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การวิจัยของครูเป็นกระบวนการสร้างวฒันธรรมคุณภาพ 

ในโรงเรียนที่จะเป็นสว่นส าคญัช่วยพัฒนา 

ศักยภาพครูในการจัดการเรยีนรู้และ 

สร้างการเปลี่ยนแปลงทีด่ีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ตลอดจนการพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 

(จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2562) 
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ค าน า 
 

การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาการท างานของตนเอง และพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษา ส ารวจ นวัตกรรม รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพ่ือนครูในการพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมือ

อาชีพ  

ในปีการศึกษา 2564 ทางงานวิจัยเล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดระบบสารสนเทศงานวิจัยในระดับ

โรงเรียนเพ่ือสรุปผลที่เกิดข้ึนจากการวิจัยในภาพรวม  

 

 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) 
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หลักการและเหตุผล 
 

 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือน าผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยในชั้นเรียนเป็นหนึ่งในภารกิจที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติอย่างเป็นปกติด้วยข้อก าหนด

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับแก้ไข) ราชกิจจานุเบกษา 2562) มาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรม

และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิตัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและลง

มือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสะท้อนภาพการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 7 กิจกรรม คือ 

 1. การวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ 

 2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 4. การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน 

 5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ 

6. การใช้ผลการประเมินเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 

    เต็มศักยภาพ 

 7. การใช้วิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของ 

    ตนเอง 
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การด าเนินกิจกรรมการวิจัย 
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Research) เปน็การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นครั้งๆไป ดังนั้นจึงได้มีการด าเนินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเป็นรายภาค

เรียนโดยคู่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมอย่างน้อย 2 เรื่องต่อปีการศึกษา โดยรูปแบบการรายงานวิจัยเป็นลักษณะ

รายงาน 5 บท (รายงานโดยย่อ) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้  

 

 

 

 

 

 

ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรยีนรู ้

วิเคราะหป์ัญหาที่เกดิขึ้นในช้ันเรียน/วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนตาม

ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู ้

ศึกษาวิธีการ/แนวทางการแก้ปญัหาหรือพัฒนาผูเ้รียน 

ด าเนินการตามขั้นตอนวิจยั รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

เขียนรายงานการวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
รูปแบบไม่เน้นวิชาการ รูปแบบกึ่งวิชาการ รูปแบบเชิงวิชาการ 

(แบบลูกทุ่ง) (แบบลูกกรุง) (แบบสากล) 
1. เป็นรูปแบบท่ี
ยืดหยุ่น 
2. น าเสนอเนื้อหาโดย
สรุปสั้นๆเพียง 1-3 
หน้า โดยน าเสนอ
เกี่ยวกับ 
- ปัญหาทีต่้องแก้ไข/
พัฒนา 
- วิธีการแก้ไข/พัฒนา 
- ผลการแก้ไข/
ผลการวิจัย 

รูปแบบที่น าเสนอการ
สะท้อนผลวิจัยโดย
น าเสนอสาระส าคัญตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
1. ชื่อเรื่องวิจัย 
2. ความส าคัญของ
ปัญหาการวิจัย 
3. ปัญหาการวิจัย 
4. วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
7. ผลการวิจัย 
8. การสะท้อน
ผลการวิจัย 

รูปแบบที่น าเสนอ
สาระส าคัญตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
1. คุณภาพที่จะต้อง
พัฒนา 
2. กระบวนการ/
เทคนิค/วิธีการพัฒนา
ผู้เรียน 
3. ผลที่เกิดขึ้นจริง 
4. แนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

1. ประกอบด้วยส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา และส่วน
อ้างอิง 
2. เนื้อหามี 5 บท คือ 
บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ
วิจัย 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
บทที่ 5 สรุป อภิปราย
และข้อเสนอแนะ 
3. ส่วนอ้างอิง 
(บรรณานุกรม และ
ภาคผนวก) 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ในการด าเนินกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ให้อิสระแก่

ครูผู้สอนในการด าเนินการและออกแบบวิธีวิจัยด้วยตนเอง โดยไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นวิจัยปฏิบัติการหรือวิจัย

ทดลองเพียงอย่างเดียว ในปีการศึกษา 2564 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้วางกรอบแนวคิดของ

การวิจัยในโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

ศึกษาและวิเคราะห ์

1. เป้าหมาย 

2. ผู้เรียน 

3. พฤติกรรมการเรียน 

4. บริบทของการเรียน 
บรรยากาศการเรียนรู ้
5. เนื้อหา 

6. ภาระงาน/วิธกีาร
ประเมิน 

7. กลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอน 

8. สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
9. การจัดการชั้นเรียน 

ฝ่ายสนับสนุน 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 

กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC 

ข้อมูลสารสนเทศ 

1. ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 

2. ความต้องการจ าเป็น 

3. นักเรียน 

4. คร ู

5. วิเคราะห์สาเหต ุปัจจยั 

6. พฤติกรรม 

7. จิตภาวะ 

วิจัยในชั้นเรียน (วิจยัปฏบิัติการ วิจยัทดลอง วิจัยและพัฒนา...) วิจัยเชิงส ารวจ 

รูปแบบ/วธิีการจัดการ
เรียนรู้ 

นวัตกรรม แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมิน 

คุณภาพผู้เรียน (ด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์...) ข้อมูลสารสนเทศจ าเป็น 

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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ผลการด าเนินงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 
  

 จากการด าเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทางงานวิจัยได้

รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของโรงเรียน โดยสามารถน าเสนอเป็น..ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยโรงเรียนในภาพรวม 

 ตอนที่ 2 ประเภทของงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 ตอนที่ 3   

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยโรงเรียนในภาพรวม 
 จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 124 เรื่อง จากทั้งหมด 8 กลุ่ม

สาระฯ และ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 92.54 จากจ านวนครูทั้งหมด โดยแบ่งเป็นงานวิจัยที่

ด าเนินกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

 
แผนภูมิ 1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยของครูในโรงเรียน เป็นนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งนับเป็น

ข้อดีที่นักเรียนในทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาและเป็นกลุ่มที่ครูให้ความสนใจที่จะพัฒนา ศึกษาเท่าๆกัน 

 

 

 

 

15%

17%

16%
20%

17%

15%

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



 

  8 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ตอนที่ 2 ประเภทของงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 งานวิจัยทั้งหมดที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางงานวิจัยขอจ าแนก

ประเภทงานวิจัยเพ่ือจัดกลุ่ม ดังนี้ 1) งานวิจัยเชิงส ารวจ  2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  และ 3) งานวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน 

 

 
แผนภูมิ 2 ประเภทงานวิจัย 

 

จากแผนภูมิ 2 แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม ทักษะ ความสามารถเฉพาะทางนั้นๆ ร้อยละ 68 ของ

งานวิจัยทั้งหมด รองลงมาเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ร้อยละ 19 และล าดับสุดท้ายร้อยละ 13 เป็นงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนา/แก้ไขปัญหาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน โดยแสดงรายละเอียดดังตาราง 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

19%

68%

13%

ประเภทงานวิจัย

วิจัยเชิงส ารวจ

พัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

พัฒนา/แก้ปัญหาพฤติกรรม หรือ
คุณลักษณะ



 

  9 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ตาราง 1 งานวิจัยเชิงส ารวจ 
ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ภาษาไทย การส ารวจเจตคติของนักเรยีนที่มตี่อการสอนรายวิชา ท

33101 ภาษาไทย 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรี
อยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวสุธารส วรนาม 

2 ภาษาไทย ผลการสอนแบบออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน 

3 คณิตศาสตร ์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ฯ 
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นายสุภางค์  เรืองศร ี

4 คณิตศาสตร ์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ฯ 
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางชุลีกร  เรืองศร ี

5 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคต์ามทัศนะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

นายสมศักดิ์  พาหะมาก 

6 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน
และการบ้าน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นายภัชรชัย  พามงคงเศรษฐี 

7 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึึกษาเจคติต่อการเรียนในรายวิชา ว20231 ฟิสิกส์
พื้นฐาน โดยใช้วิธีสอนออนไลนผ์่านระบบ Google Meet 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ภาคเรียนท่ี 
1/2564 

นายปรีชา  บุญปลอด 

8 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรายวิชา ว30221 เคมี 1 
โดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ผา่นระบบ Google Meet ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

นางสาวสุวิมล  ประดับสุข 

9 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อรปูแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนออนไลน์ รายวิชา วิทยาศาตร์ 3 ภาคเรยีนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายคมสันต์  นิลพันธ์ 

10 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรายวิชา ว21102 
วิทยาศาสตร์ 1 โดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Meet ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1/12 

นางสาวชลธิชา  บรรดาล 



 

  10 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
11 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

นางสาวกรรฐวรรณ  จนัทร์เปรมปร ี

12 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 

นางสาวสุวรรณา  ทัพทวี 

13 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด 19 

นางสาวสุปราณี  ออกช่อ 

14 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาเจตคติของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม
มิฟิเคชั่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาสังคม
ศึกษา 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง 

15 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทัศนคติที่มีต่อสาระการเรียนรูภู้มศิาสตร์แบบออนไลน์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 

นายนพดล  ยิ้มละมัย 

16 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เจตคติทางการเรยีนของการใช้วิธีการเรยีนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในรายวิชาส32102 พระพุทธศาสนา 

นาวสาวเพ็ญพิชชา ศิลปเจริญ 

17 สุขศึกษาและพลศึกษา สภาพและปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษาออนไลน์ 
Google Classroom ที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรยีนตามความคิดเห็นของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 

นางสาวธนิดา  จั่นเล็ก 

18 การงานอาชีพ ศึกษาสภาพการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์โควดิ-19 

นางสาวจริยา  กองค า 

19 การงานอาชีพ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ฯ 
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
โรนาไวรัส 2019 

นายธงชัย  แกละมงคล 

20 ภาษาต่างประเทศ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ ในเรื่องการไม่ส่ง
ภาระงานทางออนไลน์ในช่วงสภาวะการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 

นางสาวลัดดาวัลย์  ศิลปศร 

21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ แบบห้องเรียนกลับดา้นรายวิชาแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที ่5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ โดยใช้แบบวัดความเครยีดสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวดวงกมล  แก้วเชียงทอง 

23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ โดยใช้แบบวัดความเครยีดสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวณัฏฐยิา  บุญสวน 

24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ โดยใช้แบบวัดความเครยีดสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวสุริษา  สุทธิสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  12 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ตาราง 2 งานวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

1 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์โดยใช้นวัตกรรม
เรื่องหัวใจชายหนุ่ม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายไพโรจน์  เมฆอรุณ 

2 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวพราว พัฒนศศิภา 

3 ภาษาไทย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 
11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย 

4 ภาษาไทย ผลของการใช้เทคนิคหมวกความคดิหกใบท่ีมีต่อ
ความสามารถในการวิจารณ์ตัวละครในวรรณคดีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีอยุธยา          
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายอุรุพงษ์ บัญญาผลา 

5 ภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเสยีง ร และ ล โดยการใช้       
บทกลอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ 

6 ภาษาไทย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น ส าหรับพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 

นายไกรสิทธ์ิ สุระรัมย ์

7 ภาษาไทย การแก้ปัญหาการอ่านออกเสยีงท านองเสนาะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวจารวุรรณ กลั่นก าเนิด 

8 ภาษาไทย การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ
มีส่วนร่วมกับเทคนิคค าถาม RCA 

นางสาวอวิกา ลิ้มพานิชภักด ี

9 ภาษาไทย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง         
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวสุมนทิพย ์ ใจศิร ิ

10 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการสร้างค าในภาษาไทยด้วยการ
เรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่องการสร้างค า 

นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว 

11 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการอ่านจบัใจความส าคญั ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 

นางสาวจตุพร จารุเกศนันท ์

12 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการวิจารณ์วรรณคดีเรื่องทุกข์ของ
ชาวนาในบทกวีโดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย 
(Discussion Method) ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวเยาวนาฎ  แซ่เตียว 



 

  13 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
13 ภาษาไทย การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ท22101 

ภาษาไทย 3 เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
โดยใช้สื่อ "เกมเสรมิความรู้" 

นางสาวอาทิติยา ไชยวาน 

14 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพนัธ์โดยใช้เกมสมัผสัค า
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศรีอยุธยา    
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายระดมโชค ปวงบุผา 

15 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง      
อิศรญาณภาษิต โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12 

นางสาวเมธาพร  มีใย 

16 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2564 

นางสาวปริญญา วิเนตวิทยา 

17 คณิตศาสตร ์ ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
(Polya) เรื่องฟังก์ช่ันตรีโกณมิติทีม่ีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวผกาทพิย ์ รันสูงเนิน 

18 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
ตรรกศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

นางลักษณา  ลีละขจรเกียรต ิ

19 คณิตศาสตร ์ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ าในเรื่อง ระบบ
จ านวนจริงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายชาญวิทย ์ เศรษฐพานิชผล 

20 คณิตศาสตร ์ มาเรียนรู้การหาค่ารากท่ีสองโดยการประมาณค่าและใช้
หลักการค านวณโดยใช้ลูกคดิของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็นเรยีนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 

นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูม ิ

21 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ 

22 คณิตศาสตร ์ การใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10 

นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา 

23 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแก้สมการและ
อสมการของพหุนาม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ 

นางสาวจิรภญิญา  ฉายแสง 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
24 คณิตศาสตร ์ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องจ านวนเตม็

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยวิธีการเรยีน
แบบ online กับการเรียนแบบ on demand 

นายศุภชัย  ศรีเจริญ 

25 คณิตศาสตร ์ กระบวนการแกโ้จทย์สมการก าลังสองตัวแปรเดียวของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

นางสาวบุณฑริกา  ไวยธัญกิจ 

26 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เซต โดยการเรียน
ออนไลน์ผ่าน Google Meet ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/3 

นางสาวสุภาภรณ์  เหล่าซื่อ 

27 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
รายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ โดยใช้ Google Site 

นางสาวธันว์ชนก  เติมเกียรติไพบลูย ์

28 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว30249 พันธุศาสตร์ เรื่อง 
พันธุวิศวกรรม ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก 

29 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลการใช้ Active Reading & Writing เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางพัชน ี แสงประสิทธ์ิ 

30 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 
เรื่องคลื่นกลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ว32203 
ฟิสิกส์ 3 เรื่อง คลื่นกล ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 

นางแสงฤทัย  ลี้ภัยเจริญ 

31 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลของการใช้รูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ
การใช้ Youtube Channel ที่มีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนในรายวิชาพลังงานของโลก 

นายธนากร  จันทนากร 

32 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาชุดปฏิบัติการทดลอง เรื่อง  
การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  
เพื่อเสรมิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
ของนักเรียนช้ันมัธยศึกษาปีท่ี 6 ด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์  
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร 

33 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาโจทย์ปญัหาฟสิิกส์ เรื่องแรง มวลและกฎการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวอรุณี  ปุตรุงค ์

34 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลของการสอนแบบออนไลนผ์่าน Google meet ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/11 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 โรงเรียนศรีอยุธยา         
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวกชวรา  ทองปรางค ์
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
35 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
ผลของการสอนแบบออนไลนผ์่าน Google meet ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/2 วิชาชีววิทยา 1 โรงเรียนศรีอยุธยา                
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายภูมิพันธ ์ ศรีธงชัย 

36 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางวันวิสา  ด่านสกุล 

37 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน รายวิชา ว30243 
ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การตอบค าถาม
ผ่าน google form หลังเรียนทุกครั้งในช่วงการเรียนแบบ
ออนไลน ์

นางสาวดาราวรรณ  ลิขิต 

38 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง 
อะตอมและตารางธาตุ ที่ไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบ
ออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายศราวุธ  สุดชา 

39 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาชุดปฏิบัติการทดลองขนาดเล็ก เรื่อง ปฏิกิริยา
เคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรดเ์พื่อเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในรายวิชา ว30230 เคมีวิเคราะห ์

นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก 

40 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์ วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นายปริวัฒน ์ แสงไชย 

41 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การจัดการเรยีนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา เคมี 5 ว
30225 เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2564 

นางสาวดลยา  สีจันทร ์

42 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาความสามารถในการแยกกลุ่มกริยาภาษาญี่ปุ่น 

และการผันกรยิารูปพจนานุกรมและกรยิารูป て ด้วย 
Interactive worksheets ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ห้อง 6 กลุ่มการเรยีนคณติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ที่
เลือกเรยีนภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายพิชัย เหลืองอรุณ 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
43 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
การเรยีนการสอนด้วย web learning ด้วยรูปแบบ 
Problem Based Learning เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
ค านวณ (Computation Thinking) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 

นายทองจันทร์  เติมจิตร 

44 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชา ว23103 เทคโนโลยี3 ผ่าน Google 
Classroom   

นางสาวจินตนา  โฮชิน 

45 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom 
รายวิชาเทคโนโลยี 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

นางสาวธิดารตัน์  ทิพอุตร 

46 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายงานการใช้นวัตกรรมการเรยีนการสอนห้องเรยีน
ออนไลน์โดยใช้เฟสบุคและสื่อเทคโนโลยี วิชา ส31101 
หน้าท่ีพลเมือง เรื่อง เรยีนรู้วัฒนธรรมส าหรบันักเรยีน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจา่ง 

47 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผลการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องพัฒนาการ
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 6 

นางสาวสุนิต  จันทรค์ง 

48 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การสอนวิชาประวตัิศาสตรเ์รื่อง การสนธสิัญญาเบาว์ริง
โดยใช้คลิปวิดโีอและพาวเวอร์พ้อย เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 

นายอัครวัฒน ์ คุ้มด ี

49 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาการเรียนรู้จากสื่อค าส าคัญเรื่องภมูิศาสตร์ใน
รูปแบบออนไลน์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/7  
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวพิชชาภา  หารไชย 

50 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ และผล
ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบ 
Online (Google site) และระบบ On Demand (Line 
Application) รายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นม.4 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวศิริประภา  วิบูลย์ศิริกุล 

51 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

Application กับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  
ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 

นางสาวอาทิตยา  วงษ์วรรณ 

52 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การจัดการเรยีนการสอนออนไลนน์ักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยใช้ Youtube 
 
 

นางสาวอารฎา  สุขยานุดิษฐ ์
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
53 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ผลการจัดการเรยีนรู้ทางออนไลน์โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์รายวิชาสังคมศกึษา 3 เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายยุทธภูมิ  ภูมิอเีตี้ย 

54 สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ story 
line เรื่องสุขภาพกับเทคโนโลยีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวมนฤด ี ฤกษ์พาด ี

55 สุขศึกษาและพลศึกษา การฝึกซ้อมทักษะสองมือล่างในการจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์ สามารถพัฒนาทักษะไดด้ีขึ้นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นายนทีกานต์  สุนทร 

56 สุขศึกษาและพลศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เรื่องอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายทรงอภิสิทธ์ิ  ไฝทาค า 

57 ศิลปะ การใชึ้สื่อประสมในการสอนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์
พื้นเมือง ศ30274 เพลงเซิ้งโปงลาง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

นางกรกมล  วัฒนวิจารณ ์

58 ศิลปะ การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา ศิลปะ6 
เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีอยธุยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยใช้ชุดเกม Voner Go 

นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ 

59 ศิลปะ ผลการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสื่อดิจิทลั เพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาลวดลายอักษรไทยวิจติร 
ในรายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 

นางสาวสุภญิญา  แซเ่ซียว 

60 ศิลปะ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์เรื่อง ทฤษฎีสีน้ าเบื้องต้นและการออกแบบ
บุคลิกลักษณะของตัวละครเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน Character Design ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 8 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ 

61 ศิลปะ การศึกษาผลการสอนแบบเปดิ (Open Approach) ใน
เนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของนักเรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ ในรูปแบบออนไลน ์

นายธีระศักดิ์  หอมสมบตั ิ

62 ศิลปะ การพัฒนาทักษะการกรอขิมออนไลน์ กรณศีึกษา นางสาว
ชนินาถ ผดุงทรัพย์ ม.4/7 

นางสาวพิชญาภา  มานะวิริยภาพ 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
63 ศิลปะ การพัฒนาทักษะการท างานโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐาน

การวาดเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชา 
วาดเส้นพ้ืนฐาน 1 ศ20215 โรงเรยีนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวอรพิชา  อรุโณทัย 

64 ศิลปะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ใน
ทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง ร าวงมาตรฐานเพลงงามแสง
เดือนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯโดยรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวสี์ (Davies' Instructional Model for 
Psychomotor Domain) 

นายปริญญา  บ่อจักพันธ ์

65 ศิลปะ การพัฒนาทักษะการสร้างงานสื่อผสม โดยใช้สื่อการ
เรียนรูเ้รื่อง Art Journal ในรายวชิา ศ23102 ศิลปะ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวปรียากร  โชติพานัส 

66 การงานอาชีพ การใช้เกมบิงโกเพื่อความคงทนในการเรยีนรู้เรื่องระบบ
การเกษตร 

นางสาวประทานพร  พุทธวิาส 

67 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้เพลง 

นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกลู 

68 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการจดจ าความหมาย
และฝึกฝนการออกเสียงค าศัพท์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายฉัตรชัย  เหรียญทอง 

69 ภาษาต่างประเทศ การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย Self-
learning Course 

นายนนกร  มังคละศิร ิ

70 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยใบงาน
รูปแบบ Interactive Liveworksheets ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มการเรยีนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสมฤทัย  จิราพงษ ์

71 ภาษาต่างประเทศ ผลการแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง Present perfect และ 
Past Perfect โดยใช้ Quizizz ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวสุราลัย  เกตธุรรมรัตน์ 

72 ภาษาต่างประเทศ การใช้แรงเสรมิบวกโดยใช้แอปพลิเคชั่น ClassDojo เพื่อ
เสรมิสร้างเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ 5 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน 

73 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/6 

นางสาวธิดาทิพย ์ ภูนาโคก 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
74 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถในการเขยีนสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวศรัญญา  อยู่สุข 

75 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/12 โดยใช้การสอนแบบสืบค้น 

นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา 

76 ภาษาต่างประเทศ ผลการแก้ปัญหานักเรียนไม่ทบทวนค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่น Memrise ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวธวัลรตัน์  ยศเรือง 

77 ภาษาต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาการเขียนล าดับขดีตัวอักษรจีนท่ีผดิหลัก 
ด้วยแบบฝึกการเขียนล าดับขดี  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวณฐอร  จันทศร 

78 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาจีน  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ โดยใช้เกม Quizlet 
เป็นสื่อการสอน 

นางสาววริศรา  ตูจ้ินดา 

79 ภาษาต่างประเทศ การใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือช่วยในการจดจ าค าศัพท์ภาษา
ฝรั่งเศสส าหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4/10 

นางเพียงกมล  จอร์แดน 

80 ภาษาต่างประเทศ การศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
เกมิฟิเคชั่นในรายวิชา ฝ33225 ภาษาฝรั่งเศส 5 

นางสาวณัฐณิี  ประวัง 

81 ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการอ่านคันจิโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านคันจิ
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มการเรยีน
ศิลป์ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่่น 

นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน ์

82 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ภาษาญีปุ่่น
โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ 

นางสาวธนพร  จรจรญั 

83 ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการใช้รูปภาพเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเยอรมัน เรื่อง Akkusativergan ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 

นางสาวฉัตราภรณ์  นรสิงห ์

84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning โดยใช้โปรแกรม 
Poll Everywhere ในรายวิชากิจกรรมแนะแนวใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว 
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ตาราง 3 งานวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

1 ภาษาไทย การแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวนิธิพร  เพ็ชรโชต ิ

2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา  
ว33205 โดยวิธีการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ (Google 
Classroom) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นายศุภมติร  ดีโท 

3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6/5  
ปีการศึกษา 2564 

นางนฤมล  นิลพันธ์ 

4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางสังคมปลูกฝังค่านิยม และความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับชั้นม.2/9 

นางณวพรรณ  อาจหาญ 

5 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาพฤติกรรมความรับผดิชอบการเข้าห้องเรยีน
ของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมใจและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

นางสาวสุทธิตา  อินพรม 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา การใช้วิดีทัศน์ประกอบการสอนออนไลน์เพื่อสร้างเจตคติ
ต่อวิชาพลศึกษา พ22102 พลศึกษา 3 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

นายธเนศ  สุทธิจุฑามณ ี

7 สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมความรับผดิชอบในการเรียนวิชาสุข
ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายหิรัญรัชต์  สุวรรณรัตน ์

8 ศิลปะ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  โดยการใช้ 
 "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" 

นายเพทาย  รัตนวิมล 

9 ศิลปะ การเสริมแรงทางบวกในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดนตรสีากลศึกษา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ว่าท่ีร้อยตรีกติติพงษ ์ 
ชัยพฤกษ์ชัยศรี 

10 การงานอาชีพ การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา ง30289 งานบัญชี
บริการโดยใช้วิธีการส่งงานผา่นระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/5 

นางธัญวลัย  เคนแพง 

11 การงานอาชีพ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย ์

12 การงานอาชีพ การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการงานอาชีพ 1 
 

นางสาวกิตติมา  อนันตก์ีรติการ 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
13 การงานอาชีพ ผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยการชมเชยร่วมกับการ

ให้ข้อคิดเห็นในการท างานแก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 ที่ขาดความมุง่มั่นในการท างานต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน ์

14 การงานอาชีพ การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน นางสาวกุหลาบ  ข่าขันมะล ี
15 การงานอาชีพ การศึกษาผลการใช้แรงเสริมทางบวกที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเรยีน 
นางสาววลัยลักษณ์  ภูศร ี

16 ภาษาต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาการส่งภาระงานไม่ครบตามจ านวนท่ี
ก าหนด รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษหลัก 3 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางชวนพิศ  ฟุ้งเกียรติ 
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อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 

 จากการด าเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย     

ในระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

ผ่านกระบวนการวิจัย และมีหลายงานวิจัยที่ด าเนินการควบคู่กับกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC    

ท าให้ผลงานวิจัยนั้นสามารถพัมนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยความร่วมมือและ

ข้อคิดเห็นจากหลายฝ่ายอีกด้วย และเนื่องด้วยในปีการศึกษานี้การจัดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น

รูปแบบออนไลน์ทั้งภาคเรียน จึงจะเห็นว่างานวิจัยของครูนั้นเป็นการศึกษาทั้งความคิดเห็น รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีออนไลน์นั้นๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าครูมีการ

ด าเนินงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้โดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด และเทคโนโลยี

ใหม่ๆเข้ามาประกอบ และมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของตนโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียน

เป็นหลักเสมอ  

  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงเรื่องแบบฟอร์มการวิจัยในช่วงต้นเทอมเพ่ือขอความร่วมมือในการ

ใช้รูปแบบเดียวกันให้สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ต่อ และสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2. งานวิจัยเชิงส ารวจบางงานเป็นเพียงการศึกษาข้อคิดเห็น จึงควรมีการน าผลไปใช้ต่อเพ่ือแสดงให้เห็น

การใช้ประโยชน์จากผลการส ารวจเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

3. ควรมีเวทีในการน าเสนอผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนางานและ

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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บทคัดย่องานวิจัย 
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