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คํานํา 
 

ในการทําวิจัย     เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   5   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา               
ปการศึกษา 2551     ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ มาเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ใน
การเรียนการสอนและการทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยคํานึงถึงเนื้อหาของบทเรียนและความพรอม
ของนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 
 
 
          ผูทําการวิจัย 
 
                (มิสรุจิรัตน  แสงอรุณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ 
 
  การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย ดังตอไปนี้  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย โดยใชขอสอบกอน
เรียนและหลังเรียน  เพื่อตองการทราบถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอนวานักเรียนมีการพัฒนาขึ้น 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน- หลังเรียน แตกตางกันมากหรือนอยเพียงใด 
3.    กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา    
       2551 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    ซ่ึงไดมาจากการคัดเลือก  จํานวน 30 คน   เครื่องมือที่ใชใน  
       การรวบรวมแบบทดสอบกอนเรียน – แบบทดสอบหลังเรียน  แบบบันทึกคะแนนจากการทดสอบทั้ง 2   
       คร้ัง 
      ผลการศึกษาปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน ทําใหการเรียนการ

สอนครั้งนี้มีคะแนนแตกตางกันและนักเรียนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 



กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวจิัยเลมนี้ สําเร็จลงไดโดยไดรับความกรุณาอนุเคราะหเปนอยางยิ่งจาก ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหณ 
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    ที่ไดมอบหมายใหทํางานวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารยและขอบคุณนักเรียนทุกทานของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    ที่
ไดกรุณาใหผูวิจัยไดทําการทดสอบ และใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาเปนอยางสูงที่ใหการสนับสนุน และใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมาจนสําเร็จ 
 คุณคาและประโยชนของรายงานวิจัยเลมนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ตลอดจนครู
อาจารยทุกทานของผูวิจัย 
 
 
 
 
 
          มิสรุจิรัตน  แสงอรุณ 
                                                                                                                                                                             ผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1   บทนํา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วิชาสังคมศึกษา  เปนวิชาทักษะทีมุ่งเนนใหผูเรยีนไดมีความรู ความเขาใจในเนื้อหา สามารถรู
ประวัติศาสตร สังคม กฎระเบียบ กฎหมายการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และนําไปใชแกปญหาไดดวย
ความถูกตอง รวดเร็ว และมเีหตุผล ดังนั้น ในการสอนวชิาสังคม ครูจําเปนตองฝกฝนนักเรียนรักการอาน เพื่อใหเกิด
ความชํานาญและเขาใจในเนือ้หาไดดยีิ่งขึ้น มีนักการศึกษาและนักจิตวทิยาไดกลาววา “หวัใจของวิชาทักษะ อยูที่
การฝกฝน และการฝกฝนอยางถูกวิธีเทานัน้ ที่จะทําใหเกิดความชํานาญ แคลวคลอง วองไว และทาํไดโดยอัตโนมัติ
การฝกฝนทําใหเกิดนิสัยที่ดใีนการเรียนและความชํานาญสวนใหญเกิดจากการกระทาํซํ้าๆ สม่ําเสมอ แตการกระทํา
ซํ้า ๆ ตองมีหลายแบบ และควรใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินดวย กอนทีจ่ะใหนักเรียนทําซํ้าๆครูตองสอนให
นักเรียนเขาใจดีกอนไมควรใหนักเรยีนทองจําแตเพยีงอยางเดียวควรฝกหลายๆ วิธี”ในการสอนวชิาสังคม การทํา
แบบฝกหัด และทําขอสอบกอนเรียน หลังเรียน เมื่อครูสอนใหนกัเรียนเขาใจดีแลว ก็ควรใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
และแบบทดสอบ เพื่อใหเกิดทักษะทกุครั้ง ดังนั้นการทําแบบฝกหดัและการทดสอบจึงมีความสําคัญมากตอการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา การเรยีนในวิชาสังคมมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ แบบฝกหัดเพื่อการฝกทักษะ และทํา
การทดสอบ ฉะนั้น การทําแบบฝกหัดจึงชวยใหการเรยีนการสอนสังคมเปนไปตามจุดมุงหมายทีสํ่าคัญ 2 ประการ 
คือ การเพิ่มทกัษะการเรียน การอยูรวมกับสังคม และความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 

จากที่กลาวมาแลวช้ีใหเหน็วา ในการสอนวิชาสังคม  ครูจําเปนตองมีการใหแบบฝกหัดแกนกัเรยีนอยาง
สม่ําเสมอและกอนเรียนมีการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน และภาระที่สําคัญของครูคือการตรวจให
คะแนนเพื่อนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก และการรูผลการกระทําของตนเองนี้มี
ความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนมากรูถึงความกาวหนาของตนเอง ดังที่ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของการรูผล
การกระทําไวหลายทาน เชน การรูผลการกระทําจาํเปนสําหรับการเรียนรูในดานทักษะ ผูเรียนจะไมสามารถ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีขึ้นไดเลย ถาเขาไมรูวาความพยายามของเขาเขาใกลเกณฑมาตรฐานหรือไม 
หรือการรูผลการกระทําใชเปนสิ่งเสริมแรง และกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอ ๆไปของผูเรียน    จาก
ประสบการณของผูวิจัยพบวา  ในการสอบของนักเรียนเทาที่ปฏิบัติกันมานัน้ครูตองตรวจขอสอบของนักเรียนเอง
ทุกคน เพื่อนาํผลการสอบกอนเรียน-หลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อทราบถงึการพัฒนาการของนักเรียน วามกีาร
พัฒนาขึ้นหรือไม ซ่ึงกลุมตัวอยางไดเลือกมาจํานวน 30 คน  และเปนอุปสรรคอยางหนึ่งที่ทําใหครู ไมมีเวลาที่จะ
เตรียมการสอนไดดเีทาที่ควร คือครูรับผิดชอบงานหลายอยาง และทําใหครูไมมีเวลาที่จะชวยสอนซอมเสริมใหกับ
นักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อน ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการเรียนการสอน ไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 

จากขอความและเหตุผลที่ไดกลาวแลวขางตน ผูวิจัยจึงตองการที่จะศกึษา เพื่อเปรียบเทียบผลการสอบกอน
เรียนและหลังเรียน   ในเรือ่งความรูเบื้องเกี่ยวกับกฎหมาย  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   ปการศึกษา 2551 

 

 



2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน - หลังเรียน เร่ือง ความรูเบื้องเกี่ยวกับ

กฏหมาย ของกลุมตัวอยาง 
2. เพื่อเปรียบเทียบการกาวหนาจากการทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เร่ือง ความรูเบื้องเกี่ยวกับกฏหมาย 

ของกลุมตัวอยาง 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกีย่ว 

กับกฎหมายในดนประสิทธภิาพและความเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนในปจจบุัน ผลที่ไดจากการศึกษาจึง
เปนการเสนอแนะแนวทางในการเรียนการสอน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
4.ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 30 คน  โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ปการศึกษา 2551   กลุมตัวอยาง มาจากการคัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 30  คน 

2. ตัวแปรที่ใช ในการศึกษาวิจัย ไดแก   การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 
1.1. ตัวแปรอิสระ คือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จาก 

-  แบบทดสอบกอนเรียน 
-  แบบทดสอบหลังเรียน 

2.2.ตัวแปรตาม คือ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

               3.  ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือเนื้อหาวชิาสังคมศึกษา เร่ือง ความรูเบื้องตนเกีย่วกบักฏหมาย 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
              4.  ระยะเวลาในการทดลองกลุมตัวอยางแตละกลุม ใชเวลาทดลอง   4     คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) 
 
5.  ขอตกลงเบื้องตน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ของกลุมตัวอยาง  ไมแตกตางกัน 
เวลาที่ใชในการทดสอบเทากัน กอนเรียนและหลังเรียน 
ขอสอบกอนเรียน  - หลังเรียนเปนขอสอบที่เหมือนกนั 
ใหนกัเรียนตรวจขอสอบใหตนเองเพื่อใหนักเรียนรูวาตนเองพัฒนาขึน้หรือไมอยางไร 

6.คําจํากัดความที่ใชในการวจัิย 

1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน    ของโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551  จากการคัดเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา 

2. แบบทดสอบกอนเรียน หมายถึง ขอสอบที่ครูเตรียมไวสําหรับสอบนักเรียนกอนเรียนเนื้อหานั้น ๆ 



3. แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง ขอสอบที่ครูเตรียมไวสําหรับสอบนักเรียนหลังเรียนเนื้อหานั้น ๆ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
5. การเปรียบเทียบ  หมายถึง การนําคะแนนสอบกอนเรียน – หลังเรียนที่ไดมาเปรียบเทียบกัน 

 
7. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1. การรูผลการกระทํา ของตนจากการสอบกอนเรียน – หลังเรียน  
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้นใหนักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย หลังจากเรียน
เสร็จแลวใหนักเรียนทําการสอบหลังเรียนโดยขอสอบไมตางกัน แลวนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดมา
เปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียนของผูเรียน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี้ 

เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ   ไดแก   เอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

ในกระบวนการเรียนรูของนักเรียน เกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ระบบกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยไดมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว  ดังจะเห็นไดวาจากขอความที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกซึ่งมีความวา 
“ไพรฟา  ลูกเจาลูกขุนผิแลผิดแผก  แสกวางกันสวนดูแทแลว  จึงแลงความแกขาดวยช่ือ  บเขาผูลัก  มักผูซอน  เห็น
ขาวทานบใครพิน  เห็นสินทานบใครเดือด” ซ่ึงหมายความวา  ราษฎรสามัญหรือขุนนางขาราชการมียศศักดิ์ก็ตาม
พิพาทเปนความกันทานใหไตสวนดูใหแนนอนแลวตัดสินโดยซื่อไมเขากับคนผิดและจะตองไมพิพากษาอรรคคดี
โดยเห็นแกสินจางรางวัลใด ๆ   ซ่ึงในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริยเปนผูมีอํานาจชี้ขาดบังคับใหเปนไปตามความ
ยุติธรรม 

เกษตรศาสตร,มหาวิทยาลัย .  เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาสังคมศึกษา .  กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ป  2542. 

กฎหมาย  คือ กฎเกณฑความประพฤติของบุคคล  หรือ  เปนสวนหนึ่งของบรรทัดฐานในการจัดระเบียบ
ทางสังคม  ผูใดฝาฝนยอมมีการลงโทษ  ลักษณะเปนขอบังคับของรัฐที่ทุกคนในฐานะสมาชิกสังคมตองปฏิบัติตาม
โดยไมไดรับการยกเวน  และไมมีขออางวาไมรูกฎหมาย (ความไมรูกฎหมาย  ไมเปนขออางใหพนผิด) 

จุฬาลงกรณ,  มหาวิทยาลัย.  ลักษณะประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร :  บริษัทดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  
2534. 

ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร  หรือ ซิวิลลอว (Civil  Law) เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเปนลายลักษณ
อักษร  ทั้งเนื้อหาและวิธีการใชหรือพิจารณาตัวกฎหมายประเทศที่ใชแบบกฎหมายนี้ คือ  ไทย , ญี่ปุน , อิตาลี ฯลฯ 

แถมสุข  นุนนนท, ศ.ดร.  และคณะ. หนังสือเรียนสมบูรณแบบ  ส 605  สังคมศึกษาสมบูรณแบบ.  
กรุงเทพมหานคร : บริษัท  สํานักพิมพวัฒนาพานิช  จํากัด, พ.ศ.  2540 

กฎหมายปกครอง  เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ( กฏหมายลูก) ที่กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญมิไดตราไว 

ประเสริฐ  วิทยารัฐ,   ดร.  และคณะ.  ส503  สังคมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทสํานักพิมพวัฒนา
พาณิช  จํากัด,  พ.ศ.  2535. 

กฎหมายอาญา  เปนหลักการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อใหเกิดความเรียบรอยของสังคม  การกระทําความผิด
หรือละเมิดถือเปนความผิดตอรัฐ  เชน การลักทรัพย  ปลนทรัพย  ทํารายรางกาย  การฆาคนตาย  ฯลฯ 



บรรพต  วีระสัย,  ดร.  และสุขุม  นวลสกุล,  ดร.  รัฐศาสตรท่ัวไป.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 

สิทธิมนุษยชน  หมายถึง  อํานาจหรือประโยชนพื้นฐานของความเปนมนุษยที่ไดรับภาย  ใตการคุมครอง
ของกฎหมาย กลาวคือ  มนุษยทุกคนมีเสรีภาพ  และความเทาเทียมกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิตั้งแตเกิดมา  และไม
ควรถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสัญชาติ  เผาพันธุ  ศาสนาเชื้อชาติ  เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ 

วิบูลย  การุณกิจ.  หมวดวิชาสังคมศึกษา 1(บังคับ)  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  กรุงเทพมหานคร :  
สํานักพิมพเสมาธรรม, พ.ศ. 2545 

“มนุษยเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณไดก็ตอเม่ือมีสิทธิมนุษยชนเทานั้น”  ดังนั้นจึงถือวาสิทธิมนุษยชนเปน
พื้นฐานแหงเสรีภาพ  ความยุติธรรม  และสันติภาพในโลก 

ศูนยแนะแนวกฎหมายนิติศาสตร ( ลุงชาวใต).  สรุปบรรยาย  ฉบับเตรียมสอบ LA 101  หลักกฎหมาย
มหาชน.  กรุงเทพมหานคร. 

ดังนั้นจากการวิจัยคร้ังนี้จึงสรุปแนนอนไมไดวาการเรียนการสอนทําใหนักเรียนมีการพัฒนาการดีขึน้โดย
เปรียบเทียบจากการใหนักเรยีนทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ไมแตกตางกัน 
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาแลว พอสรุปไดวา 

1. การเรียนรูเร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาในชีวิต  และ
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีขึ้นได 

2. การใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทําใหนักเรียนอยากลองทํากอนโดยยังไมเรียนเนื้อหา
วาคะแนนจะดีหรือไมและตางกับหลังเรียนอยางไร 

3. การใหนักเรียนเรียนเนื้อหาหลังจากนั้นใหทําขอสอบหลังเรียนซ่ึงขอสอบไมตางกัน 
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการวิจยัตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. การศึกษา เอกสารและรายงานการวิจยัที่เกี่ยวของ 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3. ประชากรและตัวอยางประชากร 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิจยั 

 
1.  การศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและรายงานการวิจยัเกี่ยวกับการสอบกอนเรียนและการสอบหลงัเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่แตกตางกัน รวมท้ังศึกษาเนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ืองความรูเบื้องตนเกีย่วกับ
กฎหมาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   5   เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการวจิัย 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย        เครื่องมือที่ใชในการวิจยัมีอยู   2   แบบไดแก 

2.1  ศึกษาวิธีการสรางขอสอบ 
                                -   แบบทดสอบกอนเรียน 
                                -   แบบทดสอบหลังเรียน 

2.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายผูวิจยัสรางขึ้นตามกระบวนการทําแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน  เปนแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ  
  
3.  ประชากรและตัวอยางประชากร 
     3.1 ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ คือ นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  โรงเรียนอสัสัมชัญ
นครราชสีมา จํานวน 30  คน แลวควบคุมกลุมประชากรนี้ 
     3.2   นําคะแนนกอนทดลองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาสังคมศึกษาของนักเรียนทีเ่ปนตัวอยางประชากร 
มาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (     ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาความแปรปรวน (S) X

     3.3   ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ใชเวลาในการทดลองสอนกลุมตัวอยาง   จํานวน 4   คาบ   คาบละ 
50 นาที 
 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล       

 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  ไดแก   แผนการสอนและบันทึกหลังสอนที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
  4.1    แบบทดสอบกอนเรียนเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ    4     ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการ
สอบ 1 ช่ัวโมง 



4.2      คูมือเฉลยการทดสอบกอนเรียน 
4.3  ความเหมาะสมกับผูเรียน ผูวิจัยคํานึงถึงอายุ ความสามารถในการเรียน ประสบการณในการเรียน และ

ระดับชั้นของผูเรียน 
4.4    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ    4   ตัวเลือก   จํานวน 30 ขอ 

ใชเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 

5.  การดําเนินการทดลอง 

5.1     ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําการทดสอบกอนเรียนพรอมเฉลยเพื่อใหทุกคนทราบคะแนนที่ตนเองทําได 
5.2     สอนกลุมตัวอยางตามแผนการสอน และแบบบนัทกึหลังสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เมื่อสอนจบแตละ  
          หัวขอแลว ใหนกัเรียนในแตละกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดชุดเดียวกันนอกชัว่โมง พรอมทั้ง  
          กําหนดเวลาสงในวนัถัดไป 
5.3     ผูวิจัยตรวจแบบฝกหัดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการเฉลยพรอมทั้งอธิบาย 
5.4     ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวทําการตรวจพรอมกันและนําคะแนนที่ไดไป 
          เปรียบเทียบกับการสอบกอนเรียนวาตนเองมีการพัฒนาดีขึ้นหรือไม 
กลุมตัวอยาง  หลังจากใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวครูกับนักเรียนรวมกันเฉลยหลังจากที่

ครูนําไปตรวจมาแลวและลงคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  หลังจากนั้นครูไดทําการสอนเนื้อหาเรื่อง ความรู
เบื้องตนเกีย่วกับกฎหมาย  โดยทําการสอนตามแผนการสอนตามระยะเวลาที่กําหนด  หลังจากเรียนเสร็จแลวนํา
แบบทดสอบหลังเรียนมาใหกลุมตัวอยางทําหลังจากครตูรวจมาแลวใหแจกขอสอบและเฉลยพรอมกันกับนักเรียน  
นักเรียนกลุมตวัอยางตรวจพรอมกันโดยรวมกันเฉลย 

5.5 เมื่อส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลว ผูวิจยัทาํการวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมตัวอยาง และ
ทําการวัดผลสัมฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลวประมาณ 2 สัปดาห โดยใช
แบบทดสอบชดุเดียวกนั 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 

นําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน มาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (     ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคา
ความแปรปรวน (S) 

X

 
7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

7.1   คะแนนคาเฉลี่ยเลขคณติ (     ) X
 
                                           สูตรที่ใช                               

N
X

X ∑=

 
                  เมื่อ  แทนคะแนนคาเฉลี่ยเลขคณติ X

                                        แทนผลรวมของคะแนนทุกคน ∑ X



                          N            แทนจํานวนคนทัง้หมด 
               (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 159) 
         7.2  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ( )

N
XX

22 −∑       สูตรที่ใช S.D. = 
 
           เมื่อ S.D. =   คาคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
                               =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 2∑ X

 
                              =   คาเฉลี่ยเลขคณิต X

                    N       =   จํานวนคนทั้งหมด 
              (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 84) 
 
        7.3  คาความแปรปรวน (S) 
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22
2

−

−
= ∑ ∑
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XXN

S               สูตรที่ใช 
 
                   เมื่อ     =   คาความแปรปรวนของคะแนน 2S

 
                                            =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑ X

 
                                            =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

2∑ X

                            N    =   จํานวนคนทั้งหมด 
                  (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 63) 

 
สหสัมพันธอันดับ  (Spearman  Rank  Correlation) เปนการหาสัมพนัธระหวางตัวแปร  2 ตัว โดยท่ีตัวแปรแตละตัว
ไดรับการจัดอนัดับแลว 

             สูตร    p = 1 - ( )1
6

2

2

−
∑
NN

D
 

          เมื่อ  p  คือ  คาสัมประสิทธิ์สัมพันธสหสัมพันธแบบอันดับที ่
                  D คือ  ความแตกตางของอันดับในแตละคู 
                 N คือ จํานวนคูของขอมูลทั้งหมด 

( พื้นฐานการวจิัยการศกึษา.  ภาควิชาวิจยัและพัฒนาการศึกษา.  โครงการตํารา  คณะศึกษาศาสตร.  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม)



บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจยั หรอืผลการวิเคราะหขอมลู 

 
ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย “ เร่ืองความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมายโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ” นั้น ผูวจิัยนําเสนอผลการ
วิเคราะห ดังนี ้
ตอนที่ 1   ผลคะแนนการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและผลการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
 
 
ตอนที่ 1   ผลคะแนนการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยาง      ( D =  คาความแตกตาง ) 
 

กลุมตัวอยางคนที่ คะแนนหลังเรยีน คะแนนกอนเรียน          D        D 2  
1 22 14 8 64 
2 27 13 14 196 
3 20 15 5 25 
4 27 17 10 100 
5 20 14 6 36 
6 24 14 10 100 
7 22 15 7 49 
8 25 15 10 100 
9 20 13 7 49 
10 25 12 13 169 
11 24 14 10 100 
12 22 13 9 81 
13 20 12 8 64 
14 19 14 5 25 
15 21 15 6 36 
16 18 13 5 25 



17 24 14 10 100 
18 25 14 11 121 
19 20 10 10 100 
20 18 14 4 16 
21 19 14 5 25 
22 20 15 5 25 
23 22 15 7 49 
24 24 14 10 100 
25 20 15 5 25 
26 19 14 5 25 
27 18 15 3 9 
28 17 14 3 9 
29 18 15 3 9 
30 20 17 3 9 
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แทนคา               สูตร    p = 1 - ( )1
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จากตารางสรุปวา   การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความสอดคลองกัน  0.6    เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะ
แตกตางกันมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและผลการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และผลการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง      
 

กลุมตัวอยางคนที่ คะแนนหลังเรยีน คะแนนกอนเรียน 
1 22 14 
2 27 13 
3 20 15 
4 27 17 
5 20 14 
6 24 14 
7 22 15 
8 25 15 
9 20 13 
10 25 12 
11 24 14 
12 22 13 
13 20 12 
14 19 14 
15 21 15 
16 18 13 
17 24 14 
18 25 14 
19 20 10 
20 18 14 
21 19 14 
22 20 15 
23 22 15 
24 24 14 
25 20 15 
26 19 14 
27 18 15 
28 17 14 



29 18 15 
30 20 17 
รวม 640 423 

X  21.30 13.62 

S.D. 21.20 13.93 
 
จากตารางที่ 2  แสดงใหเหน็วา คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน เมื่อเปรยีบเทียบกันแลวคาเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากบั 13.62 คะแนนสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ  13.93 
คาเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ  21.30 คะแนน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 21.20  โดยคะแนนเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสูงกวาการทดสอบกอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ในการวิจัย เร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์างการเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่   5    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา”    
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมาย  
2.  เพื่อทราบการพัฒนาของนักเรียน  เกี่ยวกับการเรียนเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ

นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 ซ่ึงไดจากการคัดเลือกจํานวน 30   คน เพื่อ
เปนการวัดความรูวิชาสังคมศึกษา  ซ่ึงมีการหา คะแนนที่แตกตางกัน คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  จากตัวอยางประชากรทั้ง 1 กลุม 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย        ประกอบดวย 
1.       แผนการสอนและบันทึกหลังสอน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2.       คูมือเฉลยแบบฝกหัด เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
3.      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบปรนัย   
         เร่ือง   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  จํานวน 30     ขอ   

 
วิธีดําเนินการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1.       ผูวิจัยสอนทุกกลุมตัวอยางตามแผนการสอนและบันทึกหลังสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เมื่อสอนจบแต 
          ละหัวขอแลว ใหนักเรียนในแตละกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดชุดเดียวกัน นอกชั่วโมงการเรียนการ 
          สอนพรอมทั้งกําหนดเวลาสงในวันถัดไป 
2.      ผูวิจัยสอนและใหทําแบบฝกหัดเปนการฝกทักษะและเฉลยพรอมกัน 
3.    เมื่อส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลว ผูวจิัยทาํการวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยาง และทาํการ 
       วัดผลสัมฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลวประมาณ   2   สัปดาห โดยใช   
        แบบทดสอบชุดเดียวกนั 
 
 
 
 



 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดังนี ้
1.    หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนกอนการทดลอง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 
2.    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง  ดวยการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.  เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยวิธีการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวน 
       เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ป 
       การศึกษา 2551 ของกลุมตัวอยาง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
       สรุปวา คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เมื่อ
เปรียบเทียบกนัแลวคาเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 13.62 คะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  13.93 คาเฉลี่ยหลัง
เรียนมีคาเทากบั  21.30 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 21.20  โดยคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
หลังเรียนมีคาสูงกวาการทดสอบกอนเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
   การเปรียบเทยีบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ือง ความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมาย ผลปรากฏวา  การ
ทดสอบหลังเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น  ซ่ึงเกิดจากการที่ผูวิจัยสอนและใหคําแนะนําในการเรียนเร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย 
 
ขอเสนอแนะ 

ใหมีการศกึษาถึงปญหาผูเรียนอยางตอเนื่องและทําวจิัย เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น    เพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนคนที่อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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โครงการวิจัย 
เรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน  -  หลังเรียน 
เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   5  โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมาปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางรุจิรัตน  แสงอรุณ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
เลขที่ 3  ถนนเซนตเมร่ี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 



โครงการวิจัย 

ประจําปการศึกษา 2551 

ชื่อผูวิจัย นางรุจิรัตน  แสงอรุณ      ระดับ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
ชื่อโครงการ   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียนเรื่องความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฏหมาย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   5  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาปการศึกษา 2551 
 
หลักการและเหตุผล 

  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กระทรวงศึกษาธิการ  กลาววาความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภวิัตน  มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกจิของทุกประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยดวย จงึมีความจําเปนที่จะตองปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคญัใน
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะ
แขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทโีลก เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูและประสบการณในการนาํไปใชแกปญหา
ในสถานการณจริงได    ที่ผานมาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมยังคงมีการสอนแบบเดิมๆ ไมไดปรับ
วิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเลย   จึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา     ปญหาที่พบคือผูเรียนไมสนใจ
เรียนเพราะเบือ่ที่จะเรียนแบบเดิม ๆ   จนทําใหผูเรียนเบือ่หนายในการเรียนและไมชอบอานหนังสือ   รอจะใหครู
ปอนขอมูลใหอยางเดยีว   ซ่ึงถือวาเปนปญหาที่เราตองรีบแกไข   เพราะถาเราปลอยเลยตามเลยผูเรียนกจ็ะเปนคนที่
ไมมีความรับผิดชอบ  ไมมีความกระตือรือรนในการเรยีน ซ่ึงถือวาเปนปญหาหนึ่งที่ครูผูสอนตองรีบคนหาวิธีการ
แกปญหา   เพื่อใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น   และตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
หลักสูตรสถานศึกษาทีว่าผูเรียนตองผานเกณฑการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ 

จากประสบการณของผูวิจัยพบวา ปญหาที่เกิดขึ้นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ทําใหครูตองปรับการสอนโดยนําแบบทดสอบกอนเรียนมาใหผูเรียนทดลองทํา
กอนและนําไปเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดแกไขในขอที่ทําผิดและจําขอถูก  เพื่อให
ผูเรียนประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

จากขอความและเหตุผลที่ไดกลาวแลวขางตน ผูวิจยัจึงตองการที่จะศกึษา เพื่อเปรียบเทียบผลของการทํา
ขอสอบกอนเรียน – หลังเรียน  และไดรูวาขอที่ผิดนั้นขอที่ถูกเปนอยางไร   เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในการจําของนกัเรียน ในเรื่อง ความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฏหมาย   ของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 5  จํานวน 30 คน  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน - หลังเรียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย    
2.  เพื่อเปรียบเทียบวาผูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนดีขึ้นกวาเดิมหรือไม 

 
 
 



 สมมติฐานการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้  การใหนักเรียนทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน   รายวิชาสังคมเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

กฎหมาย  จะชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ขอบเขตการวิจัย  

1.    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 30 คน  โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ปการศึกษา 2551   กลุมตัวอยาง มาจากการคัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  จํานวน
นักเรียนทั้งหมด 30  คน 
2. ตัวแปรที่ใช ในการศึกษาวิจัย ไดแก      วิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

2.1. ตัวแปรอิสระ คือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จาก 
-  แบบทดสอบกอนเรียน 
-  แบบทดสอบหลังเรียน 

2.2.ตัวแปรตาม คือ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

               3.  ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือเนื้อหาวชิาสังคม เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
              4.  ระยะเวลาในการทดลองกลุมตัวอยางแตละกลุม ใชเวลาทดลอง 8 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) 

 
ขอตกลงเบื้องตน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ของกลุมตัวอยาง  ไมแตกตางกัน 
2. เวลาที่ใชในการทดสอบเทากัน กอนเรียนและหลังเรียน 
3. ขอสอบกอนเรียน  - หลังเรียนเปนเหมือนกัน 
4. ใหนกัเรียนตรวจขอสอบใหตนเองเพื่อใหนักเรียนรูวาตนเองพัฒนาขึน้หรือไมอยางไร 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

1.   นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน    ของโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551  จากการคัดเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา 
2.    แบบทดสอบกอนเรียน หมายถึง ขอสอบที่ครูเตรียมไวสําหรับสอบนักเรียนกอนเรียนเนื้อหานั้น ๆ 
3. แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง ขอสอบที่ครูเตรียมไวสําหรับสอบนักเรียนหลังเรียนเนื้อหานั้น ๆ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
5. การเปรียบเทียบ  หมายถึง การนําคะแนนสอบกอนเรียน – หลังเรียนที่ไดมาเปรียบเทียบกัน 

 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1.     การรูผลการกระทํา ของตนจากการสอบกอนเรียน – หลังเรียน  
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 



เอกสารและงานที่เก่ียวของการกับการวิจัย 
หัวขอการวิจัยในครั้งนี้ เปนการคิดรางขึ้นเองจากประสบการณการสอนของผูทําวิจัย ดังนั้น ยังไมได

คนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไมสามารถระบุเอกสารและงานที่เกี่ยวของการการวิจัยในครั้งนี้
ได จะสามารถระบุไดเมื่อมีการเริ่มทําการวิจัย และการคนควาเพิ่มเติมตอไป 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    
ปการศึกษา  2551      จากการเลือกกลุมตัวอยาง มาจํานวน  30  คน 

2. ตัวแปร  
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จาก 

-  แบบทดสอบกอนเรียน 
-  แบบทดสอบหลังเรียน 

2.2  ตัวแปรตาม คือ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

3. รูปแบบการทดลอง 
- ผูวิจัยดําเนินการใหกลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียน และสอนกลุมตัวอยางตามโครงการ

สอนและบันทึกการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เมื่อสอนจบแตละหัวขอ ใหนักเรียนกลุม 
ตัวอยางทดสอบหลัง 

- เมื่อส้ินสุดการทดลองสอน ผูวิจัยทําการนําคะแนนการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
           มา เปรียบเทียบกันเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์วามีการพัฒนามากขึ้นหรือไม โดยใชขอสอบชุด 
          เดียวกัน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาสังคม คูมือครู สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เร่ือง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย 

2. สรางแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เปนแบบปรนัย เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย 
3.  เพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาทางสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
4.  นําแบบทดสอบกอนเรียนไปหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกลุมตัวอยาง 
5. ทําการสอนในเนื้อหาที่กําหนดตามไว 
6. นําแบบทดสอบหลังเรียนไปหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกลุมตัวอยาง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยไดขอความรวมมือกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน    
2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกฏหมาย  มาทดสอบนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   5  จํานวน 30 คน โดยใชเวลาในทําแบบทดสอบประมาณ 50 นาที 



3. หลังจากที่เรียนจบเนื้อหาตามหัวขอแลวผูวิจัยนําแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกฏหมาย  มาทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   5  จํานวน 30 คน โดยใชเวลาใน
ทําแบบทดสอบประมาณ 50 นาที 

4. จากนั้นเก็บรวบรวมแบบทดสอบจากนักเรียน 
5. นําคาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. เปนการนําขอมูลที่ไดมาเก็บรวบรวมคิดเปนคาตาง ๆ ดังนี้ 
1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต  (       ) x

1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (  S.D. ) 
1.3 คาความแปรปรวน  (       ) 

2s

ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. รางแนวทางการวิจัย พ.ค. - มิ.ย. 51  
2. เขียนรางโครงการวิจัย ก.ค. - ส.ค. 51  
3. สงโครงการวิจัย ส.ค. 51 30 ส.ค. 51 
4. ดําเนินการทดลอง / สํารวจ ก.ย. 51 - ธ.ค. 51  
5. เขียนรายงาน ม.ค. - ก.พ. 52  
6. สงรายงานการวิจัย ก.พ.52 20 ก.พ. 52 
 
 
งบประมาณ 

1. กระดาษขาวยาว ขนาด A4 จํานวน 2 รีม ๆ ละ 75 บาท   ราคา     350    บาท 
2. คาจัดรูปเลมรายงานการวิจัย     ราคา     200    บาท 

   รวมเปนเงิน     550    บาท 

ผูรับผดิชอบโครงการวิจัย 

นางรุจิรัตน  แสงอรุณ ตําแหนงครูผูสอน  รายวิชาสังคมศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   5 
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