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 ผลสมัฤทธ์ิของการสอบ O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์ ปี
การศึกษา 2561  ลดลง -0.88 เม่ือเทียบกบัปีการศึกษา 2560 (สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) , 2561) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 



4. เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง วนัส าคัญทาง   
   พระพุทธศาสนา ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 

3. เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม 



4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



ขอบเขตของเนื้อหา 

วนัมาฆบูชา 

วนัวสิาขบูชา 

วนัอาสาฬหบูชา วนัเข้าพรรษา 

วนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

(1) กลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน จ านวน 30 คน (2) 
กลุ่มควบคมุท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติจ านวน 30 คน 

• นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 กลุ่มทดลอง 

• นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 กลุ่มควบคุม 

• นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

• นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
หาประสิทธิภาพ 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  

1. เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา จ านวน 5 เล่ม  



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา(ต่อ)  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  
    จ านวน 40 ข้อ มค่ีาความเช่ือมั่น 0.76  



ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

• การจัดการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

• การเรียนแบบปกติ         
ตัวแปรต้น 

• ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตัวแปรตาม 



ระยะเวลาในการทดลอง 

ด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์  ใช้ควบคู่กับแผนการ

จัดการเรียนรู้จ านวน 10 คาบ 



วธีิการด าเนินการวจิัย 

จัดปฐมนิเทศ  

ทดสอบก่อนการ
เรียน  

ด าเนินการ
ทดลอง 

ทดสอบหลงัการ
สอน  

ตรวจผลการ
ทดสอบ  



นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  เอกสารประกอบการเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 5 เล่ม  

2. การเรียนแบบปกต ิ

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  

5. นักเรียน  



วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

2. เอกสารประกอบการเรียน 

3. วนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

4. การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

5. เทคโนโลยี QR Code  

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  



ผลการวจิัย 

การทดลอง จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหว่าง
เรียน(E1) 

คะแนน
แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
(E2) 

ประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) 

รายบุคคล 3 79.67 78.67 79.67/78.67 
กลุ่มย่อย 9 80.22 78.89 80.22/78.89 
ภาคสนาม 30 82.20 81.47 82.20/81.47 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  



2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  

ผลการวจิัย(ต่อ) 

นักเรียน N 
𝑿  

S.D. ค่า t Sig 

ก่อนเรียน 30 22.33 2.96 

40.64* .000 
หลงัเรียน 30 32.23 2.51 



ผลการวจิัย(ต่อ) 

3. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการเรียนแบบปกติ  

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. ค่า t Sig 

ก่อนเรียน 30 22.10 3.29 

36.175* .000 
หลงัเรียน 30 31.73 2.86 



ผลการวจิัย(ต่อ) 

4. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนทีใ่ช้ 
    เอกสารประกอบการเรียน กบัการเรียนแบบปกติ  

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

กลุ่ม
ทดลอง 30 32.43 2.42 

58 

4.052* .000 
กลุ่ม

ควบคุม 30 29.90 2.34 
57.943 



อภปิรายผล 

 1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง วนัส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2  ซ่ึงผู้วจิัยสร้างเอกสาร
ประกอบการเรียน จ านวน 5 เล่ม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.20/81.47  ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีต่ั้งไว้ 
 



อภปิรายผล(ต่อ) 

 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของกลุ่ม
ทดลอง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 พบว่า มผีลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมนัียส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยมคีะแนนเฉลีย่
หลงัเรียนเท่ากบั  32.23  



อภปิรายผล(ต่อ) 

 3. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ของนักเรียน
ทีเ่รียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการ
สอนแบบปกติ เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนือ้หาในบทเรียนได้ง่ายขึน้ 



อภปิรายผล(ต่อ) 



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ครูผู้สอนควรบันทกึปัญหาหรือข้อบกพร่องทีพ่บในการทดลอง เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้องเพือ่น ามาปรับปรุง
และพฒันาในล าดบัต่อไป 

2. ครูผู้สอนควรช่วยเหลอืนักเรียนทีเ่รียนอ่อนโดย การให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

3. ควรฝึกฝนให้นักเรียนท าเอกสารประกอบการเรียนอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง  



ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษาในเนือ้หาอืน่ๆ  
    และในระดบัช้ันอืน่ๆ  

2. ควรมกีารประเมินความพงึพอใจของนักเรียนทีเ่รียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 


