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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ  ส่ือประกอบการเรียนการ

สอนเด็กกอนวัยเรียนในคริสเตียนศึกษา     เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเรียนของเด็กกอน
วัยเรียนในคริสเตียนศึกษา  กอนและหลังการใชส่ือประสม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
เด็กเล็กที่มีอายุระหวาง 3-5 ป  ที่มาโรงเรียนวันอาทิตย Sunday School  คริสตจักรพระพรชัย  อําเภอ
แมริม  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดภาคที่1. มูลนิธิแหงสภา คริสตจักรในประเทศไทยจํานวน  15  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  1)  แผนการสอนที่ประกอบดวย   ส่ือประสม   2)  แบบทดสอบ  
ทําการวิเคราะหขอมูลซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมเด็กตองานที่นําเสนอ 
          ผลการวิจัยพบวา 1)  ผลจากการจัดทํา ส่ือประกอบการเรียนการสอน เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไวคือมีผลสัมฤทธิ์ในการเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน   2)  เด็กเล็กในชั้น Sunday School 
มีความสนใจมีพฤติกรรมตอบสนองตอส่ือที่ไดนําเสนอ  3)  ส่ือประสม ( Multi- media ) เขามาชวย
เปนสื่อในการสรางแรงจูงใจในดานการประชาสัมพันธที่สามารถ นําเด็กเขามาศึกษาในชั้น Sunday 
School 4)  ผูที่ไดรับชม ส่ือประสม ( Multi- media ) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่นําเสนอวามีความ
เหมาะสมมาก ที่สุด โดยเฉพาะการใชส่ือเพื่อประกอบการเรียนการสอนและมีแนวโนม ส่ือประสม 
(Multi-    media)  ซ่ึงเปน ส่ือเด็กเล็กในชั้น   Sunday School   ที่สําคัญผลของการศึกษานี้คาดวาจะ
เปนประโยชนตอบุคคลทั่วไปที่ทําใหเขาใจถึงสภาพปญหาทางสังคม และอาจสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
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ABSTRACT 
 

             The purposes of this study were to study the forms of instructional multi-media used in a 
pre-schooling class in Christian Study, as well as to compare the achievement of learning skills of 
the pre-schooling children in Christian Study before and after the usage of the multi-media. The 
subjects of this study were 15 children aged between 3 – 5 years, attending the Sunday School at 
Phrapornchai Church, Amphoe MaeRim in Chiang Mai Province, which is under the supervision 
of the Christian Church of Thailand. The research instruments consisted of:  1)  the lesson plan 
with the usage of the multi-media and  2) a test form designed for data analysis; the form is used 
in order to study the children’s behavior toward the presented works. 
The study revealed the following results: 1) The achievement of using the created multi-media in 
teachings and learning was as hypothesized. 2) Children in the class of Sunday School were 
interested in as well   as having responsive behavior toward the presentation of the media.  3) The 
multi-media could help creating the motivation in the public   relations to attract the children to 
the Sunday School class.  4) The viewers of the presented multi-media expressed their opinions 
that the media were the most appropriate for the children’s learning, and tended to be significant 
teaching media in Sunday School class for small children.   The findings of the study were 
expected to be useful to the public, making people understand the situation of the social problems, 
and be applied to other related areas of education.  

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d


	àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à´ç¡¡èÍ¹ÇÑÂàÃÕÂ¹ã¹¤�
	
	¼Ùéà¢ÕÂ¹  ¹ÒÂ ÍØ´ÁªÑÂ ¢ÑµÔªÕ¹Ð


	ÍÒ¨ÒÃÂì·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤é¹¤ÇéÒáººÍ�
	ÍÒ¨ÒÃÂì ´Ã.àÊÁÍá¢  ÊÁËÍÁ
	º·¤Ñ´ÂèÍ
	
	¡ÒÃ¤é¹¤ÇéÒáººÍÔÊÃÐ¤ÃÑé§¹ÕéÁÕÇÑ�


	mdad1148uk_abs.eng.pdf
	Author    Mr. Udomchai  Katcheena
	Independent Study Advisor
	Lecturer   Dr. Samerkae Somhom
	ABSTRACT


