
 
 

 
 

รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

1. นางสาวอัญชสา      ยิ้มถนอม  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย) 

การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงท านองสรภัญญะ  บทนมัสการมาตาปิตุคุณ  
และบทนมัสการอาจาริยคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงคุณภาพ 

2. นางสาวรัชพร         วิทยประพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

3. นางจันทร์เจ้า          เถียรทว ี การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้าด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5SETPs) ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

4. นางทานตะวัน         ศิรินพ การพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

5. นางศิริพร              มังกรแก้ว การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดี เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์ มัทนะพาธา 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์
รวมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

6. นายสมโภช         ไพศาลสมบัติรัตน์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านการอ่านและการพูดอย่างมีทักษะของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

7. นายอธิวัฒน์             เงินสมบัติ การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านการเขียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

8. นางสาวอมราภรณ์     ทิพชัย การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ 
ปราบนนทก โดยใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

9. นางสาวปิยนันท ์       กุลมาตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
เรื่อง โคลงโลกนิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

10. นางสาวปัทมวรรณ     โชติกลาง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง ค าประสมและค าซ้อน  
โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

11. นางสาวจุฑาทิพย์       และล้ าเลิศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
โดยใช้แบบฝึกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

12. นางสาวจีรวรรณ์        เข็มกลัด ศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Method : 5E) ในวรรณคดี ไทย  เรื่ อง  สามก๊ก  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

13. นางสาวอันธิกา          บุญเลิศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี  เรื่อง พระบรมราโชวาท โดยใช ้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

14. นางสาวปาริจิตร         ไพเราะ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  
วิชาภาษาไทย5 ท23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

15. นางสาวสุพัชชา          เครือฉิม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า โดยใช ้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

16. นางสาวอารียา           เสาะสุวรรณ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ท้ายบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

 



 
 

 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

1. นางสาวอัญชสา     ยิ้มถนอม 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย) 

การฝึกการอ่านท านอง
สรภัญญะ บทนมัสการ
มาตาปิตุคุณ และบท
นมัสการอาจาริยคุณ  
ก่อนเริ่มการเรียนในแต่ 
ละคาบเป็นเวลา 10 นาท ี

พัฒนาการการอ่าน
ท านองสรภัญญะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 

การฝึกการอ่านท านอง
สรภัญญะ ก่อนเริ่มการเรียน 
ในแต่ละคาบเป็นเวลา 10 นาท ี

P (Process) วิจัยหน้าเดียว 

2. นางสาวรัชพร        วิทยประพัฒน์ บทเรียนส าเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง 
การแต่งโคลงสี่สุภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  

บทเรียนส าเร็จรูป K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

3. นางจันทร์เจ้า          เถียรทวี กระบวนการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น (5SETPs) 
ร่วมกับสื่อประสม  

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  

กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั้น (5SETPs) ร่วมกับสื่อ
ประสม  

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

4. นางทานตะวัน    ศิรินพ การสอนการเขียนสะกดค า ความสามารถใน 
การเขียนสะกดค า 

แบบฝึกการเขียนสะกดค า K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

5. นางศิริพร         มังกรแก้ว การใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติในวรรณคด ีเรื่อง 
บทละครพูดค าฉันท์  
มัทนะพาธา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2. แบบทดสอบวัดการเขียน
สรุปความทั้งก่อนและหลังเรียน 
3. กิจกรรมบทบาทสมมติตาม
แนวการสอนภาษาแบบ 
องค์รวม 

K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

6. นายสมโภช       ไพศาลสมบัติรัตน์ 1. วิธีการสอนตามปกติ  
2. วิธีการประเมินที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 
2. ทักษะในด้านการอ่าน
และการพูด 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

7. นายอธิวัฒน์       เงินสมบัติ หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสือเรียนภาษาไทย  
ม.2 

1. คะแนนจาก
แบบฝึกหัด  
2. แบบฝึกหัด  
3. แบบประเมินหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านส าหรับ
นักเรียน 

1. หนังสือที่นักเรียนสนใจ  
2. แบบประ เมิ นผลหนั งสื อ
ส่งเสริมการอ่าน 

K (Knowledge), 
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

8. นางสาวอมราภรณ์     ทิพชัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ต ามทฤษฎีหมวก  6 ใบ 
"Six Thinking Hats"  ผ่าน
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  
ตอน   นา ร ายณ์ ป ร า บ 
นนทก    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ องรามเกียรติ์  ตอน
นารายณ์ปราบนนกทก           

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎีหมวก 6 ใบ  
"Six Thinking Hats"   
ผ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  
ตอน  นารายณ์ปราบนนทก   

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยหน้าเดียว 

9. นางสาวปิยนันท ์       กุลมาตย์ การสอนโดยใช้แบบฝึก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง  
การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ 

1. แบบฝึกวิชาภาษาไทย  
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ เรื่อง โคลงโลกนิติ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  

K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

2. แบบฝึกหัดในแต่ละแบบฝึก 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

10. นางสาวปัทมวรรณ     โชติกลาง แบบฝึกพัฒนาทักษะ 
เรื่อง ค าประสมและ 
ค าซ้อน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเรื่องค าประสมและ
ค าซ้อน ของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะ เรื่อง ค าประสม
และค าซ้อน 

แบบฝึกพัฒนาทักษะ K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 

11. นางสาวจุฑาทิพย์       และล้ าเลิศ การสอนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง  
การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ 
 
 
 

1. แบบฝึกทักษะ 
2. แบบทดสอบ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

12. นางสาวจีรวรรณ์        เข็มกลัด การเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method 
: 5E)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถ 
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)  

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยฉบับย่อ 

13. นางสาวอันธิกา          บุญเลิศ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวรรณคดีเรื่อง
พระบรมราโชวาท  
2. ความพึงพอใจต่อ 
การจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค CIRC 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

14. นางสาวปาริจิตร         ไพเราะ การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
SQ4R 

ความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3       

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การอ่านจับใจความส าคัญด้วย
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 
SQ4R  
2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่าน 
จับใจความส าคัญ ใช้ทดสอบ
ก่อนการจัดการ เรียนรู้  
(Pre-test) และหลังการจัด 

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

การเรียนรู้ (Post-test) แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน  
20 ข้อ 

15. นางสาวสุพัชชา       เครือฉิม แบบฝึกทักษะกลอน
ดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องกลอนดอกสร้อย
ร าพึงในป่าช้าของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๒/๑๑ หลังใช้ชุดแบบ
ฝึกทักษะเรื่องกลอน
ดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

แบบฝึกกลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

16. นางสาวอารียา         เสาะสุวรรณ แบบฝึกการเขียนสะกดค า ผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค า 

แบบทดสอบการเขียนสะกดค า P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

 
 
 
 
 
 


