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ผลการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริมความสามารถ
ในการคิ ด แก้ ปัญหาและผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง กฎหมายน่ า รู้ รายวิช า
หน้ าที่ผลเมือง รหัสวิชา ส 22103 กลุ่มสาระ การเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านท่ามิหรา
นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ ม
โรงเรียนบ้ านท่ามิหรา
2556

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง กฎหมายน่ ารู ้ รายวิชา
หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 มีประสิ ทธ์ภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน
กับหลังเรี ยน เรื่ อง กฎหมายน่ ารู ้ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยน (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ยนบ้านท่ามิหรา จานวน
40 คน โดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องที่ผวู้ ิจยั รับผิดชอบในการสอน เครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มความ
สามารถในการคิ ดแก้ปั ญหาและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง กฎหมายน่ ารู ้ ประกอบด้วย 3 ชุ ด
จานวน 8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง กฎหมายน่ารู ้ จานวน 8 แผน
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง กฎหมายน่ ารู ้ จานวน 40 ข้อ ได้ค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ .9668 (4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จานวน 40 ข้อ ได้ค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ .9428 (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จานวน 15 ข้อ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .8586 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง กฎหมายน่ารู ้ รายวิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านท่ ามิ หรา
มีประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.58/84.19
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2. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง กฎหมายน่ารู ้
รายวิ ชา หน้า ที่ พ ลเมื อง กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านท่ามิหรา โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน มีคะแนนค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 24.03 หลังเรี ยนมีคะแนนค่าเฉลี่ย เท่ากับ 33.67 ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กฎหมายน่ารู ้ รายวิชา หน้าที่พลเมือง ด้วยชุ ดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ โดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ดแก้ ปั ญหา ของนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านท่ามิหรา โดยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรี ยน
มีคะแนนค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 24.80 หลังเรี ยนมี คะแนนค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 35.40 ปรากฏว่า ความสามรถ
ในการคิดแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
4. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.64 ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .097

