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ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการประเมินโครงการ ส าหรับนักศึกษา สาขาภาษาไทย               
ชั้นปีที่ 4  โดยใช้การสอนแนะ (Coaching) 
ค าส าคัญ ความสามารถในการประเมินโครงการ การสอนแนะ 
ชื่อผู้วิจัย อ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  
    Dr.Songsri  Toonthong 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เบอร์โทรที่ติดต่อ 08-6757-6430  E-mail: toonthong@hotmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานการประเมิน
โครงการส าหรับ นักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ 4  โดยใช้การสอนแนะ (Coaching) กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 88 คน เครื่องมือที่
ใช้ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแนะ และเกณฑ์การประเมินรายงานการประเมิน
โครงการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ  และการวิเคราะห์เนื้อหา  
  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ความสามารถในการเขียนรายงานการประเมินโครงการนักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ 4  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ  23.95  อยู่
ในระดับพอใช้ ร้อยละ 9.09 และอยู่ในระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 7.07  
          2. นักเรียนส่วนใหญม่ีความรู้สึกท่ีดีต่อการท ากิจกรรมสาธารณะ ได้แก่ 1. ท าให้  รู้สึก ดีใจ  
ภูมิใจ  มีความสุข และประทับใจ อย่างมากท่ีได้ท าโครงการจิตสาธารณะ 2.เห็นว่าการท าความดีเป็น
สิ่งที่ไม่ยากข้ึนอยู่กับใจที่อยากจะท า  3.การท างานเป็นทีม  4.ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดท าโครงการ  
การประเมินโครงการและการเขียนรายงานการประเมินโครงการ  และ 5. อยากจะจัดโครงการจิต
สาธารณะอีก    
 
 
 
 
 
 



ช่ืองานวิจัย   ผลการใชแผนผังมโนทัศนเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาคุณภาพเครื่องมือ 

       สําหรับการทําวิจัย  ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     

       เทพสตรี 

 

คําสําคัญ     แผนผังมโนทัศน  การหาคุณภาพเครื่องมือสําหรับการทําวิจัย 

 

ช่ือผูวิจัย      อาจารยบุณยานุช  เฉวียงหงส 

 Bunyanuch Chawianghong 

 

หนวยงานท่ีสังกัด  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เบอรโทรท่ีติดตอ  08-1850-0434 E-mail : bunyanchoil@yahoo.co.th 

 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาคุณภาพ

เครื่องมือสําหรับการทําวิจัย  ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระหวางกอนกับหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน และ 2) เพ่ือศึกษาเจตคติตอการวิจัยของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอ

การวิจัย  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 59 คน ซ่ึงไดจาก

การเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t 

(t-test แบบ dependent) 

 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาคุณภาพเครื่องมือสําหรับการทําวิจัย                    

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลังการจัดการเรียนรูโดยใช

แผนผังมโนทัศนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05           

2)  เจตคติตอการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   สวนใหญมี

ความรูสึกท่ีดีตอการวิจัยอยูในระดับมากจนถึงระดับมากท่ีสุด  โดยขอท่ีนักศึกษามีความรูสึกท่ีดีตอการวิจัย

มากท่ีสุดไดแก ขาพเจาอยากเรียนวิจัยเพราะทาทายในการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ 
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ชื่องานวิจัย การลดพฤติกรรมความไมมีระเบียบวินัยในหองเรียนของนักศึกษา 
       สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
คําสําคัญ พฤติกรรมความไมมีระเบียบวิจัย, ระเบียบวินัยในหองเรียน 
ชื่อผูวิจัย อ.ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ  
    Dr.Neti  Chaloeywares 
หนวยงานท่ีสังกัด  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
เบอรโทรท่ีติดตอ 08-6356-6496  E-mail: neti.chalaywares@gmail.com 
 
 

บทคัดยอ 
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อลดพฤติกรรมความไมมีระเบียบวินัยในหองเรียนของ
นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอรศึกษา กลุมเปาหมายคือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 จํานวน 53 คน เครื่องมือที่ใชไดแก สัญญาการเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมความ
มีระเบียบวินัยในหองเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในหองเรียนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร
ศึกษากอนเรียนภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23  เมื่อไดมีการจัดการเรียนรูโดยใช
สัญญาการเรียนแลว  พบวาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในหองเรียนของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรศึกษาหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48     
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ช่ืองานวิจัย รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพล

ศึกษา จากการใชชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล 

 

ช่ือรายงานผูวิจัย นายคธาวุธ ศรียา 

 

หนวยงานท่ีสังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ปการศึกษาท่ีทําวิจัย 2557 

 

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพ่ือสรางชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและ

หลังจากการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 3)

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) คือ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปท่ี 4 หองเรียนท่ี1 ท่ีกําลังศึกษาใน

รายวิชา 1103033 ทักษะการสอนและการเปนผูฝกกีฬามวยสากล ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

จํานวน 40 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบวา 

1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80.72/86.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 

2. คะแนนการทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

พบวากอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬามวยสากล 

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา พบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 



ชื่องานวิจัย    การพัฒนาเจตคติทีม่ีตอวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

คําสําคัญ    การพัฒนาเจตคติ, เจตคติตอวิชาชีพครู, ครุศาสตรบัณฑิต 

ชื่อผูวิจัย    อาจารยสรรชัย ชูชีพ 

     Sunchai Chucheep 

ปท่ีทําการวิจัย    2557 

หนวยงานท่ีสังกัด  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

เบอรโทรติดตอ    086-407-2153   E-mail : sunchai6665@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีตอวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา และนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยไดแก แบบสอบถามเจตคติที่มีตอวิชาชีพครูของนักศึกษาและพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อผาน

การชมวิดีโอตัวอยางครูตนแบบแลว โดยใหนักศึกษาเขียนบรรยายตอบแบบปลายเปดไดอยางอิสระ 

และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการสังเคราะหเจตคติและพฤติกรรมของนักศึกษาจากประเด็น

คําถามที่นักศึกษาตอบ 

 ผลการวิจัยพบวา หลังจากชมวิดีโอตัวอยางครูตนแบบสวนใหญมีเจตคติไปในทิศทางที่ดีข้ึน

ซึ่งเห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมโดยที่ พฤติกรรมไมพึงประสงคสวนใหญกอนชมวิดีโอ

ตัวอยางครูตนแบบที่พบบอย ไดแก การมาเรียนสาย การแตงตัวไมเรียบรอย  การขาดความ

กระตือรือรนมี่ต้ังใจเรียน และการสงงานไมตรงตามกําหนด และหลังชมวิดีโอตัวอยางครูตนแบบแลว 

พบวาแตละคนมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆดาน ที่เคยมีพฤติกรรมที่ไมดีมากอน  

แตอาจจะยังไมสามารถทําไดครบถวนสมบูรณ แตมีความที่จะพยายามปรับปรุงตัวให ดีข้ึน 

มากกวาแตกอน 
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ก 

 

หัวขอวิจัย          การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิชาชีพครู 

   ในศตวรรษท่ี 21  

ผูวิจัย   อ.ดร.พิชยา พรมาลี  

สาขาวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา 

    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปการศึกษา  2557 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

นักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต 5 ป  4 หมูเรียน ไดแก 551152001 คณิตศาสตร (ค.บ.5) 42 คน 551153201 ดนตรี

ศึกษา (ค.บ.5) 34 คน 551156101 วิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.5)  38 คน 551155301 และภาษาอังกฤษ 

(ค.บ.5) 37 คน รวมจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น 151 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน 1) ใบความรู ตัวอยาง 

งาน แบบตรวจภาระงานตนเอง และแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับภาระงานตางๆ 2) ใบงานการพัฒนาดาน

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 สมรรถนะ 3) แบบประเมินทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 

สมรรถนะ 4) แบบประเมินผลงานดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 สมรรถนะ 5) แผนท่ีความคิด 

(Mind Map) ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 สมรรถนะ การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ยและรอยละ 

  ผลการวิจัยพบวา 

 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในภาพรวมมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1) สมรรถนะหลัก 

ขอ 1.1 ความรูพ้ืนฐานดานไอซีที อยูในระดับดีมาก รอยละ 82.25 รองลงมา    ขอ 1.5 การนําเสนอดวย

ไอซีที รอยละ 81.50 สวนท่ี 2) สมรรถนะประจําสายงาน นักศึกษาทุกสาขาวิชาในภาพรวมมีทักษะอยูใน

ระดับดีมากรอยละ 80.75 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามใบความรู ใบงานไดอยางเหมาะสม 
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ช่ืองานวิจัย ผลการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงตนเองของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

ช่ือผูวิจัย ผศ.ดร.วิไล  ทองแผ
(Asst. Pro. Dr. Wilai  Tongphae)

หนวยงานท่ีสังกดั คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 089-4148500 Email : wilai.pp@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญา
ท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557
จํานวน 49 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการการเรียนรู 2) แบบบันทึก
การทําวิทิสาสมาธิ 3) แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเม่ือสิ้นภาคเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พ้ืนฐาน คารอยละและการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาทุกคนรอยละ 100 ทําสมาธิสมํ่าเสมอตลอดภาคเรียน  สวนใหญทําท้ัง 3

เวลา  คือ  เชา  กลางวัน  เย็นหรือคํ่า  พบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ดังนี้
1.1 ทางดานความรู  นักศึกษามีความรูในการพัฒนาหลักสูตร  มีเหตุผล มีความ

รอบคอบกอนพูดและตัดสินใจ  มีเหตุผลและรูจักทบทวนตนเอง และมีการวางแผนกอนทํางาน
1.2 ดานรางกาย  นักศึกษารูสึกวามีพลัง/กําลังในการเรียนและทํางาน  สดชื่น  ไมคอย

เหนื่อยงายและหลับสบาย
1.3 ดานจิตใจ  นักศึกษารูสึกวามีสติกับตนเองมากข้ึน  สามารถสรางความสงบในการ

เรียนและการทํางานได  เชื่อม่ันในตัวเอง  จิตใจออนโยน  มีความสุขและเมตตาตัวเองมากข้ึน
1.4 ดานพฤติกรรม  นักศึกษารูสึกวาทํางานรอบคอบข้ึน  มีวินัยข้ึน  ขยันข้ึน  มีสมาธิ/

ตั้งใจเรียน  ทํางานไดมากกวาเดิม  งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ  มีสมาธิ  ควบคุมอารมณได
1.5 องคความรูใหมท่ีไดรับ  พบวา  สติ สมาธิ เปนเครือ่งมือท่ีจําเปนของชีวิตท่ีจะนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได  เพราะชวยใหคนพบโลกดานในของตนเองซึ่งควรจะตองฝกฝนทุกวัน  ทุกเวลา
ทุกขณะ  และทุกท่ี
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2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ B+ มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 42.86
รองลงมาเปนระดับ A คิดเปนรอยละ 28.57 และไดระดับ C+ นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 2.04

คําสําคัญ จิตตปญญา    การเปลี่ยนแปลงตนเอง    การพัฒนาหลักสูตร



ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการน าเสนอ ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยใช้ 
       หลักการ 7C 
ค าส าคัญ ทักษะการสื่อสารเพื่อการน าเสนอ, หลักการ 7C 
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 
  Assistant Professor Kitti Phosrisoong 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เบอร์โทรที่ติดต่อ 08-1818-3787    
 
 

บทคัดย่อ 
 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการน าเสนอในชั้น
เรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยใช้หลักการ 7C กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ 
นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการสัมมนาทางพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แบบบันทึกการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน และแบบประเมินการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อ
การน าเสนอในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการสื่อสารเพื่อการน าเสนอในชั้นเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 เมื่อใช้หลักการ 7C เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการ
น าเสนอในชั้นเรียนแล้ว พบว่าทักษะการสื่อสารเพื่อการน าเสนอในชั้นเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษาหลังเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องานวิจัย การสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาครู รายวิชานวัตกรรม 
   การเรียนรู โดยการกํากับตนเองควบคูกับการสรางแฟมสะสมงาน 
คําสําคัญ  ความรับผิดชอบตอการเรียน, การกํากับตนเอง, แฟมสะสมงาน 
ชื่อผูวิจัย  อาจารย ปกเกศ  ชนะโยธา 
     Poggade Channayotha 
หนวยงานท่ีสังกัด  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
เบอรโทรท่ีติดตอ 08-6398-2875  E-mail: poggade@gmail.com 
 
 

บทคัดยอ 
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียน ของ
นักศึกษาคร ูโดยใชวิธีการกํากับตนเองควบคูกับการสรางแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา 
สาขาสังคมศึกษาศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 51 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบบันทึกฟอรมกํากับติดตามความกาวหนา แฟมสะสมงาน แบบประเมินความรับผิดชอบตอ
การเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบวา ความรับผิดชอบตอการเรียน ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษากอนเรียน
ภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 เมื่อไดมีการจัดการเรียนรูโดยใชโดยใชวิธีการกํากับ
ตนเองควบคูกับการสรางแฟมสะสมงาน แลวพบวาความรับผิดชอบตอการเรียน ของนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษาหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27     
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ชื่องานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้นส าหรับ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษาชั้นปี 3  

ค าส าคัญ แบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อผู้วิจัย อ.ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ  
    Dr.Neti  Chaloeywares 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เบอร์โทรที่ติดต่อ 08-6356-6496  E-mail: neti.chalaywares@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น
ส าหรับการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษาปี 3 ระหว่างก่อนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา
สังคมศึกษาปี 3  หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 
 
 
 



หัวขอวิจัย การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูวิชาทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนกับแบบปกติ 

ผูวิจัย  รองศาสตราจารย  ดร.ปราโมทย  จันทรเรือง 

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา 2557 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะและ

เทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน

กับแบบปกติ  2) เปรียบเทียบทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดย

การจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนกับแบบปกติ  3) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาทักษะและ

เทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน

กับแบบปกติ  กลุมตัวอยางไดแก  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน 

40 คน  และสาขาสังคมศึกษา  จํานวน 41 คน  รวม 81 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2557  ซ่ึงได

จากการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  1) แผนการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  

2)  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีความเชื่อม่ัน  

0.850  4) แบบประเมินทักษะและเทคนิคการสอน  และ  5) แบบวัดเจตคติตอการเรียน  มีคาความ

เชื่อม่ัน  0.753  วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวาแบบปกติ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 2.  ทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยการจัดการเรียนรู

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวาแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 3.  เจตคติตอการเรียนวิชาทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

โดยการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวาแบบปกติ 



 
งานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ค าส าคัญ  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ชื่อผู้วิจัย  อาจารย์ ปกเกศ  ชนะโยธา 
     Poggade Channayotha 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เบอร์โทรที่ติดต่อ   08-6398-2875  E-mail: poggade@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินจิตสาธารณะ และ
แบบบันทึกกิจกรรมการลงพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษาครู ก่อนเรียนภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.49 เมื่อได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แล้วพบว่าจิตสาธารณะ ของนักศึกษาครูหลังเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26     
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ช่ืองานวิจัย การพัฒนาทักษะการนําเสนองาน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 2โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน

คําสําคัญ ทักษะการนําเสนองาน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ช่ือผูวิจัย อาจารยดร.สิริพร  ดาวัน

Dr.Siriporndawan
หนวยงานท่ีสังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรท่ีติดตอ 08-4-1017-973E-mail:dawan_973@hotmailmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการนําเสนองาน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา
2557 จํานวน 58 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบประเมินทักษะการนําเสนองาน และ แผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา ทักษะการนําเสนองานรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กอนเรียนภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24เม่ือไดมีการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบโครงงาน รวมกับการประเมินทักษะการนําเสนองาน พบวาทักษะการ
นําเสนองาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.95



ช่ืองานวิจัย   ผลการใชแบบฝกเพ่ือสงเสริมความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน   

  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            

        

คําสําคัญ     แบบฝก  ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรยีน   

 

ช่ือผูวิจัย      อาจารยบุณยานุช  เฉวียงหงส 

 Bunyanuch Chawianghong 

 

หนวยงานท่ีสังกัด  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เบอรโทรท่ีติดตอ  09-9320-9164 E-mail : bunyanchoil@yahoo.co.th 

 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยใน              

ชั้นเรียน  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ระหวางกอนกับหลัง

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก และ 2) เพ่ือศึกษาเจตคติตอการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา               

ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใช  

แบบฝก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอการวิจัย  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 43 คน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t (t-test แบบ dependent) 

 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรยีน  ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม

ศึกษา ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกสูงกวากอนการจัดการ

เรียนรูโดยใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  2)  เจตคติตอการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา  ชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   สวนใหญมีความรูสึกท่ีดีตอการวิจัยอยูในระดับมาก

จนถึงระดับมากท่ีสุด  โดยขอท่ีนักศึกษามีความรูสึกท่ีดีตอการวิจัยมากท่ีสุดไดแก ขาพเจาอยากเรียนวิจัย

เพราะทาทายในการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ 
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ชื่องานวิจัย          การประยุกต์ใช้กระบวนการหนุนน าต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการชี้น าของ   
                          นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 

ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.วิไล  ทองแผ่ 
  (Asst. Pro. Dr. Wilai  Tongphae) 
 

หน่วยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
  โทร. 089-4148500   Email : wilai.pp@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการชี้น าตนเองของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการหนุนน าต่อเนื่อง  2)
ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆที่เกิดขึ้น 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เมื่อสิ้นภาคเรียนการเรียน  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จ านวน  52  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) 
แผนการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ 2) แบบประเมินการชี้น าตนเอง 3) แบบบันทึกการท าวิทิสาสมาธิ 
4) แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นภาคเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  ( t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการชี้น าตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการหนุนน าต่อเนื่องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นพบว่า 
ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ  มีสติมากขึ้น  รู้จักตนเอง ยอมรับตน เองได้  สามารถ
ควบคุมอารมณ์   ค าพูด   และพฤติกรรมตนเองได้ดีขึ้น คิดบวก  มีเป้าหมายและวางแผนชีวิตได้ 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ  A  มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 26.92รองลงมาเป็นระดับ B คิดเป็นร้อยละ 26.92 และได้ระดับ C+ น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
3.85 
 
ค าส าคัญ การหนุนน าต่อเนื่อง  การชี้น าตนเอง  การพัฒนาหลักสูตร 
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การสํารวจภาวะโภชนาการของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่สงผล 

ตอการเรียนการสอนโดยการวัดองคประกอบของรางกายดวยวิธีวัดคา 

ความตานทานกระแสไฟฟาตอเซลลรางกาย 

Nutrition Status survey of students' physical education major  

to affect teaching with measuring body composition  

by measuring the impedance on cell body 

 

อาจารยภัทรพงษ ย่ิงดํานุน 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจถึงภาวะโภชนาการของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในชวงปการศึกษา 2556 ใชกลุมตัวอยางอาสาสมัคร

จํานวน 46 คน (นักศึกษาชาย= 15, นักศึกษาหญิง = 31) โดยใชอุปกรณเครื่องวัดองคประกอบของ

รางกาย ศึกษาเก่ียวกับปริมาณไขมันในรางกาย คาเปอรเซ็นตไขมันและคาดัชนีมวลกาย สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําขอมูลไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑมาตรฐานประชากรประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเพศชายมีคาเฉลี่ยปริมาณไขมัน

สะสม 14.57 กิโลกรัม คาเปอรเซ็นตไขมันรอยละ 19.12 และคาดัชนีมวลกาย 24.48 กิโลกรัม/เมตร2 

สําหรับนักศึกษาเพศหญิงมีปริมาณไขมันสะสม 14.58 กิโลกรัม คาเปอรเซ็นตไขมันรอยละ 25.22 

และคาดัชนีมวลกาย 21.68 กิโลกรัม/เมตร2 โดยนักศึกษาเพศชายมีคาเฉลี่ยการสะสมไขมันใน

รางกายและคาเปอรเซ็นตไขมันนอยกวาเม่ือเทียบกับนักศึกษาเพศหญิง แตมีคาดัชนีมวลกายสูง

มากกวาเพศหญิงและคาเฉลี่ยในเกณฑปกติ (ระหวาง 18.5-22.9 กิโลกรัม/เมตร2) 

 

คําสําคัญ: เปอรเซ็นตไขมัน ดัชนีมวลกาย 

 

 

 

 

 

 


