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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกชองเรา ชอง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 
เปรียบเทียบผลลัมถุทธี้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกชองเรา ชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเทียบกับก่อนเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางชุนเทียน จำนวน 50 คน ซ่ึง 
ได้มาโดยวิธีลุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็น 
ฐาน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธี้ทางการเรียน สถิติท ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค ่าเฉลี่ย ร ้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวและสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลลัมถุทธี้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชองนักเรียนชองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 

สร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง โลกชองเรา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลลัมถุทธี้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกชองเราชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ 

จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ ะ ผลลัมฤทธ้ีทางการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

Abstract
The purposes of this research were to compare science learning achievement in “Our Earth” of 

Mattayomsuksa 2 students after using creativity-based learning model (CBL) with the 70 percent criteria and 
to compare Science Learning Achievement in the topic of our earth of Mattayomsuksa 2 Students after 
learning with creativity-based Learning model with before learning. The samples were 50 students in 
Mattayomsuksa 2/9 wlio studied in the first semester of 2018 academic year from Ratthanakosinsompoch 
Bangkhunthian School selected by using cluster sampling. The research instruments were creativity-based 
learning lesson plans and science learning achievement test. The data were analyzed using m ean standard 
deviation one sample t-test and t-test for dependent sample statistics.

The results found that
1. Science learning achievement in the topic of Our Earth of Mattayomsuksa 2 students after 

learning with creativity-based learning modelwas higher than 70 percent criterion with the statistical 
significance at .05 level.

2. The Mattayomsuksa 2 students’ science learning achievement in the topic of Our Earth after 
learning withcreativity-based learning modelwas higher than before learning with statistical significance at 
.05 level.
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