
 
 
 
 
 

แบบรายงานวิจัยในชั้นเรยีน ปกีารศกึษา 2564 

 
เรื่อง 

 
การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 6 อ23102  

สำหรับนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนเสริมงามวิทยาคม  
โดยใชก้ารเรยีนการสอนผา่น Zoom Meetings   

 
โดย 

นางสาวพจนารถ ยศทะนะ 
ตำแหนง่ คร ูวทิยฐานะ คร ูชำนาญการพเิศษ 

 
 

โรงเรยีนเสรมิงามวทิยาคม  อำเภอเสรมิงาม จังหวดัลำปาง 
สงักดัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาลำปาง ลำพนู 

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ



บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 
ที่  ......................../……………………………                  วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565         
เรื่อง  รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

       ตามที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้มีนโยบายให้คณะครูทุกคนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยการ
ออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลง (วPA)  เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอัน
พึงประสงคส์มรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
         บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวพจนารถ ยศทะนะ ได้จัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                          ลงชื่อ.............................................  
                         (นางสาวพจนารถ ยศทะนะ) 

                 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
เรียนผู้อำนวยการ 
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(นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความเห็นผู้อำนวยการ 
.................................................................... ........... 
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    ลงชื่อ       

(นายสุมุล  สัญญเดช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
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คำนำ 
 

 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง ที่กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนที่สามารถนำไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
            พจนารถ ยศทะนะ 

      ผู้ศึกษา 
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สารบญั 
 

เรือ่ง  หนา้ 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 1 
2. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1 
3. วิธีการศึกษา 1 
4. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  2 
5. ผลการศึกษา 3 
6. สรุปผลการศึกษา 3 
7. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 3 
8. เอกสารอ้างอิง 4 
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1. ชือ่งานวจิยัในชัน้เรยีน/ชือ่ประเด็นทา้ทาย 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102 สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Zoom Meetings   

 
2. มลูเหตจุงูใจ/ทีม่าและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน 
การศึกษาต่อในอนาคตไปจนถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยครูผู้สอนจำเป็นจะต้อง
เลือกใช้วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รวมไป
ถึงการเลือกใช้สื่อการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
แต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ในการเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจากัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคลมากมาย โดยเฉพาะใน
โรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่คุณครูก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ นักศึกษาก็ไม่มีอุปกรณ์ รวมถึง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนอย่างจริงจังว่าจะสนับสนุนให้ผู้สอนนับแสน
คนอย่างไร ต้องประเมินความพร้อมอย่างรอบด้าน เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา ก็คือการพัฒนาผู้เรียน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง การมีปฏิสัมพันธ์กัน ถึงแม้ว่าการเรียนออนไลน์จะมีข้อจากัดและ
อุปสรรคบ้าง แต่วิกฤติในข้อจากัดในการเรียนการสอนในครั้งนี้ทำให้สถาบันการศึกษา ทั้งผู้เรียนผู้สอนได้
ปรับตัวให้ชินกับการเรียนออนไลน์  

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนผ่านทาง
ระบบออนไลน์ เพ่ือนามาใช้ในออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพ่ือ
มุ่งหวังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจและสามารถจดจำเนื้อหาบทเรียนได้ดี รวมทั้ง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้นด้วย  
 

 3. วธิกีารศึกษา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102  โดยการสอนผ่าน Zoom Meetings  

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้  

แบบแผนการวจิยั  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแผนการทดลอง

เป็น แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์  
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1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทฺธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102 สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Zoom Meetings   

2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
1. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102  

โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Zoom Meetings ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 4 แผน ระยะเวลา 
4 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 
 
4. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแผนการทดลอง
เป็น แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) มีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

1. กำหนดประชากรและดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  

2. ดำเนินการไปทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มี
ระดับความรู้ความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

4. บันทึกข้อมูลผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการ
อภิปรายผลข้อมูลของงานวิจัย โดยทำการบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนหลังสอนทุกคาบเรียนในแบบบันทึกหลังการ
ทำกิจกรรมการเรียนรู้  

5. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไปใช้ในการวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง และนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสิถิติ  

การวเิคราะหข์อ้มลู  
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102 
โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Zoom Meetings  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ทักษะการจดจำคำศัพท์ และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ต่างๆ ดังนี้  

ผู้วิจัยได้นำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Zoom Meetings  มาคำนวณด้วยสถิติ (t-test dependent) โดยได้ตั้งระดับ
นัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 เมื่อคำนวณค่าสถิติ t-test ได้แล้ว ผู้วิจัยได้เปิดค่า t จากตาราง และนำค่า t 
ที่ได้จากการคำนวณและจากตารางมาเปรียบเทียบกันเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยได้ตั้งสมมุติฐานไว้ ดังนี้  

H0: คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Zoom Meetings ไม่
แตกต่างกัน 

H1: คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Zoom Meetings  สงูกว่าก่อน
การเรียน  

 
สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้สูตรทางสถิติ ดังต่อไปนี้ สถิติที่ใช้ในกวิเคราะห์

ข้อมูลของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Zoom Meetings  ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

วิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (×̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS  
 
5. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการการเรียนการสอนโดย
ใช้ Zoom Meetings  ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามรูปแบบกลุ่มเดียวก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group 
Pretest-Posttest Design) ข้อมูลที่ได้สามารถแสดงค่าสถิติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนการสอน  

 
 
 
 

ตารางที ่1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Zoom Meetings   
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การทดสอบ N ×̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 39 12.72 4.754 33.937 .000 
หลังเรียน 39 32.68 1.168 

 
6. สรปุผลการศกึษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 อ23102 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนการสอนโดยใช้ Zoom Meetings  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/1 แตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ Zoom Meetings  สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ Zoom Meetings  เมื่อทำการทดสอบ
สมมุติฐาน ปรากฏว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนการสสอนโดยใช้โดยใช้ 
Zoom Meetings  และก่อนการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
7. ประโยชนท์ี่เกดิจากการศกึษา 

1. นักเรียนได้รับความรู้และสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น  
2. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  
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