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เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 เร่ือง การคลงัและการพฒันาเศรษฐกจิ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
 โรงเรียนแสลงโทนพทิยาคม อ าเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ โดยใช้ส่ือประสม 
 
ปีทีท่ าการวจิัย 2551 
สาขาวชิา   การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ช่ือผู้วจิัย   นายชมไชโย  พวงพุ่ม 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน  
 

บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การคลงั และการ 
พฒันาเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนแสลงโทน 
พิทยาคม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย์ โดยใชส่ื้อประสม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วชิา สังคมศึกษา ศา สนาและวฒันธรรม เร่ือง การคลงั 
และการพฒันาเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน 
แสลงโทนพิทยาคม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชส่ื้อประสม ก่อนเรียนและหลงัเรียนใน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียน
แสลงโทนพิทยาคม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียว 
โดยมีการประเมินก่อนเรียน ประเมินระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  การวจิยัในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวจิยั ดงัน้ี 
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  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 
คือ 
   3.1.1 แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 27 เร่ือง การคลงัภาครัฐ 
   3.1.2 แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 28 เร่ือง การคลงักบัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   3.1.3 แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 29 เร่ือง นโยบายการคลงักบัการกระจายรายได ้
   3.1.4 แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 30 เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจของไทย 
   3.1.5 แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 31 เร่ือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
   3.1.6 แผนจดัการเรียนรู้ ท่ี 32 เร่ือง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั ในท่ีน้ี คือ ส่ือประสม เร่ือง การคลงั และการพฒันา
เศรษฐกิจ ซ่ึงใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ดงัน้ี 
   3.2.1 ส่ือประสมชุดท่ี 1 เร่ือง การคลงัภาครัฐ  ส่ือท่ีใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน 
   3.2.2 ส่ือประสมชุดท่ี 2 เร่ือง การคลงักบัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
ส่ือท่ีใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน 
   3.2.3 ส่ือประสมชุดท่ี 3 เร่ือง นโยบายการคลงักบัการกระจายรายได ้ส่ือท่ีใช้
ในการสอน ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน 
   3.2.4 ส่ือประสมชุดท่ี 4 เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจของไทย ส่ือท่ีใชใ้นการสอน 
ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน 
   3.2.5 ส่ือประสมชุดท่ี 5 เร่ือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ ส่ือท่ีใชใ้นการสอน 
ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน 
   3.2.6 ส่ือประสมชุดท่ี 6 เร่ือง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
ส่ือท่ีใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน 
  3.3 เคร่ืองมือวดัผล 
   3.3.1 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง 
การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
   3.3.2 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียน วชิา สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส่ื้อประสม จ านวน 1 ฉบบั 
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   3.3.3 แบบประเมินความมีวนิยัในการเรียน วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ืองการคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส่ื้อประสม จ านวน 1 ฉบบั 
   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจในการเรียน วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส่ื้อประสม จ านวน 1 ฉบบั 
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้ิ จยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
นกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ระหวา่งวนัท่ี 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 
ถึง วนัท่ี 9 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2551 มีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียนดว้ย แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน จ านวน 20 ขอ้ 
ใชเ้วลา 40 นาที  ในวนั พฤหสับดี ท่ี เดือน 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 10.20 – 11.10 น 
  4.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รวม 3 สัปดาห์ 
รวม 6 ชัว่โมง เก็บรวบรวมขอ้มูลทกัษะการท างานกลุ่ม และความมีวนิยัในการ เรียนการสอนของ
นกัเรียนระหวา่งวนัท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 8 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2551 
  4.3 เม่ือด าเนินการเสร็จตามก าหนดท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบฉบบั
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2551 เวลา11.10-11.35 น. 
  4.4 วดัความพึงพอใจ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบวดัความพึงใจในการเรียน เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในการเรียน ไดท้  าการประเมินกบัผูเ้รียนหลงัจากการจดั  
การเรียนการสอบเรียบร้อยแลว้ ในวนัท่ี 9 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2551 เวลา 11.40–12.00 น. 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 หาค่าร้อยละโดยการน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ีและ
หาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ร้อยละ 60 
  5.2 น าคะแนนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเทียบเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.3 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.4 น าคะแนนความมีวนิยัของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.5 น าคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
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  5.6 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนและความแตกต่างของคู่คะแนน 
  5.7 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติ t-test 
ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง 
การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนแสลงโทน
พิทยาคม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชส่ื้อประสม  
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กรณีก่อนเรียน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียน ไม่ผา่นเกณฑ ์32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัต ่า (  = 7.50, S.D. = 2.41) 
เม่ือทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกรณีหลงัเรียน พบวา่นกัเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ ์23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.87 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(  =12.81, S.D. = 2.292) เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียนวชิา 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส่ื้อประสม  
ผา่นเกณฑ ์32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั 
สูง (  = 54.09, S.D. = 9.57) และเม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑ ์อยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นวนิยัในการเรียน พบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนวชิา สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส่ื้อประสม  นกัเรียนผา่นเกณฑ ์
32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยนกัเรียนมีวนิยัในการเรียนอยูใ่นระดบัสูง 
(  = 53.95, S.D. = 7.60) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน วชิา 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส่ื้ อประสม
ผา่นเกณฑ ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.97, S.D. = 0.32) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียน 
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มีความพึงพอใจในการเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ดา้นเน้ือหา พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ านวน 1 ขอ้ คือ เน้ือหาน่าสนใจ (  = 4.09, S.D. = 0.68) นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากสูงกวา่เกณฑอ์ย่ างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 ขอ้ คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย 
เน้ือหามีความเหมาะกบัเวลา (  = 3.66, 3.66, S.D. = 0.60, 0.82), ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 
จ านวน 3 ขอ้ คือ ครูผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา (  = 4.34, 4.19, 3.75, S.D. = 0.65, 0.73, 0.76) 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 
3 ขอ้ คือ บรรยากาศในหอ้งเรียนและการจดักิจกรรสนุกสนานน่าเรียน บรรยากาศในหอ้งเรียนและ
สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการจดักิจกรรม สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม (  = 3.72, 
3.69, 3.66, S.D. = 0.81, 0.69, 0.78), ดา้นส่ือการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 ขอ้ คือ ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสม
กบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ส่ือการเรียนการสอนแปลกใหม่ทนัสมยั ( = 4.03, 
3.97, 3.91, S.D. = 0.47, 0.82, 0.77) นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ขอ้ คือ ส่ือการเรียนการสอนดึงดูดความสนใจ (  = 3.69 , 
S.D. = 0.69), ดา้นการวดัผลประเมินผล นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 3 ขอ้ คือ ครูใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินผลท่ีมีความเป็นธรรม ครู 
ใชว้ธีิการประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = 4.28, 4.19, 4.19, 
S.D. = 0.81, 0.78, 0.78), ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น  
ระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 2 ขอ้ คือ นกัเรียนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั นกัเรียนสามารน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนรายวชิาอ่ืนได ้( = 4.41, 
4.06, S.D. = 0.61, 0.61) 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เร่ือง การคลงัภาครัฐ และการพฒันาเศรษฐกิจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนแสลงโทน 
พิทยาคม อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชส่ื้อประสม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 


