25
ชื่องานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างชื่อเรื่องวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับครูนักวิจัย ดังตารางต่อไปนี้
ตัวอย่างชื่องานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวแปร
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 ผลการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อ
การสอนด้วยวิธี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและเจตคติต่อ สตอรี่ไลน์
และเจตคติ
การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2 ผลของการเรียนการสอนด้วยกลวิธีสแกนแอนด์รัน ที่ การเรียนการ
ความสามารถ
มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความ
สอนด้วยกลวิธี ในการอ่านภาษาไทย
เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สแกนแอนด์รัน
3 ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบสนทนาที่มีต่อ
รูปแบบการสอน ความสามารถในการ
ความสามารถในการอ่านบันเทิงคดีภาษาไทยของ
แบบสนทนา
อ่านบันเทิงคดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้น
การฝึกท่องจาก ความสามารถในการจา
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการจาบทร้อยกรองภาษาไทย
การฟังและฝึก
บทร้อยกรองภาษาไทย
ระหว่างกลุ่มที่ฝึกท่องจากการฟังและฝึกท่องจากการ
ท่องจากการอ่าน
อ่าน
ผลของการใช้แผนผังทางปัญญาและการกากับตนเอง
ที่มีต่อทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการบวกลบจานวนเต็มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดย
ใช้บทเรียนการ์ตูน
7 ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติผ่าน
การสร้ างเครื อข่ าย: การเปรี ยบเที ยบระหว่ างกลุ่ ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกัน
5

แผนผังทาง
ปัญญาและการ
กากับตนเอง

ทัศนคติและผลสัมฤทธิ์

บทเรียนการ์ตูน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์

วิธีการฝึกแบบให้ ทักษะการแก้โจทย์
ประสบการณ์และ คณิตศาสตร์
การฝึกปฏิบัติ
ผ่านการสร้าง
เครือข่าย

26
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
8 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยเน้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา
9 ผลของการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี
STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
10 ผลของการใช้เทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความคงทนในการเรียนรู้และความสามารถในการ
นาเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ด้วยแผนภาพของ
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ว 41101
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน: สารและสมบัติของสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสอดแทรกกระบวนการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และความคิด
สร้างส
12 ผลของการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้วงจรการ
เรียนรู้แบบการตั้งสมมติฐานนิรมัยที่มีต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และ
มโนทัศน์ชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 ผลของการสอนคิดนอกกรอบในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตัวแปร
ตัวแปรต้น
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การสอน
ความสามารถในการแก้
แก้ปัญหา
โจทย์ปัญหาและความ
คณิตศาสตร์
คงทนในการเรียน
โดยใช้กลวิธี STAR
เทคนิคการจัด
ข้อมูลด้วย
แผนภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคงทนในการเรียนรู้
และความสามารถในการ
นาเสนอข้อมูล

กระบวนการทา
โครงงาน
วิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียน
การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์

วงจรการเรียนรู้ ความสามารถในการให้
แบบการตั้ง
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
สมมติฐานนิรมัย และมโนทัศน์ชีววิทยา
การสอนคิดนอก ความคิดสร้างสรรค์และ
กรอบในการ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
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ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
14 ผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบเอส
เอสซีเอสที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
15 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
อินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์และการนาเสนอผลงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 ผลของบทบาทสมมติเทคนิคการแสดงคู่ในการเรียน
การสอนบนเว็บวิชาสุขศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
17 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมทันต
สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18 ผลของการใช้เกมกลุ่มสัมพันธ์ทางพลศึกษาในการ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19 ผลการสอนวาดภาพระบายสี โดยใช้ รู ปแบบการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้ านทั ศนศิ ลป์ ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
20 ผลการสอนศิลปะโดยใช้วิธีศิลปวิจารณ์ตามทฤษฎี
ของเอ็ดมันด์เบิร์ก เฟลด์แมน ที่มีต่อความสามารถใน
การวิจารณ์งานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที6่
21 การสอนวาดภาพตามกระบวนการของ จอห์น
วิลลัตส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพแสดงมิติ
สัมพันธ์ของเด็กอายุ 9-11 ปี
22

ผลการสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการสังเกตที่มีต่อการ
รับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวแปร
ตัวแปรต้น
การสอน
วิทยาศาสตร์ด้วย
รูปแบบเอสเอส
ซีเอส
การเรียนการ
สอนตามแนวคิด
อินเตอร์แอกทีฟ
คอนสตรักติวิสต์

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการ
แก้ปัญหา
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
และการนาเสนอผล งาน
วิทยาศาสตร์

บทบาทสมมติ
การเห็นคุณค่าในตนเอง
เทคนิคการแสดงคู่
โปรแกรมทันต พฤติกรรมทันต-สุขภาพ
สุขศึกษา
เกมกลุ่มสัมพันธ์ ความเชือ่ มั่นในตนเอง
ทางพลศึกษา
รูปแบบการจัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมการเรียน ด้านทัศนศิลป์
การสอน 4MAT
วิธีศิลปวิจารณ์ตาม ความสามารถในการ
ทฤษฎีของเอ็ดมันด์ วิจารณ์งานศิลปะ
เบิร์ก เฟลด์แมน
การสอนวาดภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการวาด
ตามกระบวนการ ภาพแสดงมิติสัมพันธ์
ของ จอห์นวิลลัตส์
กระบวนการ
การรับรู้เชิงสุนทรีย์
สังเกต

28
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
ด้วยวิธีสอนแบบสืบสอบและวิชาสอบแบบถ่ายทอด
24 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาตามแนวคิด4MATที่มีต่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 ร.ร สาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
25 การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิ ชาสั งคมศึ กษาเพื่ อ
พัฒนาความตระหนัก เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่นักเรียนตามการรับรู้ของ ครูสังคมศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา
26 การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนสมาคม
สตรีไทยด้วยการบูรณาการแบบเน้นคุณธรรม

ตัวแปร
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

วิธีสอนแบบสืบ
สอบและวิชาสอบ
แบบถ่ายทอด
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาตาม
แนวคิด4MAT
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา

ความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค์
ความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

การบูรณาการ
คุณลักษณะที่ดี
แบบเน้นคุณธรรม
27 การบ่มเพาะความรั บผิ ดชอบให้ กับนักเรียนนักเรียนชั้น กิจกรรมการทา ความรับผิดชอบ
ประถมศึกษาปี ที่2 โดยการใช้กิจกรรมการทากิจวัตร กิจวัตรประจาวัน
ประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับที่แตกต่างกัน รูปแบบการให้ พัฒนาการทางทักษะ
ต่อพัฒนาการทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของ ข้อมูลย้อนกลับที่ การเขียนภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แตกต่างกัน
29 ผลของการฝึกสร้างแผนผังทางปัญญาที่มีต่อความ
การฝึกสร้าง
ความเข้าใจและความ
เข้าใจและความคงทนของความเข้าใจในการอ่าน
แผนผังทาง
คงทนของความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปัญญา
30 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ วิธีการบันทึก
ความสามารถ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย แบบคอร์เนลล์ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์
31 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ กระบวนการสอนการ ความสามารถ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้
เขียนตามแนวคิดของ ในการเขียน
กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส
บรู๊คสและวิทโธร
ภาษาอังกฤษ
และวิทโธร

