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บทคัดย่อ  
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  พัฒนากิจกรรมการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสม
ประสาน เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม    เรื่อง   รู้คิด รู้ธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3)  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการที่นักเรียนได้รับการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสม
ประสานที่พัฒนาขึ้น (4)  ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสม
ประสานของนักเรียนที่ได้รับการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสานที่พัฒนาขึ้น  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ½ จ านวน 23 คน   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย  
เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการสอน อาทิ เช่น แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู, แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน, แบบบันทึกเหตุการณ์ขณะท าการสอนของครู และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิเช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการวิจัย
ทั้งหมด 3 วงจร ดังนี้ วงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง พุทธคุณ 9,  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ วงจรปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง มรรค 
ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน4  และวงจรปฏิบัติการที่ 3  เรื่อง  โกศล3  ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา และ
เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวงจรผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนและบทเรียนกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ในวงจรปฏิบัติการต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม การทดลองภาคสนาม
และการทดลองการเรียนรู้ตามแผน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบที  (t–test)  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม   เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.87/91.17  สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนี
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ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7336 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.36 นักเรียนที่เรียน
โดยใช้การสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู งกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ
ประสมประสาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ประสมประสาน, มัธยมศึกษา 

 
Abstract 

     The objectives of this research were (1 )  to develop integrated teaching activity for Social 
Studies, Religion and Culture on Know to Think, Know to Hold Moral Values for grade 7 students to 
meet the efficiency criteria of 80 / 8 0, (2) to study effectiveness index of learning activity for Social 
Studies, Religion and Culture on Know to Think, Know to Hold Moral Values for grade 7 students, (3) 
to compare academic achievement before and after learning the developed integrated teaching 
activity for Social Studies, Religion and Culture, and (4) to study the satisfaction with the developed 
integrated teaching activity for Social Studies, Religion and Culture. The sample of this study was 23 
students in grade 7/2 in the first semester, academic year 2018 at Phra That Kham Kaen Phittayalai 
School, Nam Phong District, Khon Kaen Province. The sample was selected based on a simple random 
sampling. The research instruments were observation form of teacher teaching behavior, the 
observation form of students learning behavior, the record form of the teacher teaching,  and quiz. 
Instruments for evaluating the efficiency of teaching and learning activities were academic 
achievement test and student satisfaction questionnaire. This study was an action research with three 
action research cycles, namely: 1) — virtues or attributes of the Buddha, Suffering, Origin of suffering, 
Cessation of Suffering, 2) the Noble Eightfold Path, the Threefold Learning, Two Subjects of 
Meditation,  Right Exertions, and 3) Proficiency,  You are who you associate with. Pay respect to 
respectable person. When ending each cycle, data collected were analyzed by the researcher and 
research assistant to reflect the performance to improve teaching and learning activities for Social 
Studies, Religion and Culture activities in the next operating cycle. The developed activity model 
consisted of 4 stages, namely single performance, group performance, field experiment and 
experimental learning. Data were then  analyzed by determining mean, standard deviation and t-test. 
The results shows that the efficiency of the developed integrated teaching activity for Social Studies, 
Religion and Culture on Know to Think, Know to Hold Moral Values for grade 7 students was 92.87 / 
91.17, which was higher than the set criteria. Its effectiveness index was 0.7336, indicating that the 
developed teaching activity could increase students’ knowledge by 73.36 percent. Students taught 
by the developed integrated teaching activity had higher academic achievement than before with a 
statistical significance level of .05. Students’ satisfaction with the developed integrated teaching 
activity was at the highest level. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
โลกยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนในปัจจุบันส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาทางสังคมหลาย ๆ 

ด้าน อีกทั้งโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันในสังคม และทางเศรษฐกิจ  
ท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของความเจริญด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ  และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หาก
ประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง   การพัฒนาด้านจิตใจของตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญ  (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.)  การจัดการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคงจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นไปในทางที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข   (บุญชม ศรีสะอาด, 2558). 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียน
ทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็น
นโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศ   เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยใน
ประชาสังคมโลก   ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  และเจตคติ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความสามารถในการร่วมกันดูแลรักษา
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 1 ) 

ปัญหานักเรียนขาดคุณธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  โดยเฉพาะในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   เกิดจากสาเหตุหลายประการทั้งจากตัวผู้เรียน   สื่อการเรียนการสอนและ
ตัวครูซึ่งพบว่าครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ยังไม่เข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
แท้จริง    ท าให้เลือกวิธีสอนที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการ  และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน  ครูไม่ได้
ประเมินความพร้อม  และความสามารถของเด็กแต่ละคนว่าจะสามารถท าได้ส าเร็จหรือไม่     นักเรียนจึงเกิด
ความเครียด    และไม่มีความสุขในการเรียน สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งหวังให้ผู้เรียน  เก่ง  ดี  มีความสุข  จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า ขาดคุณธรรม และมีพฤติกรรม
ไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  ปริศนา  ศุภดล. (2556). หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้ก าหนดให้เรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   เพราะเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ  เนื่องจากถ้ามีคุณธรรมแล้วจะส่งผลให้ด าเนินชีวิตโดย ไม่เดือดร้อน มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงเราควร
จะเรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด    จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาทิ  งานวิจัยของกัญญภัค สุวรรณศรี (2556: 99–103)  อรพิน  
พาเจริญ (2556: 106) พบว่า วิธีสอนแบบบูรณาการท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้น  เพราะวิธีการสอนแบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียน 

ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนได้ช่วยเหลือปฏิสัมพันธ์กันและได้เรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย พัฒนากระบวนการคิด สั่งสมคุณสมบัติการคิดแก้ปัญหา ความใฝ่รู้ คุณากร  บัวโฮม. (2558). 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และจากการศึกษารูปแบบการสอน แบบบูรณาการ การ
เรียนแบบร่วมมือแบบ STAD  และกระบวนการคิด  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
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และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา  เห็นว่ารูปแบบการสอนทั้ง 3 รูปแบบ เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ มี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  เหมาะสมที่จะน ามาใช้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบมาประสมประสานเข้าด้วยกัน   เรียกว่า “การสอนแบบประสมประสาน”  
เพื่อน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง รู้คิด รู้ธรรมโดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนยากต่อการท าความเข้าใจ  จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการสอนแบบประสมประสานโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับบทเรียนกิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด  และแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในการที่จะน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนกิจกรรม ชุด รู้คิด รู้ธรรม 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัย จึงต้องการที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนกิจกรรม ชุด รู้คิด รู้ธรรม 
ร่วมกับการสอน แบบประสมประสาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อ าเภอน้ า
พอง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสาน เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง   รู้คิด รู้ธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการที่นักเรียนได้รับการสอนสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสานที่พัฒนาขึ้น 

4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสานของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสานที่พัฒนาขึ้น 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. กิจกรรมการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบประสมประสาน  เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2. กิจกรรมการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบประสมประสาน  เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.50 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบประสมประสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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4.นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ ประสมประสาน มีความ
พึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ½ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  อ าเภอน้ าพอง  

จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มนักเรียนโดยใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างง่าย (Simple  Random) ซึ่งให้นักเรียนเป็นฐานในการสุ่มจ านวน 1 ห้องทั้งหมด 23 คน 

2. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยตามแผนการวจิัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นการวางแผน  ( Planning )  ได้ก าหนดการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
ก าหนดคณะท างานผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ช่วยวิจัย และนักเรียน ร่วม

ประชุมปรึกษาหารือ  ตลอดทั้งวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนสังคม
ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ขาดการฝึกฝนทักษะท าให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

วางแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพื่อวางแผนกาจัดการเรียนรู้และการประเมินผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ศึกษาและสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนของครู   ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครู  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  แบบบันทึกเหตุการณ์ขณะท าการสอนของครู  และ
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร,  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน   ได้แก่  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ สร้างเกณฑ์การประเมินส าหรับเครื่องมือต่าง ๆ  ให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัย คือ 
ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบประสมประสานและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ตลอดจนชี้แจงวิธีการวัด และประเมินทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ช่วยวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ  

ขั้นปฏิบัติการ ( Action )  เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบประสมประสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา
ด าเนินการสอนในขณะปฏิบัติการสอน   มีการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน 

ขั้นสังเกตการณ์ ( Observation )  เป็นการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพฤติกรรมการ 
เรียนการสอนที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัย  และผู้ช่วยวิจัย สังเกตกระบวนการปฏิบัติการ ( The Action Process ) 

และผลของการปฏิบัติ ( The Effect of Action ) โดยใช้เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ 
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึก
เหตุการณ์ขณะท าการสอนของครู  แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ ( Reflection )   น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์บันทึกของผู้วิจัย และผู้ช่วย
วิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์วิพากษ์ อภิปราย และร่วมกันสรุป  ศึกษาถึงปัญหา
หรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลน าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนใหม่ เพื่อให้ได้แบบ
แผนการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่จะพัฒนากิจกรรมการสอนในวงจรต่อไป  
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ขั้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนกิจกรรม 
ขั้นที่  1  การหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  ผู้วิจัยได้น าบทเรียนกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 คน โดยให้นักเรียนศึกษา
บทเรียนกิจกรรมคนละชุดเพื่อหาข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายของภาษา ค าสั่ งความเหมาะสมของ
รูปภาพ  และเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมแต่ละชุดของนักเรียนแล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่  2  การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  โดยน าบทเรียนกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ การจดบันทึก เพื่อหาข้อบกพร่องและด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่  3  การทดลองภาคสนาม  ผู้วิจัยได้บทเรียนกิจกรรมไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทเรียน
กิจกรรม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการทดลองใช้บทเรียน
กิจกรรมภาคสนาม ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ระยะเวลาในการท ากิจกรรม เนื่องจากในกิจกรรม เรื่อง พุทธคุณ 9 
นักเรียนใช้เวลานาน จึงได้ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ ใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนค าชี้แจงในใบกิจกรรม ผู้วิจัยได้ปรับค าชี้แจงใหม่ให้สั้น และกระชับมากขึ้น 
เนื่องจากบางค าชี้แจงยาวเกินไปท าให้นักเรียนเกิดความสับสน  ทั้งนักเรียนยังใช้เวลาในการอ่านค าชี้แจงนานท าให้
เสียเวลาในการท ากิจกรรม 

ขั้นที่  4 การทดลอง  น าบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านการหาประสิทธิภาพทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว  น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  จ านวน 23 คน  ประกอบกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ชี้แจง แนะน าและให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัย คือ ครูผู้สอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ในโรงเรียนพระ
ธาตุขามแก่นพิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนกิจกรรม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน
ชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 14 แผน 
พิจารณาและท าแบบทดสอบท้ายวงจร โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร 
ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1  

(1) วงจรที่ 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2–5 เรื่อง พุทธคุณ 9,  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ พร้อมศึกษา
บทเรียนกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 2 – 5 และท าการทดสอบย่อยท้ายวงจร 

(2) วงจรที่ 2 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6–9 เรื่อง มรรค ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน4   พร้อม
ศึกษาบทเรียนกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 6 – 9 และท าการทดสอบย่อยท้ายวงจร 

(3) วงจรที่ 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10–13  พร้อมศึกษาบทเรียนกิจกรรมประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ ชุดที่ 10 – 13 เรื่อง  โกศล3  ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา และท าการทดสอบย่อยท้ายวงจร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ท้ังเชิงเนื้อหา เชิงตัวเลข โดย 
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ใช้สถิติพื้นฐาน แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบเกณฑ์เพื่อทราบผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และสรุปเป็นผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม  เรื่อง รู้คิด รู้ธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 โดยการหาค่า  E1/E2  
ผลปรากฏดังนี ้

1) ผลการทดลองเดี่ยว ในการทดลองเดี่ยว  ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียน จ านวน 4 คน  ซึ่งมีความรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง 1 คน ปานกลาง  2 คน และต่ า 1 คน ได้พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลาที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้   นักเรียนจะใช้เวลาแต่ละขั้นตอนนานเกินกว่าเวลาที่
ก าหนด ในส่วนของบทเรียนกิจกรรม พบว่า เอกสารเสริมความรู้มีเนื้อหามากเกินไป ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม ส านวน
ภาษาที่ใช้ต้องกระชับรัดกุม ชัดเจนและเข้าใจง่าย ค าถามในกิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่ชัดเจน ต้องปรับค าถามให้ชัดเจน 
ตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

2) ผลการทดลองกลุ่มเล็ก   ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนจ านวน  12  คนซึ่งมีความรู้ทางสังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง 4 คน ปานกลาง  4 คน และต่ า 4 คน ได้พบว่าเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผนไม่สอดคล้องกับเวลาที่ก าหนดไว้ ได้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลา  ในส่วน
ของบทเรียนกิจกรรม พบว่า ภาพบางภาพมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับเนื้อหาได้ปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และสอดคล้องกับ
เนื้อหา เอกสารเสริมความรู้บางเรื่องมีข้อความไม่ชัดเจน ได้ปรับปรุงให้เหมาะสม ทั้งส านวนภาษาให้กระชับ รัดกุม ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย ค าถามในกิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่ชัดเจน ได้ปรับค าถามให้ชัดเจน ตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

3) ผลการทดลองภาคสนาม   ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนกิจกรรมที่แก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพระธาตุ  ขามแก่นพิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย  และไม่เคยเรียนเนื้อหา เรื่อง รู้คิด รู้ ธรรม พบว่า ภาพประกอบบทเรียนกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ค าถามในแต่ละกิจกรรมกระชับ ชัดเจน จึงได้น าแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนกิจกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

4) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียน  กิจกรรมจากการใช้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ได้ค่าประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง รู้
คิด รู้ธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ปีการศึกษา 2561 

หัวข้อ 
เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 

1. พุทธคุณ 9 80/80 85.41 / 84.59 

2. ทุกข ์ 80/80 90.00 / 89.79 
3. สมุทัย 80/80 92.76 / 90.70 
4. นิโรธ 80/80 88.16 / 86.43 
5. มรรค 80/80 88.14 / 94.57 
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หัวข้อ 
เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 

6. ไตรสิกขา 80/80 91.57 / 86.07 
7. กรรมฐาน 2 80/80 89.29 / 88.14 
8. ปธาน 4 80/80 90.00 / 89.14 
9. โกศล 3 80/80 91.43 / 89.57 
10. ไม่คบคนพาล 80/80 92.14 / 91.68 
11. คบบัณฑิต 80/80 95.00 / 94.73 
12. บูชาผู้ที่ควรบูชา 80/80 96.43 / 95.46 

รวมเฉลี่ย 80/80 92.87 / 91.17 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า จากการทดลองหาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรม การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 92.87/ 91.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 

 การเปรียบเทียบผลการทดสอบย่อยในแต่ละวงจรปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการหาค่า  t–test  (Dependent Samples) 
        เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบประสมประสาน ครบทั้ง 4 
แผนแล้วได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยวงจรเมื่อเสร็จสิ้นวงจรที่ 1 เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจหลังจากเรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบประสมประสาน ในวงจรที่ 1 จากนั้นระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา เพื่อน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมในวงจรที่ 2 และที่ 3 ตามล าดับ 

1) ผลการทดสอบย่อยหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบประสมประสาน 
จากการทดสอบย่อยหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบประสมประสานทั้ง 3 วงจร ผู้วิจัยขอ

น าเสนอคะแนนเฉลี่ยและร้อยละของแต่ละวงจร เพื่อท าการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 

 
     ตารางท่ี  2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนในวงจรปฏิบัติที่ 1 – 3  

วงจรที่ 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เต็ม สูงสุด ต่ าสุด คะแนน ร้อยละ 

1 10 10 7 7.94 79.41 
2 10 10 8 8.09 80.88 
3 10 10 8 8.47 84.71 

 
 จากตารางที่ 2  ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 7.94  คิดเป็นร้อยละ 79.41 ผลการทดสอบ
ย่อยท้ายวงจรที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.09 คิดเป็น ร้อยละ 80.88  ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรที่ 3 มีคะแนน
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เฉลี่ย 8.47  คิดเป็นร้อยละ 84.71  ซึ่งผลการทดสอบท้ายวงจรพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่า เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 3 วงจรแล้วสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
ในเรื่อง รู้คิด รู้ธรรม ให้มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์คะแนนความรู้ที่ก าหนดไว้  
       สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวงจรและวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหามีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของวงจรที่ 1 

สภาพปัญหาและข้อบกพร่อง แนวทางแก้ปัญหา 
1. กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
แต่ละแผนใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง  
ซึ่งมากกว่าแผนที่วางไว้ 

 
- ครูกระชับเวลา และปรับกิจกรรมในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทันกับเวลา 

2. บทเรียนกิจกรรม 
- ค าชี้แจงยังไม่ชัดเจน 

 
- ครูปรับค าชี้แจงให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 3 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของวงจรที่ 2 

สภาพปัญหาและข้อบกพร่อง แนวทางแก้ปัญหา 
1. กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ครูน าเข้าสู่กิจกรรมที่เรียนช้า ท าให้ 
นักเรียนรู้สึกว่ามีกิจกรรมน้อย 
 

 
- ครูกระชับเวลา และปรับกิจกรรมในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทันกับเวลา 

2. บทเรียนกิจกรรม 
- ค าชี้แจงในบทเรียนกิจกรรมไม่ชัดเจน ท าให้

นักเรียนเกิดความสับสน ส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจที่ผิด 

 
- ควรปรับค าชี้แจงในบทเรียนกิจกรรมให้ถูกต้อง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 4 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของวงจรที่ 3 

สภาพปัญหาและข้อบกพร่อง แนวทางแก้ปัญหา 
1. กิจกรรมการเรียนการสอน 

- มีบางกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนใช้เวลา 
ปฏิบัตินานเกินไปจนท าให้ครูต้องเร่งกิจกรรม
ท้าย ๆ 

 
- ครูกระชับเวลา และปรับกิจกรรมในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทันกับเวลา 

2. บทเรียนกิจกรรม 
- เอกสารเสริมความรู้มีเนื้อหาเยอะมาก 

เกินไป 

 
- ได้ปรับเนื้อหาของเอกสารเสริมความรู้ให้เหมาะกับ

เวลาที่ใช้ศึกษามากยิ่งขึ้น 
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 ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ทดสอบกลุ่มเป้าหมายก่อนท าการสอน หลังจากที่ผู้วิจัยท าการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับ
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบกลุ่มเป้าหมายหลังเรียน แล้วน าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมาท าการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติทดสอบที  (t-test)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 

การทดสอบ N X  S.D. t - test 
ก่อนเรียน 23 7.45 2.87 

27.05* 
หลังเรียน 23 24.56 3.04 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05, )22,05(.t =  1.70 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน 7.45  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.56  ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
       วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการสอนแบบประสม
ประสาน เรื่อง  รู้คิด รู้ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏ
ดังตารางที่ 14 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจากการสังเกตบรรยากาศ
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนกิจกรรมทั้ง  12  ชุด ประกอบการสอนแบบประสมประสาน พบว่า เป็นการ
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดีมาก  นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้  และมีความพึงพอใจในการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบประสมประสาน  นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 
บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน  นักเรียนที่เรียนเข้าใจแล้วก็จะรีบท างานให้เสร็จ และคอยให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนไม่เข้าใจ  ท าให้การท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบประสมประสานด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

จากผลการทดลองสรุปผลได้ดังนี้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง รู้คิด รู้ธรรม ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.87/91.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง รู้คิด รู้ธรรม ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7336 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.36 
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3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสาน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจากวงจรที่ 1 
ถึง 3 เพิ่มขึ้นตามล าดับ 

4. นักเรียนที่ได้รับการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสาน  มีความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสาน  เรื่อง  รู้คิด 
รู้ธรรม ปัญหาที่พบคือ นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้และระดับความสามารถที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่
นักเรียนทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่เรียนได้พร้อมกันในระยะเวลาที่จ ากัด   ดังนั้นผู้ศึกษาหรือครูผู้สอนต้อง
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดเวลาไว้ส าหรับสอนเสริมในเนื้อหาที่ยากแก่การเข้าใจของนักเรียน 

2. การน ารูปแบบการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสานไปใช้ ผู้ศึกษาหรือ
ผู้น าไปใช้ควรศึกษากระบวนการ   ข้ันตอนการสอนและเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด  

3. การปฏิบัติกิจกรรมควรมีการปรับยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมโดยควรก าหนดชิ้นงานที่ใช้เวลาในการท าไม่
มาก ส าหรับท ากิจกรรมในห้องเรียน ส่วนชิ้นงาน/กิจกรรมที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดมากควรมอบหมายให้
นักเรียนไปท านอกเวลาเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิด

ตามขั้นตอนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประสมประสาน ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคสแตค (STAD) เทคนิคจิกซอร์ (Jigsaw)  เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI)  และกลุ่มเทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบ
ปัญหา  (TGT) 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม    และความคงทนในการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ
ประสมประสาน ระหว่างบทเรียนกิจกรรม  บทเรียนโปรแกรม  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนการ์ตูน ว่า
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3.   โรงเรียนควรมีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการน ารูปแบบการสอนแบบประสมประสานไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน คิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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