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รายงานนวัตกรรมการศึกษา

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ผู้จัดทำ นำงสุวณี ลือชำ
โรงเรียน ศรีรัตนวิทยำ
ปี พ.ศ. 2563
ประเภทนวัตกรรม
 ด้ำนบริหำรจัดกำร
 ด้ำนหลักสูตร
 ด้ำนจัดกำรเรียนรู้

 ด้ำนสื่อและเทคโนโลยี
 ด้ำนวัดและประเมินผล
1. ความสาคัญและความเป็นมา
สังคมศึกษำถือได้ว่ำเป็นวิชำที่มีควำมสำคัญมำกอีกวิชำหนึ่ง เพรำะเป็นวิชำที่มี
ควำมสำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นวิชำที่ว่ำด้วยพฤติกรรมและควำมเป็นไปขอองมนุษย์ด้ำนต่ำงๆ
ประกอบด้วยแขนงวิชำต่ำงๆมำกมำย ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อผู้เรียน สำมำรถ
นำควำมรู้ ควำมเข้ำใจใช้กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมได้เหมำะสมและผลิตคนให้สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลำ ซึ่งส่วนมำกเนื้อหำวิชำมำจำกสังคมศำสตร์ สำขำ
ต่ำงๆดังนี้
(1) ภูมิศำสตร์ เป็นกำรศึกษำเรื่องรำวควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับแผ่นดินที่อำศัย
(2) ประวัติศำสตร์ เป็นกำรศึกษำเรื่องรำวในอดีตของมนุษย์
(3) รัฐศำสตร์ เป็นกำรศึกษำเรื่องรำวสิทธิและหน้ำที่ของมนุษย์
(4) จริยศำสตร์ เป็นกำรศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ควำมคิด ควำมชั่ว ควำมชั่ว
ควำมถูก ควำมผิด
(5) สังคมวิทยำ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับสถำบันของมนุษย์และกระบวนกำรทำงสังคม
(6) มำนุษยวิทยำ เป็นกำรศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มชนในด้ำนวัฒนธรรม
(7) เศรษฐศำสตร์ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรผลิต กำรแจกจ่ำยและกำรใช้สิ่งของที่มีค่ำ
ในกำรแลกเปลี่ยนและปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมอันเกิดขึ้น (พชร มีกลำง.มปป.22)
จะเห็นได้ว่ำเนื้อหำในวิชำสังคมศึกษำมีควำมหลำกหลำยมำกและค่อนข้ำงกว้ำง และ
เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น จำกผลกำรประเมินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2562 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 0-net กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ดี
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รวมถึงกำร ติด มส ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งปัญหำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ขำดทักษะในกำรเขียน
เชิงสร้ำงสรรค์ โดยสังเกตได้จำก กำรตรวจผลงำน กำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน และ
หลังเรียน พบว่ำ นักเรียนเบื่อไม่ชอบเขียน กำรลำดับควำมวกวน และขำดทักษะควำมรู้พื้นฐำนทำง
สังคมศำสตร์ ขำดควำมสนใจในสิ่งรอบๆตัวหรือสถำนกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ฯลฯ ส่งผลทำให้มีปัญหำใน
กำรเรียนในรำยวิชำประวัติศำสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถำมถึงสำเหตุดังกล่ำวพอสรุปได้ว่ำ นักเรียนไม่รู้จะเขียน
อะไรวิเครำะห์ไม่เป็นเพรำะไม่มีควำมรู้พื้นฐำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่สนุกและไม่เร้ำใจจนก่อให้เกิด
ควำมต้องกำรที่จะเขียน ระยะเวลำในกำรเรียนจำกัด ฯลฯ จำกกำรประมวลสภำพปัญหำดังกล่ำว
พบว่ำ สำเหตุของปัญหำนั้นเกิดจำกทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งหำกไม่รีบดำเนินกำรแก้ไขแล้ว จะส่งผลให้
นักเรียนขำดทักษะในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ และจะเป็นปัญหำต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้น ส่งผลต่อกำร
เรียนในรำยวิชำอื่นๆรวมถึงวิชำสังคมศึกษำด้วย หำกนักเรียนไม่ได้รับกำรแก้ไขและยิ่งทำให้เป็นปัญหำ
เรื้อรังไปเรื่อย ๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินกำรวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 โรงเรียนศรี
รัตนวิทยำที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะทรำบข้อบกพร่องและสิ่งที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุงและ
แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ โดยได้เลือกใช้นวัตกรรม “ แบบ
ฝึก” ซึ่งถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ช่วยให้
ครูทรำบควำมก้ำวหน้ำหรือข้อบกพร่องของนักเรียนทั้งในเรื่องกำรฝึกเขียนและและกำรฝึกวิเครำะห์
รวมทั้งช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในกำรเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นบรรลุ
เป้ำหมำยของหลักสูตร และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีกำรศึกษำ 2563 ที่เรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีกำรศึกษำ 2563 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยที่เรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
Backward Design
2.3 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเรียน วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีกำรศึกษำ 2563 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยที่เรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
Backward Design
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3. วิธีดาเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรม
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปี
การศึกษา 2563 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Designโดยมีขั้นตอนในกำร
ดำเนินกำรวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3. วิธีดำเนินกำรทดลอง
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ขั้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง รวมทั้งสิ้น 120
คน ที่กำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 กำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียน
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำยโดยใช้ห้องเป็น
หน่วยทดลองกับนักเรียนจำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ชั่วโมง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึก เรื่อง วัฒนธรรมไทย
ตัวแปรตำม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้
2.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสาหรับใช้ในการวิจัย จานวน 1
หน่วย เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 เป็น 2 ชั่วโมง
2.3.2 นวัตกรรม การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบฝึกเป็นนวัตกรรมในการวิจัยเป็นแบบฝึก
เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563
2.3.3 เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลทางการเรียนเป็นแบบเลือกคาตอบ 4 ตัวเลือก มี
20 ข้อ จานวน 1 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้สร้างสาหรับวัดความพึงพอใจในการ
ใช้แบบฝึกจานวน 6 ข้อ มี 1 ชุด
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4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ภำคเรียนที่ 2 ปีก ำรศึกษำ 2563 ในเดือนธันวำคม ระยะเวลำ 3 ชั่วโมงต่อสัป ดำห์รวมทั้งสิ้น 3
สัปดำห์
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือในกำรวิจัย ดังนี้
กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำอังกฤษ
1. กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรมโดยศึกษำสำระกำรเรียนรู้ สำระสำคัญ หลักสูตรสถำนศึกษำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยศึกษำสำระกำรเรียนรู้มำตรฐำนกำรเรียนรู้ช่วงชั้น
หน่วยกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระ และ ตัวชี้วัดของวิชำสังคมศึกษำ (ส31102)
1.2 ศึกษำเนื้อหำ หน้ ำที่ของวิชำสังคมศึกษำ และ บริบทของวิช ำสังคมศึกษำที่ปรำกฏใน
หลักสูตรและตำรำเรียน รำยวิชำสังคมศึกษำ (ส31102) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
1.3 กำหนดเนื้อหำและจุดประสงค์ตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังจำกหลักสูตรสถำนศึกษำของ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
1.4 สร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรสอนโดยใช้แบบฝึกจำนวน 2 แผนเพื่อใช้ใน
กำรทดลอง โดยใช้แบบฝึกในหนังสือเรียนสำระหน้ำที่พลเมือง ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญ
1.5 นำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน
ประกอบไปด้วยอำจำรย์ประจำวิชำสังคมศึกษำ 3 ท่ำน ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 5 คน
แล้วนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ง แผนมำปรับปรุงแก้ไข
1.6 น ำแผนกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ที่ ผ่ ำนกำรตรวจสอบควำมถูก ต้อ งไปใช้ท ดลองจริงกับ กลุ่ ม
ตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำระดับชั้น ม. 4/1 จำนวน 40 คนโดยกลุ่มตัวอย่ำงได้มำกจำกกำรสุ่ม
อย่ำงง่ำย
2. กำรสร้ำงแบบฝึก
2.1 ศึกษำเอกสำร ตำรำ และแนวทำงกำรสร้ำงแบบฝึกกำรเขียนสะกดคำศัพท์
2.2 วิเครำะห์แบบฝึกจำกหนังสือสังคมศึกษำสำระหน้ำที่พลเมือง ที่จะนำมำสร้ำงแบบฝึกกำร
แล้วนำไปให้อำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนสังคมศึกษำ จำนวน 3 ท่ำน ประกอบไปด้วยอำจำรย์
สอนสั งคมศึ ก ษำ จ ำนวน 3 ท่ ำ น ได้ ตรวจดู ค วำมเหมำะสมของเนื้ อ หำต่ ำงๆพร้อมทั้ งจ ำนวนเวลำที่
เหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรทดลอง 2 ชั่วโมง ต่อสัปดำห์
2.3 สร้ำงแบบฝึกประกอบกำรสอน นำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรสอนสังคมศึกษำ ทั้ง 3 ท่ำน เพื่อให้แบบฝึกประกอบกำรสอนมีควำมสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพมำก
ที่สุด
2.4 นำแบบฝึกที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำนประกอบไป
ด้วยอำจำรย์ประจำวิชำสังคมศึกษำ 3 ท่ำน แล้วนำแบบฝึกมำปรับปรุงแก้ไข
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2.5 นำแบบฝึกที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำนและผ่ำนกำรทดลองกับกลุ่ม
ย่อยไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 จำนวน 40 คนโดยกลุ่ม
ตัวอย่ำงได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย
3. กำรสร้ำงแบบทดสอบกำรเขียนสะกดคำ
3.1 ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงแบบวัดประสิทธิภำพของแบบฝึก
3.2 ศึ ก ษำผลกำรเรี ย นรู้ ที่ ค ำดหวั ง หน่ ว ยกำรเรีย นรู้ และสำระกำรเรีย นรู้ข องหลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีรัตนวิทยำและจำกหนังสือ
เรียน สำระหน้ำที่พลเมือง
3.3 สร้ำงแบบฝึก จำนวน 20 ข้อ เป็นปรนัย 10 ข้อและอัตนัย 10 ข้อ
3.4 นำแบบทดสอบให้อำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสังคมศึกษำ จำนวน 3 ท่ำน ประกอบ
ไปด้วยอำจำรย์ประจำวิชำภำษำสังคมศึกษำ จำนวน 3 ท่ำน ได้ตรวจดูควำมเหมำะสมของเนื้อหำ
3.5 นำแบบทดสอบที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำนประกอบ
ไปด้วยอำจำรย์ประจำวิชำสังคมศึกษำจำนวน 3 ท่ำน ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 5 คน
แล้วนำแบบทดสอบที่ผ่ำนกำรตรวจสอบมำปรับปรุงแก้ไข
3.6 นำแบบทดสอบที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำนและผ่ำนกำรทดลองกับ
กลุ่มย่อยไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงซึ่ งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 จำนวน 40 คนโดย
กลุ่มตัวอย่ำงได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย
5. วิธีดาเนินการทดลอง
1. ระยะเตรียมการทดลอง
1.1 สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2 แผน ที่สอดคล้องกับผล
กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง หน่วยกำรเรียนรู้ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่
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1.2 สร้ำงแบบฝึก
1.3. สร้ำงแบบทดสอบวัฒนธรรมไทยก่อนเรียนละหลังเรียน
1.4 สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง
2. ระยะดาเนินการทดลอง
2.1 จัดปฐมนิเทศทำควำมเข้ำใจกับนักเรียนถึงวิธีกำรเรียน จุดประสงค์ในกำรเรียนและวิธีกำร
ประเมินผลกำรเรียน
2.2 ผู้วิจัยได้ทำกำรทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
กำรเรียนรู้จำกแบบฝึกวัฒนธรรมไทย ก่อนเรียนทั้งหมด 20 ข้อ เป็นปรนัย 10 ข้อและอัตนัย 10 ข้อ
2.3 เมื่อทดสอบก่อนเรียนแล้ว จำกนั้นผู้วิจัยได้ทำกำรสอนตำมแผนกำรสอนโดยใช้แบบฝึก
ประกอบกำรสอน ใช้เวลำสอนรวม 2 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินกำรสอนเอง ซึ่ง
แต่ละเกมมีกติกำดังต่อไปนี้
2.4 ผู้ วิจัยทำกำรทดสอบหลั งเรียนกับนักเรียนกลุ่ มตัวอย่ำงโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์กำร
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย หลังเรียนทั้งหมด 20 ข้อ
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ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำกำรเก็บรวบรวมคะแนนจำกกำรทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้รูปแบบ OneGroup Pretest - Posttest Design มีรูปแบบดังนี้
O1
เมื่อกำหนด

O1
X
O2

X O2

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

กำรทดสอบก่อนเรียน
แบบเรียน
กำรทดสอบหลังเรียน

ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐำน
1.1 ค่ำเฉลี่ย (Mean)
1.2 ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
6. สรุปผล
กำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บบฝึ ก มำเป็ น สื่ อ กำรสอนเพื่ อ พั ฒ นำกำรเรีย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/1 ซึ่งสำมำรถสรุปผล อภิปรำยผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กำรใช้แบบฝึก ประกอบกำรสอนช่วยให้นักเรียนเรียนสังคมศึกษำได้ถูกต้องและแม่นยำมำกขึ้น
จำกกำรทดลองใช้แผนกำรสอนโดยใช้แบบฝึก เพื่อพัฒ นำทักษะกำรเรียนของนักเรียน พบว่ำนักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ำกับ 16.13 จำก
คะแนนเต็ม 30 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.78 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 54.33 และ
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ำกับ 23.97 จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ
4.26 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 99.10 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นเมื่อ
ได้ รั บ กำรสอนโดยกำรใช้ เกม และกำรใช้ แ บบฝึ ก สำมำรถพั ฒ นำทั ก ษะกำรเรี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/1 ได้
. การอภิปรายผลศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี

ที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีกำรศึกษำ 2563 ที่เรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design โดยกำรแจกแจง
ควำมถี่ หำค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำ
1.1 ก่อนเรียนพบว่ำมีผู้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 29.17 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ(x= 8.12 ,
s=2.31)
1.2. หลังเรียนพบว่ำมีผู้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 91.67 ซึ่งอยู่ในระดับปำนกลำง
(x=13.52 , s=1.97)
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จำกกำรวิจัยข้ำงต้นนี้แสดงว่ำแบบฝึกมีผลต่อกำรเรียนของนักเรียน และแบบฝึกที่ใช้ใน
กำรวิจัยในครั้งนี้มีผลต่อกำรเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับแนววิจัยของ สำยทอง แตงทิพย์
(2544:บทคัดย่อ) ที่พบในกำรสอน โดยใช้แบบฝึกประกอบวัสดุกรำฟฟิคสูงกว่ำ กำรสอนโดยไม้ได้ใช้
แบบฝึกประกอบวัสดุกรำฟฟิคที่ระดับในนัยสำคัญ 0.01
2. กำรอภิปรำยศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ผลการศึกษาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 ที่
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Designหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายทอง แตง
ทิพย์ (2544: บทคัดย่อ) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบ
วัสดุกราฟฟิคสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนฝึกประกอบวัสดุกราฟฟิค ซึ่งการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1 การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design จะทาให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทา แบบฝึกบ่อยๆจนเกิดความ
ชานาญและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.2 แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยจะเป็นสื่อที่
ดีโดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่ได้วางไว้ แบบฝึกเป็นสื่อที่เป็น
ประโยชน์และช่วยในการเรียนการสอนนักเรียนสามารถฝึกฝนได้ด้วนตนเอง
3. การอภิปรายผลความพึงพอใจในการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Designหลังเรียน
จากการศึกษาปรากฏว่าในภาพรวมนักเรียนนักเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้
แบบฝึกอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกในระดับมากแสดงว่านักเรียน ชอบการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกในการเรียน วิชาสังคม
ศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
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ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design เพราะทาให้นักเรียน
ได้ฝึกคิด ฝึกทาแบบฝึกด้วยตนเองจึงทาให้มีความพึงพอใจมาก และที่สาคัญ คือ การเรียนการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ในการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา
2563 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design
1.1 ครูควรนำแบบฝึกไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีกำรศึกษำ 2563 ที่เรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design
1.1.1 ครูควรนำเข้ำสู่บทเรียนโดยใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนหลำยแบบ
1.1.2 ในกำรนำแบบฝึกไปใช้ครูควรเตรียมสิ่งต่อไปนี้
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ควรปรับปรุงใหม่เพรำะใช้เวลำในกำรสอน
สั้นเกินไปจึงทำให้ไม่ครอบคลุมเนื้อหำ
2. แบบฝึกควรเตรียมให้พอกับจำนวนนักเรียน
3. จัดทำแบบทดสอบให้เพียงพอกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
4. ชี้แจงและอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจและมีควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วม
กิจกรรม
1.2 ข้อควรระวังในกำรทำแบบฝึกไปใช้ ครูควรระวังในเรื่องต่อไปนี้
1.2.1 นักเรียนเล่นในขณะสอน ชี้แจงให้นักเรียนเข้ำใจกระบวนกำรทำงำน
นักเรียนจะต้องมีสมำธิในกำรเรียน
1.2.2 นักเรียนอ่ำนช้ำ ครูช่วยเหลือเป็นรำยบุคคลโดยกำรอ่ำนโจทย์ให้นักเรียน
ตอบหรือซ่อมเสริม
1.2.3 แบบฝึกควรจัดพิมพ์ใหม่ โดยใช้สีสันให้สวยงำมเร้ำใจให้เด็กเกิดควำม
สนใจขนำดตัวอักษรให้เหมำะสมกับระดับชั้น
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
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2.1 ควรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำของโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Designกับวิธีปกติ
2.2 ควรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำของโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Designกับวิธีสำธิต
2.3 ควรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำของโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Designกับวิธีทดลอง
2.4 ครูควรทำวิจัยในเรือ่ งต่อไปนี้
1. กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ของโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design
2. กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ของโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design
บรรณานุกรม
กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร. การจัดการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ :องค์กำรรับส่งสินค้ำและวัสดุครุภัณฑ์ ,2546
กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร. คู่มือการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ :องค์กำรรับส่งสินค้ำและวัสดุครุภัณฑ์ ,2545
กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ :องค์กำรรับส่งสินค้ำและวัสดุครุภัณฑ์ ,2545
วิทยำ ปำนะยุตร.คู่มือ เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วงชั้นที่ 3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์พัฒนำศึกษำ,2548.
สมำคมผู้ประกอบวิชีพครูอำเภอลำดวน.เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยในชั้นเรียน.เอกสำร
1/2547,มปป.
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ธนิตำ วัชรพิชิตชัย. (2555). กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และควำมคงทนในกำรเรียนรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ด้วยกำรสอนแบบใช้เกมและบัตรคำ.
ยุพิน จันทร์ศรี . (2546). ผลกำรใช้เกมประกอบกำรสอนคำศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีต่อควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้คำศัพท์และควำมคงทนในกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.
วิทยำนิพนธ์ปริญญำครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
8. ภาคผนวก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำสังคมศึกษำ เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตำมดังกรอบแนวคิดในกำรวิจัยดังต่อไปนี้

ศึกษำวิเครำะห์ พบปัญหำกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
Backward Designของ
นักเรียนชั้น ม.4/1

ผลสัมฤทธิ์ ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
Backward Designของ
นักเรียนชั้น ม.4/1 ที่เพิ่มขึ้น

พัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Backward Desig
ของนักเรียนชั้น ม.4/1 โดย
แบบฝึก

ฝึกด้วยแบบฝึกโดยใช้กำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
Backward Design
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