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รวมบทคัดย่อ
ภาคเรียนที่ 2/2562

4. กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและว ัฒนธรรม

จำนวนครูทั้งหมด
18 คน
จำนวนครูที่ส่งบทคัดย่อ
18 คน
จำนวนครูที่ส่งบทคัดย่อคิดเป็น ร้อยละ 100
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ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 5 (ประวัติศำสตร์สำกล)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรื่อง เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
ด้วยวิธีกำรสอบย่อยทุกสัปดำห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยกำรเรียน
นำงสำวดำรุณี นันทะพรหม
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นวิ ช ำสั ง คมศึ ก ษำ 5
(ประวัติศำสตร์สำกล) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มที่มีกำรทดสอบย่อยทุกสัปดำห์และกลุ่มที่มี
กำรทดสอบเมื่ อ จบหน่ ว ยกำรเรี ย น 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นวิ ชำสั ง คมศึ ก ษำ5
(ประวัติศำสตร์สำกล) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดลองครั้งนี้คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6 จำนวน 75 คน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกัน จำกนั้นทำกำรสุ่มอย่ำงง่ำย
ให้ ห้ อ ง 6/2 เป็ น กลุ่ ม ทดลอง และห้ อ ง 6/6 เป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม ได้ ม ำโดยใช้ วิธี กำรเลื อกแบบเจำะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยแบบสอบย่อย เรื่อง เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ จำนวน 6 ชุด สำหรับกลุ่ม
ที่วัดผลกำรเรียนทุกสัปดำห์ และ 3 ชุด สำหรับกลุ่มที่วัดผลกำรเรียนเมื่อจบหน่วยกำรเรียนและแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใช้สำหรับวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนมีลักษณะเป็นแบบข้อสอบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก มีคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อ เป็นทำงหำคุณภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
จำกกำรศึ ก ษำและวิเ ครำะห์ กำรเปรีย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรียนวิช ำวิช ำสั ง คมศึ กษำ 5
(ประวัติศำสตร์สำกล) ของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรื่อง เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
ด้วยวิธีกำรสอบย่อยทุกสัปดำห์กั บวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6 จำนวน 75 คน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีกำรศึกษำ 2562 แสดง
ให้เห็นว่ำผลกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 ซึ่งมีกำรทดสอบย่อยทุกสัปดำห์โดยรวมอยู่ ใน
เกณฑ์ดีกว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 5/3
เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้สื่อประสม
นำยปรำชญำ ปำนกลีบ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน เรื่อง ควำม
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสม 2)
เพื่อศึกษำควำม พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสม
กำรด ำเนิ น กำรวิจั ย เป็ นแบบทดลอง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5/3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่กำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน
39 คนโดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกำรเรียนรู้แบบสื่อประสม เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง ปัจจุ บัน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันหลัง
เรียนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 17.78 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.03 สูง กว่ำคะแนนก่อนเรียน ซึ่ง มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.09 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.74
2. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสมโดยภำพรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.24
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ผลกำรสอนสำระประวั ติ ศ ำสตร์ เ รื่ อ ง “พั ฒ นำกำรของอำณำจั ก รสุ โ ขทั ย ”
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม
นำงอมรลักษณ์ เบญจมำนันท์
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนสำระประวัติศำสตร์ เรื่อง“พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัย” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
โดยใช้สื่อประสม 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรสอนสำระประวัติศำสตร์ เรื่อง “พัฒนำกำร
ของอำณำจักรสุโขทัย” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบกำรทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2
ที่เรียนในรำยวิชำ ประวัติศำสตร์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี
กรุ ง เทพมหำนคร จ ำนวน 43 คน ที่ ไ ด้ ม ำจำกกำรสุ่ ม แบบเจำะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ได้ แ ก่
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระประวัติศำสตร์ เรื่อง “พัฒนำกำรของอำณำจักรสุโขทัย ” สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบวัดควำม
พึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ กำรสอนสำระประวั ติ ศ ำสตร์ เรื่ อ ง “พั ฒ นำกำรของอำณำจั ก รสุ โ ขทัย ”
สำหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้ สื่อประสม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถิติที่ใช้คือ
ค่ำเฉลี่ยค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำที-เทส (t-test) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นสำระประวั ติ ศ ำสตร์ เรื่ อ ง “พั ฒ นำกำรของ
อำณำจักรสุโขทัย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสมหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ 0.05
2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรสอนสำระประวัติศำสตร์ เรื่อง “พัฒนำกำรของอำณำจักร
สุ โ ขทั ย ” ส ำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1 โดยใช้ สื่ อ ประสม อยู่ ใ นระดั บ มำก (X =4.50,
S.D. =0.98) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ปรำกฏว่ำด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำกที่สุด
(X =4.60, S.D. =0.99) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ใ นระดับมำกที่สุด (X =4.59,S.D.
=0.97) ตำมลำดับ
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กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำสังคมศึกษำ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน
นำงวรำพร หมำยชัย
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำสังคมศึกษำ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบปกติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรียน
เละหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1 ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ ำ น
3) เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรียนรำยวิช ำสัง คมศึกษำ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติและกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบแบบกำรทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1/1 ที่เรียนในรำยวิชำ สังคมศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 34 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ให้กลุ่ม
ตั ว อย่ ำ งท ำแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น จั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ ำ น แล้ ว ให้ ท ำ
แบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจในกำรเรียน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ สถิติทดสอบค่ำที (t-test) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นรำยวิ ช ำสั ง คมศึ ก ษำ เรื่ อ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนสูง กว่ำก่อนเรียน มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (P <.05)
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นรำยวิ ช ำสั ง คมศึ ก ษำ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำกมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (P <.05)
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นรำยวิ ช ำสั ง คมศึ ก ษำ เรื่ อ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ มีคะแนนเฉลี่ยหลังกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน สูงกว่ำหลังกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบปกติมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (P <.05)

5
ชื่องานการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 5/11
เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้สื่อประสม
นำงสำวภิรมรัตน์ อินถำ
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของนั ก เรี ย น เรื่ อ ง
ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ทั้งก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้กำรเรียนรู้แ บบสื่อ
ประสม 2) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสม
กำรด ำเนิ น กำรวิจั ย เป็ นแบบทดลอง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5/11 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่กำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน
33 คน โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกำรเรียนรู้แบบสื่อประสม เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง ปัจจุบั น และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันหลัง
เรียนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 17.45 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.06 สูง กว่ำคะแนนก่อนเรียน ซึ่ง มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.06 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.77
2. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสมโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.27
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ชื่อเรื่องการวิจัย

กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำสังคมศึกษำ 2 เรื่อง ประวัติและ
ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบแผนที่ควำมคิดกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
แลกเปลี่ยนปัญหำ (Trade a problem)
ชื่อผู้ทาวิจัย
นำยนรำกรณ์ ฤทธิรณ
ตาแหน่ง
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ปีที่ทาวิจัย
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่เรียนเรื่อง ประวัติและควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหำ (Trade a problem) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่เรียนเรื่อง ประวัติและควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนที่ควำมคิด 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่เรียนเรื่อง ประวัติและควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ ด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนที่ควำมคิดกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหำ (Trade a
problem) กลุ่มตัวอย่ำงสุ่ม อย่ ำงง่ำ ย 2 ห้องเรียนจำกห้องเรี ยน 3 ห้อง จำกนั้นเลือกแบบเจำะจง ได้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 และ 4/10 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนก่อนเรียน และสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นทั้ง 2 วิธีและทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนหลังเรียน คะแนนแบบทดสอบหลัง เรียนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
ศำสนำ 1 เรื่อง ประวัติและควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ โดยนำคะแนนมำวิเครำะห์โดยใช้ สถิติ t –
test แบบ Dependent Group (pairs) และแบบ Independent Samples
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 2 เรื่อง ประวัติและควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ ของกลุ่มตัวอย่ำงที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหำกับ
กลุ่มตัวอย่ำงที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนที่ควำมคิดหลังเรียนสูงกว่ำก่ อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสัง คมศึกษำ 2 เรื่องประวัติและควำมสำคัญ ของ
พระพุทธศำสนำ ของกลุ่มตัวอย่ำงที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนที่ควำมคิดสูงกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่
เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
แสดงให้เห็นประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแผนที่ควำมคิด
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ชื่อเรื่อง

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้แบบโมเดลซิปปำ เรื่อง หน้ำที่และ
มำรยำท ของชำวพุทธ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเศรษบุตรบำเพ็ญ
ชื่อผู้วิจัย
นำยอภิรัฐ โยธำฤทธิ์
ตาแหน่ง
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ปีที่ทาวิจัย
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่สำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพื่ อ 1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของนัก เรี ยน 2) พัฒนำบทเรี ย น
สำเร็จรูปที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อหำค่ำดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป 4) ศึกษำ
ควำมพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จำนวน 25 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรเลือก
แบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ มี 1 ชนิด คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ มีค่ำควำมยำก ตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.80 ค่ำอำนำจจำแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง
0.85 ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ำกับ 0.78 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดัชนีประสิทธิผล กำรหำประสิทธิภำพของบทเรียน และ t-test
ผ ล วิ จั ย
พบว่ำ
1. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำกำรทดสอบ
ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษำค้นคว้ำสร้ำงขึ้น มีประสิทธิภำพ 83.00/82.70 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของกำรเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเท่ำกับ 0.74
3. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป ในระดั บมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึง
พอใจโดยรวม 4.53
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุดกำรเรียน
รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส22102
นำงสำวจุฑำภรณ์ วรรณบวร
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง2) เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นสู ง ขึ้ น 3) เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช ำ
ประวัติศำสตร์กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบชุดกำรเรียน เรื่อง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรมของทวีป
เอเชีย กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6 ที่เรียนในรำยวิชำสังคมศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 36 คน ที่ได้มำจำกกำร
สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งได้ ม ำจำกกำรกำรสุ่ ม อย่ ำ งง่ ำ ย (Simple Random Sampling) โดยวิ ธี ก ำรจั บ ฉลำก
(Lottery) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ จำนวน 10 ชั่วโมง แบบวัด
เจตคติที่มีต่อประวัติศำสตร์ จำนวน 15 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ให้กลุ่มตัวอย่ำงทำแบบทดสอบก่อน
เรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโดยใช้รูปแบบชุดกำรเรียน เรื่อง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
ของทวีปเอเชียแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชำประวัติสำสตร์ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิจัยกำรทดสอบค่ำที (t–test for Dependent samples) ในกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนรูปแบบชุดกำรเรียนก่อนและหลังกำรเรียน ใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) ในกำรศึกษำดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบชุดกำรเรียน เรื่อง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
ของทวีปเอเชีย ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบรูปแบบชุดกำรเรียน
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ ชุ ด กำรเรี ย น มี เ จตคติ ต่ อ วิ ช ำประวั ติ ศ ำสตร์ อยู่ ใ นระดั บ มำกที่ สุ ด
ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ 0.59
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง เรื่อง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
ของทวีปเอเชีย โดยใช้ชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ รหัสวิชำ ส 22104
นำงสำวบงกช จันทร์ไพศรี
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลก
ทำงวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 2) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 3) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชำประวัติศำสตร์
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบชุดกำรเรียน เรื่อง แหล่ง มรดกโลกทำงวัฒนธรรมของทวีป
เอเชีย กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2 ที่เรียนในรำยวิชำประวัติศำสตร์ ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 40 คน ที่ได้มำจำกกำร
สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งได้ ม ำจำกกำรกำรสุ่ ม อย่ ำ งง่ ำ ย (Simple Random Sampling) โดยวิ ธี ก ำรจั บ ฉลำก
(Lottery) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ชุดกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ จำนวน 10 ชั่วโมง แบบวัด
เจตคติที่มีต่อประวัติศำสตร์ จำนวน 15 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ให้กลุ่มตัวอย่ำงทำแบบทดสอบก่อน
เรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโดยใช้รูปแบบชุดกำรเรียน เรื่อง แหล่ งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
ของทวีปเอเชียแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชำประวัติสำสตร์ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิจัยกำรทดสอบค่ำที (t–test for Dependent samples) ในกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ที่ เ รี ย นโดยใช้ รู ป แบบกำรสอนรู ปแบบชุ ด กำรเรีย น ก่ อ นและหลั ง กำรเรี ยน ใช้ ค่ ำ เฉลี่ ย ( X ) และค่ ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ในกำรศึกษำดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบชุดกำรเรียน เรื่อง แหล่งมรดกโลกทำง
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรีย นของนักเรีย นที่ ไ ด้ รับ กำรจั ด กำรเรีย นรู้โ ดยใช้ รูป แบบรูป แบบชุด
กำรเรียน เรื่อง แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรมของทวีปเอเชียอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุ ดกำรเรี ยน มีเจตคติต่อ วิ ชำประวั ติศ ำสตร์ อยู่ในระดับมำกที่ สุ ด
ซึ่งค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.71 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ 0.58
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ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
นำยอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกแบบฝึกทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ ใ ช้แ บบฝึก ทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 4
3) เพื่อสร้ ำงแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ ซิปปำโมเดล กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่เรียนในรำยวิชำ
ประวั ติ ศ ำสตร์ไทย รหั ส วิ ช ำ ส31106 ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบำเพ็ญ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 80 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Random sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะประวั ติ ศำสตร์ไ ทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 12 ใบงำน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดย ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกนั้นดำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำนวน
14 แผนแล้วทดสอบหลังเรียนด้วยเครื่องมือฉบับเดิม สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถิติที่ ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ (%)
ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรใช้แบบฝึกทัก ษะในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน ทำให้ผลสัม ฤทธิ์ ท ำง
กำรเรียนภำยหลังกำรทดลองสูงกว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนทดลอง ร้อยละ 56 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
เพิ่มขึ้นจำกเดิม ร้อยละ 24 ซึ่งผลกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นไปตำมสมมุติฐำนที่ตั้ง ไว้ แสดงว่ำกำรใช้แบบฝึก
ทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนสูงขึ้นและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นตำมไปด้วย
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้แนวคิดซิปปำโมเดล เรื่อง หน้ำที่และ
มำรยำทของชำวพุทธ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเศรษบุตรบำเพ็ญ
นำยประวิทย์ พลสมัคร
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้มีควำมมุ่ง หมำยเพื่อ 1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนัก เ รี ย น
2) พัฒนำบทเรียนสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อหำค่ำดัชนีประสิทธิผลของแนวคิด
ซิปปำโมเดล 4) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้
เป็ น นั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ กษำปี ที่ 5/2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ญ จ ำนวน 45 คน
ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ คือ แนวคิดซิปปำโมเดล แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลคือค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดัชนีประสิทธิผล กำรหำประสิทธิภำพ
ของบทเรียน และ ค่ำ t-test ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นักเรียนที่ เรียนรู้โดยใช้แนวคิดซิปปำโมเดล มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำกำรทดสอบ
ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษำค้นคว้ำสร้ำงขึ้น มีประสิทธิภำพ 83.00/82.70 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของกำรเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเท่ำกับ 0.74
3. นักเรียนมี ควำมพึงพอใจต่อบทเรียนแนวคิดซิปปำโมเดล ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยของ
ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.53
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3/7
เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้สื่อประสม
นำงจุฬำลักษณ์ อภัยรุณ
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน เรื่อง
ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ทั้งก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้กำรเรียนรู้แ บบสื่อ
ประสม 2) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสม
กำรด ำเนิ น กำรวิจั ย เป็ นแบบทดลอง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3/7 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่กำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน
48 คน โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกำรเรียนรู้แบบสื่อประสม เรื่อง ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง ปัจจุบัน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่ อง ควำมขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง ปัจจุบัน
หลัง เรียนมีค่ำเฉลี่ยเท่ ำกับ 16.23 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกั บ 2.03 สูง กว่ำคะแนนก่อนเรีย น
ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.52 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.27
2. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสมโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.46
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ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 4/3
เรื่องหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ โดยใช้สื่อประสม
นำงสำวสำวดี บุญโท
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน เรื่อง หลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรีย นโดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสม 2) เพื่อศึกษำควำมพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสม
กำรด ำเนิ น กำรวิจั ย เป็ นแบบทดลอง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่กำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน
37 คน โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกำรเรียนรู้แบบสื่อประสม เรื่อง หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ จนถึงปัจจุบัน หลังเรียน
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 17.45 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.06 สูงกว่ำคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 7.06 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.77
2. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบสื่อประสมโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.27
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เรื่อง ศำสนสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
โดยใช้วิธีกำรสอนรูปแบบ 4 MAT กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ
ชื่อผู้วิจัย
นำยรุ่งเรือง ชัยวร
ตาแหน่ง
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ปีที่ทาวิจัย
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
2) เพื่อศึกษำเปรียบเทียบเจตคติต่อรำยวิชำสังคมศึกษำ และ 3) เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ 4..MAT กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัยครั้ง นี้ เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำ งง่ำย (Simple Random
Sampling) เพื่อกำหนดเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยแบบทดสอบทำงกำรเรียน
เรื่อง ศำสนสัมพันธ์ในระยะก่อนและหลังกำรทดลอง 2) เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยทักษะพิสัย เรื่อง กำรบอก
แนวทำงในกำรปฏิบัติตนต่อศำสนิกชนของศำสนำอื่น 3) เก็บข้อมูลแบบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชำ
สั ง คมศึ ก ษำ 4) วิ เ ครำะห์ ค วำมพึ ง พอใจหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นต่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน เรื่ อ ง
ศำสนสั ม พั น ธ์ โดยกำรใช้ วิ ธีกำรสอนรู ป แบบ 4 MAT สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ กำรทดสอบค่ ำ ที (t – test for
Independent samples) สำหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(S.D) ในกำรแปลผลค่ำควำมพึงพอใจและแบบวัดเจตคติของผู้เรียน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1) ค่ำเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบทำงกำรเรียนเรื่อง ศำสนสัมพันธ์ กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ 18.82 และ 24.43 คะแนนตำมลำดับ และกลุ่มควบคุม มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 13.80 และ
20.23 คะแนนตำมลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม พบว่ำ คะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ำคะแนนของกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยยะสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.05
2) กำรเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชำสัง คมศึกษำ ในระยะก่อนและหลังกำรทดลองระหว่ำง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และ 4.37 คะแนนตำมลำดับ
และกลุ่มควบคุม พบว่ำ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 และ 4.19 คะแนนตำมลำดับ และสรุปกำรแปลผล
ระดับเจตคติอยู่ในระดับมำก
3) หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ 4 Mat นักเรียนมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ
4.33 (S.D.=0.45) หรือร้อยละ 86.59 และสรุปกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และทักษะกำรคิดวิเครำะห์วิชำสัง คม
ศึกษำ (ศำสนำ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปำกับกำรสอนแบบปกติ
นำงสำวสโรชำ ภำระจ่ำ
ครู
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
บทคัดย่อ

กำรวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ยนของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโมเดลซิปปำกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโมเดลซิปปำกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 3) เพื่อศึกษำควำม
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีต่อกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโมเดลซิปปำ กำรวิจัย
ดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบกำรทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 ที่เรียนในรำยวิชำ
สั ง คมศึ ก ษำ 6 (ศำสนำ) ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 31 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีกำรจับฉลำก (Lottery) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปำและกำรสอนปกติ จำนวน 10 ชั่วโมง แบบวัดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แบบปรนัย จำนวน
20 ข้อ และแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชำสังคมศึกษำ (ศำสนำ) จำนวน 15 ข้อ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย ให้กลุ่มตัวอย่ำงทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ จัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนโมเดลซิปปำ แล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวั ด
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชำสังคมศึกษำ 6 (ศำสนำ) สถิติที่ใช้ ได้แก่ กำรทดสอบ
ค่ำที (t–test for Independent samples) ในกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรคิ ด
วิเครำะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนโมเดลซิปปำ ก่อนและหลังกำรเรียน ใช้ค่ำเฉลี่ย ( X )
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ในกำรศึกษำเจตคติที่ดีในต่อวิชำสังคมศึกษำ 6 (ศำสนำ) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ไ ด้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนโมเดล
ซิปปำสูงกว่ำกำรสอนแบบปกติ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบกำรสอนโมเดลซิป
ปำสูงกว่ำกำรสอนแบบปกติ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโมเดลซิปปำอยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45
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กำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำ 6 โดยกำรเรียนกำรสอน
แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

นำงสำวอรชร เสรีกุล
ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำร
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันเป็นกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ดังนั้นครูผู้สอน
จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง ครูทำ
หน้ำที่เป็นโค้ชในกำรแนะนำทำกิจกรรม รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือจะทำให้ผู้เรียนสำมำรถ
ท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ส่ ง เสริ ม แนวทำงประชำธิ ป ไตยและที่ ส ำคั ญ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรวิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษำผลจำกกำรจั ด กำรเรีย นรู้แ บบร่วมมือ เทคนิค จิ กซอว์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำสังคมศึกษำ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
ตัวอย่ำงได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 1 จำนวน 35 คน เครื่องมือวิจัยแบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 1) เก็บรวบรวมคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำ 2) ผู้วิจัยจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบเทคนิคจิกซอว์
3) ประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรทำแบบทดสอบหลังเรียน 4) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย สถิติพื้นฐำน
ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage)
ผลกำรวิจัย จำกผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้อ มูล พบว่ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3/1 จำนวน
35 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลัง เรียนสูง กว่ำก่อนเรียนโดยกำรใช้กำรเรียนกำรสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำสังคมศึกษำ 4 โดยกำรเรียนกำรสอน
แบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง (Brainstorming) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง

ว่ำที่ ร.ต.กฤษณชัย ค่ำม่วง
ครูอัตรำจ้ำง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพื่อศึกษำผลจำกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมองสอน
เพื่อนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรียนในรำยวิช ำสัง คมศึกษำ 4 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ห้อง 3 จำนวน 40 คน เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลเก็บ
รวบรวมคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนรำยวิชำสัง คมศึกษำ 4 ผู้วิจัยจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รู ป แบบ
แบ่ ง กลุ่ ม ระดมพลั งสมอง เช่ น กำรท ำงำนกลุ่ ม เป็ น ต้ น ประเมิ น กำรจั ด กำรเรี ยนกำรสอนโดยกำรทำ
แบบทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage)
ผลกำรวิจัย จำกผลกำรวิเครำะห์ ข้อมู ลพบว่ ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3 จำนวน
40 คน ที่เรียนโดยใช้วิธีกำรวัด คะแนนผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรียนหลัง เรียนสูง กว่ำก่อนเรียนใช้กำรเรี ย น
กำรสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง
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ชื่อผู้วิจัย
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีที่ทาการวิจัย

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ลักษณะประชำกรสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ของทวีปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้กำรเรียนรู้
แบบจิกซอว์
นำยธนภูมิ ทองเพียรพงษ์
ครูอัตรำจ้ำง
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียน เรื่อง ลักษณะประชำกรสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของทวีป ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้กำรเรียนรู้แบบจิกซอว์ กำรดำเนินงำนวิจัยเป็นแบบทดลองแบบ One group pretest posttest
designกลุ่มเป้ำหมำย ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้ง นี้ คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 โรงเรียนเศรษฐบุตร
บ ำเพ็ ญ ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษำในภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 จ ำนวน 4 ห้ อ งเรี ย นและ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง 1
ห้องเรียน จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีกำรเลือกโดยวิธีกำรสุ่มแบบยกกลุ่ม (Cluster sampling) เนื่องจำก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอำกำศ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือกำรวิจัย
1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรเรียนรู้แบบจิกซอว์ เรื่อง ลักษณะประชำกรสัง คม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของทวีป แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท ำงกำรเรียนสถิติ ที่ ใช้ ในกำรวิ เครำะห์ ข้อมู ลได้แก่ คือ
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรศึกษำพบว่ำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ลักษณะประชำกรสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ของทวีปเอเชีย หลังเรียนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 14.10 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.07
สูงกว่ำคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 10.65 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.87

