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ชื่ องานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดการเรียนการสอน รายวิชาท้ องถิ่น
ศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ทีม่ ีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา
THE EFFECT OF INSTRUCTION AL PACKAGE LEARNING ACTIVIES LOCAL
STUDY S20201 TOWARD LE LEARNING ACHIEVMENTS LEARNING FOR
MATHAYOMSUKSA 1 ACADEMIC YEAR 2015
HATYAIWITAYALAISOMBOONKUNKANYA SCHOOL
มณี รัตน์ ถาพลพันธุ์ (กศ.ม.) 1
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ เ ) เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการเรี ยน
การสอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส20201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบู รณ์ กุลกันยา ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชา
ท้องถิ่ นศึ ก ษา รหัส วิช า ส 20201 ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 3 )เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการ
เรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่ นศึ กษา รหัสวิชา ส 20201กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั รั้ งนี้ คื อ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/13 – ม. 1/16 ที่ลงทะเบียนเลือกเรี ยนวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส
20201 จานวน 51 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ าย ( Simple Random Sampling ) โดยใช้กลุ่ม
นักเรี ยนที่เลือกเรี ยนวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 เป็ นหน่วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 จานวน
13 แผน 2) ชุ ดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 จานวน 13 ชุด 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนการสอน 80/80
คาสาคัญ ชุดการเรี ยนการสอน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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ผลการวิจัยพบว่า
1) ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ ( E1 /E2) เท่ากับ 81.75 / 80.43 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยชุดการ
เรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการเรี ย นโดยใช้ชุ ดการเรี ย นการสอน รายวิช า
ท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับ มาก
บทนา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทุ กคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ที่ มีความสมดุ ลทั้ง ร่ างกาย ความรู ้ คุ ณธรรม มี
จิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะพื้ น ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่ จ าเป็ นต่ อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่ อที่วา่ ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และยังมีการกาหนดหลักการ
ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนอง
การกระจายอานาจ ให้สั ง คมมี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษา ให้ส อดคล้องกับ สภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 4 )ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสู ตรระดับ
ท้องถิ่ น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมี ความสามารถ
ทักษะ เจตคติที่ดีในการสื บสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ ทอ้ งถิ่ น โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่ อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่ งมีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ชื่นชม สื บ
สาน สร้างสรรค์ และปลูกฝังความรัก ภาคภูมิใจเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย
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และภูมิปัญญาซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ทีสตูล (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ,
มปป :10 )
นอกจากนี้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการบริ หารหลักสู ตรว่า
สถานศึกษามีหน้าที่สาคัญในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การวางแผน และดาเนินการใช้
หลักสู ตร สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
และความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 29 -30)
วิ ช าท้อ งถิ่ น ศึ ก ษา เป็ นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา เป็ นวิชาหนึ่ งที่จดั ขึ้ นเพื่อสนองสนองนโยบายของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความต้องการของท้องถิ่น เป็ นวิชา ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม ประวัติความ
เป็ นมา สภาพเศรษฐกิจสังคม การดารงชีวติ ประเพณี ภูมิปัญญาอาชีพ
สภาพการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่ นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2556 นักเรี ยนจานวน 220 คน พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับ 4 จานวน
29 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 13.28 ระดับ 3.5 จานวน 25 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 11.36 ระดับ 3 จานวน
44 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ 20.00 .ระดับ 2.5 จานวน 24 คนคิดเป็ นร้อยละ10.91 ระดับ 2 จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.27 ระดับ 1จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ10.91 ระดับ 0 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 21.82 (มณี รัตน์ ถาพลพันธุ์ ,2556 : 3) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนยังอยูใ่ นระดับต่ ากว่าเกณฑ์มากถึ งร้ อยละ 21.82 ทั้งนี้ เนื่ องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การ
เรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ยงั เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง ครู มีบทบาทในการเป็ นผูน้ า ถ่ายทอดความรู ้ และ
ควบคุ มพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนแต่ เพียงผูเ้ ดี ยว การสอนและเทคนิ คการสอนยังเน้นการสอนแบบ
บรรยายไม่เน้นกระบวนการให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้ เอกสารประกอบการเรี ยนที่ใช้ประกอบการเรี ยนข้อมูลบางอย่างล้าสมัย ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเบื่อหน่ายไม่สนใจเรี ยน
ชุ ดการเรี ยนการสอน เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ กษาที่ ส ามารถนามาช่ วย
แก้ ปั ญ หาการจัด การการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้เ รี ยนเป็ นส าคัญ ช่ ว ยให้ ผู ้ส อนถ่ า ยทอดเนื้ อ หาและ
ประสบการณ์ ที่ ส ลับ ซับ ซ้อน สามารถเร้ า ความสนใจของผู เ้ รี ย นต่ อสิ่ ง ที่ ก าลัง ศึ ก ษา เพราะชุ ด
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การเรี ยนการสอนจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ยังเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็ น ฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยงั ช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพราะชุดการเรี ยนการสอนเป็ นสื่ อประสมที่ได้จดั ไว้ในระบบ
เป็ นการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและรักษาระดับความสนใจของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดเวลา(ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์
,2553 :436) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มุน สารสิ น (2558:บทคัดย่อ), วันทนี ย ์ เอื้อรักษ์โอฬาร
(2553 : บทคัดย่อ) ,วนิ ดา ชมภู พงษ์ (2555 : บทคัดย่อ) และ
เลิ ศศิ ริ เต็มเปี่ ยม(2554 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจยั เกี่ ยวกับชุ ดการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะนานวัตกรรมด้านการสร้างชุ ดการ
เรี ยนการสอนมาใช้ในการการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับ
นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 และคาดว่า ชุ ดการเรี ย นการสอนจะส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ยนมี ผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้ชุ ด การเรี ย นการสอน รายวิ ช าท้อ งถิ่ น ศึ ก ษา รหัส วิช า ส 20201 ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัส
วิชา ส 20201
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รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน – หลัง
การทดลอง(One group pretest – posttest design) (ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ 2553 :74) โดยมีรูปแบบ
การวิจยั ดังนี้

O1 x O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง

x
O1

หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน

O2

หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยนหลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดกิจกรรมการ

หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน

เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน

ประชาการและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ที่เรี ยนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา ส 20201 จานวน 166 คน
2. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ที่เรี ยนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random sampling Unit )ใช้กลุ่มห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม ผลการจับสลากปรากฏว่า
ได้แก่ กลุ่มห้อง ม. 1/13 – ม.1/16 จานวน 51 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วย
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 13 แผน
1.2 ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น จานวน
13 ชุด ประกอบด้วย
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ภูมิลกั ษณ์ เมืองสงขลา
ชุดที่ 2.1 เรื่ อง ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
ชุดที่ 2.2 เรื่ อง สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา
ชุดที่ 2.3 เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา
ชุดที่ 2.4 เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติทีสาคัญของจังหวัดสงขลา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ย้ อนรอยเมืองสงขลา
ชุ ดที่ 3.1 เรื่ อง ที่มาของคาว่า “สงขลา” และพัฒนาการของเมืองสงขลา
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ชุดที่ 3.2 เรื่ อง ชุมชนโบราณที่สาคัญของเมืองสงขลา
ชุดที่ 3.3 เรื่ อง สงขลาสมัยสทิงพระ –พะโคะ
ชุดที่ 3.4 เรื่ อง สงขลาสมัยฝั่งหัวเขาแดง
ชุดที่ 3.5 เรื่ อง สงขลาสมัยฝั่งแหลมสน – บ่อยาง
ชุดที่ 3.6 เรื่ อง รักษ์ทอ้ งถิ่น
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 คนดีศรีสงขลา
ชุ ดที่ 6.1 เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญของจังหวัดสงขลา
สมัยอดีต
ชุ ดที่ 6.2 เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญของจังหวัดสงขลา
สมัยอดีต (เน้นอาเภอหาดใหญ่)
ชุ ดที่ 6.3 เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญของจังหวัดสงขลา
สมัยปัจจุบนั
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุด
การเรี ยน การสอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนหาดใหญ่ วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็ นแบบสอบถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับจานวน 15 ข้อ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองของกลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ งเป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557
มาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีวิธีการ
ดาเนิน ดังนี้
1.1 ทดลองแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง ( One – to –one testing ) ใช้กบั นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเลือกเรี ยนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จานวน 3 คน ที่มีผลการเรี ยนในระดับ
กลุ่มสู ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และต่ า 1 คน ผลปรากฏว่า ชุ ดที่ 1.1 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 66.67
/63.33ชุดที่ 1.2มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 67.82 /63.33 ชุดที่ 1.3 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 63.33/60.00ชุด
ที่ 1.4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 64.81/63.33ชุ ดที่ 2.1 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 66.67/63.33ชุ ดที่ 2.2 มี
ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 68.89/ 66.67ชุ ด ที่ 2.3 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 70.00/66.67 ชุ ด ที่ 2.4 มี
ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 71.79/63.33 ชุ ด ที่ 2.5 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 66.67/63.33 ชุ ด ที่ 2.6 มี
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ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 70.67/66.67ชุ ด ที่ 6.1 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 72.92/66.67 ชุ ด ที่ 6.2 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 66.6763.33 ชุดที่ 6.3 มีประสิ ทธิภาพ 65/60.00 แล้วนาผลที่ได้มาคานวณหาค่า
ประสิ ทธิ ภาพโดยขั้นนี้ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 68.01 /63.85 และผูว้ ิจยั ได้สอบถามผูเ้ รี ยนถึง
ปั ญหาการใช้ชุ ดการเรี ย นการสอน รายวิช าท้องถิ่ นศึ ก ษา รหัส วิช า ส 20201 พบว่า ควรมี ก าร
ปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องภาษาให้มีความกระชับและรู ปภาพประกอบให้ชดั เจน
1.2 ทดลองแบบกลุ่ ม เล็ ก (Small-group testing) ใช้ ก ั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเลือกเรี ยนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จานวน 9 คน ที่มีผลการเรี ยนในระดับ
กลุ่ มสู ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และต่ า 3 คน คน ผลปรากฏว่า ชุ ดที่ 1.1 มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ า กับ
74.44/72.22 ชุดที่ 1.2 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 73.95/71.11 ชุดที่ 1.3 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 72.22/71.11
ชุดที่ 1.4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 73.46/71.11 ชุดที่ 2.1 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 74.44/72.22 ชุดที่ 2.2 มี
ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 73.33/ 71.11 ชุ ด ที่ 2.3 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 74.44/ 71.11 ชุ ด ที่ 2.4 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ า กั บ 73.50/ 70.00 ชุ ด ที่ 2.5 มี ป ระสิ ทธิ ภาพเท่ า กั บ 74.75/ 72.22ชุ ด ที่ 2.6 มี
ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 74.22/ 72.22 ชุ ด ที่ 6.1 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 74.31/ 72.22 ชุ ด ที่ 6.2 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 74.44/71.11/ ชุดที่ 6.3 มีประสิ ทธิ ภาพ 72.78/70.00 แล้นาที่จดั ทาขึ้นมาทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยน แล้วนาผลที่ ได้มาคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยขั้นนี้ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
73.84 /71.37 และปรับปรุ งแก้ไขชุดการเรี ยนการสอนอีกครั้งให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้
สอบถามผูเ้ รี ยนถึงปั ญหาการใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 พบว่า
ตามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยน คื อ.ควรมี ภาพประกอบให้มากกว่านี้ และชัดเจนกว่านี้ ก่อนนาไป
ทดลองภาคสนาม
ั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1.3 ทดลองภาคสนาม (Field testing ) ใช้กบ
ที่ลงทะเบียนเลื อกเรี ยนรายวิชาท้องถิ่ นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน ทดลองใช้ชุดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาท้องถิ่ นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ที่มีผลการเรี ยนในระดับ กลุ่มสู ง 15 คน
ปานกลาง 15 คน และต่า 15 คน คน ผลปรากฏว่า ผลปรากฏว่า ชุ ดที่ 1.1 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
81.56/80.22 ชุดที่ 1.2 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.22/81.11 ชุดที่ 1.3 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.22/80.00
ชุ ดที่ 1.4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ81.7380.22ชุ ดที่ 2.1 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.00/81.11 ชุ ดที่ 2.2 มี
ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 81.04/ 80.22ชุ ด ที่ 2.3 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 82.00/ 80.22 ชุ ด ที่ 2.4 มี
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ประสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 81.03/ 80.22 ชุ ด ที่ 2.5 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ 81.62/ 80.00 ชุ ด ที่ 2.6 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ า กั บ 82.58/ 81.33 ชุ ด ที่ 6.1 มี ป ระสิ ทธิ ภาพเท่ า กั บ 81.81/ 80.22ชุ ด ที่ 6.2 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.56/80.22 ชุ ดที่ 6.3 มีประสิ ทธิ ภาพ 81.44/80.44 ที่จดั ทาขึ้นมาทดลองใช้กบั
นักเรี ยนในขั้นนี้ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.75 /80.43 เป็ นไปตามเกณฑ์80/80 จึงนาไปจัดพิมพ์
ฉบับจริ งเพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้ชุดการ
เรี ย นการสอน รายวิช าท้องถิ่ นศึ ก ษา รหัส วิชา ส 20201 ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน โดยใช้สถิติทดสอบ
ค่าที (t–Dependent)
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการ
สอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพของสมนึก ภัททิยธนี ( 2553: 36-42)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาชุ ดการเรี ย นการสอน รายวิช าท้องถิ่ นศึ ก ษา รหัส วิช า ส 20201 ไป
ทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย นหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพของชุ ดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้ องถิ่นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา
ให้ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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ผูว้ ิจยั ได้ใ ห้นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นหาดใหญ่ วิท ยาลัย สมบู รณ์ กุ ล กันยา
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่เรี ยนรายวิชาท้องถิ่ นศึกษา รหัส
วิชา ส 20201 ที่เป็ นกลุ่มทดลองภาคสนาม จานวน 45 คน ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ศึกษาเนื้ อหา
ทาบัตรบันทึกกิ จกรรมของแต่ละชุ ดการเรี ยนการสอนแต่ละชุ ดและทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จน
ครบทั้ง 13 ชุ ด แล้วนาผลการวิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการเรี ยนการสอน ปรากฏผลดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลรวมคะแนนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมระหว่างเรี ยนโดยการหาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก – 80 ตัวหลัง
ชุ ดที่
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
6.1

ชุดการเรี ยนการสอน
เรื่ อง ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
เรื่ อง สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดสงขลา
เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา
เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
สงขลา
เรื่ อง ที่ มาของค าว่ า “ส งขล า ” แล ะ
พั ฒ นาการของเมื อ งสงขลาสมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์
เรื่ อง ชุมชนโบราณที่สาคัญของเมือง
สงขลา
เรื่ อง สงขลาสมัยสทิงพระ –พะโคะ
เรื่ อง สงขลาสมัยฝั่งหัวเขาแดง
เรื่ อง สงขลาสมัยฝั่งแหลมสน – บ่อยาง
เรื อง รักษ์ทอ้ งถิ่น
เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญ
ของจังหวัดสงขลาสมัยอดีต

ค่ าร้ อยละ E1- E2
ประสิ ทธิภาพ
ค่าร้อยละ E1 ค่าร้อยละ E2
81.56/80.22
81.56
80.22
82.22/81.11
82.22
81.11
82.22
81.73

80.00
80.22

82.22/80.00

82.00

81.11

82.00/81.11

81.04
82.00
81.03
81.62
82.58
81.81

80.22

81.44/80.22

80.22
80.22
80.00
81.33
80.22

82.00/80.22

81.73/80.22

81.03/80.22
81.62/80.00
82.58/81.33
81.81/80.22
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ตาราง 1 (ต่ อ ) แสดงผลรวมคะแนนนัก เรี ย นที่ ท ากิ จ กรรมระหว่า งเรี ย นโดยการหาค่ า
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก – 80 ตัวหลัง
ชุ ดที่
6.2

6.3

ชุดการเรี ยนการสอน
เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญ
ของจังหวัดสงขลาสมัยอดีต (เน้นอาเภอ
หาดใหญ่)
เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญ
ของจังหวัดสงขลาสมัยปัจจุบนั
E1 /E2

ค่ าร้ อยละ E1- E2
ประสิ ทธิภาพ
ค่าร้อยละ E1 ค่าร้อยละ E2
81.56/80.22
81.56
80.22

81.44

80.44

81.44/80.44

81.75

80.43

81.75/80.43

จากตาราง 6 แสดงให้เห็ นประสิ ทธิ ภาพ ของชุ ดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่ นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพดังนี้
- ชุ ด ที่ 2. 1 เรื่ อ ง ข้อ มู ล พื้ น ฐานของจัง หวัด สงขลา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กับ
81.56/80.22

- ชุดที่ 2.2 เรื่ อง สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา มีประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ 82.22/81.11
- ชุ ดที่ 2.3 เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา มี ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
82.22/80.00

- ชุดที่ 2.4 เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติทีสาคัญของจังหวัดสงขลา มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 81.73/80.22
- ชุดที่ 3.1 เรื่ อง ที่มาของคาว่า “สงขลา” และพัฒนาการของเมืองสงขลาสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.00/81.11
- ชุ ดที่ 3.2 เรื่ อง ชุ มชนโบราณที่สาคัญของเมืองสงขลา มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
81.44/80.22

- ชุดที่ 3.3 เรื่ อง สงขลาสมัยสทิงพระ –พะโคะ มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.00/80.22
- ชุดที่ 3.4 เรื่ อง สงขลาสมัยฝั่งหัวเขาแดง มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.03/80.22
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- ชุ ด ที่ 3.5 เรื่ อ ง สงขลาสมัย ฝั่ ง แหลมสน – บ่ อ ยาง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กับ
81.62/80.00

- ชุดที่ 3.6 เรื่ อง รักษ์ทอ้ งถิ่น มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.58/81.33
- ชุดที่ 6.1 เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญของจังหวัดสงขลาสมัยอดีต มี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.81/80.22
- ชุดที่ 6.2 เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญของจังหวัดสงขลาสมัยอดีต
(เน้นอาเภอหาดใหญ่) มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ81.56/80.22
- ชุ ดที่ 6.3 เรื่ อง ประวัติและผลงานของบุ ค คลส าคัญ ของจัง หวัดสงขลาสมัย
ปัจจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.44/80.44
ชุ ดการเรี ยนการสอนทั้ง 13 ชุ ด มี ประสิ ทธิ ภาพค่าเฉลี่ ยรวม เท่ากับ 81.75/80.43
แสดงว่ า ชุ ด การเรี ยนการสอน รายวิ ช าท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษา รหั ส วิ ช า ส 20201 ส าหรั บ นั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 เป็ นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
ข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนก่ อนและหลัง
เรี ย นด้ ว ยชุ ด การเรี ย นการสอน รายวิ ช าท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษา รหั ส วิ ช า ส 20201ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่ วทิ ยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา
ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบู รณ์ กุล
กันยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ที่เรี ยนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 51 ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน จานวน 40 ข้อ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตาราง 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
ด้วยชุดการเรี ยนการสอน รายวิชา าท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201
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การทดสอบ

N

̅
𝒙

S.D.

ทดสอบก่อนเรียน

51

12.78

3.738

ทดสอบหลังเรียน

51

33.27

t

Sig
1 tailed

27.128

0.000

3.182

จากตาราง 7 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ย
( x̅ ) เท่ากับ. 12.78 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 3.738 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) เท่ากับ 33.27 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ
3.182 เมื่อนาคะแนนก่อนเรี ยน กับหลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ t – test พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
หาดใหญ่ วิทยาลัยสมบู รณ์ กุลกันยา ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ ชุดการเรี ยนการสอนรายวิชาท้ องถิ่น
ศึกษา รหัสวิชา ส 20201
ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบู รณ์ กุล
กันยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ที่เรี ยนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 51 ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การเรี ย น ด้ว ยชุ ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าท้อ งถิ่ น ศึ ก ษา รหัส วิ ช า ส 20201 จ านวน 15 ข้อ
ปรากฏผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา
รหัสวิชา ส 20201
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รายการประเมิน

ด้ านเนื้อหา
1. ชุดการเรี ยนการสอนทาให้ฉนั เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
2. เนื้อหาสาระเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
3. มีการจัดลาดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
4. เนื้อหาเป็ นเรื่ องที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ จริ งได้
5. เนื้อหามีจานวนเหมะสมกับเวลา
ด้ านการจัดกิจกรรม
6. กิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยชุ ดการเรี ยนการสอนมี
ลาดับขั้นตอน
7. ฉันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลายน่าสนใจ
ด้ านสื่ อการเรี ยนรู้
9. สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนมีความทันสมัย
10. สื่ อการสอนเร้าความสนใจ
11. มีภาพประกอบที่เหมาะสมชัดเจน
12. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อการสอน
การวัดและประเมินผล
13. มีความหลากหลายในการประเมินผล
14. การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนการสอนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดผลและประเมินผล
15. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
รวมค่ าเฉลีย่

นักเรียน (N )= 51 คน
̅
S.D. ระดับความ
𝒙
พึงพอใจ
4.39
0.40
มาก
4.53
0.54
มากที่สุด
4.41
0.57
มาก
4.37
0.69
มาก
4.39
4.24
4.41

0.63
0.62
0.48

มาก
มาก
มาก

4.43
4.37
4.43
4.36
4.39
4.25
4.33
4.45
4.61
4.53

0.64
0.66
0.61
0.45
0.67
0.77
0.71
0.61
0.36
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด

4.63
4.67
4.43

0.46
0.48
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชา
ท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.43 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 .และพิจารณารายด้านของรายการประเมิน พบว่า ด้านเนื้ อหา
ในภาพรวมอยูใ่ นขั้นระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.40 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยด้านเนื้ อหา พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านเนื้ อหา ในรายการ
เรื่ องชุดการเรี ยนการสอนทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅)
เท่ากับ 4.53ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.54 ส่ วนด้านการจัดกิจกรรม ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.41 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นย่อยด้านการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรม ในรายการ
เรื่ องกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการเรี ยนการสอนมีลาดับขั้นตอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.61 และ ค่าเฉลี่ย (x̅) มีเท่ากับ 4.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 ส่ วนด้าน
สื่ อการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.36 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจใน
ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ในรายการเรื่ องผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อการสอนอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
(x̅) เท่ากับ 4.45ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 และด้านการวัดผลประเมินผลใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.61 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.36 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยด้านการวัดผลและประเมินผลพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจใน
รายการเรื่ องการวัดผลและประเมินสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅)
เท่ากับ 4.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ พิจารณาจากตาม
ตารางที่ 3

อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อการศึกษา การพัฒนาชุ ดการเรี ยนการสอน รายวิชา
ท้องถิ่ นศึกษา รหัสวิชา ส 20202 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยา ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั และมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
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1. ชุดการเรี ยนการสอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบู รณ์ กุลกันยา ที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ นมี
ประสิ ทธิภาพ E1- E2เท่ากับ 81.75/80.43 หมายความว่า นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยจากชุดการเรี ยนการ
สอนทั้ง 13 ชุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.75 และได้คะแนนเฉลี่ ยจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้ อยละ 80.43 แสดงว่าชุ ดการเรี ยนการ
สอนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 และเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั นี้
มีผลสื บเนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาขั้นตอน การพัฒนาชุ ดการเรี ยนการสอนรายวิชาท้องถิ่ นศึ กษา
รหัสวิชา ส 20201 สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งพัฒนาและดาเนิ นการ
สร้ างตามขั้นตอน โดยเริ่ มจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา แบบเรี ยนและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการสร้ างชุ ดการเรี ยนการสอน มีการวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ แกนกลาง หลักสู ตรท้องถิ่ น จุ ดประสงค์และเนื้ อหาเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ชุ ดการเรี ยนการสอนที่สร้ างขึ้นมาได้ผ่านการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่ อง
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญรวมจานวน 5 ท่าน ได้พิจารณา การใช้ภาษา เนื้ อหาสื่ อการจัดการ
เรี ยนรู ้ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุ ดการเรี ยนการสอน รวมทั้งชุ ดการเรี ยนการสอนได้ผา่ นทดลอง
การใช้จากนักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือและมีการปรับปรุ งให้มีความ
สมบูรณ์ ก่อนนาไปใช้ทดลองจริ งทาให้ชุดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นชุ ดการเรี ยนการ
สอนที่มีความชัดเจน มีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนเป็ นขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ชุดการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้นยังมีสื่อประกอบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ได้แก่ บัตรเนื้ อหา บัตรบันทึ กกิ จกรรม เกม สื่ อวิดิทศั น์ป ระกอบการเรี ย นรู ้ ช่ วยให้ผูเ้ รี ย นจดจา
เนื้อหาได้ดียงิ่ ขึ้น และในชุดการเรี ยนการสอนยังมีการจัดลาดับเนื้อหาโดยมีการแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น
หน่วยย่อยที่มีความสอดคล้องกันทาให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ โดยมีสิ่งเร้า และแรงจูงใจในแต่ละกิจกรรม
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ ตลอดจนการที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีการวัดและ
ประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ในการเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง ยัง เป็ นการเสริ มแรงให้ ผู ้เ รี ยนมี ค วาม
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้อีกด้วย ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551 : 147) ได้เสนอแนะขั้นตอนและวิธีการพัฒนา
ชุดการเรี ยนการสอนว่าจะต้อง วิเคราะห์เนื้อหาโดยการจาแนกเนื้ อหาวิชาออกเป็ นหน่วยแยกย่อยลง
ไป จนถึงหน่วยระดับบทเรี ยนโดยมีการการกาหนดหน่วย การกาหนหัวเรื่ อง
การกาหนด
ความคิดรวบยอด มีการวางแผนการสอน การวางแผนการสอนเป็ นการคาดการณ์ ล่วงหน้าว่าเมื่ อ
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ผูส้ อนเริ่ มสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอนจะต้องทาอะไรบ้างตามลาดับก่อนหลัก มีการผลิตสื่ อ
การสอน เป็ นการผลิตสื่ อการสอนประเภทต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอนและมีการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพชุดการสอน เป็ นการประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนการสอนด้วยการนาชุดการสอนไป
ทดลองใช้แล้ว ปรับปรุ งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผลทาให้
ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 มีคุณภาพและ มีประสิ ทธิภาพเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนการ
สอนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนการ
ใช้ชุดการเรี ยนการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
อาจผลเนื่ องมาจากคุณลักษณะที่ดีของชุ ดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ และแผนการจัดกา
เรี ยนรู ้ที่ได้สร้างและพัฒนาโดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการปรับปรุ งจนมีคุณภาพและ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน จึงช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และถ่ายทอดเนื้ อหาได้อย่างดี
นอกจากนี้ ชุดการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น มีลกั ษณะเป็ นสื่ อประสม โดยมีการนาสื่ อแต่
ละชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมเป็ นระบบ มีเนื้อหาใกล้ตวั ตลอดจนเนื้ อหาที่ปรากฏในชุ ดการ
เรี ยนการสอนยังมี ความทันสมัย น่ าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน จะช่ วยสนับสนุ นทาให้
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและเกิดการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะชุดการเรี ยนการ
สอนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองด้วย
กระบวนการกลุ่ม ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความความสนุกสนาน สนใจ อยากเรี ยนรู ้อยากเห็น ผูเ้ รี ยนจะ
เกิ ดความตั้งใจเรี ยนและกระตือรื อร้ น ผูเ้ รี ยนมีการวางแผนในการทางานร่ วมกัน และผูเ้ รี ยนยังมี
ข้อมูลย้อนกลับทาให้ผูเ้ รี ยนทราบผลการวัดและประเมินผลของตนเองในทันทีซ่ ึ งเป็ นการสร้ าง
แรงจูงใจให้ผูเ้ รี ยน และมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่ เรี ยนมากขั้น ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนโดยการใช้ชุดการเรี ยนการสอนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 ผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุมาพร ภาสภิรมย์ ( 2550
) พนารัตน์ ศรี ปัญญากร (2553 ) อรพินท์ ทองเอี่ยม (2552 ) ทาการวิจยั เกี่ ยวกับการนาชุ ดการ
เรี ยนการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยน โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา
ส 20201 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.34 ทั้งนี้เพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ จิ ยั
สร้างขึ้นมีสื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและน่าสนใจมีลกั ษณะของสื่ อประสมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
ความรู ้ที่ตอ้ งการ เช่น บัตรเนื้อหา บัตรบันทึกกิจกรรม เกม สื่ อวีดิทศั น์ประกอบการเรี ยนการสอน
โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยการฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม เคารพในสิ ทธิ และความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ โดยแสดงความคิดเห็น ฝึ ก
การตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสาน มีการช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน ตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลาในการทากิจกรรม ทาให้บรรยากาศในการเรี ยนไม่เครี ยด ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักเรี ยนกล้าแสดงออก รวมทั้งการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเรี ยน
ท้ายชุดการเรี ยนของแต่ละชุด ผูส้ อนได้แจ้งผลการประเมินให้ผเู ้ รี ยนทราบทันที ซึ่งการที่ผเู ้ รี ยนได้
ทราบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองเป็ น
การจูงใจให้ผเู ้ รี ยนสนใจการเรี ยนชั้นต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั เลิศศิริ เต็มเปี่ ยม (2554) ปุณณภา
พลเยีย่ ม (2554) นิตติยา กัณหา (2554 วนิดา ชมภูพงษ์ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ถึง ระดับมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้ชุดการเรี ยนการสอน รายวิชาท้องถิ่นศึกษา รหัสวิชา ส 20201 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ผูว้ จิ ยั ของเสนอแนะข้อคิดเห็นที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนและในการวิจยั ครั้งต่อไป
ดังนี้
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1. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากการวิจยั พบว่า ในการสร้างชุดการเรี ยนการสอนควรมีเนื้อหาที่กระชับ
เข้า ใจง่ า ย มี ภ าพประกอบที่ ส วยงามมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นได้รั บ ความรู ้ ค วบคุ ม ไปไปความ
สนุกสนาน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ มุ่งมัน่ ในการเรี ยนมากขึ้น
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน ที่เน้นการเรี ยนกระบวนการ
กลุ่ ม ครู ค วรบอกบทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานกลุ่ ม จะท าให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วาม
รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ
1.3 เนื้อหาในบางชุดการสอน ควรเพิ่มสื่ อ อุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในเนื้ อหา และสาระ
การเรี ยนรู ้อื่น ๆ ในแต่ละระดับชั้น
2. ควรใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้อื่นกับเนื้ อหานี้ หรื อนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ น้ ี ไปใช้เปรี ยบเที ยบกับ รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ อื่น หรื อนารู ปแบบการเรี ย นรู ้ ไปใช้ก ับ
เนื้อหาอื่น
3. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน กับวิธีการสอน
อื่นๆ
รายการอ้างอิง
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