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55262305: สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ: สิ่งแวดลอมและการพัฒนา / ความคิดสรางสรรค / การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 นันทพร รอดผล: การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS : อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ. อ.ดร.อนัน ปนอินทร, รศ.สมประสงค นวมบุญลือ และอ.ดร.มนัสนันท น้ําสมบูรณ. 253 
หนา. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ     
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 41 คน ภาคเรียน    
ที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS 
เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา     
3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 4. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หลังเรียนดวยการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยการจัด   
การเรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
SSCS โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 
 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา................................................         ปการศึกษา 2557 
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55262305: MAJOR TEACHING SOCIAL STUDIES 
KEY WORD: ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT/ CREATIVE OF THINKING/  

 LEARNING MANAGEMANT TAUGHT  BY SSCS 

 NANTHAPORN RODPHON: THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES AND CREATIVE 

THINKING ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS TAUGHT BY 

SSCS .THESIS ADVISORS : ANAN PANIN, Ph.D., ASSOC.PROF. SOMPRASONG NUAMBUNLUE AND 

MANASANAN NAMSONBOON, Ph.D. 253 pp. 

 The purpose of this research were to 1. compare the learning outcomes on the 

environment and development of the Matthayomsuksa 4 students before and after the 

participation in the learning management taught by SSCS 2. compare the creative thinking of the 

Matthayomsuksa 4 students before and after the participation in the learning management taught 

by SSCS and 3. the opinion of the Matthayomsuksa 4 students before and after the participation 

in the learning management taught by SSCS.  

The sample of this research consisted of 41 Matthayomsuksa 4/4 students studying in 

the second semester during the academic year 2014 at The Demonstration School of Silpakorn 

University, Amphoemueang Nakhonpathom, Nakhonpathom 

 The instrument which employed to collect data were: 1. lesson plans 2. a learning 

outcome test 3. a questionnaire on the opinion of student about participation in the learning 

management taught by SSCS. The collected data was analized by mean  ( ), standard deviation 

(S.D.), and t-test dependent and content analysis. 

The finding were as follows: 

 1. The learning outcomes of student on the environment and development of 

the Matthayomsuksa 4 students gained after the participation in the learning management taught 

by SSCS was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the 

level of .05 significance. 

 2. The Creative Thinking of the Matthayomsuksa 4 students gained after the 

participation in the learning management taught by SSCS was higher than the learning outcomes 

gained before the participation learning at the level of .05 significance. 

 3. The opinions of the Matthayomsuksa 4 students towards the participation in 

the learning management taught by SSCS was at high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เลมนี้ สําเร็จลุลวงเปน
อยางดีดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  ความชวยเหลือและกําลั งใจจาก               
อาจารย ดร.อนัน ปนอินทร รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ และอาจารย ดร.มนัสนันท     
น้ําสมบูรณ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาตั้งแตเริ่มตนจนวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ อาจารย ดร.สามารถ ทิมนาค  ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ           
ศิริสัมพันธ อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข
ขอบกพรองเพ่ือใหวิทยานิพนธมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสาธิต จันทรวินิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย และอาจารย ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือใน
การวิจัย ทําใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณผู อํานวยการ รองผู อํานวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูลอยางดี 
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหทุนอุดหนุนการทําวิจัยเพ่ือเปน
ประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ 

ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี และนองระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลอันเปนที่รักทุกทานสําหรับความชวยเหลือ คําแนะนํา
และกําลังใจที่มีใหเสมอมาจนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้ลุลวงเปนอยางดี 
 ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูซึ่งใหชีวิต การอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ความสามารถ 
เปนผูวางรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนปจจัยทางการศึกษามาโดยตลอดและขอขอบคุณ
สมาชิกทุกๆทานในครอบครัวที่เปนแรงบันดาลใจ และใหกําลังใจในการศึกษาเปนอยางดี ทําใหผูวิจัย
สําเร็จการศึกษาปริญญาโทดังที่มุงหมายไว 
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