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บทคัดยอ 
  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1   ที่ไดรับการสอนแบบซิปปาระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน   
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน   และ  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   ที่ไดรับการสอนแบบซิปปากับ
การสอนแบบโครงงาน    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   คือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   โรงเรียน
พุทธโสธร   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2552   จํานวน  90  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย     คือ  แผนการจัดการเรียนรู    วิชาสังคมศึกษา    เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
และเรื่องกฎหมายใกลตัว    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา   แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุมและแบบสํารวจความคิดเห็น  สถิติที่ใช  คือ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที ( t - test )  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่   1   ที่ไดรับการสอนแบบซิปปาหลังเรียนมีคะแนนทดสอบสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1    
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานหลังเรียนมีคะแนนทดสอบสูงกวากอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .05   และ  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการสอนแบบซิปปามีคะแนนทดสอบสูงกวาการสอนแบบโครงงาน   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 The  objectives  of  this   research  were  to  1)  compare learning  achievement of     
Mathayomsuksa  one  students  using the CIPPA  model  method  and  comparing  scores before  
and  after  study  2)  compare learning  achievement  of   Mathayomsuksa  one  students  using  
the  Project  model  method  and  comparing  scores before  and  after  study  and  3) compare  
and  contrast the  learning  achievement  levels  reached  by Mathayomsuksa  one  students  using 
the  CIPPA   and   Project   model   methods.  The   sample  used  in  this   study   involved  90 
Mathayomsuksa  one  students  from the  Puttasothorn  School  in Chachoengsao  Province during  
the  first semester  of  the  2009  academic  year. Resarch  instruments  included  the  learning  
plan, the  learning  achievement  test, the  observation form  and  the  survay  form.The  statistics 
used were  mean, standard  diviation  and  t – test. 
 The  research  results  showed  that   1) learning achievement in  social  studies for   
Mathayomsuksa  one  students  using the CIPPA  was  higher  than   before   the   study at  a  
significance  level  of .05  2 ) learning  achievement  for  Mathayomsuksa   one  using the  Project  
model  method  was  higher  than  before  the  study  at  a  significance  level  of  .05.   and 3) 
learning achievement  for Mathayomsuksa  one  students using the CIPPA  model  method  was  
higher  than that  of  students  using the  Project  model  method at  a  significance  level  of  .05.    
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