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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีการกําหนดสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความเช่ือมสัมพันธกัน 
และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระไว
ดังน้ี ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต เศรษฐศาสตร 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-2) การอยูรวมกันในสังคม กฎหมายเปน
กฎระเบียบที่ใชในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถาทุกคนใน
สังคมปฏิบัติตนตามยอมสงผลความสุขใหกับสังคมและในสวนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปน
กลุมสาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานที่สําคัญที่นักเรียนตองเรียน โดยเฉพาะสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม มีแนวคิดสําคัญในการปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหนาที่
ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม มีสวนรวมและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกติกาของสังคม 
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูปแบบการเมืองการ
ปกครองเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ แตการ
อยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยประชาชนทุกคนจะตองรูจักบทบาทหนาที่ทั้งตอตนเอง ตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รูจักการทํางานรวมกัน มีสวนรวมและรับผิดชอบในกจิกรรมทางสังคม 
แลรักษาสาธารณประโยชน และสิ่งแวดลอมของชุมชนและประเทศชาติ อยางไรก็ตามการอยูรวมกัน
ในสังคมหมูมากที่มีความแตกตางกัน จําเปนตองมีกฎเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับที่ใหสมาชิกของ
สังคมปฏิบัติตามเพื่อสรางความสุขใหเกิดข้ึนกับสังคม น่ันคือ กฎหมาย (กระมล  ทองธรรมชาติ และ
คณะ, 2551 : 213-214) 
 สภาพการจัดการศึกษา มีผลจากปจจัยบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษา จําเปนตองมกีารพัฒนา 
และการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะดานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ใหมๆ เพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดใหมีศูนยสื่อหรือศูนยวิชาการของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และวิธีสอนหลายๆ วิธีจะชวยใหนักเรียนเกิด  
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนักเรียนจะมี
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล สามารถใชเรียนไดทั้ง          
แบบกลุมและรายบุคคล ชุดการเรียนรูเปนสื่อประสมหรือเปนนวัตกรรมที่นาสนใจ เพราะเปน
กิจกรรมที่สนองความแตกตางระหวางบคุคล นักเรียนตองลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง ทําให
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นักเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่สอนและบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวได ซึ่งนักการศึกษาไดให
ความหมายของชุดการเรียนรู พรทิพย ศักด์ิสิทธ์ิประถม (อางใน ทิภาพรรณ  ดวงเกตุ, 2556 : 2) 
กลาวไววา ชุดการเรียนรูเปนสื่ออุปกรณที่จัดไวอยางเปนรูปแบบ มีจุดมุงหมายแนชัด มีการกําหนด
เน้ือหาและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งนํามาจัดในกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรูในเรื่องที่
สอน และเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอดใหมี
ประสิทธิภาพ 
 ผูรายงานมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา นักเรียนมีศักยภาพ 
ในการเรียนรูแตกตางกัน การรับรูเน้ือหาของแตละคนไมเทากัน อีกทั้งการสอนในช่ัวโมงที่มีเวลา
จํากัด นักเรียนไมสามารถซักถามครูผูสอนในเวลาไดครบถวน จึงเปนการยากที่จะสอนใหนักเรียนมี
ความเขาใจในเน้ือหาทั้งหมดไดทุกคน ทําใหนักเรียนขาดองคความรูใหม ๆ หรือหวัขอใหมที่ตอเน่ือง
มาลวงหนาได สงผลตอความรูความเขาใจในเน้ือหาอยางลึกซึ้งของนักเรียนและไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนยังมีการสอนแบบเดิมเนนเน้ือหาตามหนังสือเรียน  
สื่อที่มีอยูไมสามารถอธิบายใหเห็นภาพทํางานจริง แหลงเรียนรูมอียางจํากัดและจากการสอนเน้ือหา
โดยมากนักเรียนใหความสนใจเกี่ยวกับการเรียนภาคปฏิบัติมากกวาการเรียนภาคทฤษฎี ปญหา              
การจัดการเรียนการสอนบางชวงนักเรียนขาดความสนใจโดยเฉพาะการถายทอดความรูโดยบรรยาย
หรืออธิบายนักเรียนจะไมใหความรวมมือในการศึกษา สงผลใหเกิดความเบื่อหนายการเรียน จึงเห็น
วาการจัดการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาในดานสื่อนวัตกรรมที่สะดวกและทันสมัย ผูรายงาน
จึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 
สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพื่อใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจอยากเรียน ทําใหนักเรียนมีความรู มีความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน 
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 
สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 

 1.  ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารู
ในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อยูในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 7 หองเรียน จํานวน
นักเรียน  242 คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 31 คน ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random) เน่ืองจากผูรายงานไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนกลุมน้ี อีกทั้งมนัีกเรียนเกง ปานกลาง และออน                       
ไมแตกตางกนัมากนัก 

2.  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
3.  ขอบเขตดานเน้ือหา  ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 

สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                  
มีทั้งหมด 4 เลม ดังน้ี 
 เลมที่ 1   เรื่อง  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
 เลมที่ 2  เรื่อง  กฎหมายแพง 
 เลมที่ 3  เรื่อง  กฎหมายอาญา 
 เลมที่ 4  เรื่อง  กฎหมายอื่นที่สําคัญ 
 4.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคนควา ครั้งน้ี  ไดแก 
  4.1  ตัวแปรตน  ไดแก ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา                  
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา                  
และวัฒนธรรม 
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  4.2  ตัวแปรตาม   ไดแก   
   4.2.1  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา              
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา                   
และวัฒนธรรม 
   4.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม  
  4.23  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิต 
ประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.  ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน หมายถึง สิ่งพิมพ ที่ผูรายงานไดสราง
ข้ึนใชประกอบการเรียนรายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน เปนเน้ือหาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 
กฎหมาย กฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่สําคัญ และไดสอดแทรกกิจกรรมระหวางเรียน 
ใหนักเรียนไดมีสวนรวม เพื่อฝกใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได และผูสอนไดทิ้งทายแตละใบความรู
ดวยใบกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดตอเพื่อจะเปนแนวทางในการตอยอดการเรียนรูตอไปได  ผูรายงาน
สรางข้ึนผานการปรับปรุง พัฒนาจัดทําเปนชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  มีทั้งหมด 4 เลม ไดแก 
  เลมที่ 1  เรื่อง  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
  เลมที่ 2  เรื่อง  กฎหมายแพง 
  เลมที่ 3  เรื่อง  กฎหมายอาญา 
  เลมที่ 4  เรื่อง  กฎหมายอื่นที่สําคัญ 

2.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 
สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             
ซึ่งวัดไดจากการใชแบบทดสอบทีผู่รายงานสรางข้ึน 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรูจากการใช 
ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยม- 
ศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผูรายงานสรางข้ึน ลักษณะของ
ขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบม ี4  ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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5.  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมาย 
นารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6.  แบบสอบถามความพึงพอใจ  หมายถึง  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอ 
ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยม- 
ศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน  10 ขอ ที่ผูรายงานสรางข้ึน 

7.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  หมายถึง  อัตราสวนระหวางประสิทธิภาพของ
กระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 E1   คํานวณจากคะแนนเฉลี่ยทีนั่กเรียนสามารถทําไดจากทุกใบกิจกรรมของชุดการเรียนรู 
เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน ทุกเลมถูกตอง คิดเปนรอยละแลวไมตํ่ากวารอยละ 80 (80 ตัวแรก) 

 E2   คํานวณจากคะแนนเฉลี่ยทีนั่กเรียนสามารถทําไดจากแบบทดสอบหลังเรียนของ    
ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน ทุกเลมถูกตอง คิดเปนรอยละแลวไมตํ่ากวารอยละ 
80  (80  ตัวหลัง) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1.  นักเรียนมีชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษา
พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มปีระสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
 2.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 
สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                   
อยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


