
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การส ารวจเจตคติกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยชุดกิจกรรมแผนผังความคิด  
   ออนไลน์ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10        
ผู้วิจัย            นายกฤศณัฎฐ์   คล้ายข า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564        
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้มีการใช้แผนผัง
ความคิดเพ่ือการสรุปเนื้อหาในบทเรียนแทนการใช้กระบวนการจดบันทึก เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจและ  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนชุดกิจกรรมแผนผังความคิดเป็นชุดกิจกรรมที่ถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย ชุดกิจกรรมแผนผัง
ความคิดก็ช่วยเป็นสื่อน าข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ ค าบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดี
กว่าเดิม ซ้ ายังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายเข้า เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม  และเปิดโอกาสให้สมองให้
เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่าย มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
จ านวน 45 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามเจตคติ และแบบทดสอบ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ 
 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. จากการส ารวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53   

2. นักเรียนร้อยละ 90.33 มีเจตคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมแผนผังความคิดในรายวิชาสังคมศึกษา นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 มีเจตคติที่เห็นด้วยในระดับมากในการท ากิจกรรมแผนผังความคิดออนไลน์  
นักเรียนมีความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมแผนผังความคิด โดยนักเรียนพบว่าการเรียนรูปแบบ
กิจกรรมแผนผังความคิดส่งผลให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ เรื่อง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 
ผู้วิจัย  นางสาวนาตยา   สุกจั่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา  2) ศึกษากระบวน 
การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ DLP (Discovery Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักไตรสิกขา 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาใน
ด้านบรรยากาศ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 34 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อ ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
3) แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที  
(t-test)  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้

ตามหลักไตรสิกขาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
2. กระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (ทักษะ 7 ส.) ผลการประเมินพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน ส.สงสัย และ ส.สังเกต อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้าน ส.ส ารวจ ส.สัมผัส ส.สืบค้น  
ส.สั่งสมและ ส.สรุปผล อยู่ในระดับดี และด้าน ส.ส ารวจ อยู่ในระดับดีเป็นล าดับแรก ส่วนด้าน ส.สังเกต อยู่ในระดับ
พอใช้เป็นล าดับต่ าสุด 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การสอนภูมิศาสตร์โดยใช้Power Point รายวิชาสังคม 
  ศึกษาพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัย      นางสาวนิติยา   ภักดีบุร ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  

 

บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ทางสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้PowerPoint กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อ Power Point  

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสัมภาษณ์ 

 

  ผลการวิจัยพบว่า   
            การสอนสังคมศึกษาพ้ืนฐานเรื่องภูมิศาสตร์โดยใช้ Power Point เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนมีความสนใจ
การเรียน รู้สึกสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ ท าให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนส่งเสริมทักษะในด้านต่าง  ๆ  
เกิดความเข้าใจบทเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก และท าให้ผลสัมฤทธิ์างการเรียนสูงขึ้น 
ตามล าดับ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /12  รายวิชา เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 
ผู้วิจัย    นางวันเพ็ญ   มีค าแสน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  

 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน 
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในวิชา 
เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยระหว่างเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ 
การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนท าแบบทดสอบย่อยในแต่ละหัวข้อสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ นักเรียน
ประเมินตนเองและเพ่ือนในการท างานเป็นกลุ่ม 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6/12 ที่มีต่อการใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12   
จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด 
การเรียนรู้ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
แบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
 

 ผลการวิจัยพบว่า   
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบความร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การสอนแบบความร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา         

ผู้วิจัย   นางนงนุช   ลิ่วพันธ์พงศ์                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                           
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564            
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและการปฏิบัติตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ได้รับการจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 80 คน โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัด 
การเรียนรู้แบบซิปปาในการด าเนินการทดลองครั้งนี้ใช้แบบการวิจัยแบบ Randomized Group Pretest-Post test Design 
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษามีค่าความเช่ือมั่น .73 และแบบสอบถามวัด 
การปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มีค่าความเช่ือมั่น .81 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t – test ในรูปผลต่างของคะแนน 
(Difference Score)       
  
 ผลการวิจัยพบว่า                                             
   1. นักเรียนที่ เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ                
 2. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01              
 4. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ               
 5. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                        
 6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท PowerPoint เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส22102   
ผู้วิจัย   นางไพพร   ดีบาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ 3 ส22102 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ความส าคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) 

 
 ผลการวิจัยพบว่า 

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 หลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 
PowerPoint จะสูงกว่าก่อนเรียน  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

ผู้วิจัย    นางสาวเพ็ชรชมพู   พิชญ์พันธ์เดชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  

 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพ
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 2) ศึกษา 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ป ระเทศไทย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ซึ่งมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทย  
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.64 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.29 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องลักษณะ
ทางกายภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55 , S.D. = 0.55) 
 
 
 

90 



 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 รายวิชาสังคมศึกษา 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคม 
  ออนไลน์และ Application Canva  
ผู้วิจัย  นางสาวประภารัตน์   อรุณภู่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 รายวิชาสังคมศึกษา 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือผ่าน 
Application Canva  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  1 /6  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล จ านวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนและหลัง เรียน โดย Google form    
2) การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 3) การสัมภาษณ์  4) แบบประเมินตนเองและเพ่ือนที่มีต่อการท างานเป็น
กลุ่มก่อนและหลังการเรียนแบบร่วมมือผ่านสังคมออนไลน์และ Application Canva สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการวิจัยพบว่า 

 1 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 รายวิชาสังคมศึกษา 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมออนไลน์และ 
Application Canva คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกันเป็นทีมมีทักษะการน าเสนอผลงานหน้า 
ชั้นเรียน นักเรียนส่วนใหญ่พอใจกับท างานร่วมกันผ่าน Application Canva ซึ่งการท างานร่วมกันรูปแบบนี้ได้
มีการช่วยเหลือกลุ่ม มีความรับผิดชอบ มีการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันใน
การท างานและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  พัฒนาการการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยกระบวนการ CIPPA  
  Model 
ผู้วิจัย    นายพงศกร   จิรยั่งยืนยง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
  

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 35 คน จาก 1 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาโดยแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA จ านวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.90 และค่าความเชื่อมั่น (rcc) 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 1 ฉบับ จ านวน 15 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก รายข้อ ( rxy) ตั้งแต่ 0.50  
ถึง 0.64 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA มีประสิทธิภาพ 84.83/80.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA มีค่าเท่ากับ 0.66 หรือคิดเป็นร้อยละ 66 
 3. นักเรียนที่เรียนเร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA มีความพึงพอใจโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก (�̅� =4.09-4.58) 
 โดยสรุปการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIPPA ที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  ศึกษาปัญการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
ผู้วิจัย    นางขนิษฐา   ตันกูล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 

  
 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสง เพ่ือ 1) ศึกษาปัญการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19  3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนด้วยการเรียน
ออนไลน์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 45  คน ใช้ระยะเวลาตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส22105 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชาภูมิศาสตร์ ส22105 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
ที่มีต่อการเรียน  
 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลการทดสอบหลังเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ ส22105 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จ านวน 

45 คน การเรียนออนไลน์ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกคน 
มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 4.44 ค่าความแปรปรวน 19.76  
และค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (CV.) = 5.30 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก   

2. การจัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การลงมือปฏิบัติจริง สามารถแก้ไขปัญหาเวลาเรียนที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์    

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ระดับมาก (�̅� = 4.15, S.D. = 0.74) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การปลูกฝังความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่เรียนวิชา  

ส23101 สังคมศึกษา 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564         
                     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย    นางสาวสุภกฤตา   หงษ์ทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3/8 ที่เรียนวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างนี้ได้จากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมคัดเลือกนักเรียน  
ที่มีปัญหาการไม่ส่งงาน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใบงานปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียน และแบบบันทึก
พฤติกรรมนักเรียนในการส่งงาน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผล  
การบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน โดยใช้
ตารางการน าเสนอข้อมูลเพ่ือท าการสังเกต และกวดขันในเรื่องความรับผิดชอบบันทึกผลการส่งงานของ
นักเรียนในกลุ่มที่ท าการวิจัย 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 ในระยะเริ่มแรกของงานวิจัย นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน แต่เมื่อได้รับ  
การกวดขันจากครู นักเรียนมีการส่งงานและการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการทวงถามใน
บางครั้ง นักเรียนยังมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองไม่มากพอในระดับที่คาดหวังว่าควรจะเป็น ข้าพเจ้าจึง
ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการจัดท าใบบันทึกการส่งงานในนักเรียนที่มีปัญหาและใช้คะแนนเข้ามาเป็นเครื่อง  
จูงใจในการส่งงานของนักเรียน ซึ่งภายหลังจากการท าการแก้ไขดังนี้ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงาน 
ที่ดีข้ึน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความสุขของนักเรียนในการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในรูปแบบ 
   Online โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ผู้วิจัย    นายณัฐวุฒิ   ปั้นเหน่งเพชร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความสุขของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาศาสนา 
ศี ล ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  ในรู ปแบบ  Online โ ดยจั ดการ เ รี ยนการสอนแบบ  Active Learning และ 
2) การพัฒนาความสุขของนักเรียนในการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในรูปแบบ Online โดย
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 43 คน  
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบวัดความสุขและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีความสุขกับจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.39 แปลค่าคือ นักเรียนมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน  

ชั้ น มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  3  โ ด ย ใ ช้ ใ บ ง านออน ไลน์  Liveworksheets ภาค เ รี ย นที่  1  
ปีการศึกษา 2564 

ผู้วิจัย      นางกรัณฑา   สุธาทรัพย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการใบงานออนไลน์  Liveworksheets    
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2, 3/4, 3/9,3/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน  
169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ใบงานออนไลน์ Liveworksheets จ านวน 3 ใบ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการใช้ใบงานรูปแบบออนไลน์  
Liveworksheets สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบค่าสถิต ิ
 

  ผลการวิจัยพบว่า   
          1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังใช้ใบงานออนไลน์  
Liveworksheets นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 169 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
           2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงาน Liveworksheets
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.53 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหามีความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52 , S.D. = 0.64) และด้านรูปแบบการเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(�̅� = 4.53 , S.D. = 0.65) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้

วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Story line) 
ผู้วิจัย  นางสาวปริมประภา   แสนท้าว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Story line) 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Story line)  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 
35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Story line) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  

   ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบสตอรี่ ไลน์ (Story line) มีคะแนนเฉลี่ยและ 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 18.55 และ 3.50 
ตามมล าดับและหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.20 และ 5.03 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่1  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้วิธีสอนแบบ
สตอรี่ไลน์ (Story line) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Story line) เป็นวิธี
สอนที่จัดกิจกรรมตามขั้นตอนในการเรียนรู้คือ ขั้นเตรียมความพรอมใหนักเรียน โดยการแนะน าและเปด 
โอกาสใหนักเรียนซักถาม หลังจากนั้นแบงนักเรียนเปนกลุมและขั้นปฏิบัติการจัดการเรียนรูเปนขั้นที่นักเรียน
จะตองด าเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแตละตอนนักเรียนจะมีการวางแผนเพ่ือตอบค าถามน าและการสรางสรรค 
สิ่งตาง ๆ ตามจินตนาการที่แบงเปนล าดับขั้นตอน ช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระตุ้นให้
นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่แล้วใช้กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือปรับสมดุลทางความคิด 
ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดความคงทนและยาวนานเนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณ (Ancient Civilization)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) 

ผู้วิจัย        นายนสิทธิ์   ใหญ่ยิ่ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอารยธรรมโบราณ 
(Ancient Civilization) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสต์สากลอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ เครื่องมือการวิจัย 1) แผนการจัด 
การเรียนรู้  เรื่อง อารยธรรมโบราณ (Ancient Civilization) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ จ านวน 1 แผน ซึ่งมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับดี 4.40 (S.D. = 0.69)  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของรายการประเมิน 
ความพึงพอใจ (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 10.8 (S.D.=1.39) สูงกว่า

คะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅� = 4.7 , S.D. = 1.49) 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.75 , S.D. = 0.45) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย  นางสาวเพียงพร   โปทอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 และ 2) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียน จ าแนกตามที่อยู่อาศัยและระยะเวลา  
ที่ท าการศึกษาในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ประกอบด้วย ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ จ านวน 24 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ ยเลขคณิต  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

 
ผลการวิจัยพบว่า   
1. การปรับตัวของนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน 

ระดับมากทุกด้าน โดยด้านสังคมอยู่ในอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านการเรียน และด้านการเข้า 
ร่วมกิจกรรมตามล าดับ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนมีการปรับตัวในด้านการเรียนโดยพยายามจัดหา
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการเข้าเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
ด้านสังคม นักเรียนรับรู้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ทั้งของครู
และเพ่ือนนักเรียน จึงแสดงออกด้วยความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกัน และสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้เป็นอย่างดีแม้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ  ในการด าเนินชีวิต และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนเห็นว่า
การร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมในวิถีใหม่   

2. การปรับตัวของนักเรียนจ าแนกตามที่อยู่อาศัยและระยะเวลาที่ท าการศึกษาในโรงเรียนไม่ต่างกัน 
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจและปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ผู้วิจัย      นางกนกวลัย   สร้อยศักดิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 , 10 , 12  
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจและปัญหาการเรียน
การสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 , 10 , 12  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ร้อยละ 

 
ผลการวิจัยพบว่า   

          ความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในการเรียนการสอนออนไลน์ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะ
แสดงความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง เกี่ยวกับความพึงพอใจการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาภาคเรียนที่1  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 46 % ถ้าสถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดอยู่ในอนาคตต้องเรียนออนไลน์ต่อไป 
จ านวน 27 % การเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนซ่อมเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ จ านวน 32 % การเรียนออนไลน์
ช่วยให้นักเรียนเสริมความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น จ านวน  32 % ความพึงพอใจในกิจกรรมโฮมรูมตอนเช้าของ
นักเรียนทางออนไลน์ จ านวน 32% ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ครูผู้สอนมีสื่อการสอนไว้ในเว็ปของโรงเรียน  
41 % ความพึงพอใจในตารางเรียนที่เรียนออนไลน์ตลอดสัปดาห์ 38 % ความพึงพอใจในภาพรวมของ
ครูผู้สอนและเทคนิคการสอนของครูทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระฯ  47 % ส่วนปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้จากแบบสอบถามพบว่า มีปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ใน 
ระดับน้อย เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom คิดเป็นร้อยละ 39 การเรียนออนไลน์ใน 
การใช้ Google  Meet  คิดเป็นร้อยละ 38 และการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
คิดว่ามีปัญหาระดับใด คิดเป็นร้อยละ 35 นักเรียนจ านวนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียน
ออนไลน์ (โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต) อยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 33 ปัญหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์
(เครื่องคอม) ไม่มีกล้อง อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 27 ตามล าดับ            
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม 
ผู้วิจัย   นางสาวธิติมาศ   สุขประเสริฐชัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลการเรียนรู้หลังเรียนเรื่องศาสนาสากลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
จ านวน 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 เรียนจ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( �̅�) และหาค่า 
ร้อยละ (%) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับพัฒนาผล 
การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าผลการเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่ได้รับพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสูงกว่าร้อยละ 70 และผลการเรียนรู้  เรื่อง ศาสนาสากล  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรมของตนเอง  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าผลการเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง ศาสนาสากลที่ได้รับพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรมของตนเอง สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนาคริสต์ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ TGT (Team-Game-Tournament)                                   . 

ผู้วิจัย  นายอนุชิต   บูรณพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง หลักธรรมของศาสนาคริสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT 
(Team-Game-Tournament) 2. ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/11 ที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT (Team-Game-Tournament) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ 
การวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมของศาสนาคริสต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ซึ่งมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมของ
ศาสนาคริสต์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT (Team-
Game-Tournament) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  
คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนาคริสต์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT 

(Team-Game-Tournament) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.64 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.29 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT (Team-Game-

Tournament เรื่อง หลักธรรมของศาสนาคริสต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.55 , S.D. = 0.55) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   ผลของการแก้ไขปัญหาทักษะการคิดวิ เคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยการใช้
ค าถามเปิดประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียน 

ผู้วิจัย    นางสาวณภัทร์ตะวัน   อภัยภักดี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการแก้ไขปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้ค าถามเปิด
ประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศีกษาปีที่ 1 ห้อง 7 2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้ค าถามและ 
หลังการใช้ค าถามเปิดประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ห้อง 7 โดยการใช้ค าถามเปิดประเด็นก่อน
เข้าสู่บทเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศีกษาปีที่ 1 ห้อง 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  
1. แบบฝึกทักษะ และ 2. แบบทดสอบการคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าคะแนนเฉลี่ย 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
               1. นักเรียนท้ังหมด 43 คนได้คะแนนรวมเป็นร้อยละของแบบฝกึหัดทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการปฏิบัตตนตาม
หลักธรรมมากกว่าร้อยละ 50 โดยนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากการทแบบฝึกหัดทักษะการคิดวิเคราะห์มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 
22 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 28 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.6 ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุดจากการท าแบบฝึกหัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 14 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน
สองคน คะแนนของนักเรียนจากแบบฝึกหัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดนั่นก็คือ  แบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง
อริยสัจ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ส่วนแบบฝึกหัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ แบบฝึกหัดที ่3 เรื่องการใช้หลักธรรมแก้ปัญหา คะแนนเฉลี่ย 2.00 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 2. คะแนนโดยภาพรวมของแบบฝึกหัดทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการปฏิบัตตนตามหลักธรรมที่นักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างนั่นท่ีได้มีคะแนนเฉลี่ย 17.90 คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมด 28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.9 % 
 3. นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลังใช้วิธีการสอนด้วยค าถามประเด็น  
ก่อนเข้าสู่บทเรียนมากกว่าก่อนใช้วิธีการสอนด้วยค าถามเปิดประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียนเมื่อจะพบว่ามีนักเรียนได้คะแนน
เพิ่มขึ้นสูงถึง 350.00 % และต่ าสุดได้คะแนนเพิ่มขึ้น 12.5 % โดยมีนักเรียน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 คน ที่คะแนนแบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังใช้วิธีการสอนด้วยค าถามเปิดประเด็นก่อนเบทเรียนไมเ่พิ่มขึ้นหมายความว่าคะแนนแบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนเท่ากับหลังเรียนคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเ คราะห์โดยการหาค่ามัชฌิมา 
เลขคณิตพบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งหมายถึงมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ  5 จ านวน 1 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 5.25 คะแนน และมีนักเรียนที่ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 10 คน ซึ่งได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ผู้วิจัย    นายพุทธัย   เพ่ือรอดวงษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักค าสอน
ศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
หลักอริยสัจ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้นวัตกรรมเรื่องหลักธรรมอริยสัจ 4 ทั้งก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5 จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ 4 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพ โดย 
การประเมินความเหมาะสมด้วยแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.52 , S.D. = 0.0.52) และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ 4 จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ( X = 11.50 , S.D. = 1.43) 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ 4 ทั้งก่อนเรียนและ 

หลังเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบว่า หลังเรียน ( X  = 11.50 , S.D. = 1.43) 
สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 5.80 , S.D. = 1.23) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ด้วยเทคนิคเกมเมืองจ าลองระบบเศรษฐกิจ  

  ทวีปยุโรปที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง 
          เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัย    นายศุภกฤตย์   อุ่นแอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมทวีปยุโรป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ด้วยเทคนิคเกมเมืองจ าลองระบบ
เศรษฐกิจทวีปยุโรป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง ลักษณะสังคมวัฒนธรรมทวีปยุโรป 2) เกมเมืองจ าลองระบบเศรษฐกิจทวีปยุโรป 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อน-หลังเรียน (Pre-Post test) และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคเกมเมืองจ าลองระบบเศรษฐกิจทวีปยุโรป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 
หลังเรียนด้วยด้วยเทคนิคเกมเมืองจ าลองระบบเศรษฐกิจทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคเกมเมืองจ าลองระบบเศรษฐกิจทวีปยุโรปอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการ 
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