นางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูร้ ายงาน
หน่วยงาน
ปีการศึกษา

การใช้หนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการ
สังเกตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงาน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
สัญชณีญา คชนาเคนทร์
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2556

บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้ านการสังเกตของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของหนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี
ที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการเรียนด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้าน
การสังเกตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบั ติกิจกรรมพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่ อพัฒนาการ
ด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรี
เอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 33 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) หนังสือนิทาน
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย จานวน 7 เรื่อง 2) แผนการจัด
ประสบการณ์การใช้หนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกตของเด็ก
ปฐมวัย จานวน ๔๒ แผน 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 20 ข้อ และ
4) แบบสังเกตการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกต
ของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 81.09 / 83.80 ซึง่ มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัย ที่เรียนจากหนังสือ
นิทานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย พบว่าคะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่จัดการ
เรี ย นรู้ ด้ว ยหนั งสื อนิ ทานส่งเสริ มทั กษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการด้านการสั งเกตของเด็กปฐมวัย
ปรากฏผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี

นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคากลอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน
นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
ปีที่ทาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เ พื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคากลอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดนิทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการทดลองได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นศรี เ อี่ ย มอนุ ส รณ์
สานั กงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 255 คน กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3/3 โรงเรี ย นศรี เ อี่ ย มอนุ ส รณ์ ส านั ก งานเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 35 คน ได้มาจาก การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดนิทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 เล่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพ
โดยรวมเท่ากับ 85.68/83.22 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9624 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบประมาณค่า จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบใช้ สู ต ร KR - 20 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามใช้ วิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
ของครอนบัค เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดนิทานคากลอน โดยใช้สูตร t-test for Dependent

ผลการศึกษาพบว่า
1 หนั งสือส่งเสริ มการอ่าน ชุดนิทานคากลอน กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.68/83.22 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้
2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3/3 หลั ง การใช้ ห นั ง สื อ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดนิ ทานคากลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สู งกว่า
ก่อนการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การสร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพและนามาใช้กับนักเรียน สามารถทาให้นักเรียน มีพัฒนาการทางด้านทักษะ
การอ่านและมีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น
3 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ หนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น ชุ ด นิ ท านค ากลอน กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75

นางวรางคณา พรเกาะ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
******************************

บทคัดย่อ
เรื่อง

รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย นางวรางคณา พรเกาะ
ปี
2550
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนและหลั งการใช้
บทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีเอี่ยม
อนุสรณ์ 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก และ 3)
ศึกษาความคิดเห็น ของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มตัว อย่างการวิจัยคือ นักเรียนที่เรียนวิช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก จานวน 48 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย
บทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก แบบทดสอบ แบบวัดความคิดเห็น และแบบวัดเจตคติ ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานด้วย ค่าสถิติทดสอบ t – test
ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอกสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชดอก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้บทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชดอก พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสาเร็จรูปวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก ก่อนเรียนภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) และเจตคติ ของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชดอก หลังเรียนภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) โดยหลังการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปมีเจตคติมากกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ นั ก เรี ย นมีค วามคิดเห็ นต่ อบทเรีย นส าเร็จ รูปภาพรวมอยู่ในระดั บเห็ นด้ว ยมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.47)

นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์)

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้รายงาน
ปีการศึกษา

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2553

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จานวน 30
คนโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล จานวน
40 ข้ อ แบบประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่มี ต่ อบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่อ ง โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล จานวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เปรียบเทียบคะแนนด้วย การทดสอบค่าที
(t-test) วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  x  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลทั้ ง 6
หน่วย สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 ดังนี้ หน่วยที่ 1 แนะนาโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลได้ค่า
E1 / E2 เท่ากับ 84.33/85.67 หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของชีทและการกรอกข้อมูลได้ค่า E1 / E2
เท่ากับ 85.33/86.33 หน่วยที่ 3 การใช้แถบเครื่องมือและการจัดการไฟล์ข้อมูลได้ค่า
E1 / E2
เท่ากับ 85.33/85.67 หน่วยที่ 4 ความรู้เบื้องต้นในการคานวณด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลได้ค่า
E1/E2 เท่ากับ 85.00/85.33 หน่วยที่ 5 รู้จักฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลได้ค่า E1
/E2 เท่ากับ 84.67/ 85.33 หน่วยที่ 6 การคานวณสูตรเบื้องต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลได้ค่า
E1 / E2 เท่ากับ 82.67/83.33

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลัง
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจริง
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็ก
เซล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
******************************
ชื่อเรื่อง
ผู้ศึกษาค้นคว้า
โรงเรียน
ปีการศึกษา

รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์
(English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง
หลักการใช้ไวยากรณ์ (English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ (English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ (English Grammar)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีเอี่ยม
อนุ ส รณ์ ส านักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานครจานวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชนิด ได้แก่ (1) ชุดการเรียนรู้
เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ (English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 81.65/82.50 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ (English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของข้อสอบและได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 (3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์
(English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบประมาณค่า
(Rating Scales) จานวน 10 ข้อ
ผลจากการศึ ก ษาค้ น คว้ า พบว่ า ชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง หลั ก การใช้ ไ วยากรณ์

(English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้
ศึ ก ษาค้ น คว้ า สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ 80/80 ได้ ค่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.65/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญที่ .05
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั ก เรียนหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นโดยใช้ ชุ ด การเรีย นรู้ และ
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นโดยใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง หลั ก การใช้ ไ วยากรณ์
(English Grammar) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม
ในระดับมากที่สุด

นางสาวจารุวรรณ ศรีทองชัย
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
จารุ ว รรณ ศรี ท องชั ย . (2553) การพั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4/6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบาง
นา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จานวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียน
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก ใช้เวลาในการทดลอง 24 ครั้ง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยใช้ แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบฝึ ก ทัก ษะการเขี ยนภาษาอั ง กฤษจ านวน 4 เรื่ อ ง
แบบทดสอบท้ า ยแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทั กษะการเขียนภาษาอังกฤษ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t – test
แบบ Dependent Samples เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน และ
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการหาค่าระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 78.08 / 76.98 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75 / 75 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การ
เขียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.02
อยู่ในระดับมาก

ชื่อเรื่อง
ผู้รายงาน
ปีการศึกษา

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษอ่านเขียนเรียนสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางอวยพร สุขจะ
2554

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษอ่านเขียนเรียนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษอ่านเขียนเรียนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โด
เที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน 80:80 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษอ่านเขียนเรียนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จานวน 7 ห้องเรียน นักเรียน 275 คน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3/1 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จานวน 39 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อ่านเขียนเรียนสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 เล่ม ใช้เวลาทดลอง 15 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสอบ
ก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะภาษอังกฤษ
อ่านเขียนเรียนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบประมาณค่า (Rating scale) จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์เนื้อหาและ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เรียนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษอ่านเขียนเรียนสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.53/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80:80 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
3) ความคิ ดเห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มีต่ อชุด ฝึ ก เสริมทั กษะภาษาอัง กฤษอ่า นเขีย นเรี ยนสนุ กชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ
4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51

ชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา นางพิณรัฐ ใจช่วง
โรงเรียน
ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒนาในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการคือ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ศรีเอี่ยม
อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จานวน 35 คน ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเรียนเรื่อง การบวกจานวนสองจานวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 จานวน 7 ห้องเรียน
จานวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
ประเมินคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจานวนสอง
จานวนทีผ่ ลบวกไม่เกิน 9 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกจานวนสองจานวนที่ผลบวกไม่
เกิน 9 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
ผลการพัฒนาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การ
บวกจานวนสองจานวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/81.71 มีค่าประสิทธิผล
เท่ากับ 0.58 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ซึ่งเรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รายงานการสร้างและผลการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดบางนาเขตน่าอยู่
สาระการเรียนรู้ “กรุงเทพฯศึกษา” ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้รายงาน
โรงเรียน

รายงานการสร้างและผลการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดบางนาเขตน่าอยู่
สาระการเรียนรู้ “กรุงเทพฯศึกษา” ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
นายบุญเกิด สิทธิชัย
ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดบางนาเขตน่าอยู่ สาระการเรียนรู้
“กรุงเทพฯศึกษา” ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2551 จานวน 48 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายเป็นรายห้องโดยวิธีจับ
ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดบางนาเขตน่าอยู่ จานวน 40 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดบางนาเขตน่าอยู่ 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เปรียบเทียบคะแนนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  x  และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างขึ้นทั้ง 5 เรื่อง สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
ดังนี้ เรื่องวัดวาอารามมีประสิทธิภาพ 84.76/83.95 เรื่องเที่ยวไบเทคมีประสิทธิภาพ 84.15/83.27
เรื่องโรงเรียนดีเรียนฟรีมีประสิทธิภาพ
84.01/82.99
เรื่องสานักงานเขตบางนามีประสิทธิภาพ
84.15/82.72 เรื่องสถานีตารวจนครบาลบางนามีประสิทธิภาพ 81.22/82.45
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนหลังการทดลองใช้หนังสือสูงกว่าก่อนใช้หนังสือแสดงว่า
นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ ระดับมาก 8 ข้อ ไม่
มีระดับปานกลางน้อย และน้อยที่สุด แสดงว่าผู้เรียนพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดบางนาเขตน่าอยู่


