
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ด้วยการเรียนโดยเกม Quiz whizzer 
ผู้วิจัย   นางสาวอัญชสา   ยิ้มถนอม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกม Quiz whizzer  เรื่องการสร้างค าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ด้วย  การเรียนโดยเกม Quiz whizzer  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 44 คน  
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน 
(Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design)  
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม Quiz whizzer เรื่องสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 
ด้วยเกม Quiz whizzer  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง ด้วยการเรียนโดยใช้
เกม Quiz whizzer เรื่องการสร้างค า 2) เกม Quiz whizzer เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  

 
ผลการวิจัยพบว่า   

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย ด้วยการเรียน
โดยใช้ Quiz whizzer พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = 16.96, S.D.= 1.51) สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = 6.84, S.D.= 2.51)  
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกม Quiz whizzer มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเรื่องการสร้างค าในภาษาไทย ด้วยการเรียน 

โดยใช้ Quiz whizzer พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยการใช้การสอนแบบอุปนัย  
                ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
ผู้วิจัย   นางสาวนวลฉว ี  นาคจันทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้แก่   
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
การค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบข้อมูล
ก่อนและหลังการฝึก เปรียบเทียบโดยทดสอบค่าที (T-test) เปรียบเทียบโดยวิเคราะห์ความปรวนแปรทาง
เดียว (One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Sig) จะเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
(Post Hoc Multiple Comparison) ด้วยวิธี Fisher’s Least – Significant Difference (LSD) โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลการวิจัยพบว่า    
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  
    รวมทุกรายการอยู่ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมหาเวสสันดรชาดกของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยบทเรียนออนไลน์ 
ผู้วิจัย  นางสาวรัชพร   วิทยประพัฒน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยบทเรียนออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องมหาเวสสันดรชาดก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค าคะแนนเฉลี่ย 
เลขคณิต 
  

ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล บทเรียนออนไลน์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาสื่อออนไลน์เรื่องสามก๊กส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัย     นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาสื่อออนไลน์เรื่อง สามก๊ก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ห้องเรียนจ านวน 31 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simplerandom sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อออนไลน์รายวิชา 
ท32101 ภาษาไทย 3 เรื่องสามก๊ก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องสามก๊ก ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 
 

  ผลการวิจัยพบว่า   
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบสื่อออนไลน์เรื่องสามก๊กส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.13 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.13 มีผลการพัฒนาเฉลี่ย 5.00 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน(Post-test) สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15                        
ผู้วิจัย      นางทานตะวัน   ศิรินพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยโดยใช้ค่าร้อยละและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนของนักเรียน  

 
ผลการวิจัยพบว่า  

          แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 24 คน มีประสิทธิภาพ 82.42/83.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  นักเรียนเรียนได้รับ 
การสอนอ่าน และมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ 
นัยส าคัญ .05 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายโดยใช้กระบวนการ  

5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้วิจัย   นางศิริพร   มังกรแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กระบวนการ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 45 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นและกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย 
และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต  (𝑥̅ ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่า t (t-test)  
 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย   นายสมโภช   ไพศาลสมบัติรัตน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่าง นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 35 คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนออนไลน์ เรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและ 

บทอาจาริยคุณ  ผ่าน Google Site และ Google Classroom วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้วิจัย  นายอธิวัฒน์   เงินสมบัติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้ Google Site และ Google 
Classroom เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ 4/11 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
โดยให้นักเรียนศึกษาทบทวนความรู้จาก Google Site และ Google Classroom จากนั้นให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ แล้วน าผลการทดสอบหลังเรียนผ่านจาก 
Google Site และ Google Classroom มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  
คือ ค่าเฉลี่ย  

 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ ประเมิน และเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เป็น
แหล่งเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 79.0 จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนและนักเรียนที่เรียนผ่าน Google Site  
เป็นแหล่งเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 69.2 จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนผ่าน Google 
Classroom มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่า Google Site จากค่าเฉลี่ย 69.2 
เพ่ิมข้ึนเป็น 74.1 โดยมีค่าเฉลี่ยต่างกัน 9.8 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้าง ค าสมาส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ด้วยชุดแบบฝึกการสร้างค าสมาสในรูปแบบออนไลน์ 
ผู้วิจัย   นางสาวอมราภรณ์   ทิพชัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างค าสมาสของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดแบบฝึกการสร้างค าสมาสในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน  
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยได้เลือกจากคะแนนทดสอบหลังเรียน  
เรื่องค าสมาสหลังจากจบบทเรียนในห้องเรียนแล้วพบว่า นักเรียนทั้ง 25 คน มีผลการประเมินจากแบบทดสอบ
หลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดแบบฝึกการสร้างค าในภาษาไทย  
จ านวน 8 กิจกรรม จ านวน 4 ชั่วโมง และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนผ่าน Google Forms จ านวน  
10 ข้อ ผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน มาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถาม 
การวิจัยโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ชุดแบบฝึกการสร้างค าสมาสในรูปแบบออนไลน์มีผล 

การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.12   
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งกลอนสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โดยใช้แบบฝึกการแต่งกลอนสุภาพ   
ผู้วิจัย  นางสาวปิยนันท์   กุลมาตย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 2) พัฒนาแบบฝึกในรายวิชา
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ   
3) ศึกษาความก้าวหน้าของผลการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2564 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองฝึกปฏิบัติ โดยการทดลองใช้แบบฝึกการแต่งค าประพันธ์กับประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แบบฝึกการแต่งค าประพันธ์ จ านวน 4 แบบฝึก 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม แบบที-เทส (t-test) สรุปและอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย  
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภท

กลอนสุภาพสูงขึ้น   
2. แบบฝึกในรายวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการแต่งค าประพันธ์

ประเภทกลอนสุภาพใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ได้ในระดับดี   
3. ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเ รียนโดย

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึก

ทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย   นางสาวปัทมวรรณ   โชติกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 2) ศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ อีกท้ังแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากนิทาน 
บทความ และสารโน้มน้าวใจตลอดจนแบบทดสอบการอ่านจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน  
(t-test dependent) 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 2. พัฒนาการความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ผู้วิจัย         นางสาวจุฑาทิพย์   และล้ าเลิศ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก 
การอ่านร้อยแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 จ านวน 45 คน และกลุ่มตัวอย่าง  
5 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 จ านวน 3 ชุด แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยก่อนเรียนและ
หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

 
  ผลการวิจัยพบว่า 

          ผลการเปรียบเทียบการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3/10 จ านวน 5 คน พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยที่ดีขึ้นจากคะแนน
ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษไทย ค่าเฉลี่ยเป็น 2.4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48 และ
คะแนนหลังใช้แบบฝึกทักษะมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและเกมออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
ผู้วิจัย   นางสาวจีรวรรณ์   เข็มกลัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ก่อนและหลังเรียนด้วยแพลตฟอร์มและเกมออนไลน์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและเกมออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 จ านวน 42 คน ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อน
และหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและเกมออนไลน์  
แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยและแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ ด้วย
แพลตฟอร์มและเกมออนไลน์เพ่ือวัดผลทางการเรียนวิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบ Dependent 
 

ผลการวิจัยพบว่า  
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและ

เกมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและเกมออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องพระบรมราโชวาท  โดยใช้การจัด 
                     กา ร เ รี ย น รู้ แ บบร่ ว มมื อด้ ว ย เทคนิ ค  CIRC ของนั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  3  
                    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย  นางสาวอันธิกา    บุญเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564   

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี 

เรื่องพระบรมราโชวาท  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 47 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัด 
การเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

 
ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องพระบรมราโชวาท  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅  = 4.29 , S.D. = 0.79) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  

 โดยใช้แบบฝึกการจับใจความส าคัญ  
ผู้วิจัย      นางสาวปาริจิตร   ไพเราะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ และ 2) ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ 
ใจความส าคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  
44 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ  
จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัย 
การวิเคราะห์ความยากง่ายของแบบทดสอบ และการวิเคราะห์ความอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

 
ผลการวิจัยพบว่า  
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 หลังจากที่ได้รับฝึก

ทักษะโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญมากกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่ อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
ค าประพันธ์ประเภทกลอนอยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ โดยสรุปอยู่ในระดับดีมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงโดยใช้ชุดแบบฝึก 
 ทั กษะกาพย์ ห่ อ โ คล งประพาสธารทองแดง ของนั ก เ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  2 / 5  
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
ผู้วิจัย   นางสาวสุพัชชา   เครือฉิม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
  

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาส 
ธารทองแดง โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน โดยใช้วิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดแบบฝึกทักษะกาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง จ านวน 5 กิจกรรม และแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้น า
คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามการวิจัยโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกาพย์ 
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 และ 
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.80 มีผลการพัฒนาการเฉลี่ย 15.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 แสดงว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบ 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการใช้ชุดแบบฝึกเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ
ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น สามารถศึกษาเนื้อหาและทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา  
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