝรั ่งเศสพื ้นฐานการใช้ว ีดิ  2) เพื ่อศึกษาเจตคติ                

ความมั่นใจ ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 แผนการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 21 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง )Purposive Sampling) 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบความสามารถด้าน
ทักษะการฟัง -พูดภาษาภาษาฝรั่งเศสก่อนและหลังการเรียน  2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ 
ความมั่นใจ ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาฝรั่งเศสจากการใช้สื ่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน 3.
แผนการสอนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ประกอบการสอน 5 สถานการณ์ ใช้เวลาดําเนินการทดลอง รวม 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 6 คาบ รวมจํานวน 30 คาบ คาบละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที)t-test for dependent samples) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง  -การพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับ
ร้อยละ80 และมีพัฒนาสูงถึงร้อยละ 30 2) นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความมั่นใจและมีความสามารถในการ
พูดออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงขึ้น ร้อยละ30  
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง :   การใชส้ื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการฟังพูด  
วิชาภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย   : นายธิติพงศ์  ชมภู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ         
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์  1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของผู้เรียน หลังจาก
การใช้    วีดิทัศน์ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาเจตคติ ความ
มั่นใจ ความสามารถในการพูดออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ส่ือวิดีทัศน์
ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 
38 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาภาษาฝรั่งเศส
ก่อนและหลังการเรียน 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ ความมั่นใจ ความสามารถในการพูด
ออกเสียงภาษาฝรั ่งเศสจากการใช้สื ่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน 3.แผนการสอนโดยใช้สื ่อวีดิทัศน์
ประกอบการสอนจํานวน 5 แผน ใช้เวลาดําเนินการทดลอง รวม 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 คาบ รวมจํานวน 
30 คาบ คาบละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ทดสอบที (t-test for dependent samples) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการฟัง-การพูดภาษาจีนอยู่ในระดับดี ร้อย
ละ 81.57  และมีพัฒนาสูงถึงร้อยละ 84.21 2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความมั่นใจและมีความสามารถใน
การพูดออกเสียงภาษาจีน ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงขึ้น ร้อยละ 100 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ชื่อเร่ือง : แนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

ผู้วิจัย : นางกานดา  ช่วงชัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รูปแบบทางไกลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.1-4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบทางไกล  2. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการ บันทึกข้อมูลการเข้าช้ันเรียน การร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)..ร้อย
ละ ผลการวิจัยปรากฏว่าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบทางไกลมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ on hand ,on air, on demand  อย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่า
นักเรียนจะเข้ามาเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายเฉลี่ยครบทุกคน ร้อยละ 0  แต่หากจัด
กิจกรรมแบบ online ตลอด 2 คาบที่เรียนพบว่านักเรียนจะเกิดความล้าและมักจะไม่ร่วมกิจกรรมในคาบ
เรียนที่ 2 ส่วนแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ การจัดกิจกรรมใน
รูปแบบของ online โดยผ่าน google meet จากนั้นสามารถจักรูปแบบการสอนแบบ on hand หรือon 
air หรือ on demand  หรือผสมกันในหลายรูปแบบ โดยสามารถสังเกตพฤติกรรมการร่วมเรียนรู้จากการ
ตอบคำถามผ่านไมโครโฟนและการเขียนคำตอบส่งมาทางช่องทางแชท พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการพิมพ์
สำหรับตอบคำถามร้อยละ 86 และพฤติกรรมการตอบคำถามผ่านไมโครโฟนร้อยละ 12 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบูรณาการจัดการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี                             
(TPACK - Mix - Method) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัย : นางกาญจนา  ยะใจมั่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี (TPACK - 

Mix - Method) แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2และเพื่อบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  จำนวน 30  คน  
เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื ่อง  สารละลาย (แบบ
ออนไลน์ : Google form)  ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
สารละลาย  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารละลายการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนร้อยละ  90.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของคะแนนหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยี (TPACK - Mix - Method)  หน่วยการเรียนรู้สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01   3) 
นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี (TPACK - Mix - Method)  หน่วยการเรียนรู้  
เรื ่อง  สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับพอใช้ (ระดับ
คุณภาพ 2)  เมื่อพิจารณาและจำแนกตามระดับคุณภาพพบว่า นักเรียนจำนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ  
40.00  มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดี  นักเรียนจำนวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  มี
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับพอใช้  4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ พบว่า นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยี (TPACK - Mix - Method)  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.79 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

       ชื่อเร่ือง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางไกลเพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของ  COVID 19 
ผู้วิจัย : นางเกศินี  ทองอ่ำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางไกลเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 103 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางไกลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการให้ผู้เรียนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนร้อยละ 77.67 คิดว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ทางไกลท่ีพัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.56  
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ที่บ้าน เพือ่พัฒนาพฤติกรรม  
            การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เร่ืองกรดนิวคลิอิกและลิพิด รายวิชาชีววิทยา
ผู้วิจัย : นางปัทมภรณ์  ปัญญาวงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การเรียนรู้ที่บ้าน  2) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 38 คน 
เรื่อง กรดนิวคลิอิกและลิพิด รายวิชาชีววิทยา เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ผ่าน Google Meet และการส่งงานผ่าน Google Classroom และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สืบค้นข้อมูลและสรุปประเด็นความรู้ เรื่อง กรดนิวคลิอิกและลิพิด ผ่านทางสตรีมของช้ันเรียน ผลปรากฏว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  ให้ความร่วมมือในการสืบค้นข้อมูลและสรุปประเด็นความรู้ผ่านทางสตรีม 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกเป็น นักเรียนท่ีสรุปประเด็นความรู้ เรื่อง กรดนิวคลิอิก จำนวน 19 คน และ 
ลิพิด จำนวน 19 คน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน  
แบบเชิงรุก (Active Learning) เพือ่พัฒนาความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ระบบต่อมไร้ท่อ วิชาชีววิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย : นางสาวบุณณดา  ยอดแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ที่มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) กำหนดเกณฑ์ 75/75  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในรูปแบบ
ออนไลน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ วิชาชีววิทยา โดยประชากรได้แก่นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 – 6/4 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 108 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 
เรื ่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในรูปแบบออนไลน์ 
(แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ Google Classroom, Google Meet, Wordwal, Youtube, Facebook)
จำนวน 12 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสถิติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)   

ผลการวิจัยพบว่า 1.) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุกในรูปแบบออนไลน์ ที ่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.70/78.80           
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2.) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุกในรูปแบบ
ออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 3.) นักเรียนมีความ            
พึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง สารอินทรีย์ วิชาเคมี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ 
     ระบาดของโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2564 

ผู้วิจัย : นางธิดา  จินะศรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี ้มีจุดประสงค์เพื ่อ 1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีต่อการเรียนการสอน On-line 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง สารอินทรีย์ วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประชากรได้แก่
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/4 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 108 คน เครื่องมือในการ
วิจัยได้แก่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet และการส่งงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด
จาก Google Classroom และช่องทางของกลุ่ม Facebook และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนและ
ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน รายวิชา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย : นางสาวชนิสรา  จิณะไชย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อาหาร และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ได้มา 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  อาหาร (แบบออนไลน์ : https://quizizz.com/)  ฉบับ
ก่อนเรียนและหลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เรื ่อง อาหาร  รายวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  และแบบสอบถาม ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหาร การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนร้อยละ  90.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60          
ของคะแนนหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  อาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        
2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ อาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   3) นักเรียนร้อยละ 100 
มีผลการประเมินทักษะการเรียนรู ้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ที ่เร ียนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้  เรื ่อง  อาหาร 
รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับพอใช้ (ระดับคุณภาพ 2)  เมื่อ
พิจารณาและจำแนกตามระดับคุณภาพพบว่า นักเรียนจำนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ  40.00  มีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดี  นักเรียนจำนวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  มีทักษะการเรียนรู้ด้ว ย
ตนเองอยู่ในระดับพอใช้  4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีระดับ
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  
อาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5E เร่ือง การเกิดลมฟ้าอากาศ 
และภูมิอากาศ สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  

ผู้วิจัย : นายบดินทร์  โทเพชร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ .ศ . 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอน 5E เร ื ่อง การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

                                        แบบสอบถามความพึงพอใจ 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ   ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และการผลจากการทดสอบ 
                                       วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test 
         แบบ Dependent 

ผลการวิจัยปรากฏว่า  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.00/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 
80/80 คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีเฉล่ียเท่ากับ 3.91±0.16 โดยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับการเรียน
ออนไลน์ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01±0.67 รองลงมา คือ การใช้ภาษาเข้าใจง่าย มี
เฉล่ียเท่ากับ 3.96±0.62 ตามลำดับ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เร่ืองการตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหว วิชาชีววิทยาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ผู้วิจัย : นางสิรินุต นาเมืองรักษ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   พัฒนาการพฤติกรรมเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

5/1 ปีการศึกษา 2564 เรื่อง  การตอบสนองของพืชในลักษณะการเคล่ือนไหว วิชา ชีววิทยา ตามหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
จำนวน 10 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผลงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฎว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง
ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก และมีผลงานการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก และกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 20 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ และผลงานการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ดังนั้นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ได้ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 
แบบสบืเสาะและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
วิชาเคมี ว32223 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย : นางสาวสุมารินทร์   นิโรจน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ทางไกล 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิชา
เคมี ว32223 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1-5/3 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบบันทึกคะแนนการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรู้ Google Classroom, Google Meet, Wordwall, Quizizz, Quizalize และ เสียงเอฟเฟค มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ไปใช้ใน
การเรียนการสอน จำนวน 12 ช่ัวโมง โดยใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม บันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นระยะในขณะจัด
กิจกรรม การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู ้สอนส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน 2) การใช้ส่วนเสริม 
Google Meet breakout room สามารถส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู ้แบบอภิปรายกลุ ่มได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 3) การใช้ส่ือการเรียนรู้ประกอบคำบรรยายร่วมกับการใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ดีขึ้น นักเรียน
สะดวกต่อการตรวจสอบภาระงานของตนเอง และสามารถติดตามงานในภายหลังได้ 4) การใช้เสียงเอฟเฟ
คประกอบการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 4) เกมส์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคช่ัน 
Wordwall, Quizizz และ Quizalize ช่วยในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และ 5) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเคมี ว32223 
ของนักเรียนช้ันม.5 อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 88.30 (S.D.=0.69) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพือ่พัฒนาความเข้าใจของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง ไฟฟ้าแม่เหล็ก รายวิชา ว33205 ฟิสิกส์  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย : อติคุณ  นมเนย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ  1) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้า
แม่เหล็ก ในรูปแบบ ON DEMAND ร่วมกับ ON HAND  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/1 ให้มี
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จำนวน 27 คน ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์  

สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ ้น 12 คาบเรียน เครื ่องมือท่ี ใช้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  2) เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การสะท้อนผลการวิจัย ได้แก่  (2.1) แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม  (2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าแม่เหล็ก (2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
แบบในรูปแบบON DEMAND ร่วมกับ ON HAND  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  จำนวน 27  คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบ ON DEMAND ร่วมกับ ON HAND   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ี
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คิดเป็น 77.78 % 2) ผู ้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ON 
DEMAND ร่วมกับ ON HAND  เฉล่ียเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพือ่พัฒนาความเข้าใจในเร่ือง  
  การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ผู้วิจัย : นางสาวอรจิรา  ศรีสุข 
กลุม่สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3) ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 
4/3-4/6 จำนวน 157 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ในรูปแบบออนไลน์ 
(แอพพล ิ เคช ั ่ น เพ ื ่ อการ เร ี ยนร ู ้  Google Classroom, Google Meet, Google Form, Wordwall, 
Facebook) จำนวน 14 ชั่วโมง  2) แบบบันทึกการทำกิจกรรมระหว่างเรียน การส่งงานของนักเรียน 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ในรูปแบบ
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 โดยมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
75 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของโรงเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เร่ืองระบบสืบพันธุ์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย : นางสุภาลี  สีเขียว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน เรื ่องระบบสืบพันธุ์        
ในรูปแบบการสอนทางไกล  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  ท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  โรงเรียน แม่
จันวิทยาคม จำนวน 37 คน ใช้ระยะเวลาตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ในรายวิชา วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  เครื่องมือที่ใช้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสะท้อนผลการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกประจำวัน
ของครู ใบงาน และแบบทดสอบท้ายแผนการสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบสืบพันธุ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนรู้แบบทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คิดเป็น 89.19 % 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  จำนวน 37 คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็น 89.19 % 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ  
                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เร่ือง แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน  วิชาฟิสิกส์  

          ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด–19 แบบเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพือ่น
ผู้วิจัย : นายไพวุฒิ  ขุนซาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์ เร ื ่อง แรงและกฎการเคลื ่อนที ่ของนิวตัน ในรูปแบบการสอนออนไลน์  สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียน แม่จันวิทยาคม  จำนวน 37 คน ใช้ระยะเวลา
ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในรายวิชา ฟิสิกส์  สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  
2) เครื ่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสะท้อนผลการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกประจำวันของครู  
แบบทดสอบท้ายแผนการสอน และ ใบงาน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ฟิสิกส์ 
เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบ
ออนไลน์และเพื่อนสอนเพื่อน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
เพื่อแก้ปัญหาเวลาเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คิดเป็น 89.19 %  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  จำนวน 37  คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและแบบเพื่อนสอนเพื่อน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็น 75.67 % 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล  
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย : นายธวัฒน์  ก้างออนตา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน ในรูปแบบการสอน
ทางไกล  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ท่ีผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  โรงเรียนแมจั่นวิทยาคม  จำนวน 
37  คน ใช้ระยะเวลาตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เครื่องมือท่ี
ใช้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  1) เครื ่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ             
2) เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสะท้อนผลการวิจัยได้แก่  แบบประเมินการสอนของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และแบบทดสอบท้ายแผนการสอน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้แบบทางไกล 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คิดเป็น 70.45 %   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  จำนวน 37  คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็น 70.45 % 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัย : มรกต ทิพย์สุวรรณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน

ระบบGoogle meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ              
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบGoogle meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ               
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ให้กลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อใช้ระบบการ
เรียนออนไลน์ผ่านระบบGoogle meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา 
วิทยาการคำนวณภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)ใช้ ค่าเฉล่ีย  () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยปรากฏว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน ระดับมาก ต่อการใช้ระบบการเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา 
วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ท่ีระดับนัยสำคัญ  .05 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาชุดการสอน เร่ือง คำสั่งพื้นฐานในการควบคุมหุ่นยนต์ วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น 
              ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย : นายภานุพงค์ ชมภูต๊ิบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาบล็อก

สำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จำนวน 30 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ชุด ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แบบทดสอบก่อน           

และหลังการเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอน      
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการทดสอบความรู้ด้วยค่าสถิติทีเท่ากับ 6.20 แสดงว่าคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียน
พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ต้ังเอาไว้แสดงว่าชุดฝึกท่ีสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพทำ ให้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมในการนำ ไปใช้งานจริงต่อไป 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เร่ือง การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML  
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

ผู้วิจัย : นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื ่อง การเขียน

เว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า2019 (COVID-19) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ  
เป็นนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่าย เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื ่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML 
จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ โดยแยกเป็นบทเรียน 

 ผลการวิจัยปรากฏว่าบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา 
HTML มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/84.42 ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายวิชา
คอมพิวเตอร์มีค่าเท่ากับ 0.7100 แสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนร้อยละ 71.00 โดยสรุป 
บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื ่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเหมาะสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนำไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัย : นางพรวิมล  ไชยสุข 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน

ระบบGoogle meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ              
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียน ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบGoogle meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา วิทยาการคำนวณ               
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ให้กลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อใช้ระบบการ
เรียนออนไลน์ผ่านระบบGoogle meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

รายวิชา วิทยาการคำนวณภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี) ใช้ค่าเฉล่ีย  () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยปรากฏว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน ระดับมาก ต่อการใช้ระบบการเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชา 
วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : พัฒนาการเรียนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี เร่ืองอุปกรณ์งานช่าง สำหรับนักเรียน 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 1/2564 โรงรียนแม่จันวิทยาคม  
            โดยใช้เทคนิคการสตรีมม่ิง(Streaming) 
ผู้วิจัย : นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใน

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องอุปกรณ์งานช่าง 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ปีการศึกษา 1/2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้เทคนิคการสตรีม
มิ่ง(Streaming) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไปกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธ ีการสุ ่มอย่างง ่าย (Simple random 
sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือช่าง
(แบบออนไลน์) ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์งานช่าง รายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ศึกษา 1/2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์งานช่าง 
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนร้อยละ 85.18 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์งานช่าง รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี 2) นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการStreaming หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์งานช่าง 
รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสตรีมมิ่ง(Streaming) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  อุปกรณ์งานช่าง รายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนารูปแบบการจัดการสอนออนไลน์ เร่ือง คลื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 

ผู้วิจัย : นางศุภาลัย ช่างศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง คล่ืน เพื่อ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ รูปแบบการจัดการสอนออนไลน์ เรื่อง คล่ืน แบบทดสอบเรื่อง คล่ืน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
ให้ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนร้อยละ 82.9 คิดว่ารูปแบบการสอนออนไลน์ ท่ีพัฒนาขึ้น
สามารถกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.3 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ชื่อเร่ือง : แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนา  ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง การวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  นางณฐมน ศรีภักดี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง 
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ในวิชาคณิตศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 , 6/7, 6/9 และ 6/10 จำนวน 128 คน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติท่ีดีใน
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 2) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

            ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) แนวการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 1. รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(ฺBlended Learning) 2. จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น โปรแกรม Google Classroom โปรแกรม Google Meet ระบบ Facebook 
และระบบ Line Group 3. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคCOVID-19  2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 
4.15, S.D. = 0.625) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

         ชื่อเร่ือง : การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  
   ของโรค  COVID- 19 เร่ือง การบวกลบทศนิยมโดยใชแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
        ผู้วิจัย :  นางสาวอุบล  นิ่มนวล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกลบ

ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ก่อนและหลังเรียนโดยใชแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 35 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน (2) แบบฝึก
ทักษะเรื่อง การบวกลบทศนิยม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
ลบทศนิยม (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ  (1) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่องการบวกลบทศนิยม ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น (2) นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มา
ดำเนินการสอนกับนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกิจกรรมของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (3) ให้
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
บวกลบทศนิยม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (4) หลังจากดำเนินการสอบเสร็จ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1) ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2) 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม อยู่ในระดับ ดีมาก 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

         ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
                     ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19  
โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps         

ผู้วิจัย :  กรรณิกา ต๊ิบมณี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารเรื่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน              

ค23101 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง สถิติรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื ่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื ้นฐาน ค23101 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 3 ห้องเรียน 
จำนวน 96 คน ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 2 แผน รวมเวลา 8 ชั่วโมงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคริ์ท สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติ t-test for 
dependent sample  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีทักษะการสื่อสารในการเสนอผลงาน

อยู่ในระดับดี ร้อยละ 99.83  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีความพึงพอใจในการเรียนเรื่อง สถิติ 

โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps อยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

         ชื่อเร่ือง : การพัฒนาพฤติกรรมการเรียน ให้มีความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
      ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  นางพรรณี  สาระตา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
รายงานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนให้ดีขึ้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค  
COVID-19 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียน และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรง โดยให้คำชมเชยแก่นักเรียนรวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้
มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากคุณครูที่เข้าสอน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการ
เรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียน
ภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะความเข้าใจ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    
รายวิชาคณิตศาสตร์  ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 
โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps 

ผู้วิจัย :  ชนกนันท์  น้อยหมอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

รายวิชาคณิตศาสตร์พื ้นฐาน  ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื ่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  รายวิชาคณิตศาสตร์พื ้นฐาน         
ค23101 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  
,3/6 , 3/8 และ 3/10ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 
131 คน ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 8 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   โดยการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 แผน รวมเวลา 8 ชั่วโมงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติ           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
GPAS 5 Steps ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับตาม
วิธีของลิเคริ์ท สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ สถิติ t-test for dependent sample  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีทักษะการสื่อสารในการเสนอผลงาน

อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90.83  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีความพึงพอใจในการเรียนเรื ่อง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps อยู่ในระดับมาก 
 
 



P a g e  | 48 

 

บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะการสื่อสารเรื่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
            ค23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1                         
            ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19  
ผู้วิจัย :  ธัญสมร อาทิตย์สาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

   
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารเรื่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน              

ค23101 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง สถิติรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีสอนแบบส่ือประสม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 
33 คน ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 8 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่ือประสม ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 2 แผน 
รวมเวลา 8 ช่ัวโมงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัย
แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่ือประสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 15 ข้อ 
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคริ์ท สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้ สถิติ t-test for dependent sample  
ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีทักษะการส่ือสารในการเสนอผลงาน
อยู่ในระดับดี  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยวิธีสอนแบบส่ือประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีความพึงพอใจในการเรียนเรื่อง สถิติ 
โดยวิธีสอนแบบส่ือประสม อยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองปริซึมและทรงกระบอกในช่วงสถานการณ์โควิค - 19 ภาคเรียนที่ 
1/2564 

ผู้วิจัย :  นางสาวณิชานันทน์  ศูนย์กลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  
การศึกษาครั้งนี ้มีจุดประสงค์เพื ่อ1)เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที ่ดีในการเรียนการสอนในรูปแบบ

ทางไกลด้วยโปรแกรม Google Classroomในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19  2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่ม ีต ่อการเรียนการสอนแบบทางไกลด้วยโปรแกรม Google 
Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2564  ห้อง 2/9 จำนวน 37 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่โปรแกรม Google Classroom 
และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ที ่มีต่อการใช้  โปรแกรม Google 
Classroom ในรายวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติใช้ร้อยละและค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมGoogle Classroom ในการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที ่ตอบ
แบบสอบถามมีจำนวน 37 คนเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 2/9 จำนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศ
ชายจำนวน 20  คิดเป็นร้อยละ  54.05  และเพศหญิงจำนวน 17  คนคิดเป็นร้อยละ  45.95 ผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Classroom พบว่าความพึงพอใจสูงสุด
ของนักเรียนคือโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการส่งงานค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
4.45 รองลงมาคือกระบวนการใช้โปรแกรม Google Classroom ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ความพึงพอใจท่ี
น้อยที่สุดคือนักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปแม้ไม่อยู่ในสถานการณ์
โรคระบาดมีค่าเฉลี่ย 3.38 ส่วนการวิเคราะห์ผลการเรียนพบว่าผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ในระดับ
ผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 70.15 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่6 เร่ืองแคลคูลัสเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 เรื่องแคลคูลัสเบ้ืองต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในช่วงสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ,6/2 , และ 6/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 78 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ บันทึกการส่งงาน แบบบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 2.บันทึกการส่งงาน 3.การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ใช้ร้อยละและค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ผลการวิจัย
พบว่าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6 
เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มี
ดังนี้ 1. ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  โดยจัดรูปแบบการสอนแบบออนไลน์มากกว่าการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไซต์ 2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต้องใช้มากกว่า 1 ช่องทางในการเรียนรู้ 
ท้ังนี้ผู้วิจัยช่องทางในการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และ กลุ่ม facebook สำหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  3. มีการเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุกนอกห้องเรียน  4. มีการบูรณาการการสอนแบบ
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่เน้นการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบการสอบ ท้ังนี้พบว่านักเรียนร้อยละ 87.18 มีความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์ 
    การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  อัญชลี  ประวัง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์  การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2  ภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) แบบ
วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟังก์ชัน ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนร้อย
ละ 75.76  มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในระดับคุณภาพดีขึ้นไป และนักเรียนร้อยละ 84.84  มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่โรคระบาดไวรัสโควิด 19 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง จำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์ ค31101  
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  สุภารัตน์  เลาเหล็ก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31101 ในช่วงสถานการณ์
การแพร่โรคระบาดไวรัสโควิด 19  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1 และ 4/3  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  2) เครื ่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสะ ท้อน
ผลการวิจัย ได้แก่  แบบฝึกหัด  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่โรคระบาดไวรัสโควิด 19  ผลการวิจัยปรากฏ
ว่า นักเรียนร้อยละ 80.25  มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในระดับคุณภาพดีขึ ้นไป และนั กเรียนร้อยละ 
84.50  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่โรคระบาดไวรัสโควิด 19  อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ืองตรรกศาสตร์ในช่วงสถานการณ์โควิค - 19 ภาคเรียนที่ 1/2564
ผู้วิจัย :  นางพัชรินทร์  มณี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  
การศึกษาครั้งนี ้มีจุดประสงค์เพื ่อ1)เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที ่ดีในการเรียนการสอนในรูปแบบ

ทางไกลด้วยโปรแกรม Google Classroomในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19  2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่ม ีต ่อการเรียนการสอนแบบทางไกลด้วยโปรแกรม Google 
Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4         
ปีการศึกษา 2564  ห้อง 4/2 จำนวน 37 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่โปรแกรม Google Classroom 
และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ที ่มีต่อการใช้ โปรแกรม Google 
Classroom ในรายวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายเพื่อหาค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรม
Google Classroom 

 ในการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจำนวน 37 คนเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
4/2 จำนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศชายจำนวน 14  คิดเป็นร้อยละ  37.84  และเพศหญิง
จำนวน 23  คนคิดเป็นร้อยละ  62.16 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โปรแกรม 
Google Classroom พบว่าความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียนคือโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนและการส่งงานค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.33 รองลงมาคือกระบวนการใช้โปรแกรม Google 
Classroom ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุดคือนักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไปแม้ไม่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดมีค่าเฉล่ีย3.01 ส่วนการวิเคราะห์ผลการเรียน
พบว่าผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 79.65 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ   
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
            ของโรค COVID-19 
ผู้วิจัย :  นางสาวเปรมกมล   อินหลี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาตร์       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 เรื ่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยแนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  

COVID-19  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ 2/2 จำนวน 67 คน ใน
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
จำนวน 8 แผน 2) แบบประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนมีทักษะในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(= 4.19, S.D. = 0.56) และนักเรียนร้อยละ 72.44 มีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  2) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก (= 4.24, S.D. = 0.53) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความ ย่อความและสรุปความด้วยแบบฝึกการเขียน 
            เรียงความ ย่อความ และสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ผู้วิจัย :  นางสาววิไลพร  เส่ียงกุศล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ 
ย่อความ และสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความ ย่อความ และสรุปความ ของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1                   
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน ประกอบด้วย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จำนวน 38 คน และ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 จำนวน 40 คน รวมทั้งส้ิน 78 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่   
    1. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ลีลาภาษา จำนวนท้ังส้ิน 3 แผน  2. แบบฝึก
การเขียนเรียงความ ย่อความ และสรุปความและ 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest–
Posttest Design) ผู ้ว ิจัยดำเนินการสอนด้วยตนเองกับกลุ ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี             
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน  
78 คน ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการ คือ ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเรียน จากนั้น
ทดสอบความสามารถเขียนเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าก่อนเรียน (Pre-test) และดำเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการเขียนเรียงความ ย่อความ และสรุปความ ทั้งหมด           
3 แผน โดยทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 สัปดาห์ จากนั้นทดสอบความสามารถการเขียนเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินค่า (Post-test) และนำข้อมูลท่ีได้มาทำการตรวจ วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS for Window 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)  ใช้วิธีการทางสถิติ t – test Dependent Sample 
ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ย่อความ และสรุปความ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80.20/83.65 และมี 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ผลคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าสูงกว่าก่อนเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาทักษะการอ่านตีความ ด้วยแบบฝึกการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

ผู้วิจัย :  นายเฉลิมพล  ทรายหมอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านตึความ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 5 ห้องเรียน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านตีความ  แปลความ  ขยาย
ความ 2.แบบฝึกการอ่านตึความ 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest–
Posttest Design) ผู้วิจัยดำเนินการสอนด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 50 
คน ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการ คือ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเรียน จากนั้น
ทดสอบความสามารถเขียนเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าก่อนเรียน (Pre-test) และดำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการอ่านตีความ โดยทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 3 สัปดาห์ จากนั้นทดสอบความสามารถการอ่านตีความ (Post-test) และนำข้อมูลท่ีได้มาทำการ
ตรวจ วิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)  ใช้วิธีการทางสถิติ t – test Dependent 
Sample 

ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คะแนนรวมการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  10.66 
และค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  52.00  คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.07 และค่าเฉลี่ยร้อย
ละเท่ากับ  78.37 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละของการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน   
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       
  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Google meet Application 

ผู้วิจัย :  นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท32101 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Google meet 
Application 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย จากการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ท32101 โดยใช้ 
การเรียนการสอนผ่าน Google meet Application กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท32101 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียนการสอนรายวิชา 
ภาษาไทย ท 32101 โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Google meet Application ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ76.31 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด 

ผู้วิจัย :  นางสาวณัฐฉรา ปากูล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนท่ี
ความคิด และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนท่ีความคิด 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3และ 2/5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการ 
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม กำหนด
ระยะเวลาในการทดลอง จำนวน 10 คาบ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนท่ีความคิด 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
และ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนท่ีความคิด 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่ม 
ตัวอย่างกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent)ผลการวิจัยปรากฏว่า 

1. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังจัดการ เรียนรู้ 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนท่ีความคิดสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ  
SQ4R ร่วมกับแผนท่ีความคิดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  
             รายวิชา I32201 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
               โคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางสาวธัชกร จับใจนาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียน 

การสอนออนไลน์ รายวิชา I32201 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ
ออนไลน์ของผู้สอน รายวิชา I32201 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/3 ม.5/4 ม.5/6 และ ม.5/11 ท่ีเรียนรายวิชา I32201 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 131 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ รายวิชา I32201 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเนื้อหาตามลำดับ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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        ชื่อเร่ือง : ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 
ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 

ผู้วิจัย :  นางกมลรัตน์ คำโมนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย    
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียน 

การสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Sites โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียนท่ี2, 4, 6, 8 และ 10 จำนวน 87 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามใน Google Forms โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออก 
เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา 

ภาษาไทยพื้นฐาน (ท 21101) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

1.จัดทำแบบทดสอบความพึงพอใจในระบบออนไลน์ทาง Google Forms 
2. นำแบบทดสอบลงในเว็บไซต์ทาง Google Sites ให้นักเรียนในแต่ละห้องเรียนดำเนินการทำ 

แบบทดสอบ ซึ่งแบ่งออกการศึกษาออกเป็น 5 ด้าน 
3. นำผลท่ีได้รับมาหาค่าความพึงพอใจ 

จากผลการวิจัยปรากฏว่า ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาบทเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านท่ี 2 ด้านเนื้อหาบทเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 3 ด้าน
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปาน ด้านท่ี  4 ด้านการประเมินผล 
นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมนักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สะท้อนความคิดเห็นกลับมายังครูผู้สอนเพื่อใช้ปรับปรุง
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการใช้สื่อ PowerPoint ในรายวิชา ความส าคัญของ 
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย :  นางสาวฉวีวรรณ คำปัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่องานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนระดับช้ันปีท่ี 5/11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 20 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ส่ือ PowerPoint 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 
1. จากการสอนโดยใช้ส่ือ PowerPoint เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  

พบว่า X ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน คือ 7.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.88 (X = 7.11, S.D = 
1.88) และ X ค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียน คือ 16.66 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.28 (X = 16.66 , S.D 
= 1.28) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน พบว่า มีค่า t-test 
เท่ากับ -30.755 และค่า Sig. เท่ากับ .00 แสดงว่า การใช้สื ่อ PowerPoint เร ื ่อง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. การสำรวจความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ PowerPoint เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่ำ 
สังคมไทยพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายข้อ คือ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ น่าสนใจ และสร้างการร่วม 
เรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ อยู่ในระดับมากที่สุด 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ จากการเรียนรู้จากส่ือทำให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนมากขึ้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การเสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนให้มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรียน  
                    เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ผู้วิจัย :  นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ         

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อําเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย ให้เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบบันทึก การตรวจสอบ
ข้อมูลใช้ เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า )Triangulation  Technique) และเสนอผลการวิจัยโดยวธิี
พรรณนา การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ  การตรวจสอบข้อมูลใช้ เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า 
)Triangulation Technique) และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา 

ผลการวิจัยปรากฏว่า สภาพปัญหาก่อนดําเนินการ ครูผู้สอนจะประสบกับปัญหาการขาดความ
รับผิดชอบ 3 ด้าน คือด้านการตรงต่อเวลา ด้านความมีวินัยในการเรียน )ความรับผิดชอบ (และด้านการ
รักษาความสะอาด  เมื ่อดําเนินการพัฒนาการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3          
หลังการพัฒนาเสริมสร้างวินัยของนักเรียน ทําให้นักเรียนมี วินัยมากขึ้น ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนดี
ขึ้น อุดม วงศ์จอม )2548 :77 (พบว่า การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในเรื่อง การมีวิน ัย ส่งผลต่อ
ความสําคัญ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต สามารถประพฤติตนให้มีให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบผสมผสานเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นม.5/7เร่ือง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
เรียนรู้ของตนเอง วิชาสังคมศึกษา ส32101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางสิงห์ทอง  ชาวคำเขต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อโควิด -19  2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning เพื่อส่งเสริมการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3) เพื่อให้นักเรียนนำหลักการ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ กับเรื ่องการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมของตน กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน  38 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 บูรณาการ ฯ  Google Classroom คำถาม ในงานของชั้นเรียน ที่มี
ลักษณะ เป็นสถานการณ์ ต่าง ๆ ชาดกพระมหาชนก การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นพลเมืองดี ไปใช้ในการ
เรียนการสอน จำนวน 4 คาบ โดยใช้ สื่อ Power Point เรื่อง การประยุกต์ สามห่วง 2 เงื่อนไข กับการ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
แต่ละคน โดยการตอบคำถามผ่าน Google Form และคำถาม ในงานของช้ันเรียน แล้วนำคำตอบของ
นักเรียน มาจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามช่วงวัย และกลุ่มท่ีต้องฝึกฝนพัฒนา
ต่อไป นำมาบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
ความถ่ี ร้อยละของนักเรียน  

ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด 
        ของเช้ือโควิด -19  รูปแบบ On – Demand โดยใช้ Google Classroom  นักเรียน ร้อยละ 86.84 
        สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  นักเรียนร้อยละ 13.16 ต้องติดตามการส่งงานจากช่องทางอื่น 

ด้วย 2) นักเรียนได้ฝึกการคิด แบบโยนิโสมนสิการ หลากหลายรูปแบบย่อย ตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง กิจกรรมการเรียนรู ้แบบ Active Learning ทุกคน 3) นักเรียน ร้อยละ 73.68 เป็นผู ้มี
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 26.32 ต้องได้รับ
การฝึกฝน ด้านการคิด ในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาสังคมศึกษา ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางสาวมัลลิกา คูสีวิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายในรายวิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้ Google Classroom ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาสังคมศึกษา ตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 
27 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom รายวิชา
สังคมศึกษา  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google 
Classroom ในรายวิชาสังคมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T score และค่าที (Dependent ttest)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่จัน

วิทยาคม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom          
มี ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละของคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้น 58.93  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาสังคมศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด            
( Χ = 4.67, S.D. = 0.39) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ Google Classroom ใน 
รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางทิพวรรณ บุญหวาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาผลของการใช้ Google Classroom ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาผลของ
การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาสังคมศึกษา 2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรม 
Google Classroom และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน ม.2 ท่ีมีต่อการใช้ Google 
Classroom ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยาย (Desciptive Statistic) เพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และค่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Classroom ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจำนวน 40 คน เป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 จำนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เป็นเพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเพศหญิง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
75 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Classroom พบว่า ความ
พึงพอใจสูงสุดของนักเรียน คือ ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google Classroom อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.32 รองลงมา คือ โปรแกรม Google Classroomช่วยอำนวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนและการส่งงาน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.06 ส่วนค่าความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด มี
ค่าเฉล่ีย 3.24 ส่วนการวิเคราะห์ผลการเรียน พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์
ยอดเยี่ยม มี จำนวนมากท่ีสุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และระดับผลสัมฤทธิ์ดี จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือระดับปรับปรุง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  
2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียน  
    การสอน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 
  นร.ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
  1.โปรแกรม Google Classroom 

2.แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน ม.2/3 ท่ีมีต่อการใช้ Google Classroom ในรายวิชา
สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ 
สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่าน google form 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
  สถิติบรรยาย (Desciptive Statistic) เพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Classroom 
ผลการวิจัยปรากฏว่า 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  

 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจำนวน 40 คน เป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 จำนวน  
40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเพศหญิง จำนวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรม Google Classroom 

ข้อ คำถาม ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 
1 โปรแกรม Google Classroom ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

และการส่งงาน 
4.06 0.97 

2 กระบวนการใช้งานโปรแกรม Google Classroom ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 3.81 0.90 
3 โปรแกรม Google Classroom เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนการสอนในช่วงเกิดโรคระบาด Covid-19 
3.94 0.84 

4 ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google Classroom อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 4.32 0.78 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 10 25 
หญิง 30 75 
รวม 40 100 
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5 นักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่
ในสถานการณ์โรคระบาด 

3.24 1.24 

6 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.02 0.83 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Classroomพบว่า 
ความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียน คือ ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google Classroom อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.32 รองลงมา คือ โปรแกรม Google Classroom ช่วยอำนวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนและการส่งงาน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.06 ส่วนค่าความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด มี
ค่าเฉล่ีย 3.24 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์ยอดเย่ียม มีจำนวน
มากท่ีสุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และระดับผลสัมฤทธิ์ดี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
รองลงมาคือระดับปรับปรุง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนเฉลี่ย จำนวน ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 3.51-4.00 11 27.5 

ดีมาก 3.01-3.50 8 20 
ดี 2.51-3.00 11 27.5 

พอใช้ 2.01-2.50 1 2.5 
ปรับปรุง 0.00-2.00 9 22.5 

รวม 40 100 
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ชื่อเร่ือง : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรค COVID-19 ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 

ผู้วิจัย :  นายธวัชชัย  ยะถา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้รางวัล
(คะแนนเพิ่มพิเศษ) ในการส่งเสริมเจตคติในการใช้สัญลักษณ์ในงานท่ีมอบหมายวิเคราะห์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน โดยจัดทำ
ตารางส่งงานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 ในรายวิชาอาเซียนศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของการส่งงาน ในวิชาอาเซียนศึกษา หลังการส่งเสริมเจตคติ พบว่า
การส่งงานสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติ ซึ่งหมายถึง นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 ควร
ได้รับการส่งเสริมเจตคติจาก ครูผู้สอน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานสูงขึ้น 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 
โดยใช้  google  meet , google  form และ google  classroom  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  เรือง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก  รายวิชาสังคมศึกษา   
วิชา ส 31101 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางทัศนีย์    ปุรณะพรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID  19  ของนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  เรือง การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโลก  รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส 
31101  ปีการศึกษา  2564 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  เรือง การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของโลก  รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส 31101  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563จำนวน 38  คน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

1. แบบทดสอบ ก่อนเรียน -  หลังเรียน เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  จำนวน 40 ข้อใน  google  form 

2. สถิติการเข้าเรียนของนักเรียน ใน google  classroom  และ google  meet เรื่อง การเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4   

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ 

1. ผู้วิจัย นำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโลก จำนวน 40
ข้อ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบ และแจ้งผลการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียน
ทราบเป็นรายบุคคล 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี) 
 

ร้อยละ (Percentage)  คำนวณจากสูตร   

         
   เมื่อ P  แทน   ร้อยละ 
       f  แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
      N  แทน จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 

เมื่อพิจารณารายคน  พบว่า  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ตามเกณฑ์คุณภาพความสำเร็จท่ีกำหนดไว้ แสดงว่าการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19  โดยใช้  google  meet , google  form 
และ google  classroom   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของ
โลก รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 31101  ปีการศึกษา  2564 สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID  19  ได้จริง และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : ผลการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.1/1  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคมปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางสาวนฤมล สารขัติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ Google Meet 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาประวัติศาสตร์ 2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ 
Google Meet ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 ห้อง 1 จำนวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรม Google Meet และแบบสำรวจความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ัน ม.1 ท่ีมีต่อการใช้ Google Meet ในรายวิชาวิชาประวัติศาสตร์  ปีการศึกษา 2564 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Desciptive Statistic) เพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Meet ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจำนวน 27คน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และเพศหญิง จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 67 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Meet 
พบว่า ความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียน คือ ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google Meet อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.32 รองลงมา คือ โปรแกรม Google Meet ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนและการส่งงาน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.06 ส่วนค่าความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ นักเรียน
ต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด มีค่าเฉล่ีย 
3.24 ส่วนการวิเคราะห์ผลการเรียน พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม         
มีจำนวนมากท่ีสุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 รองลงมาคือระดับปรับปรุง จำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.63 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ Google Meet ในการจัดการ 
    เรียนการสอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 
  นร.ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
  1.โปรแกรม Google Meet 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

2.แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน ม.1/1 ท่ีมีต่อการใช้ Google Meet ในรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ 
สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่าน google form 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
  สถิติบรรยาย (Desciptive Statistic) เพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Meet 

 
ผลการวิจัยปรากฏว่า 
ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจำนวน 27 คน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จำนวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และเพศหญิง จำนวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรม Google Meet 

ข้อ คำถาม ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 
1 โปรแกรม Google Meet ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ

การส่งงาน 
4.06 0.97 

2 กระบวนการใช้งานโปรแกรม Google Meet ไม่ซบัซ้อน เข้าใจง่าย 3.81 0.90 
3 โปรแกรม Google Meet เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ

เรียนการสอนในช่วงเกิดโรคระบาด Covid-19 
3.94 0.84 

4 ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google Meet อย่างเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

4.32 0.78 

5 นักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่
ในสถานการณ์โรคระบาด 

3.24 1.24 

6 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.02 0.83 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 9 33 
หญิง 18 67 
รวม 27 100 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Google Meet พบว่า ความพึง
พอใจสูงสุดของนักเรียน คือ ครูผู้สอนใช้โปรแกรม Google Meet อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจมีค่า 4.32 รองลงมา คือ โปรแกรม Google Meet ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
และการส่งงาน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีค่า 4.06 ส่วนค่าความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนต้องการให้
ครูใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด มีค่าเฉล่ีย 3.24 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง
ท่ี 3 พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์ยอดเย่ียม มี จำนวนมากท่ีสุด จำนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 รองลงมาคือระดับปรับปรุง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนเฉลี่ย จำนวน ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 3.51-4.00 10 37.04 

ดีมาก 3.01-3.50 2 7.41 
ดี 2.51-3.00 4 14.81 

พอใช้ 2.01-2.50 3 11.11 
ปรับปรุง 0.00-2.00 8 29.63 

รวม 27 100 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา ส33101  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  นายนำชัย หอมแก่นจัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแอพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในออนไลน์ รายวิชา
สังคมศึกษา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  และสำรวจปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้  เพื ่อนำมา
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแอพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของ 
รายวิชาสังคมศึกษา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนแม่จันวิทยารม จำนวน 200 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามวิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาพบว่า 1) แอพลิเคชันท่ีนักเรียนชอบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มากท่ีสุด คือ แอพลิเค
ชันไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 88.23 และ Google Meet คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ2) ปัญหาท่ีครูพบใน
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์คือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และโปรแกรม
ที่ใช้สำหรับการเรียนแบบออนไลน์ถูกพบมากที่สุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของ
นักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้าน
ครอบครัวยังทำให้นักเรียนบางส่วนต้องทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ชื่อเร่ือง : การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนออนไลน์ เร่ืองโน้ตสากล   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) 

ผู้วิจัย :  นายสมศักดิ์   ช่างศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อสื่อออนไลน์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 238  คน ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ส่ือออนไลน์ 
และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที(t–test) แบบ dependent 
ผลการศึกษาพบว่า  
          1. ความพึงพอใจของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้สื ่อออนไลน์ พบว่า มีความพึงพอใจมากที ่ สุด                   
คิดเป็นร้อยละ 35.38  มีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 42.02  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 21.26  มีความพึงพอใจน้อย  คิดเป็นร้อยละ 1.26 และ มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 0.08 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
เร่ืองประเภทของการละครไทย วิชาศิลปะ  ศ31101 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  

ผู้วิจัย : นางสุกันยา  อินทิม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาความเข้าใจ               
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  เรื่อง ประเภทของการละครไทย ให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ เรื ่อง ประเภทของการละครไทย และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ประเภทของการละคร
ไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจัิย
ครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง ประเภทของการละครไทย แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง ประเภทของการละครไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 เรื่อง ประเภทของการละครไทย  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.18 / 81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง ประเภทของการละครไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และ 3) ความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง ประเภท
ของการละครไทยอยูในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อเจตคติต่อวิชาศิลปะ ศ23101 ชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

ผู้วิจัย : นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อเจตคติต่อรายวิชาศิลปะ          

ศ23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม จำนวน 30 คน ท่ีมีเจตคติทางลบต่อรายวิชาศิลปะ ศ23101 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
จากประชากร แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลอง
คือกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และกลุ่มควบคุมคือกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ แบบทดสอบเจตคติต่อรายวิชาศิลปะ ศ23101 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ คือการทดสอบที             
(t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติทางบวกต่อรายวิชาศิลปะ ศ23101 
มากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีเจคติทางบวกต่อรายวิชาศิลปะ ศ23101 มากขึ้นหลังจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีเจตคติทางบวกต่อรายวิชา
ศิลปะ ศ23101 มากกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดเส้นสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัย : นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ ่งมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะวาดเส้นสร้างสรรค์ของนักเรียน จำนวน 33 คน 
จัดการทดลองใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25642  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน การสอนโดยใช้แบบฝึกการทำซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะในการวาดรูป รายวิชาศิลปะพื้นฐาน การศึกษา 
2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ปี จำนวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1. แบบฝึกทักษะการวาดเส้นสร้างสรรค์ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  ข้อ คำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาศิลปะ โดยใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ดี 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาศิลปะ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

        ชื่อเร่ือง : การสอนโดยใช้แบบฝึกการทำซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะในการวาดรูป รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย : นางสาวทิพย์มณี  ทองกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ ่งมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เรื่องการสอนโดยใช้แบบฝึกการทำซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะในการวาด
รูป รายวิชาศิลปะพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 5 คน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25642  2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  การสอนโดยใช้แบบฝึกการทำซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะในการวาดรูป รายวิชาศิลปะพื ้นฐาน 
การศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิ จัยในครั้งนี ้ คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ปี จำนวน 5 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แบบฝึกพัฒนาทักษะในการวาดรูป รายวิชาศิลปะ  มีผลความเหมาะสม อยู่ในระดับ 
ดีมาก (x = 4.82 , S.D. = 0.26)   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง  ข้อ คำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาศิลปะ โดยใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ( x= 17.00 , S.D. = 1.58)  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนรายวิชาศิลปะ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะพบว่าหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติเร่ืองนาฏยศัพท์โดยนำ Graphic  
Organizer มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

ผู้วิจัย : นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1.เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ของ 

นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการนำ Graphic Oranizer มาใช้ในกระบวนการเรียน 
2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ 

ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการนำ Graphic Oranizer มาใช้ในกระบวนการเรียน 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างประชากร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564                     

จำนวน 38 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
1. ใบงาน Graphic Oranizer เรื่องนาฏยศัพท์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี โดยใช้เวลาใน 

การสอน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยไม่นับวันท่ีทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่องนาฏยศัพท์ 
3. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำนาฏยศัพท์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจ เรื่องนาฏยศัพท์ และประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติท่ารำนาฏยศัพท์ของนักเรียยน 
ผลการวิจัยปรากฏว่าจากผลการวิจัย พบว่า  

ความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติเรื่องนาฏยศัพท์โดยนำ Graphic Organizer มาใช้ใน 
กระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความรู้ความเข้าใจท่ี
แม่นยำ และมีทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะของตนเองทางด้านการปฏิบัติท่ารำในวิชานาฏศิลป์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและระดับพอใช้ ซึ่งเปน็ท่ี
น่าพอใจ นักเรียนมีความสนใจเรียน ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนและกระบวนการเรียนรู้ ทำให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์เพิ่มขึ้น ในด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยนำ Graphic 
Organizer มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการนำ Graphic 
Organizer มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้โดยหลังการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก Graphic Organizer ที่สร้างขึ้นส่งผลให้นักเรียนเกิดการเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง
นาฏยศัพท์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ ้น และจดจำได้นาน เข้าใจในสิ่งที ่เรียน และช่วยให้นักเรียนสามารถจำเป็น
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ความจำถาวร เนื่องจากนักเรียนได้ใช้ความคิดในการจัดกระทำข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจท่ี
แท้จริงและการได้เห็นภาพ ได้วาดภาพ เมื่อมีการออกแบบกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือความรู้ ช่วยส่งผล
ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้ถูกต้อง 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ชื่อเร่ือง : การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11  
ห้องเรียนศิลป์อาชพี (สาขาเกษตรกรรม) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  นางสาวกาญจนา  เกตุอินทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนช้ัน  
มัธยมศึกษาปีที ่ 4/11 ห้องเรียนศิลป์อาชีพ )สาขาเกษตรกรรม (โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / 
การบ้านของนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11 ห้องเรียนศิลป์อาชีพ  )สาขาเกษตรกรรม (
จำนวน 22 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ )ถ้ามี (การหาค่าร้อยละ  
ผลการวิจัยปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11 ห้องเรียนศิลป์อาชีพ  )สาขาเกษตรกรรม (ในเรื่องการไม่ส่งงาน  / การบ้า น แสดง
ให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำดับท่ี  1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป โดยคิดจาก

นักเรียน 22 คน ท่ีเลือกเป็นสาเหตุอันดับท่ี  1 จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  81.82  
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาการขยายพันธุ์พืชช้ันม.5/10ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคโควิค -19 

ผู้วิจัย :  นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาการขยายพันธุ์พืชช้ันม.5/10ในสถานการณ์การแพร่
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืชระดับช้ัน
ม.5/0ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 และศึกษาระดับความพึงพอใจในการมีสว่นร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการขยายพันธุ์พืชระดับชั้น ม.5/10 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิค-19 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5/10 จำนวน 15 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่1 .แบบบันทึกในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชการการขยายพันธุ์

พืชระดับช้ัน ม.5/10  2. แบบสอบถามความพึงพอใจการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการ
ขยายพันธุ์พืชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการบันทึกการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการขยายพันธุ์พืชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 นักเรียนระดับชั้น ม.5/10จำนวน 
15 คน ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

           วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ค่าเฉล่ียและร้อยละ 
ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืชในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิค-19 คิดเป็นร้อยละ 78 และมีระดับความพึงพอในการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการขยายพันธุ์พืชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 72 ปานกลาง ร้อยละ20 และน้อย ร้อยละ 8 ตามลำดับ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรค Covid-19  รายวิชาผลิตภัณฑ์พืช  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 

ผู้วิจัย :  นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนด้วยการ
เรียนแบบผสมผสาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการลงมือปฏิบัติจริง 3) เพื่อ
ศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 แผนการเรียน
ห้องเรียนอาชีพ  สาขาพืชศาสตร์  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จำนวน 15 คน ใช้ระยะเวลาตลอดภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564  ในรายวิชา ผลิตภัณฑ์พืช ง32271  เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ได้แก่              
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ผลิตภัณฑ์พืช  3) แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการเรียนรู ้รายวิชา 
ผลิตภัณฑ์พืช   การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ 
ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติทดสอบมาตรฐาน t-test 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์  
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนท่ีไม่ต่อเนื่อง  และเป็นการปรับตัวให้เข้ากับกระแสสังคมในยุคปัจจุบันท่ีส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social media) เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคเวลาเรียนท่ีไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ  สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 15  คน ด้วยกิจกรรมการ
เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการลงมือปฏิบัติจริง มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) = 4.44 , ค่าความแปรปรวน 19.76  และค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (CV.) = 5.30 
หมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี   3) นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง 
ในระดับ มาก ( x ̅= 4.15, S.D.= 0.74) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลเพือ่พัฒนาความเข้าใจของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง การบันทึกบญัชีในสมุดรายวันทั่วไป วิชา การบัญชี
เบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ผู้วิจัย :  นางขวัญวิไล  บุญยอด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (บัญช)ี       
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการ 
บัญชีเบื้องต้นในสถานการณ์ Covid 19 ด้วยแรงจูงใจเชิงบวก 

          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนสาระเพิ่มเติม รายวิชา การบัญชี 
เบ้ืองต้น โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จำนวน  27 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้  บันทึกการส่งงาน  แบบบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  2.บันทึกการส่งงาน 3.การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ใช้ร้อยละและค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
ผลการวิจัยพบว่าแนวปฏิบัติที่ดีใน การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป วิชา การบัญชีเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 มีดังนี ้   1)ผู ้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  โดยจัดรูปแบบการสอนแบบออนไลน์
มากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์  2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต้องใช้มากกว่า 
1 ช่องทางในการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ช่องทางในการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Cassroom  Google 
Meer  Facebook  Line  3) การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งต้องใช้การใช้แรงจูงใจเชิงบวก เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ อาทิ การเพิ่มคะแนนในการเข้าเรียนหรือทำงานของ
นักเรียน  การสอนเสริมนอกเวลา   การติดตามการทำงานของนักเรียน   การแสดงความช่ืนชมผลงานของ
นักเรียนแต่ละครั้ง และเสนอแนะแนวทางการทำงานของนักเรียน เป็นต้น  4) มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง   ท้ังนี้นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียน
เฉล่ียอยู่ในระดับดี  และพบว่านักเรียน มีความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครู
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัย :  นายนิกร  ชัยชนะพงษ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ   
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนและปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม      
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ประชากรท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกต และแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มประชากร  และใช้แบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากร จำนวน 38 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และขณะ
เรียนอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางคือปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัยด้านความพร้อมของนักเรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางบ้าน 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ม.6/9 (ห้องเรียนอาชีพไฟฟ้ากำลัง)  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 8 คน 

ผู้วิจัย :  นายคมกริช  บุญวงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ   
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนทั้ง 8 คนไม่ส่งงาน ตาม
กำหนด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ัน ม.6/9 (ห้องเรียนอาชีพไฟฟ้ากำลัง)โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 ท่ีเรียนวิชา กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า มีจำนวน 27  คน เป็นชาย 25 คน และเป็นหญิง 2 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบเช็คเวลาเรียน  แบบเช็คคะแนน  แบบสังเกตพฤติกรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)  สถิติพื้นฐาน ร้อยละ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า เมื่อพบว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา ครูประจำวิชาได้ต้ัง
เงื่อนไขในการส่งงานในช้ันเรียนขึ้น ถ้าส่งงานตามกำหนดเวลาจะไม่ตัดคะแนน ถ้านักเรียนส่งงานช้าจะมี
การตัด คะแนน ตามที่ได้ตกลงกัน และได้แจ้งผลการส่งงานลงในกลุ่มไลน์ของรายวิชา กฎหมายและ
มาตรฐาน ทางไฟฟ้า ผลปรากฏว่า ร้อยละ 83.13 ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวส่งงานตรงเวลาขึ้น 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

       ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลและออนไซต์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เร่ือง งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ภาคเรียนที่ 1 /2564  

ผู้วิจัย :  นายสุริยา หนองผือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ   
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื ่อ 1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที ่ดีในการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนการสอน On-line 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์และออนไซต์ เรื ่อง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6           
โดยประชากรได้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/9 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 คน 
เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet และการส่งงาน ใบ
กิจกรรม การเรียนรู้ผ่านยูทูป การปฏิบัติทดสอบแบบออนไซต์ และช่องทางของกลุ่ม Facebook และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผลการวิจัยในครั้ง
นี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับ
มาก เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 90 

 

บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

       ชื่อเร่ือง : ปัญหานักศึกษาหนีเรียน 
ผู้วิจัย :  นายสุพจน์ พึ่งวงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ   
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนหนีเรียน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเพื่อศึกษาหาสาเหตุ ของปัญหาการเรียนท่ีเกิดกับนักเรียน ในการหนีรียน 
การศึกษาหากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ   โดยใช้กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่ม นักเรียน ม.5 จำนวน   

          นักเรียน 28  คน  การศึกษาในครั้งนี้  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลดังนี้  

                                         1. ศึกษาข้อมูลในการวิจัย  
                                         2. สำรวจสถานท่ีทาการวิจัย  
                                         3. เริ่มดำเนินการวิจัยโดยทาการสัมภาษณ์  
                                         4. เก็บรวมรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  
                                         5. นำข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมแล้วนำมาวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)............................................................................................................... 
ผลการวิจัยปรากฏว่า จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับช้ัน ม.5 สาขาไฟฟ้ากำลัง ได้ข้อมูลสาเหตุท่ีมาของ
ปัญหา คือ  

                           1. ถูกคาดโทษจากการทางานไม่ทัน ไม่ส่งการบ้าน  
                           2. มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ไม่กล้าพูดคุยปรึกษา  
                           3. บทเรียนยาก เรียนไม่รู้เรื่อง เนื่องจากความสามารถต่า สติปัญญาไม่ค่อยดีค่อนข้างทึบ 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

       ชื่อเร่ือง : การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  
media) และการเรียนรู้แบบเรียนที่โรงเรียน On-site เพือ่แก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการ
ปฏิบัติของนักเรียนชั้นม.6/8  วิชาการถนอมและแปรรูปอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

ผู้วิจัย :  นางวิมล  ปัญญานันวงศ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (คหกรรม)     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนด้วยการ
เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง 3)  เพื่อศึกษาความ พึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ(กลุ่มงานคหกรรม
ศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ  โรงเรียน แม่จันวิทยาคม  จำนวน 19  คน ใช้ระยะเวลาตลอดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในรายวิชา การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร (ง 33227)  สัปดาห์ละ 5 
คาบเรียน รวมทั้งส้ิน 100 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร (ง 33227) 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ กลุ่ม
งานคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 19  คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบัติจริง 2) การจัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบัติจริง สามารถแก้ไขปัญหาเวลา
เรียนท่ีไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อ
การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบติั
จริง ระดับมาก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ห้องเรียนอาชีพ  สาขาอาหารและ
โภชนาการ (คหกรรมศาสตร์) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน  19 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 

  1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
   2.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

3.แบทดสอบความรู้ความสามารถในรายวิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ  การสังเกต การกรอกแบบสอบถาม และเอกสารในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี)   ใช้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ผลการวิจัยปรากฏว่า 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/8 แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ 
สาขาอาหารและโภชนาการ (คหกรรมศาสตร์) จำนวน 6  คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุกคนมีผลการเรียนระดับ 4.00 (ดีเย่ียม) คิดเป็น 100 %  

2.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรม
การ เรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ (คหกรรมศาสตร์)  มีพฤติกรรมการตอบคำถาม
มากที่สุด (ร้อยละ 97.70) รองลงมาคือ ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม (ร้อยละ 96.77) การเข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ 96.77) การส่งงานตามเวลา (ร้อยละ 95.39) การแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 29.95) 
การตั้งคำถาม (ร้อยละ 5.99) และการโพสต์ แชร์เนื้อหา (ร้อยละ 3.69) เรียงตามลำดับ  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ที่มีต่อการเรียนด้วย
กิจกรรม การเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวม มี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
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       ชื่อเร่ือง : การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใช้วิธีการส่งงานผ่าน 
ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 (สาขา
อาหารและโภชนาการ) 

ผู้วิจัย :  นางสาววรินทร   กาบสนิท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (คหกรรม)     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในรายวิชา การบริการ
อาหารและเครื่องดื่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ โรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม ระหว่างส่งงานแบบปกติ และการส่งงานผ่าน Google Classroom มีความแตกต่างกัน 

กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้คือ  นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5/10 แผนการเรียนอาหารและ
โภชนาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จำนวน  16 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
   1.การส่งงานผ่านระบบ Google Classroom 
   2.แบบประเมินความพึงพอใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลเฃิงสถิติ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี) 

   1.ค่าเฉล่ียเลขคณิตประชากร 2.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร 
   3.ความแปรปรวนประชากร 4.ค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า   
1. จากผลการวิจัยพบว่า มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ Join Class ในปริมาณน้อย มีจำนวนนักเรียนท่ี

ส่งงานผ่านระบบ (Google Classroom) ตามกำหนดต่ำกว่าครึ่งของจำนวนนักเรียนท้ังหมด แต่มีจำนวน
นักเรียนส่งงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจาการส่งงานในครั้งแรก และมีจำนวนนักเรียนที่ส่งงานช้าในปริมาณ
น้อยมาก ส่วนนักเรียนท่ีไม่ส่งงานนั้นมีปริมาณน้อยกว่าจำนวนนักเรียนท่ีส่งงานตามกำหนด 

  2.จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการส่งงานผ่านระบบ 
(Google Classroom) ในระดับมาก โดยพิจารณาจากการะประเมินเป็นรายข้อได้ว่า นักเรียนมีความ
เข้าใจในระบบ (Google Classroom) ในระดับมาก มีความประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอนและ
อุปสรรคในการส่งงาน ในระดับมาก มีการใช้ระบบได้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน ในระดับปานกลาง สามารถ
ในไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ ในระดับมาก นั่นคือนักเรียนมีการคิดต่อยอดและประยุกต์วิธีส่งงานของตนเอง
ในรายวิชา อื่น ๆ ได้ สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาท่ีกำหนด ได้ในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนยังมีความ
ต้องการใช้ระบบ (Google Classroom) ในการส่งงานต่อไป 
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โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

       ชื่อเร่ือง : การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 
19 รายวิชาอาหารครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปี
การศึกษา 2564 

ผู้วิจัย :  นางสาวศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ (คหกรรม)     
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1.) เพื่อศึกษาแอพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชาอาหารครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  

2.) เพื่อสามารถนำประโยชน์จากการศึกษาแอพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้และการใช้ส่ือ 
ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรายวิชาหลักการประกอบอาหารครอบครัว ของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนห้องเรียนศิลป์คหกรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 โรงเรียนแม ่
จันวิทยาคม รายวิชา หลักการประกอบอาหารครอบครัว จำนวน 33 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดัวย 
1.) แอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้   

- ใช้ google classroom ในการจัดการเรียนการสอน  
- ใช้แอปพลิเคชัน TikTok,Facebook,YouTube และ google meet ในการทำกิจกรรม 

2.) แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู ้
3.) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ – 
วิธีดำเนินการศึกษา เป็นการทบทวนผลการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ต่อไป โดยใช้
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของครูที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน
แผนการสอน การใช้ส่ือการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1.) ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสร้างสรรค์ 
2.) ทักษะการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
3.) ทักษะการบริหารและจัดเวลาการเรียนท่ียืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ 



P a g e  | 95 

 

บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

4.) ทักษะการจับประเด็นและการคิดวิเคราะห์5.)ทักษะการประเมินผลและให้คำแนะนำที ่มี
คุณภาพและเหมาะสมฉะนั้นเพื่อให้การจัดการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น พบว่า
มี 8 วิธี ท่ีใช้สอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนี้  

1. กำหนดแนวทางท่ีชัดเจน 
2. ออกแบบการสอนท่ีน่าสนใจ 
3. เลือกเครื่องมือการสอนท่ีเหมาะสม 
4. กระตุ้นให้นักเรียนทำงานรว่มกันแบบออนไลน์ 
5. ใช้ประโยชน์จากการทำงานท้ังแบบกลุ่มและแบบเด่ียว 
6. ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่  
7. มีการปิดการสอน    
8. ให้นักเรียน Feedback  

 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี) – 
สรุปการจัดการเรียนรู้ทางออนไลนอ์ย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาแอพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้และการใช้ส่ือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ได้ใน
รายวิชาหลักการประกอบอาหารครอบครัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปี
การศึกษา 2564  

 
ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 

ครูผู้สอน 
  

-รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรม  การศึกษา เรียนรู้   
-บริหารจัดการเรียนการสอนในเวลาท่ีจำกัด  
  

-ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรม
การ  เรียนรู้ของผู้เรียนได้
โดยตรง   

ผู้เรียน   -สะดวกสบาย จูงใจผู้เรียน   
-ได้ใช้แอพลิเคชันในชีวิตประจำวันในทำ กิจกรรมและการเรียนรู้ 
เช่น สร้างส่ือวีดีโอการ ทำอาหารครอบครัว ลงใน 
TikTok,     Facebook,YouTube     

-ข้อจำกัดในการเรียนรู้ ด้าน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้า
เรียน สร้างสรรค์ผลงาน   

ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 
  -ขาดการมีส่วนร่วมและ

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ลดโอกาสใน การ
เรียนรู้ร่วมกนั 
-ทักษะการใช้แอพลิเคชัน
ของแต่ละบุคคล 
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แผนการ
จัดการ
เรียนรู ้

-ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน ได้ใช้แอพลิเคชัน
ท่ีคุ้นเคย เช่น TikTok,     Facebook,YouTube สามารถนำมา
ทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   

-ไม่สามารถควบคุม
บรรยากาศภายในช้ันเรียนได้ 

การบริหาร
จัดการช้ัน
เรียน 

-ออกแบบเนื้อหาการสอน ช่องทางการใช้ 
ส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้ท่ีสามารถสอดรับ 
การเครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

-ต้องคอยกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และ
ค้นหาความต้องการของ
ผู้เรียน  

เครื่องมือ -ใช้ google classroom ในการจัดการเรียนการสอน 
-ใช้แอปพลิเคชัน TikTok,Facebook,YouTube และ google 
meet ในการทำกิจกรรม 

-ใช้เวลาในการเรียนรู้
เครื่องมือเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

 
ผลการวิจัยปรากฏว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแอพลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ

การสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายวิชาอาหารครอบครัว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 และเพื่อสามารถนำประโยชน์จากการศึกษาแอ
พลิเคชันท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการใช้ส่ือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรายวิชาหลักการ
ประกอบอาหารครอบครัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  

พอจะสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์จากการใช้แอพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ ในรายวิชา
หลักการประกอบอาหารครอบครัวนั้น ครูผู้สอนจะต้องกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและครูผู้สอน ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญเลือกใช้แอพลิเคชันในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและจากข้อมูลการศึกษา
ดังกล่าว จึงน่าจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกันและส่ิงสำคัญ 
Feedback จากผู้เรียนท่ี ป้อนกลับมาจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ชื่อเร่ือง : สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย :  นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย ปีการศึกษา 2564กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้คือนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที ่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
เชียงราย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 334 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ข้อมูลท่ัวไป ได้แก ่
1. อาย ุ
2. เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 5 รายการ 

2.1 ยืนกระโดดไกล 
2.2 วิ่งกลับตัวระยะ 10 เมตร 
2.3 ลุก-นั่ง 30 วินาที 
2.4 ความอ่อนตัว 
2.5 วิ่งเร็ว 50 เมตร 

3. ผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 ด้าน 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. แผ่นยางยืนกระโดดไกล 
3. ไม้วิ่งเก็บของขนาด 5x5x10 เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน 
4. เบาะรองสำหรับทดสอบลุก-นั่ง 
5. เครื่องวัดความอ่อนตัว 
6. ลู่วิ่งทางเรียบระยะทาง 50 เมตร 
7. นาฬิกาจับเวลา 

8. โปรแกรมวิเคราะห์ผลข้อมูลการเจริญเติบโตและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 ด้าน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ 

1. กำหนดรายละเอียดขั้นตอน และวันเวลาท่ีจะดำเนินการเก็บข้อมูลผู้เรียน 
2. จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

3. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายและบันทึกข้อมูลของผู้ทดสอบ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (ถ้ามี) 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย 5 ด้าน  
โดยสร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ใช้เกณฑ์อ้างอิง มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรม 
พลศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นฐานข้อมูล และประเมินผลผู้เรียนตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ดีมาก 
2. เกณฑ์ด ี
3. เกณฑ์ปานกลาง 
4. เกณฑ์ต่ำ 
5. เกณฑ์ต่ำมาก 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สามารถสรุปได้ว่า 

มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"  จำนวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.78 
มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ "ดี"   จำนวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.93 
มีนักเรียนอยู่ในกณฑ์ "ปานกลาง"   จำนวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.92 
มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ "ต่ำ"  จำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.58 
มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ "ต่ำมาก"  จำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.20 
มีนักเรียนไม่สามารถทดสอบสมรรถภาพได้ จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.59 

รวม 334 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการส่งลูกฟุตบอล ด้วยข้างเท้าด้านใน   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  

ผู้วิจัย :  นายสิทธิพงษ์  มินทะขัติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้แผนการจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 30 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการส่งลูกฟุตบอลด้วย
ข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบประเมินทักษะการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้า
ด้านในซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินจากแบบประเมินทักษะการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้า
ด้านในและใช้รูปแบบวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ และค่าสถิติ  t-test for Dependent Samples  

ผลการวิจัยปรากฏว่าทักษะการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : ผลการฝึกความแม่นยำที่มีผลต่อการยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนวัดแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัย :  นายเทวราช  กรกฏกำจร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การฝึกความแม่นยำที่มีผลต่อการยิงประตูบาสเกตบอลมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาผลของฝึก

ความแม่นยำที่มีต่อการยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3   โรงเรียนวัดแม่จัน
วิทยาคม อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 2 ห้อง  
จำนวน 73 คน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา โรงเรียนวัด
แม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   ห้อง 3/1 จำนวน 10 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี ้ได้แก่ 1. ลูกบาสเกตบอล 2. สนามบาส  3. เทปกาวสำหรับทำแบบฝึก  4. ใบบันทึกคะแนน                
5. แบบฝึกความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอล        

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  T-test 
  สรุปผลการศึกษา 
  ผลการฝึกความแม่นยำท่ีมีผลต่อการยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ผลปรากฏ
ว่านักเรียนจำนวน 10 คน  มีการพัฒนาทักษะความแม่นยำ 7 คน  คือได้คะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากได้ใช้แบบ
ฝึกความแม่นยำท่ีมีผลต่อการยิงประตูบาสเกตบอล   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอีก 3 คนได้คะแนนคงท่ีซึ่งอยู่
ในระดับที่ผู้วิจัยพึงพอใจเพราะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 70 ได้มีการพัฒนาความแม่นยำในการยิง
ประตูบาสเกตบอล 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

ชื่อเร่ือง : การวิจัยเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้วิจัย :  นายสรวิชญ์  วิคี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีที่ทำวิจัย  :  พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิจัยเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยมีประชากรท่ีใช้ในการทดลองจำนวน31คนผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2564–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยทำการเก็บข้อมูลก่อนเรียน Pre-test เริ่มดำเนินการ
โดยการใช้แผนการฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และทำการเก็บข้อมูลหลังการเรียน Post-test ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สูตรการหาค่าร้อยละ สูตรการหาค่าเฉล่ีย และสูตรการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลได้ดังนี้  

ผลการวิจัยพบว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน ส่วนมากเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 51.61 ผล
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของการพัฒนาการของเพศชายเท่ากับ 1.56 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ผล
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการพัฒนาการของเพศหญิงเท่ากับ 1.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 
พบว่าภาพรวมของนักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะมีพัฒนาการ จากค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 1.42 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
 

ชื่อเร่ือง : การใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างความสุขสำหรับ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  

ผู้วิจัย :  นางสาวปาจรีย์มาศ  เหลืองสกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )แนะแนว(  
ปีที่ทำวิจัย  : พ.ศ. 2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื ่องการใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

ความสุขสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเปรียบเทียบระดับความสุขก่อนและหลังเรียนโดยใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัด
กิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความสุขสำหรับนักเรียน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 37 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จำนวน  4  กิจกรรม แบบสอบถามวัดระดับ
ความสุขของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดระดับความสุขของนักเรียนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้ประเมินก่อนและหลังการเรียน  
ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับความสุขของนักเรียนก่อนใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ความสุข ระดับความสุขของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
นักเรียนมีระดับความสุขมากที่สุดเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง (=2.72) รองลงมาคือ 
นักเรียนรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต (=2.69) , นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื ่อน 
เพื่อนบ้าน และผู้ร่วมงาน (=2.67) และนักเรียนรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีความสุข (=2.31) ตามลำดับ 
2. ระดับความสุขของ นักเรียนหลังใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ความสุข พบว่า ระดับความสุขของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักเรียนมีระดับความสุขมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ (=3.97) รองลงมา
คือ นักเรียนมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นท่ีจะทำให้สำเร็จ (=3.85), นักเรียนมั่นใจ ท่ีจะเผชิญ
กับเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต (=3.74) และนักเรียนมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือ ในยามท่ี
นักเรียนต้องการ (=3.26) น้อยท่ีสุด ตามลำดับ 

จากการจัดกิจกรรมโดยการใช้หลักปรัชญาแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวนั้น นักเรียนท้ังหมด 
มีค่าเฉล่ียของระดับความสุขสูงขึ้น ค่าเฉล่ียของระดับความสุขก่อนได้ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.58) และค่าเฉล่ียของระดับความสุขหลังจากท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.59) 
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บทคัดย่องานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
 

เมื ่อนำค่าเฉลี ่ยของระดับความสุขของนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังเข้าร่วมกิจกรรมมา
เปรียบเทียบกันแล้ว ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของระดับความสุขหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 


