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จะส่งผลต่อการศกึษาใน

ระดบัทีสงูขึ้นและระดบั

มหาวิทยาลยัต่อไป 

 ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

ผูเ้รยีนขาดการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 

และขาดความรบัผดิชอบ   

ขาดการวางแผนในการท างานร่วมกนั 

การเขา้สงัคมท่ียงัไม่รูบ้ทบาทหนา้ท่ี 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

วิชาสงัคมศกึษามีเกรดเฉลีย่ 2.1 



วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

   1. เพ่ือสรา้งเอกสารประกอบการเรยีน  เรือ่งกฎหมายในชวีติประจ าวนั   

          ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4   ใหม้ีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

    2. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนเรียนกบัหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 

    3. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนเรียนกบัหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ 

    4. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 



สมมติฐานในการวิจยั 

มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 1.  เอกสารประกอบการเรยีน 

2.  ผลสมัฤทธิก์ลุม่ทดลอง ก่อนเรยีน หลงัเรียน สูงกวา่ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

3.  ผลสมัฤทธิก์ลุม่ควบคมุ ก่อนเรยีน หลงัเรียน สูงกวา่ 

4.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง สูงกวา่ 



1. ความรูท้ ัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย 

4. กฎหมายอาญา 

2. กฎหมายแพ่งเก่ียวกบัครอบครวัและมรดก 

3. กฎหมายแพ่งเก่ียวกบันิตกิรรมสญัญา 

5. กฎหมายในชวีติประจ าวนักบัการสรา้งองคค์วามรู ้

ขอบเขตเนื้อหา 



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

นกัเรยีนช ัน้

มธัยมศึกษาปีที ่4  

จ านวน 5 หอ้ง 

ทัง้หมด 131 คน 

1. ประชากร 1. กลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัออยา่ง 

ทีใ่ชท้ดลอง 

กลุม่ตวัออยา่ง 

ทีใ่ชค้วบคมุ 

กลุม่ตวัออยา่ง 

หาประสทิธภิาพ นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4/6 จ านวน 30 คน  

นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4/2 จ านวน 12 คน  

นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4/3 จ านวน 27 คน  

นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4/4 จ านวน 31 คน  



เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1.  แผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชค้วบคูก่บั 

     เอกสารประกอบการเรยีน  จ านวน 5 แผน 

2.  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบปกต ิ จ านวน 5 แผน 



 

  

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

4.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

    เรือ่งกฎหมายในชวีติประจ าวนั  จ านวน 40 ขอ้ 

    มีคา่ความเชือ่มัน่ 0.75 

 3.  เอกสารประกอบการเรียน จ านวน 5 เลม่ 



ตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 

การเรยีนโดยใชใ้ชเ้อกสารประกอบการเรียน 

เรือ่งกฎหมายในชวีติประจ าวนั 

การเรียนแบบปกต ิ



 ระยะเวลาในการวจิยัครัง้น้ี ด าเนินการในภาคเรยีนที ่2  

ปีการศึกษา 2562  ใชเ้วลาจ านวน 10 ช ัว่โมง  

สปัดาหล์ะ 2 ช ัว่โมง เป็นเวลา 5 สปัดาห ์

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 



  

  

       

        

  

  

การด าเนนิการทดลอง 

1.  ด าเนินการทดสอบ

ก่อนเรียน (Pre- test) 

3.  ทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน (Posttest) 

4. ด าเนินการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

2.2  ด าเนินการสอนกลุม่ควบคมุ 

2.1  ด าเนินการสอนกลุม่ทดลอง 

2.  ด าเนินการทดลอง 



 

 

การเรยีนแบบปกติ 

เอกสารประกอบการเรยีน 

ประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

แบบทดสอบ 

นยิามศพัท์เฉพาะ 



  

  

  

  

  

  

 

 

4.    ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

1.    หลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

2.    เอกสารประกอบการเรยีน 

3.    การตรวจคณุภาพเครือ่งมือการวดัการวจิยั 

5.    แผนการจดัการจดัการเรียนรู ้

วรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง 

6.    งานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 



การทดลอง 
จ านวน

นกัเรยีน 

คะแนนระหว่าง

เรยีน (E
1
) 

คะแนน

แบบทดสอบ 

หลงัเรยีน  (E
2
) 

ประสทิธิภาพ 

(E
1
/E

2
) 

รายบคุคล 3 80.00 80.67 80.00/80.67 

กลุ่มย่อย 9 80.78 79.11 80.78/79.11 

ภาคสนาม 30 81.13 80.67 81.13/80.67 

 

 

 

  

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  
ตารางผลการหาประสทิธิภาพเอกสารประกอบการเรยีน  



การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ตารางเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนเรยีนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 

ผลสมัฤทธ์ิ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. ค่า t Sig 

ก่อนเรยีน 27 16.81 3.0 
29.12* .000 

หลงัเรยีน 27 31.33 2.05 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ตารางเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนเรยีนและหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ 

ผลสมัฤทธ์ิ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. ค่า t Sig 

ก่อนเรยีน 31 16.25 2.76 

32.69* .000 
หลงัเรยีน 31 29.10 2.44 

 *มีนยัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05  



นกัเรยีน จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. df ค่า t Sig 

กลุ่มทดลอง 27 31.33 2.05 56 

3.74* .000 
กลุ่มควบคุม 31 29.10 2.44 55.94 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ตารางเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 



อภปิรายผล 

มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

1.  เอกสารประกอบการเรยีน 

     มีประสทิธภิาพเทา่กบั      

     81.13/80.67  

(ประเสริฐ ภู่ถนนนอก : 2561)  ไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการเรียน  

เรือ่งกฎหมายทีป่ระชาชนควรรู ้สาระหนา้ทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และ การด าเนินชวีติในสงัคม 

โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู7้ ขัน้ เพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

ของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 พบวา่ มีประสทิธภิาพเทา่กบั 83.67/83.50 

สอดคลอ้งกบั 



อภปิรายผล 

2.  ผลสมัฤทธิก์ลุม่ทดลอง 

ก่อนเรยีน

16.81 

หลงัเรียน

31.33   
สูงกวา่ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 



3.  ผลสมัฤทธิก์ลุม่ควบคมุ 

ก่อนเรยีน 

16.25 

หลงัเรียน 

29.10 
สูงกวา่ 

4.  ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

กลุม่ควบคมุ 

29.10 

กลุม่ทดลอง 

31.33 
สูงกวา่ 

อภปิรายผล 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 



1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1  ผูเ้รยีนจะตอ้งมีทกัษะในการอา่นจบัใจความของเนื้อหา  สามารถท าความเขา้ใจกบัเน้ือหา 

ไดด้ี  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และถา้ช ัน้เรียนมีนกัเรียนที่เรียนอ่อนมากเกินไป 

จะท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคตอ่การเรียน  ฉะนัน้จงึควรค านึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  

ขอ้เสนอแนะ 

  

  

        

  

1.2  ควรฝึกฝนใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัในเอกสารประกอบการเรียนอยา่งสม า่เสมอและตอ่เน่ือง 

เพ่ือฝึกใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 



2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 

2.1  ครูผูส้อนสามรถน าไปวจิยักลุม่ผูเ้รยีนทีม่ีปัญหาทางดา้นการอา่น  และการวเิคราะห ์ เพ่ือ 

      เป็นพฒันาใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะทางดา้นการอา่นและการคดิวเิคราะหเ์พ่ิมมากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะ 

2.2  ควรไดร้บัการพฒันา  และเปลี่ยนกลุม่ตวัอยา่งในลกัษณะตา่งๆ  และเปลี่ยนเรือ่งสอน   

      เพ่ือนใหเ้อกสารประกอบการเรยีนมีความเชือ่มัน่แก่ผูต้อ้งการศึกษาและน าไปปรบัใชใ้นการ 

      จดัการเรียนการสอน 


