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

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานการประเมิน
โครงการสาหรับ นักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 โดยใช้การสอนแนะ (Coaching) กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 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. นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการทากิจกรรมสาธารณะ ได้แก่ 1. ทาให้ รู้สึก ดีใจ
ภูมิใจ มีความสุข และประทับใจ อย่างมากที่ได้ทาโครงการจิตสาธารณะ 2.เห็นว่าการทาความดีเป็น
สิ่งที่ไม่ยากขึ้นอยู่กับใจที่อยากจะทา 3.การทางานเป็นทีม 4.ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดทาโครงการ
การประเมินโครงการและการเขียนรายงานการประเมินโครงการ และ 5. อยากจะจัดโครงการจิต
สาธารณะอีก

ชื่องานวิจัย ผลการใชแผนผังมโนทัศนเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาคุณภาพเครื่องมือ
สําหรับการทําวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
คําสําคัญ

แผนผังมโนทัศน การหาคุณภาพเครื่องมือสําหรับการทําวิจัย

ชื่อผูวิจัย

อาจารยบุณยานุช เฉวียงหงส
Bunyanuch Chawianghong

หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรที่ติดตอ 08-1850-0434 E-mail : bunyanchoil@yahoo.co.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาคุณภาพ
เครื่องมือสําหรับการทําวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ระหว า งก อนกั บ หลั งการจั ด การเรี ย นรู โดยใชแ ผนผั งมโนทั ศน และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ตอ การวิจัย ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอ
การวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 59 คน ซึ่งไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t
(t-test แบบ dependent)
ผลการวิจั ย พบว า 1) ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่อง การหาคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ สําหรับ การทํ าวิจั ย
ของนั กศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
แผนผังมโนทัศนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) เจตคติตอการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สวนใหญมี
ความรูสึกที่ดีตอการวิจัยอยูในระดับมากจนถึงระดับมากที่สุด โดยขอที่นักศึกษามีความรูสึกที่ดีตอการวิจัย
มากที่สุดไดแก ขาพเจาอยากเรียนวิจัยเพราะทาทายในการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ

ชื่องานวิจัย การลดพฤติกรรมความไมมีระเบียบวินัยในหองเรียนของนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
คําสําคัญ พฤติกรรมความไมมีระเบียบวิจัย, ระเบียบวินัยในหองเรียน
ชื่อผูวิจัย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
Dr.Neti Chaloeywares
หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรที่ติดตอ 08-6356-6496 E-mail: neti.chalaywares@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดพฤติกรรมความไมมีระเบียบวินัยในหองเรียนของ
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
สั ญ ญาการเรี ย นแล ว พบว า พฤติ ก รรมความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในห อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขา
คอมพิวเตอรศึกษาหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48

ชื่องานวิจัย รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา จากการใชชุดฝกทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล
ชื่อรายงานผูวิจัย นายคธาวุธ ศรียา
หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปการศึกษาที่ทําวิจัย 2557

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อสรางชุดฝกทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังจากการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 3)
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ นั กศึ กษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้น ปที่ 4 หองเรีย นที่ 1 ที่กําลังศึ กษาใน
รายวิชา 1103033 ทักษะการสอนและการเปนผูฝกกีฬามวยสากล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
จํานวน 40 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบวา
1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80.72/86.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. คะแนนการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
พบวากอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดฝกทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา พบวามีความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71

ชื่องานวิจัย
คําสําคัญ
ชื่อผูวิจัย

การพัฒนาเจตคติทมี่ ีตอวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาเจตคติ, เจตคติตอวิชาชีพครู, ครุศาสตรบัณฑิต
อาจารยสรรชัย ชูชีพ
Sunchai Chucheep
ปที่ทําการวิจัย 2557
หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรติดตอ 086-407-2153 E-mail : sunchai6665@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงคเ พื่อ พั ฒ นาเจตคติที่ มีตอ วิชาชีพ ครูของนัก ศึก ษาหลั ก สูต ร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต โดยมี ก ลุ ม ตั ว อย า งคื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาสาขา
คอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก แบบสอบถามเจตคติที่มีตอวิชาชีพครูของนักศึกษาและพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อผาน
การชมวิดีโอตัวอยางครูตนแบบแลว โดยใหนักศึกษาเขียนบรรยายตอบแบบปลายเปดไดอยางอิสระ
และทําการวิเ คราะหขอ มูล โดยใชก ารสังเคราะหเ จตคติและพฤติก รรมของนักศึกษาจากประเด็น
คําถามที่นักศึกษาตอบ
ผลการวิจัยพบวา หลังจากชมวิดีโอตัวอยางครูตนแบบสวนใหญมีเจตคติไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ซึ่งเห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมโดยที่ พฤติกรรมไมพึงประสงคสวนใหญกอนชมวิดีโอ
ตัว อย างครู ตน แบบที่ พ บบอ ย ได แก การมาเรี ยนสาย การแตง ตัว ไม เ รี ยบรอ ย การขาดความ
กระตือรือรนมี่ตั้งใจเรียน และการสงงานไมตรงตามกําหนด และหลังชมวิดีโอตัวอยางครูตนแบบแลว
พบวาแตละคนมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆดาน ที่เคยมีพฤติกรรมที่ไมดีมากอ น
แต อ าจจะยั ง ไม ส ามารถทํ า ได ค รบถ ว นสมบู ร ณ แต มี ค วามที่ จ ะพยายามปรั บ ปรุ ง ตั ว ให ดี ขึ้ น
มากกวาแตกอน

ก
หัวขอวิจัย
ผูวิจัย
สาขาวิชา
ปการศึกษา

การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิชาชีพครู
ในศตวรรษที่ 21
อ.ดร.พิชยา พรมาลี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2557
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 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 วิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ.5) 38 คน 551155301 และภาษาอังกฤษ
(ค.บ.5) 37 คน รวมจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 151 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน 1) ใบความรู ตัวอยาง
งาน แบบตรวจภาระงานตนเอง และแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับภาระงานตางๆ 2) ใบงานการพัฒนาดาน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 สมรรถนะ 3) แบบประเมินทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2
สมรรถนะ 4) แบบประเมินผลงานดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 สมรรถนะ 5) แผนที่ความคิด
(Mind Map) ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2 สมรรถนะ การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ยและรอยละ
ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาทุกสาขาวิชาในภาพรวมมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1) สมรรถนะหลัก
ขอ 1.1 ความรูพื้นฐานดานไอซีที อยูในระดับดีมาก รอยละ 82.25 รองลงมา ขอ 1.5 การนําเสนอดวย
ไอซีที รอยละ 81.50 สวนที่ 2) สมรรถนะประจําสายงาน นักศึกษาทุกสาขาวิชาในภาพรวมมีทักษะอยูใน
ระดับดีมากรอยละ 80.75 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามใบความรู ใบงานไดอยางเหมาะสม
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ชื่องานวิจัย

ผลการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงตนเองของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

ชื่อผูวิจัย

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

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

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวจิ ต ตป ญ ญา
ที่มีต อการเปลี่ย นแปลงตนเองของนักศึ กษาสาขาวิ ช าภาษาไทย รายวิ ช าการพั ฒ นาหลักสู ต ร
กลุ มเปาหมาย ไดแก นั กศึ กษาชั้ นป ที่ 2 สาขาวิช าภาษาไทย ภาคเรีย นที่ 1 ป การศึ กษา 2557
จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการการเรียนรู 2) แบบบันทึก
การทําวิทิสาสมาธิ 3) แบบบัน ทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นภาคเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิ ติ
พื้นฐาน คารอยละและการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. นั กศึกษาทุ กคนร อยละ 100 ทํ าสมาธิส ม่ํ าเสมอตลอดภาคเรีย น ส ว นใหญทําทั้ง 3
เวลา คือ เชา กลางวัน เย็นหรือค่ํา พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้
1.1 ทางด านความรู นั กศึ กษามีความรู ในการพั ฒ นาหลั กสู ต ร มี เ หตุผ ล มี ความ
รอบคอบกอนพูดและตัดสินใจ มีเหตุผลและรูจักทบทวนตนเอง และมีการวางแผนกอนทํางาน
1.2 ดานรางกาย นักศึกษารูสึกวามีพลัง/กําลังในการเรียนและทํางาน สดชื่น ไมคอย
เหนื่อยงายและหลับสบาย
1.3 ดานจิตใจ นักศึกษารูสึกวามีสติกับตนเองมากขึ้น สามารถสรางความสงบในการ
เรียนและการทํางานได เชื่อมั่นในตัวเอง จิตใจออนโยน มีความสุขและเมตตาตัวเองมากขึ้น
1.4 ดานพฤติกรรม นักศึกษารูสึกวาทํางานรอบคอบขึ้น มีวินัยขึ้น ขยันขึ้น มีสมาธิ /
ตั้งใจเรียน ทํางานไดมากกวาเดิม งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ มีสมาธิ ควบคุมอารมณได
1.5 องคความรูใหมที่ไดรับ พบวา สติ สมาธิ เปนเครือ่ งมือที่จําเปนของชีวิตที่จะนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได เพราะชวยใหคนพบโลกดานในของตนเองซึ่งควรจะตองฝกฝนทุกวัน ทุกเวลา
ทุกขณะ และทุกที่
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2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ B+ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.86
รองลงมาเปนระดับ A คิดเปนรอยละ 28.57 และไดระดับ C+ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.04
คําสําคัญ

จิตตปญญา การเปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนาหลักสูตร

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการนาเสนอ ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยใช้
หลักการ 7C
คาสาคัญ ทักษะการสื่อสารเพื่อการนาเสนอ, หลักการ 7C
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ โพธิ์ศรีสูง
Assistant Professor Kitti Phosrisoong
หน่วยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอร์โทรที่ติดต่อ 08-1818-3787

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการนาเสนอในชั้น
เรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยใช้หลักการ 7C กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยในครั้งนี้คือ
นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการสัมมนาทางพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบบันทึกการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน และแบบประเมินการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อ
การนาเสนอในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการสื่อสารเพื่อการนาเสนอในชั้นเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.36 เมื่อใช้หลักการ 7C เพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารเพื่ อ การ
นาเสนอในชั้นเรียนแล้ว พบว่าทักษะการสื่อสารเพื่อการนาเสนอในชั้นเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษาหลังเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09

ชื่องานวิจัย

การสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาครู รายวิชานวัตกรรม
การเรียนรู โดยการกํากับตนเองควบคูกับการสรางแฟมสะสมงาน
คําสําคัญ
ความรับผิดชอบตอการเรียน, การกํากับตนเอง, แฟมสะสมงาน
ชื่อผูวิจัย
อาจารย ปกเกศ ชนะโยธา
Poggade Channayotha
หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรที่ติดตอ 08-6398-2875 E-mail: poggade@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อสง เสริม ใหผูเ รียนมีความรับ ผิดชอบตอการเรียน ของ
นักศึกษาครู โดยใชวิธีการกํากับตนเองควบคูกับการสรางแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
สาขาสังคมศึกษาศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 51 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบบันทึกฟอรมกํากับติดตามความกาวหนา แฟมสะสมงาน แบบประเมินความรับผิดชอบตอ
การเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ความรับผิดชอบตอ การเรียน ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษากอนเรียน
ภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 เมื่อไดมีการจัดการเรียนรูโดยใชโดยใชวิธีการกํากับ
ตนเองควบคูกับการสรางแฟมสะสมงาน แลวพบวาความรับผิดชอบตอการเรียน ของนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษาหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27

ชื่องานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้นสาหรับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษาชั้นปี 3
คาสาคัญ แบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้วิจัย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
Dr.Neti Chaloeywares
หน่วยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอร์โทรที่ติดต่อ 08-6356-6496 E-mail: neti.chalaywares@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น
สาหรับการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษาปี 3 ระหว่างก่อนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 41 คน
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้นสาหรับการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา
สังคมศึกษาปี 3 หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05

หัวขอวิจัย
ผูวิจัย
สาขาวิชา
ปการศึกษา

การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูวิชาทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับแบบปกติ
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย จันทรเรือง
หลักสูตรและการสอน
2557

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะและ
เทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
กับแบบปกติ 2) เปรียบเทียบทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดย
การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับแบบปกติ 3) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาทักษะและ
เทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
กับแบบปกติ กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน
40 คน และสาขาสังคมศึกษา จํานวน 41 คน รวม 81 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งได
จากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี ความเชื่อมั่ น
0.850 4) แบบประเมินทักษะและเทคนิคการสอน และ 5) แบบวัดเจตคติตอการเรียน มีคาความ
เชื่อมั่น 0.753 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนของนั ก ศึ ก ษา
หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยการจัดการเรีย นรูแบบเพื่ อนช วยเพื่ อนสูงกวาแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยการจัดการเรียนรู
แบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวาแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติตอการเรียนวิชาทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
โดยการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวาแบบปกติ

งานวิจัย

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คาสาคัญ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชื่อผู้วิจัย
อาจารย์ ปกเกศ ชนะโยธา
Poggade Channayotha
หน่วยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอร์โทรที่ติดต่อ 08-6398-2875 E-mail: poggade@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินจิตสาธารณะ และ
แบบบันทึกกิจกรรมการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษาครู ก่อนเรียนภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.49 เมื่อได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แล้วพบว่าจิตสาธารณะ ของนักศึกษาครูหลังเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26

1

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะการนําเสนองาน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 2โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน
คําสําคัญ
ทักษะการนําเสนองาน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ชื่อผูวิจัย
อาจารยดร.สิริพร ดาวัน
Dr.Siriporndawan
หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรที่ติดตอ 08-4-1017-973E-mail:dawan_973@hotmailmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนองาน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2557 จํานวน 58 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบประเมินทักษะการนําเสนองาน และ แผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการนําเสนองานรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กอนเรียนภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24เมื่อไดมีการ
จั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แบบโครงงาน ร ว มกั บ การประเมิ น ทั ก ษะการนํ าเสนองาน พบว า ทั ก ษะการ
นําเสนองาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.95

ชื่องานวิจัย ผลการใชแบบฝกเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คําสําคัญ

แบบฝก ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผูวิจัย

อาจารยบุณยานุช เฉวียงหงส
Bunyanuch Chawianghong

หนวยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอรโทรที่ติดตอ 09-9320-9164 E-mail : bunyanchoil@yahoo.co.th

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค ดังนี้ 1) เพื่ อเปรีย บเที ย บความสามารถในการเขี ย นโครงการวิจั ย ใน
ชั้นเรียน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหวางกอนกับหลัง
การจัด การเรีย นรูโดยใช แบบฝ ก และ 2) เพื่อศึกษาเจตคติตอการวิจัย ของนั กศึ กษาสาขาวิช าสั งคมศึกษา
ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 43 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t (t-test แบบ dependent)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ชั้น ปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกสูงกวาก อนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) เจตคติตอการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอการวิจัยอยูในระดับมาก
จนถึงระดับ มากที่ สุด โดยขอที่ นักศึ กษามีความรูสึกที่ ดีตอการวิจัยมากที่สุดไดแก ขาพเจาอยากเรียนวิจั ย
เพราะทาทายในการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ

1

ชื่องานวิจัย

การประยุกต์ใช้กระบวนการหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการชี้นาของ
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 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการชี้นาตนเองของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการหนุนนาต่อเนื่อง 2)
ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆที่เกิดขึ้น 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เมื่อสิ้นภาคเรียนการเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)
แผนการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ 2) แบบประเมินการชี้นาตนเอง 3) แบบบันทึกการทาวิทิสาสมาธิ
4) แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นภาคเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ( t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมการชี้นาตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการหนุนนาต่อเนื่องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นพบว่า
ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ มีสติมากขึ้น รู้จักตนเอง ยอมรับตน เองได้ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ คาพูด และพฤติกรรมตนเองได้ดีขึ้น คิดบวก มีเป้าหมายและวางแผนชีวิตได้
3. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ A มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 26.92รองลงมาเป็นระดับ B คิดเป็นร้อยละ 26.92 และได้ระดับ C+ น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ
3.85
คาสาคัญ

การหนุนนาต่อเนื่อง การชี้นาตนเอง การพัฒนาหลักสูตร

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 ยิ่งดํานุน
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจถึงภาวะโภชนาการของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในชวงปการศึกษา 2556 ใชกลุมตัวอยางอาสาสมัคร
จํานวน 46 คน (นักศึกษาชาย= 15, นักศึกษาหญิง = 31) โดยใชอุปกรณเครื่องวัดองคประกอบของ
รางกาย ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณไขมันในรางกาย คาเปอรเซ็นตไขมันและคาดัชนีมวลกาย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําขอมูลไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานประชากรประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเพศชายมีคาเฉลี่ยปริมาณไขมัน
สะสม 14.57 กิโลกรัม คาเปอรเซ็นตไขมันรอยละ 19.12 และคาดัชนีมวลกาย 24.48 กิโลกรัม/เมตร2
สําหรับนักศึกษาเพศหญิ งมี ปริมาณไขมัน สะสม 14.58 กิโลกรัม คาเปอรเซ็นตไขมัน รอยละ 25.22
และค าดั ช นี ม วลกาย 21.68 กิ โลกรั ม /เมตร 2 โดยนั ก ศึ ก ษาเพศชายมี ค าเฉลี่ ย การสะสมไขมั น ใน
รางกายและค าเปอรเซ็ น ต ไขมั น น อยกวาเมื่อเทีย บกับ นั กศึกษาเพศหญิ ง แตมีคาดัชนี มวลกายสูง
มากกวาเพศหญิงและคาเฉลี่ยในเกณฑปกติ (ระหวาง 18.5-22.9 กิโลกรัม/เมตร2)
คําสําคัญ: เปอรเซ็นตไขมัน ดัชนีมวลกาย

