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 The purposes of this experimental research were to 1) develop the learning 

achievement on production of goods and services of Mathayomsuksa 2 students 

using research - based learning 2) study the research-based abilities of the students 

through research - based learning 3) study opinions of the students toward research -

based learning. The sample used in research was 50 Mathayomsuksa 2/6 students of 

second semester in 2014 at Ratwinit Bangkaeo School, Bangphli District, Samutprakan 

Province, under the Secondary Educational Service Area Office 6.  

The instruments used in study comprised 1) lesson plans 2) an achievement test 

on production of goods and services 3)  a research abilities assessment and 4) a 

questionnaire for opinions of students toward research – based learning. The data were 

analyzed by using mean ( ) , standard deviation (S.D.) , t – test dependent and content 

analysis. 

 The research results revealed that: 

 1. The learning achievement of Mathayomsuksa 2 students on production of goods 

and services after the use of research – based learning was higher than before the use of 

research – based learning with statistical significance at the level of .05. 

 2. The research abilities of  Mathayomsuksa 2 students after the use of research – 

based learning was at the high level. 

 3. The opinions of students toward research – based learning in general was at the 

strongly agree level. 
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 วิทยานิพนธเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินคาและบริการ และ
ความสามารถดานกระบวนการวิจัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน สําเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  ความชวยเหลือ
และกําลังใจจาก อาจารย ดร.อนัน ปนอินทร ผูชวยศาสตราจารย ดร .อรพิณ ศิริสัมพันธ และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง ผูเปนที่ปรึกษาต้ังแตแรกเริ่มตนจนวิทยานิพนธเลมนี้สํา เร็จลุลวง
ไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย  ดร .มนัสนันท น้ําสมบูรณ และอาจารย ดร .อธิกมาศ มากจุย 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ ที่กรุณาใหคําปรึกษา 
แนะนํา แกไขขอบกพรองเพ่ือใหวิทยานิพนธเลมนี้ มีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ชัยรัตน โตศิลา อาจารย ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ และอาจารย ดร .
ยุวรี  ผลพันทิน ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ทําใหผูวิจัยสามารถ
ดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอบพระคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแกว  
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปน
อยางดี 
 ขอบคุณเพ่ือน พ่ีและนองระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลอันเปนที่รักทุกทานสําหรับความชวยเหลือ คําแนะนําและกําลังใจที่ มี
ใหเสมอมาจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 ทายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ใหการอบรมเลี้ยงดู  ใหความรูความสามารถ เปนผู
วางรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนปจจัยทางการศึกษามาโดยตลอด ทําใหผูวิจัยสําเร็จ
ปริญญาโทตามที่มุงหมายไว 
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