บทคัดย่ อ
ชือผลงาน :

ชือผูร้ ายงาน :
ปี การศึกษา :

รายงานการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุด อาเซี ยนสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา
สําหรับนักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านใหม่โชคชัย
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายประสงค์ อินสุ ทะ
2555

การศึ ก ษาครั/ งนี/ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรี ย นสํา เร็ จรู ป
ชุ ด อาเซี ย นสั ม พันธ์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิช าเพิ มเติ ม
อาเซี ยนศึกษา สําหรับนักเรี ยนชั/นประถมศึ กษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านใหม่โชคชัย ตามเกณฑ์ 80/80
เพือศึกษาผลสัมฤทธิ= ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุ ด อาเซี ยนสัมพันธ์
และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านใหม่โชคชัย สํานักงาน
เขตพื/ นที การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 4 ที มี ต่ อบทเรี ยนสํ า เร็ จรู ป ชุ ด อาเซี ย นสั ม พัน ธ์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา ประชากร
ทีใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 4 ของโรงเรี ยนบ้านใหม่โชคชัย ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 11 คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ= ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุ ด อาเซี ยนสัมพันธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กกิจกรรมการเรี ยนรู ้ระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบ
หลังเรี ยน (E1/E2) การวิเคราะห์หาความเทียงของแบบทดสอบ และการหาค่าความยากง่ายและค่า
อํา นาจจํา แนก ของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ= ทางการเรี ย น นํา เสนอผลการศึ ก ษาในรู ป ตาราง
ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษา พบว่า
1.ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุ ด อาเซี ยนสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา สําหรับนักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนบ้านใหม่โชคชัย สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีประสิ ทธิ ภาพ
87.42/87.57 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตั/งไว้ 80 / 80

2. ผลการทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ= ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสั ม ฤทธิ= ทางการเรี ย นของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุ ด อาเซี ย นสั ม พันธ์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา สําหรับนักเรี ยนชั/นประถมศึกษา
ปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านใหม่โชคชัย สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 4 พบว่า
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยมีผลคะแนนเฉลียหลังเรี ยนเท่ากับ 26.18 คิดเป็ นค่าเฉลีย
ร้อยละ 87.27 คะแนนเฉลียก่อนเรี ยนเท่ากับ 18.27 คิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละ 60.91
3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุ ด อาเซี ยนสัมพันธ์
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา สําหรั บ
นักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 4 ทั/ง 12 เล่ม พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
( µ = 4.45, σ = 0.55 )

