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บทคัดยอ 
 

ชื่อเรื่อง รายงานการใชชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 
สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา                
และวัฒนธรรม 

ผูรายงาน นางนันทวันท  จันทรสอน  ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ครชํูานาญการพิเศษ 
 โรงเรียนสตรีนครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 
ปการศึกษา   2557 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารู 
ในชีวิตประจําวัน รายวิชาส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคม
ศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา              
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน 
สตรีนครสวรรค จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ ชุดการเรียนรู 
เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4            
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 4 เลม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารู 
ในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิธีการวิเคราะหขอมูล คารอยละ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ของ
สูตร E1/E2  คาสถิติที (t-test  Dependent  Sample) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการศึกษาพบวา 
 1. ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคม
ศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี
ประสิทธิภาพ 80.46 / 80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ  80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษา
พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา                  
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 รายงานการใชชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคม
ศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับน้ี
สําเร็จไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาใหคําปรึกษาและชวยเหลือ แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ
อยางดี ย่ิงจาก ทานผูอํานวยการจุไรรัตน  มณีรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค              
รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรคทุกทาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คณะครกูลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีนครสวรรค
ทุกทาน ผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธ์ิ ประธาน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รองศาสตราจารย ดร.ธานี  
เกสทอง รองอธิการบดีฝายกิจการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูชวยศาสตราจารย                  
ดร.ไชยรัตน ปราณี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดร.เชาวฤทธ์ิ  
จงเกษกรณ ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 42 นายชนะ  ทานะวงศ ขาราชการบํานาญ อดีตผูอํานวยการ วิทยฐานะ เช่ียวชาญ 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ซึ่งทําใหผูรายงานไดรับ
แนวทางในการปฏิบัติ คนควา ศึกษาหาความรูและเกิดประสบการณในการจัดทําชุดการเรียนรู พรอม
ทั้งพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย ที่อบรมสั่งสอน ครอบครัว ที่สนับสนุนและเปนกําลังใจ ทําให
ผูรายงานสามารถจัดทําชุดการเรียนรูสําเร็จในครั้งน้ี 
 จึงขอขอบพระคุณทุกทานอยางสูงมา ณ โอกาสน้ีที่ทานไดใหความชวยเหลือ แนะนํา                
เปนกําลังใจสําคัญใหสําเร็จไดดวยดี 
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สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภาพ ฉ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 สมมติฐานของการศึกษา 3 
 ขอบเขตของการศึกษา 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ 4 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 5 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 6 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรู (Theories of Learning) 45 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู 48 
 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 57 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 59 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 63 
 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 67 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการศึกษา 71 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 71 
 รูปแบบการศึกษา 71 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 72 
 วิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 72 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 76 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 77 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 78 
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 82 
 สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 82 
 ลําดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล 83 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 83 
บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 86 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 86 
 สมมุติฐานของการศึกษา 86 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 86 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 87 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 87 
 สรุปผลการศึกษา 88 
 การอภิปรายผล 89 
 ขอเสนอแนะ 90 
บรรณานุกรม 92 
ภาคผนวก 96 
 ก รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือและหนังสือขอความอนุเคราะห 97 
 ข ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรู 109 
 ค การวิเคราะหคาความเช่ือมั่น 112 
 ง การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม จากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง 134 
 จ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและ

หลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 
138 

 ฉ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 144 
 ช เอกสารตอบรับการเผยแพรผลงาน 154 
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สารบัญตาราง 
 
 
ตารางที ่ หนา 
1 แสดงแบบแผนที่ใชในการศึกษา 71 
2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา          

ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

83 

3 แสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนซึ่งไดรับการสอนโดยใชชุดการ
เรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน             
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอนเรียน
และหลังเรียน โดยใช t-test  Dependent  Sample 

84 

4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน 
รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

85 

5 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ 

111 

6 วิเคราะหคาความสอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จํานวน  50  ขอ 

113 

7 แสดงผลการวิเคราะหคาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
(แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ) 

115 

8 แสดงผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (แบบปรนัย                       
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ) 

123 

9 แสดงคาความสอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 

131 

10 แสดงคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู 132 
11 แสดงประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 จากกลุมทดลอง 3  คน 135 
12 แสดงประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 จากกลุมทดลอง 10  คน 136 
13 แสดงประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 จากกลุมทดลอง 30  คน 137 
14 แสดงประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยาง 31 คน 139 
15 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 141 
16 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู 143 
 
 
 



ฉ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 
 
แผนภาพที ่ หนา 
1 แสดงการผลิตชุดกิจกรรม 55 
2 แสดงความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน 66 
 


