
บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quassi Experimental Research) 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

 

ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูจากการศึกษาและจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรผลการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103 เพื่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ปรากฏดังตารางที่ 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดี ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไชยาวิทยา  

 

รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม 

องคประกอบของแผนการจัดการเรียน    

1.  สภาพปญหาและความจําเปนมีเหตุผลสมควรทีจ่ะพฒันา

แผนการจัด การเรียนรู 4.80 0.447 มากที่สุด 

2. ปญหาสอดคลองกบัสภาพความเปนจริงของนักเรียน 4.80 0.447 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมกบัแนวทางในการแกปญหา 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. ความเปนไปไดของแนวทางแกปญหา 4.80 0.447 มากที่สุด 

5. จุดมุงหมายของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 4.80 0.447 มากที่สุด 

6. จุดมุงหมายมีความสอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน 4.40 0.894 มาก 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม 

7. จุดมุงหมายมีความเปนไปได 4.60 0.548 มากที่สุด 

8. แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนําไปใชเพือ่

พัฒนาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 4.80 0.447 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 0.437 มากท่ีสุด 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 6    

1. ลักษณะทั่วไปและภูมลิักษณของทวีปเอเชีย 4.75 0.372 มากที่สุด 

2. ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 4.76 0.338 มากที่สุด 

3. ลักษณะประชากร สงัคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 4.78 0.306 มากที่สุด 

4. ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 4.73 0.407 มากที่สุด 

5. ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 4.73 0.407 มากที่สุด 

6. ลักษณะประชากร สงัคมและวัฒนธรรมของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 4.78 0.325 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.76 0.356 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.72 0.396 มากท่ีสุด 

 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยผูเช่ียวชาญ อยูในระดับมากที่สุด

ทุกรายการ ยกเวน จุดมุงหมายมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน มีความเหมาสมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อจําแนกตามแผนการจัดการเรียนรู พบวา ความเหมาะสมดานเน้ือหาทั้งโดยรวม

และรายขอของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีอยูใน

ระดับมากที่สุดทุกแผนการจัดการเรียนรู  
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ความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย และ         

โอเซียเนียของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

ดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.2 ความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา                

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม 

1.  เน้ือหาวิชา 4.87 0.298 มากที่สุด 

2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 4.76 0.394 มากที่สุด 

3.  สื่อประกอบการสอน 4.80 0.447 มากที่สุด 

4.  การวัดและประเมินผล 4.72 0.438 มากที่สุด 

5.  อื่น ๆ 4.80 0.447 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.79 0.405 มากท่ีสุด 

 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเช่ียวชาญ อยูในระดับมากที่สุด

ทุกดาน โดยดานเน้ือหาวิชาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสื่อประกอบการสอน ดานอื่น ๆ 

เชน ระยะเวลาและสถานที่ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล 

ตามลําดับ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย  

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย และ              

โอเซียเนีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 31 24.81 6.665 49.05 0.00** 

หลังเรียน 31 48.03 4.622 

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

ไชยาวิทยา กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตร

ทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย จํานวน 31 คน ( X = 24.81, S.D. = 6.665) 

สวนคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =48.03, S.D. = 4.622) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

แลว พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา 

ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีป

เอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

เรื่องภูมิศาสตร ทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

 

ตารางท่ี 4.4 ความพึงพอใจการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสที

เอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย  

 

รายการประเมิน X  S.D. ความพึงพอใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู    

1. ไดทบทวนความรูเดิมและเช่ือมกบัความรูใหม 4.23 0.338 มาก 

2. ไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ ดวยตนเอง 3.94 0.309 มาก 

3. ครูจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 3.71 0.114 มาก 

4. มีโอกาสทํากจิกรรมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน 4.13 0.222 มาก 

5. ครูจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางหลากหลาย 4.35 0.191 มาก 

6. ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีความกลาในการแสดงความคิดเหน็ 4.10 0.154 มาก 

7. ไดคนพบความรูดวยตนเองจนสามารถสรุปความรูดวยตนเองได 4.06 0.250 มาก 

8. สามารถเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึนจากการใชผังกราฟกชนิดตาง  ๆ 4.32 0.161 มาก 

9. กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนไดรบัความรู

เปนอยางดี 4.48 0.398 มาก 

10. เกิดทักษะการเรียนรูจากการทํางานเปนทีมและการปฏิบัติจริง   

จนสามารถนําเทคนิควิธีการไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 4.16 0.326 มาก 

11. การจัดกจิกรรมการเรียนรูทําใหงายตอการเขาใจ 4.29 0.114 มาก 

12. กิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมกบัจดุประสงคการเรียนรู 4.29 0.114 มาก 

13. รูสึกวาตนไดรบัการพัฒนาในเรื่อง การอาน การพูด และ        

การฟงมากข้ึน 4.00 0.258 มาก 

14. ไดเปลี่ยนบทบาทของตนจากผูตามเปนผูนําหรือจากผูนําได

เปนผูตาม 3.39 0.109 ปานกลาง 

15. รูสึกสนุกกับการเรียน 3.94 0.250 มาก 

16. ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม 3.65 0.191 มาก 

17. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการ

สอนจากครผููสอน 3.90 0.154 มาก 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 4.06 0.215 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ความพึงพอใจ 

การจัดบรรยากาศการเรียนรู    

1. มีความเปนกันเองกับครผููสอน 3.94 0.309 มาก 

2. ครูใหคําแนะนําและเปนทีป่รกึษาเมือ่มีปญหาขณะปฏิบัติหรอื

ทํางานกลุม 3.90 0.239 มาก 

3. สามารถออกแบบช้ินงานไดอยางสรางสรรคและสวยงามตาม

ความตองการ 3.90 0.352 มาก 

4. มีบรรยากาศทีส่งเสริมใหผูเรียนได กลาคิด กลาทํา กลาถาม ไม

เครียด 4.42 0.227 มาก 

5. ชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.97 0.446 มาก 

6. มีความกระตือรือรนในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมมากข้ึน 4.32 0.304 มาก 

7. มีอิสระในการเรียน  4.26 0.362 มาก 

8. มีโอกาสเรียนรูจากเพื่อนในช้ันเรียน 4.23 0.338 มาก 

9. สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.29 0.282 มาก 

10. สามารถจําแนก แจกแจง จัดลําดับขอมลูและเปรียบเทียบได 4.16 0.374 มาก 

11. เขาใจบทเรียนมากข้ึนหลังไดรับการจัดการเรียนรู 4.26 0.254 มาก 

12. มีการแจงหลักเกณฑในการประเมินผลใหผูเรียนทราบ 3.97 1.732 มาก 

13. ประเมินตนเองไดวามีความรูมากหรือนอยแคไหนเมื่อไดเห็น

ความสามารถของเพื่อนรวมช้ันเรียนที่ไดแสดงความสามารถใน

การพูด การคิด และการปฏิบัติ 4.16 0.080 มาก 

14. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกบัจุดประสงค          

การเรียนรู 4.23 0.118 มาก 

15. มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 3.81 0.167 มาก 

16. ไดเห็นความหลากหลายในช้ินงานของเพือ่นรวมช้ันเรียนและ

นํามาเปนแนวทางเพื่อเติมเต็มกบัช้ินงานของตนในครั้งตอไป 4.13 0.288 มาก 

17. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่ดีข้ึน 4.03 0.256 มาก 

18. มีความเขาใจที่คงทนหลงัไดรับการจัดการเรียนรู 4.39 0.422 มาก 

รวมดานบรรยากาศการเรียนการสอน 4.13 0.364 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.10 0.289 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 พบวา ผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจที่ระดับมาก ( X = 4.10, 

S.D. = 0.289) พิจารณาตามรายการประเมิน พบวา  

ดานกิจกรรมการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.06, 

S.D. = 0.215) พิจารณาตามรายการประเมินเรียงตามลําดับ คือ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน

ทําใหผูเรียนไดรับความรูเปนอยางดี รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยาง

หลากหลาย มีสามารถเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึนจากการใชผังกราฟกชนิดตาง ๆ ตามลําดับ เปนตน  

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

( X = 4.13, S.D. = 0.364) พิจารณาตามรายการประเมินเรียงตามลําดับ คือ มีบรรยากาศที่สงเสริม

ใหผูเรียนได กลาคิด กลาทํา กลาถาม ไมเครียด รองลงมาคือ มีความเขาใจที่คงทนหลังไดรับการ

จัดการเรียนรู มีสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตามลําดับ เปนตน 

 

 

 

 


