วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2563

ชื่องานวิจัย
ผู้ทำวิจัย

การพัฒนาทิศทางการเขียนด้วยสื่อทรายหรรษาของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่มีความบกพร่อ ง
ทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทิศทางการเขียนเส้นตามลูกศร ของเด็กชายจิรายุ มั่นคง ชั้น
อนุ บ าล หลั งจากการใช้สื่ อทรายหรรษา กลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น อนุ บาล 2
จำนวน 1 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ สื่อทรายหรรษา และแบบประเมินการเขียนตามทิศทาง (ก่อน-หลังทำกิจกรรม) การ
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากการวัดความสามารถในการเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ตามทิศทางลูกศร เส้นละ
1 คะแนน โดยมีการวัดทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน การผ่านเมื่อได้คะแนน 10
คะแนนขึ้นไป หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.92
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการใช้สื่ อทรายหรรษากับ เด็กชายจิรายุ มั่นคง พบว่า นั กเรียนมีพั ฒ นาการในการเขียนตาม
ทิศทางที่ดีขึ้น และผลการเปรียบเทียบการเขียนตามทิศทาง ระหว่างก่อนและหลังการใช้สื่อ จากการประเมิน
คะแนนก่อนใช้สื่อทรายหรรษา ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.46 และคะแนนหลังการใช้สื่อทรายหรรษา
ได้ 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.3 จากผลการประเมินนักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนตามทิศทางที่ดีขึ้น
เพราะคะแนนที่ได้จากการประเมินหลังการใช้สื่อทรายหรรษาสูงกว่าคะแนนก่อนการใช้สื่อทรายหรรษา

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย

การพัฒนาการรู้จักพยัญชนะไทย จำนวน 10 ตัว โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
นางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้จักพยัญชนะ 10 ตัว คือ ฉ ซ ญ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ ฬ ของเด็กหญิงอัญรินทร์ แซ่ลี ชั้นอนุบาล 3/1 หลังจากการใช้เกมการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 1 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประกอบไปด้วย 2 ชนิด คือ เกมจับคู่
พยัญชนะที่เหมือนกันและเกมจับคู่พยัญชนะกับภาพที่สัมพันธ์กัน และแบบประเมินด้านการรู้จักพยัญชนะไทย
10 ตัว (ก่อน-หลัง ทำกิจกรรม) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากการวัดความสามารถในการรู้จักพยัญชนะ
ไทย จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1 คะแนน โดยมีการวัดทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน การ
ผ่านเมื่อได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการรู้จักของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/1 ที่มี พบว่า เด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงอัญรินทร์ แซ่ลี มีพัฒนาการการรู้จักพยัญชนะไทนยที่ดีขึ้น
และผลการเปรียบเทียบผลการรู้จักพยัญชนะไทย ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า
เด็กหญิงอัญรินทร์ แซ่ลี มีพัฒนาการด้านการรู้จักที่ดีขึ้น เพราะคะแนนที่ได้จากการประเมินหลังทำกิจกรรม
สูงกว่าคะแนนก่อนการทำกิจกรรม ซึ่งก่อนทำกิจกรรมนักเรียนมีผลการประเมินที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 30
และหลังทำกิจกรรมนักเรียนมีผลการประเมินที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อเรื่อง เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการใช้เงิน
ผู้รายงาน นางปรินโญ ยิ้มแย้ม
หน่วยงาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะการใช้เงิน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้เวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายข้อมูลเป็นคะแนนแปลผลคะแนน
เป็นค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า
จากผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันของนักเรียนทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงิน คนที่ 1
เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มีทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ
การใช้เงินนักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.00 แต่หลังการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินมี
คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น เป็น 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.00 คนที่ 2 เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมี
ทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินนักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน 4
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.00 แต่หลังการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น เป็น 14 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 คนที่ 3 เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมี ทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น โดย
ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินนักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.00 แต่หลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการใช้เงินมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น เป็น 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 คนที่ 4 เมื่อได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะมีทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินนักเรียนมี
คะแนนก่อนเรียน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.00 แต่หลังการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น
เป็ น 13 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.00 คนที่ 5 เมื่ อ ได้ รั บ การสอนโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะ มี ทั ก ษะการใช้ เงิ น ใน
ชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินนักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน 6 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 30.00 แต่หลังการใช้แบบฝึกทักษะการใช้เงินมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น เป็น 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.00

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเก็บไข่ไก่โดยใช้ชุดฝึกไข่ไก่จำลองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้รายงาน นางปรินโญ ยิ้มแย้ม
หน่วยงาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ
การทำวิจัย ในชั้น เรี ย น เรื่อง การพั ฒ นาทักษะการเก็บไข่ไก่โดยใช้ชุดฝึ กไข่ไก่จำลองของนั กเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเก็ บ ไข่ ไก่ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญา กระตุ้ น ความสนใจ สนุ ก สนาน ตื่ น ตั ว ในการเรี ย นรู้ มี ก ารเคลื่ อ นไหว เปิ ด โอกาสให้ ป ระสบ
ความสำเร็ จ ในการเรี ย นรู้ เสริ ม ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ น นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 และ 3/3 (ชาย) จำนวนทั้งสิ้ น 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบชุดฝึกไข่ไก่
จำลอง โดยให้เวลาในการพัฒนาทักษะการเก็บไข่โดยใช้ชุดฝึกไข่ไก่จำลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน จำนวน
10 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที ต่อการฝึกการเก็บไข่ไก่จำนวน 1 แผง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายข้อมูลเป็น
คะแนนเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า
จากผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะการเก็ บ ไข่ ไก่ โ ดยใช้ ชุ ด ฝึ ก ไข่ ไก่ จ ำลองของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คน เมื่อได้รับการฝึกทักษะการเก็บไข่ไก่โดยใช้ชุดฝึกไข่ไก่จำลอง นักเรียนจำนวน
9 คน มีทักษะการเก็บไข่ได้ถูกต้องมีความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียนรู้ และปฏิบัติงาน การเก็บได้
อย่างเบามือ และวางทิศทางได้ถูกต้อง จำนวน 25 – 30 ฟอง คิดเป็น ร้อยละ 64.28 นักเรียน จำนวน 5 คน
เมื่อได้รับการฝึกทักษะการเก็บไข่ไก่โดยใช้ชุดฝึกไข่ไก่จำลอง มีทักษะการเก็บไข่ได้ถูกต้องโดยการเก็บได้อย่าง
เบามือ และวางทิศทางได้ถูกต้อง จำนวน 20 – 25 ฟอง คิดเป็น ร้อยละ 35.71

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์
บทคัดย่อ

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพัฒนาการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ โดยใช้แบบฝึกในการ
เขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 /1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 4 คน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบฝึก จำนวน 5 ชุด ได้แก่ 1. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
2. แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5ชุด ชุดละ 10 ข้อ เรื่องพัฒนาการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ผลการวิจัย
พบว่าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนพัฒนาการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้ถูกต้องทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.0

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการทดลองและวัดอุณหภูมิของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์
บทคัดย่อ

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนการทดลองและวัดอุณหภูมิโดยใช้แบบฝึกในการพัฒนาการ
จำแนกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
กลุ่ ม ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่อ งทางการได้ ยิ น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 /1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 6 คน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบฝึก จำนวน 5 ชุด ได้แก่ 1. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
2. แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5ชุด ชุดละ 10 ข้อ เรื่องการทดลองและวัดอุณหภูมิวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ผลการวิจัย
พบว่าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการการทดลองและวัดอุณหภูมิ ได้ถูกต้องทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.3

หัวข้อวิจัย :

การลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์โดยใช้
กิจกรรมเล่านิทาน ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้วิจัย : นางผกาวรรณ ระดีรมย์
ปีการศึกษา : 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2โรงเรียนโสต
ศึกษาเพชรบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4 ขวบ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 6 คน
1. แผนการจัดประสบการณ์ 3 แผน
แผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 1 หน่วย เปล่งประกายหนูน้อยน่ารัก กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ (ในวงกลม) นิทานเรื่องเจ้าหมูหูหาย
แผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 2 หน่วย เปล่งประกายหนูน้อยน่ารัก กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(ในวงกลม) นิทานเรื่องบิ๊กซี้โมโห
แผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 3 หน่วย เปล่งประกายหนูน้อยน่ารัก กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(ในวงกลม) นิทานเรื่องส้มซ่าจอมเกเร
2. ชุดนิทาน ลดพฤติกรรมก้าวร้าว 3 เรื่อง-นิทานเรื่องเจ้าหมูหูหาย-นิทานเรื่องบั๊กซ่าขี้โมโห-นิทานเรื่องส้มซ่า
จอมเกเร
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนจากพฤติกรรมก้าวร้าว ใน 3 สัปดาห์ เป็นการเก็บคะแนนจากกลุ่ม
ประชากร 6 คน ที่เป็นเด็กปฐมวัย มีรายการประเมิน 5 รายการคือ 1.แสดงสีหน้าไม่พอใจ 2.ทำร้ายร่างกาย
ตนเอง 3.ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 4.ขว้างปาสิ่งของ 5.ไม่เชื่อฟังคำสั่ง เด็กมีคะแนนจาก พฤติกรรมก้าวร้าว ใน 3
สัปดาห์ มีค่าร้อยละแสดงการลดลงของพฤติกรรม ก้าวร้าวจาก 37.78 27.77 และ 18.88

หัวข้อวิจัย :

การใช้เกมการศึกษาช่วยฝึกการจำพยัญชนะไทย ก – ง ของ เด็กชาย จิรายุ มั่งคง นักเรียน
อนุบาลชั้นปี่ที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้วิจัย : นางผกาวรรณ ระดีรมย์
ปีการศึกษา : 2563
บทคัดย่อ
ความเป็นมา/ความสำคัญของการวิจัย
จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า การศึกษาเป็นการพัฒ นาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามความพร้อม ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็น
เอกราชและความภาคภูมิใจของชาติไทย ภาษาไทยจึงมีความสำคัญ อย่างยิ่งในการใช้ติดต่อสื่ อสารกันใน
สังคมไทยของเรา นอกจากภาษาพูดแล้วยังรวมถึงภาษาเขียนอีกด้วย พยัญชนะไทย ตั้งแต่ ก – ฮ มีทั้งหมด
คนไทยทุกคนจำเป็นต้องรู้จักและสามารถอ่านภาษาไทยไม่ออก ซึ่งการเริ่มไม่รู้จักตัวอักษรควรต้องให้เด็กรู้จัก
เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเพื่อให้เกิดการคุณเคยและสามารถจำและอ่านภาษาไทยออกในอนาคตเมื่อเด็กโตและ
เรียนชั้นที่สูงขึ้นต่อไปจากการที่ได้ทดสอบเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้
นำพยัญชนะ 44 ตัว ให้เด็กจำนวน 5 คนในชั้นเรียน หยิบขึ้นอ่าน 15 ตัวพยัญชนะ
มีเด็กชายจิรายุ มั่งคง ที่ไม่สามารถรู้จักและจำตัวพยัญชนะไม่ค่อยได้ จึงคิดแก้ปัญหา
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ: ฝึกการจำพยัญชนะไทย ก – ง ของ เด็กชายจิรายุ มั่งคง
อนุบาลชั้นปีที่ 2โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ โดยใช้เกมการศึกษาช่วยฝึกการจำพยัญนะไทยด้วยกระบวนการ
รู้เรียนป่นเล่น เพื่อนักเรียนเกิดความสนใจ และได้ความรู้ โดยใช้เทคนิคจากคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิด และจำ
ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะและ
การเสริมแรง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวอุดมลักษณ์ สุขม่วง
คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และเพื่อ
แก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่สนใจเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายพอเหมาะ และการ
เสริมแรงด้วยการให้คำชมเชยระหว่างเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่
2/2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มทดลองเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 6 คน โดยให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ จากง่ายไปหายาก ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 3 ฉบับ และบันทึกคะแนน
ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์และการเสริมแรง ทำให้นักศึกษา
สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง ดังเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทำแบบฝึกทักษะทั้ง 3 ฉบับ ของ
นักเรียน 6 คน ที่โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80.09

ชื่องานวิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวอุดมลักษณ์ สุขม่วง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความสำคัญ และจำเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ทักษะ
ที่สำคัญหลายทักษะที่จำเป็นได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
แต่ในปัจจุบันทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มักจะประสบปัญหาและทำให้ทักษะด้านอื่น ๆ ได้รับ
ผลกระทบด้วยอย่างต่อเนื่อง สาเหตุดังกล่าวทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โดยใช้นักเรียนจำนวนทั้งหมด 6 คน ทำชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียน (สระอา
สระอี สระอู) โดยบันทึกคะแนนเป็นตาราง และสรุปผลการเปรียบเทียบการอ่าน และสะกดคำเป็นความเรียง
ผลการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่าการใช้แบบฝึกอ่าน และแบบสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2/2 นักเรียนสามารถอ่าน และทำแบบสะกดคำได้ค่อนข้างสูง คิดค่าเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละ 70.90
ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่าน สะกดคำ นักเรียนจะ
สามารถทำงานได้ดี เมื่อมีการเสริมแรงจากการใช้คำยกย่องชมเชยจากครู

ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง

: นางสาวธนะรัชต์ ศรีเสมอ
: การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัยของเด็กที่

ปีการศึกษา

บกพร่องทางสติปัญญา
: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย
ของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา ของนางสาวอาทิตยา โพธิ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษากำลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 13 แผน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์
ละ 5 วัน รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ แบบฝึกทักษะก่อนและหลังเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรียน
ข้อมูลเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละแล้วเสนอโดยใช้แผนภูมิประกอบคำบรรยาย ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด เจนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลผิว หนังตนเอง และความ
ปลอดภัยในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการสอนผ่านสถานการณ์จริง ยังช่วยให้กรณีศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิต ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวธนะรัชต์ ศรีเสมอ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
โดยผ่านสถานการณ์จริง
ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
โดยผ่านสถานการณ์จริง ของนั กเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษากำลั งศึกษาอยู่ระดับชั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ5วัน รวม
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ แบบฝึกทักษะก่อนและหลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ยาสามัญประจำบ้าน
แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละแล้วเสนอโดยใช้แผนภูมิ
ประกอบคำบรรยาย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการใช้ยาสามัญประจำบ้านได้อย่างมี
คุณภาพ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการสอนผ่านสถานการณ์จริง ยังช่วยให้กรณีศึกษามีความกระตือรือร้นในการที่จะ
พัฒนาการใช้ยาสามัญประจำบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ชื่อผูท้ ำวิจัย
ชื่อสถานศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวณัฐธีรา เชื้อปุย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การทำวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ย งคำศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นาทักษะการอ่านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ จำนวน 5 ชุด โดย
จัดทำเป็นหมวดหมู่ จำนวน 5 ชุด เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนั้นการเรียนรู้
คำศัพท์ให้มากที่สุดจึงเป็นสิ่ งสำคัญมาก หลังจากการฝึกอ่าน ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์
มากขึ้น จนสามารถอ่านบทความสั้น ๆ ได้อย่างน่าพอใจ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อสถานศึกษา

การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวณัฐธีรา เชื้อปุย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเขียน
คำศัพท์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน โดยให้นักเรียนทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน
จากแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 5 ชุด จากนั้นจึงทำการทดสอบหลังเรียน
และวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้กิจกรรมการ
เขียนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความจำ ความเข้าใจในคำศัพท์
และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาทักษะการคูณจำนวนที่มีตัวตั้ง 2หลัก และมีตัวคูณ 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้เทคนิคการคูณด้วยเส้นสีตามค่าประจำหลัก
ผู้วิจัย
นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์
สถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาทักษะการคูณจำนวนที่มีตัวตั้ง 2หลักและมีตัวคูณ 2 หลัก
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้เทคนิคการคูณด้วยเส้นสีตามค่าประจำหลัก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคูณจำนวนที่มีตัวตั้ง2
หลักและตัวคูณที่มี2 หลัก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ ยิ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 ปี ก ารศึ กษา 2563 จำนวน 5 คน โดยมี เครื่อ งมื อวิจั ย ได้ แ ก่
แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 แผน เทคนิคการคูณด้วยเส้นสีตามค่าประจำหลัก และ
แบบฝึกเสริมทักษะการคูณ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ( ใช้แบบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ )
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ของการพัฒนาสรุปผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการ
คูณเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 30.00

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ใช้สื่อประสม
ผู้วิจัย
นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์
สถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้สื่อประสม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตราแม่กด ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย แบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 5 คน โดยมีเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาไทยเรื่อง คำ
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด จำนวน 7 แผน แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราแม่กด จำนวน 7 ชุด สื่อภาษามือไทย ( ใช้แบบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ การเขียนคำ )
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละการพัฒนา สรุปผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะกาเขียนคำ
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามาตราตัวสะกดแม่กด เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 23.00

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ศึกษา

แบบฝึกการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นายธนวัฒน์ ลีลา
สุขศึกษาและพลศึกษา
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ คือ One – Shot Case Study มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานในการเข้าลูกของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐาน
ก่อนและหลังใช้วิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) การสังเกต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเข้าลูก
เปตอง วิชาพลศึกษา จำนวน 4 คน 2) การทดสอบปฏิบัติจริง โดยจะวัดผลก่อนและหลังใช้วิจัย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(t-test) ผลการวิจัย พบว่า
1) แบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80/95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง สำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.9 หมายความว่า ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 95
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 5.19 SD เท่ากับ 0.5 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

ชื่องานวิจัย แบบฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้วิจัย
นายธนวัฒน์ ลีลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีที่ศึกษา
2563
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ คือ One – Shot Case Study มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
พื้นฐานก่อนและหลังใช้วิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาสำหรับ
กีฬาเทเบิลเทนนิส เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) การสังเกต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเสิร์ฟลูก วิชาพลศึกษา จำนวน 21 คน 2) การทดสอบปฏิบัติจริง โดยจะวัดผลก่อนและหลังใช้วิจัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 คน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(t-test) ผลการวิจัย พบว่า
1) แบบฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80/85.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาสำหรับ
กีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง สำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.9 หมายความว่า ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 95
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเข้าลูกสำหรับกีฬาเปตอง
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 4.28 SD เท่ากับ 0.46 อยู่
ในระดับมากที่สุด

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

นางสาวพรหมภัสสร์ ดีเจ้ยวาระ
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและการ
เขี ย นมาตราตั ว สะกดของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 และเพื่ อ พั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะสาระภาษาไทย
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน75/75โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องมาตาตัวสะกดตรงแม่แบบฝึกทักษะ จำนวน 2 แบบฝึกแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการ
อ่าน และการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 แบบฝึกมีประสิทธิภาพ82.5/ 75
หมายถึงนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ทั้ง 2 แบบ
ฝึกคิดเป็นร้อยละ75.30 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน การอ่าน
และการเขีย น คิ ดเป็ น ร้อยละ82.5 แสดงว่าการจัด กิจกรรมพั ฒ นาทั กษะการอ่านและการเขียนคำมาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ์มาตรฐาน
75/75 ที่ตั้งไว้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ82.5 คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ75.00
แสดงให้เห็ นว่าการจัดการเรีย นรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ มาตราตัวสะกด ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดมีการพัฒนาขึ้น
ร้อยละ 7.5

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
หน่วยงาน

การส่งเสริมการอ่านพยัญชนะผสมสระเดี่ยวเสียงยาวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้
นิทาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวพรหมภัสสร์ ดีเจ้ยวาระ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการอ่านพยัญชนะผสมสระเดี่ยวเสียงยาวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้นิทาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน เป็นนักเรียนชาย 1 คน นักเรียนหญิง 2 คน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
นิทานอ่านสระอา ชื่อเรื่องกากับลา นิทานอ่านสระอี ชื่อเรื่องตามีช่างทาสี นิทานอ่านสระอือ ชื่อเรื่องกิ้งกือซื้อ
มือถือ นิทานอ่านสระอู ชื่อเรื่องแมวน้อยตะลุยโลกล้านปี นิทานอ่านสระเอ ชื่อเรื่องยักษ์เกเร นิทานอ่านสระ
แอ ชื่อเรื่องแจกันลายตุ๊กแก นิทานอ่านสระโอ ชื่อเรื่องยักษ์ตัวโต นิทานอ่านสระออ ชื่อเรื่องลูกวัวมอมอ
นิทานอ่านสระเออ ชื่อเรื่องหมีน้อยละเมอ และแบบประเมินการอ่านพยัญชนะผสมสระเดี่ยวเสียงยาว ลักษณะ
เป็นการทดสอบสมรรถนะการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินการอ่าน
พยัญชนะผสมสระเดี่ยวเสียงยาว อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งทางด้านการมอง การ
เคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อ การออกเสียง การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยมี QR Code
เชื่อมโยงไปยังวีดีโอภาษามือ และสะกดนิ้วมือ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษามือ การสะกดนิ้วมือ
นักเรียนสามารถทบทวนคำศัพท์และตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง หลักการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
โดยเทียบเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70.00
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการใช้นิทานเพื่อส่งเสริมการอ่านพยัญชนะผสมสระเดี่ยวเสียงยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1/1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้นิทาน พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70.00
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.
ครูที่ปรึกษาวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้ชุดสื่อคำศัพท์สไลด์
นางนารีรัตน์ หรัญรัตน์
2563
นางวนิดา
จิตอาสา
นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์
นางยุพิน
นนท์อามาตย์
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำ และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านสะกดคำ โดยใช้ชุดสื่อคำศัพท์สไลด์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที1่ /2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดสื่อคำศัพท์สไลด์ หลังการเรียนอยู่ใน
ระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดสื่อคำศัพท์สไลด์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.73 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.1

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.
ครูที่ปรึกษาวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กก กด
กบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้ชุดอักษรหรรษามาตราตัวสะกด
นางสาวนารีรัตน์ ศิริเจริญเสริมสุข
2562
นางวนิดา
จิตอาสา
นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์
นางยุพิน
นนท์อามาตย์
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทย และพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดอักษรหรรษามาตราตัวสะกด จากการเรียนรู้การฝึกอ่านและเขียนสะกด
คำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่
2563
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดอักษรหรรษามาตรา
ตัวสะกดหลังการเรียนอยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดอักษรหรรษามาตราตัวสะกด
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.46 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.7

ชื่อผู้ทำวิจัย นางสิราภัทณ์ สมนาแซง
บทคัดย่อ
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย
และความรั บ ผิ ดชอบต่อหน้ าที่ และการเรีย นดีขึ้นของนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ง เกต การสั ม ภาษณ์
ข้ อ มู ล ด้ านการเรี ย นของแต่ ล ะวิ ช า และการตอบแบบสอบถามจากนั ก เรี ย น การใช้ แ รงจู ง ใจเสริ ม แรง
โดยให้คำชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้ มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจาก
ผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น
มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่
ได้รับมอบหมาย และส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อเรื่อง
ปีการศึกษา

: นางสิราภัทณ์ สมนาแซง
: การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
: 2563
บทคัดย่อ

ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะในด้ า นการอ่ า นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 4/2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1 คน ด้วยวิธีการประเมินที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - เดือนธันวาคม
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นจำนวนหนึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในด้ า นการ อ่ า นดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม
ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านมากพอสมควรดังนั้น นักเรียน
จึงเกิดทั กษะในด้านการอ่านโดยฝึ กทักษะการประสมคำ พยัญ ชนะ สระ ตัว สะกด และรูปวรรณยุกต์
ได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนประโยคความเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางชรัญญา หาญคำ
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนประโยคความเดียว โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่านการเขียนประโยคความเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1 จำนวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาปีที่ 2563 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคความเดียว ฝึกการอ่านการเขียนประโยคความเดียว
แบบทดสอบการอ่านการเขียนประโยคความเดียว จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเครื่องมือและ
ขั้นตอนในการทำวิจัย หลังได้ทดลองสอนบทเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ได้รวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์
ข้อมูล สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (x)
ผลการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน และการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนประโยคความเดียว โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ ได้รวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ข้อมูล สถิตที่ใช้ จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีทักษะในการอ่านการเขียนประโยคความ
เดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ มากขึ้นจนเป็นที่น่าพึงพอใจ คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 มีค่าเฉลี่ย 2.4 ส่วนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนส่วนประกอบของประโยค โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัย นางชรัญญา หาญคำ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนส่วนประกอบของประโยค เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านและการเขียนส่วนประกอบของประโยคกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา
2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
ส่วนประกอบของประโยค ฝึกทักษะเพื่อการอ่านการเขียนส่วนประกอบของประโยค แบบทดสอบการอ่านการ
เขียนส่วนประกอบของประโยค จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเครื่องมือและขั้นตอนในการทำ
วิจัย หลังได้ทดลองสอนบทเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ได้รวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ข้อมูล สถิตที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (X)
ผลการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน
และการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนส่วนประกอบของ
ประโยค โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ได้รวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ข้อมูล สถิตที่ใช้ จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีทักษะในการอ่านการ
เขียนส่วนประกอบของประโยค โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มากขึ้นจนเป็นที่น่าพึงพอใจ คะแนนทดสอบก่อน
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าเฉลี่ย 2.33 ส่วนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
5.33

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้วิจัย นางสุรีรัตน์ เบ้าทองคำ
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั งหวัด เพชรบู รณ์ ภาคเรีย นที่ 2ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จำนวน 1
ห้องเรียน รวมนักเรียน 6 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2คาบ คาบละ 50
นาที ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One –Group- Pre-test Post-test Design เครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น คื อ แบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นเรี ย งความ และแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการเขียนเรียงความ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความมีความสามารถในการ
เขียนเรียงความก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 และค่าเบี่ยงเบน อยู่ที่ 1.62 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู ความเชื่อ และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้วิจัย นางสุรีรัตน์ เบ้าทองคำ
บทคัดยอ
ความรู ความเชื่อ และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโสต
ศึกษาจังเพชรบูรณ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูเรื่องกฎแหงกรรม ความเชื่อเรื่องกฎ แหงกร
รม และพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใชการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน 6 คน ที่ไดมาจาก
การสุมตัวอยางสองขั้นแบบแบงชั้นภูมิ และใช แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชคือ สถิติ
เชิงพรรณนา และการ วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการศึกษาพบว
า นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นฐานพุทธศาสนาในครอบครัว พื้นฐาน พุทธศาสนา
ในโรงเรียน และความรูเรื่องกรรมอยูในระดับสูง มีความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมอยูใน ระดับเชื่อแตยังมีขอสงสัย และมี
พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมเหมาะสมกับหลักธรรมคําสอนของ พุทธศาสนาในระดับมาก พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ไดรับอิทธิพลโดยรวมจากความรูเรื่องกฎแหงกรรม
มากที่ สุด รองลงมาคือ พื้ นฐานพุ ท ธศาสนาในครอบครัว ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมและพื้ น ฐานพุ ท ธศาสนาใน
โรงเรียน ตามลําดับ เมื่อพิ จารณาอิทธิพ ลทางตรงพบวา พฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ไดรับอิทธิพลทางตรงจากความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ
ความรูเรื่องกฎแหงกรรม พื้นฐานพุทธศาสนาในครอบครัว และพื้นฐานพุทธศาสนา ในโรงเรียนตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาอิท ธิพ ลทางออม พบวา ปจจัยที่ มีอิทธิพ ลทางออมสูงที่ สุด ตอพฤติกรรมเรื่องกฎแหงกรรมของนักเรีย น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อิทธิพล ของพื้นฐานพุทธศาสนาในครอบครัว สงผานไปยัง
ความรูเรื่องกฎแหงกรรมและสงผานไปยังความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม
จากผลการศึกษา
สรุปไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีพฤติกรรมเรื่องกฎแหง
กรรรมที่เหมาะสมนัน้ ควรไดรับการสงเสริมที่ถูกตองจากพื้นฐานพุทธศาสนาในครอบครัวและพื้นฐานพุทธศาสนาใน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วยแม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้บัตรคำศัพท์ตัวสะกดแม่ ก กา
ชื่อผู้วิจัย นางวิภาพร ชาลีชาติ
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วยแม่ ก กา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 14 คน ด้วย
วิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือน
ธันวาคม - เดือนเมษายน
ผลการศึกษาพบว่า
พบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วยแม่ ก กา ดีขึ้น
กว่าเดิม ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วย
แม่ ก กา มากพอสมควร ดังนั้น นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่านโดยฝึกทักษะการประสมคำพยัญชนะ
สระ ตัวสะกด และรูปวรรณยุกต์ ได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกด
ด้วยแม่ ก กา ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำที่ประสมสระแอ ของเด็กชายณรงค์
จิตจำนงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้ชุดแบบฝึกเขียนสระแอ
นางวิภาพร ชาลีชาติ
2563
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร และ
พัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร โดยใช้ชุดแบบฝึกเขียนสระแอ จากการ
เรียนรู้การฝึกเขียนคำที่ประสมสระแอ ของเด็กชายณรงค์ จิตจำนงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนคำที่ประสมสระแอ ของเด็กชายณรงค์ จิตจำนงค์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดแบบฝึกเขียนสระแอหลังการเรียนอยู่
ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถการด้านการเขียนคำที่ประสมสระแอ ของเด็กชายณรงค์ จิตจำนงค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดแบบฝึกเขียนสระแอ หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.4

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำที่ประสมสระแอ ของเด็กชายณรงค์
จิตจำนงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้ชุดแบบฝึกเขียนสระแอ
นางวิภาพร ชาลีชาติ
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของ
วิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนประโยคความเดียววิชาภาษาไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ ใช้สื่อแบบฝึกทักษะ ฝึกทักษะการเขียนประโยคความเดียว ฝึกทักษะเพื่อการอ่านออก
เขียนได้ แบบทดสอบเพื่อการอ่านออกเขียนได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเครื่องมือและ
ขั้นตอนในการทำวิจัย หลังได้ทดลองสอนบทเรียนโดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะ
ได้รวบรวมข้อมูลและนำไป
วิเคราะห์ข้อมูล สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (X)

ชื่อผู้ทำวิจัย นางสาววิลาวรรณ มูลธิ
บทคัดย่อ
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนไข่หรรษาช่วยจำ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยได้แก่ ใช้ชุดการสอนไข่หรรษาช่วยจำ เพื่อฝึกการอ่านและเขียน คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และเป็น
การทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาในแต่ละบทเรียน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือและขั้นตอนในการทำวิจัย หลังได้ทดลองใช้ชุดการสอนไข่หรรษาช่วยจำ ได้รวบรวมข้อมูลและนำไป
วิเคราะห์ข้อมูล สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ

ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

การใช้สมุดภาพหมวดหมู่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3
นางสาวรพีพรรณ โพธิ์เงิน
2563
บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาแบบรายกรณี โ ดยเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) สมุดภาพหมวดหมู่ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ของนั กเรีย น 2) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 3) แบบสังเกตพฤติกรรม 4) แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 5) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
ผลการศึกษาพบว่า
1.นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 ที่ได้รับสมุดภาพหมวดหมู่เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สามารถอ่านคำและออกเสียงคำใต้ภาพในสมุดภาพคำหมวดหมู่ได้สูงขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 80
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 มีพัฒนาการความสามารถใน
การอ่านคำภาษาไทย ก่อนใช้สมุดภาพหมวดหมู่ คิดเป็นร้ อยละ 5 และหลังใช้สมุดภาพหมวดหมู่ คิดเป็นร้อย
ละ 85
3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 มีพฤติกรรมการเรียน หลังใช้
สมุดภาพหมวดหมู่ คือมีความสามารถในการบอกชื่อภาพได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85 มีความสามารถในการ
อ่านคำได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85 มีความสนใจภาพ คิดเป็นร้อยละ 85 และ มีความสามารถในการตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85
4. ผู้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งสมุ ด ภาพคำหมวดหมู่ สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่อ งทางสติ ปั ญ ญา ชั้ น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผนการสอน

ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

การใช้ชุดฝึกทักษะ และสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3
นางสาวรพีพรรณ โพธิ์เงิน
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบรายกรณีโดยเลือก
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวน
ตัวเลข 1-10 2) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 3) แบบสังเกตพฤติกรรม 4) แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 5) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
ผลการศึกษาพบว่า
1.นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปั ญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 ที่ได้รับการใช้ชุดฝึกทักษะ
และสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และรู้ค่าของจำนวนตัวเลข 1-10
ได้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 มีพัฒนาการความสามารถใน
การรู้จักค่าของจำนวนตัวเลข 1-10 ก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10 คิดเป็น
ร้อยละ และหลังใช้สมุดภาพหมวดหมู่ คิดเป็นร้อยละ 5

ชื่อผู้วิจัย
ครูรภัสสา มณีโชติ
ทักษะภาษาและการสื่อสาร วิชา ภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ 1 ( ประถมมศึกษาปีที่ 5 )
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการเขียน
สภาพปัญหา
ในวิชาภาษาไทย เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการเขียนออกเขียนได้ในทุกๆ วิชาถ้าผู้สอนสามารถฝึกฝน
ทั ก ษะในด้ า นการเขี ย น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ าใจในทั ก ษะนี้ ปั ญ หาผลการเรี ย นของผู้ เรีย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก็จะลดลง จากผลการวัดผลประเมินผลในระดับชั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า ทักษะ
พื้นฐานในด้านการเขียนนี้ จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงจัดให้มีการเสริมทักษะในการเขียนสะกดคำ
ขึ้น

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ครูรภัสสา มณีโชติ
ภาษาไทย
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียนเขียนสะกดคำจาก
มาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อพัฒนาการ
เขียนสะกดคำของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วได้สรุปผลแล้วจึงนำมาจัดทำ
เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยในครั้งต่อไป

ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
ปีการศึกษา

นางสาวเพ็ญนภา วันศรี
การใช้แผ่นวงกลมหรรษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องสถาบันทางสังคมไทย รายวิชาทักษะ
สังคมและการดำรงชีวิต ชองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสถาบันทางสังคมไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 รายวิชาสั งคมและการดำรงชีวิต 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้แผ่นวงกลม
หรรษาเรื่องสถาบันทางสังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รายวิชาสังคมและการดำรงชีวิต กลุ่ม
ตัว อย่ างที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 2/2 จำนวน 13 คน โรงเรีย นโสตศึ กษาจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้ แผ่นวงกลมหรรษาและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 13 คน มีความเข้าใจเรื่องสถาบันทางสังคมไทย
เป็นอย่างมาก 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 13 คน มีความพึงพอใจในการใช้แผ่นวงกลมหรรษา
เรื่องสถาบันทางสังคมไทยมากที่สุด

ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
ปีการศึกษา

นางสาวเพ็ญนภา วันศรี
การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการใช้ชุดการเขียนตามรอยปะ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการใช้ชุดการ
เขียนตามรอยปะ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ ชุดการเขียนตามรอยปะพยัญชนะไทย 44 ตัว กลุ่ ม
ตัว อย่ างที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 2/3 จำนวน 13 คน โรงเรีย นโสตศึ กษาจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้ ชุดการเขียนตามรอยปะพยัญชนะไทย 44 ตัว และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 13 คน มีทักษะการ
เขียนพยัญชนะไทย 44 ตัวอย่างดีเยี่ยม 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 13 คน มีความพึงพอใจใน
การใช้ชุดการเขียนตามรอยปะพยัญชนะไทย 44 ตัวมากที่สุด

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.

การศึกษาการแยกพยัญชนะไทย ค ด , ภ ถ , ต ฅ , พ ผ ,ฟ ฝ โดยใช้ชุดฝึก
เขียนตามลูกศรพยัญชนะไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
นางสาวนัชญา มั่นบัว
2563
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร โดย
ใช้ชุดฝึกเขียนตามลู กศรพยัญชนะไทย จากการเรียนรู้การฝึกได้เรียนรู้ฝึกเขียนตามลูกศรแล้ว นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
ผลการศึกษาพบว่า
1. การเขียนตัวพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดฝึกเขียนตามลูกศรพยัญชนะไทย หลังการเรียนอยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถในในการเขียนพยัญชนะไทย และการแยกตัวพยัญชนะไทย ค ด ,
ภ ถ , ต ฅ , พ ผ ,ฟ ฝ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้
ชุดฝึกเขียนตามลูกศรพยัญชนะไทย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กชายนนท์กานต์ ลีเจ้ยวาระ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
นางสาวนัชญา มั่นบัว
2563
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาทักษะการช่วยเหลือตนเองและ
สุขอนามัย และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้การฝึกโดยใช้ศิลปะ
การปั้นดินน้ำมัน ของเด็กชายนนท์กานต์ ลีเจ้ยวาระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กชายนนท์กานต์ ลีเจ้ยวาระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หลังการเรียนอยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กชายนนท์กานต์ ลีเจ้ยวาระ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน

ชื่องานวิจัย
ผู้รายงาน
โรงเรียน
ปีการศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท4ี่ โดยใช้สื่อPower Point โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวทวี
แสนนนท์
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2563
บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษา เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความ
มุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อPower Point ประกอบการเรียน
วิชาสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยใช้สื่อPower Point ประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน จำนวน 20ข้อ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่อPower Point ประกอบการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษา
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้สื่อPower Point เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องภัยจากสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้ชุดการสอน โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้รายงาน
นางสาวทวี แสนนนท์
โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา
2563
บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษา เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อชุดการสอน
ประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสื่อ ชุดการสอน ประกอบการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20ข้อ แบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 10ข้อ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่อ ชุดการสอน ประกอบการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษา
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่องภัยจากสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้สื่อชุดการสอน เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีการศึกษา

การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวพัสนันท์ พลศักดิ์
2563
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนคำผิดในวิชาภาษาไทย และเพื่อ
เป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยได้ใช้แบบฝึกการเขียนภาษาไทย จากการเขียนคำ
ในมาตราแม่สะกดต่างๆ โดยทำการวิจัยในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 13 คน
จากผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดต่างๆ นักเรียนมีการ
พัฒนาของทักษะทางด้านการเขียนมากขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการวิจัยนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเขียนคำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีการศึกษา

การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
นางสาวพัสนันท์ พลศักดิ์
2563
บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียน
สำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์เป็นแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษาเรื่องวรรณยุกต์และการ
ผันคำดีขึ้น มีความระมัดระวังในการเขียนคำ และเห็นความสำคัญในการเขียนคำมากขึ้น

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและอ่านออกเสียงด้วยรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อผู้วิจัย :นางสาวนิราวรรณ โยธชัย
ประเภทผลงานวิชาการ : ผลงานวิจัย
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ ๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและอ่านออกเสียงด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ห้อง ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก
คือ ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ จำนวน ๑๑ คน เครื่องมือที่ใช้ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่าน
สะกดคำและอ่านออกเสียงด้วยรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ๒) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านสะกดคำและการอ่านออกเสียง
ผลการศึกษาพบว่า
๑. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและการอ่านออกเสียงด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน ประถมศึกษาปี ที่ ๕/ ๒ โรงเรี ย นโสตศึก ษาจังหวัดเพชรบู รณ์ พบว่านั กเรี ยนมีพั ฒ นาการอ่านสู งขึ้ น
มากกว่าก่อนเรียน
๒. นั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๕/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและการอ่านออกเสียงด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทักษะอ่านสะกดคำและอ่านเสียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและอ่านออกเสียงสระเสียงยาว ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้นิทานเป็นฐาน ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชื่อผู้วิจัย :นางสาวนิราวรรณ โยธชัย
ประเภทผลงานวิชาการ : ผลงานวิจัย
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ ๑) การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและอ่านออกเสียงสระเสียงยาว ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ห้อง ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก
คือ ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ จำนวน ๑๑ คน เครื่องมือที่ใช้ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่าน
สะกดคำและอ่านออกเสียงสระเสียงยาว ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้นิทานเป็นฐาน ๒) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านสะกดคำและการอ่านออกเสียง
ผลการศึกษาพบว่า
๑. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและอ่านออกเสียงสระเสียงยาว ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้นิทานเป็นฐาน ประถมศึกษาปีที่ ๕/ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนมี
พัฒนาการอ่านสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียน
๒. นั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๕/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำและการอ่านออกเสียงด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยโดยใช้นิทาน
เป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทักษะอ่านสะกดคำและอ่านเสียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำ ที่สะกดด้วยแม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้บัตรคำศัพท์ตัวสะกดแม่ ก กา
ชื่อผู้วิจัย นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วยแม่ ก กา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 11 คน ด้วย
วิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือน
ธันวาคม - เดือนเมษายน
ผลการศึกษาพบว่า
พบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกด ด้วยแม่ ก กา ดีขึ้น
กว่าเดิม ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วย
แม่ ก กา มากพอสมควร ดังนั้น นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่านโดยฝึกทักษะการประสมคำพยัญชนะ
สระ ตัวสะกด และรูปวรรณยุกต์ ได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกด
ด้วยแม่ ก กา ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำ ที่สะกดด้วยแม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้บัตรคำศัพท์ตัวสะกดแม่ ก กา
ชื่อผู้วิจัย นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วยแม่ ก กา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 11 คน ด้วย
วิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือน
ธันวาคม - เดือนเมษายน
ผลการศึกษาพบว่า
พบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกด ด้วยแม่ ก กา ดีขึ้น
กว่าเดิม ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ที่สะกดด้วย
แม่ ก กา มากพอสมควร ดังนั้น นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่านโดยฝึกทักษะการประสมคำพยัญชนะ
สระ ตัวสะกด และรูปวรรณยุกต์ ได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านคำศัพท์ที่สะกด
ด้วยแม่ ก กา ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
โดยผ่านสถานการณ์จริง
ปีการศึกษา : 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา
โดยผ่านสถานการณ์จริง ของเด็กชายจักรพงษ์ นามนา ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณี ศึกษากำลัง
ศึกษาอยู่ระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด เพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์
ละ ๕ วัน รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ แบบฝึกทักษะก่อนและหลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ยา
สามัญประจำบ้าน แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละแล้ว
เสนอโดยใช้แผนภูมิประกอบคำบรรยาย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ภายใต้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้
ชัดเจนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการใช้ยาสามัญประจำบ้านได้อย่างมี
คุณภาพ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการสอนผ่านสถานการณ์จริง ยังช่วยให้กรณีศึกษามีความกระตือรือร้นในการที่จะ
พัฒนาการใช้ยาสามัญประจำบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ปีการศึกษา : 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษากำลังศึกษาอยู่
ระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 20
แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
หลังจากฝึกด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้แล้วมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนใช้
แบบฝึกทักษะร้อยละ ๓0.00คะแนน ทดลองหลังใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำควบกล้ำแท้ และคำ
ควบกล้ำไม่แท้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีคะแนนสูงจากก่อนใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำ
ควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ร้อยละ ๕1.25 เป็นร้อยละ ๘1.25 ซึ่งแสดงว่าการใช้ชุดแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ชื่อเรื่องวิจัย
ผู้วิจัย
ตำแหน่ง
ปีการศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ ด้วยกระบวนการฝึกทำซ้ำ ๆ โดยใช้ชุดแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนคำในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
นางสาวพิมพ์รพี แก้วสุข
พนักงานราชการ
2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนคำของนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านการเรียน กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 12 คน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาในการทดลอง 1 สิงหาคม 2563 – 31
ตุลาคม 2563 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เปรียบเทียบคะแนนก่อนฝึกและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย มีดังนี้
1. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดได้
2. นักเรียนมีพัฒนาการตามลำดับหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตำแหน่ง
ปีการศึกษา

การแก้ปัญหาทักษะการรับส่งสิ่งของ ในการเรียนทักษะเคลื่อนไหว ด้วยวิธีการ
ฝึกทำซ้ำ ๆ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวพิมพ์รพี แก้วสุข
พนักงานราชการ
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ปัญหาทักษะการรับส่งสิ่งของ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 คน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการรับส่งสิ่งของ ในการเรียนทักษะ
เคลื่อนไหว มีจำนวน 12 คน คือ หลังทราบข้อมูลในเรื่องของตัวนั กเรียนแล้วผู้วิจัยได้ทำการฝึกซ้อมในตาราง
ชั่วโมงเรียนและปฏิบัติซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ รอบผลการฝึกซ้อมตัวนักเรียน 12 คน มีการพัฒนาตามลำดับและเมื่อ
หลังการฝึกซ้อมแล้วนักเรียน 12 คน ได้เข้าทดสอบก่อนฝึกทักษะและหลักการฝึกทักษะ ผลที่ได้คือตัวนักเรียน
ทั้ง 12 คน มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับได้ด้วยดี สามารถทำการรับส่งสิ่งของได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดผลสรุปที่ได้
จากการวิจัย มีดังนี้
1. นักเรียนสามารถรับส่งสิ่งของผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับหลังใช้โปรแกรมการฝึกปฏิบัติ

ชื่อเรื่องวิจัย
ผู้จัดทำ
โรงเรียน

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ศีลวัต โคตรพรม
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ
การพัฒ นาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นการนำสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในบทเรียนเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 คุณภาพและเพื่อศึกษาพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากการเรียนการสอน E-Book เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ครั้งนี้ เป็ น นั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 10 คน

ชื่อเรื่องวิจัย
ผู้จัดทำ
โรงเรียน
ปีที่พิมพ์ 2563

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ศีลวัต โคตรพรม
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ
การพัฒ นาสื่ อการเรีย นการสอน E-Book เรื่องอุปกรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ สำหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5/3 เป็ นการนำสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในบทเรียนเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้จึงช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้ งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/3 คุณภาพและเพื่อศึกษาพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากการเรียนการสอน E-Book เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับ นั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 คน

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน
เศษส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวอุมาพร ประกอบนันท์
ปี พ.ศ.
2563
ครูที่ปรึกษาวิจัย นางวนิดา จิตรอาษา

นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์
นางวิภาพร ชาลีชาติ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนโดยใช้ชุดแบบ
ฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นคือ แบบฝึกทักษะการเขียนเศษส่วน และแบบทดสอบการเขียนเศษส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ
ค่าสถิติ t – test ค่าร้อยละX
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเขียนเศษส่วนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเศษส่วนโดยใช้ชดุ แบบฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.78 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.5

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนโดยใช้ชุดแบบ
ฝึกทักษะการบวกเศษส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวอุมาพร ประกอบนันท์
ปี พ.ศ.
2563
ครูที่ปรึกษาวิจัย นางวนิดา จิตรอาษา
นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์
นางวิภาพร ชาลีชาติ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนโดยใช้ชุด
แบบฝึกทักษะการบวกเศษส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนโดยใช้ชุด
แบบฝึกทักษะการบวกเศษส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดแบบฝึกอ่านและเขียน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านและเขียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการบวก
เศษส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ หลังการเรียนอยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการ
บวกเศษส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.67 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14

ชื่องานวิจัย

การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อผู้วิจัย
นายประยงค์ ราชพรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การส่ งเสริม และพั ฒ นาการวาดภาพและความคิ ด สร้ างสรรค์ ข อง
สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียนกลุ่มวิจัย จำนวน 5 คน ผู้วิจัยได้จัดทำแบบทดสอบ และ
ตัวอย่ างการร่างภาพระบายสี และแบบฝึ กความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อพั ฒ นาการวาดภาพ และฝึ กความคิ ด
สร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดั้งนั้น ผู้จัดทำงานวิจัยจึงหาค่าเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกฝนการ
ร่างภาพระบายสีของนักเรียน เพื่อเป็นข้อสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ มี
การพัฒนาด้านทักษะในการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ และมีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้ดีขึ้น
1) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับการพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2) ความคิดสร้างสรรค์ของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการร่างภาพระบายสีและแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ชื่องานวิจัย

การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการวาดภาพ
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อผู้วิจัย
นายประยงค์ ราชพรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 คน เครื่องมือใน
การวิจัย คือ แบบฝึกเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านศิลปะวาดภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนของการพัฒนาทางการพัฒนากิจกรมศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพ ที่ผ่าน
การฝึกเข้มจากการแบบฝึกการวาดภาพระบายสีตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายตามตารางการฝึก มีการพัฒนาด้าน
ทักษะในการวาดภาพ-ระบายสี เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้ดี
ขึ้น
1. ปัญหาในการสอน : นักเรียนไม่ค่อยมีเวลาในการเรียนกิจกรรมได้เต็มที่ เนื่องจากมีกิจกรรมเยอะ
ศักยภาพของนักเรียนแตกต่างกัน บางครั้งมีสมาธิสั้นในการฝึก เวลาในการฝึกฝนจึงจำกัดเพียง 1 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์ ถ้ามีการขยายเวลาในการฝึกให้มากขึ้นจะสามารถพัฒนาทักษะได้มากขึ้น
2. นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะวาดภาพด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้ ตามที่ได้รับการฝึกเข้มจาก
แบบฝึก

ชื่องานวิจัย การฝึกทักษะการเดินด้วยเกมกระตุ้นพัฒนาการ ม.5/2
ชื่อผู้วิจัย นายวีระพงค์ พิมพกันต์
บทคัดย่อ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีพัฒนาการด้านต่างๆช้ากว่าเด็กทั่วไป เช่นกล้ามเนื้อมัดเล็ก
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย การทรงตัว การช่วยเหลือตนเอง พัฒนาการทางสติปัญญา
อารมณ์ สังคม การปรับตัว การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การเรียนรู้เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการ
ดำเนินการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆอย่างรอบด้านและเร่งด่วนถ้าไม่ดำเนินการกระตุ้นพัฒนาการหรือปล่อย
ให้ล่าช้าไปก็จะทำให้มีพัฒนาการด้านต่างๆช้าจากคนปกติมากขึ้น หรืออาจทำให้มีความพิการมากขึ้นเป็นต้น
ถ้ามีการกระตุ้นได้เร็วเท่าไร ก็จะทำให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาที่ดีขึ้นเร็วเท่านั้น นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ที่มีพัฒนาการช้าทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา เนื่องจาก มีช่วงสมาธิในการฝึก
กระตุ้นพัฒนาการที่สั้นทำให้การฝึกพัฒนาการต้องใช้รูปแบบของเกมมาช่วย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการ
ฝึก และทำให้การฝึกไม่น่าเบื่อ จึงได้คิดเกมกระตุ้นพัฒนาการมาร่วมกับการฝึกเดินขึ้น

ชื่องานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/2
ชื่อผู้วิจัย นายวีระพงค์ พิมพกันต์
บทคัดย่อ
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สติปัญญา โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของ
แต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำชมเชยแก่นักเรียน
รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอนแต่ละ
วิชา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน
รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจ
เรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
กำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
ปีการศึกษา

: นางวรณัน ผาดี
: การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือเพื่อการเขียนของเด็กชายภูรินทร์ สมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรม
การ
ลากเส้นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ) เพื่อพัฒ นากล้ามเนื้อมือของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญ ของ
เด็กชายภูรินทร์ สมบูรณ์และเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเขียนตัวอักษรของ เด็กชายภูรินทร์ สมบูรณ์
กรณีศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สัปดาห์ละ 5 วัน รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ แบบฝึกทักษะก่อนและหลังเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม
ขณะเรียน แบบฝึกทักษะการเขียน ข้อมูลเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติร้อยละแล้วเสนอโดยใช้
แผนภูมิประกอบคำบรรยาย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ภายใต้กรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษามีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเขียนด้วยตนเอง อย่างมีคุณภาพ
ยิ่ งกว่ า นั้ น กระบวนการสอนแบบการใช้ กิ จ กรรม ยั งช่ ว ยให้ ก รณี ศึ ก ษามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการที่ จ ะ
พัฒนาการ ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ชื่อผู้วิจัย : นางวรณัน ผาดี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการบวกเลขหลักหน่วยและสิบโดยใช้นิ้วมือและเพลงของเด็กที่บกพร่องทาง
สติปัญญา
ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาการในด้านการบวกเลขหลักหน่วยและหลักสิบ
ของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้นิ้วมือและเพลงในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
กรณีศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน โดยมีการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ สั ป ดาห์ ล ะ4วัน รวมระยะเวลา 5 สั ป ดาห์ แบบฝึ ก ทัก ษะก่ อนและหลั งเรียน แบบประเมิ น
พฤติกรรมการใช้ แบบบันทึกพฤติกรรมขณะเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละแล้ว
เสนอโดยใช้แผนภูมิประกอบคำบรรยาย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ภายใต้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการบวกเลขหลักหน่วยและหลักสิบได้
อย่างมีคุณภาพ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการสอนโดยใช้นิ้วมือและเพลง ยังช่วยให้กรณีศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การที่จะพัฒนาการบวกเลขได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ชื่อผู้วิจัย
ชื่องานวิจัย

นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ์
การแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ โดยใช้ชุดฝึกการแก้ปัญหาการเขียนหัวกลับ
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน ๕
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยชุดฝึกการแก้ปัญหาการเขียนหัวกลับ จำนวน 1 ชุด
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนใช้ชุดฝึกการแก้ปัญหาการเขียนหัวกลับ นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน ๕ คน สามารถแก้ไขปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ
ได้ถูกต้องกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะ

ชื่อผู้วิจัย
ชื่องานวิจัย

นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดการ
สอน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
เรื่อง ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งสำหรับ นั กเรียนที่ มีความบกพร่องทางสติปั ญ ญา ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยชุดการสอน
จำนวน 1 ชุด
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 จำนวน ๕ คน สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดการสอน

ชื่อเรื่อง

ชือ่ ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามรอยปะในการแก้ปัญหา การเขียนตัวอักษรเลข
ไทยหัวกลับ ของเด็กชายภูวเดช ชินโสม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา
2563 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามรอยประ
นางสาวธิดารัตน์ เต็มใจ
2563
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนตัวอักษรเลขไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปี การศึกษา 2563 โดยใช้กลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 คน
ผลการศึกษาพบว่า
จากการศึกษาเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามรอยปะของนักเรียน ที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 สรุปได้ว่า หลังจากใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามรอยปะ ทำให้
นักเรียนมีพัฒนาการของทักษะการเขียนที่ดี จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองและหลั งการทดลอง
อยู่ในระดับดี ถึง ดีมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
ปีการศึกษา

การพัฒ นาทักษะการเขียนพยัญชนะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา
2563 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามรอยประ
นางสาวธิดารัตน์ เต็มใจ
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ เป็น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยตามรอยปะ และแบบประเมิน
ทักษะความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20
นาที รวม 20 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดย การบรรยายข้อมูลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง
ผลการศึกษาพบว่า
จากผลการศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนทีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประ นักเรียนคนที่ 1 เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถเขียน
พยัญชนะไทยตามรอยปะได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนการใช้แบบฝึกนักเรียนเขียนได้ 3 ตัว แต่หลังการใช้แบบฝึกทักษะ
สามารถเขียนได้เพิ่มเป็น 15 ตัว สรุปได้ว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/3
โรงเรี ย นโสตศึ กษาจั งหวัดเพชรบู ร ณ์ จำนวน 1 คน หลั งจากได้ รับ การสอนโดยการใช้ แบบฝึ ก ทั ก ษะ มี
ความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยดีขึ้นกว่าก่อนการได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

เรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
ชั้น

การพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
นางอัญญารัตน์ สายเพชร์
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านการการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเด็กออทิติกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการใช้กลุ่มนักเรียนที่เป็นออทิสติก จำนวน 1 คน
เป็นเพศชาย 1 คน อายุระหว่าง 7-9 ปี
เคื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบศิลปะ ภาพระบายสี ดินน้ำมันให้บันดินน้ำมันตามแบบที่กำหนดให้เช่น ปัน
เป็นเส้นตรง ปันเป็นเส้นโคลง เป็นต้น
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องออทิสติกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1 คน มีการพัฒนาการระบายสีดีขึ้นและป้นดินน้ำมันเป็นเส้นได้
จากผลการศึกษา เรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กเด็กออทิสติก โดยใช้แบบฝึกระบายสีนักเรียนมีการ
พัฒนาดีขึ้น
ด้านการมีสมาธิในการระบายสีและปันดินน้ำโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและนักเรียนต้องพัฒนาตัวเองให้ดี
ขึ้นในภาคหน้า
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก พบว่านักเรียนสามรถปันดินน้ำมันดีขึ้น
ตามลำดับและพบว่านักเรียนมีความตั้งใจที่จะทำให้อยู่ในระดับดี

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย

การเขียนชื่อตัวเอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางอัญญารัตน์ สายเพชร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านการเขียนชื่อตัวเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (พัฒนาการช้า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการใช้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๕ คน เป็นเพศหญิง ๒ คน เป็นเพศชาย ๓ คน อายุระหว่าง ๗-๙ ปี เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบฝึกทักษะ การลากเส้นในทิศทางต่างๆมาประกอบกันเป็นตัวอักษร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ คน มีการพัฒนาการเขียนชื่อของตัวเองที่ดีขึ้น โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
และแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๕
จากผลการศึกษา เรื่อง การเขียนชื่อตัวเอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
สมาธิในการเขียน และด้านการใช้กล้ามเนื้อมือ มีสรุปดังนี้
ด้านการมีสมาธิในการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า นักเรียนต้องการเขียนชื่อของตัวเอง
ให้ได้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในภายภาคหน้า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และพบว่า นักเรียนมีความ
มั่นใจในตัวเอง มีระดับน้อย
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า นักเรียนสามารถลากเส้นไปในทิศทางที่
ต้องการได้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการประกอบเส้นเป็นตัวอักษร มี
ระดับน้อย

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ศึกษา

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
นายวณิสิทธิ์ เกษศรีไพร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest- posttest
Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒ นาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียน วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 แผนการ
เรียนรู้ 2) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม 3)
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4) แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1–10 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 100
ข้อ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(t-test) ผลการวิจัย พบว่า
1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.60/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 75/75
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8155 หมายความว่า
ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.55
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เท่ากับ 4.70 SD
เท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมากที่สุด

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ศึกษา

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรีย นโสตศึ ก ษาจั งหวั ด
เพชรบูรณ์
นายวณิสิทธิ์ เกษศรีไพร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2563

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest- posttest
Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒ นาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การอ่านและการเขียน วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน 10 แผนการเรียนรู้ 2) แบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 เล่ม 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4) แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1–10 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 100
ข้อ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของนั กเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(t-test) ผลการวิจัย พบว่า
1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.60/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 75/75
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นรู้ ด้ ว ยแบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ สำหรับนั กเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่า มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3) ค่าดัช นี ป ระสิ ท ธิผ ลของต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8155 หมายความว่า
ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.55
4) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยแบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ สำหรั บ นั กเรี ย นที่ มีค วามบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 2 เท่ากับ 4.70 SD
เท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมากที่สุด

ชื่อเรื่อง

“ ก ารพั ฒ น าทั ก ษ ะ ก ารดู แ ล ต น เอ งใน ด้ า น ก ารท ำค ว าม ส ะ อ าด เสื้ อ ผ้ าด้ ว ย มื อ
โดยใช้ เทคนิ ค การสอนเชิ ง พฤติ ก รรม สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”

ชื่อผู้ทำวิจัย นางภรธิดา อินาวัง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้น เรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาทักษะการดูแลตนเองในด้านการทำความ
สะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ โดยใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูร ณ์ ระดับเชาว์ปัญญา 35-49 อายุ 12-14
ปี
ปีการศึกษา 256๓ เป็นนักเรียนชาย จำนวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการฝึ ก
ทักษะ การดูแลตนเองในด้านการทำความสะอาดเสื้อผ้า ซึ่งผู้วิจัยจัดทำขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 1 แผนการสอน 14
ชั้นตอน
และแบบประเมินทักษะการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ โดยการใช้เทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรม การจัดทำแผนการฝึ ก ทักษะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้อ้างอิงถึงทฤษฎีทางพฤติกรรม และได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 5 ประการ คือ การวิเคราะห์งาน การเลียนแบบ การกระตุ้ นเตือน
การฝึ ก แบบเดินหน้า และการให้รางวัล ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดให้มีอยู่ในแต่ละชั้นของแผนการฝึ ก ทักษะตาม
ความเหมาะสมของแต่ละ ช่วงของการฝึ ก ทักษะที่ได้จัดทำขึ้น สำหรับแบบประเมินทักษะการทำความสะอาด
เสื้อผ้าด้วยมือ โดยการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมของแต่ละตัวอย่างในแต่ละชั้นตอน เน้นการบันทึกการ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในแต่ล ะชั้น ตอนแบ่งระดับทักษะออกเป็น 4 ระดับ โดยวัดระดับทักษะจาก
ความสำเร็ จ ของกิ จ กรรมกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ทั้ งก่ อ นการทดลองระหว่างการ'ฝึ ก ปฏิ บั ติ และ หลั งการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำนวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและค่าที โดยนำเสนอในตาราง แผนสถิติแท่ง
และแผนสถิติเส้นประกอบความเรียง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับทักษะก่อนการทดลอง ระดับทักษะ
ระหว่างการฝึ กปฏิ บั ติ และระดั บ ทั กษะหลั งการทดลองของกลุ่ มตั ว อย่างมี ค่าเป็ น 1.360 ,2.573 และ
3.713 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ ากลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาระดับทักษะในการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วย
มือดีขึ้นเป็นลำดับ การเปรียบเทียบทักษะในด้านการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือก่อนการทดลอง - ระหว่าง
การฝึกปฏิบัติ, ระหว่างการฝึกปฏิบัติ-หลังการทดลอง และค่อนการทดลอง-หลังการ ทดลอง ด้วย Wilcoxon
matched-pair sign - ranks test, a 0.05 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
จากการวิจัยในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า กรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัยมีความสามารถในด้านการทำความ
สะอาดเสื้ อผ้ าด้วยมือเพิ่มขึ้น หลั งการฝึ กปฏิบั ติโดยใช้เทคนิ คการสอนเชิง พฤติกรรม และสามารถนำวิธี
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเด็กพิเศษกลุ่มอื่น

ชื่อเรื่อง

“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะสังคมและการดำรงชีวิตโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับ

นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3”
ชื่อผู้ทำวิจัย
ปีการศึกษา

นางภรธิดา อินาวัง
2563
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะสังคมและ
การดำรงชีวิตโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไปหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปาปา
(CIPPA MODEL)
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบู รณ์ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคุณ ธรรมพื้นฐาน 8
ประการ
จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละก่อน
เรียนและหลังเรียน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาในการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำนวน 9 คน
คะแนนเฉลี่ ยหลั งเรี ยนโดยใช้รูป แบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) คิดเป็น ร้อยละ 70.00 ซึ่ง
เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สามารถ
ช่วยให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด สร้างและแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างแรงจูงใจ ทำ
ให้ นั กเรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากเรียน และมีความสุ ขในการเรียนฝึ กฝนนิ สัยรักการอ่าน ส่ งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามสำดับต่อไป

ชื่องานวิจัย

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านจำนวนนับ 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาล
3/2 ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้ทำวิจัย
นางสาวสุนารี นุ่นโต
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ด้านจำนวนนับ 1-10 สำหรับ
นักเรียนที่มี่ความบกพร่องสติปั ญ ญา และเพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านจำนวนนับสำหรับนักเรียนที่มี่ความ
บกพร่องสติปัญญาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกิจกรรมการศึกษา ด้านจำนวนนับ 1-10 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
ผลการศึกษาพบว่า
1. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านจำนวนนับ 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาล
3/2 ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าอยู่ในระดับดี
2. เปรียบเทียบทักษะด้านจำนวนนับ 1-10 สำหรับนักเรียนที่มี่ความบกพร่องสติปัญญาก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้านจำนวนนับ 1 - 10 ก่อนทำกิจกรรมนักเรียนมีผลการประเมินที่ปฏิบัติได้
คิดเป็นร้อยละ 32.30 และหลังทำกิจกรรมนักเรียนมีผลการประเมินที่ปฏิบัติได้ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80.77

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กการเขียนตามรอยปะ โดยใช้กิจกรรมการปั้นแป้งโด
ของเด็กชายทศพล บุญญาวงศ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้ทำวิจัย
นางสาวสุนารี นุ่นโต
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษาการจัด กิ จกรรมการปั้ น แป้ งโด ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาการด้ า น
กล้ามเนื้อเล็กเขียนตามรอยปะ ของเด็กอนุบาลและเพื่อเปรียบเทียบพัฒ นาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของ เด็ก
อนุบาลระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการปั้นแป้งโดโดยใช้กิจกรรมการปั้นแป้งโดกับ เด็กชายทศพล
บุญญาวงศ์ ชั้นปีที่ 3/2 ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยศึกษาใช้วิธีการทดลองครั้งละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 08.30-09.30 น. รวม
ระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์ ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัด
ประสบการณ์การใช้ กิจกรรมการปั้นแป้งโดและแบบวัดพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กอนุบาล ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การเพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเขียนตามรอยปะของเด็กชายทศพล บุญญาวงศ์ ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3/2 ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าอยู่ในระดับ
ดี
2. เปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระหว่างก่อนและหลังการ
จั ดกิจ กรรมสามารถสรุ ป ได้ ดังนี้ กิจ กรรมการปั้น แป้ งโดของเด็ กชายทศพล บุ ญ ญาวงศ์ มีพั ฒ นาการของ
กล้ามเนื้อมัดเล็กการเขียนตามรอยปะดีขึ้น ซึ่งดูได้จากตารางเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม ซึ่งก่อนทำกิจกรรมนักเรียนมีผลการประเมินที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 30 และหลังทำ
กิจกรรมนักเรียนมีผลการประเมินที่ปฏิบัติได้ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70

ชื่อผู้วิจัย นางยุพิน นนท์อามาตย์
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เกมบิงโกมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการอ่านคำในมาตราตัวสะกดโดยใช้เกมบิงโกคำในมาตรา
ตัวสะกดมีรูปภาพประกอบสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเกมบิงโกคำในมาตรา
ตัวสะกดมีรูปภาพประกอบ จำนวน 1 ชุด ๆ
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนเล่นเกมบิงโกมาตราตัวสะกดบ่อยๆ นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 จำนวน ๕ คน สามารถอ่านคำในมาตราตัวสะกดได้ดีขึ้น
อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว และอ่านคำได้ถูกต้องกว่าเดิม

ชื่อ
ชื่อวิจัย

:
:

ยุพิน นนท์อามาตย์
การพัฒนาทักษะการอ่านคำหมวดเครื่องดื่มของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยใช้ชุดฝึกการอ่านคำหมวดเครื่องดื่มประกอบรูปภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ปีการศึกษา :
๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการอ่านคำหมวดเครื่องดื่มโดยใช้ชุดฝึกการอ่านคำหมวด
เครื่องดื่มประกอบรูปภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยชุดฝึกการอ่านคำหมวด
เครื่องดื่มประกอบรูปภาพ จำนวน 1 ชุด ๆ
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนฝึกอ่านคำหมวดเครื่องดื่มประกอบรูปภาพบ่อยๆ นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 จำนวน ๕ คน สามารถอ่านคำหมวดเครื่องดื่มได้ดี
ขึ้น อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว และอ่านคำได้ถูกต้องกว่าเดิม

ชื่อผู้วิจัย นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านศัพท์หมวดสถานที่ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เกมปริศนาอักษรไขว่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่โดยใช้เกม
ปริศนาอักษรไขว่สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/2 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเกมปริศนาอักษรไขว่ จำนวน
๕ ชุดๆ
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนเล่นเกมปริศนาอักษรไขว่บ่อยๆ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/2 จำนวน ๓ คน สามารถจำและอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด
สถานที่ได้ดีขึ้น อ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วกว่าเดิม

ชื่อ
ชื่อวิจัย

:
:

นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดื่มของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้ชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดื่มประกอบรูปภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา :
๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดื่มโดยใช้ชุดฝึก
การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดื่มประกอบรูปภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วยชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดื่มประกอบรูปภาพ จำนวน 1 ชุดๆ
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดื่มประกอบ
รูปภาพบ่อยๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 จำนวน ๕ คน สามารถจำ
และอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ได้ดีขึ้น อ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วกว่าเดิม

ชื่อผู้วิจัย นายชุมพร โสดา
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการจำอัตราส่วนผสมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้บัตรภาพประกอบของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ ๑ ห้องพัฒนาการที่ ๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทคัดย่อ
เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
เรียนการสอนพบปัญหาว่า เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕ คน ไม่สามารถจำอัตราส่วนผสมในการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าได้ จึงจำเป็นต้องมีการนำบัตรภาพเข้ามาช่วยสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้เกิดทักษะ ความจำอัตราส่วนผสมที่ใช้การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วยบัตรภาพรูปวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๆ
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนได้ดูรูปภาพวัสดุอุปกรณ์บ่อยๆ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕ คน สามารถจำอัตราส่วนผสมที่ใช้การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ได้ดีขึ้น ผสมอัตราส่วนได้อย่างคล่องแคล่ว และได้ถูกต้องกว่าเดิม

ชื่อ
:
นายชุมพร โสดา
ชื่อวิจัย
:
การพัฒนาทักษะการจำชั่งวัดตวงอัตราส่วนวัสดุเพาะเห็ด โดยใช้บัตรภาพประกอง
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงชั้นที่ ๑ ห้องพัฒนาการที่ ๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา :
๒๕๖๓
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการจำชั่งวัดตวงอัตราส่วนวัสดุเพาะเห็ดให้นักเรียนได้รู้จัก
การชั่งวัดตวงวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนพบปัญหาว่า
เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕ คน ไม่สามารถจำวิธีการชั่งวัดตวงวัสดุเพาะเห็ดในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
นางฟ้าได้ จึงจำเป็นต้องมีการนำบัตรภาพเข้ามาช่วยสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เกิด
ทักษะ ความจำวิธีการชั่งวัดตวงวัสดุเพาะในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ภาพชุดเครื่องวัดตวงสำหรับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน ๑ ชุด
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากให้นักเรียนฝึกปฎิบัติพร้อมไปดูรูปภาพประกอบบ่อยๆ นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕ คน สามารถชั่งวัดตวงวัสดุเพาะในการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าได้ดีขึ้น และบอกได้ถูกต้องกว่าเดิม

ชื่อเรื่อง
:
ประถมศึกษาปีที่
ผู้วิจัย
:
ปีการศึกษา
:

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาชั้น
6/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้น
ทิพพาวดี กุลาชัย
2563
บทคัดย่อ

ในการศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ในเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ ง
ทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้น ภาค
เรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ใช้ เ วลาในการทดลอง 5 สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 4 วั น วั น ละ1 ครั้ ง
ครั้งละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการสอนปั้น ตารางการทดลอง แบบบันทึกการ
สั งเกตระหว่างปฏิบั ติงานแบบประเมิน ความสามารถทัก ษะกล้ ามเนื้อมั ดเล็ ก ก่อนการฝึ กและหลั งการฝึ ก
จากนั้นนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ประกอบบรรยายโดยใช้ชุดฝึกกิจ กรรมการปั้น การนวด ดึง ทุบ และขยำ
โดยหาค่าเฉลี่ยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ผลการวิจัย
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลังจากได้รับการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมการ
ปั้นการนวด ดึง ทุบ และขยำ อยู่ในระดับดี

ชื่อเรื่อง

:

ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

:
:

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาชั้น
ประถมศึกษาปีที่6/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้บันไดลิง
ทิพพาวดี กุลาชัย
2563

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ใช้บันไดลิง ใช้เวลาในการฝึก 8 สัป ดาห์ สัปดาห์ล ะ 3 วัน วันละ 1 ชั่ วโมงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ แบบบันทึกการ
สังเกตระหว่างปฏิบัติงานแบบประเมินความสามารถทักษะการเคลื่อนไหวก่อนการฝึกและหลังการฝึก จากนั้น
นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ประกอบบรรยายโดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยหาค่าเฉลี่ยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง
ผลการวิจัย
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา หลั ง จากได้ รั บ การทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น โดยใช้
แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับดี

ชื่อเรื่อง

:

ผู้รายงาน
หน่วยงาน

:
:

ความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านการสวมใส่
เครื่องแต่งกายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
แต่งกายให้ถูกต้องตามฤดูกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา
2563โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาว ปิยะนันท์ เมืองกลาง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย
และการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของเด็กที่มีความบกพร่องบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชุด
กิจกรรมการแต่งกายตามฤดูกาล 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย
ของเด็กที่มีความบกพร่องบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย
ตามฤดูกาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนอายุระหว่าง13-14ปี ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มี
ปั ญหาด้านการแต่งกาย ทักษะการช่วยเหลื อตัวเองและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยวิธีเลื อกแบบเจาะจง
จำนวน 1 คน จากนักเรียนจำนวน5คนที่กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2563 ที่มี
ปัญหาด้านการแต่งกาย
ผลการวิจัยพบว่า 1)เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถแต่งกายได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้
ชุดกิจกรรมการแต่งกายตามฤดูกาล ทักษะการช่วยเหลือตัว เองและการดำรงชีวิตประจำวัน 2) เด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาการด้านการแต่งกาย หลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายตามฤดูกาล
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันด้านการแต่งกาย ทำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาการสูง
กว่าก่อนการสอนแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายตามฤดูกาล

ชื่อเรื่อง

:

ผู้รายงาน
หน่วยงาน

:
:

การใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาว ปิยะนันท์ เมืองกลาง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ

การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ปัญ หาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 3 ด้าน
ด้านที่ ๑ การรับประทานอาหาร
ด้านที่ 2 การสวมใส่รองเท้า
ด้านที่ 3 การขับถ่ายในห้องน้ำ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนอายุระหว่าง10-11ปี ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาด้าน
การช่วยเหลือตัวเอง ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 คน คือ
เด็กหญิงสุธิศา วาชัยศรี(เตยน้อย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการใช้ชุดฝึกพัฒ นาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กหญิงหลังการใช้ชุดฝึกพบว่านักเรียน มีพัฒนาการหลังการสอนจากการใช้ชุดฝึก
ทักษะก่อนการสอน ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่าชุดฝึ กพัฒ นาทักษะการดูแลช่ว ยเหลื อตนเอง ในการปฏิบั ติกิจวัตร
ประจำวัน ของเด็กหญิงสุธิศา วาชัยศรี(เตยน้อย) เป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
เพิ่ม ขึ้น จึ งทำให้ นั ก เรีย นมี ความสามารถในการดูแลช่ว ยเหลื อตนเองในการปฏิ บัติกิจวัตรประจำวัน ของ
เด็กหญิงสุธิศา วาชัยศรี(เตยน้อย) ดีขึ้นตามลำดับ

ชื่อเรื่อง

:

ผู้วิจัย
:
สถานศึกษา :
ปีการศึกษา :

การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันด้านการแต่งกายสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม
การแต่งกาย
นางสาวอารยา นนทะโคตร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย ที่มารับบริการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
จำนวน 7 คน ได้มาโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยคือ
ชุดกิจกรรมการแต่งกาย ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 5 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ นำเสนอประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า
จากการกรณีศึกษามีพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายในแต่ละกิจกรรมดีขึ้น โดยมี
พัฒนาการด้านการใส่เสื้อ 58.33 และมีพัฒนาการด้านการใส่กางเกง 60.00 หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการ
แต่งกายกรณีศึกษามีความสามารถ เรื่ องการใส่เสื้อก่อนการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.50 และความสามารถ
ด้านการใส่เสื้อหลังการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.83
กรณีศึกษามีความสามารถ เรื่องการใส่เสื้อก่อนการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.00 และความสามารถด้าน
การใส่เสื้อหลังการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100
ดังสรุป ได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลังจากได้รับการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจำวันด้านการแต่งกาย โดยใช้กิจกรรมการแต่งกาย มีพัฒนาการทางด้านทักษะช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจำวันด้านการแต่งกายดีขึ้น

ชื่อเรื่อง

:

ผู้วิจัย
สถานศึกษา
ปีการศึกษา

:
:
:

การศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งของเด็กชายกิตติพศ จันทขันธ์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
นางสาวอารยา นนทะโคตร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งของเด็กชายกิตติพศ จันทขันธ์ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เด็กชายกิตติพศ จันทขันธ์ เป็นนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว ทั้งหมด 4 กิจกรรม ทำ
การทดลองเป็นเวลา จำนวน 5 สัปดาห์ และทำการประเมินพฤติกรรมหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ผลการศึกษาพบว่า
กรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของผู้เรียนออทิสติก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว จะเห็นได้ว่า
กรณีศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีสมาธิในการทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

ชื่อเรื่อง

:

ผู้รายงาน :
ตำแหน่ง
:
ปีการศึกษา :

การใช้ชุดฝึกพัฒนาการ ร่างกายของเรา ( หู ตา มือ จมูก ปาก )ของผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวโยธการ์ แสนโคก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

2563
บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย 2.) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังที่ได้รับการ
ฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาด้านการแต่งกาย ทักษะด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูณ์ โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 คน จากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มีปัญหาด้านการ
แต่งกาย และได้คะแนนจากแบบประเมินความสามารถพื้นฐานที่มีระดับคะแนน 1 คือ ทำไม่ได้เลย จากแบบ
ความสามารถพื้นฐานจำนวน 1 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถแต่งกายได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้
ชุดกิจกรรมการแต่งกาย ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน 2) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาการ
ด้านการแต่งกาย หลังการสอนโดยการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งการ พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ด้าน
การแต่งการทำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาการสูงกว่าก่อนการสอน

ชื่อเรื่อง

:

ผู้รายงาน :
ตำแหน่ง
:
ปีการศึกษา :

การใช้ชุดฝึกพัฒนาการ ร่างกายของเรา ( หู ตา มือ จมูก ปาก )ของผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวโยธการ์ แสนโคก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

2563
บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร
เรื่องร่างกายของเรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยเลือกแบบเจาะจง
จำนวน 3 คน ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อความสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายของเด็กที่มีความบกพร่องททางสติปัญญา
ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารเรื่องร่างกายของเรา
ผลการวิจัย ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีการพัฒนาการในการบอกหน้าที่ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ( หู ตา มือ จมูก ปาก ) หลังการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกาย
ของเรา สูงกว่าก่อนการสอนทั้ง 3 คน

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปีที่วิจัย
โรงเรียน

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการจัดการศึกษา
ของวอลดอร์ฟ วิชาภาษาไทย เรื่อง เพิ่มคำศัพท์ในตัวอักษร “น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีระพงษ์ นครศรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสำหรับ
เด็กหูหนวก ตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ วิชาภาษาไทย เรื่อง เพิ่มคำศัพท์ในตัวอักษร “น”
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling )
ผลการวิ จั ย พบว่ า การเรียนรู้แบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการจัดการศึกษาของวอ
ลดอร์ฟ วิชาภาษาไทย เรื่อง เพิ่มคำศัพท์ในตัวอักษร “น” พบว่าเด็กมีผลการจัดการเรียนรู้ ระดับดีมาก
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสำหรับเด็ก
หูหนวกตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปีที่วิจัย
โรงเรียน

การวิจั ย เรื่อง การพั ฒ นาทักษะด้านการอ่าน ด้วยวิธีการประเมินที่เน้น ผู้ เรียนเป็น สำคัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้สรุปผลดังนี้
นายวีระพงษ์ นครศรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
บทคัดย่อ

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่าน (การทำภาษามือ การสะกดนิ้วมือ) คำศัพท์ในแผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการ
จัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 3 คน จากการประเมินผลที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน คำศัพท์ จำนวน 24 คำ (การทำภาษามือและ
การสะกดนิ้วมือ )ในระดับดีมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับดี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
50 คำประสมและวลี (การทำภาษามือและการสะกดนิ้ วมือ ) จำนวน 20 คำ ในระดับดีมาก จำนวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระดับดี จำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 แสดงให้ เห็น ว่า การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญช่วยส่งเสริมพัฒ นาทักษะการอ่าน
(การทำภาษามือการสะกดนิ้วมือ ) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
อภิปรายผล
การวิ จั ย ก ารพั ฒ น าทั ก ษ ะด้ าน การอ่ าน ด้ วยวิ ธี ก ารป ระเมิ น ที่ เน้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น ส ำคั ญ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั งหวั ด เพชรบู รณ์ พบว่ านั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการอ่ า นดี ขึ้ น
สอดคล้องกับ พัดสร ขวัญใจ (2547) การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการสะกดนิ้วมือ โดยใช้เกม
สำหรั บ นั กเรีย นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับก่อนประถมศึกษา การฝึ กทักษะการสะกดนิ้ วมื อ
พยั ญชนะไทยโดยใช้เกมช่วยส่งเสริมให้ นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับก่อนประถมศึกษามี
ความสามารถในการฝึกทักษะการสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยโดยใช้เกมเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผลการทำวิจัยครั้งนี้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนของครูในเรื่องทักษะต่างๆของผู้เรียนได้เพื่อให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

