
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ 

  ทีมคู่เดี่ยว (Team Pair Solo) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
  สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นางสาวสโรชา   อามาตย์ทัศน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการ
สอนแบบทีมคู่เดี่ยวส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษและ  
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ใช้วิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีมคู่เดี่ยวในห้องเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือก
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีมคู่ เดี่ยว 2) แบบทดสอบทักษะ 
การพูดภาษาอังกฤษ และ3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือที่ เน้นวิธีการสอนแบบทีมคู่ เดี่ยว สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
1. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีเรียนโดยการใช้วิธีเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีมคู่เดี่ยว 

มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นจาก 11.06 เป็น 16.67  
 2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทีเ่น้นวิธีการสอนแบบทีมคู่เดี่ยวอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8  
       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย    นางสาววัชร ี  แก้วนิยม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  5/8 จ านวน 10  คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย 1. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ( Pre-test)  
2. ชุดแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงค าศัพท์ จ านวน 5 ชุด โดยจัดท าเป็นหมวดหมู่ เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้น  การเรียนรู้ค าศัพท์ให้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก ผู้วิจัยให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายอ่านแบบทดสอบก่อนฝึก หลังจากนั้นด าเนินการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยแบบฝึก  
ทั้ง 5 ชุด โดยเริ่มทีละชุดก่อนเริ่มเรียนครั้งละประมาณ 5 นาที และหลังจากนั้นกเ็ข้าสู่บทเรียน แล้วมอบหมาย
ให้นักเรียนไปฝึกการอ่านเป็นการบ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 3. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
การพัฒนามีทักษะการอ่านของนักเรียนในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนมีทักษะการอ่านเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 100 ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและพัฒนาทักษะภาวะผู้น าส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 2/3 
ผู้วิจัย    นางเต็มดวง   ชาญฤทธิ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมผู้น าสวดมนต์และแผ่เมตตาในชั่วโมงโฮมรูมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) กิจกรรมผู้น า 
สวดมนต์และแผ่เมตตา 2) แบบประเมินความมั่นใจในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

 

 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีความมั่นใจในตนเองระดับมากที่สุดเพ่ิมขึ้นจากก่อนท ากิจกรรม
ผู้น าสวดมนต์และแผ่เมตตาจากร้อยละ 18.2 เป็นร้อยละ 33.3 ร้อยละ 48.5 และร้อยละ 57.6  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 มีความมั่นใจในเมื่อกลับไปเรียนตามปกติอยู่ ในระดับ 
ปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 27.3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 



 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การทดลองใช้เทคนิคการอ่านล่วงหน้าในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความในช่วงการเรียน 
  ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ผู้วิจัย    นางประภาภรณ์   หอมจันทน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านจับใจความในช่วงการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีบทอ่านและแบบทดสอบให้ตอบค าถามโดย 
จับใจความจากเรื่องที่อ่านโดยใช้ทดสอบขณะอ่านเนื้อเรื่องและทดสอบหลังจากที่ได้อ่านเนื้อเรื่องมาก่อนหน้า 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทอ่าน และแบบทดสอบการอ่านเพ่ือจับใจความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ   
          ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 มีพัฒนาการในด้านการอ่านจับใจความมากขึ้นหลังจากที่ได้อ่าน 
เนื้อเรื่องมาก่อนหน้าที่จะท าแบบทดสอบ โดยตรวจสอบได้จากการท าแบบทดสอบนั้นคือแสดงว่า 
การที่นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องล่วงหน้าช่วยในเรื่องของการจับใจความได้ดีกว่าที่อ่านในขณะท าแบบทดสอบ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เทคนิคการอ่านจับใจความโดยการอ่านเนื้อเรื่องล่วงหน้า 
มีผลให้คะแนนสอบด้านการจับใจความสูงขึ้นและส่งผลให้คะแนนปลายภาคสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.5 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการฟัง -พูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย      นางสาวชาคริยา   ธีรสุนทรวัฒน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 
จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ และแบบทดสอบ
ความสามารถในการฟังภาษาจีน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 นักเรียนมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาจีนอยู่ในระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 74.95 ทักษะ  
การฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 76.63 และการแสดงบทบาท
สมมติอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 75.52 และนักเรียนมีพฤติกรรมการ เรียนรู้ในการใช้ภาษา 
การฟังและการพูด การแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระหว่างการท ากิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนมีความก้าวหน้าของความสามารถในการฟังมีคะแนน  
ค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27.90 ผ่านเกณฑ์น่าพึงพอใจ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหาการอ่านและตีความบทความในภาษาญี่ปุ่น 
ผู้วิจัย   นายสุประจักษ์   บัวพิมพ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา วิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่าน
และตีความบทความในภาษาญี่ปุ่นส าหรับการเรียนและการสอบ PAT 7.3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบฝึกทักษะการจดจ าค าศัพท์ที่มักพบในบทความ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
               นักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการจดจ าค าศัพท์ที่มักพบในบทความมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
มากกว่าร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์พ้ืนฐานที่มักพบในบทความ ท าให้สามารถอ่านและตีความ
บทความในภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเพียงพอส าหรับการสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนแบบ Online และการวัด 
  ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อเกมออนไลน์ประกอบการเรียนรายวิชา อ23101  
   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 
ผู้วิจัย  นางสาวมนัญญา   รมัยธิติมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
แบบ Online และวัดความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อเกมออนไลน์ประกอบการเรียนรายวิชา อ23101 
ภาษาอังกฤษ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 3/1-3/3 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 104 คน ซึ่งได้มาจาก 
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในการใช้สื่อเกมออนไลน์ประกอบการเรียนรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 และเกม 
จาก 3 เว็บไซต์ 1 Application ได้แก่ www.quizizz.com,  www.wordwall.net, www.baamboozle.com 
และ Jamboard application สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 74.4 และผลการวิ เคราะห์ระดับ 

ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อเกมออนไลน์ประกอบการเรียนรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
5 นั้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงสุดต่อสื่อเกมออนไลน์ www.quizizz.com,  www.wordwall.net และ 
www.baamboozle.com ตามล าดับ และสื่อเกมออนไลน์จาก www.quizzizz.com ก็ยังได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดในทุกด้าน ความสอดคล้องกับเนื้อหา ความเหมาะสมกับผู้เรียน กระชับและครอบคลุม ความน่าสนใจ 
และความสนุกสนาน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   โดยใช้สื่อ Digital Book 
ผู้วิจัย       นางสาวตองเตย   คลังเพ็ชร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสือดิจิตอลบุค (Digital book)  
ที่ใช้ในการสอนออนไลน์ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว .) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
ค่าร้อยละ 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
               ค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังใช้ Digital Book 
ประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จ านวน 45 คน พบว่าหลัง 
การใช้ Digital Book ในชั้นเรียนออนไลน์ โดยรวมนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น ซึ่งดีกว่าก่อนใช้วิธี อ่ืน ๆ  
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย    นางสาวทิพรัตน์   จวนกระจ่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 2. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียน 
การสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ห้อง 4 จ านวน  
48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Google Meet และแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้น ม.3 ที่มีต่อการใช้ Google Meet ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปีการศึกษา 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยาย (Desciptive Statistic) เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โปรแกรม Google Meet  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวน 48 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.03 เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 และเพศหญิง จ านวน 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 72.92 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้  โปรแกรม Google Meet 
พบว่า ความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียน คือ โปรแกรม Google Meet ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียน 
การสอนและการส่งงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่า 4.47 รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจมีค่า 4.39 ส่วนค่าความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ นักเรียนต้องการให้ครูใช้โปรแกรมนี้ใน 
การจัดการเรียนการสอนต่อไป แม้ไม่อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนการวิเคราะห์ 
ผลการเรียนพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม มีจ านวนมากที่สุด  จ านวน  
39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมาคือระดับดีมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โดยใช้ 

  ภาพยนตร์การ์ตูนภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัย         นางสาวอรีนา   ศรียา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบ
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 16 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ภาพยนตร์การ์ตูนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการฟังพูด  จ านวน 3 แผน ภาพยนตร์การ์ตูน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 เรื่อง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษวัดทักษะการฟัง  
และแบบประเมินการพูดวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการพูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ
พ้ืนฐาน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent-sample t-test)  
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 ผลการเปรียบเทียบผลพัฒนาทักษะการฟัง-พูดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ทักษะ 
การฟังภาษาอังกฤษก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 1.6 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.1 และ 
หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 3.8 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0 และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.1 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.3 และหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
5.3 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.6 เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงว่านักเรียน
มีการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากรูปแบบการวางเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระบบพินอิน   

(汉语拼音) รายวิชา จ22201 รู้จักภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย   นายสรวิศ   เร้าอนุรักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์จากรูปแบบการวางเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
เรื่องระบบพินอิน (汉语拼音) รายวิชา จ 22201 รู้จักภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/9 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ  ใบความรู้   
เรื่อง ระบบพินอิน (汉语拼音) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบ เรื่อง ระบบพินอิน  
(汉语拼音) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิ เคราะห์ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของประชากร ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบพินอิน (汉语拼音) ในรายวิชา จ22201 รู้จักภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ปีการศึกษา 2564 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.23 คะแนน  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.63 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
คะแนน อยู่ที่ร้อยละ 50 แล้วพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผลของคะแนน  
อยู่ที่ร้อยละ 50 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่านออกเสียงจากหนังสือเรียน  

New Frontiers 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย    นายฐกร   เจษฎาภัทรกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
จากหนังสือเรียน New Frontiers 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โดยใช้ตัวแบบการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงทางภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียน  
ที่เรียนอ่อนในด้านการอ่านในระดับมัธยมต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 30 คน 
โดยอาศัยเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ท าเป็นแบบประเมินผลงาน  
2 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการการอ่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การค านวณหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ประโยชน์ในการท าวิจัยชิ้นนี้คือ  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนภาษาอย่างมีความสุขและได้รับความรู้การฝึกฝนที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้นักเรียน 
มีความสุขกับการเรียนรู้ ได้รับความรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการสอบ 
 
       ผลการวิจัยพบว่า 
           ภายหลังการปรับปรุงความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษอ่อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โดยใช้เอกสารเสริมประกอบการเรียนปรากฏว่า
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน 
พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจ านวนกิจกรรมที่ฝึก และเม่ือสิ้นสุดการฝึกพบว่า นักเรียน
มีทักษะการปฏิบัติและทักษะการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานดีขึ้น ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนามีการจัดล าดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น 
ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 / 9 
ผู้วิจัย    นางสาวปิยฉัตร   อ่อนค าตา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐาน 
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
การอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ (t-test)    
 
           ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/9    
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.60/86.83    

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/9 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .01 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศส เรื่อง L’interrogation ด้วยแบบฝึกทักษะ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย     นางสาวธัญชนก   ทองศิริอุบล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาฝรั่งเศส  
เรื่อง L’interrogation และ 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส  เรื่อง L’interrogation  
ด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  
2 แผน แบบฝึกทักษะ ใช้เวลาสอนรวม 18 คาบ และแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 1 เรื่อง  สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีประสิทธิผล 
 
          ผลการวิจัยพบว่า   
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 แผนการเรียนภาษาฝรั่ งเศส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล จ านวน 22 คน ได้ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.89/85.23 หมายความว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยที่ร้อยละ 80.89  ระหว่างเรียนจากแบบฝึกทักษะ และนักเรียนมีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 85.23 จากการท า
แบบทดสอบอัตนัยหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ร้อยละ 100 ของนักเรียนในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ 
ที่รอ้ยละ 80.77-100    
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
 ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับ ใจความ 
  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    
ผู้วิจัย     นางสาวปิยธิดา   เถินบุรินทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ประชากรคือ นักเรียนโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 31 คน 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ฉบับ  
2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 1 แผน 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่าเฉลี่ย ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบค่า t-test (Dependent Samples) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ค่าสถิติ (t - test) 
 
  ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมีเท่า 77.09/66.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
70/70 แต่ค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 70/70  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
 โดยสรุปการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาจากการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ  
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 

156 



 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการใช้ Phrasal Verbs โดยใช้สื่อรูปภาพในรายวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้ 

อ20235 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7  , 3/9  , 3/10 และ 3/12  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย  นางสาวดาราวรรณ   โคตรพัฒน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทักษะการใช้ Phrasal Verbs โดยใช้สื่อรูปภาพ 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้ อ20235 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 , 3/9 , 3/10 และ 3/12 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
น่ารู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษน่ารู้ในการใช้ Phrasal Verbs โดยใช้สื่อรูปภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 , 3/9 , 3/10 
และ 3/12 พบว่าหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษน่ารู้ ในการใช้ Phrasal Verbs  
โดยใช้สื่อรูปภาพโดยรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งดีกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 2/10 โดยใช้เกมออนไลน์ 
ผู้วิจัย    นางสาวอ าภาสินี   รัตนวัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ก่อนและหลังใช้เกมออนไลน์ และ 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ต่อการใช้เกมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 46 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 1 ชุด 20 ข้อ  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกมออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ผลการวิจัยพบว่า   

     1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน โดยผลการทดสอบก่อนเรียน 

และหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 9.70 และ S.D. เท่ากับ 3.40 และหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย  

�̅� เท่ากับ 15.35 และ S.D. เท่ากับ 2.68 สูงกว่าก่อนเรียน 
     2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมออนไลน์อยู่ในระดับมาก  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสื่อผสม เรื่อง  การเปรียบเทียบ 
   Comparative-Superlative ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
ผู้วิจัย    นางสาวเบญจมาศ   พิมพ์สมาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสื่อผสม  
2. สร้างสื่อผสมเรื่องการเปรียบเทียบ Comparative – Superlative กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะออนไลน์จาก www.wordwall.com ชุดที่ 1 : Comparative - Superlative 
2) แบบฝึกทักษะออนไลน์จาก www.kahoot.com ชุดที่2 : Comparative - Superlative 3) แบบทดสอบ
ก่อน-หลังใช้ชุดแบบฝึกหัด Comparative - Superlative 4) สื่อการสอน PowerPoint : Comparative - 
Superlative 5) สื่อการสอน Flash Cards : Comparative - Superlative Game สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
         จากผลวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสื่อผสม  
เรื่องการเปรียบเทียบ Comparative-Superlative ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 พบว่า นักเรียน
สามารถเปรียบเทียบ Comparative-Superlative ได้ดีขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ 
12.26 และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 21.56 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 9.31 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง พัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11  

รายวิชา ก22201 รู้จักภาษาเกาหลี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นายเทิดเกียรติ   เสมาทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการอ่านค าศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น โดยแต่ละค า
ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกดแบบเดี่ยวและแบบคู่ อันเป็นรากฐานส าคัญในการเรียนวิชา
ภาษาเกาหลีในระดับที่สูงขึ้นต่อไป กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 33 คน (เลือกเรียนวิชารู้จักภาษาเกาหลี ก22201) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบการอ่านค าศัพท์ 5 ชุดค าศัพท์ โดยจัดท าเป็น 5 หมวดหมู่ค าศัพท์  
ที่มีลักษณะการใช้งานแบบ Pre-test และ Post-test และบทเพลง 곰 세 마리 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการอ่าน Pre-test และ Post-test ของนักเรียนทุกคนในระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
      หลังจากนักเรียนได้อ่านชุดฝึกจากแบบฝึกทั้ง 5 ชุด นักเรียนมีทักษะการอ่านดีขึ้นและ 
มีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยกับ 4.58 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
3.50 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดและประเมินผลของคะแนน อยู่ที่ร้อยละ 60 แล้วพบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2564  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลของคะแนน อยู่ที่ร้อยละ 60   
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