
(โครงร่าง)วจิยัในช้ันเรียน 

๑. ช่ือเร่ือง   

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง กฎหมาย
กับการดําเนินชีวิตประจาํวัน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย      
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 

๒. ความเป็นมาและความสําคญั 

ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาของชาติ  ซ่ึงถือว่าเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  การจัดการศึกษามุ่งเน้น
ความสาํคญัทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และรับผดิชอบต่อ
สังคม เพ่ือพฒันาให้มีความสมดุล ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๕:๓) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

กาํหนดใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช ๒๕๔๒ ซ่ึงถือวา่เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาฉบบัแรกของไทยท่ีมุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาและปฏิรูปการศึกษา ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะหมวด ๔ ว่าดว้ย
การจดัการศึกษา  ไดก้าํหนดไวว้า่ “ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด ” (อุดม พลอยบุตร.๒๕๔๔:๑๑) 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนทุกคน      
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน ทั้งน้ีเพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ี การอยูร่่วมกนัใน
สังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้การปรับ
ตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้มเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม นอกจากช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองกระบวนการท่ีสามารถนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ ในการดาํรงชีวิต วิเคราะห์ผลดีของการปฏิบติัตนเป็นพลเมือง
ดี จะเกิดผลดีต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาติ  และจะเกิดผลเสียหากไม่ปฏิบติัตามแนวทางในการ
ปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะของประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าความเป็นพลเมือง ตามวิถี
ประชาธิปไตยนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และมีส่วนร่วมในสงัคม  ในฐานะพลเมืองดี แลว้ยงัช่วยให้
นาํความรู้ทางจริยธรรมหลกัธรรมทางศาสนามาพฒันาตนเองและสังคม  ไดท้าํให้ผูเ้รียนสามารถ
ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ.๒๕๔๕ ก : ๑-๒)  



กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีเน้ือหามากทาํให้นักเรียนเกิดความ         
เบ่ือหน่าย ไม่สนใจการเรียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าโดยเฉพาะชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จากการสอนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
โรงเรียนควนโดนวิทยา ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งตํ่า ขาดความกระตือรือร้น ขาด
ทกัษะในการมีส่วนร่วม  ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีการแสวงหาความรู้  
คน้ควา้เพิ่มเติมและนักเรียนไม่สนใจในการเรียนการสอน ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ค่อนขา้งตํ่า 
จึงควรใชเ้ทคนิคในการจดักิจกรรม การเรียนการสอนให้สอดคลอ้งและเหมาะสม การสอนโดยใช้
การเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย จึงเป็นรูปแบบการสอนหน่ึงท่ีการศึกษายอมรับว่า
สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะในปัจจุบนั
เป็นโลกออนไลน์ สามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก  (นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ.์ ๒๕๔๕:๕)  

ซ่ึงหวน พินธุพนัธ์ (๒๕๔๖ : ๓๖) ไดก้ล่าวว่าการพฒันา ผูเ้รียนนั้น ควรมีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัท่ีสําคญัประกอบดว้ย ความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนท่ี
สาํคญัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด และสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เน้นให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  หมายความว่าให้สามารถ
เ รียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง   สามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง                   
เป็นการพึ่ งพาตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะท่ีจะนําส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาํวนั และ
สามารถสร้างการเรียนรู้ของตนได้ คือ รู้วิธีคิดของตนและพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีคิดอย่าง
เหมาะสม ไม่เนน้ท่ีการเรียนเพียงอยา่งเดียว เนน้การประเมินตนเอง   เดิมผูส้อนเป็นผูป้ระเมินการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ือง จะช่วยให ้ผูเ้รียนเขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนข้ึน
รู้จุดเด่น จุดดอ้ย และพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เน้นการศึกษาดว้ยตนเอง
ผา่นเวบ็ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  เนน้รูปแบบการเรียนรู้ ศึกษาดว้ยตนเอง 
ซ่ึงอาจจดัในรูปของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย  

จากสภาพปัญหาในชั้นเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน ผูว้ิจยั ในฐานะครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
สอนก ลุ่มส า ระสั ง คม ศึ กษ า  ศ าสนา  และวัฒนธรรม  ระดับชั้ น มัธ ยม ศึกษ า ปี ท่ี  ๒                      
โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เน่ืองจากผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนควนโดนวิทยา ผูเ้รียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างตํ่า ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะในการมีส่วนร่วม            
ไม่สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ไม่มีการแสวงหาคน้ควา้เพิ่มเติม เพราะโดยธรรมชาติ
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแลว้จะเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหามากทาํให้นกัเรียนเกิด



ความเบ่ือหน่ายไม่สนใจเรียน ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ  และแหล่งการจดัการเรียนรู้    
ในชีวิตประจาํวนั  ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการจดัการ
เรียนการสอนให้สอดคลอ้ง  และเหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและสภาพของผูเ้รียน  จึงมีความ
สนใจและมีแนวคิดว่า วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย   
จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาหลาย ๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะ          
เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพฒันาตนเอง และบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บ 
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาดว้ยตนเองโดยผ่านเทคโนโลยีหรือทางเวบ็  สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย   เ ร่ืองกฎหมายกับการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒    
เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

แนวคิดทฤษฏีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย การสอนบนเว็บ       
(web-based instruction หรือ WBI) เป็นวิธีการสอนท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว        
ในระดบัอุดมศึกษา WBI มีศกัยภาพมากในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
Windschitl (1998) กล่าวว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดบัโลก (World Wide Web หรือ WWW) สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้มากมายให้อาจารยแ์ละนกัศึกษา เช่น ทาํให้นกัศึกษาเรียนรู้และพฒันาดว้ย
ตนเอง เพิ่มทกัษะการเขียน ในการติดต่อส่ือสารพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาสาํคญั ส่งเสริมใหมี้การ
คิดวิเคราะห์ในเร่ืองสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม “...การนาํเสนอเวบ็โดยวิธีการเช่ือมโยงกบัแหล่งความรู้ดิจิตอลอ่ืนๆ ยงัไม่ถือ
ว่าเป็นการสอน การรีบสร้างการสอนบนเวบ็ทาํให้ไม่ไดค้าํนึงถึงการลงทุนทางการศึกษาในเร่ือง
เสียง มีนกัวิจยัและนกัทฤษฎีจาํนวนไม่มากท่ีเขียนวรรณกรรม เร่ืองหลกัปฏิบติัท่ีดี ในการสอนบน
เครือข่าย WWW ขณะท่ีมีครูจาํนวนไม่มากนักพยายามนําหลักปฏิบัติท่ีดีมาใช้”              
Goggin, Finkenberg , & Morrow, Jr. (1997) กล่าววา่ ความทา้ทาย คือ  

การคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการดาํเนินการและจดัสอนรายวิชาตอ้งพิจารณาดูว่ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบใดดีท่ีสุด ในการสอนเน้ือหาวิชารูปแบบการเรียนรู้ของรายบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชอ้ยา่งไร และนกัศึกษามีความคิด ริเร่ิมและรับผดิชอบต่อการเรียนรู้หรือไม่  

การนาํหลกัการสอนท่ีดี มาใชก้บัการสอนบนเวบ็เป็นทั้งโอกาสและความทา้ทาย Schnider 
(1994) ช้ีให้เห็นว่า การสอนจาํเป็นตอ้งมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษา และไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
เน้ือหาทางการศึกษาเพียงอยา่งเดียวโดดๆ หรือนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือให้มีขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 



ขณะท่ีคาดหมายว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบเก่าจะค่อยๆวิวฒันาการไปพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีมีความ
ละเอียดซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ และสนบัสนุนให้
เกิดแบบจาํลองการสอนใหม่ท่ีดี 

การนาํเทคโนโลยีมาใชท้าํอย่างไร จึงจะสามารถนาํยุทธศาสตร์การเรียนเหล่าน้ีไปใชก้บั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้WWW ในตอนน้ีจะกล่าวถึงยทุธศาสตร์ 7 ประการ ของ Jonassen (1995) 
ในวิธีบูรณาการเทคโนโลยีกบัการเรียนรู้ เราจะนาํคุณสมบติัเหล่าน้ีมาใชก้บัทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
เก่าท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป ตอนท่ีสองจะนาํเสนอวิธีปฏิบติัในการสร้างเวบ็ท่ีมียทุธศาสตร์ยดึ
ผูเ้รียนเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างขอ้ตกลงในการเรียนรู้ การออกแบบ และการพฒันา วิธี
ปฏิบติัน้ีจะใชท้ฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในตอนท่ีหน่ึง  
ทฤษฎกีารเรียนรู้  

ความสาํเร็จ ในการสอนและผลการเรียนท่ีเป็นบวกยอ่มผกูพนัโดยตรงกบัการนาํทฤษฏีการ
เรียนรู้แบบเก่าไปใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยทีาํให้เกิดการทบทวนและการปรับปรุงทฤษฎีท่ีไดรั้บการ
พิสูจน์แลว้ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดต่างๆจะวิวฒันาการไปอย่างต่อเน่ืองพร้อมๆ กบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี(Koschman, 1996)  

Jonassen (1995) ให้หลกัสาํคญั 7 ประการในการสร้างความสาํเร็จในการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลย ีไดแ้ก่  

1. การต่ืนตวั (active)  
2. การสร้างสรรค ์(constructive)  
3. การร่วมมือกนัเรียน (collaborative)  
4. ความตั้งใจเรียน (intentional)  
5. การสนทนา (conversational)  
6. การร่วมกนัคิดแกไ้ขปัญหา (contextualized)  
7. การคิดอยา่งรอบคอบ (reflective)  
การอภิปรายถึงแต่ละยทุธศาสตร์จะกล่าวถึงบทคดัยอ่ท่ีใชว้ิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และอา้งถึง

ปรัชญาการเรียนท่ีนาํมาใชก้บัแต่ละยทุธวิธี มีการคดัเลือกทฤษฎีท่ีนาํมาใชส้าธิตถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งยทุธศาสตร์การเรียนรู้ของ Jonassen และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบ  
คาํถามการวจัิย   

การให้นัก เ รียนเ รียนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย  เ ร่ืองกฎหมายกับการดํา เ นิน
ชีวิตประจาํวนั สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ไดห้รือไม่ 



๓.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย    
๑.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ โรงเรียนควนโดนวิทยา  
อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 

๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 

 

๔.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

๑.  นักเรียนไดรั้บการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกับการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ของนักเรียนระดับ                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ ใหสู้งข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒.  ผลการวิจยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางแก่ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไปใชป้รับปรุงเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

๕.  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในงานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการ
อภิปราย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒โรงเรียนควนโดนวิทยา อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล  

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดร้วบรวมเอกสาร
และสรุป เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัในคร้ังน้ี รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

๑.)  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๒.) การจดัการเรียนการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction)  

๒.๑)   ความหมายของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

๒.๒)  ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

๒.๓)  ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

๓.)  ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

๔.)  การประเมินผลการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 



๕.แนวคิดทฤษฏีการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

 ‐ ทฤษฏีการจดัการเรียนรู้ 
๖.)  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖.๑)  งานวิจยัภายในประเทศ  

๖.๒)  งานวิจยัจากต่างประเทศ  
 

๖.  ตัวแปรในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ  การเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 
ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา   

และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

 

๗.  วธีิดําเนินการวจัิย 

๗.๑  แบบแผนการวจัิย 

 วดั ๒ คร้ัง มีการจดักระทาํ (One-group pretest - postest design)   O1 X O2

๗.๒  ประชากร 
ประชากร ท่ี ใช้ในการวิ จัยค ร้ั ง น้ี  เ ป็นนัก เ รี ยนชั้ นมัธยม ศึกษา ปี ท่ี   ๒            

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน   จงัหวดัสตูล  จาํนวน ๓๑ คน 

นกัเรียนท่ีมีปัญหาผลสมัฤทธ์ิตํ่า  เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

๗.๓  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้ประกอบด้วย 

๑.  แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกับการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  จาํนวน ๓ แผน 
ไดแ้ก่     

๑.๑  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๑ กระบวนในการตรากฎหมาย 

๑.๒  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๒ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว 

๑.๓  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๓ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ 
๒.  นวตักรรมท่ีเลือกใช ้จาํนวน ๑ กิจกรรม ไดแ้ก่ 

-    รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 
๓.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เ ร่ืองกฎหมายกับการดํา เนินชีวิตประจําวัน  ของนักเรียน                  



ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  ซ่ึงใชส้ําหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลงัใช ้รูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี ๔ ตัวเลือก จาํนวน ๒๐ ข้อ      
จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๗.๔  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

๑.  ดาํเนินการทดสอบก่อนใช ้การเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 
กับประชากร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ จาํนวน ๕๙ คน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   เ ร่ืองกฎหมายกับการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน ๒๐ ขอ้  จากนั้นตรวจแบบทดสอบท่ีนกัเรียนทาํการสอบ 
ไปแลว้ โดยพิจารณาดูวา่มีนกัเรียนจาํนวนก่ีคนท่ีทาํการทดสอบตํ่าและควรไดรั้บการพฒันาต่อไป 

๒.  ดาํเนินการทาํแบบสรุปตารางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเวบ็
ร่วมกบัการอภิปราย  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เร่ือง กฏหมายกบัการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั 

๓ .  ดํา เ นิ นก า รทดลอ งกับนั ก เ รี ยน ท่ี มี ผ ลสั ม ฤท ธ์ิท า ง ก า ร เ รี ยน                
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เ ร่ือง กฎหมายกับการดําเนินชีวิตประจําวันตํ่ า            
โดยใช้การ เ รียนการสอนผ่าน เว็บ ร่วมกับการอภิปราย  จํานวน  ๑  ชุด  ชุดละ  ๓  แผน                      
แผนละ ๑-๒ ชัว่โมง รวมเวลา ๔ ชัว่โมง  จาํนวน ๑ แผนต่อสปัดาห์ 

๔ .   หลังใช้การเ รียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย  ครบตาม                
ท่ีกาํหนดไว  ้ผูว้ิจัยทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั กบัประชากรอีกคร้ังหน่ึง 

๗.๕  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

๑. การวเิคราะห์ข้อมูล 

๑.๑ นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

๑.๒  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้       
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ก่อนและหลงั
การใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย  ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒              
โดยพิจารณาจากค่าความแตกต่างของคะแนนนักเรียนแต่ละคนและทดสอบในภาพรวม                    
โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for Dependent Group)  

 
 



๒.  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

๒.๑  หาค่าความเที่ยงตรง  เชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) 

สูตร IOC  =   
N

R∑

เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

 ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

๒.๒  หาค่าเฉลีย่ของคะแนน (Mean) 

สูตร  =  X
N

X∑

เม่ือ   แทน คะแนนเฉล่ีย 
 ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

๒.๓   หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สูตร SD =  
( )

( )1

22

−

− ∑∑
NN

fxfxN

เม่ือ  SD แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X แทน คะแนนสอบ 
  ∑fx แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณคะแนนสอบ 
  N แทน จาํนวนคนทั้งหมด 
๒.๔   การทดสอบค่าท ี(t-test for Dependent Group) 

สูตร t =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

N
DDN

D

เม่ือ  D แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  ∑D แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนความแตกต่าง 

แทน จาํนวนคู่ของคะแนน   N 


